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Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία, λίγες μόνο ημέρες πριν την, καθοριστικής 
σημασίας, συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη. 

Εκεί όπου οι ηγέτες του κόσμου θα διαμορφώσουν τον καινούριο παγκόσμιο 
κλιματικό χάρτη, με θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα για το μέλλον του πλανήτη μας. 

Απέναντι στην ιστορική αυτή περιβαλλοντική πρόκληση κανείς δεν πρέπει να μείνει 
αμέτοχος. Το αποτέλεσμα της συνδιάσκεψης στην Κοπεγχάγη θα κρίνει στα σίγουρα 
το αύριο, για μας και τα παιδιά μας.

Υπενθυμίζεται, πως ο κύριος σκοπός της διάσκεψης του ∆εκεμβρίου είναι να υπάρξει 
μια νέα και πιο φιλόδοξη δέσμευση σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.

∆έσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των αναπτυγμένων 
κρατών, τουλάχιστον κατά 40% έως το 2020.

∆έσμευση για ετήσια χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων κρατών, τουλάχιστον 
κατά €110 δις ετησίως, έως το 2020.

∆έσμευση  για τερματισμό της αποδάσωσης παγκοσμίως έως το 2020, και έως το 
2015 για τις περιοχές ζωτικής σημασίας (Αμαζόνιος, Λεκάνη του Κονγκό, Ινδονησία).

Σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας για νέους στόχους έως το 2020, τότε 
όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, απειλούνται με ολοκληρωτική 
κατάρρευση.

Εμείς πάντως πρέπει να συνεχίσουμε προσπαθώντας καθημερινά με την συμπεριφορά 
μας, να αποτρέψουμε τις κλιματικές αλλαγές που μας χτυπούν την πόρτα.

O Πρωθυπουργός μας δεσμεύτηκε να είναι παρών στην Κοπεγχάγη, καθώς και 
να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τον Γκόρντον Μπράουν, 
πρωθυπουργό της Αγγλίας, για τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων κρατών. 
Αυτό δείχνει  ότι κάτι πηγαίνει να αλλάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ας το ελπίσουμε...

Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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χωρίς άδεια του εκδότη Ν. 2121/1993
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Απλές ιδέες!
Έτσι απλά, τόσο σημαντικά...

Ανακυκλώστε!
Είμαι κάδος ανακύκλωσης, όχι σκουπιδοτενεκές!

Οι ειδικοί μπλέ κάδοι συγκεντρώνουν το υλικό.
Είναι όμως εκλεκτικοί και... δε συμπαθούν τα σκουπίδια!
Γι’αυτό τους «τροφοδοτούμε» μόνο με άδειες και καθαρές 
συσκευασίες, χωρίς υπολείμματα.
Μεταφέρετε τη «συλλογή» σας στον μπλε κάδο, αξίζει τον 
κόπο!

Με την ανακύκλωση συσκευασιών συνεισφέρουμε στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και επενδύουμε σ’ ένα καλύτερο 
μέλλον για μας και τα παιδιά μας.
Γι’αυτό, ας γεμίσουμε τη μπλε τσάντα με άδειες και χωρίς 
υπολείμματα συσκευασίες από πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, 
σίδερο, χαρτί και ας μεταφέρουμε τη «συλλογή» μας στους 
ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Είναι άδειο, δεν είναι όμως για πέταμα...
Οι άδειες συσκευασίες με την κατάλληλη επεξεργασία με-
τατρέπονται σε αξιοποιήσιμη πρώτη ύλη, από την οποία κα-
τασκευάζονται πλαστικά, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης. Γιατί ό,τι πετάμε, δεν είναι σκουπίδι !

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
• Συσκευασίες από αλου-
μίνιο π.χ. αναψυκτικά, μπύ-
ρες, κ.α.

ΧΑΡΤΙ
• Χάρτινες συσκευασίες και 
χαρτοκιβώτια από π.χ. ηλε-
κτρικές συσκευές, γάλατα, 
χυμούς, δημητριακά, πίτσα, 
μπισκότα, ζάχαρη, απορ-
ρυπαντικά, οδοντόκρεμες, 
χαρτοσακούλες, κ.α.

ΣΙ∆ΕΡΟ
• Σιδερένιες συσκευασίες από π.χ. γάλατα εβαπορέ, τόνο, 
ζωοτροφές, τοματοπολτό, κ.α. 

ΓΥΑΛΙ
• Γυάλινες συσκευασίες από π.χ. νερά, γάλατα, χυμούς, 
αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, βαζάκια τροφίμων, κ.α.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ
• Πλαστικές συσκευασίες από π.χ. μπουκάλια νερού, ανα-
ψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη 
καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, απο-
σμητικά, πλαστικές σακούλες, κ.α.

Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη 
ευθύνης για όλους! Ας την στηρίξουμε, γιατί έτσι προστατεύουμε το περιβάλλον 
και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας. Είναι αναγκαίο για μας και τα παιδιά μας!
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ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΞΑΝΑ
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 Σε τι επίπεδο πιστεύεις ότι βρίσκεται 
η οικολογική και περιβαλλοντική ενη-
μέρωση και ευαισθησία των Ελλήνων 
σήμερα;
Κακή πιστεύω απογοητευτική. Eίναι ανύ-
παρκτη. Τα Ελληνόπουλα που γεννήθη-
καν και μεγάλωσαν με την λάσπη και το 
χώμα, ξεχάσανε πια όλα αυτά και τώρα 
μεγαλώνουν τα παιδιά τους στο τσιμέντο, 
στο γκρίζο, στη μούχλα και στην μπόχα 
που βγάζουν οι υπόνομοι. Αυτή δυστυ-
χώς είναι η νέα τάξη πραγμάτων, ειδικά 
στις μεγαλουπόλεις όπου το περιβάλλον 
καταστρέφεται .

 Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και σε 
εξοργίζει στην πολιτική των κυβερνή-
σεων αλλά και στη συμπεριφορά των 
ανθρώπων, σε ότι αφορά το περιβάλ-
λον;
Εκείνο που με ενοχλεί περισσότερο, ειδι-
κά τα τελευταία χρόνια, είναι η υποκρισία 
τους. Εκμεταλλεύονται το περιβάλλον 
επειδή έχουν δει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει 
και πνίγεται από το περιβάλλον που του 
έχουν φτιάξει και τον έχουν βάλει να ζει. 
Χρησιμοποιούν το δικό τους έργο και την 
αθλιότητα αυτή που δημιούργησαν, λέγο-
ντας ότι σιγά σιγά πρέπει να ξαναγίνουμε 
οικολόγοι όλοι μαζί.

 Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, 
εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι... 
Πόσο επίκαιρος μπορεί να είναι αυτός ο 
στίχος που γράφτηκε πριν χρόνια; Είμα-
στε σε θέση να κρατήσουμε την ουσία 
και να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε 
σε ένα πλανήτη που καταστρέφεται;
Αυτός ο στίχος γράφτηκε από την σπου-

Οι νέοι ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ
και εκεί είναι η ΕΛΠΙ∆Α

O Βασίλης Παπακων-
σταντίνου, συμπλη-
ρώνοντας τριάντα 
πέντε χρόνια στη δι-

σκογραφία, έχει αποκτήσει σίγουρα 
το «σημάδι» του μεγάλου ερμηνευ-
τή. Ταυτόχρονα ανήκει στους ελά-
χιστους καλλιτέχνες που συνδυάζει 
εκτός από την ευρεία αποδοχή, την 
ανθρώπινη αγωνία και την έμπρα-
κτη συμμετοχή του στους καθημε-
ρινούς μικρούς ή μεγάλους πολέ-
μους. Ο λόγος του μετράει. Το τρα-
γούδι του μετράει. Μετράει το μπόι 
μας και τα κουράγια μας για να μην 
χαλαρώνουμε. Ο πάντα ανήσυχος 
και σταθερά δημιουργικός Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου μοιράζεται τις 
σκέψεις του για το περιβάλλον, σε 
μια αποκλειστική συνέντευξη στο 
Πράσινο+Μπλε.



δαία Αφροδίτη Μάνου το 1987. Νομίζω 
ότι είναι σαν να γράφτηκε αύριο. ∆εν είναι 
τραγούδι αναχώρησης, είναι τραγούδι που 
αποστρέφεται αυτούς που φέρνουν την 
καταστροφή. Παίρνω τα όνειρά μου και 
πορεύομαι, όχι μόνος, αλλά παίρνω και 
άλλους μαζί γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω 
στη πορεία  μόνος μου. Εάν λοιπόν μέσα 
στο ίδιο όνειρο χωρούσαμε όλοι, τότε θα 
είχαμε ένα οικολογικό κίνημα πολύ δυνα-
τό και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.

 Με όπλα σου την σύνθεση και το 
τραγούδι που αποτελούν τα εκφραστι-
κά σου μέσα, πόσο και πως πιστεύεις 
ότι μπορείς να βοηθήσεις στο περιβαλ-
λοντικό πρόβλημα της εποχής που απα-
σχολεί όλους μας;
∆εν ξέρω αν μπορώ ειδικά και εξειδικευ-
μένα ως καλλιτέχνης να βοηθήσω ουσι-
αστικά, δεν το νομίζω. ∆εν φτάνω μόνο 
εγώ. Απλώς αυτό που ξέρω είναι ότι ο 
πολιτισμός διαμορφώνει συνειδήσεις. 
Οι συνειδήσεις αυτές δεν μπορεί να εί-
ναι εκτός οικολογίας και περιβάλλοντος. 
Αυτό πιστεύω.

 Ποιος ο ρόλος και η θέση που παίρ-
νουν οι νέοι απέναντι στα περιβαλλο-
ντικά ζητήματα; Αδιαφορούν, ενδιαφέ-
ρονται;
Οι νέοι αντιστέκονται και εκεί είναι η ελ-
πίδα. Το παγκόσμιο κίνημα των εξωκοι-
νοβουλευτικών οργανώσεων που στά-
θηκαν απέναντι στο Σιάτλ, στη Θεσσα-
λονίκη, στην Νέα Υόρκη και αλλού, στο 
μεγαλύτερο ποσοστό αποτελείται από 
νέους ανθρώπους. Είναι η νέα αριστερά, 
για μένα, τελικά.

 Μίλησέ μας για τις δικές σου προσω-
πικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και 
προβληματισμούς. Στην καθημερινότη-
τά σου, τι κάνεις για να προστατέψεις το 
περιβάλλον;
Συμμετέχω σε εκδηλώσεις που στην ουσία 
είναι διεκδίκηση της οικολογίας. Αυτό κά-
νω παίρνοντας μέρος σε διάφορες συναυ-

λίες, διαμαρτυρίες κ.α για το περιβάλλον. 
Το τελευταίο δε καιρό αποκαλούμαι ο 
τραγουδιστής για τα «σκουπίδια», επειδή 
συμμετείχα σε συναυλίες για το πρόβλη-
μα με τις χωματερές. Έχω πάρει μέρος στο 
κλείσιμο της Αττικής οδού, έχουμε κλεί-
σει τη Λαυρίου, έχω διαμαρτυρηθεί μαζί 
με πολλούς άλλους. Συνεπώς ο καθένας 
από το πόστο του πρέπει να κάνει ότι μπο-
ρεί και αυτό κάνω.

 Τον ∆εκέμβριο του 2009 θα πραγ-
ματοποιηθεί μια από τις σημαντικότερες 
συναντήσεις ηγετών στην Κοπεγχάγη, 
με κύριο θέμα τις κλιματικές αλλαγές.  
Ποιο μήνυμα θα έστελνες στους ηγέτες 
των χωρών που θα συμμετέχουν;
∆εν περιμένω τίποτα από αυτούς, περι-
μένω μόνο από την κινητοποίηση του 
κόσμου. Αυτοί καταλαβαίνουν μόνο από 
την «φωνή λαού οργή θεού». Το μόνο 
που καταλαβαίνουν και τους ενδιαφέρει, 
είναι ο κόσμος που τους δίνει την ψήφο 
του και αγοράζει τα προϊόντα που αυτοί 
εκπροσωπούν κάνοντας τον πρωθυπουρ-
γό κάθε χώρας. Για παράδειγμα η ηλιακή 
ενέργεια έχει ανακαλυφθεί εδώ και πολ-
λά χρόνια, όπου θα μπορούσε κανείς να 
κινήσει αυτοκίνητα, τρένα κ.α. Γιατί δεν τα 
βγάζουν όλα αυτά να τα χρησιμοποιούν 
οι άνθρωποι; Είχα δει ένα ηλεκτρικό αυτο-
κίνητο πριν πολλά χρόνια σε μια έκθεση 

αυτοκινήτων και ρώτησα πόσο κάνει και 
η απάντηση που πήρα ήταν «δεν πωλείται 
έτσι μας το έδωσαν για την βιτρίνα». Είναι 
η υποκρισία που σου έλεγα.

 Θα έγραφες ένα τραγούδι για το πε-
ριβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές; 
Ποιόν τίτλο θα του έδινες;
Να ακούσεις την «Σφεντόνα». Είναι ένα 
τραγούδι μου που αναφέρετε στην οικο-
λογία... ‘‘Μην πάει ο νους σου στο κακό που-
λιά δεν θα χτυπήσω, με κότσυφες και πέρδικες 
δεν έχω να χωρίσω’’...

 Με σύνθημά μας το «σκέψου παγκό-
σμια... δράσε τοπικά», ξεκινήσαμε στην 
ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνα-
νίας, προσπάθεια ενημέρωσης των πο-
λιτών και ιδιαίτερα των νέων. Πιστεύεις 
ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να 
βοηθήσουν ουσιαστικά στην προστασία 
του περιβάλλοντος;
Βεβαίως πιστεύω ότι αξίζει να προσπαθούν 
και αυτή είναι η βάση. Όπως πιστεύω ότι 
οι δημοτικές εκλογές είναι πιο ουσιαστικές 
από της βουλευτικές, γιατί ο καθένας βλέ-
πει τον τόπο του και έχει άποψη για αυτόν, 
σε αυτόν ζει και αυτόν ξέρει καλά. Υπάρ-
χει τρόπος και χώρος να ασχοληθούμε. Ας 
ξεκινήσουμε λοιπόν από την γειτονιά μας, 
γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα κάνουμε 
βήματα μπροστά.   
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ΟΙΚΟ∆ΡΑΣΕΙΣ   Εκδήλωση στο Μεσολόγγι8

Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στις 8 Νο-
εμβρίου 2009 ημέρα 

Κυριακή στις  11.00 πμ, στην Αίθουσα 
της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας στο 
Μεσολόγγι και απευθυνόταν στους μα-
θητές Μέσης Εκπαίδευσης του Μεσο-
λογγίου, με στόχο την ευαισθητοποίη-
ση και ενημέρωση για την έναρξη πε-

ριβαλλοντικών δράσεων και φυσικά τη 
δραστηριοποίηση όλων προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Το WWF Ελλάς ενημέρωσε και ευ-
αισθητοποίησε τους παρευρισκόμε-
νους, με χιουμοριστικό θεατρικό δρώ-
μενο για τις κλιματικές αλλαγές, ενώ 
η ομάδα του έδωσε συμβουλές για το 
πώς μπορούμε όλοι μαζί να δράσουμε. 

Tο περιοδικό για 
το περιβάλλον 
Πράσινο+Μπλε σε 
συνεργασία με το 
WWF Ελλάς και την 
∆νση ∆ευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας, 
διοργάνωσε εκδήλωση 
για το περιβάλλον.
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Προβλήθηκαν videos οικολογικού πε-
ριεχομένου του WWF & BBC, ενώ η εκ-
δήλωση έκλεισε  με χορωδία μαθητών 
του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου.

Χαιρετισμούς απεύθυναν στους μα-
θητές: εκπρόσωποι της Ιεράς Μητρόπο-
λης Αιτωλίας & Ακαρνανίας, ο Αντινο-
μάρχης κος Κατσούλης εκ μέρους της 
Νομαρχίας, ο ∆ήμαρχος Μεσολογγί-
ου κος Αναγνωστόπουλος, ο ∆ντης της 
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 
Αιτ/νιας κος Παλαιολόγος, καθώς και 
ο προϊστάμενος περιβαλλοντικών προ-
γραμμάτων της ίδιας ∆νσης κος Καλο-
γεράς. 

Στο ρόλο του WWF Ελλάς και την 
προσπάθεια που καταβάλει, για ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση των πολι-
τών, αναφέρθηκε η υπεύθυνη εθελο-
ντών WWF Ελλάς, κα Λαζάρου.

Με την έναρξη της εκδήλωσης δια-
βάστηκε γραπτός χαιρετισμός προς τους 
μαθητές, της Υφυπουργού Παιδείας ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κας 
Εύης Χριστοφιλοπούλου, η οποία χα-
ρακτηριστικά ανέφερε «την ανάγκη 
ανάπτυξης και καλλιέργειας περιβαλ-
λοντικής συνείδησης και κουλτούρας 
στη νέα γενιά, η οποία θα κληθεί να δι-
ορθώσει τα κακώς κείμενα».

«...Οφείλουμε να προσφέρουμε στα 
παιδιά μας το μέλλον που τους αξίζει», 
κατέληξε στην επιστολή της η Υφυπουρ-
γός και δεσμεύτηκε να είναι διπλά τους, 
στηρίζοντας τέτοιες πρωτοβουλίες.

«...Ήμαστε εδώ ανοιχτοί να ακού-
σουμε κάθε ανησυχία σας, κάθε προ-
βληματισμό σας, αλλά πάνω από όλα 
τις προτάσεις σας, για ενέργειες που θα 
αφυπνίσουν την κοινωνία μας. Που θα 
την κάνουν να σκεφτεί ότι δεν υπάρ-
χουν άλλες δικαιολογίες για να μένου-
με αδρανείς, απέναντι στις κλιματικές 

αλλαγές και στην καταστροφή του πλα-
νήτη μας», ανέφερε στην ομιλία του ο 
υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού 
Πράσινο+Μπλε, κος Τάσος Ξύδης.

Την εκδήλωση και την προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης των μαθητών, χαιρέ-
τησαν μέσω βιντεοσκοπημένων χαιρε-
τισμών οι παρουσιαστές της εκπομπής 
της ΕΡΤ ‘‘ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑ∆Α’’ Ρένια 
Τσιτσιμπίκου και Γιώργος Αμυράς, κα-
θώς και από τον καλλιτεχνικό χώρο, οι 
ερμηνευτές Βασίλης Παπακωνσταντίνου 
και Λάκης Παπαδόπουλος.   

Τάσος Ξύδης, υπεύθυνος έκδοσης Πράσινο+Μπλε και Τζένη Λαζάρου, 
υπεύθυνη εθελοντών του WWF Ελλάς.
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Μ ε μεγάλη επιτυχία συνε-
χίζεται η υλοποίηση του 
προγράμματος περιήγη-

σης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης των δέκα (10) ∆ημοτικών Σχο-
λείων της πόλης της Ναυπάκτου που δι-
οργανώνει το περιοδικό για την οικολο-
γία και το περιβάλλον Πράσινο+Μπλε, 
με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές της Τε-
τάρτης, Πέμπτης και Έκτης ∆ημοτικού, χώ-
ρους της πόλης τους, με πολιτιστικό και 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Το διαδραστικό παιχνίδι για τους μα-
θητές, στην πλατεία του λιμανιού της πό-
λης, ενθουσιάζει τους μικρούς μαθητές, 
προσφέροντας πολύτιμη γνώση για την 
Ανακύκλωση.

Η περιήγηση σε χώρους όπως το κά-
στρο, το λιμάνι και το Φετιχιέ Τζαμί, προ-
σθέτουν ιστορική και πολιτιστική γνώση 
στα παιδιά, που εντυπωσιάζουν με το εν-
διαφέρον τους.

Το ‘‘δέντρο των ευχών’’ και η δέσμευ-

ση των μαθητών μέσω των ευχών τους
για το περιβάλλον, είναι μήνυμα αι-

σιοδοξίας για το μέλλον και επιβεβαίω-

ση της προσπάθειας που καταβάλλει το 
περιοδικό Πράσινο+Μπλε μέσα από τις 
δράσεις που οργανώνει.

Η Πολιτιστική και Περιβαλλοντική περιήγηση μαθητών 
των ∆ημοτικών Σχολείων της Ναυπάκτου...  

Γνωρίζω 
την πόλη μου...
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Τα πρώτα ‘‘δέντρα’’ με τις ευχές των 
μαθητών άρχισαν να τοποθετούνται στα 
σχολεία που ολοκλήρωσαν την περιήγη-
ση και μαζί με φωτογραφίες των μικρών 
μας φίλων, θα θυμίζουν σε εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές την περιήγησή τους.

Οι εκθέσεις για την περιήγηση συγκε-

ντρώνονται στο Πράσινο+Μπλε και απο-
σπάσματα θα διαβάζουμε στις σελίδες 
ΟΙΚΟγκρίνιες- προτάσεις κάθε μήνα.

Η περιήγηση πραγματοποιείται κά-
θε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, κά-
θε εβδομάδα, από τις 8.30 πμ έως τις 
13.00μμ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την 
έγκριση της ∆νσης Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανί-
ας, της Αρχαιολογίας, του ∆ήμου Ναυπά-
κτου, υποστηρίζεται από το WWF Ελλάς 
και πραγματοποιείται με την ευγενική χο-
ρηγία της Vodafone.   

Οι μαθητές 
κάνουν μια 
ευχή...
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Α πό τα σοβαρότερα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει σή-
μερα ο πλανήτης μας είναι το 

περιβαλλοντικό και το, άμεσα σχετιζόμε-
νο με αυτό, ενεργειακό πρόβλημα.
Ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για 

το περιβάλλον είναι η διαμόρφωση ενη-
μερωμένων και ευαισθητοποιημένων 
πολιτών. Στο πρόγραμμα με τίτλο «Νε-
ρό & Ενέργεια» συμμετείχαν σαράντα 
μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας 
του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου και 
οι εκπαιδευτικοί τους, κος Χρήστος Κα-
ζαντζής και κα Μαριάνθη Ζαχαράτου.
Οι μαθητές γνώρισαν μια από τις ανα-

νεώσιμες πηγές μορφών ενέργειας, το 
νερό και την ορθολογική χρήση  της, 
τον τρόπο κατασκευής ενός φράγματος 
και τη λειτουργία ενός υδροηλεκτρικού 
σταθμού και γενικά την άρρηκτη σχέση 

της ενέργειας με το περιβάλλον και τη 
αλόγιστη προσπάθεια που καταβάλλουν 
οι άνθρωποι για την κατασπατάληση και 
τον περιορισμό των φυσικών πόρων σε 
σχέση με τις ανάγκες τους. Η υδροηλε-
κτρική ενέργεια, είναι η πιο σημαντική 
και ευρεία χρησιμοποιούμενη ανανεώσι-
μη πηγή ενέργειας, αναφέρουν στην ερ-
γασία τους, αντιπροσωπεύει δε το 19% 
της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού.
Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν σήμερα 

περίπου 45.000 μεγάλα υδροηλεκτρικά 
φράγματα σε λειτουργία.
Το μέχρι σήμερα αναξιοποίητο 

υδροηλεκτρικό δυναμικό της Ηπειρωτι-
κής κυρίως Ελλάδας, θα μπορούσε να 
καλύψει σημαντικό ποσοστό της συνο-
λικής ενεργειακής κατανάλωσης. Το κύ-
ριο κριτήριο για την κατασκευή ή όχι 
ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου δεν 

είναι μόνο η δυνατότητα παραγωγής 
φτηνής και καθαρής για το περιβάλλον 
ενέργειας αλλά η σωστότερη οικολογι-
κή επέμβαση στη φύση. Στα πλαίσια της 
δράσης τους αυτής, οι μαθητές επισκέ-
φθηκαν τους υδροηλεκτρικούς σταθ-
μούς Καστρακίου και Στράτου (∆ΕΗ) κα-
θώς και τις πηγές του ποταμού Αχέρο-
ντα στην Γλυκή Θεσπρωτίας.

Πλεονεκτήματα της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας
Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυ-

νατόν να τεθούν σε λειτουργία αμέσως, 
σε αντίθεση με τους θερμικούς σταθμούς 
(γαιανθράκων, πετρελαίου), που απαι-
τούν χρόνο προετοιμασίας. Μέσω των 
υδροταμιευτήρων δίνεται η δυνατότη-
τα να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες, 
όπως ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χει-
μάρρων, δημιουργία υγροτόπων, ανα-
ψυχή, αθλητισμός
Τα φράγματα παρέχουν φτηνή 

υδροηλεκτρική ενέργεια. Η υδροηλε-
κτρική ενέργεια παίζει σοβαρό ρόλο 
στη μείωση των εκπομπών αερίων που 
δημιουργούν το «φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου» κατά 13%, αφού παράγει 
το αντίστοιχο της ενέργειας που σε δια-
φορετική περίπτωση θα παραγόταν με 
άλλο τρόπο και θα δημιουργούσε αέ-
ρια θερμοκηπίου.   
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Τ ο πρόβλημα της διαχεί-
ρισης των απορριμμά-
των αφορά και την πόλη 

μας. Όλα τα απορρίμματα συγκεντρώ-
νονταν μέχρι πρότινος στην χωματερή  
όπου είτε ...καίγονταν είτε παρέμε-
ναν εκεί, με την απειλή να μολύνουν 
και την ευρύτερη περιοχή της Ναυπά-
κτου. Από την άλλη η δημιουργία και 
λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α ( Χώρου Υγει-
ονομικής Ταφής Απορριμμάτων ) δεν 
είναι μία μακροχρόνια λύση καθώς 
από μόνη της δεν εξασφαλίζει την 
ορθή διαχείριση των απορριμμάτων 
και την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Πρέπει επίσης να υπολογίσουμε 
πως είναι σαφείς οι εντολές που έχει 
δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφω-
να με τις οποίες οι Χ.Υ.Τ.Α. θα μετα-
τραπούν σε Χ.Υ.Τ.Υ. ( Χώρους Υγει-
ονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) όπου 
τα απορρίμματα θα αντικατασταθούν 
από τα υπολείμματα της διαλογής. Ότι 
δε μπορεί πλέον να ανακυκλωθεί, θα 
οδηγείται εκεί.
Στην προσπάθεια να εντάξουν την 

ανακύκλωση στην καθημερινή ζωή αλ-
λά και στη συνείδηση  όλων μας, η Πε-
ριβαλλοντική ομάδα του ΕΠΑ.Λ Ναυ-
πάκτου πραγματοποίησε συναντήσεις 
στο σχολείο, συζητήσεις σε θέματα ενη-
μέρωσης σχετικά με την ανακύκλωση, 
την κομποστοποίηση, τα ανακυκλώσι-
μα υλικά και την «απόρριψη» διάφο-
ρων ηλεκτρικών μικροσυσκευών. 
Στα πλαίσια των δράσεων αυτών οι 

23 μαθητές - μέλη της Περιβαλλοντι-
κής Ομάδας, μαζί με τους επικεφαλής 
καθηγητές τους κον Αριστοτέλη Αλ-
τανόπουλο και κον Παναγιώτη Υφα-
ντή πραγματοποίησαν μονοήμερη εκ-
παιδευτική εκδρομή στο Κέντρο Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αράχθου 
Άρτας, όπου ξεναγήθηκαν στους χώ-
ρους του κέντρου και παρακολούθη-
σαν το σχετικό πρόγραμμα.
Έμαθαν για την αξιοποίηση των 

απορριμμάτων μέσα από την ανακύ-
κλωση, την κομποστοποίηση αλλά και 
την εξοικονόμηση ενέργειας και πρώ-
των υλών. 
Η ποσότητα και ο όγκος των απορ-

ριμμάτων που καταλήγουν στον 
Χ.Υ.Τ.Α. πρέπει να μειωθεί, ώστε να 
αυξηθεί σημαντικά ο χρόνος ζωής 
του.
Αν και τοποθετήθηκαν μπλε κά-

δοι σε ολόκληρη την πόλη, εξ’ αιτί-
ας της ελλιπούς ενημέρωσης, υπάρχει 
ακόμα σύγχυση προκαλώντας αρκετά 
προβλήματα. Αποτέλεσμα αυτού είναι 
να μη λειτουργεί σωστά η ανακύκλω-
ση στην πόλη μας.
Μέσα από τις δράσεις και τις συ-

ζητήσεις της Περιβαλλοντικής Ομά-
δας αποκτούνται, γνώσεις και εμπειρί-
ες που βοηθούν στην ανάπτυξη στά-
σης ζωής με ευθύνη ως προς την προ-
στασία του περιβάλλοντος, περιβαλ-
λοντική συνείδηση και η καλλιέργεια 
και συνειδητοποίηση της ιδιότητας του 
ενεργού πολίτη.
Ταυτόχρονα με το συγκεκριμένο 

θέμα οι μαθητές, γνώρισαν, αναζήτη-
σαν και εξοικειώθηκαν με τους σύγ-
χρονους και ολοκληρωμένους τρό-
πους διαχείρισης των οικιακών απορ-
ριμμάτων.   

Από τους Χ.Υ.Τ.Α...
στους Χ.Υ.Τ.Υ!
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Σ την Ελλάδα εκατομμύρια τό-
νοι βιομάζας παραμένουν 
αναξιοποίητοι. Τα υπολείμμα-

τα από τις αγροκαλλιέργειες και το πρι-
ονίδι που καταλήγει στις χωματερές, εί-
ναι αξιοποιήσιμα για θέρμανση και πα-
ραγωγή ηλεκτρισμού.
Τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια τόνοι, 

δηλαδή το 25% των 10 εκατομμυρίων 
που είναι η ετήσια παραγωγή υπολειμ-
μάτων από τις αγροκαλλιέργειες και τα 
δάση της χώρας μας αλλά και ο όγκος 
πριονιδιού, είναι άμεσα αξιοποιήσιμα. 
Κι όμως, παραμένουν στα αζήτητα! 

Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη η αγορά 
των γεωργικών και δασικών υπολειμμά-
των κερδίζει όλο και περισσότερο έδα-

φος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, στην Ελλάδα 
εκατομμύρια τόνους βιομάζας απλά τους 
πετάμε! 
Θέρμανση στο μισό κόστος, φθηνή 

πράσινη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και ενίσχυση των αγροτικών εισοδη-
μάτων και της δασοπροστασίας είναι με-
ρικά μόνο από τα οφέλη της βιομάζας. 
Η χρήση της βιομάζας θα μπορούσε να 
αντικαταστήσει μια σημαντική ποσότη-
τα ορυκτών καυσίμων από μια εγχώρια 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και να ενι-
σχυθεί η προστασία των δασών από τις 
πυρκαγιές καθώς θα συλλέγονταν τα εύ-
φλεκτα υπολείμματα από τις δασικές και 
τις αγροτικές εκτάσεις. 

Ενέργεια στο μισό κόστος! 

ΒΙΟΜΑΖΑ
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∆υο εκατομμύρια τόνοι βιομάζας ετησίως είναι 
αρκετοί για να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο 
που χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή 
στους σταθμούς της ∆ΕΗ στα Ελληνικά νησιά.

Επίσης, θα σταματούσε η καταστρο-
φή της βιομάζας, (ξερά χόρτα, υπολείμ-
ματα καλλιεργειών, κλαδέματα) με φω-
τιά, έχοντας σαν αποτέλεσμα την επιβά-
ρυνση της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του 
άνθρακα. Μάλιστα, αν αυτά τα 2,5 εκα-
τομμύρια τόνοι αξιοποιούνταν στην ηλε-
κτροπαραγωγή, θα επαρκούσαν ως καύ-
σιμα για τη λειτουργία ενός σταθμού 400 
ΜW- δηλαδή για το 3-4% των αναγκών 
της χώρας μας.
∆υο εκατομμύρια τόνοι βιομάζας ετη-

σίως είναι αρκετοί για να αντικαταστή-
σουν το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται 
για ηλεκτροπαραγωγή στους σταθμούς 
της ∆ΕΗ στα Ελληνικά νησιά, σύμφωνα 
με υπολογισμούς του Εργαστηρίου Γε-
ωργίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Και για οικιακή χρήση
Η πλέον εμπορική μορφή βιομάζας 

είναι οι πελλέτες, μικρά κυλινδρικά τε-
μάχια από συμπιεσμένο ξύλο διαφόρων 
μεγεθών (διαμέτρου 6 χιλιοστών και μή-
κους 30 χιλιοστών) που μπορούν εύκο-
λα να συσκευαστούν, να μεταφερθούν 
με βυτιοφόρα οχήματα και να αποθη-
κευτούν σε χώρους, από όπου μεταφέ-
ρονται για την καύση τους σε σύγχρο-
νους καυστήρες.
∆ύο κιλά πελλέτας ισοδυναμούν με 

λίγο λιγότερο από ένα λίτρο πετρελαί-
ου. «Με τις τιμές της τρέχουσας περιό-
δου ένας τόνος πετρελαίου κοστίζει πε-
ρίπου 600ευρώ, ενώ δύο τόνοι πελλέ-
τας 200-350 ευρώ».
Σήμερα υπάρχουν υπερσύγχρονοι 

καυστήρες πελλέτας, των οποίων η από-
δοση ξεπερνάει το 95% και με την επα-
νάκαυση των αερίων εκπέμπουν ελάχι-

στους ρύπους. Επιπλέον υπάρχουν φίλ-
τρα τα οποία έχουν τη δυνατότητα κατα-
κράτησης έως και του 99,5% των ποσο-
τήτων των ρύπων που εκπέμπονται.
Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες επιδο-

τούν τη χρήση της βιομάζας. Παράδειγ-
μα η Γερμανία που «έκλεισε» το 2008 
με 100.000 λέβητες πελλέτας εν λει-
τουργία, ενώ στόχος για το 2015 είναι οι 
500.000 λέβητες. Μάλιστα, εκτός από τα 

περιβαλλοντικά οφέλη, η χρήση της βιο-
μάζας για την παραγωγή ενέργειας, σύμ-
φωνα με έρευνες, είναι αυτή που προ-
σφέρει τις περισσότερες θέσεις εργασίας 
σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας. 
Ένα τζάκι ρυπαίνει όσο πέντε καυστή-

ρες βιομάζας μαζί, εκπέμπει δε, πολλά 
περισσότερα μικροσωματίδια από όσα 
πέντε καυστήρες βιομάζας.   



ΟΙΚΟΘΕΣΕΙΣ   ∆ιαχείρηση Απορριμμάτων16

Τ ρεις είναι οι βασικές πηγές αποβλήτων: το περίσσευμα 
απόκτησης πρώτων υλών, 

ο μετασχηματισμός των πρώτων υλών 
σε προϊόντα και το περίσσευμα των προ-
ϊόντων μετά τη χρήση τους. Μέχρι σή-
μερα η ανθρωπότητα προσανατολίζεται 
περισσότερο στην τρίτη φάση παραγω-
γής αποβλήτων, στα αστικά απορρίμμα-
τα. Στην πραγματικότητα, όμως, τα από-
βλητα των δύο προηγούμενων φάσεων 
είναι πολύ περισσότερα, πολύ συχνά πιο 
επικίνδυνα και συνδέονται στενά με την 
επιβίωση της ανθρωπότητας, διότι συμ-
βάλλουν στην εξάντληση των φυσικών 
πόρων.
Τα απορρίμματα δεν μπορούν να 

εξαφανισθούν, αλλά μετατρέπονται με 
φυσικές ή με τεχνητές μεθόδους σε άλ-
λη στερεά, υγρή ή αέρια μορφή. Αυτή η 
τελική τους μορφή πρέπει να είναι τέτοια, 
ώστε να μην προξενείτε ρύπανση στον 
αέρα, στα νερά ή στο έδαφος. Η σύστα-
ση και η ποσότητα των απορριμμάτων 
εξαρτώνται από τη βιομηχανική ανάπτυ-
ξη και το βιοτικό επίπεδο στην περιοχή 
από όπου προέρχονται. Έτσι, σε διαφο-
ρετικές περιοχές υπάρχουν διαφορετικά 
προβλήματα και αντιμετωπίζονται με δι-

άφορες μεθόδους διάθεσης ή με συνδυ-
ασμό αυτών των μεθόδων. Υπάρχει ένας 
αριθμός μεθόδων διάθεσης των απορ-
ριμμάτων, όπως η υγειονομική ταφή, η 
θερμική επεξεργασία με καύση ή πυρό-
λυση, αναερόβια χώνευση και ο διαχω-
ρισμός των απορριμμάτων με σκοπό την 
ανάκτηση χρήσιμων υλικών, καθώς επί-
σης και παραλλαγές αυτών των μεθό-
δων. Κάθε μέθοδος διαφέρει ως προς τις 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο περι-
βάλλον, το κόστος εγκατάστασης και λει-
τουργίας, την ανάκτηση ή εξοικονόμηση 
ενέργειας, την ανάκτηση χρήσιμων υλι-
κών και την ελάττωση του όγκου των 
απορριμμάτων.
Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι 

ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής προ-
στασίας του περιβάλλοντος, με σκοπό 
την προστασία της δημόσιας υγείας, και 
μπορεί να συνεισφέρει στην εξοικονόμη-
ση πρώτων υλών και ενέργειας.
Σκοπός της διαχείρισης των απορριμ-

μάτων είναι:
• η συλλογή, εναπόθεση, επεξεργασία 
ή καταστροφή των απορριμμάτων κα-
τά τον ευνοϊκότερο για το περιβάλλον 
τρόπο

• η μείωση της παραγωγής τους και

Με τον όρο απορρίμματα 
εννοούμε όλα τα στερεά 
απόβλητα τα οποία δεν 
μπορούν φαινομενικά 
να αξιοποιηθούν. 
Τα απορρίμματα 
περιλαμβάνουν μόνο 
τα στερεά απόβλητα 
διαφόρων προελεύσεων, 
όπως οικιακά, βιομηχανικά, 
σκουπίδια δρόμων και 
οικοδομών κ.λπ. Στα υγρά 
ανήκουν τα λύματα και οι 
ραδιενεργές ουσίες, ενώ 
στα αέρια ανήκουν τα 
καυσαέρια.

Η έννοια της

Του ∆ρ. Βαγγέλη Τερζή
Από τον οδηγό διαχείρισης απορριμμάτων του WWF Ελλάς
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• η ανάκτηση, επαναφορά και επαναχρη-
σιμοποίηση διαφόρων υλικών.
Η αξιοποίηση μπορεί να προσλάβει 

διάφορες μορφές, όπως η χρησιμοποίη-
ση, η ανακύκλωση, η ανάκτηση πρώτων 
υλών ή η ενεργειακή αξιοποίηση. Η επι-
λογή της μορφής πρέπει να έχει ως κρι-
τήριο τη μείωση του όγκου των αποβλή-
των, την εξοικονόμηση πρώτων υλών 
και ενέργειας.
Με τον όρο μείωση απορριμμάτων 

εννοούμε μια σειρά τεχνικών επιλογών 
και νομοθετικών-οικονομικών ρυθμί-
σεων, καθώς και ένα πλαίσιο κοινωνι-
κής συμπεριφοράς και ενεργού συμμε-
τοχής των πολιτών, με στόχο τη δραστι-
κή ελάττωση του όγκου και του βάρους 
των απορριμμάτων που καταλήγουν 
στους χώρους τελικής διάθεσης, σε όσο 
το δυνατόν πιο αρχικό στάδιο παραγω-
γής τους.
Η μείωση των απορριμμάτων μπο-

ρεί τεχνικά να επιτευχθεί με την αποφυ-
γή παραγωγής τους, με επαναχρησιμο-
ποίηση υλικών, με ανακύκλωση υλι-
κών, με κομποστοποίηση οργανικών και 
με εναλλακτική διαχείριση επικίνδυνων 
και ειδικών απορριμμάτων. Εκτός από 
αυτούς τους τρόπους μείωσης, χρησιμο-
ποιούνται διεθνώς και άλλες τεχνολογίες, 
εντασσόμενες στις τεχνικές για τη γενικό-
τερη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυ-
τές οι τεχνολογίες είναι ο μηχανικός δια-

χωρισμός των απορριμμάτων και οι τε-
χνολογίες ανάκτησης ενέργειας (καύση, 
πυρόλυση, αεριοποίηση). Τέλος, για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμ-
μάτων είναι απαραίτητη η ασφαλής τελι-
κή διάθεση των υπολοίπων σε χώρους 
υγειονομικής  ταφής υπολειμμάτων (ΧΥ-
ΤΥ). Παράλληλα, όλα τα προηγούμενα 
θα πρέπει να υποστηριχτούν με νομο-
θετικά μέτρα, οικονομικές ρυθμίσεις και 
προγράμματα  ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης των πολιτών.
Η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου έχει 

προετοιμάσει πλήρεις προδιαγραφές για 
όλα τα επίπεδα συλλογής, μεταφοράς, 
επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης 
των στερεών αποβλήτων, γεγονός που 
αποτελεί χρήσιμο και ουσιαστικό εργα-
λείο, για όλους τους αρμόδιους και ενδι-
αφερόμενους φορείς και οργανισμούς.
Πρωταρχικός στόχος κάθε συστήμα-

τος διαχείρισης των απορριμμάτων είναι 
η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επι-
πτώσεων στο περιβάλλον. Για τον προσ-
διορισμό των αερίων και υγρών εκπο-
μπών απαιτείται η γνώση όλων των δια-
δικασιών που λαμβάνουν χώρα στο χώ-
ρο εναπόθεσης των απορριμμάτων.
Είναι σημαντικό για τις τοπικές αρχές 

και για αυτούς που χειρίζονται τα απορ-
ρίμματα να κάνουν γνωστό στον καθένα 
ότι η ανακύκλωση αποτελεί μέρος μό-
νο της λύσης. Είναι, βέβαια, ένα διαρ-

κώς εξελισσόμενο κομμάτι, όμως πά-
ντα θα υπάρχουν απορρίμματα που δεν 
μπορούν να ανακυκλωθούν για τον ένα 
ή τον άλλο λόγο.
Το να αποφασίσουμε ποιος είναι ο 

σωστότερος συνδυασμός επιλογών για 
μία συγκεκριμένη περιοχή είναι ένα πο-
λύπλοκο θέμα, που απαιτεί έρευνα για 
τις ποσότητες και τους τύπους των απορ-
ριμμάτων, για τη γεωγραφία της περιο-
χής, για τη δυνατότητα μεταφορών κ.λπ. 
Η επιλογή της τοποθεσίας μιας εγκατά-
στασης επεξεργασίας είναι εξαιρετικά δύ-
σκολη, αλλά η τοποθεσία των εγκατα-
στάσεων, σε σχέση με την ικανότητα επε-
ξεργασίας και τις τελικές αγορές των ανα-
κυκλωμένων υλικών, μπορεί να καθο-
ρίσει την επιτυχία ή μη του εγχειρήματος 
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
(απορριμμάτων).
Τα μέσα και τα όργανα για μια καλύ-

τερη αξιοποίηση των αποβλήτων, καθώς 
και τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μει-
ονεκτήματά τους, πρέπει να αποτελούν 
το αντικείμενο συγκριτικών μελετών.   

* Ο  ∆ρ.  Βαγγέλης Τερζής είναι 
τεχνολόγος περιβάλλοντος με διδακτορικές 
σπουδές στην επεξεργασία βιομηχανικών 
υγρών αποβλήτων στο Πανεπιστήμιο του 
Μπράντφοτντ, και σήμερα είναι Υπεύθυνος 
Πολιτικής για το Νερό και τη Ρύπανση του 
WWF Ελλάς. 
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Τ ο περιβάλλον και η 
οικολογία είναι δύο 
από τα πλέον φλέγο-
ντα θέματα τα τελευ-

ταία χρόνια.  Η Ανταρκτική κοντεύει να 
κατέβει και να πνίξει τη Μεσόγειο - και 
όχι μόνο. Το Πόρτο Γερμενό δεν θα είναι 
ποτέ πια το ίδιο. Είναι γνωστό ότι ακό-
μα και οι πιο απλές συνήθειές μας βλά-
πτουν τον πλανήτη. Πριν όμως τρέξεις 
να αγοράσεις το τελευταίο υβριδικό μο-
ντέλο αυτοκινήτου μπορείς να καταφέ-
ρεις πολύ περισσότερα αλλάζοντας τον 
τρόπο που τρως. Στοιχεία από το Πανε-
πιστήμιο του Σικάγου δείχνουν ότι μία 
τυπική διατροφή, που αποτελείται από 

περίπου 30% ζωικά προϊόντα, δημι-
ουργεί το ισοδύναμο με 1,5 τόνο διοξεί-
διο του άνθρακα το άτομο το χρόνο σε 
σχέση με κάποιον που ακολουθεί χορ-
τοφαγική διατροφή. Η οικολογική δια-
τροφή λοιπόν όχι μόνο κάνει καλό στη 
δική σου υγεία αλλά και στην υγεία του 
πλανήτη. Με απλές αλλαγές μπορείς να 
γίνεις πιο πράσινος.

Παπουτσάκια 
από τον τόπο σου 
Μία τροφή ταξιδεύει τουλάχιστον 

500 χιλιόμετρα για να φτάσει στο πιά-
το σου. Αν είναι εισαγόμενη, τότε κά-
νει τουλάχιστον 2.000 χιλιόμετρα, κάτι 

που επιβαρύνει αρκετά το περιβάλλον 
με ρύπανση και απόβλητα για ένα πιάτο 
φαΐ. Προσπάθησε λοιπόν όταν πας έξω 
για φαΐ να παραγγέλνεις πιάτα με τοπικά 
προϊόντα. Οσο πιο κοντά τόσο το καλύ-
τερο. Το ίδιο βέβαια ισχύει και όταν ψω-
νίζεις, προτίμησε λαχανικά, φρούτα και 
κρέατα από την Ελλάδα. Έτσι όχι μόνο 
υποστηρίζεις την οικονομία και τα τρό-
φιμα αυτά είναι πιο φρέσκα, αλλά ωφε-
λείς και τον πλανήτη.

Βάλε μαύρα 
Με την καλή έννοια. Μιλάμε για δη-

μητριακά, ψωμιά και ρύζι. Μην απο-
φεύγεις το άμυλο. Οχι μόνο είναι υγιει-

ΦάεΦάε
οικολογικάοικολογικά

Ξέρεις τι πρέπει να τρως για να 
είναι το σώμα σου υγιές. 

Τι γίνεται όμως με την υγεία 
του πλανήτη σου;
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νό, νόστιμο και χορταστικό, αλλά κάνει 
και καλό στο περιβάλλον αν το επιλέ-
ξεις σωστά. Επιλέγοντας πλήρη δημη-
τριακά ή τρόφιμα που παράγονται από 
πλήρη δημητριακά (όπως ολικής αλέ-
σεως ψωμί) αποφεύγεις τροφές που εί-
ναι επεξεργασμένες. Πλήρεις ανεπεξέρ-
γαστες τροφές σημαίνουν λιγότερη ρύ-
πανση.

Όχι άλλο κάρβουνο 
Εκτός από αυτά που τρως, ο τρόπος 

που μαγειρεύεις ή αποθηκεύεις το φα-
γητό παίζει επίσης ρόλο στην προστα-
σία του περιβάλλοντος. Άλλαξε τις συ-
νήθειές σου,
• Σκέπασέ το. Όποτε μπορείς, σκέπα-
σε τις κατσαρόλες, έτσι ώστε το φαΐ 
να μαγειρεύεται πιο γρήγορα, αυξά-
νοντας τη θερμοκρασία, με αποτέλε-
σμα να χρησιμοποιείς το φούρνο λι-
γότερο. 

• Μικροκύματα. Όποτε θες να ζεστά-
νεις νερό, χρησιμοποίησε το 
φούρνο μικροκυμάτων - θα 
χαλάσεις πολύ λιγότερο ρεύ-
μα. 

• Κλείσε την πόρτα. Καθάρι-
ζε καλά το παραθυράκι του 
φούρνου τακτικά, έτσι ώστε 
να μη χρειάζεται να ανοίγεις την 
πόρτα του συχνά χάνοντας ενέργεια. 

• Μην αφήνεις το νερό να τρέχει. Όταν 
χρειάζεται να βράσεις κάτι, βάλε όσο 
νερό χρειάζεσαι, σταγόνα παραπάνω 
- θα χρειαστείς περισσότερο ρεύμα για 
να το ζεστάνεις. 

Φέρε σακούλες  
Για μία εβδομάδα μέτρα πόσες πλα-

στικές θα μαζέψεις. Με δυο τρεις βόλ-
τες στο σούπερ μάρκετ, στο φούρνο, 
στο φαρμακείο, θα δεις ότι μαζεύονται. 

Οι περισσότερες από αυτές τις σακού-
λες δεν ανακυκλώνονται, γι’ αυτό προ-
τίμησε μία τσάντα που μπορείς να χρη-
σιμοποιήσεις ξανά ή ζήτα να μη σου δί-
νουν σακούλες για μία τυρόπιτα ή για 
ένα κουτί ασπιρίνες. 

Φάε και πιες βιολογικά 
Κάλυψε το 25%-30% της διατροφής 

σου με τοπικά φρέσκα λαχανικά και 
φρούτα. Οχι μόνο κάνουν καλό στην 
υγεία και τη σιλουέτα σου, αλλά δεν 
βλάπτουν το περιβάλλον όταν είναι βι-
ολογικά, αφού δεν υπάρχει χρήση φυ-
τοφαρμάκων. Μπορεί βέβαια μετά από 
λίγο η αγορά βιολογικών να αδειάσει το 
πορτοφόλι σου, οπότε ξόδεψέ τα σε αυ-
τά που αξίζουν. 

Κόψε τα περιττά
Είναι λίγο δύσκολο να βρεις πιτσα-

ρία ή σουβλατζίδικο με βιολογικά τρό-
φιμα, όμως υπάρχουν κάποια πράγματα 
που μπορείς να κάνεις για να περιορίσεις 
το κακό. Για παράδειγμα, την επόμενη 
φορά που θα παραγγείλεις, ζήτα να μη 
σου φέρουν χαρτοπετσέτες, όπως επί-

σης πες όχι σε πλαστικά μαχαιροπίρου-
να, κέτσαπ, μουστάρδα, αλάτι-πιπέρι 
και κινέζικα ξυλάκια, για τα οποία η Κί-
να χρησιμοποιεί 25 εκατομμύρια δέντρα 
το χρόνο για την παραγωγή τους.

Ξέχνα τα συσκευασμένα
Τα περισσότερα τρόφιμα που κατα-

ναλώνουμε είναι κατά κάποιον τρόπο 
επεξεργασμένα. Το 30% της ενέργειας 
που χρησιμοποιείται από τους παραγω-
γούς τροφίμων πάει για επεξεργασία και 
συσκευασία. Προτίμησε όσο το δυνατόν 
φρέσκα προϊόντα, που να μην είναι συ-
σκευασμένα και να μην έχουν υποστεί 
επεξεργασία.

Περιόρισε το κρέας  
Οι δραστηριότητες κτηνοτροφίας εί-

ναι υπεύθυνες για το 18% των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με 
έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας. Η παραγωγή ενός μπιφτεκιού 

εκπέμπει την ίδια ποσότητα αε-
ρίων του θερμοκηπίου όσο ένα 
αυτοκίνητο που διανύει 10 χι-
λιόμετρα. Σύμφωνα με έρευνες, 
η Ελλάδα έχει υψηλή κατανά-
λωση κρέατος, που έχει αυξη-
θεί κιόλας -ιδιαιτέρως τα τελευ-

ταία 20 χρόνια. Η Ελλάδα κατέχει την 
11η θέση παγκοσμίως στην κατανάλω-
ση μοσχαριού- αρκετά υψηλή αν σκε-
φτούμε ότι είμαστε η γενέτειρα της Με-
σογειακής ∆ιατροφής, που παραδοσια-
κά περιλαμβάνει ελάχιστο κρέας. Προ-
σπάθησε λοιπόν να τρως τουλάχιστον 
τρία γεύματα την εβδομάδα που δεν πε-
ριέχουν κρέας, όπως λαδερά, ζυμαρικά 
ή όσπρια. Επίσης, μπορείς να προτιμή-
σεις κρέας από μικρά ζώα, κοτόπουλα 
ελευθέρας βοσκής και ψάρια που δεν 
προέρχονται από ιχθυοτροφεία.   
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> H Αθήνα, συμμετέχοντας 
μαζικά με περισσότερους 

από 350 συνέδρους και την πα-
ρουσία 50 και πλέον διαπρεπών 
εκπροσώπων της Πολιτείας, της 
Παν/κης και Επιστημονικής κοινό-
τητας, Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης στο διήμερο ενημέρωσης και 
δράσης «ΚΛΙΜΑ & ΠΟΛΗ: Με το 
βλέμμα στην Κοπεγχάγη» που δι-
οργάνωσε το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
SOS, στις 6 κ 7 Νοεμβρίου, στην 
Αίγλη Ζαππείου, έστειλε με εμφα-
τικό τρόπο, το μήνυμα της προ-
στασίας του κλίματος στους ηγέ-
τες, που σε ένα μήνα θα διαμορ-
φώσουν το μέλλον του πλανήτη 
στην Κοπεγχάγη.
Εκατοντάδες παιδιά έδωσαν το δικό 

τους πολύχρωμο παρόν, δημιουργώ-
ντας με φαντασία και όραμα, το μεγα-
λύτερο πανό που θα σταλεί από την 
Αθήνα στην Κοπεγχάγη, με το μήνυμα 
της πόλης μας για ένα βιώσιμο μέλ-
λον: «Η κλιματική αλλαγή δεν αφορά 
μόνο στους πολιτικούς ηγέτες, οι απο-
φάσεις της Κοπεγχάγης πρέπει να εκ-

φράζουν την κοινωνία και κυρίως τις 
ανάγκες των μελλοντικών γενεών!»
Το διήμερο τίμησαν με την παρουσί-
α τους ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το 
Περιβάλλον, κ. Σταύρος ∆ήμας καθώς 
και η νέα Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. 
Τίνα Μπιρμπίλη.   

Το μήνυμα της Αθήνας 
προς τους ηγέτες της Κοπεγχάγης

> ∆υο πρόσφατες Ευρωπαϊκές 
εκθέσεις τοποθετούν την Ελ-

λάδα στην πρώτη θέση της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης. Το διοξείδιο 
του θείου, τα οξείδια του αζώτου και 
τα αιωρούμενα μικροσωματίδια βρί-
σκονται στα υψηλότερα επίπεδα των 
χωρών της Ε.Ε. και συνδέονται με 
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των 
πολιτών. 
Σε τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλ-
λοντος για τη γεωγραφία των ΡΜ10 στη Γηραιά Ήπειρο ανα-
φέρεται ότι το 8,5% του πληθυσμού της Ελλάδας εκτίθεται 
σε συγκεντρώσεις αιωρούμενων μικροσωματιδίων που υ-
περβαίνουν τα 45 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. 
Η Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη των 
27 κι ακολουθεί η Ρουμανία με 3,9% του πληθυσμού να α-

ναπνέει «απαγορευμένο» αέρα. 
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος, που βασίζεται σε στοιχεία 
μέχρι το 2005, αποκαλύπτει, επίσης, ότι το 
μεγαλύτερο αριθμό πρόωρων θανάτων α-
νά εκατομμύριο κατοίκων που συνδέονται 
με την έκθεση σε υψηλές τιμές μικροσωμα-
τιδίων έχει η Ελλάδα στην Ε.Ε. 
Οι Έλληνες παράγουν κατά κεφαλήν το 
μεγαλύτερο ποσοστό διοξειδίου του θεί-

ου στην Ευρώπη εκπέμποντας 48,5 κιλά ετησίως έκαστος. Ε-
πισημαίνεται από ειδικούς ότι για τη μεγάλη «παραγωγή» δι-
οξειδίου του θείου στην Ελλάδα ευθύνονται κατά κύριο λόγο 
οι παλαιές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροπα-
ραγωγή: το 93% των ποσοτήτων του συγκεκριμένου αέριου 
ρύπου στη χώρα προέρχεται από τον τομέα της ενέργειας και 
μόλις το 5% από τις θαλάσσιες και αέριες μεταφορές.   

4,8 εκατομμύρια Έλληνες
κινδυνεύουν από τη ρύπανση…
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> Η υπερθέρμανση στην Αρκτι-
κή μπορεί να έχει ανυπολόγι-

στες συνέπειες, όπως οι πλημμύρες, 
οι οποίες θα επηρεάσουν το ένα τέ-
ταρτο του πληθυσμού του πλανή-
τη, η σημαντική αύξηση των αερίων 
του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, 
τα οποία θα απελευθερωθούν από 
μεγάλες καταβόθρες άνθρακα, και 
οι ακραίες αλλαγές του καιρού. Αυ-
τά είναι τα κύρια συμπεράσματα της 
νέας έκθεσης της διεθνούς περιβαλ-
λοντικής οργάνωσης WWF με τίτλο 
«Κλιματικές αναδράσεις στην Αρκτι-
κή: παγκόσμιες επιπτώσεις».
Η δραματική απώλεια των θαλάσσιων 
πάγων στην Αρκτική, με ρυθμό σχε-
δόν διπλάσιο από ό, τι σε ολόκληρο 
τον υπόλοιπο κόσμο, θα επηρεάσει 
την κυκλοφορία του αέρα και τον και-
ρό στην περιοχή και όχι μόνο. Εκτιμά-
ται ότι θα επηρεαστούν επίσης η θερ-
μοκρασία και οι βροχοπτώσεις στην 

Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική με επι-
πτώσεις στη γεωργία, τη δασοπονία και 
τα αποθέματα νερού. 
Επιπλέον, στα παγωμένα εδάφη και 
τους υγροτόπους της Αρκτικής βρίσκο-
νται αποθηκευμένες διπλάσιες ποσότη-
τες άνθρακα από ό, τι στην ατμόσφαιρα. 
Αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης της 
Αρκτικής θα είναι το λιώσιμο των πάγων 
και η συνεπαγόμενη απελευθέρωση 
στην ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκη-
πίου σε ταχύτερο ρυθμό, όπως διοξεί-

διο του άνθρακα και μεθάνιο. Η αξιολό-
γηση αυτή, που για πρώτη φορά ενσω-
ματώνει στις προβλέψεις για την άνο-
δο της στάθμης της θάλασσας την τύχη 
των πάγων της Γροιλανδίας και της ∆υτι-
κής Ανταρκτικής, καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα ότι το επίπεδο της στάθμης της 
θάλασσας μπορεί να ανέβει πάνω από 
ένα μέτρο μέχρι το 2100. Οι πλημμύρες 
από την άνοδο της στάθμης της θάλασ-
σας θα πλήξουν πάνω από το 1/4 του 
πληθυσμού του πλανήτη.   

> Οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (Co2), που προκα-

λεί το φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου, θα μειωθούν κατά 3% το 2009 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 
σύμφωνα με έρευνα από τη ∆ιεθνή 
Υπηρεσία Ενέργειας (IAE).
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση 
που θα έχει καταγραφεί εδώ και 40 
χρόνια, τόνισε ο επικεφαλής οικονομο-
λόγος της Υπηρεσίας, ο Φάτιχ Μπιρόλ, 
υπογραμμίζοντας πως μέχρι σήμερα οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυ-
ξάνονταν κατά 3% ετησίως.

Οι επιπτώσεις στην Αρκτική 
ξεπερνούν τις προβλέψεις

Μειώνονται οι εκπομπές Co2 εξαιτίας 
της οικονομικής κρίσης
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> Ένα νέο περιβαλλοντικό 
τηλέφωνο παρουσίασε η 

Samsung Electronics που πρωτο-
πορεί στην οικολογική ευαισθησία. 
Το Samsung E200 Eco είναι φτιαγμέ-
νο από υλικά φιλικά προς το περι-
βάλλον. Όλο το εξωτερικό κάλυμ-
μα του τηλεφώνου είναι φτιαγμένο 
από «βιο-πλαστικό», που αποτελεί-
ται από φυσικά φυτικά υλικά που 
εξάγονται από φυτά, όπως το καλα-
μπόκι, ενώ η συσκευασία του είναι 
κατασκευασμένη από ανακυκλώσι-
μο χάρτινο κουτί, χωρίς επίχρισμα. 
Η Samsung θα συνεχίσει να χρησιμοποι-
εί βιο-πλαστικό για να συμβάλει στη μεί-
ωση της κατανάλωσης καυσίμων, αλλά 
και εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα 

από τα εργοστάσιά της. Ένας 
τόνος βιο-πλαστικού που 
χρησιμοποιείται στο E200 
Eco μπορεί να μειώσει κα-
τά 2,16 τόνους το CO2 σε 
σχέση με τον Πολυάνθρα-
κα που παράγει το ακάθαρ-
το πετρέλαιο. 
Η χρήση του συγκεκριμένου 
υλικού  αποτελεί μέρος της 
συνειδητής προσπάθειας
που καταβάλλει η Samsung  σε συνερ-
γασία με την Cheil Industries, για την 
ανάπτυξη  περισσότερων ανανεώσιμων 
και οικολογικών  υλικών. 
Το μόλις 9,9 χιλιοστών Ε200  είναι δια-
θέσιμο στην Ευρωπαϊκή αγορά από τις 
αρχές Σεπτεμβρίου 2008.   

Κινητό τηλέφωνο από 
βιοπλαστικό καλαμποκιού

> Ο Tubby είναι σίγουρα το πιο οικολογικό Labrador αλλά και ένας 
από τους πιο οικολογικά ευσυνείδητους κατοίκους του πλανήτη 

μας. ∆υο φορές τη μέρα κατά τη διάρκεια της βόλτας του μαζεύει όποιο 
πλαστικό μπουκάλι βρει και το 
πηγαίνει στην ιδιοκτήτρια του 
την Sandra Gilmore για...
να το βάλει μαζί με τα άλλα στο 
κουτί για την ανακύκλωση. Από τό-
τε που ξεκίνησε να το κάνει ο Tubby 
πρέπει να έχει μαζέψει πάνω από 
25,000 μπουκάλια σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς της Sandra. Η 
μύτη του είναι γερή, θα το βρει το 
μπουκάλι ακόμα και αν είναι θαμ-
μένο.   

Το σκυλί που ανακυκλώνει 
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Επιτραπέζιο παιχνίδι για το περιβάλλον σχεδίασε το ΚΕΑΝ (Κύτταρο 
Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) μαζί με άλλες Ελληνικές περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις. 
Στο σχεδιασμό του παιχνιδιού «Planetbook», συμμετέχουν το ΚΕΑΝ, η 
Greenpeace, το WWF, η Mεσόγειος SOS, το ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ, ο Αρκτούρος, ο Αρχέ-
λων και η Ορνιθολογική Ευρωπαική Έκφραση.
Στην παρουσίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις που παίρνουν μέρος στο παιχνίδι καθώς και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος 
κ.Γιάννης Μανιάτης. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες επιθυμία του υφυπουρ-
γού είναι η αποστολή του παιχνιδιού σε όλους τους βουλευτές, τους δημάρχους 
και τους νομάρχες της χώρας, κάτι το οποίο θα γίνει σε συνεργασία του ΚΕΑΝ με 
το υπουργείο.
Επίσης θα διατεθεί δωρεάν, σε ομάδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αρχικά των 
σχολείων της ∆υτικής Αθήνας, με στόχο τη μετέπειτα διάθεσή του στις ομάδες των 
σχολείων της υπόλοιπης Αττικής.
Η φιλοσοφία του «Planetbook», που αντλεί τη θεματική του από το περιβάλλον 
αποτελεί η γνώση και την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα ενώ απευ-
θύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. 
Στόχος είναι η προώθηση και η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε εθελο-
ντικές δράσεις και εκστρατείες, καθώς και η συμμετοχή τους σε οργανώσεις της 

Kοινωνίας των Πολιτών για περιβαλ-
λοντικούς σκοπούς.
Το παιχνίδι εξελίσσετε σε τρείς ζώνες 
και ο παίχτης καλείται να γίνει ο ίδιος 
σωτήρας της Γης. Ξεκινώντας από τη 
«γκρίζα» ζώνη ο παίχτης περνάει στην 
ζώνη της «ελπίδας και της συμμετο-
χής» για να τερματίσει στη ζώνη όπου 
«Σώζουμε τον Πλανήτη».   

Επιτραπέζιο παιχνίδι...Επιτραπέζιο παιχνίδι...
με με ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ!ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ!
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>> Στο δρόμο για την Κοπεγχάγη, η Greenpeace 
και το WWF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους 

για να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν τους Έλ-
ληνες πολίτες. Συνεργάζονται για να πείσουν την Ελ-
ληνική Κυβέρνηση ότι η επίτευξη μιας πραγματικά φι-
λόδοξης συμφωνίας για το κλίμα είναι η μόνη επιλο-
γή για την Ελλάδα.
∆υστυχώς, οι διαπραγματεύσεις δεν βαδίζουν στο σωστό 
δρόμο. Μία επιτυχημένη συμφωνία στην Κοπεγχάγη είναι αυ-
τή τη στιγμή το λιγότερο πιθανό σενάριο και σε αυτό συνηγο-
ρούν και οι πιο πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις. Από τη Σύνοδο 
Κορυφής στις Βρυξέλλες μέχρι την τελική προπαρασκευαστι-
κή συνάντηση του ΟΗΕ στη Βαρκελώνη, οι ηγέτες των ισχυ-
ρών κρατών του πλανήτη έδειξαν ότι δεν επιθυμούν μία δί-
καιη, φιλόδοξη και δεσμευτική συμφωνία στην Κοπεγχάγη. 
∆εν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι πιο θετικές εξελίξεις των 
τελευταίων ημερών ήρθαν από τη δική μας χώρα.

Η δέσμευση του Πρωθυπουργού να παρευρεθεί στην Κο-
πεγχάγη και η ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών σε συνερ-
γασία με τον Γκόρντον Μπράουν για τη χρηματοδότηση των 
αναπτυσσόμενων κρατών, δείχνουν ότι κάτι μπορεί να αλ-
λάξει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έκτακτο 
Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις 23 Νοεμβρίου οι Ευρωπαί-
οι υπουργοί θα συζητήσουν εκ νέου τους Ευρωπαϊκούς στό-
χους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Τώρα πρέπει η δική μας κυβέρνηση να στηρίξει μεγαλύτερες 
μειώσεις. Για αυτό σε χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από 
ποτέ. Τα περισσότερα ‘κλικ’ που θα συγκεντρώσεις εσύ θα 
δώσουν ακόμα ένα κίνητρο στον Πρωθυπουργό προκειμέ-
νου να διεκδικήσει και να δεσμευτεί σε πιο φιλόδοξες δρά-
σεις για τη σωτηρία του κλίματος.   

Για το ‘‘Μαζί για το Κλίμα’’ 
Αχιλλέας και ∆ημήτρης

Στον δρόμο για την Κοπεγχάγη...Στον δρόμο για την Κοπεγχάγη...

Υπόγραψε και εσύ
mazigiatoklima.gr
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Η περιοχή από την οποία πηγάζει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή, φημίζεται 
εδώ και εκατό χρόνια για τη μοναδική ποιότητα και αγνότητα των νερών της.

Βρίσκεται στα Ακαρνανικά Βουνά, μια περιοχή με ιδιαίτερο κάλλος, ολότελα φυσικό 
και προστατευμένο, χωρίς ίχνη βιομηχανικής δραστηριότητας, ή οποιοδήποτε άλλων 
βλαβερών ουσιών.

Την υπεροχή του διαπιστώνει κάνεις, από την πρώτη επαφή μαζί του.

Η κρυστάλλινη όψη του, η λεπτή και μαλακή γεύση του καθώς και η απαλή υφή του 
καθιστούν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή ένα νερό εξαιρετικής ποιότητας.

Τα προτερήματα του Κορπή, όμως, δεν περιορίζονται μόνο στην ανώτερη 
ποιότητά του.

Η χαμηλή περιεκτικότητά του σε Νάτριο (Na+ = 5,40 mg/lt), το καθιστά ιδανικό για 
δίαιτα πτωχή σε Νάτριο, δηλαδή για όσους έχουν υπέρταση, καθώς και για εκείνους 
που έχουν προβλήματα νεφρών, ή απλά επιθυμούν μία ισορροπημένη διατροφή.

Η χαμηλή περιεκτικότητά του σε άλατα, το καθιστά ιδανικό για παιδιά και βρέφη.

Η πρακτικά μηδενική περιεκτικότητα σε αμμωνιακές ρίζες, νιτρικά και νιτρώδη 
(NH4+ < 0,05 mg/lt, NO3- = 4,64 mg/lt, NO2- < 0,05 mg/lt), πιστοποιεί, με τον 
καλύτερο τρόπο, την καθαρότητα του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, 
από τον οποίο προέρχεται.

Με αυξημένη την ευθύνη της προστασίας του περιβάλλοντος το Κορπή, τα τελευταία 
10 χρόνια, μέσα από διαρκή προσπάθεια για τη μείωση των υλικών συσκευασίας του, 
έχει καταφέρει να τα μειώσει κατά 35%. Και δεσμεύεται να συνεχίσει.

Φυσικό Μεταλλικό 
Νερό Κορπή
Φυσικό Μεταλλικό 
Νερό Κορπή
«Το πιο ονομαστό νερό από τις αρχές του 20ου αιώνα»

Καλύτερο περιβάλλον σημαίνει καλύτερη 
ποιότητα ζωής για όλους μας. Γι’ αυτό και...
► ∆εν ξοδεύουμε άσκοπα το νερό ► Χρη-
σιμοποιούμε για τις καθημερινές μας αγορές, 
τις ειδικές τσάντες πολλαπλών χρήσεων που 
κυκλοφορούν, πλέον, παντού ► Ανακυ-
κλώνουμε το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο 
και το πλαστικό, χρησιμοποιώντας πάντα-
τους ειδικούς κάδους, σε καθε γειτονιά.
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1. Καλύψτε την κατσαρόλα για να μη 
διασκορπίζεται η θερμότητα.

2. Φροντίστε πάντα η κατσαρόλα ή το 
τηγάνι να είναι στο ίδιο μέγεθος με το 
μάτι. Αν είναι μικρότερο σπαταλάτε 
άσκοπα ενέργεια.

3. Προτιμήστε τα φαγητά που μπορούν 
να μαγειρευτούν σε μια κατσαρόλα, 
όπως οι σούπες, το ρύζι, το κοκκινι-
στό.

4. Μερικά λεπτά πριν από το τέλος του 
ψησίματος, κλείστε το μάτι και αφή-
στε τη θερμότητα της κατσαρόλας να 
ολοκληρώσει το ψήσιμο.

5. Όσο λιγότερα υγρά και λίπος χρησι-
μοποιήσετε τόσο μειώνεται ο χρόνος 
ψησίματος.

6. Φτιάξτε λίγη παραπάνω ποσότητα 
και καταψύξτε το υπόλοιπο φαγητό 
για μια άλλη φορά.

7. Προτιμήστε να ζεστάνετε το φαγητό 
στο μάτι αντί για τον φούρνο.

8. Τα κρύα ζυμαρικά ή το ριζότο είναι 
ένα εύκολο και νόστιμο πιάτο. Φτιάξ-
τε παραπάνω και φυλάξτε το υπόλοι-
πο στο ψυγείο για την άλλη μέρα.

9. Προτιμήστε τη χύτρα ταχύτητας όταν 
μπορείτε, κάνετε σημαντική οικονο-
μία χρόνου και ενέργειας.   

9 κανόνες για...9 κανόνες για...
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Μπορείτε να μαγειρέψετε έξυπνα και οικολογικά.
Eξοικονομήστε ενέργεια εφαρμόζοντας μερικές απλές συμβουλές.
Αξίζει να τις δοκιμάσετε και να τις συνηθίσετε.
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Οι ΟΙΚΟγκρίνιες είναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟγκρίνιες δυναμώνουν μαζί σας.
Μην διστάζετε να μας στέλνετε αυτά που σας απασχολούν, τους προβληματισμούς σας και τις προτάσεις σας, 
για να τα μοιραζόμαστε όλοι μαζί.
Αυτές οι σελίδες είναι η δική σας φωνή, το δικό σας οικολογικό βήμα.

Μην σταματάτε.

ΟΙΚΟγκρίνιες: Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας...

Κάθε φορά τα ίδια, 
δεν αλλάζουμε!

Τη φωτογραφία την έβγαλα λίγες μέρες 
πριν από τις βροχές και όπως φαίνεται 
είναι από το χείμαρρο του Σκα κοντά 
στο Πούντο, τριακόσια με τετρακόσια 
μέτρα από τη θάλασσα.
Σε λίγες μέρες ήρθαν οι βροχές και μπο-
ρεί να φανταστεί ο καθένας που μπορεί 
να πήγαν όλα αυτά που φαίνονται στη 
φωτογραφία.
Όλα αυτά που εμείς τα πετάξαμε εκεί 
γιατί έτσι μας βόλευε χωρίς να σκε-
φτούμε ότι τη θάλασσα που κάνουμε 
μπάνια το καλοκαίρι, που ψαρεύουμε, 
που χαιρόμαστε, τη μολύνουμε και 
τελικά θα τα βρούμε όλα αυτά πάλι 
μπροστά μας!
Αν όλοι δεν αλλάξουν νοοτροπία αυ-
τές οι φωτογραφίες θα υπάρχουν πάντα 
και φοβάμαι ότι θα γίνονται κάθε φορά 
και χειρότερες!



29ΟΙΚΟΓΚΡΙΝΙΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εκφράστε κάθε σας αγωνία, απορία, καταγγελία, ιδέα ή δράση στα...
Τηλ/Fax: 26340 91726

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

web: www.ecomagazine.gr

Το Περιοδικό μας

διαβάζεται κα
ι από το 

www.tesydforum.gr

των Φοιτητών
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ΤΟΠΙΚΗΑΓΟΡΑ   Ξύλινα Παιχνίδια30

Σ τους μεγαλύτερους σε ηλικία 
«ξυπνάνε» γλυκές μνήμες, τό-
τε που μόνο αυτού του είδους 

παιγνίδια υπήρχαν. Αργότερα με την 
«εισβολή» του νάϋλον και του πλαστι-
κού τα παιγνίδια έγιναν πιο «εύκολα», 
πιο ...αναλώσιμα.
Το ξύλινο παιχνίδι πλάθει την οικολο-

γική συνείδηση του παιδιού συμβάλλο-
ντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της πνευ-
ματικής και συναισθηματικής νοημοσύ-
νης του. Έτσι, το οικολογικό ξύλινο παι-
χνίδι μπορεί να ευαισθητοποιήσει το παι-
δί ώστε να κατανοήσει τις ηθικές αξίες της 
ζωής και να αγαπήσει τον χώρο του.
Η Κατερίνα Κλημογιάννη και ο σύ-

ζυγός της Λάμπρος Τσοκάντας στο κα-
τάστημα «Cosmosfair» που διαθέτουν 
στη Ναύπακτο, έχουν επιλέξει οικολογι-
κά και φιλικά προς τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον ξύλινα παιχνίδια. Αυτά κα-
τασκευάζονται από καθαρό φυσικό ξύ-
λο που αποκτώνται από δέντρα που ανα-
πτύσσονται χωρίς συνθετικά λιπάσματα. 
Η μετέπειτα επεξεργασία τους είναι 

απαλλαγμένη από πρόσθετα χημικά.
Κύριο μέλημα είναι η διάθεση άρι-

στης ποιότητας και ασφάλειας παιχνι-
διών. Πρόκειται για καινοτόμα παιχνί-
δια με μοναδικό και έξυπνο σχεδιασμό 
που προωθούν τη μάθηση και τη χαρά 
της ανακάλυψης, αποκαλύπτοντας όλες 
τις δυνατότητες των παιδιών. Οικολογι-
κό παιχνίδι όμως δεν σημαίνει μόνο σε-
βασμό απέναντι στο περιβάλλον, αλλά 
και στον άνθρωπο. 
Το «Cosmosfair» προωθεί παιχνί-

δια από εταιρείες ή συνεταιρισμούς που 
εφαρμόζουν πρότυπα κοινωνικής και πε-
ριβαλλοντικής ευθύνης. Η επιλογή των 
οικολογικών ξύλινων παιχνιδιών υποκι-
νήθηκε από την ανάγκη επαναπροσδιο-
ρισμού της κοινωνικής ευαισθησίας και 
περιβαλλοντικής συνείδησης.
Τελικά το οικολογικό ξύλινο παι-

χνίδι καθορίζει την αξία του από αυτό 
που φαίνεται, ενώ μετουσιώνει το κύ-
ρος του κυρίως από αυτό που δεν φαί-
νεται...   

Ξύλινα παιγνίδια...
επιστροφή στο μέλλον!
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