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Πράσινο+Μπλε
Σκέψου... Δράσε και Ζήσε καλύτερα!!!
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πανικός και αδιαφορία…

Παλαιότερα είχαμε τον H1N1, την γρίπη των πτηνών, των χοίρων και τώρα 
έχουμε τον κορωναϊό. 

  Ο πανικός του νέου ιού έχει ήδη κατακυριεύσει μεγάλο μέρος της ελλη-
νικής κοινωνίας, με αποκορύφωμα όταν χρησιμοποιεί κανείς τα social media ή 
ακούει τα ΜΜΜ. 

   Οι χειρουργικές μάσκες έχουν εξαφανιστεί και η αγωνία είναι έκδηλη στο 
πρόσωπο όλων μη τυχόν και φταρνιστεί ή βήξει κάποιος δίπλα μας.

   Είναι τέτοια η φρενίτιδα που καλλιεργείται κυρίως στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης, σε σημείο που δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα γίνει αν, ο μη 
γένοιτο, διαπιστωθεί κάποιο θανατηφόρο κρούσμα και στη χώρα μας.

    Από την άλλη κάποιοι συμπολίτες μας, δυστυχώς πολλοί, επέδειξαν 
πρόσφατα μεγάλη ανευθυνότητα και σοβαρή αδιαφορία για την υγεία των 
γύρω τους, συμμετέχοντας μαζικά σε καρναβαλικές και άλλες εκδηλώσεις 
αγνοώντας προκλητικά τις απαγορευτικές οδηγίες του υπουργείου υγείας και 
συμβάλλοντας σοβαρά να μετατραπεί όλο αυτό,  σε πανδημία.  

   Ο πανικός λοιπόν είναι πολύ κακός σύμβουλος, αλλά και η αδιαφορία 
από την άλλη είναι χειρότερη και πιο επικίνδυνη. Ας προνοήσουμε και ας 
συμμορφωθούμε, για να μπορούμε να λέμε πως κάτι έχουμε κάνει και εμείς 
για την μη διάδοση του ιού. 

 Αλλιώς να μην διαμαρτυρόμαστε ρίχνοντας τις ευθύνες στους άλλους.

                                                                                 Να είστε καλά
                                                   Τάσος Ξύδης 

                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Με επιτυχία ξεκίνησαν οι θεατρικές 
παραστάσεις μαθητών των Δημοτι-
κών Σχολείων Ναυπάκτου, που διορ-
γανώνει για 10η χρονιά  η Περιβαλλο-
ντική οργάνωση “Πράσινο+Μπλε”. 

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, υλοποι-
ήθηκαν με επιτυχία στην Παπαχαραλά-
μπειο αίθουσα Ναυπάκτου,  οι δύο πρώ-
τες θεατρικές παραστάσεις. 

Πρώτη του 1ου ΔΣΝαυπάκτου γ1’ τάξη 
και δεύτερη της ε1’ τάξης του 2ου Δημο-
τικού σχολείου, με τα έργα «Κι εμείς...με 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της Άννας Παπαδοπού-

Ξεκίνησαν με επιτυχία οι παραστάσεις…
λου και «Δως μου μια δεύτερη ευκαιρία» 
της Χρυσάνθης Καραΐσκου αντίστοιχα, 
με θέματα ανακύκλωσης και θαλάσσιων 
σκουπιδιών. 
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Τους θεατές καλωσόρισε για μια ακόμη 
χρονιά ο υπεύθυνος συντονισμού δρά-
σεων του Πράσινο +Μπλε Ξύδης Τάσος ο 
οποίος και ευχαρίστησε θερμά τα δημοτι-
κά σχολεία που συμμετέχουν, τους μαθη-
τές και τους εκπαιδευτικούς. 
Η δράση υλοποιείται σε συνδιοργάνωση 
με τον  Δήμο Ναυπακτίας και τη Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσιάζοντας 

κάθε Κυριακή από δύο θεατρικές παρα-
στάσεις Δημοτικών σχολείων με δωρεάν 
είσοδο για το κοινό. Συγχαρητήρια στους 
εκπαιδευτικούς του 1ου  Δ.Σ. Ναυπάκτου 
Νικολακόπουλο Θωμά και τη θεατρολό-
γο Γιαλούρη Φωτεινή καθώς και τον εκ-
παιδευτικό του 2ου Δ.Σ. Ναυπάκτου  δά-
σκαλο της ε1’ τάξης, Σουλτανίδη Γιώργο 
και την εμψυχώτρια Κάντου Άντζη.
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Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, υλο-
ποιήθηκαν οι θεατρικές παραστά-
σεις του 4ου Δημοτικού σχολείου 
Ναυπάκτου τάξη δ’ καθώς και  του 
Κ.Δ.ΑΠ. Αντιρρίου, με τα έργα «Η 
λίμνη το ‘σκασε» της Φεβρωνίας 
Ρεϊζίδου και «Οι ήρωες της Ανα-
κύκλωσης» Του Βασίλη Βαλαώρα  
αντίστοιχα..

Οι παρευρισκόμενοι θεατές κάθε ηλικίας, 
χειροκρότησαν τη προσπάθεια των μα-
θητών και εκπαιδευτικών. Συγχαρητήρια 
αξίζουν στους εκπαιδευτικούς του 4ου 
Δ.Σ. Ναυπάκτου  Τσολοδήμου Ουρανία 
δασκάλα της δ’ τάξης και στη θεατρολόγο 
του σχολείου Φωτεινή Γιαλούρη. Επίσης 
για τα Κ.Δ.ΑΠ. Αντιρρίου συγχαρητήρια αξί-
ζουν στην Νούλα Αγγελική δασκάλα, στον 
Νικολάου Θωμά  μουσικό,  στην Κανέλου 
Λαμπρίνα  θεατρολόγο  στη Σιτοκωνστα-
ντίνου Αγγελική χοροδιδάσκαλο και στη 
γυμνάστρια Καλτσά Χριστίνα, οι οποίοι με 
πολύ αγάπη σκηνοθέτησαν και στήριξαν 
τους μαθητές στην προσπάθειά τους. Χο-
ρηγοί της δράσης είναι το βούτυρο LURPAK 
της εταιρίας Arla, η 1η ΓΕΝ Αιτωλοακαρνα-
νίας, τα αντιβακτηριδιακά  υγρά μαντηλάκια 

Wet Hankies της εταιρίας ΜΕΓΑ και τα super 
markets ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ τους οποίους και 
ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη 
τους και την υποστήριξή τους.
Η δράση υλοποιείται σε συνδιοργάνωση 

με τον  Δήμο Ναυπακτίας και τη Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας  στις 15 Μαρτίου, 
παρουσιάζοντας κάθε Κυριακή από δύο 
θεατρικές παραστάσεις Δημοτικών σχο-
λείων με δωρεάν είσοδο για το κοινό.
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Η περιβαλλοντική οργάνωση “Πράσινο+Μπλε”, ο Δήμος Ναυπακτίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι 
Διοικήσεις  των Δημοτικών Σχολείων και των Κ.Δ.ΑΠ. Ναυπάκτου που συμμετέχουν στη δράση, αποφάσισαν 
ομόφωνα την αναβολή των θεατρικών παραστάσεων ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγεί-

ας και Παιδείας, για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης του κορωναϊού στη χώρα μας.
Οι παραστάσεις θα υλοποιηθούν σε μελλοντικό χρόνο έως το τέλος της σχολικής χρόνιάς.
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Τα σχολεία, που θα έπρεπε να είναι 
τα «θεραπευτήρια» των κοινωνι-
κών κραδασμών, μοιάζουν σήμερα 
με ναρκοπέδια. Όπως δείχνουν οι 
επιστημονικές έρευνες που έχουν 
γίνει, τρία στα 10 παιδιά έχουν πέ-
σει θύμα σχολικού εκφοβισμού σε 
Γυμνάσια και Λύκεια, με τη συντρι-
πτική πλειονότητα των εμπλεκομέ-
νων να είναι αγόρια. 

Το 30,6% των περιστατικών αφορά μόνο 
αγόρια, ενώ ο αριθμός των θυμάτων κυ-
μαίνεται στο 30% του μαθητικού πληθυ-
σμού, με το 2% των μαθητών να έχουν 
συχνά τον ρόλο του θύτη, αλλά και ένα 
αντίστοιχο ποσοστό να δέχεται με την ίδια 
συχνότητα επιθέσεις στον χώρο του σχο-
λείου. Από την πλευρά του υπουργείου 
Παιδείας προτείνεται ο «δάσκαλος εμπι-
στοσύνης», που θα αποτελεί ένα πρόσω-
πο στο οποίο θα μπορούν να απευθυν-
θούν τα παιδιά μέσα στο σχολείο όταν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και 
η επιστροφή των σχολικών συμβούλων 
στα σχολεία, με τη συχνή παρουσία τους 

στις σχολικές αίθουσες. Παράλληλα νέες 
θεματικές που θα ενταχθούν στο υποχρε-
ωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, οι οποίες 
θα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα 
σεβασμού του ενός μαθητή στον άλλον 
και συνύπαρξης στο κοινωνικό σύνολο. 
Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν αβοήθητοι 
δηλώνoντας πως είναι προφανές ότι τα 
κρούσματα βίας στα σχολεία αυξάνονται 
διαρκώς. Πρόκειται για ένα γενικότερο 

κοινωνικό φαινόμενο που φαίνεται ότι 
τώρα ξεσπάει. Τα σχολεία χρειάζονται 
θωράκιση, υποστηρικτικές δομές. Οι εκ-
παιδευτικοί τους είναι αβοήθητοι και δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες 
καταστάσεις. Δεν είναι εκπαιδευμένοι 
για κάτι αντίστοιχο. Καθημερινά δίνουν 
συμβουλές σαν ψυχολόγοι, αντικαθιστό-
ντας τους ανύπαρκτους γονείς σε πολλά 
παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καν 

3 στα 10 παιδιά θύματα εκφοβισμού!
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επιμόρφωση ή στήριξη από την Πολιτεία 
και προσπαθούν να λύσουν τα προβλή-
ματα μέσα από τις προσωπικές τους αξίες. 
«Πολύ συχνά όμως ακροβατούμε» δηλώ-
νουν χαρακτηριστικά. Το σχολείο δεν έχει 
πλέον τη θέση που είχε στο παρελθόν στη 
ζωή των παιδιών. Μακριά από τα μεγάλα 

αστικά κέντρα οι κοινωνικοί δεσμοί είναι 
πιο στενοί, οι ομάδες πιο στενά συνδεδε-
μένες μέσα στα σχολεία και ο αυτοέλεγχος 
δυνατότερος. Κάποτε ένα αυστηρό βλέμ-
μα αρκούσε για να επανέλθουν στην τάξη 
ακόμα και οι πιο ζωηροί μαθητές. Μήπως 
εκεί βρίσκεται και η απάντηση στα ερωτή-

ματα των τελευταίων ημερών;  Συνεργα-
σία σχολείου – οικογένειας και βοήθεια 
ψυχολόγων είναι το δίπτυχο που κρίνεται 
ως απαραίτητο για την ομαλή καθημερι-
νότητα σε ένα σχολικό περιβάλλον.

*Πηγή τα ΝΕΑ
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Η λαγάνα είναι ένα επίπεδο ψωμί με 
λεπτή ψίχα και  τραγανή κόρα. Είναι 
πασπαλισμένη με σουσάμι  και  απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι από τα 
εδέσματα στο τραπέζι της Καθαράς 
Δευτέρας.  Με τη ξεχωριστή γεύση 
της χαρακτηρίζει τη μέρα, ενώ παράλ-
ληλα σηματοδοτεί την έναρξη της νη-
στείας της Μεγάλης Σαρακοστής.

H λαγάνα και η κυρά Σαρακοστή!
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Στους καθαρισμούς και τις καταγραφές 
συμμετείχαν επίσης εθελοντές, μαθη-
τές και εκπαιδευτικοί από τις τοπικές 
σχολικές κοινότητες.  Συνολικά από τις 
6 ακτές, συλλέχθηκαν 11.685 αντικεί-
μενα μεγαλύτερα των 2,5 εκατοστών. 

Οι δράσεις επαναλαμβάνονται κάθε 
τρίμηνο στα ίδια τμήματα παραλίας, τα 
οποία καθαρίζονται σχολαστικά. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει πως τα απορρίμματα 
που συλλέχθηκαν κατά τον τελευταίο 
κύκλο καθαρισμών, συσσωρεύτηκαν 
μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων μόνο 
μηνών. Για άλλη μια φορά, τα πλαστικά 
αντικείμενα ήταν ο πιο πολυπληθής τύ-
πος απορριμμάτων σε όλες τις ακτές, με 
ποσοστά που κυμαίνονται από 55% έως 
92% επί του συνόλου. Οι  πιο συνήθεις 
κατηγορίες πλαστικών αντικειμένων και 
σε αυτόν τον κύκλο ήταν τα θραύσματα 
πλαστικών και φελιζόλ, τα πλαστικά αντι-
κείμενα μιας χρήσης (καλαμάκια, σακού-
λες, περιτυλίγματα και συσκευασίες τρο-
φίμων, καπάκια μπουκαλιών, ποτηράκια, 
μπουκάλια νερού/αναψυκτικών κλπ.) 
και αποτσίγαρα. Γυαλιά/κεραμικά  και 
χάρτινα αντικείμενα (κομμάτια χαρτιού, 
συσκευασίες τροφίμων, πακέτα τσιγά-
ρων κλπ.) ήταν κατά σειρά ο δεύτερος 
και τρίτος τύπος υλικού που βρέθηκαν 

σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, ενώ 
σε αυτόν τον κύκλο την τέταρτη θέση 
κατέχουν τα μεταλλικά αντικείμενα.Το 
πρόγραμμα έχει διάρκεια 14 μηνών και 
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. 
Σκοπός του είναι η παρακολούθηση του 
ρυθμού συσσώρευσης των απορριμμά-
των στις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου 
και η συσχέτιση με τους τύπους των αντι-
κειμένων, τις χρήσεις και τα σημεία εισό-
δου στο θαλάσσιο περιβάλλον (ρέματα, 
ποτάμια, χωματερές, παράκτια αναψυχή 
κλπ.). Παράλληλα, μέσα από την ενημέ-
ρωση και ενεργό συμμετοχή εθελοντών, 
εκπαιδευτικών και μικρών μαθητών στις 
δράσεις καθαρισμού, καταμέτρησης, η 
ομάδα έργου στοχεύει στην ευαισθητο-
ποίηση των τοπικών κοινωνιών στο δι-
ογκούμενο πρόβλημα των θαλάσσιων 
σκουπιδιών καθώς επίσης και στον περι-
ορισμό της ανεξέλεγκτης απόρριψης. Οι 
δράσεις καθαρισμού και καταμέτρησης 
του επόμενου (Δ’) κύκλου θα πραγματο-
ποιηθούν έως τέλος Μαρτίου 2020. 

Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν 
σε 6 επιλεγμένες παραλίες του Κο-
ρινθιακού Κόλπου (Ναύπακτος, Ιτέα, 
Αλυκή, Κόρινθος, Ακράτα και Ψα-
θόπυργος). Για την υλοποίηση των 
δράσεων συνεργάστηκαν στενά 
η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση 
ΟΖΟΝ με το Σύνδεσμο Προστασίας 
και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κο-
ρινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «ο 
Αρίων», τη Μη Κερδοσκοπική Οργά-
νωση ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ, το Σύλλογο 
Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών 
Νομού Φωκίδος «Κρισσαίος» και τον 
Οικιστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο 
Αλυκής Βοιωτίας «η Αργώ».
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Αν και το πετρέλαιο θέρμανσης εί-
ναι λίγο πιο φθηνό από πέρσι, ο 
χειμώνας προβλέπεται δύσκολος 
από πολλές απόψεις. Πριν λοιπόν 
αρχίσετε να βγάζετε παπλώματα, 
χαλιά και θερμοφόρες και κυρίως 
πριν προλάβετε να «φουλάρετε» τη 
δεξαμενή με πετρέλαιο, προσπαθή-
στε να εξοικονομήσετε χρήματα και 
ενέργεια με τις φτηνές, απλές και 
εναλλακτικές λύσεις. Κενά μεταξύ 
των παραθύρων, λάθος χειρισμοί 
στα σώματα θέρμανσης και μικρές 
παραλείψεις είναι ικανές να κάνουν 
το σπίτι σας να μοιάζει με την Ανταρ-
κτική!  Μερικές  απλές συμβουλές 
θα συμβάλουν στο να κρατήσετε το 
σπίτι σας ζεστό και σίγουρα θα μει-
ώσουν το κόστος της θέρμανσης.

Το τρυκ με το ράφι…
Αν έχετε ψηλό ταβάνι τοποθετήστε ένα 
μικρό ράφι επάνω από τα καλοριφέρ. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να «οδη-
γήσετε» τη ζέστη προς το εσωτερικό του 
χώρου, αντί να πάει κατευθείαν στο τα-
βάνι.  Αυτό μπορεί να βοηθήσει ακόμη κι 
αν έχετε καλοριφέρ δίπλα σε παράθυρα 
με κοντές κουρτίνες, όπου ο ζεστός αέρας 
μπορεί να «παγιδευτεί» ανάμεσα στο πα-
ράθυρο και τις κουρτίνες.

Βάλτε χοντρές κουρτίνες…
Είναι ένας απλός τρόπος να προστατέψε-
τε το σπίτι σας από την απώλεια ζέστης 
μέσω των παραθύρων. Όσο πιο χοντρή 
η ύφανση τόσο το καλύτερο.

«Δωρεάν θέρμανση» από 
τον ήλιο…
Όταν έχει ήλιο μην κλείνετε τις κουρτί-
νες, αφήστε τις ακτίνες του να «μπουν» 
στο χώρο σας. Εκμεταλλευτείτε όσο πιο 
πολύ μπορείτε τη «δωρεάν θέρμανση» 
που σας προσφέρει ο Ήλιος. Κρατήστε 
τις κουρτίνες και τα παντζούρια ανοιχτά 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, και κλείστε 
τα όταν πέσει το φως.

«Σφραγίστε» τους αγωγούς 
του σπιτιού…
Συνήθως οι αγωγοί βρίσκονται στη σο-
φίτα ή το υπόγειο. Αν ένας σωλήνας έχει 
καταστραφεί, τότε ο ζεστός αέρας του 
σπιτιού δραπετεύει σε ένα ποσοστό από 
10% έως 30%.  Έτσι, εμποδίζεται η ροή 
του θερμού αέρα, με αποτέλεσμα το σπίτι 
να είναι πάντα κρύο!

Κρατήστε ζεστό
το σπίτι σας…
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H συνεχιζόμενη κόντρα της Νότιας Κορέ-
ας με την Ιαπωνία, εξ αφορμής της διορ-
γάνωσης στο Τόκιο των Ολυμπιακών και 
Παραολυμπιακών του 2020, δεν εστιάζε-
ται μόνο στη χρήση της αμφιλεγόμενης 
σημαίας του Ανατέλλοντος Ηλίου από 
Ιάπωνες φίλαθλους, αλλά και σε τυχόν 
απειλή για τη δημόσια υγεία που συνι-
στά η έκλυση ραδιενέργειας στη Φου-
κουσίμα από το ατύχημα του 2011. Στην 
περίπτωση αυτή η Διεθνής Ολυμπιακή 
Επιτροπή, μάλιστα, λαμβάνει σαφή θέση 
υπέρ των Ιαπώνων. Στo πλαίσιo της 
έντασης εσχάτως στις διπλωματικές σχέ-
σεις μεταξύ της Σεούλ και του Τόκιο, με 
μήλον της έριδος ένα διαφιλονικούμενο 
νησιωτικό σύμπλεγμα, η νοτιοκορεατική 
κυβέρνηση έχει εγείρει αμφιβολίες σχε-
τικά με την ασφάλεια των τροφίμων που 

Τον Μάρτιο του 2011 ένας ισχυρός 
σεισμός στον Ειρηνικό προκάλεσε 
τσουνάμι που οδήγησε στη μερική 
καταστροφή του πυρηνικού εργο-
στασίου της Φουκουσίμα, με έκλυ-
ση σημαντικών ποσοτήτων ραδιε-
νέργειας στην περιοχή. 

Κορέα  vs  Ιαπωνία!
προέρχονται από την περιφέρεια της 
Φουκουσίμα και πρόκειται να διατεθούν 
στους επισκέπτες στην Ιαπωνία κατά τη 
διάρκεια των Αγώνων του 2020. Σημειώ-
νεται ότι τον Αύγουστο η κυβέρνηση στη 
Σεούλ ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει 
τον αριθμό των ελέγχων και τη συχνό-
τητα των επιθεωρήσεων για ραδιενεργά 
στοιχεία σε κάποια από τα συσκευασμέ-
να τρόφιμα ή φρέσκα αγροτικά προϊόντα 
που προέρχονται από την Ιαπωνία, εντεί-
νοντας τα μέτρα ελέγχου που έχουν επι-

βληθεί από το 2011. Επιπλέον, οι Κορεά-
τες έχουν απειλήσει να αναθεωρήσουν 
τα σχέδιά τους σχετικά με τα προπονητι-
κά τους κέντρα πριν και κατά τους Αγώ-
νες, λόγω φόβων περί ραδιενέργειας 
στην περιοχή της Φουκουσίμα. Η Κορέα 
φρόντισε, μάλιστα να συντάξει και επι-
στολή προς τη ΔΟΕ στην οποία εκφράζει 
την ανησυχία της για τυχόν κατανάλωση 
τροφίμων από την περιοχή της Φουκου-
σίμα κατά τους Αγώνες. Τα συμφέροντα 
τελικά πάνω απ’ όλα…
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Περισσότερα από  5,5 εκ. τόνοι οικο-
δομικά υλικά κατεδάφισης και άλλα 
απόβλητα οικοδομικών εργασιών 
παράγονται κάθε χρόνο στην Ελ-
λάδα! Το μεγαλύτερο ποσοστό απ’ 
αυτά καταλήγει σε ρέματα, ΧΥΤΑ και 
παράνομες χωματερές. Σήμερα στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν 
μπορεί να γίνει κανένα οικοδομικό, 
οδικό ή άλλο έργο, αν δεν υπάρχει 
βεβαίωση και άδεια για την κατάλη-
ξη των αποβλήτων. 

Διαχείριση αδρανών, μια ιστορία που πονάει!

Στην Ελλάδα προφανώς όλα αυτά είναι 
ψιλά γράμματα. Ποια οφέλη θα μπορού-
σαμε να αποκομίσουμε από την ανακύ-
κλωση των οικοδομικών υλικών; Αρχικά, 
θα μειώναμε την περιβαλλοντική επιβά-
ρυνση που σήμερα προκαλούμε με την 
αλόγιστη διάθεση των αποβλήτων από 
οικοδομικές εργασίες. Μια επιβάρυνση 
που είναι μη αναστρέψιμη οικολογικά και 

αισθητικά, καθώς πρόκειται κυρίως για 
μη βιοδιασπώμενα υλικά. Επιπλέον, τα 
ανακυκλωμένα υλικά θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σε πλήθος έργων, μειώ-
νοντας έτσι την ανάγκη για λατόμευση, αμ-
μοληψίες από ποτάμια κ.λπ. Ταυτόχρονα 
θα καταναλώναμε λιγότερη ενέργεια για 
την παραγωγή πρώτων υλών. 

Ποια είναι τα αδρανή  υλικά 
Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών 
και κατεδαφίσεων, τα λεγόμενα αδρανή, 
αποτελούν σήμερα ένα από τα μεγαλύτε-
ρα σε όγκο ρεύματα αποβλήτων. Κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου 
παράγονται απορρίμματα, τα οποία ως κυ-
ρίαρχο χαρακτηριστικό έχουν την έντονη 
διαφοροποίηση τόσο στη σύστασή τους, 
όσο και στις τελικές προς διάθεση ποσότη-
τες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμ-
μάτων, εξαιρουμένων των απορριμμάτων 
που παράγονται από τους κατοίκους του 
κτιρίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
του κτιρίου, προέρχεται από:  κατεδάφιση 
και περιλαμβάνουν σκυρόδεμα, τούβλα, 
σίδηρο, ξύλο, πλαστικό, καλώδια, μηχανικό 

εξοπλισμό, κ.τ.λ. Κατασκευή με υλικά όπως  
ξύλο, μονωτικό υλικό, σωλήνες, απορρίμ-
ματα συσκευασιών, σκυρόδεμα, τούβλα. 
Ανακαίνιση, που περιλαμβάνουν υλικά 
όπως ξύλο, μονωτικό υλικό, σωλήνες, 
απορρίμματα συσκευασιών, σκυρόδεμα, 
τούβλα, μηχανικός εξοπλισμός.

Μια «δεύτερη» ζωή 

Η αξιοποίηση του σκυροδέματος στο τέλος 
της ωφέλιμής του ζωής μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί με δύο τρόπους: Με θραύση και 
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Διαχείριση αδρανών, μια ιστορία που πονάει!

επαναχρησιμοποίηση του σε κατασκευές 
ως έχει, ή ανακύκλωσή του για την παρα-
γωγή άλλων υλικών, είτε ως πρόσθετο, είτε 
ως υλικό αντικατάστασης του τσιμέντου. Οι 
κύριοι τρόποι αξιοποίησης τούβλων, πλα-
κιδίων και κεραμικών είναι:  Αναμόρφω-
ση σαν τούβλα και κεραμίδια, ως υλικά για 
δρόμους ελαφριάς κυκλοφορίας,  αλλά 
και για το σχηματισμό υποστρωμάτων 
καλλιέργειας φυτών. Οι κυριότεροι τρόποι 
ανακύκλωσης ξύλου, από κατεδαφίσεις 
είναι: Κατασκευή σανίδων πάνελ,  θρυμμα-
τισμός του ξύλου (ροκανίδια) για την παρα-
γωγή προϊόντων συμπίεσης, όπως ξύλινα 
δάπεδα, σανίδες κόντρα πλακέ, κ.λπ. ή 
προϊόντα ξύλου – σκυροδέματος, με πολύ 
καλές θερμομονωτικές και αντιπυρικές ιδι-
ότητες. Το γυαλί έχει το μεγάλο πλεονέ-
κτημα συγκριτικά με τα υπόλοιπα αδρανή 
στο ότι μπορεί να ανακυκλωθεί πολλές 
φορές χωρίς να αλλοιωθούν οι φυσικές 
και μηχανικές του ιδιότητες. H ανακύκλω-
ση πλαστικών είναι αρκετά δύσκολη και 
πολλές φορές οικονομικά ασύμφορη. Από 
περιβαλλοντικής άποψης είναι ιδιαίτερα 
σημαντική επειδή όταν καίγονται τα πλαστι-
κά που περιέχουν χλώριο (π.χ. πολυβινυ-
λοχλωρίδιο) παράγουν τοξικές ενώσεις 
(διοξίνες και φουράνια), όπως επίσης και 
για το λόγο ότι τα περισσότερα πλαστικά δι-
ασπώνται δύσκολα. Ο χάλυβας (οπλισμός 
σκυροδέματος, σιδερόβεργες, κ.λπ. ) μπο-
ρεί να ανακυκλωθεί και να χρησιμοποιηθεί 
για την παραγωγή καινούριων ποσοτήτων 

χάλυβα, με τον βαθμό ανάκτησής του να 
πλησιάζει το 100%. Το αλουμίνιο μπορεί 
να προέλθει από ένα πλήθος πηγών όπως 
κατασκευαστικά πλαίσια, σκέπαστρα, ορο-
φές, πόρτες, κουφώματα, υδρορροές, κ.λπ. 
Το όφελος από την ανακύκλωση του φτάνει 
σε εξοικονόμηση ενέργειας έως και 95%. Οι 
διάφορες μορφές ασφάλτου,
επαναχρησιμοποιούνται σε έργα οδοποιί-
ας ως βάση σε οδούς, αλλά και ως υλικό 
στρώσης σε αγροτικούς δρόμους, ενώ με 

περαιτέρω επεξεργασία χρησιμοποιούνται 
ακόμη και για νέα άσφαλτο. Το συντριπτικό 
ποσοστό των αδρανών  μπορεί να επανα-
χρησιμοποιηθεί, να ανακυκλωθεί ή να αξι-
οποιηθεί το ενεργειακό του περιεχόμενο, 
εφαρμόζοντας απλές τεχνικές. Συμπέρα-
σμα: Η ανακύκλωση των δομικών υλικών 
αποτελεί τη σύγχρονη ανάγκη, τάση και 
πρόκληση της εναλλακτικής διαχείρισης 
απορριμμάτων, με τεράστια περιβαλλοντι-
κά και οικονομικά οφέλη.
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Πάρκα τσέπης!
Τα πάρκα τσέπης (pocket parks) εί-
ναι παρέμβαση μικρής μεν κλίμακας 
(ανθρώπινη κλίμακα), «στρατηγι-
κής» όμως σημασίας και αναγκαι-
ότητας σε επίπεδο γειτονιάς (το 
κύτταρο που κρατάει ζωντανή μια 
πόλη). Είναι μικροί «κενοί» δημόσι-
οι χώροι που αποκτούν αστικό πρά-
σινο και λειτουργικότητες ανοικτού 
χώρου (περιβαλλοντικές και κοινω-
νικές) σε αδόμητες επιφάνεις στον 
πυκνό αστικό ιστό.

Οικόπεδα (ακόμη και κτίρια!) που μέ-
νουν εγκαταλελειμμένα και αναξιοποίη-
τα και γεμίζουν σκουπίδια, μικρές νησί-
δες γης ανάμεσα στα κτίρια, ακάλυπτοι 
χώροι των πολυκατοικιών, υπαίθρια 
παρκινγκ μέσα στη πόλη, πεζόδρομοι 
και στενάκια, θα μπορούσαν να είναι εν 
δυνάμει πάρκα τσέπης και χώροι αστι-
κού πρασίνου, «αστικά ξέφωτα», κηλί-
δες δροσιάς και καταφύγια άγριας ζωής. 
Η λειτουργία τους επομένως μπορεί 
να είναι πολλαπλή, από μικρές οάσεις 
πρασίνου παθητικής αναψυχής (στάση, 
ξεκούραση, παρατήρηση, βιωματικοί 
εμπειρία της πόλης), τόποι συνάντησης, 
συνεύρεσης , κοινωνικοποίησης μέχρι 
και παιδικές χάρες, αστικούς οπωρώ-
νες, λαχανόκηπους, αλλά και χώροι 
δημόσιας τέχνης. Από «περάσματα» και 
απλοί δίοδοι κυκλοφορίας στη πόλη, 

θα μπορούσαν να μεταμορφωθούν σε 
τόπους «προορισμού» και εκπλήξεων, 
σε τοπόσημα για τη πόλη. Ανάλογα των 
αναγκών τους, οι γειτονιές καλούνται τις 
πιο πολλές φορές να συμμετέχουν ενερ-
γά, να τα διαχειρίζονται και να τα προ-
στατεύουν). Τα πάρκα τσέπης εξελίσσο-
νται σε «διέξοδο» ανάδειξης της έννοιας 
του «τόπου» και της ιδιαιτερότητας μιας 
περιοχής (αξίες, μύθοι, συμβολισμοί, 
ελπίδες, ιστορία), αλλά και σε δίκτυα 
ζωντανών συνδέσμων με σημαντικό κοι-
νωνικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο, 
ιδιαίτερα στις σημερινές μητροπόλεις οι 
οποίες αναπτύχτηκαν και αναπτύσσονται 
με ρυθμούς που εγκλωβίζουν όλο και 
περισσότερο τον άνθρωπο σε συνθήκες 
ασφυξίας….. (το 2014, το 54% του παγκό-

σμιου πληθυσμού ζούσε σε αστικές πε-
ριοχές, ενώ μέχρι το 2050 αναμένεται το 
ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 65%...!!!). 
Πέρα όμως από τον κοινωνικό αντίκτυπο 
στη πόλη, οι παρεμβάσεις μικρής κλίμα-
κας όπως τα πάρκα τσέπης (ένα από τα 
«εργαλεία» μας για πιο βιώσιμες πόλεις), 
προσφέρουν και πρακτικά πλεονεκτήμα-
τα. Λειτουργούν ως βιοκλιματικοί θύλα-
κες στον αστικό ιστό, επαναφέρουν και 
ενισχύουν την βιοποικιλότητα, γίνονται 
παράγοντες ελέγχου της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης (αυξημένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα CO2), του θορύβου, των 
θερμικών νησίδων. 

*Των Σταμάτη Λ. Σεκλιζιώτη, Γεωπόνου
 και Λάμπρου Σ. Σεκλιζιώτη, Αρχιτέκτονα
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Ένα προστατευόμενο εξαιτίας της 
σπανιότητας του και της ομορφιάς 
του δάσος, βρίσκεται βόρεια από το 
δέλτα του Αχελώου, κοντά στο χω-
ριό Λεσίνι. Το δάσος αποτελείται κυ-
ρίως από πανύψηλους φράξους που 
φτάνουν τα 25 μέτρα και διάμετρο 
που φτάνει τα 3 μέτρα.

Ακολουθώντας το πλακόστρωτο μονο-
πάτι μήκους 3,5 χιλιομέτρων, θα περι-
ηγηθείτε ανάμεσα από ασημόλευκες, 
ασημοϊτιές πνιγμένες από αναρριχητικά 
φυτά, κυκλάμινα, άγριες φρέζιες και θα-
μνώδη είδη που παρουσιάζουν μεγάλο 
ενδιαφέρον. Δάση φράξου υπάρχουν 
και σε άλλα σημεία του νομού όπως 
έξω από το Τριχώνιο, όμως αυτό, του 
Λεσινίου, θεωρείται το μοναδικό ενιαίο 
υπόλειμμα τέτοιου τύπου δάσους στην 
Ελλάδα, με μεγάλη οικολογική αξία. Η 
έκτασή του έφτανε τα 80.000 στρέμμα-
τα αλλά λόγω αποστραγγιστικών και 
αποξηραντικών έργων, απαλλοτριώσε-
ων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, «ο 
φραξιάς» μειώθηκε δραματικά στα 460 
στρέμματα περίπου. Το 1985 ανακηρύ-
χθηκε Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης 
ως πολύτιμο υπόλειμμα αυτοφυούς φυ-

τοκοινωνίας με ιδιαίτερο βοτανικό, φυτο-
γεωγραφικό και αισθητικό ενδιαφέρον 
και ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Μεσολογ-
γίου Αιτωλικού. Τ απόσταγμα φύλλων 
του δέντρου  φράξου που ονομάζεται 
“Μάννα” χρησιμοποιείται κυρίως ως 
ήπιο διουρητικό, αλλά και ως καθαρτικό, 
στυπτικό και αντιπυρετικό. Τα φύλλα του 
φυτού ενδείκνυνται για την θεραπεία 

των αρθριτικών και ρευματικών πόνων, 
της μυαλγίας και του πυρετού. Το “Μάν-
να” εκτός από τις θεραπευτικές του ιδι-
ότητες είναι και γνωστό ως γλυκαντική 
ουσία στην βιομηχανία των τροφίμων, 
λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του 
σε σάκχαρα. 

Copyright © wondergreece.gr

Το δάσος του φράξου!
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Η σύγχρονη κιβωτός!
Άν και η κατασκευή της αναζωπύ-
ρωσε τις θεωρίες σχετικά με το τέ-
λος του κόσμου και τις επερχόμενες 
καταστροφές, ο βασικός της σκοπός 
είναι η προστασία της βιοποικιλό-
τητας προσφέροντας ένα οργανω-
μένο χώρο αποθήκευσης επιπρό-
σθετα στις κατά τόπους τράπεζες 
σπόρων. Η διαχείριση των τοπικών 
αποθηκών πολλές φορές οδηγεί σε 
απώλεια ειδών. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων Svalbard 
είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές θησαυρο-
φυλάκιο σπόρων. Βρίσκεται στο νησί 
Spitsbergen του νορβηγικού αρχιπε-
λάγους Svalbard, το οποίο βρίσκεται σε 
απόσταση 1.120 χλμ από τον Βόρειο 
Πόλο.  Η λειτουργία της άρχισε στις 
αρχές του 2008 και στόχος της είναι να 

βοηθήσει στη συντήρηση της βιοποικι-
λότητας στον πλανήτη, φιλοδοξώντας 
να συγκεντρώσει σπόρους από κάθε 
γνωστό είδος φυτού του πλανήτη. Η κα-
τασκευή της κόστισε 8 εκ. δολάρια ΗΠΑ 
και χρηματοδοτήθηκε από τη νορβηγική 
κυβέρνηση. Διοικείται μετά από τριμερή 
συμφωνία της Νορβηγικής κυβέρνησης, 
του διεθνούς οργανισμού Global Crop 
Diversity Trust και του Nordic Genetic 
Resource Center (Κέντρο Γενετικών Πό-
ρων των Σκανδιναβικών χωρών). Το θη-

σαυροφυλάκιο σπόρων χτίστηκε σε ένα 
παλιό ορυχείο και στο εσωτερικό του 
υπάρχουν κρυμμένα αποθέματα σπό-
ρων από όλη τη διατροφική αλυσίδα. 
Βρίσκεται ψηλά στο βουνό για να απο-
φύγει στην αύξηση της στάθμης της θά-
λασσας, αλλά και πολύ βαθιά στη γη για 
να είναι προστατευμένο ακόμη και από 
μία πυρηνική έκρηξη ή σύγκρουση με-
γάλου μετεωρίτη με τη Γη. Η πρόσβαση 
στους σπόρους ορίζεται από τη Διεθνή 
Συνθήκη Γενετικών Πόρων Φυτών.
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OIKOγκρίνιες:  Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας... 
Οι ΟΙΚΟγκρίνιες ειναι 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 όλα μαζί.

Αυτές οι σελίδες είναι η δική σας φωνή, το δικό σας βήμα.

                                                                                                                                           

Σε απέραντο σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί η Μεσόγειος. Η λεκάνη της Μεσογείου -και ιδιαίτερα το βορειοδυτικό τμήμα 
της, έχει τη θλιβερή πρωτιά της πιο μολυσμένης, με πλαστικά και σκουπίδια κάθε είδους, θάλασσας του κόσμου. Κάτω 
από την επιφάνεια των ωκεανών και των θαλασσών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης εντοπίζονται 6.5 εκατομμύρια 
τόνοι σκουπιδιών. Μόνο στη Μεσόγειο η συγκέντρωση πλαστικών απορριμμάτων υπολογίζεται σε 2.000 ανά τετρα-
γωνικό χιλιόμετρο. Η πλειονότητα των πλαστικών που επιπλέουν στη Μεσόγειο είναι σακούλες και μπουκάλια. Αξίζει 
να σημειωθεί εδώ ότι τα συγκεκριμένα απορρίμματα χρειάζονται τουλάχιστον 450 χρόνια για να αποσυντεθούν. Περι-
βαλλοντικές οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη ρύπανση και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έρευνα 
επιβεβαιώνει τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης στην Ανατολική Μεσόγειο, βιότοπο ενός από τα σπανιότερα θηλαστικά του 
κόσμου, τη Μεσογειακή φώκια. Η έρευνα αφορά στην ανίχνευση ρυπαντών σε ιστούς Μεσογειακής φώκιας Monachus 
monachus. Το γεγονός θεωρείται δυσοίωνο τόσο για την επιβίωση αυτού του κρίσιμα απειλούμενου είδους, αλλά και 
για το θαλάσσιο περιβάλλον της πατρίδας μας. .   

Δημήτρης Γ.

Από το απέραντο γαλάζιο στα… σκουπίδια!
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4ο τουρνουά σκακιού ‘’rapid φιλίας’’
Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Α.Σ.Ο. Ναυ-
πάκτου ’’ΕΠΑΧΤΟΣ’’, διοργάνωσε με με-
γάλη επιτυχία, το 4ο τουρνουά σκακιού 
‘’rapid φιλίας’’ με ρεκόρ διαγωνιζομένων 
ομάδων που έφτασαν τις δέκα εννέα(19) 

από οκτώ διαφορετικές πόλεις όπως 
Αγρίνιο, Άρτα, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Ναύ-
πακτο, Πάτρα, Πρέβεζα και Πύργο. 
Επαιξαν το Σάββατο 15/02 το πλέον ευ-
γενές άθλημα ,στο πνεύμα της φιλίας που 

πρεσβεύει ο Σύλλογος της Ναυπάκτου με 
άριστη όπως πάντα φιλοξενία. Στο τουρ-
νουά παρευρίσκονταν  ο οκτάκις πρωτα-
θλητής Ελλάδος Μπανίκας Χριστόδουλος  
και FIDE Μαιτρ Ρώσος Melikhov.



BAPAΣOBA
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Bρίσκεται στην είσοδο του Κορινθι-
ακού Kόλπου, πάνω ακριβώς από 
τον όρμο της Καλυδώνας. Ένας 
μεγάλος πέτρινος όγκος, που είναι 
γυμνός και φθάνει τα 917 μ. ύψος, 
από την επιφάνεια της θάλασσας.

Είναι ανεξάρτητος απ’ όλα τ’ άλλα βουνά 
της Αιτωλίας. Το αρχαίο όνομα της Bαρά-
σοβας είναι Xαλκίς μια και κατά την αρχαι-
ότητα υπήρχε στο βουνό μικρή πόλη με 
το όνομα Xαλκίς. H Bαράσοβα θεωρείται 
το Άγιο Όρος της Αιτωλοακαρνανίας γιατί 
κατά την Βυζαντινή περίοδο δημιουργή-
θηκαν σύμφωνα με μαρτυρίες 72 εκκλη-
σίες, μονές και ασκητήρια. Σήμερα στην 
περιοχή υπάρχουν πολλά ερείπια, απ’ 
αυτά τα μνημεία. Mερικά μνημεία σώ-
ζονται ακόμη όπως ο Άγιος Δημήτριος 
της Bαράσοβας στην Kάτω Bασιλική και 
η Παναγία η Παναξιώτισσα της Γαβρολί-
μνης. Η Bαράσοβα συνδέεται και με την 
Eλληνική Επανάσταση γιατί εδώ έγιναν 
μάχες κατά των Tούρκων από διάφορους 
αρματολούς, ενώ σύμφωνα με την παρά-
δοση είναι “των ανδρειομένων το βουνό”. 
Λέγετε ότι τον παλιό καιρό, το βουνό το 
είχαν σηκώσει δύο αδέρφια ανδρειω-
μένα, που πήγαιναν στη Θεσσαλία για 
πόλεμο και για να το ρίξουν πάνω στους 
εχθρούς τους. Αλλά στο δρόμο τους έπε-
σε, στη θέση που βρίσκεται σήμερα, πλα-
κώνοντας και τους ίδιους. Πολλοί ποιητές 
εμπνεύστηκαν από την ομορφιά της Bα-
ράσοβας και ειδικά από τα καθρεφτίσματά 
της στη Λιμνοθάλασσα. Στην ανατολική 

πλευρά μπορεί να ανεβεί κανείς από την 
Kάτω Bασιλική, στη δυτική πλευρά μπορεί 
να ανεβεί από το χωριό Περιθώρι μετά τη 
γέφυρα του Eύηνου. H πρόσβαση από τη 
νότια πλευρά της γίνεται από το δρόμο 
που πάει προς Γαλατά - Kρυονέρι. Θεω-
ρείται επίσης το βουνό των αναρριχητών 

αφού είναι από της ωραιότερες φυσικές 
πίστες αναρρίχησης σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Στη Bαράσοβα μπορούμε να 
παρατηρήσουμε γεράκια, ποντικοβαρβα-
κίνες, όρνια βραχοτσοπανάκους και άλλα 
στρουθιόμορφα, ενώ παλαιότερα στην 
περιοχή φώλιαζαν και Xρυσαετοί.

το Άγιο Όρος της Αιτωλοακαρνανίας!





ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ


