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Πράσινο+Μπλε
Σκέψου... Δράσε και Ζήσε καλύτερα!!!
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10η χρονιά…

Με αφορμή την νέα χρονιά που ξεκινά με την υλοποίηση της δράσης       
«ΟΙΚΟθέατρο»  για δέκατη (10) συνεχόμενη χρονιά, αισθανόμαστε  την ανάγκη 
και την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε  θερμά όλους εκείνους που πιστεύουν 
στον σκοπό της και βοηθούν στην  υλοποίησή της. 

   Μικροί μαθητές δημοτικού σχολείου μέσα από τη διαδικασία της δημι-
ουργίας μιας παιδικής θεατρικής παράστασης, μαθαίνουν να επικοινωνούν, να 
εκφράζονται, να λειτουργούν και να σκέφτονται ομαδικά. 

   Μαθαίνουν να έχουν θάρρος και να εκτίθενται σε κοινό μεταφέροντας τα 
δικά τους οικολογικά μηνύματα στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.. 

   Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς στην εποχή μας, η οποία χαρακτηρίζετε από 
απαισιοδοξία και γκρίνια, ότι υπάρχουν ακόμα Διευθυντές σχολείων και Εκπαι-
δευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν προς όφελος των μαθητών τους. 
Τους ευχαριστούμε θερμά και τους συγχαίρουμε.

   Ως φορέας γιορτάζοντας τα 10 χρόνια υπαρξης, θα συνεχίσουμε να υλο-
ποιούμε δράσεις που ευαισθητοποιούν, προβάλουν τη φυσική ομορφιά της 
περιοχής μας, προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών, διαλέγοντας με πείσμα 
την αισιόδοξη επιλογή της επιβίωσης και προσπαθώντας να σας παρασύρουμε 
μαζί μας.                      

                                                                                 Να είστε καλά
                                                   Τάσος Ξύδης 

                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Η Ναύπακτος είναι έτοιμη να υπο-
δεχθεί το «ΟΙΚΟθέατρο 2020», που 
ανοίγει αυλαία την Κυριακή 16 Φεβ- 
ρουαρίου με θεατρικές παραστάσεις 
για το περιβάλλον, από τα Δημοτικά 
Σχολεία της πόλης. 
Συνεχίζεται για 10η συνεχή χρονιά, 
η προσπάθεια ευαισθητοποίησης 
των μαθητών της Α’ βάθμιας εκ-
παίδευσης σε θέματα οικολογίας, 
υλοποιώντας σειρά θεατρικών πα-
ραστάσεων, την ευθύνη και υλο-
ποίηση των οποίων έχει η Οργάνω-
ση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος 
«Πράσινο+Μπλε» σε συνδιοργάνω-
ση με τον Δήμο Ναυπακτίας και τη 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Σκοπός της δράσης  είναι η εμπλοκή και 
ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών, 
εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων σε 
μια εκπαιδευτική και βιωματική ενέργεια 
με θέμα την Οικολογίa, το Περιβάλλον, 
τη διατροφή κ.α.  μέσα από το θέατρο. 
Με την βοήθεια των θεατρολόγων τους, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές, μετατρέπουν 

οικολογικά παραμύθια  σε θεατρικές 
παραστάσεις, τις οποίες και ανεβάζουν 
στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα της 
Ναυπάκτου,  ξεκινώντας από την Κυρια-
κή 16 Φεβρουαρίου στις 18.00. Χορηγοί 
υποστηρικτές της δράσης είναι το προϊόν 
βούτυρο LURPAK της εταιρίας Arlα , η 1η 
ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας, το προϊόν υγρά 
αντιμικροβιακά μαντηλάκιa Wet Hankies 
της εταιρίας ΜΕΓΑ και η αλυσίδα τροφί-

Ανοίγει αυλαία το «ΟΙΚΟθέατρο 2020»
μων ΣΚΛΒΕΝΙΤΗΣ. Έως και τις 15 Μαρτίου, 
θα παρουσιάζονται κάθε Κυριακή από 
δύο θεατρικές παραστάσεις Δημοτικών 
σχολείων με δωρεάν είσοδο για το κοινό. 
Μια δράση στην οποία όλα αυτά τα χρό-
νια, έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 
2.000 μαθητές  και έχουν παρακολουθή-
σει περισσότεροι από 15.000 θεατές και η 
οποία έχει βραβευτεί επανειλημμένα για 
την προσφορά της.
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Η περιβαλλοντική οργάνωση 
«Πράσινο+Μπλε» σας προσκαλεί 
να συμμετέχετε στην 4η και τελευ-
ταία μας δράση  για τη Ναύπακτο, 
που υλοποιείται τη Πέμπτη 20 Φε-
βρουαρίου στις 10.00 στην παραλία 
Πούντο Γριμπόβου, δίπλα στο Ναυ-
τικό όμιλο Ναυπάκτου.

    Η περιβαλλοντική οργάνωση «Πράσινο
Μπλε» μαζί με την Μη κυβερνητική Ορ-
γάνωση «ΟΖΟΝ» και τους φορείς: Σύν-
δεσμος Προστασίας και Ορθολογικής 
Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου 
(Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» με έδρα το Αίγιο, 
σύλλογος ελεύθερων και αυτόνομων δυ-
τών «Κρισσαίος» με έδρα τη Φωκίδα και 
ο σύλλογος  «Αργώ»  με έδρα την Αλυ-
κή  Βοιωτίας,  ενώνουν τις δυνάμεις τους 
και συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τίτλο 
«ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ η δική μας θάλασσα» που 
αφορά την έρευνα και τη καταγραφή της 
συσσώρευσης απορριμμάτων στις ακτές 
και τη θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου. 
Η δράση εντάσσεται σε μία ευρύτερη 
προσπάθεια για την προστασία και ανά-
δειξή της περιοχής, μετά την ένταξή της  

στο δίκτυο Natura 2000. Ο κάθε φορέας 
που συμμετέχει έχει αναλάβει και την ευ-
θύνη  λειτουργίας σταθμού καταγραφής 
- παρατηρητηρίου για την περιοχή του, 
όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα, υλο-
ποιεί καταγραφές  θαλάσσιων απορριμ-
μάτων. Τα στοιχεία επεξεργάζονται για να 
αποτελέσουν στατιστική βάση δεδομένων 
προκειμένου να εξαχθούν επιστημονικά 
συμπεράσματα και να βρεθούν τρόποι 

προστασίας και αποκατάστασης. Τα απο-
τελέσματα – συμπεράσματα συνολικά και 
απολογιστικά ανά παρατηρητήριο -περιο-
χή, θα δημοσιοποιηθούν με την ολοκλή-
ρωση της δράσης. 

  *Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται
 από το Πράσινο Ταμείο με δικαιούχο φο-

ρέα την ΜΚΟ «ΟΖΟΝ»

 «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ η δική μας θάλασσα» 
“ φορείς  ενώνουν τις δυνάμεις τους κατά της θαλάσσιας ρύπανσης ”  
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Ναύπακτος 
20 Φεβρουαρίου 

στις10:00 

παραλία Πούντο 

εκβολή ρέματος Σκα 

σας περιμένουμε... 
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Ο συμβολισμός του πετάγματος του 
χαρταετού στην ελληνική χριστιανι-
κή παράδοση είναι αρκετά συναφής 
με τον κινεζικό. Συμβολίζει το πέ-
ταγμα της ανθρώπινης ψυχής προς 
τον ουρανό και το Θεό. Μάλιστα οι 
άνθρωποι παλιότερα πίστευαν ότι 
όσο πιο ψηλά πετάξει ο χαρταετός 
τόσο πιο πιθανό ήταν ο Θεός να ει-
σακούσει τις προσευχές τους και να 
τις πραγματοποιήσει.

Το γεγονός ότι το έθιμο γίνεται κάθε χρόνο 
την Καθαρά Δευτέρα κάθε άλλο παρά τυ-
χαίο είναι. Η Καθαρά Δευτέρα είναι η πρώ-
τη μέρα της Σαρακοστής όπου οι χριστιανοί 
ξεκινούν τη σωματική και πνευματική τους 
κάθαρση μέσω της μεγάλης νηστείας του 
Πάσχα.Την Καθαρά Δευτέρα έχουμε το 
έθιμο του πετάγματος του χαρταετού. Από 
που όμως προέρχεται το συγκεκριμένο 
έθιμο;  Ο χαρταετός φαίνεται να πέταξε για 
πρώτη φορά γύρω στο 200 π.Χ στην Κίνα 
και τη Μαλαισία. Εκεί κατασκευάστηκαν οι 

πρώτοι χαρταετοί από μετάξι και μπαμπού 
και μάλιστα με τη μορφή που έχουν ως 
επί το πλείστων μέχρι σήμερα στις χώρες 
αυτές, με τη μορφή του δράκου. Στη συ-
νέχεια οι χαρταετοί πήγαν στην Κορέα και 
την Ιαπωνία όπου και εμπλουτίστηκαν με 
περισσότερα σχέδια. Στην Ευρώπη ήρθαν 
γύρω στο 1.400 μ.Χ από ευρωπαίους εξε-
ρευνητές που ταξίδευαν στην Ασία. Κατά 
τους δυο Παγκόσμιους πολέμους χρη-

σιμοποιήθηκαν και ως συσκευές παρα-
τήρησης. Σήμερα κάθε χώρα έχει τα δικά 
της έθιμα  γύρω από το πέταγμα του χαρ-
ταετού. Στην Κίνα θεωρείται ιεροτελεστία 
από την κατασκευή του έως και το πέταγμά 
του και μάλιστα διοργανώνονται διαγω-
νισμοί κάθε χρόνο για τον καλύτερο χαρ-
ταετό (από άποψη κατασκευής αλλά και 
από άποψη πετάγματος). Στην Οσάκα της 
Ιαπωνίας, κάθε χρόνο, την πέμπτη ημέρα 

Το έθιμο του χαρταετού!
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του Μαΐου, οι μικροί Ιάπωνες περιμένουν  
το Κοντομόνο—χι ή αλλιώς τη Μέρα των 
Παιδιών. Εκείνη την ημέρα, οι οικογένει-
ες που έχουν μικρούς γιους συνηθίζουν 
να ανεμίζουν στον κήπο πολύχρωμες 
κορδέλες και πελώριους χαρταετούς σε 
σχήμα κυπρίνου, που τους έχουν δέσει σ’ 
ένα μεγάλο στύλο από μπαμπού μ’ έναν 
ανεμόμυλο στην κορυφή του. Ωστόσο, μια 
από τις πιο εντυπωσιακές γιορτές  πραγ-
ματοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στη 
Βόρεια Ινδία στη γιορτή “Basant”. Η γιορτή 
γίνεται για την υποδοχή της άνοιξης κάθε 
Φεβρουάριο στο  Πακιστάν. Πρόκειται για 
ένα ξέφρενο γλέντι, το οποίο προσμένουν 
με μεγάλη ανυπομονησία μικροί και με-
γάλοι. Σε αυτή τη γιορτή, όλοι λαχταρούν 
να κατακτήσουν με τον χαρταετό τους τον 
ουρανό, πράγμα που θα τους εξασφαλίσει 
η χρήση των πιο καλών υλικών, και ιδιαίτε-
ρα του ανθεκτικότερου σπάγκου, ο οποίος 
επικαλύπτεται με σκόνη γυαλιού. Μαζί με 
τα υλικά, αυτό που καθορίζει τη νίκη είναι  
οι επιδέξιοι χειρισμοί που γίνονται κυρίως 
από τις ταράτσες των σπιτιών. Στην Ελλάδα 
οι χαρταετοί κατασκευάζονταν από παιδιά 
με ή χωρίς τη βοήθεια των μεγάλων με 
απλά υλικά όπως χαρτί, καλάμι ή λεπτό 
πηχάκι, σπάγκο και χαρτί και με περισσεύ-
ματα από τις αποκριάτικες κορδέλες για 
ουρά και πετούν παραδοσιακά τη Καθαρά 
Δευτέρα μετά από την τελευταία αποκριά.  
Στη  χώρα  μας  το  πιο  παραδοσιακό  σχή-

μα  που  έχουν  είναι  με  εξάγωνο  σκελετό. 
Τα  βασικά  στοιχεία  ενός  χαρταετού είναι :  
ο  κεντρικός  άξονας ή ραχοκοκαλιά, γύρω  
από  τον  οποίο κατασκευάζεται  ο  χαρταε-
τός, οι  βοηθητικοί  άξονες που  τοποθετού-
νται  σταυρωτά  πάνω  από  τον  κεντρικό  
άξονα.  Το  χαρτί  (συνήθως  με  ζωηρές  
αποχρώσεις)  που  ντύνουμε  τον  χαρταετό  
πρέπει  να  μην  είναι  και  πολύ  λεπτό  γι-
ατί  με  την  αντίσταση  του  στον  αέρα  θα  

σχιστή και φυσικά η ουρά του που κρατά 
μαζί με τα σωστά ζύγια και την ισορροπία, 
ανάλογα με το βάρος και το μήκος της. Για  
να  πετάξει  ο  χαρταετός  πρέπει  κάποι-
ος  να τον κρατά ψηλά (κεφάλι) και  να  τον  
αφήσει, ενώ  ο  δεύτερος  που  κρατά  την  
καλούμπα  (σχοινί)  πρέπει  να  τρέξει αφή-
νοντας και  συνεχώς το  σχοινί. Αν  ο  αέρας  
είναι  καλός  σύντομα  θα  τον  δείτε  να  
χορεύει  στον  ουρανό.
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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.

Η λαγάνα είναι άζυμος άρτος, δηλαδή 
παρασκευάζεται χωρίς προζύμι. Το όνο-
μά της προέρχεται από το αρχαίο ελλη-
νικό “λάγανον”, που ήταν μια πλακωτή 
ζύμη από αλεύρι και νερό. Άζυμος άρτος 
χρησιμοποιήθηκε από τους Ισραηλίτες 
κατά τη νύχτα της Εξόδου τους από την 
Αίγυπτο με την καθοδήγηση του Μωυσή. 
Από τότε ο Μωσαϊκός Νόμος τον επέβα-
λε στους Ισραηλίτες για όλες τις ημέρες 
της εορτής του Πάσχα, μέχρι που ο Χρι-
στός κατά την διάρκεια του τελευταίου 
του Πάσχα ευλόγησε τον ένζυμο άρτο. Η 

ιστορία της λαγάνας ξεκινάει από την αρ-
χαιότητα και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Ο 
Αριστοφάνης στις “Εκκλησιάζουσες” λέει 
“Λαγάνα πέττεται” δηλαδή “Λαγάνες γίνο-
νται”. Αλλά και ο Οράτιος στα κείμενά του 

αναφέρει ότι η λαγάνα είναι “Το γλύκι-
σμα των φτωχών”.  Το έθιμο της λαγάνας 
δεν άλλαξε σχεδόν καθόλου στο διάβα 
των αιώνων και σήμερα παρασκευάζεται 
με μεράκι από τους αρτοποιούς της κάθε 

H λαγάνα και η κυρά Σαρακοστή!
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συνοικίας, πάντα τραγανή, νόστιμη και 
πασπαλισμένη με σουσάμι έχοντας μια 
ξεχωριστή γεύση. Καταναλώνεται κατά 
το έθιμο πάντα την Καθαρά  Δευτέρα, 
που είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής. 
Το όνομα “Καθαρά” (Καθαρή Δευτέρα) 
προήλθε από μια συνήθεια που είχαν οι 
νοικοκυρές το πρωί της ημέρας αυτής, να 
καθαρίζουν σχολαστικά με αλισίβα δη-
λαδή ζεστό νερό και στάχτη όλα τα μα-
γειρικά σκεύη. Στη συνέχεια τα κρεμού-
σαν στη θέση τους όπου και παρέμεναν 

αχρησιμοποίητα μέχρι να λήξει η νηστεία 
της Σαρακοστής. Για τις νοικοκυρές ήταν 
η μέρα της κάθαρσης. Επίσης κατά την 
ημέρα αυτή ξεχύνονταν όλοι οικογενει-
ακώς  έξω στην ύπαιθρο και έστρωναν 
πετσέτες κάτω στη γη  τρώγοντας  νηστί-
σιμα φαγητά όπως  λαγάνες,  λαχανικά, 
χαλβά, ελιές  και ταραμά. Ένα έθιμο που 
τείνει να χαθεί είναι η λαγάνα που έχει το 
σχήμα μιας γυναίκας «κυρά Σαρακοστή». 
Η κυρά Σαρακοστή έχει ένα σταυρό στο 
κεφάλι ή στο στήθος, αλλά δεν έχει στό-

μα θέλοντας να δείξει ότι νηστεύει. Έχει 
χέρια σταυρωμένα σε στάση προσευ-
χής και επτά πόδια που συμβολίζουν τις 
επτά εβδομάδες της νηστείας. Σήμερα 
οι αρτοποιοί πιστοί στις παραδόσεις του 
λαού μας παρασκευάζουν την Καθαρά 
Δευτέρα τις λαγάνες συμβάλλοντας έτσι 
στην διατήρηση αυτού του σπουδαίου 
εθίμου, ώστε  να μην περάσει στη λήθη 
από τις νέες γενεές.

*του Πέτρου Κεφαλά
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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…



| ΟΙΚΟθέμα  13

Χρησιμοποιήστε αλουμινό-
χαρτο…
Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για 
να αποφύγετε την απώλεια ζέστης από 
τα καλοριφέρ, ειδικά όσα είναι τοποθε-
τημένα σε τοίχους που «κοιτούν» προς 
το εξωτερικό τμήμα του κτιρίου. Απλά το-
ποθετήστε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτου 
πίσω από το καλοριφέρ, για να αντανα-
κλάσετε τη ζέστη προς το εσωτερικό του 
δωματίου.

Καλύψτε τα «γυμνά» 
πατώματα…
Τα ακάλυπτα πατώματα ευθύνονται για 
ποσοστό  10% περίπου της απώλειας 
ζέστης αν δεν είναι μονωμένα με χαλί ή 
μοκέτα.

Εγκαταστήστε θερμοστάτες…  
Οι ρυθμίσεις του θερμοστάτη είναι ικανές 
να βελτιώσουν τις συνθήκες θέρμανσης 
και να μειώσουν την κατανάλωση. Όταν 
λείπετε από το σπίτι, ρυθμίστε το χρονο-
διακόπτη στο σύστημα θέρμανσης. Είναι 
μύθος να το έχετε ανοιχτό όλη την ημέρα. 

Μονώστε τις πόρτες και τα 
παράθυρα…
Φροντίστε έτσι ώστε τα κουφώματα του 
σπιτιού να είναι αεροστεγή, μειώνοντας 
τις απώλειες θερμότητας του σπιτιού σας. 
Ακόμα και αν «κλείσετε» το κενό κάτω μιας 
πόρτας με ένα μαξιλάρι, θα «φυλακίσετε» 
περισσότερη ζέστη μέσα σε ένα δωμάτιο. 
Για τα παράθυρα μπορείτε να εγκαταστή-
σετε μερικά κιτ μόνωσης παραθύρων, 
δηλαδή κάποια πλαστικές λωρίδες που 
χαρίζουν απόλυτη μόνωση στο σπίτι.

Μην ξεχνάτε την καμινάδα 
του τζακιού…
Όσοι διαθέτουν τζάκι, όταν δεν το χρησι-
μοποιείτε, τοποθετήστε ένα προστατευ-
τικό κάλυμμα στην καμινάδα. Αυτό θα 
κλείσει το άνοιγμα και δεν θα επιτρέψει 
στον κρύο αέρα να εισχωρήσει μέσα στο 
σπίτι. Αλλιώς, η ζέστη του σπιτιού σας θα 
περάσει μέσα από την καμινάδα και το 
σπίτι θα γίνει πάγος!

Να ελέγχετε τον εξοπλισμό 
της θέρμανσης…
Αν κρατάτε τον εξοπλισμό της θέρμανσής 
σας καθαρό και τον ρυθμίζετε σωστά, θα 
μπορέσετε να εξοικονομήσετε έως και 
10% από το κόστος θέρμανσης. Με άλλα 
λόγια, καλό είναι να εξαερώνετε συχνά 
τα σώματα του καλοριφέρ σας και να 
συντηρείτε τις εγκαταστάσεις θέρμανσης 
πριν να ξεκινήσει ο χειμώνας.
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Η εποχή, όπου η γρίπη και τα κρυ-
ολογήματα μπορούν να κάνουν την 
καθημερινότητά σας πιο δύσκολη, 
είναι εδώ. Εάν επιθυμείτε να καταπο-
λεμήσετε τη βουλωμένη μύτη αλλά 
και τον πονόλαιμο, ήρθε η ώρα να 
πάρετε τα απαραίτητα μέτρα, προτού 
εμφανιστούν τα ενοχλητικά συμπτώ-
ματα. Η πρόληψη είναι πάντα η κα-
λύτερη αντιμετώπιση. Στη μάχη για 
την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, 
οι κατάλληλες τροφές θα αποτελέ-
σουν τον μεγαλύτερο σύμμαχό σας.

top τροφές ενάντια στην εποχική γρίπη

Βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικά, 
μεταξύ άλλων, μπορούν να σας βοηθή-
σουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να 
κρατήσετε το σώμα σας “προστατευμένο” 
από κάθε πλευρά. Οι επιλογές είναι αρκε-
τές. Εντάξτε στη διατροφή σας μερικά από 
τα παρακάτω τρόφιμα και θα ανακαλύψε-
τε, ότι η παροιμία που λέει πως “είμαστε 
ότι τρώμε”, δεν είναι μόνο σοφή αλλά και 
επίκαιρη! Επιλέξτε τα κατάλληλα τρόφιμα 
και θωρακίστε τον οργανισμό σας.

Ψάρια
Υπάρχουν μερικά ψάρια, τα οποία μπο-
ρούν να συμβάλλουν στη μάχη με την 
εποχική γρίπη. Τα ω-3 λιπαρά οξέα του 
σολομού, του τόνου και της σαρδέλας 
χαρακτηρίζονται από τους ειδικούς ως 
απαραίτητα, καθώς αποτελούν συστατικά 
που ο οργανισμός δεν μπορεί να συνθέ-
σει μόνος του. Γι’ αυτό τον λόγο η πρό-
σληψή τους μέσω της διατροφής κρίνεται 

αναγκαία. Αυτά τα “καλά” λιπαρά, έχουν 
την ικανότητα να μειώνουν τη LDL χολη-
στερόλη ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν τα 
επίπεδα της HDL και φυσικά, αποτελούν 
ασπίδα για τον οργανισμό σας. Ακόμη, 
σημαντική είναι και η αντιοξειδωτική τους 
δράση, που θωρακίζει τον οργανισμό 
σας. Καταναλώστε τα ιδανικά δύο φορές 
την εβδομάδα.
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top τροφές ενάντια στην εποχική γρίπη

Σκόρδο
Η αλισίνη είναι η βασική ουσία που είναι 
υπεύθυνη για τις αντιοξειδωτικές και τις 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες αυτού του υλι-
κού, που έχει διαπιστωθεί ότι καταπολεμά 
τους ιούς. Εάν είστε λάτρεις της γεύσης 
του, τότε θα πρέπει να ξέρετε πως αυτός ο 
“σύμμαχος” θα καταφέρει να σας στηρίξει 
τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου. Σύμ-
φωνα με μελέτη που έγινε στο περιοδικό 
Advances in Therapy, αποδείχθηκε πως οι 
άνθρωποι που κατανάλωναν σκόρδο όχι 
μόνο δεν αρρώσταιναν τόσο εύκολα αλλά 
κατάφερναν και να ξεπεράσουν αρκετές 
ασθένειες πιο αποτελεσματικά και πιο γρή-
γορα. Εάν δεν μπορείτε να αντέξετε τη γεύ-
ση του, μπορείτε να προμηθευτείτε ειδικά, 
εντελώς άοσμα σκευάσματα πλούσια σε 
αλισίνη από το φαρμακείο.

Εσπεριδοειδή
Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από τότε 
που η μητέρα σας έλεγε, πως πρέπει να 
πιείτε τον φρεσκοστυμμένο χυμό σας από 
πορτοκάλια σε 5 λεπτά, αλλά είχε απόλυ-
το δίκιο! Η βιταμίνη C είναι ευρέως γνωστή 
για την προληπτική δράση της στο κρυο-
λόγημα, καθώς και για την ικανότητά της 
να μειώνει τα συμπτώματά του. Τροφές 
όπως τα λεμόνια, τα πορτοκάλια, καθώς 
και τα γκρέιπφρουτ, αποτελούν ιδανικές 
πηγές αυτής της ουσίας, για την οποία 
έχουν γίνει εκατοντάδες μελέτες και έχουν 
γραφτεί χιλιάδες άρθρα. Ωστόσο, για να γί-
νει σωστή απορρόφηση, το καλύτερο που 
έχετε να κάνετε είναι να καταναλώσετε ένα 
ποτήρι χυμό πορτοκάλι το πρωί με άδειο 
στομάχι και να αφήσετε λίγη ώρα να πε-
ράσει, μέχρι να πάρετε το πρωινό σας. Σε 
αντίθετη περίπτωση, μέρος της ποσότητας 
της βιταμίνης θα πάει χαμένο.

Γιαούρτι
Μπορεί σύμφωνα με την κοινή λογική τα 
βακτήρια να αποτελούν έναν κακό σύ-
ντροφο του ανθρώπου, παρόλα αυτά 
υπάρχουν και καλά βακτήρια, απαραίτητα 
για τη σωστή λειτουργία του εντέρου. Το 
γιαούρτι είναι ένα φυσικό προβιοτικό που 
θα καταφέρει να διατηρήσει την εντερική 
ισορροπία και θα σας προστατέψει από 
επικείμενες μολύνσεις. Ακόμη, τα μέταλλα 
και τα ιχνοστοιχεία που διαθέτει, όπως το 
ασβέστιο, το μαγνήσιο αλλά και το κάλιο, 
συμβάλλουν και αυτά στη σωστή λειτουρ-
γία του οργανισμού σας. Στα plus υπολο-
γίστε και τη χαμηλή θερμιδική αξία του γι-
αουρτιού, που το αναγάγει σε μια ιδανική 
επιλογή. Πειραματιστείτε με τα αγαπημένα 
σας φρούτα και δώστε του ένα twist στη 
γεύση με μια κουταλιά μέλι. 
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Η σπατάλη άνω του ενός δισεκατομ-
μυρίου τόνων τροφίμων κάθε χρό-
νο σε όλο τον κόσμο στοιχίζει σχε-
δόν 750 δισεκατομμύρια δολάρια, 
κατήγγειλε από τη Ρώμη, ο Οργανι-
σμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) 
του ΟΗΕ. 

Αυτή η «τρομακτική» σπατάλη προκα-
λεί «σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον. Για 
παράδειγμα, κάθε χρόνο, σπαταλιέται 
όγκος νερού ίσος με τα ύδατα του ποτα-
μού Βόλγα για να παραχθούν τρόφιμα 
τα οποία δεν πρόκειται να καταναλω-
θούν και εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα 
3,3 γιγατόνοι αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου.  Συνολικά, 
1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπα-
ταλούνται κάθε χρόνο και το 30% των 
καλλιεργήσιμων γαιών παράγει τρόφι-
μα που δεν θα καταναλωθούν. Μόνο 
στην «εκβιομηχανισμένη Ασία», την πε-

ριοχή που περιλαμβάνει την Κίνα, την 
Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, κατά μέσο 
όρο σπαταλούνται κάθε χρόνο περίπου 
200 κιλά λαχανικών και δημητριακών 
ανά κάτοικο. Από τα 80 κιλά δημητρια-
κών που σπαταλούνται ανά κάτοικο σε 
ετήσια βάση, το μεγαλύτερο μέρος είναι 
ρύζι, μια καλλιέργεια που έχει σοβα-
ρές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς 

ευθύνεται για ένα σημαντικό μέρος της 
παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2). «Το άμεσο οικονομικό κόστος από 
τη σπατάλη γεωργικών προϊόντων -αν 
εξαιρέσουμε τα ψάρια και τα θαλασσινά- 
ανέρχεται στα 750 δισ. δολάρια ετησίως» 
τονίζεται στην έκθεση του FAO. Αμερικής, 
όπως και η σπατάλη φρούτων στην Ασία, 
την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. 

ΟΧΙ στη σπατάλη τροφίμων… 
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Ανακύκλωση αυτοκινήτων
Καθαρό περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειαςΠού καταλήγουν άραγε τα παλαιά 

αυτοκίνητα, όταν πλέον έχουν συ-
μπληρώσει τον κύκλο της ζωής 
τους; Άχρηστα αντικείμενα πια, πα-
λιοσίδερα, φιλοξενούνται σε χωρά-
φια, οικόπεδα, χωματερές, ρεματι-
ές και ποτάμια; Η επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος από τα υλικά που 
περιλαμβάνει ένα αυτοκίνητο είναι 
τεράστια, χωρίς σε πρώτη ματιά να 
γίνεται αντιληπτή. Λάδια μηχανής, 
υγρά φρένων και ψυγείων, πλα-
στικά, ελαστικά, γυαλιά, διάφορα 
μέταλλα, υλικά με επικίνδυνη σύν-
θεση, είναι μερικά από τα μέρη ενός  
παρατημένου αυτοκινήτου.

Εκτός της ρύπανσης που προκαλούν 
στο περιβάλλον,  όλα αυτά τα υλικά 
απορρίπτονται σαν άχρηστα, ενώ θα 
μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν 
με όφελος για το περιβάλλον αλλά και 
την εξοικονόμηση ενέργειας. Πλέον, λει-
τουργεί και στη Ναύπακτο κέντρο ανα-
κύκλωσης οχημάτων, συμβεβλημένο με 
την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχη-
μάτων Ελλάδας), που αποτελεί το μόνο 

εγκεκριμένο σύστημα για την ανακύκλω-
ση οχημάτων στη χώρα. Η ανακύκλωση 
των παλιών αυτοκινήτων είναι πλέον 
υποχρεωτική καθώς είναι ο μοναδικός 
τρόπος για να αποκτηθεί το πιστοποιητι-
κό καταστροφής που θα επιτρέψει στον 
ιδιοκτήτη του, την παράδοση πινακίδων 
στην αρμόδια ΔΟΥ. Η διαδικασία είναι 
απλή, αρκεί ο ιδιοκτήτης να φέρει το 
αυτοκίνητό του μέχρι το Κέντρο, μαζί με 
απαραίτητα δικαιολογητικά και από εκεί 
και πέρα  αναλαμβάνει το Κέντρο όλες 
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Σε 4 βήματα η διαδικασία

Οι φάσεις της διαδικασίας είναι τέσσερεις 
και κατά την πρώτη φάση, το προς ανα-
κύκλωση αυτοκίνητο, οδηγείται σε ειδι-
κή πλατφόρμα, όπου και αφαιρούνται 
από αυτό όλα τα τοξικά υγρά και τα επι-
κίνδυνα στερεά απόβλητα. Ορυκτέλαια 
από τον κινητήρα, υγρά φρένων και ψυ-
γείου, μπαταρία, φίλτρα, βενζίνη, καθώς 
και το σύστημα κλιματισμού, τα οποία 
στη συνέχεια προωθούνται για ανακύ-

κλωση σε συμβεβλημένες εταιρίες. Στην 
δεύτερη φάση το όχημα περνά στην 
αποσυναρμολόγηση. Εδώ αφαιρούνται 
οι πόρτες, οι προφυλακτήρες, τα παρά-
θυρα, τα καθίσματα, η ταπετσαρία και τα 
διάφορα πλαστικά διακοσμητικά. Η τρίτη 
φάση είναι και η πιο σημαντική, μια και 
περιλαμβάνει την αφαίρεση του κινητή-
ρα, του διαφορικού, των αναρτήσεων, 
του κιβωτίου ταχυτήτων, του καλοριφέρ, 
της εξάτμισης και γενικά των τμημάτων 
εκείνων του αυτοκινήτου που περιέ-
χουν μέταλλα. Και αυτά τα υλικά αφού 
τοποθετηθούν σε ξεχωριστούς κάδους 
οδηγούνται προς ανακύκλωση. Στην 
τελευταία φάση, το γυμνό πλέον όχημα 
οδηγείται στην πρέσα με κατάληξη, έναν 
κύβο από λαμαρίνες. 

Μέταλλα, πλαστικά, ελαστικά που  αποτελούν 

μόνιμες εστίες μόλυνσης και χρειάζονται εκατοντά-

δες χρόνια για να αποδομηθούν, υγρά φρένων, 

μπαταριών και λιπαντικά, με την ανακύκλωση, 

μέσω επεξεργασίας επιστρέφουν στην αγορά, σε 

διάφορες μορφές, αποτελώντας πια πρώτες ύλες. 

Ταυτόχρονα γίνεται τεράστια οικονομία ενέργειας.    
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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.

                                                                                                                                           

Μπουκάλια μισογεμάτα με χυμούς και αναψυκτικά, κεσεδάκια με απομεινάρια από γιαούρτι, συσκευασίες αλουμινίου από 
έτοιμα αγορασμένα γεύματα 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. 
Τα λερωμένα ανακυκλώσιμα υλικά δυστυχώς δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, κάνουν δε ζημιά και στα υπόλοιπα υλικά. 
Η λογική της λειτουργίας της ανακύκλωσης μέσω των μπλε κάδων θέλει τα σκουπίδια χύμα. Το ιδανικό είναι να πετάμε 
τα υλικά όσο πιο διαχωρισμένα γίνεται. Με άλλα λόγια, όταν υπάρχει χαρτί ενωμένο με πλαστική μεμβράνη ή με σκληρό 
πλαστικό, όπως συμβαίνει σε διάφορα παιχνίδια, καλλυντικά ακόμα και στο πακέτο των τσιγάρων, ας κάνουμε τον κόπο να 
τα διαχωρίσουμε. 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, όντας το κάθε ένα ξεχωριστά, και όχι απλά να τα τοποθε-
τούμε όλα στον μπλε κάδο να πηγαίνουν «ταξίδι», στο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών και να πετιούνται εκεί  
αφού δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.   

ΓΡ.

Ας κάνουμε σωστή ανακύκλωση…
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Τεχνολογία και αϋπνία
Είναι δυνατόν η τεχνολογία να μας κά-
νει να χάσουμε τον ύπνο μας ; Μάλλον, 
ναι. Μελέτες και έρευνες που έχουν 
γίνει, δείχνουν ότι διάφορα προϊόντα 
και υπηρεσίες που σχετίζονται με την 
τεχνολογία μπορεί να έχουν επίπτωση 
στην ποιότητα του ύπνου μας. Η χρήση 
κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών, τα-
μπλετών και βιντεοπαιχνιδιών πριν τον 
ύπνο ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, τους 
«κλέβει» τμήμα από τον πολύτιμο χρόνο 
του ύπνου τους, διαπιστώνουν οι ειδικοί. 

Πληθώρα ερευνών έχουν καταδείξει ότι 
η τεχνολογία φωτισμού LED στις ηλε-
κτρονικές συσκευές, επηρεάζει αρνητι-
κά το ρυθμό, τόσο της αποκοίμισης όσο 
και του ξυπνήματος. Το φως αυτό οδη-
γείται μέσω των ματιών στον εγκέφαλο 
δυσχεραίνοντας την παραγωγή μελατο-
νίνης, της ορμόνης του ύπνου. Ο ύπνος 
δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο με το 
σερφάρισμα και τις συνομιλίες (chat) στο 
ίντερνετ. Το μεσολιμβικό σύστημα του 
εγκεφάλου διεγείρεται κάθε φορά που 

φτάνει μια απάντηση, με αποτέλεσμα οι 
μοναχικοί άνθρωποι να μένουν μπρο-
στά στην οθόνη του υπολογιστή, αντί να 
χαλαρώνουν και να κοιμούνται. Άλλες 
μελέτες αποκαλύπτουν ότι αν κάποιος 
ασχολείται με μια ηλεκτρονική συσκευή 
την τελευταία ώρα πριν πάει για ύπνο, 
τότε μπορεί να χρειαστεί πάνω από μια 
ώρα για να αποκοιμηθεί, από την ώρα 
που πέφτει για ύπνο.

 Γιάννης Βλάχος



Το φαράγγι 

του Σκα   
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Αν και βρίσκεται μια ανάσα από 
την πόλη της Ναυπάκτου, πολλοί 
λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν 
τις ομορφιές που κρύβει το φα-
ράγγι του Σκα. Ο χείμαρρος Σκα 
πηγάζει στην περιοχή των χωριών 
Νιόκαστρο και Άνω Μαμουλάδα 
και διασχίζει τα βουνά της Κάτω 
Ναυπακτίας.

Στις ορεινές ρεματιές, η ροή του είναι μό-
νιμη, όμως χαμηλότερα η κοίτη του μέσα 
στο φαράγγι είναι ξερή και γεμάτη κροκά-
λες. Στις έντονες βροχοπτώσεις κατεβάζει 
μεγάλους όγκους νερού και γίνεται ορ-
μητικός κι αρκετές φορές επικίνδυνος. Στη 
πορεία της ροής του συναντάμε διαδοχι-
κούς εντυπωσιακούς καταρράκτες που 
ρέουν σε μικρά βάραθρα που σχηματί-
στηκαν από τη διάβρωση του νερού.  Λίγο 
ψηλότερα συναντάμε λιθόκτιστο οχυρό 
από την περίοδο των Ενετών.  Από τα πα-
λαιότερα χρόνια το φαράγγι αποτελού-
σε πέρασμα από τη Ναύπακτο προς τα 
ορεινά του Βενέτικου και τα Κράβαρα. Το 
μονοπάτι αυτό είναι βατό σήμερα και ιδα-
νικό για ορειβατικές πορείες. Στις δυτικές 

πλαγιές του φαραγγιού συναντούμε την 
ιστορική μονή του Αγίου Ιωάννη Προδρό-
μου, με πρόσβαση από το χωριό Βομβο-
κού. Στις ανατολικές πλαγιές συναντούμε 
τον αρχαιολογικό χώρο «Ασκληπείον εν 
Κρούνοις», με πρόσβαση μόνο με τα πό-
δια από την περιοχή του χωριού Σκάλα ή 

μέσω του μονοπατιού στο φαράγγι. Κάθε 
χρόνο ο Ορειβατικός Σύλλογος Ναυπά-
κτου σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστι-
κό- Εξωραϊστικό Σύλλογο Νεοκάστρου 
πραγματοποιεί το « Πέρασμα του φαραγ-
γιού του Σκα» το μήνα Ιούνιο, με μεγάλη 
συμμετοχή φυσιολατρών.






