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«Δεν υπάρχει εμβόλιο για 
την αλλαγή του κλίματος»

«Συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε, προκαλώντας διαδο- 
χικούς κινδύνους και σκληρές επιπτώσεις στον πλανήτη και το  ανθρώπινο είδος»

«Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια παραγωγή 
τροφίμων έως και 30%, ενώ η αύξηση της στάθμης της θάλασσας και οι 
έντονες καταιγίδες θα μπορούσαν να εξαναγκάσουν εκατοντάδες εκατομμύρια  
κατοίκους σε παράκτιες πόλεις να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους»

«Από τον περασμένο Οκτώβριο η Αρκτική δεν έχει καν παγώσει και μάλιστα 
θερμαίνεται με ρυθμούς τρεις φορές ταχύτερους από τον υπόλοιπο πλανήτη»

Λόγια δανικά, από δηλώσεις επιστημόνων και όχι δικά μας, όλα τα πιο πάνω.
Το βλέπουμε και το ζούμε πλέον, δεν είναι θεωρίες συνομωσίες είναι  εδώ 

και μας απειλεί.
Ας ευχηθούμε οι κυβερνόντες να αντιδράσουν άμεσα!
«Δεν υπάρχει εμβόλιο για την αλλαγή του κλίματος»                                                                                                      

                                                                                   Να είστε καλά,
                                                   Τάσος Ξύδης 

                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Η  δράση  μας  ξεκινά  από 
τον  Οκτώβριο  με  την  έναρξη 
του  σχολικού  έτους και με τη
δήλωση συμμετοχής των Δημο-
τικών σχολείων Ναυπακτίας.

Επικοινωνείτε η δράση στους δντές των 
σχολείων  με πρόσκληση συμμετοχής, 
διευκρινίζοντας το όφελος για τα παιδιά και 
φυσικά ότι η συμμετοχή είναι προαιρετική. 
Η δράση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα 
παρά μόνο παιδαγωγικό και το κόστος 
όπως σκηνικά, κοστούμια, ήχος, βίντεο, 
φωτογράφηση και ενοίκιο αίθουσας των 
παραστάσεων, το αναλαμβάνει αποκ-
λειστικά ο φορέας μας μέσω χορηγιών 
που επιδιώκει. Στη συνέχεια γίνεται η 
επιλογή των παραμυθιών από τους 
θεατρολόγους και τους δασκάλους των 
τάξεων που συμμετέχουν, με τη σύνταξη 
των κειμένων, διαλόγων καθώς και τη 
διανομή των ρόλων στους μικρούς 
μαθητές. Απαραίτητη η συμμετοχή όλων 
των παιδιών της κάθε τάξης. Ακολουθούν 
πρόβες, κατασκευή σκηνικών, κοστουμιών, 
επιλογή μουσικής, βίντεο κ.α. και από 
τις αρχές Φεβρουαρίου έως και μέσα 
Μαρτίου, κάθε Κυριακή απόγευμα στη 
Παπαχαραλάμπειο αίθουσα Ναυπάκτου, 
ανεβαίνουν δύο θεατρικές παραστάσεις, 
με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
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Πέρασαν  κιόλας 1 0 χρόνια από τη
στιγμή που ξεκινήσαμε να υλο-
ποιούμε τη δράση “ΟΙΚΟθέατρο”. 
Μια  δράση  που  προήλθε  από  τη
προσπάθεια  του φορέα μας να βρει
διαδραστικούς τρόπους για να ενη-
μερώσει και να ευαισθητοποιήσει 
τους μικρούς μαθητές των Δημοτών 

Για αυτή την προσπάθεια ο φορέας  και 
η  δράση «ΟΙΚΟ θέατρο» βραβεύτηκαν 
επανειλημμένα. Επιλέχθηκε στις 10 κα-
λύτερες της χώρας στο “TEDx Athens 2011” 
και στη  πορεία του χρόνου βραβεύτηκε 
με βραβείο BRONZE από τα βραβεία 

“BEST CITY AWARDS 2016” και με βραβείa 
GOLD από τα “EVENT AWARS  2017 & 18”.  
Βραβεία  που  μας τιμούν και  μας  δίνουν 
δύναμη και φυσικά είναι αφιερωμένα 
στους εκπαι-δευτικούς που αγκάλιασαν και 
συμ-μετείχαν στη δράση, στους μικρούς 
μα-θητές που ανέδειξαν τη προσπάθεια 
και στους φορείς και χορηγούς που μας 
εμπιστεύονται όλα τα χρόνια.

σχολείων Ναυπακτίας σε θέματα 
οικολογίας και περιβάλλοντος.
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Ποια ζώα απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα!

Δεκάδες είδη ζώων που ζουν στην 
Ελλάδα απειλούνται με εξαφάνιση 
και το WWF Ελλάς κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου για το πώς πρέ-
πει να συμπεριφέρονται οι πολίτες 
όταν συναντήσουν ένα άγριο ζώο. 

Η Ελλάδα φιλοξενεί πολλά σημαντικά και 
απειλούμενα είδη, κάποια από τα οποία 
συναντάμε μόνο στην Ευρώπη, ή στη 
χώρα μας.  

Η χελώνα Caretta caretta, που κολυμπά 
στις ελληνικές θάλασσες για περισσότερα 
από 100 εκατομμύρια χρόνια, σήμερα 
βρίσκεται αντιμέτωπη με την εξαφάνιση. 
Η Ελλάδα φιλοξενεί το, περίπου, 60% των 
φωλιών της Μεσογείου και, παράλληλα, 
στη χώρα μας υπάρχουν δύο από τις πιο 
σημαντικές περιοχές ωοτοκίας της χελώνας 
καρέτα: το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 
Ζακύνθου με τις έξι παραλίες ωοτοκίας 
στον Κόλπο του Λαγανά, στη Ζάκυνθο και 
τον νότιο Κυπαρισσιακό κόλπο, στη δυτική 
Πελοπόννησο.   

Οι φυσητήρες macrocephalus, το 
τρίτο μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη 
με τον μεγαλύτερο εγκέφαλο, έχουν 
βρει στις ελληνικές θάλασσες ένα 
ιδανικό «σπίτι». Στην Ελληνική Τάφρο, 
με τα υποβρύχια φαράγγια της και τους 
γκρεμούς της, βρίσκεται το βαθύτερο 
σημείο της Μεσογείου το Φρέαρ των 
Οινουσσών και είναι το καταφύγιο 200, 
περίπου, φυσητήρων. Η Ελληνική τάφρος 
είναι, ταυτόχρονα, το μοναδικό μέρος της 
Μεσογείου, όπου οι θηλυκές γεννούν 
και μεγαλώνουν τα μικρά τους, αλλά και 
που κοινωνικές ομάδες και μοναχικοί 
αρσενικοί συνυπάρχουν όλο τον χρόνο.
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Πολλές φορές, κυρίως λόγω άγνοιας, σε 
κάποιες περιοχές οικολογικά ευαίσ-θητες, 
όπως     παραλίες,    υγρότοπους,      δασικά
μονοπάτια,   αμμοθίνες   κ.α.   μπορεί    κά-
ποιος να καταστρέψει θέσεις που 
χρησιμοποιούνται από ζώα ως φωλιές. 
Είναι σημαντικό οι πολίτες, είτε στη 
θάλασσα είτε στη στεριά, να μην 
πλησιάσουν μετωπικά και πολύ κοντά 
το όποιο ζώο. Δεν πρέπει κάποιος μη 
ειδικός να αγγίζει τα άγρια ζώα. Μπορεί 

κάποιο να φαίνεται ήρεμο, όμως ποτέ 
κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει αν 
φοβηθεί. Επίσης, είναι σημαντικό να 
μην ταΐζει κανείς τα άγρια ζώα. Υπάρχει 
αρκετή τροφή στη φύση. Το τάισμα, 
εκτός από τις βλαβερές επιπτώσεις 
μιας πιθανώς ακατάλληλης τροφής, 
προκαλεί εξοικείωση των άγριων ζώων 
με τους ανθρώπους, με απρόβλεπτες 
και συνήθως αρνητικές συνέπειες. Δεν 
πετάμε στη φύση υπολείμματα τροφής και 

βέβαια, ποτέ συσκευασίες. Σε περίπτωση 
συνάντησης με άγριο ζώο πρέπει να 
υποχωρούμε ήσυχα και αργά. Αν δούμε 
μικρά, συνήθως εκεί κοντά είναι οι γονείς 
τους. Δεν τα πλησιάζουμε για να παίξουμε 
ή να βγάλουμε φωτογραφίες, ούτε τα 
αγγίζουμε. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως 
απειλή από τους γονείς. Σε περίπτωση 
τραυματισμένου ή σκοτωμένου ζώου, 
πρέπει να ενημερωθούν άμεσα οι 
αρμόδιες αρχές ή οργανώσεις.  

Η μεσογειακή φώκια Monachus  
monachus είναι σήμερα ένα από τα 
σπανιότερα θηλαστικά της Ευρώπης. 
Στις ελληνικές θάλασσες κολυμπούν, 
περίπου, 300. Ειδικότερα στη Γυάρο 
φιλοξενείται το 12% του παγκόσμιου 
πληθυσμού της. Δηλαδή, σε αυτό το 
νησί με τη βαριά ιστορία και με μόλις 0,26 
τετραγωνικά χιλιόμετρα εμβαδόν, ζουν, 
περίπου, 70 φώκιες.

 

Το κόκκινο ελάφι ζούσε κάποτε 
σε ολόκληρη σχεδόν την ηπειρωτική 
Ελλάδα. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, όμως, 
οι πληθυσμοί του συρρικνώθηκαν σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε το είδος βρέθηκε στην 
κατηγορία των απειλούμενων ζώων της 
χώρας. Ο προστατευμένος πληθυσμός της 
Πάρνηθας είναι σήμερα ο πιο μεγάλος της 
χώρας, αλλά παραμένει απομονωμένος 
και ευάλωτος. 

Απειλούμενοι γύπες   Στο εθνικό πάρκο 
Δαδιάς  Λευκίμης  στο  Σουφλί στον  Έβρο
συνυπάρχουν αρμονικά με την παρα-
δοσιακή κτηνοτροφία, 36 από τα 38 είδη 
αρπακτικών πουλιών της Ευρώπης, με 
«πρωταγωνιστές» τον μαυρόγυπα και τον 
«Βενιαμίν» των γυπών, ασπροπάρη.    

  

Τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν τα συναντάμε;
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Πάνω από 1.5 δισεκ. μάσκες μίας χρήσης στους ωκεανούς!

Σύμφωνα με νέα έρευνα, φέτος 
κατασκευάστηκαν  52  δισεκ.  μάσ-
κες για να καλυφθούν οι ανάγ-κες 
λόγω πανδημίας, εκ των οποίων 
ένα  3% θα  καταλήξει στους ωκεα-
νούς.Πάνω από 1.5 δισεκατομ-
μύρια μάσκες μίας χρήσης θα 
καταλήξουν στους ωκεανούς φέ-
τος μολύνοντας το νερό με τόνους 
πλαστικού και θέτοντας σε κίνδυνο 
τη θαλάσσια ζωή, σύμφωνα με νέα 
έρευνα. 

Η περιβαλλοντική οργάνωση OceansAsia, 
με  έδρα  το Χονγκ Χονγκ, επικαλείται μια 
παγκόσμια   έρευνα,  η  οποία  εκτιμά   ότι
φέτος κατασκευάστηκαν 52 δισεκατομ-
μύρια μάσκες για να καλύψουν την 
αυξημένη ζήτηση που προκάλεσε η 
πανδημία του κορωνοϊού. 

Επιπλέον αναφέρει πως ένας «συντηρη-
τικός» υπολογισμός σημαίνει ότι τουλά-
χιστον ένα 3% από αυτές θα καταλήξει 
στη θάλασσα.  «Οι μάσκες μίας χρήσης 
φτιάχνονται από διάφορα στρώματα 
πλαστικού και είναι δύσκολο να 
ανακυκλωθούν λόγω της σύνθεσής τους 
αλλά και του κινδύνου μόλυνσης και 

μετάδοσης» αναφέρει η έρευνα. Αυτές 
οι μάσκες φτάνουν στους ωκεανούς 
μας όταν δεν πετιούνται σωστά, όταν τα 
συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων   
είναι  ανεπαρκή   ή  ανύπαρκτα, ή όταν 
τέτοια συστήματα υπερ-φορτώνονται 
λόγω   του  αυξημένου  όγκου  απορριμ-
μάτων.
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Με κάθε μάσκα να ζυγίζει 3 με 5 
γραμμάρια, η κατάσταση θα μπορούσε 
να  οδηγηθεί σε 6.800  επιπλέον   τόνους
πλαστικής  μόλυνσης  που θα χρειαστούν
περίπου 450 χρόνια μέχρι να απο-
συντεθούν.  Εκτός από τις επιβλαβείς επιπ-
τώσεις των κομματιών από μικροπλαστικό 
και νανοπλαστικό, τα ελαστικά κορδόνια 
για τα αυτιά στις μάσκες μίας χρήσεις 
συνιστούν ταυτόχρονα πιθανό κίνδυνο να 

μπλεχτούν με αυτά διάφορα είδη άγριας 
ζωής. Η έρευνα παραθέτει διάφορα 
παραδείγματα    θαλάσσιων   ζώων   που
βρήκαν φρικτό θάνατο από μάσκες, 
ανάμεσά τους ένα ψάρι που βρέθηκε 
νεκρό από εθελοντές τον περασμένο 
Αύγουστο, επειδή είχε παγιδευτεί στα 
ελαστικά κορδόνια. Επίσης, νεκροψία 
σε έναν  υποσιτισμένο  πιγκουίνο  που   
βρέθηκε νεκρός,    διαπίστωσε     μια  μπλε  

μάσκα  μίας χρήσης  να  έχει   καταλήξει  
μέσα  στο  στομάχι  του.  Η   έρευνα  κατα-
λήγει   προφέροντας   συμβουλές    όπως
να φοράμε μάσκες επαναχρησιμοποι-
ούμενες, από υφάσματα που πλένονται 
«όταν αυτό είναι εφικτό», ενώ συστήνει 
να κόβουμε τα κορδόνια για τα αυτιά από 
τις μάσκες μίας χρήσης πριν τις πετάξουμε 
στα σκουπίδια.
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Save your Hood και στην Ναύπακτο!
Η σκέψη απλή. Να καθαρίσουμε το 
χώρο μας, τη γειτονιά μας, τη πόλη 
μας. Ο τρόπος, να μαζευτούμε 
εθελοντές που έχουν κοινή σκέψη 
και ευαισθησίες. Ο συντονισμός 
μέσω Facebook. Το αποτέλεσμα 
απλό και εξαιρετικό.

Αναφερόμαστε στην εθελοντική δράση 
πολιτών με το όνομα «Save your Hood» 
το οποίο γεννήθηκε μέσα στη καραντίνα 
ως ανάγκη, για να στεγάσει και να 
συντονίζει δράσεις ευαισθητοποίησης 
σε όλη την Ελλάδα. Στη πόλη της 
Ναυπάκτου βρήκε ανταπόκριση. Νέοι 

άνθρωποι συντονίστηκαν και καθάρισαν 
από σκουπίδια χώρους όπως οι παραλίες 
Ψανή και Γρίμποβο, περιφερειακά 
στο κάστρο της πόλης, στο λόφο της 
Δεξαμενής στο Κεφαλόβρυσσο και γύρω 
από τον ποταμό του Σκα.
Και συνεχίζουν…
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Επιστροφή στον παγκόσμιο αγώνα 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή  για
τις ΗΠΑ που επιστρέφουν σε συνο-
μιλίες υψηλού επιπέδου για την 
αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη.

Σύνοδος Κορυφής για το κλίμα

Mετά την ανακοίνωση του Προέδρου 
Τζο Μπάιντεν για την επιστροφή των 
Ηνωμένων Πολιτειών στη Συμφωνία για 
το Κλίμα του Παρισιού του 2015, ο ειδικός 
απεσταλμένος του για το κλίμα Τζον Κέρι 
θα συμμετάσχει σε συζητήσεις μαζί με 
τον Αντιπρόεδρο της Κίνας Χαν Ζενγκ, τη 
Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, 
τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, 
τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις 
Τζόνσον και άλλους ηγέτες στη Σύνοδο 
Κορυφής για την Προσαρμογή του 
Κλίματος.   Αυτή   η  διαδικτυακή σύνοδος
κορυφής, που  φιλοξενείται  στην Ολλαν-

δία,στοχεύει να καθορίσει πρακτικές 
λύσεις και σχέδια για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής κατά την  περίοδο
έως το 2030.   Πριν από τη σύνοδο   κορυ-
φής,περισσότεροι από 3.000 επιστήμονες 
από  όλο  τον  κόσμο  πίεσαν  τους ηγέτες 
να  προστατεύσουν  καλύτερα  τους  ανθ-
ρώπους από τις καταστροφικές συνέπειες 

που φέρει η υπερθέρμανση του πλανήτη. 
«Ο κόσμος μας θερμαίνεται γρήγορα και 
αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές διαταραχές 
από πιο έντονες ξηρασίες, πυρκαγιές, 
κύματα θερμότητας, πλημμύρες, καταστ-
ροφικούς  τροπικούς  κυκλώνες και  άλλα
ακραία φαινόμενα», ανέφεραν οι επισ-
τήμονες,   συμπεριλαμβανομένων   πέντε

Επιστρέφουν στις συνομιλίες οι ΗΠΑ 
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βραβευμένων με Νόμπελ.  «Αν δεν  εντεί-
νουμε τις προσπάθειές μας και δεν 
προσαρμόσουμε τώρα, τα αποτελέσματα 
θα είναι η αύξηση της φτώχειας, η έλλειψη 
νερού, οι γεωργικές απώλειες και το 
αυξανόμενο επίπεδο μετανάστευσης με 
τεράστιο φόρο στην ανθρώπινη ζωή». 
Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να 
μειώσει την παγκόσμια παραγωγή 
τροφίμων έως και 30%, ενώ η αύξηση 
της στάθμης της θάλασσας και οι 
έντονες καταιγίδες θα μπορούσαν να 
εξαναγκάσουν εκατοντάδες εκατομμύρια 
κατοίκους σε παράκτιες πόλεις να 

εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δήλωσε 
ο διοργανωτής της συνόδου του Παγ-
κόσμιου Κέντρου Προσαρμογής (GCA).  
«Δεν υπάρχει εμβόλιο για την αλλαγή 
του κλίματος», δήλωσε ο πρόεδρος της 
GCA και ο πρώην Γενικός Γραμματέας των 
Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κιμουν στους 
δημοσιογράφους την παραμονή της 
εκδήλωσης.   «Συμβαίνει  πολύ, πολύ  πιο
γρήγορα από ό, τι νομίζουμε, προκα-
λώντας     διαδοχικούς     κινδύνους     και 
σκληρές επιπτώσεις». Στην σύνοδο κορυ-
φής δεν θα υπάρξουν δεσμευτικές απο-
φάσεις αλλά οι ηγέτες θα προσπαθήσουν 

να ορίσουν μια ατζέντα δράσης, να 
σχεδιάσουν   πλάνα και προτάσεις   για τη
\δημιουργία ενός πλανήτη ανθεκτικού 
στο κλίμα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
 Η Βρετανία   δήλωσε    ότι     σκοπεύει   να
συνεργαστεί με την Αίγυπτο, το Μπαγ-
κλαντές, το Μαλάουι, την Αγία Λουκία 
και την Ολλανδία σε μια πρωτοβουλία 
που θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης 
για καταιγίδες και επενδύσεις σε ειδικά 
συστήματα για την αντιμετώπιση φαινο-
μένων πλημμύρας και ξηρασίας στις 
καλλιέργειες. Ίδωμεν!
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229.000 τόνοι πλαστικών καταλήγουν κάθε χρόνο στη θάλασσα.

Αίγυπτος, Ιταλία και Τουρκία ευθύ-
νονται για τα περισσότερα πλαστικά 
που καταλήγουν στη Μεσόγειο. 
Περίπου 229.000 τόνοι πλαστικών 
απορριμμάτων καταλήγουν κάθε 
χρόνο στη Μεσόγειο, αριθμός που 
μπορεί να διπλασιαστεί ως το 2040, 
αν δεν ληφθούν φιλόδοξα μέτρα, 
προειδοποιεί η Διεθνής Ένωση 
Προστασίας της Φύσης (IUCN). 

Η Αίγυπτος ευθύνεται για 74.000 τόνους 
ετησίως, η Ιταλία για 34.000 τόνους και η 
Τουρκία για 24.000. Είναι οι τρεις χώρες 
που ρυπαίνουν περισσότερο με πλαστικά 
την Μεσόγειο, σύμφωνα με τη νέα έκθεση 
της IUCN. Σε ό,τι αφορά στην αναλογία 
ποσότητας πλαστικών ανά κάτοικο, 
πρώτο στη λίστα είναι το Μαυροβούνιο 
με 8 κιλά κατ’ άτομο ετησίως και 
ακολουθούν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η 
Βόρεια Μακεδονία με 3 κιλά ετησίως κατ’ 
άτομο.   Όσο για τη χώρα μας, σύμφωνα 
με την έκθεση ευθύνεται για 592 τόνους 
πλαστικών που καταλήγουν στη θάλασσα 
κάθε χρόνο. «Συνολικά, περίπου 229.000 
τόνοι πλαστικών απορρίπτονται κάθε 

χρόνο στην Μεσόγειο - ποσότητα που 
αντιστοιχεί σε περισσότερα από 500 
κοντέινερ καθημερινά», αναφέρει η IUCN 
σε ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζει 
ότι χρειάζονται φιλόδοξα μέτρα πέραν 
των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει 
οι χώρες. «Η ρύπανση με πλαστικά είναι 
πηγή μακροχρόνιων επιπτώσεων για τα 
χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα 
και για την βιοποικιλότητα, κυρίως για 

τα θαλάσσια ζώα που κινδυνεύουν να 
παγιδευτούν ή να καταπιούν πλαστικά 
απορρίμματα και να καταλήξουν 
πεθαίνοντας από εξάντληση και πείνα», 
σημειώνει η Μίνα Επς, διευθύντρια του 
Θαλάσσιου και Πολικού Προγράμματος 
της IUCN, οργάνωσης που είναι γνωστή 
για την κόκκινη λίστα αναφοράς των 
απειλούμενων ειδών.   Σύμφωνα με την 
έκθεση, η βελτίωση της διαχείρισης των 



| ΟΙΚΟθέμα  17

απορριμμάτων σε 100 από τις πλέον 
ρυπογόνες πόλεις θα μπορούσε να 
μειώσει την απόρριψη πλαστικών στη 
Μεσόγειο κατά 50.000 τόνους ετησίως. 
Ειδικότερα, η απαγόρευση ορισμένων 
προϊόντων όπως οι πλαστικές σακούλες 
θα επέτρεπε τη μείωση της ποσότητας των 

πλαστικών στην θάλασσα κατά ακόμη 
50.000 τόνους ετησίως. «Οι κυβερνήσεις, ο 
ιδιωτικός τομέας, τα ερευνητικά ινστιτούτα, 
οι βιομηχανίες και οι καταναλωτές πρέπει 
να συνεργασθούν για να επανεξετάσουν 
την διαδικασία και τις αλυσίδες 
τροφοδοσίας, να επενδύσουν στην 

καινοτομία και να υιοθετήσουν αειφόρα 
μοντέλα κατανάλωσης και βελτιωμένες 
πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων για 
να σταματήσουν την ροή της ρύπανσης 
με πλαστικά», τονίζει ο Αντόνιο Τρόγια, 
διευθυντής του Κέντρου Συνεργασίας για 
τη Μεσόγειο της IUCN.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν στοιχεία έρευνας που αποτυ-
πώνουν την  ευαισθησία  που δείχ-
νουν οι Ευρωπαίοι προς την προσ-
τασία του περιβάλλοντος. 
To  93%  των Ευρωπαίων  επιθυμεί
περισσότερους κάδους ανακύκ-
λωσης στους εξωτερικούς χώρους, 
με το ποσοστό μάλιστα των Ελλή-
νων να αγγίζει το 96%.

 

Παράλληλα, το 94% των Ευρωπαίων 
πιστεύει ότι οι εταιρείες θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν συσκευασίες που 
μπορούν να ανακυκλωθούν αμέτρητες 
φορές. Ωστόσο, όπως προκύπτει από 
τη δημοσκόπηση, οι πολίτες φαίνεται 
να έχουν σημαντικά κενά ενημέρωσης 
σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία 
ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων. 
Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που 
αποτυπώνει η έρευνα για τις συνήθειες 
ανακύκλωσης που πραγματοποιήθηκε 
σε 14 χώρες από τη βρετανική εταιρεία 
δημοσκοπήσεων Lucid για λογαριασμό 
του προγράμματος «Κάθε Κουτί 
Μετράει», που ευαισθητοποιεί το κοινό 
σχετικά με τα οφέλη της ανακύκλωσης 
κουτιών αλουμινίου και της κυκλικής 
οικονομίας. Τα παραπάνω ευρήματα 
έρχονται σε συνέχεια της είδησης ότι 86% 
των Ευρωπαίων πιστεύει πως είναι πιο 
σημαντικό από ποτέ να ανακυκλώνουμε. 
Παρά τη δυναμική στροφή του κόσμου ως 
προς την προστασία του περιβάλλοντος, 
φαίνεται ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο 
στο να πετύχουμε υψηλότερα ποσοστά 
ανακύκλωσης έχει να κάνει με την 
έλλειψη υποδομών. Έτσι, η δημοσκόπηση 
έδειξε ότι ένα συντριπτικό 96% των 
Ελλήνων θέλει να δει περισσότερους 

κάδους ανακύκλωσης στους δρόμους, 
αλλά και σε δημόσιους χώρους όπως 
είναι τα πάρκα και οι παραλίες. Οι πολίτες 
χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση 
για την ανακύκλωση   Βασικό εύρημα 
της έρευνας είναι και το ότι 77% των 
Ελλήνων συμμετεχόντων νιώθει πως 
δεν είναι καλά ενημερωμένο σχετικά 
με τη διαδικασία που ακολουθείται 
όταν τα απορρίμματα απομακρυνθούν 
από το σπίτι ή το γραφείο προς 
ανακύκλωση ή πού πηγαίνουν (73%), 
ενώ το 51% δεν έχει ακριβή εικόνα 
ποια από τα απορρίμματα έχουν τη 
δυνατότητα να ανακυκλωθούν. Στην 
ερώτηση «Πόσα από τα απορρίμματά 
σας ανακυκλώνονται τελικά;» το 
60% των Ελλήνων δεν έχει επαρκή 
πληροφόρηση, με τις γυναίκες (63%) και 
τις ηλικιακές ομάδες 25-39 και 40-54 (64% 

To 96% των Ελλήνων ζητά επι πλέον κάδους ανακύκλωσης!
και 63% αντίστοιχα) να έχουν υψηλότερα 
ποσοστά ελλιπούς ενημέρωσης. Σχετική 
δυσκολία υπάρχει και στην αναγνώριση 
βασικών σημάτων ανακύκλωσης, με 
τους νέους (ηλικίες 16 έως 24) και τους 
λίγο μεγαλύτερους (25 έως 39 ετών) 
να παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα κενά 
ενημέρωσης, καθώς μόλις το 25% των 
νέων απαντάει ότι γνωρίζει τη σημασία 
τους. Επιπλέον, μόλις δύο στους δέκα 
κατοίκους μικρών κοινοτήτων (με 
πληθυσμό δηλαδή λιγότερο από 1.000 
άτομα) απαντούν ότι αναγνωρίζουν 
όλα τα σήματα ανακύκλωσης. Τέλος, 
οι πολίτες έδειξαν την προτίμησή τους 
στην παροχή κινήτρων για να μειωθεί 
το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα 
με δράσεις, όπως ένα ανταποδοτικό 
σύστημα ανακύκλωσης, βελτίωση στις 
πληροφορίες που έχουν οι ετικέτες 
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τροφίμων και ποτών, καλύτερη σήμανση 
και ομογενοποιημένους κανόνες και 
οδηγίες στα ρεύματα ανακύκλωσης, 
τουλάχιστον σε επίπεδο χωρών. Οι 
Έλληνες ανακυκλώνουν περισσότερο 
εντός σπιτιού παρά εκτός. Σε ό,τι αφορά 
στην ανακύκλωση συσκευασιών 
αναψυκτικών, χυμών και μπίρας, το 81% 
των Ελλήνων ανακυκλώνει πάντα ή 
συχνά όταν βρίσκεται στο σπίτι, ποσοστό 
που έρχεται λίγο πιο κάτω από τον 
Ευρωπαϊκό μέσο όρο (83%).   Εκεί όμως 
που τα νούμερα μειώνονται θεαματικά 
στη χώρα μας – αλλά και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη – είναι στην ανακύκλωση 
συσκευασιών όταν οι πολίτες βρίσκονται 
εκτός σπιτιού. Στη δουλειά, το αντίστοιχο 
ποσοστό πέφτει στο 59%, στις μετακινήσεις 
και τις βόλτες για ψώνια στο 58%, και 
στα πάρκα και την παραλία στο 55%. 
Οι λόγοι γι’  αυτό είναι αρκετοί, όμως ο 
βασικότερος φαίνεται να είναι η έλλειψη 
κάδων ανακύκλωσης στους εξωτερικούς 
χώρους (62%) ή στο εργασιακό τους 
περιβάλλον (37%).   «Η πλειοψηφία όσων 
απάντησαν στην έρευνα δηλώνουν 
έτοιμοι να κάνουν περισσότερα σε σχέση 
με την ανακύκλωση των κουτιών μπίρας 
και αναψυκτικών που καταναλώνουν 

εκτός σπιτιού. Δυστυχώς, όμως, οι 
διαθέσιμες λύσεις για τη σωστή συλλογή 
και διαχείρισή τους είναι περιορισμένες. 
Η συλλογή και ανακύκλωση κουτιών 
αλουμινίου θα μπορούσε σίγουρα 
να γίνει ευκολότερη ή ακόμη και 
διασκεδαστική όπως έχει δείξει το 
πρόγραμμά μας. Το σίγουρο είναι πως 
αξίζει να προσπαθήσουμε περισσότερο, 
καθώς το αλουμίνιο είναι ένα υλικό 
πλήρως εναρμονισμένο με την κυκλική 
οικονομία, γεγονός που το καθιστά το 
πιο πολύτιμο και ανακυκλώσιμο υλικό 
συσκευασίας για ποτά και αναψυκτικά», 
δήλωσε ο David Van Heuverswyn, 
Director του Every Can Counts Europe.   
Εξι στους δέκα καταναλωτές επιλέγουν 
ανακυκλώσιμες συσκευασίες στις 
αγορές τους. Παρά τις όποιες δυσκολίες, 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική η προσοχή 
που δείχνουν πλέον οι καταναλωτές 
στη συσκευασία των προϊόντων πριν 
τα αγοράσουν. Έτσι, ένα 60% των 
Ευρωπαίων θα επιλέξει ή όχι ένα προϊόν 
ανάλογα με το πόσο ανακυκλώσιμη 
είναι η συσκευασία του, κάτι που βρίσκει 
σύμφωνο και το 60% των Ελλήνων. 
Επιπλέον, περίπου πέντε στους δέκα 
(55%) συμπολίτες μας σταμάτησαν να 

αγοράζουν προϊόντα που η συσκευασία 
τους δεν είναι ανακυκλώσιμη, ενώ το 
59% δηλώνει ότι ελέγχει πάντα για 
σήματα ανακύκλωσης στις συσκευασίες 
των προϊόντων πριν κάνει μια αγορά. 
Ακόμη, τα κουτιά αλουμινίου φαίνεται 
να είναι η προτιμητέα συσκευασία 
μπίρας και αναψυκτικών για τους 
Έλληνες, με το 75% να τα επιλέγει επειδή 
ανακυκλώνονται εύκολα, σε αντίθεση με 
τους Ιταλούς, Πολωνούς και Σέρβους, 
όπου μόνο ένας στους τρεις συμφωνεί. 
Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων στη χώρα μας (96%) 
πιστεύει ότι οι εταιρείες πρέπει να 
χρησιμοποιούν υλικά συσκευασίας που 
μπορούν να ανακυκλώνονται αμέτρητες 
φορές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 
τη Βρετανική εταιρεία δημοσκοπήσεων 
Lucid σε δείγμα 13.793 ατόμων, ηλικίας 
16 ετών και άνω, στο διάστημα από τις 
5 Αυγούστου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 
2020. Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν 
οι: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα 
(δείγμα: 811 άτομα), Ιρλανδία, Ισπανία, 
Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, 
Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία 
και Τσεχία. 

Πηγή lifo.gr
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Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας... 
Οι ΟΙΚΟαπόψεις ειναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟαπόψεις δυναμώνουν μαζί σας.
Μην διστάζετε να μας στέλνετε αυτά που σας απασχολούν, τους προβληματισμούς σας 
τις απόψεις σας και τις προτάσεις σας,για να τα μοιραζόμαστε όλα μαζί.

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

                                                                                                                                           

«Η πρώτη μου λογοτεχνία» 
 
Μια ξεχωριστή σειρά από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο», με διασκευές 24 κλασικών έργων, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. 
Συμμετέχουν αξιόλογοι συγγραφείς όπως ο Κώστας Πούλος, Αργυρώ Πιπίνη, Αγγελική Δαρλάση, Λίνα Σωτηροπούλου, 
Κατερίνα Ζωντανού και πάρα πολλοί εξαιρετικοί εικονογράφοι. 
Μεταξύ των συγγραφέων ξεχωρίζει η αγαπημένη μας συντοπίτισσα Τζέμη Τασάκου η οποία τονίζει σε συνέντευξή της 
ότι «Είναι σαν να προσπαθείς να πεις σ’ ένα παιδί του σήμερα, έλα να σου αφηγηθώ κάποια βιβλία που αγάπησα». Αυτό 
ακριβώς κάνει αυτή η σειρά, χτίζει μια μικρή «γέφυρα» προς τα πρωτότυπα αριστουργήματα ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά 
τον Σαίξπηρ και τον Θερβάντες, τον Κορνάρο, τον Βιζυηνό και άλλους σπουδαίους Έλληνες και ξένους συγγραφείς! 
Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδη αυτή η προσπάθεια, με επιτυχία!
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«Έγινε μία δύσκολη περιβαλλοντική δράση 
σε μια σπάνιας ομορφιάς περιοχή που 
οδηγεί και στο παρατηρητήριο σπάνιων 
πουλιών. Στόχος της Εθελοντικής Ομάδας 
Έρευνας Διάσωσης Ι.Π. Μεσολογγίου είναι 

Καθαρίζοντας από παλιά ελαστικά τη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας

πολύ σύντομα αυτή η όμορφη περιοχή να 
είναι κατάλληλη να φιλοξενεί οικογένειες, 
επισκέπτες και όλους όσους αγαπάμε 
αυτό τον τόπο. Η προσπάθεια πρέπει να 
είναι συλλογική και να βοηθήσουν πολλοί 

περισσότεροι φορείς και σύλλογοι και όχι 
μόνο δύο. Να ευχαριστήσω τον Ναυτικό 
Όμιλο Μεσολογγίου για τον εξοπλισμό που 
μας παρείχε» 

Αρχηγός ΕΟΕΔ  
Διονύσης Τσιρόγλου
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Bρίσκεται στην είσοδο του Κοριν-
θιακού 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 Bαράσοβας είναι Xαλκίς μια και 
κατά την αρχαιότητα υπήρχε στο βουνό 
μικρή πόλη με το όνομα Xαλκίς. H 
Bαράσοβα θεωρείται το Άγιο Όρος 
της Αιτωλοακαρνανίας γιατί κατά την 
Βυζαντινή περίοδο δημιουργήθηκαν 
σύμφωνα με μαρτυρίες 72 εκκλησίες, 
μονές και ασκητήρια. Σήμερα στην 
περιοχή υπάρχουν πολλά ερείπια, 
απ’ αυτά τα μνημεία. Mερικά μνημεία 
σώζονται ακόμη όπως ο Άγιος Δημήτριος 
της Bαράσοβας στην Kάτω Bασιλική 
και η Παναγία η Παναξιώτισσα της 
Γαβρολίμνης. Η Bαράσοβα συνδέεται 
και με την Eλληνική Επανάσταση γιατί 
εδώ έγιναν μάχες κατά των Tούρκων 
από διάφορους αρματολούς, ενώ 
σύμφωνα με την παράδοση είναι «των 
ανδρειομένων το βουνό». Λέγετε ότι 
τον παλιό καιρό, το βουνό το είχαν 

σηκώσει δύο αδέρφια ανδρειωμένα, 
που πήγαιναν στη Θεσσαλία για 
πόλεμο και για να το ρίξουν πάνω 
στους εχθρούς τους. Αλλά στο δρόμο 
τους έπεσε, στη θέση που βρίσκεται 
σήμερα, πλακώνοντας και τους ίδιους. 
Πολλοί ποιητές εμπνεύστηκαν από 
την ομορφιά της Bαράσοβας 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. Θεωρείται 
επίσης το βουνό των αναρριχητών 
αφού είναι από της ωραιότερες 
φυσικές πίστες αναρρίχησης σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στη Bαράσοβα 
μπορούμε να παρατηρήσουμε 
γεράκια, ποντικοβαρβακίνες, όρνια 
βραχοτσοπανάκους και άλλα 
στρουθιόμορφα, ενώ παλαιότερα στην 
περιοχή φώλιαζαν και Xρυσαετοί.

                            
    BAPAΣOBA 
το Άγιο Όρος της Αιτωλοακαρνανίας!






