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ΟΙΚΟδράσεις 4 

 

 

Με επιτυχία ξεκίνησαν οι θεατρικές 

παραστάσεις της βραβευμένης δρά-

σης «ΟΙΚΟθέατρο» των μαθητών 

των Δημοτικών Σχολείων Ναυπά-

κτου, που υλοποιεί για 12η χρονιά  η 

π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή  ο ρ γ ά ν ω σ η 

"Πράσινο+Μπλε" σε συνδιοργανώσει 

με τον Δήμο Ναυπακτίας και την Πε-

ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

Την Κυριακή 05 Μαρτίου, υλοποιήθη-

καν στην Παπαχαραλάμπειο αίθου-

σα Ναυπάκτου, οι δύο πρώτες θεα-

τρικές παραστάσεις με τα έργα «Η 

μεγάλη απόδραση» των αδελφών 

Fam  από το 4ο Δ.Σ. Ναυπάκτου – 

τάξη Δ’ και «Το χρυσό κουκούτσι» του 

Παναγιώτη Δημητρόπουλου από το 

1ο Δ.Σ. Ναυπάκτου – τάξη Ε2’. Συγχα-

ρητήρια στους εκπαιδευτικούς του 

4ου Δ.Σ. Ναυπάκτου, Τσολοδήμου 

Ουρανία  δασκάλα της Δ’ τάξης και 

στη θεατρολόγο Αλεξανδροπούλου, 

καθώς και στους εκπαιδευτικούς του 

1ου Δ.Σ. Ναυπάκτου, Παλιού Κατερί-

να  δασκάλα της Ε2’ τάξης και στον 

θεατρολόγο του σχολείου Θανασού-

λα Ανδρέα. Οι θεατές χειροκρότησαν 

τη προσπάθεια των μικρών ηθο-

ποιών, που μέσα από το θέατρο πέ-

ρασαν τα δικά τους μηνύματα για τη 

διαφορετικότητα και τη δύναμη της 

θέλησης, την υγιεινή διατροφή, τους 

οικογενειακούς δεσμούς και την αγά-

πη για τη φύση! Τη σημασία του ΟΙ-

ΚΟθέατρου τόνισαν στον χαιρετισμό 

τους η Δντρια του 4ου ΔΣ  Κιάφη 

Όλγα και η Υποδντρια του 1ου ΔΣ 

Πολυδώρου Βάσω,  ενώ η δράση 

είναι αφιερωμένη στη μνήμη των θυ-

μάτων του τραγικού σιδηροδρομικού 

δυστυχήματος στα Τέμπη. Η δράση 

υλοποιείται με την υποστήριξη των 

χορηγών:  προϊόν βούτυρο LURPAK 

της εταιρίας Arlα , 1η ΓΕΝ Αιτωλοα-

καρνανίας, υγρά μαντηλάκια Wet 

Hankies της εταιρίας ΜΕΓΑ, αλυσίδα 

καταστημάτων τροφίμων S/M ΣΚΛΑ-

ΒΕΝΙΤΗΣ και το φυσικό μεταλικό νερό 

ΖΑΓΟΡΙ. Ευχαριστούμε θερμά την κα-

θηγήτρια αισθητικής Κυπαρίσση Βά-

σω καθώς και της φοιτήτριες του ΙΕΚ 

& ΕΠΑΛ Ναυπάκτου, οι οποίες εθελο-

ντικά έκαναν το μακιγιάζ των μικρών  

μαθητών, την ομάδα τεχνικών του 

Δημήτρη Ιωάννου και φυσικά τους 

Εθελοντές του «Πράσινο Μπλε» .  
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ΟΙΚΟ θέμα 7 

 

 

  Η τροφή και το νερό αποτελούν 

απαραίτητες πηγές για τη ζωή και 

την υγεία του ανθρώπου και των 

ζώων.  

 

  Η διατροφή μαζί με τον αέρα που 

αναπνέουμε αποτελούν τον σημα-

ντικότερο παράγοντα έκθεσης του 

ανθρώπινου οργανισμού σε εξω-

γενείς ωφέλιμους αλλά και βλαπτι-

κούς παράγοντες. Ο παραδοσια-

κός τρόπος καλλιέργειας με χρήση 

φυτικού ή ζωικού λιπάσματος της 

κοπριάς αντί για το χημικό αντί-

στοιχο, με βοτάνισμα ή φυσικούς 

τρόπους καταπολέμησης ζιζανίων 

αντί για φυτοφάρμακα έδινε μικρό-

τερη παραγωγή αλλά ποιο υγιεινά 

προϊόντα. Στο παρελθόν λοιπόν τα 

περισσότερα τρόφιμα ήταν προϊό-

ντα του εργαστηρίου της φύσης, 

με ελάχιστες κατεργασίες ή επεμβά-

σεις. Επεμβάσεις όμως εγγυημένες 

από την παράδοση και την εμπειρί-

α αιώνων - ασφαλείς και ακίνδυ-

νες. Σήμερα, ολοένα και περισσότε-

ρο τη θέση αυτών των προϊόντων 

παίρνουν τα προϊόντα της τεχνο-

λογίας. Με στόχο την όσο το δυνα-

τόν μεγαλύτερη παραγωγή και το 

μικρότερο κόστος, πολλές φορές 

υποβαθμίζεται η ποιότητα με σο-

βαρές συνέπειες στην υγεία των 

ανθρώπων αλλά και στο περιβάλ-

λον. Τρελές αγελάδες, κοτόπουλο 

με διοξίνες, κρέατα με ορμόνες, 

ντομάτα χωρίς γεύση, πεπόνι χω-

ρίς άρωμα, καρπούζι με γεύση κο-

λοκυθιού, σιτάρι και καλαμπόκι, 

από φυτά υβρίδια, από εργαστή-

ρια ξένων κυρίως χωρών,  τέλεια 

εξωτερικά προϊόντα αλλά χωρίς 

γεύση, τα παραδείγματα. Σε λίγα 

χρόνια κανείς δεν θα θυμάται πως 

ήταν πραγματικά τα κρεμμύδια ή 

πόσο νόστιμες ήταν οι πατάτες 

από το Νευροκόπι. Από τις 200 

ποικιλίες καλαμποκιού που καλ-

λιεργούνταν στην Ελλάδα έχουν 

μείνει μόνο οι 30 και από τις 250 

ποικιλίες σιταριού μόνον 20!  Να μη 

ξεχάσουμε τα φασόλια, τα Αργίτικα 

πεπόνια ή τα καρπούζια - σωλήνες 

της Εύβοιας, τους γερμάδες με το 

ξεχωριστό άρωμα, τα οποία εξα-

φανίστηκαν. 
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Μετά από τόσα χρόνια που γίνεται 

λόγος για την δράση και την επί-

δραση των δηλητηρίων στην αν-

θρώπινη υγεία, μοιάζει να μην έχει 

αλλάξει τίποτα.  

 

  Μελέτες δείχνουν αύξηση κατά 40% 

των περιστατικών καρκίνου στις πε-

ριοχές που γίνεται μεγάλη χρήση 

φυτοφαρμάκων, Δ. Ελλάδα, Κρήτη, 

Πελοπόννησο, Θεσσαλία. Στα ποτά-

μια, όπου καταλήγουν τοξικές ουσί-

ες από καλλιέργειες, παρατηρείται 

συχνά αλλαγή φύλου στα ψάρια. 

Όμως δεν μολύνονται μόνο τα επι-

φανειακά νερά, λίμνες – ποτάμια, 

αλλά και τα υπόγεια. Από την άλλη 

πλευρά, οι εταιρείες που παράγουν 

σπόρους, κατοχυρώνουν κάποιες 

ποικιλίες με στόχο τον έλεγχο στο 

γενετικό υλικό των φυτών, άρα και 

τον πιθανό έλεγχο μελλοντικά της 

διατροφής σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Ανησυχητικό είναι το ότι οι αγρότες, 

ακόμα κι αν θέλουν να χρησιμοποι-

ήσουν ντόπιες ποικιλίες, δεν μπο-

ρούν, γιατί δεν θα πάρουν επιδότη-

ση, αφού ο σπόρος δεν είναι πιστο-

ποιημένος.  Αυτό οδήγησε πολλές 

χώρες όπως Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία 

στη δημιουργία Τραπεζών σπόρων, 

ή δικτύων ανταλλαγής ντόπιων 

σπόρων, όπως το δίκτυο «Πελίτι» 

στην Ελλάδα.  Τα τελευταία χρόνια η 

ανάπτυξη της βιοκαλλιέργειας ή της 

εκτροφής ζώων, αποτελεί ένα βήμα 

θετικό προς την κατεύθυνση αυτή. 

Από έρευνα του τμήματος Διατρο-

φολογίας του Πανεπιστημίου του 

Μονάχου διαπιστώθηκε, ότι οι σύγ-

χρονες μαζικές μέθοδοι παραγωγής 

τροφίμων, υποβαθμίζουν την δια-

τροφική τους αξία. Συγκεκριμένα 

αναφέρεται ότι τα γεωργικά και κτη-

νοτροφικά προϊόντα έχουν χάσει το 

76% της περιεκτικότητας σε χαλκό, 

το 46% σε ασβέστιο, το 27% σε σίδη-

ρο, το 24% σε μαγνήσιο, το 16% σε 

κάλλιο, το 57% σε ψευδάργυρο.  

Μελέτες στην Αμερική έδειξαν ότι τα 

βιολογικά προϊόντα περιέχουν μέχρι 

και 390% περισσότερα ιχνοστοιχεία 

και ότι τα βιολογικά πορτοκάλια 

έχουν 30% περισσότερη βιταμίνη C! 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν 

εταιρείες βιοτεχνολογίας που στρά-

φηκαν στη δημιουργία καινούργιων 

ειδών, φυτών και ζώων, αναμειγνύ-

οντας γενετικό υλικό διαφορετικών 

ειδών. Ακόμη δεν έχουν απολύτως 

μελετηθεί οι επιπτώσεις στην αν-

θρώπινη υγεία από την κατανάλω-

ση τέτοιου είδους προϊόντων. Με 

αυτούς τους φόβους αλλά και με 

την αβεβαιότητα για το τι πρόκειται 

να συμβεί στο μέλλον, φαίνεται ότι 

είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει 

ενημέρωση των καταναλωτών για 

την προφύλαξη από τους κινδύ-

νους που προέρχονται από την κα-

τανάλωση προϊόντων διατροφής, 

είτε προέρχονται από την συμβατική 

καλλιέργεια και εκτροφή είτε από 

μεταλλαγμένα. 

Οι έρευνες λένε… 



 Εθελοντισμός και οφέλη! 
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Ο περιπατητικός τουρισμός ορίζε-

ται ως η πραγματοποίηση τουρι-

στικών δραστηριοτήτων, που α-

φορούν τη διενέργεια περιπατητι-

κών εκδρομών διαμέσου περιοχών 

αξιόλογης αισθητικής, περιβαλλο-

ντικής και πολιτιστικής αξίας.  

Η πεζοπορία σαν φυσική σωματική 

δραστηριότητα είναι συμφυής της 

ανθρώπινης σωματικής οντότη-

τας, εύκολη στην εξάσκησή της και 

προσιτή σε όλους. Η πεζοπορία 

γίνεται σε βατές λοφώδεις και ημιο-

ρεινές περιοχές με σκοπό την ήπια 

σωματική άθληση μέσα σε ένα 

παρθένο φυσικό περιβάλλον και με 

τη δυνατότητα περιήγησης και επί-

σκεψης αξιοθέατων περιοχών που 

βρίσκονται κοντά στα μονοπάτια 

της πεζοπορίας. Ο περιπατητικός 

τουρισμός αλληλοσυνδέεται σε 

πολλές περιπτώσεις με τον οικο-

τουρισμό. Η βασική διαφορά των 

δύο έγκειται στο ότι ο οικοτουρι-

σμός προϋποθέτει τη συμμετοχή 

του επισκέπτη για τη διατήρηση του 

τοπίου και της οικολογικής ισορρο-

πίας, ενώ ο περιπατητικός τουρι-

σμός όχι. Η Ελλάδα άργησε να δη-

μιουργήσει ολοκληρωμένο δίκτυο 

αυτοκινητοδρόμων, πέραν των βα-

σικών oδικών αρτηριών που διέσχι-

ζαν τη χώρα. Μέχρι τότε, η επικοι-

νωνία πραγματοποιούταν, κυρίως, 

μέσω των μονοπατιών, τα οποία οι 

γεροντότεροι κάτοικοι των ορεινών 

χωριών αναφέρουν ακόμα σαν 

«δημοσιά» (δημόσιος, κεντρικός 

δρόμος), διότι γι’ αυτούς αποτε-

λούσε τη σημαντικότερη οδική 

πρόσβαση. Παρόλο που κάποια 

από τα παλιά μονοπάτια και τα 

πετρόκτιστα καλντερίμια, αληθινά 

έργα τέχνης, έχουν γίνει ασφαλτο-

στρωμένοι δρόμοι, τα περισσότερα 

από αυτά ξεγλιστρούν ανάμεσα 

στους δρόμους και συνεχίζουν να 

υπάρχουν και να διατρέχουν βου-

νά, λόγγους και χαράδρες.  

Περιπατητικός Τουρισμός ! 
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Τα τελευταία χρόνια, με διάφορες 

χρηματοδοτήσεις και από ποικί-

λους φορείς (δήμους ορειβατι-

κούς συλλόγους, ιδιώτες κ.α.) συ-

ντηρήθηκαν, αναβίωσαν και ση-

ματοδοτήθηκαν μεγάλα τμήματά 

τους σε όλη την Ελλάδα, δημιουρ-

γώντας ένα ευρύ δίκτυο συνολι-

κού μήκους, περίπου, 3.500 χλμ.  

  Το κυριότερο τμήμα τους κατα-

λαμβάνουν οι επεκτάσεις των Ευ-

ρωπαϊκών Μονοπατιών Μεγάλων 

Διαδρομών Ε4, Ε6 και κατηγορίας 

Ο (3.000 χλμ.), ενώ εκτός από αυτά 

έχουν διαμορφωθεί ακόμα 500 χλμ. 

μικρότερων μονοπατιών, που πα-

ρουσιάζουν εφάμιλλο ενδιαφέρον, 

όπως το μονοπάτι Ε4 που ξεκινά 

από τα Πυρηναία Όρη και φθάνει 

στην Ελλάδα, μέσω της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. Το ελληνικό τμήμα 

του E4, διασχίζει τη βόρεια και κε-

ντρική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, 

καταλήγει στο Γύθειο και συνεχίζε-

ται στο νησί της Κρήτης. Προσφέ-

ρει, έτσι, τη δυνατότητα στον πεζο-

πόρο ή τον ορειβάτη να γνωρίσει 

όλη την ποικιλία του ελληνικού το-

πίου και τον πλούτο της ελληνικής 

φύσης. Επίσης το μονοπάτι Ε6 

όπου το ελληνικό τμήμα του έχει 

δύο σκέλη. Το πρώτο ξεκινά από 

την περιοχή των Πρεσπών και μέ-

σω Καστοριάς, Ιωαννίνων και Δω-

δώνης φτάνει ως την πόλη της Η-

γουμενίτσας. Το δεύτερο σκέλος 

ξεκινά από την περιοχή της Φλώρι-

νας, διασχίζει τις ορεινές περιοχές 

της δυτικής, κεντρικής και ανατολι-

κής Μακεδονίας (κατά μήκος των 

συνόρων της Ελλάδας με τη 

FYROM και τη Βουλγαρία) και φτά-

νει ως την πόλη της Αλεξανδρού-

πολης, στην περιοχή της Θράκης. 
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Την περασμένη εβδομάδα, τα                            

Ηνωμένα Εθνη τόνισαν πως οι τι-

μές των τροφίμων έχουν εκτοξευ-

θεί σε ιστορικά υψηλά ρεκόρ εξαι-

τίας του πολέμου στην Ευρώπη.  

  Η οργάνωση κατά της φτώχειας 

και της ανισότητα Oxfam προτεί-

νει, μεταξύ άλλων, την επιβολή ετή-

σιου φόρου στον μεγάλο πλούτο, 

που θα μπορούσε να αποφέρει 

στα ταμεία των κυβερνήσεων 

έσοδα ύψους 2,5 τρισ. δολαρίων 

ετησίως. Τα κεφάλαια αυτά θα 

βοηθήσουν για να βγουν από την 

ακραία φτώχε ια  2 ,3  δ ισ . 

άνθρωποι. (A.P.).  

  Η ανθρώπινη τραγωδία, απόρ-

ροια της ρωσικής εισβολής στην 

Ουκρανία, δεν θα περιοριστεί στα 

όρια των καθημαγμένων ουκρανι-

κών πόλεων και στη μετατροπή 

εκατοντάδων χιλιάδων Ουκρανών 

σε πρόσφυγες. Θα επεκταθεί σε 

χώρες πολύ μακριά από τη Μαύ-

ρη Θάλασσα και θα βυθίσει εκατο-

ντάδες εκατομμύρια ανθρώπων 

στην ένδεια και στην πείνα.  

 Στην προειδοποίηση αυτή προέβη 

χθες η οργάνωση κατά της φτώ-

χειας και της ανισότητας Oxfam, 

καθώς προβλέπει πως στη διάρ-

κεια του έτους περίπου 263 εκατ. 

άνθρωποι θα διολισθήσουν σε 

ακραία ένδεια συνεπεία της εκτό-

ξευσης των τιμών των τροφίμων 

που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. 

Ζουν αναμεσά μας... 
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Ο ανατριχιαστικός αριθμός των 

ανθρώπων που απειλούνται 

άμεσα με ακραία φτώχεια ισοδυ-

ναμεί με το άθροισμα των πληθυ-

σμών Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανί-

ας και Βρετανίας, και αφορά κατά 

κύριον λόγο τις φτωχές χώρες 

αλλά και τα φτωχότερα στρώματα 

εντός των ανεπτυγμένων οικονο-

μιών.  

   Η δραματική προειδοποίηση της 

Oxfam σχετίζεται, όμως, και με το 

φάσμα της πείνας που αναμένεται 

να αντιμετωπίσουν οι εκατοντάδες 

εκατομμυρίων φτωχών του κό-

σμου, καθώς οι τιμές των τροφί-

μων έχουν γίνει απρόσιτες εξαιτίας 

του πολέμου. Οι δύο εμπόλεμες 

χώρες, Ρωσία και Ουκρανία, αντι-

προσωπεύουν περισσότερο από 

το ¼ των παγκόσμιων εξαγωγών 

τροφίμων, αλλά οι χώρες που ε-

ξαρτώνται από αυτές είναι κυρίως 

οι φτωχότερες της Μέσης Ανατο-

λής και της βόρειας Αφρικής.  

  Η Oxfam κρούει τον κώδωνα του 

κινδύνου, εκτιμώντας ότι στα τέλη 

του έτους 860 εκατ. άτομα θα ζουν 

με λιγότερο από 1,90 δολ. την ημέ-

ρα. Διαπίστωσε πως οι φτωχότε-

ρες χώρες του κόσμου πρέπει να 

αποπληρώσουν φέτος χρέη συνο-

λικού ύψους 43 δισ. δολαρίων, αλ-

λά τα ποσά αυτά, υπογραμμίζει, 

θα μπορούσαν να διατεθούν για 

τη στήριξη των πλέον ευάλωτων. 

Απευθύνοντας έκκληση σε πιστω-

τές ανά τον κόσμο, ζητάει να ανα-

σταλεί ή και να ακυρωθεί η πληρω-

μή των δυσθεώρητων αυτών χρε-

ών προκειμένου να μπορέσουν οι 

αναπτυσσόμενες χώρες να διαθέ-

σουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για 

τη στήριξη των φτωχότερων στρω-

μάτων. Προτείνει επίσης την επιβο-

λή ετήσιου φόρου στον μεγάλο 

πλούτο, που θα μπορούσε να α-

ποφέρει στα ταμεία των κυβερνή-

σεων έσοδα ύψους 2,5 τρισ. δολα-

ρίων ετησίως.  
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 Εθελοντισμός και οφέλη! 

ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ … ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 



ΟΙΚΟθέμα 16 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση διδά

σκει – ως επί το πλείστων – τη θεω-

ρία, τα παιδιά όμως εμπεδώνουν 

καλύτερα τη γνώση όταν την εφαρ-

μόζουν στην πράξη. 

Η καθημερινότητά τους είναι άμεσα 

συνυφασμένη με το σχολείο και υ-

πάρχουν τρόποι να εφαρμόσουμε 

τις περιβαλλοντικές αρχές και αξίες 

που ισχύουν στο σπίτι και εκεί. Είναι 

άλλωστε σημαντικό να ακολουθού-

με με συνέπεια όσα συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 

τους συνείδησης, ώστε να μη δη-

μιουργούμε σύγχυση και περιττές 

«διακρίσεις». Ας δούμε λοιπόν, πιο 

αναλυτικά, ποια είναι τα στάδια για 

να αποκτήσει το παιδί, αλλά και ο-

λόκληρη η οικογένεια, περιβαλλοντι-

κές συνήθειες για το σχολείο.                                                                                                                                          

Οι αγορές για το σχολείο είναι πολύ 

σημαντική υπόθεση, τόσο για τον 

οικογενειακό προϋπολογισμό όσο 

και για το περιβάλλον. Είναι πολύ 

εύκολο να χάσουμε το μέτρο – είναι 

όμως και πολύ απλό να εφαρμό-

σουμε τη βασική αρχή της λεγόμε-

νης ηθικής κατανάλωσης, που υπο-

στηρίζει πως όταν κάτι διατηρεί τη 

λειτουργικότητά του, δεν χρειάζεται 

αντικατάσταση. Αυτό μπορεί να ση-

μαίνει ότι η περσινή σχολική τσά-

ντα που δεν έχει χαλάσει, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και φέτος, όπως το 

ίδιο ισχύει και για τις τσάντες φαγη-

τού ή διάφορα σχολικά αναλώσιμα.                                                                                     

 

Το φαγητό που παίρνει το παιδί μαζί 

του στο σχολείο είναι μεγάλο ζήτη-

μα για την οικογένεια. Αξίζει να μην 

παρασυρόμαστε και το συσκευά-

ζουμε σε υλικά μίας χρήσης, καθώς 

πλέον υπάρχουν σκεύη κατάλληλα 

για κάθε είδος φαγητού που μπο-

ρούμε να χρησιμοποιούμε ξανά.                                                                        

#2 Το σχολικό lunch box         

#1 Ηθική κατανάλωση                            



 

Η ένδυση του παιδιού είναι επίσης 

ένας τομέας στον οποίο μπορούμε 

να παρέμβουμε οικολογικά. Όπως 

όλοι οι γονείς γνωρίζουν, καθώς τα 

παιδιά μεγαλώνουν με ταχείς ρυθ-

μούς, ενδέχεται τα καινούρια ρούχα 

που αγοράζουμε να μην τους κά-

νουν καν για μία σεζόν! Η λύση εί-

ναι μία και έχει να κάνει με την ανα-

κύκλωση ρούχων ή την αγο-

ρά ρούχων από δεύτερο χέρι, όπως 

προτείνει η διεθνής οργάνωση Fair 

Trade. Στην Ελλάδα αυτή η συνή-

θεια είναι κοινή: Το μικρότερο ξαδερ-

φάκι να φορά τα ρούχα του μεγα-

λύτερου, ενός φίλου ή γνωστού 

κλπ, ειδικά όσο τα παιδιά είναι μι-

κρά. Αξίζει όμως να τη συνεχίσουμε 

και αργότερα, ειδικά όσο διαρκεί η 

«ραγδαία» ανάπτυξη των παιδιών.                                          

Όσο δελεαστικό και αν μας φαίνεται 

τ ο  ν α  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε 

το αυτοκίνητο για να φτάσουμε στο 

σχολείο το πρωί ή να πάρουμε τα 

παιδιά το μεσημέρι, οφείλουμε να 

αντισταθούμε και να επιλέξουμε ως 

σταθερό τρόπο μετακίνησης έναν 

πιο οικολογικό. Καλύτερο, φυσικά, 

είναι να πηγαινοερχόμαστε με τα 

πόδια, ως μέρος και της καθημερι-

νής άσκησης, όμως μπορούμε και 

να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο – 

που πιθανώς θα φανεί διασκεδαστι-

κός τρόπος και για το παιδί – αρκεί 

να μπορούμε να το αφήσουμε κά-

που με ασφάλεια όσο διαρκεί η 

σχολική ημέρα. 

 

Στα ελληνικά σχολεία μπορεί να μην 

είναι ακόμα απολύτως οργανωμένη 

και  διευρυμένη η πρακτική 

της ανακύκλωσης, μπορούμε όμως 

να εξηγήσουμε στο παιδάκι μας, για 

παράδειγμα, ότι μπορεί να κρατάει 

σε μια τσάντα τα απορρίμματα της 

ημέρας, ώστε μετά να τα τοποθετή-

σει στην ανακύκλωση του σπιτιού. 

Είναι κάπως παράδοξο, όσο βρί-

σκεται στο σπίτι το παιδί να εφαρ-

μόζει τις αρχές της ανακύκλωσης, 

ενώ όσο βρίσκεται στο σχολείο να 

πετάει όλα τα σκουπίδια του στον 

ίδιο κάδο. Είναι ένα θέμα που αξίζει 

να συζητήσουμε, ώστε να κατανοή-

σει το παιδί τη σημασία, τα ενδεχό-

μενα εμπόδια και να αναζητήσει το 

ίδιο τρόπους για να ξεπερά-

σει.Η σχολική ζωή επηρεάζει τα παι-

διά, τις συνήθειες και τον χαρακτή-

ρα τους και είναι στο χέρι μας να τα 

βοηθήσουμε να αναπτύξουν την 

περιβαλλοντική τους συνείδηση. 

ΠΗΓΉ CNN.GR 

 #4 Οι μετακινήσεις 

 #3 Τα ρούχα 
 #5 Η ανακύκλωση 
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    Στη διεθνή έκθεση τουρισμού 

του Ισραήλ που πραγματοποι-

ήθηκε στις 14 και 15 Φεβρουα-

ρίου 2023, συμμετείχε για τρίτη 

συνεχή φορά η Περιφέρεια                        

Δυτικής Ελλάδας. 

Το  ενδιαφέρον από την δυναμι-

κή αγορά του Ισραήλ ήταν 

έντονο, με επίκεντρο εναλλακτι-

κές μορφές τουρισμού. Αειφό-

ρος τουρισμός, γαστρονομικός 

τουρισμός και extremesports 

όπως το έντονο ενδιαφέρον 

για  kitesurfing, αποτέλεσαν με-

ρικά από τα θέματα συζήτησης 

αναδεικνύοντας την επίσκεψη 

στην περιοχή της Δυτικής Ελλά-

δας μία ολοκληρωμένη εμπειρία 

για κάθε επισκέπτη. Το νέο λο-

γότυπο της Περιφέρειας Δυτι-

κής Ελλάδας «Olympian Land» 

αποτέλεσε σημείο αναφοράς 

αποκομίζοντας θετικές κριτικές, 

τόσο από επισκέπτες που έχουν 

ήδη επισκεφτεί την Ολυμπιακή 

Γη όσο και από όσους σκοπεύ-

ουν να το κάνουν μελλοντικά. 

Στο χώρο της Περιφέρειας, στο 

περίπτερο του ΕΟΤ, πραγματο-

ποιήθηκαν συναντήσεις τόσο 

με ενδιαφερόμενους από το Ισ-

ραήλ, όσο και με επαγγελματίες 

του τουρισμού από Μεσογεια-

κές χώρες και χώρες της ανατο-

λής. «Η αγορά του Ισραήλ ται-

ριάζει στο προϊόν της περιοχής 

μας, μεθοδικά εργαζόμαστε πά-

νω σε αυτό ώστε να προσεγγί-

σουμε μεγαλύτερο μερίδιο της 

Ισραηλινής αγοράς» τονίζει χα-

ρακτηριστικά ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Πολιτισμού και Τουρι-

σμού, Νίκος Κοροβέσης. Την 

Περιφέρεια εκπροσώπησαν ο 

Γενικός Διευθυντής Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 

της ΠΔΕ, Χρήστος Παπασημα-

κόπουλος, η Γεωργία Τράπα-

λη από το Γραφείο Αντιπεριφε-

ρειάρχη, και ο Ειδικός Συνεργά-

της του Αντιπεριφερειάρ-

χη, Ανδρόνικος Αντωνίου. 
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ΔΕΝTΡΟΣΠΙΤΑ HOTELS  

Πώς είναι αλήθεια να μένεις σε ένα 

δεντρόσπιτο; Συνήθως αυτά τα ξύλι-

να μικρά σπιτάκια στα δέντρα είναι 

πρόχειρες δημιουργίες μικρών παι-

διών που θέλουν να απομονωθούν 

με τους φίλους τους και να παίξου. 

Ωστόσο, ανά τον κόσμο βλέπουμε 

ξενοδοχεία να μιμούνται αυτή την… 

παιδική συνήθεια και να κερδίζουν 

τις εντυπώσεις, αφού προσφέρουν 

στους επισκέπτες τους μια μοναδική 

εμπειρία διαμονής. Με πολυτελείς 

ανέσεις, πισίνες, μεγάλες βεράντες 

και ότι άλλο μπορεί κάποιος να ζη-

τήσει ανάλογα με την περίπτωση.  



 Εθελοντισμός και οφέλη! 
Εκδήλωση για την ολοκλήρωση 

του έργου Interreg Creatures με 

θέμα: «Πολιτιστικός τουρισμός με 

τη χρήση τεχνολογίας Οι πολιτιστι-

κές διαδρομές του έργου Crea-

tures», πραγματοποιήθηκε στο Επι-

στημονικό Πάρκο Πατρών.  

   Στην εκδήλωση που έγινε την Τρίτη 

21 Φεβρουαρίου 2023, στην αίθου-

σα εκδηλώσεων του Επιστημονικού 

Πάρκου παραβρέθηκαν ο αντιπερι-

φερειάρχης Επιχειρηματικότητας 

Έρευνας και Καινοτομίας    Φωκίων 

Ζαΐμης, εκπρόσωποι φορέων της 

Αχαΐας και Ηλείας,  καθώς και συμ-

μετέχοντες στο έργο. Τους παρευρι-

σκόμενους καλωσόρισε ο πρόε-

δρος του Επιστημονικού Πάρκου 

Πατρών Βασίλης Λουκόπουλος, 

ενώ χαιρέτησε ο κ. Ζαΐμης. Ο Πανα-

γιώτης Κωνσταντινόπουλος, Pro-

ject Manager του έργου Creatures 

έκανε την παρουσίαση των πολιτι-

στικών διαδρομών του έργου Crea-

tures, που αφορούν την ανάδειξη 

του πολιτιστικού τουρισμού με την 

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Ακο-

λούθως, ο Θεόδωρος Τσούμπελης, 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-

λος της Dynacomp ΑΕΒΕ προχώ-

ρησε στην παρουσίαση των δύο 

ψηφιακών εφαρμογών και της πύ-

λης του έργου Creatures. Το έργο 

Interreg Creatures έχει ως στόχο 

την προώθηση δύο πολιτιστικών 

διαδρομών στους νομούς Ηλείας 

και Αιτωλοακαρνανίας και την λει-

τουργία διαδικτυακής πύλης και ε-

φαρμογής σημείων πολιτιστικού και 

τουριστικού ενδιαφέροντος. Το έργο 

υλοποιήθηκε, από τον Μάρτιο του 

2020, από το Επιστημονικό Πάρκο 

Πατρών και τη σύμπραξή του με 

άλλους επτά εταίρους από την Ιτα-

λία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη και την Αλ-

βανIα, στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος Interreg ADRION.  

Προσκεκλημένος του προγράμμα-

τος ήταν και ο φορέας «Πράσινο-

Μπλε», με τον Τάσο Ξύδη, υπεύθυνο 

του φορέα, να κάνει παρουσίαση 

των δράσεων που υλοποιεί, με 

έμφαση στον ποδηλατικό τουρισμό 

και όχι μόνο,  τονίζοντας ότι η ορει-

νή Ναυπακτία διαθέτει δίκτυο ποδη-

λατικών και ταυτόχρονα πολιτιστι-

κών διαδρομών, με μεγάλες ευκαιρί-

ες ανάπτυξης. 

O Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων          

Ζαΐμης  τόνισε πως πρόσθεση της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι 

να πραγματοποιηθεί ημερίδα όπου 

θα  παρουσιαστούν συνολικά τα 

αποτελέσματα των προγραμμάτων 

που χρηματοδοτούνται μέσα από 

το Interreg,   καταγράφοντας συγ-

χρόνως και την αποτελεσματικότητά 

τους προς την κοινωνία μας. 
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Την όμορφη εικόνα των παραλιών 

μας, την χαλούν, συχνά τα συσ-

σωρευμένα σκουπίδια από πλα-

στικές σακούλες, μπουκάλια, πλα-

στικές συσκευασίες, αποτσίγαρα 

κ.α.  Όλοι έχουμε την ευθύνη μας. 

Να φροντίσουμε να πετάμε τα 

σκουπίδια και τα αποτσίγαρα μας 

στον ειδικό κάδο των απορριμμά-

των και όχι όπου βρισκόμαστε. Η 

κατάρα της σακούλας! Πρέπει να 

περιορίσουμε όσο το δυνατόν πε-

ρισσότερο τις πλαστικές σακούλες. 

Η παραλία δεν είναι μια μεγάλη χω-

ματερή. Το πρόβλημα πρέπει να το 

αντιμετωπίσουμε με συντονισμένες 

πρωτοβουλίες των τοπικών κοινω-

νιών, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα 

τον παράγοντα “ατομική ευθύνη”. 

Έναν σχεδιασμό ευαισθητοποίη-

σης και ενεργοποίησης των πολι-

τών, ενημέρωση των πολιτών και 

των μαθητών, για την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος κα-

θώς επίσης και την οικολογική αξία 

της παράκτιας ζώνης και της θά-

λασσάς  μας. 
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