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ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις;

Να ιδρυθεί Κέντρο 
Εκπαίδευσης για 
την Αειφορία (Κ.Ε.Α) 
στην Πάτρα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ανοιξιάτικη 
εξόρμηση στα 
Τρίκαλα Κορινθίας

Τα Τρίκαλα της ορεινής Κορινθίας θα 
επισκεφτούμε την Κυριακή 31 του Μάρ-
τη 2019. Η ΟΙΚΟ-παρέα μας θα έχει την 
ευκαιρία να βρεθεί στην ονειρεμένη 
φύση και στα μαγευτικά τοπία των τρι-
ών ορεινών οικισμών, που βρίσκονται 
χτισμένοι στις πλαγιές του Όρους Κυλ-
λήνη, του δευτέρου ψηλότερου βουνού 
της Πελοποννήσου, πάνω στα ερείπια 
του αρχαίου Μυσαίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 321010, ώρες 7-9 μ.μ.  

Οι διαδικασίες για την εξόρυξη υδρογονανθρά-
κων και στη γειτονιά μας είναι σε εξέλιξη, ενώ μια 
γενική «ευφορία» διαχέεται στον ορίζοντα για 
μεγάλα κοιτάσματα, που θα φέρουν θέσεις εργα-
σίας, οικονομική στήριξη στις τοπικές κοινωνίες, 
ανάπτυξη στη χώρα.

Είναι όμως τα πράγματα έτσι;

-Πόσο ασφαλής   είναι η λειτουργία τέτοιων 
εγκαταστάσεων με βάση και τη διεθνή εμπειρία;

-Ποιες μπορεί να είναι οι περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις στα ευαίσθητα οικοσυστήματα του Ιο-
νίου;

-Ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις στις 
τοπικές κοινωνίες, αν στα οφέλη που προβάλλο-
νται συνυπολογίσουμε τις ενδεχόμενες «βλάβες» 
στις υπάρχουσες παραγωγικές δραστηριότητες;

-Πώς συμβαδίζει εν τέλει η πολιτική νέων επεν-
δύσεων στα ορυκτά καύσιμα με τις πολιτικές πε-
ριορισμού της  κλιματικής αλλαγής στον πλα-
νήτη;

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα φιλοδοξούμε 
να απαντηθούν από τους εισηγητές της ανοιχτής 
εκδήλωσης, που συν-διοργανώνει η ΟΙΚΙΠΑ με 
την GREENPEACE και το  WWF στην Πάτρα. 

Π Ρ Ό Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε στην ανοικτή δημόσια εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 
Μαρτίου 2019 στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, (Τριών Ναυάρ-
χων 40), με θέμα τις επιπτώσεις από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.
Εισηγητές:
Κίμων Χρηστάνης, καθηγητής Γεωλογίας, Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών, Πανεπιστημίου Πα-
τρών                                             
Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος εκστρατείας για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών στο 
Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace
Δημήτρης Ιμπραήμ, υπεύθυνος εκστρατείας ενάντια στους υδρογονάνθρακες στο WWF Ελλάς
Ολιβιέ Βαρδακούλιας, υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής  στο WWF  Ελλάς 

Συνδιοργάνωση: GREENPEACE, WWF, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

Πρόταση για την ίδρυση Κέντρου 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία - 
ΚΕΑ στο ανενεργό κτήριο του Δη-
μοτικού σχολείου της Ελεκίστρας 
κατέθεσε ο Δήμος Πατρέων με από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος υιοθέτησε την εισήγηση 
των υπευθύνων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχα-
ΐας, για την αναγκαιότητα λειτουρ-
γίας ενός δεύτερου ΚΠΕ στην 
Αχαΐα, εκτός αυτού της Κλειτορίας.

Λεπτομέρειες στη σελίδα 8

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
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Πετρέλαιο και βιώσιμη ανάπτυξη δεν πάνε μαζί!

Η συζήτηση για τις εξορύξεις υδρογοναν-
θράκων στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο 

αφήγημα ότι τα έσοδα θα συμβάλουν στην επί-
τευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, κα-
θώς και ότι θα στηρίξουν οικονομικά την εθνική 
οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Το αφήγη-
μα συνοδεύεται επίσης με ρητορική τύπου «θα 
εφαρμοστούν οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί 
όροι» και, εν τέλει, «αφού το κάνουν και οι άλλοι 
γιατί όχι και εμείς»!

Οι πετρελαϊκές εταιρείες ήδη μοιράζουν 
υποσχέσεις,  δωρεάν πετρέλαιο,  ιατρικά μηχα-
νήματα. Ωστόσο οι αναμενόμενες διαμαρτυρίες 
κατοίκων και οι σοβαρές τοποθετήσεις επί του 
θέματος αρχίζουν και προβληματίζουν. Πώς αλ-
λιώς να εξηγήσει κανείς «ανεξάρτητα» δημοσι-
εύματα, που εν ολίγοις προβλέπουν την ανάγκη 
περαιτέρω απλοποίησης των αδειοδοτικών δια-
δικασιών μπροστά στον κίνδυνο να σηκωθούν 
να φύγουν από τη χώρα τα …«κελεπούρια»!

Επιτρέψτε μου μία ρηξικέλευθη και εντελώς 
προσωπική προσέγγιση στο θέμα πετρελαϊκές 
εταιρείες και τοπικές κοινωνίες.

Η σχέση μου με πετρελαϊκές εταιρείες ξεκι-
νά με τις πρώτες πετρελαιοκηλίδες στις οποίες 
«ήμουν εκεί». Συνεχίζεται με την υπόθεση της 
Ολλανδικής  Shell στο δέλτα του Νίγηρα  και 
την  εκτέλεση του Κεν Σάρο Βίβα  (μαζί με άλ-
λους 8 συντρόφους του της φυλής των Ογκόνι), 
επειδή αντιδρούσαν στην καταστροφή της περι-
οχής τους για «χάρη» των πετρελαίων της Shell 
(εικοσιπέντε χρόνια μετά, οι χήρες των θυμάτων 
ζητούν δικαιοσύνη στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης). Ακολουθεί η βιωματική αναγνώριση 
της παντοδυναμίας των πετρελαϊκών στην ελ-
ληνική πολιτική σκηνή (απόλυτη ατιμωρησία 
υπό οποιαδήποτε κυβέρνηση) καθώς και σε 
σημαντικό μέρος των ΜΜΕ. Περνά μέσα από τη 
συνεργασία με τοπικές κοινωνίες, για να σταμα-
τήσουμε σχέδια επέκτασης πετρελαϊκών εγκα-
ταστάσεων. Σε όλη αυτή την περίοδο, οι ίδιες 
πετρελαϊκές εταιρείες συνέχιζαν ακάθεκτες και 
επιθετικά τα διάφορα προγράμματα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης επαναλαμβάνοντας ακού-
ραστα το πόσο ενδιαφέρονται για το περιβάλ-
λον, την υγεία, την ισότητα, τα δικαιώματα κ.ο.κ.

Στη συνέχεια ανακάλυψα ότι – με εξαίρεση τη 
Νορβηγία – σε κάθε γωνιά του πλανήτη η εξόρυ-

ξη πετρελαίου συνδέεται άρρηκτα με διαφθορά 
ή/και διαπλοκή ή/και καταστολή ή/και αντιδημο-
κρατικά καθεστώτα (χούντες) ή/και βία ή/και δι-
αμάχες και πολέμους ή/και κοινωνική ανισότητα 
και εξάπλωση της εξαθλίωσης ή/και περιβαλλο-
ντική υποβάθμιση ή/και υποβάθμιση υγείας και 
ποιότητας ζωής.

Όπως κι εγώ, αναρωτιέστε ποιο από αυτά 
ζηλέψαμε ή γιατί πιστέψαμε ότι θα ξεφύγουμε 
εμείς από αυτή τη μοίρα. Τι είναι, άραγε, αυτό 
που θα μας κάνει Νορβηγία, χωρίς όμως να 
έχουμε τα αντίστοιχα συστήματα  εκπαίδευ-
σης, κοινωνικής συμμετοχής ή αξιοκρατικής δι-
ακυβέρνησης;

Αλλά, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι πράγματι 
θα γίνουμε «Νορβηγία», γιατί επιμελώς παρα-
βλέπεται το γεγονός ότι η Νορβηγία προετοιμά-
ζει την αποεπένδυση των τεράστιων δημόσιων 
κεφαλαίων της από πετρελαϊκές μετοχές;

Γιατί επιμελώς αποκρύπτεται ότι σήμερα η 
παγκόσμια οικονομία μπαίνει στην περίοδο της 
απανθρακοποίησης; Ότι όλο και περισσότερες 
χώρες παίρνουν μέτρα απεξάρτησης από το πε-
τρέλαιο και τον άνθρακα; Ότι η γαλλική Total και 
η  ισπανική Repsol  έρχονται για εξορύξεις στη 
χώρα μας, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο 
σε Γαλλία και Ισπανία αντίστοιχα, γιατί εκεί απα-
γορεύτηκαν πρόσφατα οι νέες εξορύξεις;

Το πετρέλαιο μπαίνει αμετάκλητα στην τελευ-
ταία περίοδο της ζωής του. Ένα ερώτημα είναι 
αν μπορούν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να 
συμβάλουν οι ίδιες στη διαδικασία απανθρακο-
ποίησης. Ίσως, θεωρητικά, εφόσον βρουν ένα 
καινούργιο ρόλο και σκοπό. Δεν είναι ούτε εύ-
κολο αλλά ούτε γρήγορο. Είναι όμως απαραίτη-
το. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα είναι ένα βαρίδι, 
που κρατά το κλίμα, την κοινωνία, την οικονομία 
και την πολιτική δεμένη στο άρμα ενός μαύρου, 
βρώμικου, επικίνδυνου και άδικου παρελθό-
ντος. Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών 
μέχρι σήμερα δεν δείχνει την παραμικρή διάθε-
ση να εγκαταλείψει τα κεκτημένα και να αλλάξει 
ρότα. Άλλες πάλι συνεχίζουν να τρέφουν «ψεκα-
σμένες θεωρίες», σύμφωνα με τις οποίες η κλι-

ματική αλλαγή είναι ένας μύθος.
Τέλος, υπάρχει και ένας ελέφαντας στο δωμά-

τιο. Ας μιλήσουμε επιτέλους γι’ αυτόν.
Πολεμικές εντάσεις και συρράξεις, βίαιη αλ-

λαγή (ανατροπή/επιβολή) καθεστώτων, αδιαφα-
νείς παρεμβάσεις στη λήψη αποφάσεων υπέρ 
των λίγων (εταιρειών) και εις βάρος του ευρύ-
τερου κοινωνικού συνόλου συνυπάρχουν με το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (Μέση Ανατολή, 
Σαουδική Αραβία, Νιγηρία, ΗΠΑ, Βενεζουέλα, 
Βραζιλία, Ρωσία).

Πιθανότατα γι’ αυτό δεν φταίνε οι υδρογο-
νάνθρακες, αλλά το κέρδος που φέρνουν σε λί-
γους (τα προβλήματα τα φέρνει σε όλους τους 
υπόλοιπους) και οι ισχυροί δεσμοί αυτών των 
λίγων με την εξουσία. Αυτή η συνύπαρξη (με 
την εξαίρεση της Νορβηγίας) είναι τόσο συχνή, 
που απαιτείται βαθύς στρουθοκαμηλισμός για 
να την παραβλέψει κανείς. Ο αχός των πολέμων 
του Κόλπου για τον έλεγχο κοιτασμάτων και 
αγωγών πετρελαίων της περιοχής δεν έχει κα-
τακαθίσει, αφού οι συγκρούσεις ουσιαστικά δεν 
σταμάτησαν έκτοτε. Η ευρύτερη περιοχή της 
Μέσης Ανατολής αποτελεί το πλέον χαρακτηρι-
στικό, αλλά δυστυχώς όχι το μόνο, παράδειγμα.

Ευτυχώς, στο συγκεκριμένο θέμα, τα πράγ-
ματα είναι είτε άσπρα είτε μαύρα. Δεν υπάρχει 
ολίγη εξόρυξη ή περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
υπεύθυνη εξόρυξη πετρελαίου.

Ο καθένας από εμάς (πολίτης, φορέας, κόμ-
μα, δήμος) επιλέγει συνειδητά και αναλαμβάνει 
τις ευθύνες της επιλογής του. Είτε δίκαιη και 
βιώσιμη ανάπτυξη είτε εξορύξεις, γιατί  και τα 
δυο μαζί ΔΕΝ συνυπάρχουν. Καιρός να αποφα-
σίσουν τα κόμματα και οι δημοτικοί άρχοντες. 
Τη στιγμή που άλλοι ετοιμάζουν τρυπάνια, οι 
αιρετοί μας δεν μπορούν να δηλώνουν άγνοια, 
έλλειψη πληροφόρησης και να ζητούν χρόνο 
(από ποιον άραγε;). 
Έρχονται και εκλογές…

Νίκος Χαραλαμπίδης  
Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Γραφείο της 
Greenpeace.

Εν όψει της εκδήλωσης, 
που συνδιοργανώνει η ΟΙ-
ΚΙΠΑ με την GREENPEACE 
και το  WWF για το θέμα 
της εκμετάλλευσης των 
υδρογονανθράκων στο 

Ιόνιο (Σάββατο, 16 Μαρτίου) παραθέ-
τουμε άρθρο του Νίκου Χαραλαμπίδη, 
Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Γρα-
φείο της Greenpeace, για τη σχέση του 
πετρελαίου με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Την κορύφωση των καρναβαλικών 
εκδηλώσεων ζει η Πάτρα αυτόν 

το μήνα, κάτι το οποίο επηρεάζει και 
την καλλιτεχνική διάθεση πολλών πα-
τρινών, οι οποίοι συμμετέχουν και πα-
ρακολουθούν δρώμενα, παραστάσεις 
και εκθέσεις με ανάλογα θέματα.
Για άλλη μια χρονιά το ζητούμενο εί-
ναι στο αν η μεγάλη αυτή γιορτή, εκτός 
από χαρά και ξεφάντωμα, άφησε και 
κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι το οποίο 
μπορεί να δηλώνει το στίγμα της πόλης 
στα πολιτιστικά πράγματα και να απο-
τελεί θεσμό με δημιουργικές προεκτά-
σεις, αλλά και πόλο έλξης και για κόσμο 
εκτός της Πάτρας.
Φέτος βέβαια, αρχίζει να γίνεται πραγ-
ματικότητα το ποθούμενο χρόνων, ένας 
χώρος δηλαδή, όπου θα παρουσιάζεται 
η ιστορία και η ψυχή του Καρναβαλιού 
και αυτό θα υλοποιηθεί στο κτηριακό 
συγκρότημα των Παλαιών Σφαγείων, 
ένα αξιόλογο βιομηχανικό και αρχιτε-
κτονικό μνημείο, που για χρόνια ατύχη-
σε στη χρήση του. 

Ο Μάρτιος μας υποδέχεται με πολλές 
και ενδιαφέρουσες προτάσεις για τις 
τέχνες και τα γράμματα, από όπου ξε-
χωρίζουμε μερικές από τον χώρο των 
εικαστικών, του κινηματογράφου και 
του βιβλίου.

Η Κινηματογραφική Λέσχη έχει προ-
γραμματίσει τις εξής προβολές:

• 4/3 “Ο Κύριος Κλάιν” (1976), σε σκη-
νοθεσία Τζότζεφ Λόουζι και σενά-
ριο Φράνκο Σολίνας και Φερνάντο 
Μοράντι

• 11/3 “Περίπτωση Συνείδησης” 
(2018),  σε σκηνοθεσία Βαχίντ Ζα-
λιλβάντ και σενάριο Βαχίντ Ζαλιλ-
βάν και Αλί Ζανεργκάρ

• 18/3 “Πόθος” (2017),  σε σκηνοθεσία 
και σενάριο Σάβι Γκάμπιζον

• 25/3 “Η Συμμορία των Πέντε” 
(1955),  σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ 
Μακέρντρικ και σενάριο Γουίλιαμ 
Ρόουζ

• 1/4 “Suburbicon” (2017),  σε σκηνο-
θεσία Τζορτζ Κλούνεϊ και σενάριο 
Τζόελ και Ίθαν Κοέν,  Τζορτζ Κλού-
νεϊ και Γράντ Χέλσοβ.

Στα εικαστικά έχουμε την αναδρομική 
έκθεση του γλύπτη Διονύση Γερολυμά-
του από 22 Φεβρουαρίου έως 30 Μαρ-
τίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, 
διοργανώνει αναδρομική έκθεση του 
γλύπτη Διονύση Γερολυμάτου, η οποία 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συ-
νεχούς προσπάθειας του Πολιτιστικού 
Οργανισμού Δήμου Πατρέων για την 
ανάδειξη μέσω συγκεκριμένων παραγω-
γών, της ζωής και του έργου καλλιτεχνών 
της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. 

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 
Μαρτίου. Στα εγκαίνια, που πραγματο-
ποιήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου, συμ-
μετείχε η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων 
«Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πα-
τρέων. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα 
πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για το 
κοινό της πόλης.

Ο Διονύσης Γερολυμάτος, με κατα-
γωγή από την Κεφαλλονιά, γεννήθηκε, 
μεγάλωσε και ζει στην Πάτρα. Μέσα 
από τη δουλειά του δίνει σχήμα, όγκο, 
ζωή σε μορφές, συναισθήματα, μνή-
μες, μουσικές, ακόμη και σε στίχους 
που τον εντυπωσιάζουν. Υποτάσσει 
το υλικό αξιοποιώντας  κάθε  φορά 
τις εκφραστικές του δυνατότητες, δί-
χως όμως να υποτάσσεται σε αυτό. 
Με «εργαλείο» τον εξπρεσιονισμό, το 
σουρεαλισμό, την αφαίρεση, μέσα από 
ένα ευρύ θεματικό πεδίο, δημιουργεί 
έργα μνημειακά, στιβαρά, που χαρα-
κτηρίζονται από λιτότητα, δωρικότητα.  
Στο έργο του, θεματολογικά και μορ-
φολογικά ανταμώνουν και συμπυκνώ-
νονται οι επιρροές από την αρχαία 
Ελλάδα, από τα χρόνια φοίτησής του 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (με 
καθηγητές τον Γιάννη Παππά και τον 
Θανάση Απάρτη), με τις επιρροές από 
το σήμερα. Αξιοποιεί μεθόδους, τεχνι-
κές, θεματολογία, όχι για να αντιγράψει 
κάτι που ήδη υπάρχει, αλλά με βάση 
αυτό να δημιουργήσει κάτι νέο, που 
περικλείει τη δική του, ιδιαίτερη θέαση. 
Στη διάρκεια της πορείας του έλα-
βε διακρίσεις σε διαγωνισμούς, στις 
Πανελλήνιες εκθέσεις του Ζαππείου, 
σε Biennale και σε συμπόσια, ενώ ση-
μαντικό κεφάλαιο αποτελούν οι εκ-
θέσεις στην Ελλάδα και σε αρκετές 
χώρες του κόσμου (Ιταλία, Γιουγκο-
σλαβία, Ουκρανία, Αίγυπτο, Γαλλία). 
Γλυπτικές του συνθέσεις κοσμούν διά-
φορα μέρη της Ελλάδας (Καρδίτσα, Κα-
λαμάτα, Αγία Παρασκευή, Κιάτο, Καβά-
λα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά, κ.α.) και του 
κόσμου, με πιο χαρακτηριστική τη μνη-
μειακή σύνθεσή του σε ηφαιστειακή πέ-
τρα, με τίτλο «Η Πέτρα της Γνώσης» στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Tula – Tepeji 
στο Μεξικό.

Η Γκαλερί Cube, φιλοξενεί την πρώ-
τη ατομική έκθεση του Νικόλαου Πα-
ναγιωτόπουλου, με τίτλο Hunters: 
Feathers in the Wind, στην οποία θα 
συνυπάρχουν διαφορετικές μορφές της 
σύγχρονης τέχνης, όπως ζωγραφική, 
γλυπτική, video art και εικαστικές κατα-
σκευές, συνθέτοντας με τον τρόπο αυτό 
μια μεγάλης κλίμακας εικαστική εγκατά-

σταση στο χώρο.
O Νικόλαος Παναγιωτόπουλος μας 

παρουσιάζει τον ίδιο και τη δουλειά 
του, λέγοντας πως μέσα από τα έργα 
του, που προκύπτουν από την video 
art, τη γλυπτική και τη ζωγραφική, δη-
μιουργεί εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμα-
κας, που λειτουργούν σχολιαστικά στις 
δράσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και 
ταυτότητας.

Το Hunters: Feathers in the Wind είναι 
ένα νέο έργο, που αποτελείται από δύο 
ξεχωριστούς, αλλά άμεσα συνδεδεμέ-
νους μεταξύ τους «χώρους», οι οποίοι 
δημιουργήθηκαν βασιζόμενοι σε ευ-
ρείες αναφορές σε έργα καλλιτεχνών, 
όπως οι multimedia εγκαταστάσεις του 
Benedict Drew και τα φανταστικά τοπία 
του Antony Gormley, όπου οι φιγούρες 
παίζουν κυριαρχικό ρόλο, συνεχίζοντας 
με τον τρόπο αυτό, την εξερεύνηση του 
καλλιτέχνη, πάνω στην ύλη και την ταυ-
τότητα, όπου το φυσικό και το ψηφιακό 
στοιχείο συναντιούνται.

Μέσα από πειραματικές συνθέσεις, 
που περιλαμβάνουν έργα ζωγραφικής 
μεγάλων διαστάσεων, μια γλυπτική 
εγκατάσταση και ένα ποίημα σε video 
προβολή, τα έργα αυτά συνυπάρχουν 
με σκοπό να οδηγήσουν τον θεατή σε 
ένα ταξίδι αίσθησης και συναισθήμα-
τος.

Ο τίτλος της έκθεσης αποτελεί ανα-
φορά σε ένα ποίημα, γραμμένο από τον 
ίδιο τον καλλιτέχνη, με τους στίχους 
του να παραπέμπουν σε μια αφηρημέ-
νη αντίληψη της ταυτότητας κάποιου. 
Η περιγραφή γίνεται μέσα από την 
επιλογή των μέσων, που για τον Νίκο 
Παναγιωτόπουλο είναι η χρήση των 
σχεδιασμένων με το χέρι μοτίβων, των 
γλυπτών και των video εγκαταστάσεων.       

Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι από 21 
Φεβρουαρίου έως και 16 Μαρτίου 2019.
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Σχολική απεργία για το κλίμα: Η 16χρονη 
Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η εικόνα ενός 
νέου κινήματος νεολαίας, γράφει το γερμανικό πε-
ριοδικό Spiegel. «Το πρόσωπο αυτού του παιδιού 
αποτελεί το νέο αντικείμενο μίσους των αρνητών 
της κλιματικής αλλαγής, αλλά και το πρότυπο για 
χιλιάδες νέους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο».

Κάθε Παρασκευή η Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν 
πηγαίνει στο σχολείο, αλλά στέκεται επί ώρες 
μπροστά στο σουηδικό κοινοβούλιο στη Στοκ-
χόλμη. Είτε χιονίζει είτε βρέχει είτε έχει λιακά-
δα. Η μικροσκοπική κοπέλα με τα κοτσιδάκια 
φαίνεται πολύ νεότερη από 16 ετών. Κρατά στο 
χέρι της ένα μεγάλο πλακάτ, που γράφει στα 
σουηδικά: «Skolstrejk för Klimatet» «Σχολική 
απεργία για το κλίμα». 

Πρόσφατα η Γκρέτα έφτασε μέχρι το Νταβός, για 
να μεταφέρει στο γνωστό Φόρουμ το μήνυμά της. 

Παραθέτουμε ολόκληρο 
το κείμενο της ομιλίας της:

«Σύμφωνα με το  IPCC  απέχουμε λιγότερο από 
δώδεκα χρόνια από το σημείο, όπου δε θα μπορού-
με πλέον να διορθώσουμε τα λάθη μας. Έως τότε 
χρειάζεται να γίνουν ανεπανάληπτες αλλαγές σε 
όλες τις πτυχές της κοινωνικής μας ζωής, συμπερι-
λαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών μας του 
CO2 κατά 50% τουλάχιστο.

Σημειώστε, σας παρακαλώ, πως σε αυτούς τους 
αριθμούς δεν συμπεριλαμβάνουμε το θέμα της ισό-
τητας, που είναι εντελώς απαραίτητη, προκειμένου 
να πετύχουμε τους στόχους της «Συμφωνίας του 
Παρισιού». Δεν συμπεριλαμβάνουμε επίσης τυχόν 
«σημεία καμπής» ή επιβλαβείς «ανατροφοδοτή-
σεις», όπως π.χ. η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα 
τεράστιων ποσοτήτων του πολύ ρυπογόνου μεθα-
νίου, καθώς λειώνουν οι παγετώνες στην Αρκτική.

Σε μέρη σαν το Νταβός, οι συμμετέχοντες αρέ-
σκονται να αφηγούνται ιστορίες επιτυχιών. Αλλά οι 
οικονομικές σας επιτυχίες έχουν αδιανόητο κόστος. 
Και όσον αφορά στην Κλιματική Αλλαγή, χρειάζεται 
να παραδεχτούμε πως αποτύχαμε. Όλα τα πολιτικά 
κινήματα στη σημερινή τους μορφή απέτυχαν. Τα 
ΜΜΕ, απέτυχαν να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη.

Πράγματι αποτυχαίνουμε! Αλλά μπορούμε ακό-
μα να αλλάξουμε τα πράγματα. Έχουμε ακόμα χρό-
νο να αλλάξουμε πορεία. Όλα είναι ακόμα στα χέρια 
μας. Αν όμως δεν παραδεχτούμε πρώτα τη συνολι-
κή αποτυχία των συστημάτων μας, πιθανότατα δεν 
έχουμε καμία ελπίδα.

Αντιμετωπίζουμε μια καταστροφή, που θα φέρει 
ανείπωτα μαρτύρια σε αναρίθμητους ανθρώπους. 
Αυτή δεν είναι η ώρα να είμαστε ευγενικοί ή να σκε-
φτόμαστε τι μπορούμε να πούμε και τι δεν μπορού-
με. Αυτή είναι η ώρα να μιλήσουμε καθαρά.

Η επίλυση της κλιματικής κρίσης είναι η μεγαλύ-

τερη και πιο σύνθετη πρόκληση, που αντιμετώπισε 
ποτέ ο Homo sapiens. Κι όμως, η λύση είναι τόσο 
απλή, που ακόμα κι ένα μικρό παιδί μπορεί να την 
καταλάβει: πρέπει να πάψουμε να εκπέμπουμε θερ-
μοκηπικά αέρια.

Ή το κάνουμε αυτό ή δεν το κάνουμε.
Λέτε συχνά πως στη ζωή τίποτα δεν είναι άσπρο ή 

μαύρο. Αλλά αυτό είναι ψέμα. Είναι ένα πολύ επικίν-
δυνο ψέμα. Βλέπετε, είτε συγκρατούμε την άνοδο 
της θερμοκρασίας κάτω από τον 1.5ο C είτε όχι. Είτε 
πετυχαίνουμε να σταματήσουμε μια αλυσιδωτή 
αντίδραση πέραν των ανθρωπίνων δυνάμεων είτε 
δεν το πετυχαίνουμε. Επιλέγουμε να συνεχίσουμε 
τον πολιτισμό μας ή όχι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο 
ασπρόμαυρο από αυτό! Όταν μιλάμε για επιβίωση, 
δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες.

Καλούμαστε όλοι μας να κάνουμε μια επιλογή. 
Μπορούμε να προκαλέσουμε μια μεταμορφωτική 
δράση, που θα διαφυλάξει τις συνθήκες επιβίωσης 
για τις επόμενες γενιές. Ή μπορούμε να συνεχίσου-
με «ως συνήθως» και να αποτύχουμε.

Εσείς κι εγώ θα το κρίνουμε αυτό.
Μερικοί λένε πως δεν χρειάζεται να κάνουμε 

ακτιβισμό. Πως αρκεί να εμπιστευθούμε τους πο-
λιτικούς μας και να ψηφίζουμε υπέρ της αλλαγής. 
Αλλά τι να κάνουμε, όταν δεν βλέπουμε να υπάρχει 
πολιτική βούληση; Τι να κάνουμε, όταν οι πολιτικοί 
που χρειαζόμαστε είναι άφαντοι;

Εδώ στο Νταβός, όπως παντού αλλού, οι πάντες 
μιλάνε για λεφτά. Θα έλεγε κανείς πως το βασικό 
μας μέλημα είναι τα λεφτά και η ανάπτυξη.

Εφόσον αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε την 
Κλιματική Αλλαγή ως μια μεγάλη κρίση, ο κόσμος 
συνεχίζει να αγνοεί τις πελώριες επιπτώσεις της 
στην καθημερινή μας ζωή. Ο κόσμος δεν γνωρίζει 
πως ο τρόπος ζωής μας έχει περιβαλλοντικό κό-
στος, που τείνει να γίνει ανεπανόρθωτα μη βιώσιμο. 

Να κάτι που χρειάζεται να αλλάξει σήμερα!
Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να 

υπάρξει μια πλατιά κατανόηση και αφύπνιση του 
πόσο γρήγορα εξαντλούνται τα θερμοκηπικά μας 
περιθώρια. Αυτά θα πρέπει να γίνουν η νέα παγκό-
σμια συναλλακτική μας αξία. Να γίνουν ο πυρήνας 
της νέας οικονομικής μας σκέψης.

Βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή, όπου όλοι 
όσοι συνειδητοποιούμε πως η κλιματική κρίση 
απειλεί τον πολιτισμό μας, και ολόκληρη τη βιό-
σφαιρα, καλούμαστε να μιλήσουμε και να το κάνου-
με καθαρά – ανεξάρτητα του πόσο αυτό μας φαίνε-
ται άβολο ή μπορεί να μας ζημιώσει.

Χρειάζεται να τα αλλάξουμε σχεδόν όλα στις 
κοινωνίες μας. Όσο μεγαλύτερο είναι το περιβαλ-
λοντικό μας αποτύπωμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
ηθική μας υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Όσο 
μεγαλύτερη η επιρροή μας, τόσο μεγαλύτερη η ευ-
θύνη μας.

Οι ενήλικες συνηθίζουν να λένε: «το χρωστάμε 
στη νέα γενιά να της δώσουμε ελπίδα». Να μου λεί-
πει η ελπίδα σας! Το πρόβλημά μου δεν είναι πως 
δεν έχω ελπίδα. Αυτό που θέλω είναι να πανικοβλη-
θείτε. Θέλω να νιώσετε φόβο – και να τον νιώθετε 
κάθε ημέρα. Και μετά, θέλω να σας δω να δράτε!

Θέλω να σας δω να δράτε σαν να είμαστε σε κρί-
ση. Θέλω να σας δω να δράτε λες και το σπίτι μας 
καίγεται. Γιατί, ξέρετε, αυτό ακριβώς συμβαίνει»!

Το σπίτι μας καίγεται!
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΞΑΧΡΟΝΗΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑΣ ΓΚΡΕΤΑ ΤΟΎΝΜΠΕΡΓΚ ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ
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επιμέλεια : Γιώργος Βασιλακόπουλος

Επιστολή προς τον Έλληνα Πρω-
θυπουργό Αλέξη Τσίπρα, έστειλαν 
οι Διευθυντές τεσσάρων ευρωπαϊ-
κών γραφείων του WWF, ζητώντας 
από την ελληνική κυβέρνηση να 
τερματίσει όλες τις νέες εξορύξεις 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
που σχεδιάζονται στην Ελλάδα.

Μαζί με το WWF Ελλάς, την επι-
στολή συνυπογράφουν οι Διευθυ-
ντές των WWF Γαλλίας, Ισπανίας και 
Ιταλίας, τριών ευρωπαϊκών χωρών 
της Μεσογείου δηλαδή, των οποί-
ων οι κυβερνήσεις έχουν τοποθε-
τηθεί επίσημα κατά των εξορύξε-
ων υδρογονανθράκων και έχουν 
δεσμευθεί δημόσια ότι θα πραγ-
ματοποιήσουν επενδύσεις για ένα 
ενεργειακό σύστημα καθαρό από 
ορυκτά καύσιμα. 

Ειδικότερα, η Γαλλία ψήφισε πρό-
σφατα την απαγόρευση έκδοσης 
νέων αδειών εξόρυξης υδρογοναν-
θράκων και δεσμεύτηκε να σταμα-
τήσει την παραγωγή πετρελαίου 
και άνθρακα έως το 2040, ενώ η Ιτα-
λία  σχεδιάζει την ακύρωση όλων 
των εξορυκτικών δραστηριοτήτων 
υδρογονανθράκων, κάποιες εκ των 
οποίων προγραμματίζονταν στην 
περιοχή του Ιονίου. Αντίστοιχα, 
στην  Ισπανία  τα σχέδια για υπε-

ράκτιες εξορύξεις στις Κανάριες 
Νήσους σταμάτησαν το 2017, ενώ 
η χώρα σχεδιάζει φιλόδοξο μα-
κροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, 
στοχεύοντας σε 100% ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή και απαγόρευση 
των εξορύξεων υδρογονανθράκων.

Οι συγκεκριμένες χώρες δεν εί-
ναι οι μόνες που ακολουθούν αυτή 
την κατεύθυνση: Δανία, Ιρλανδία, 
Νέα Ζηλανδία, Μπελίζ και Κόστα 
Ρίκα είτε έχουν ανακοινώσει πως 
δεν εγκρίνουν καμία νέα άδεια για 
έρευνα και εξόρυξη στην επικρά-
τειά τους, είτε έχουν καταψηφίσει 
σχετικές συμβάσεις.

Με την κοινή παραδοχή ότι η Ελ-
λάδα παρουσιάζει την πιο πλούσια 
βιοποικιλότητα σε όλη την Ευρώπη, 
την οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο, 
αντί να την αξιοποιεί ως μοναδική 
πηγή ζωής και ανάπτυξης, οι Διευ-
θυντές των τεσσάρων γραφείων 
WWF καλούν τον Έλληνα Πρωθυ-
πουργό να σταματήσει τις αδειοδο-
τικές διαδικασίες εξόρυξης υδρογο-
νανθράκων στη χώρα.

Ταυτόχρονα, τον καλούν να ηγη-
θεί ενός οράματος για μια βιώσιμη 
οικονομία μηδενικού άνθρακα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές 
της Συμφωνίας του Παρισιού για 

την κλιματική αλλαγή, αλλά και την 
ανυπολόγιστη περιβαλλοντική και 
οικονομική ζημιά, που θα υποστεί 
η χώρα μας σε περίπτωση πρόκλη-
σης μεγάλης πετρελαιοκηλίδας.

Στον αντίποδα πάντως αυτής 
της διεθνούς τάσης, η κυβέρνηση 
επιμένει στην αναβάθμιση της δια-
δικασίας εξορύξεων στη χώρα μας.

Όπως καταγγέλλει ο Νίκος 
Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυ-
ντής του Ελληνικού Γραφείου της 
GREENPEACE, ο Υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθά-
κης εξήγγειλε προ ημερών τη  δη-
μιουργία Ινστιτούτου Έρευνας 
Πετρελαίου στο ΙΤΕ.

Ερευνητές του αναγνωρισμένου 
επιστημονικού Ινστιτούτου νιώ-
θουν άβολα με αυτή την άκαιρη και 
παράταιρη απόφαση εκ των άνω.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά 
«…Την ίδια στιγμή, που το σύνολο 
σχεδόν της επιστημονικής κοινό-
τητας αναθεωρεί προτεραιότητες 
και αποφάσεις υπό το πρίσμα της 
κλιματικής αλλαγής, ο υπουργός 
μας ανακοινώνει περήφανα την 
ίδρυση ερευνητικού κέντρου για 
το πετρέλαιο!

Κι ας γνωρίζουμε ότι πρέπει να 
φτάσουμε στην απόλυτη απαν-
θρακοποίηση της οικονομίας μέ-
χρι το 2040, αν θέλουμε να μην 
μετατρέψουμε τον πλανήτη σε 
κόλαση του Δάντη. 

Παρεμβάσεις, που αφορούν στην προστασία 
της βιοποικιλότητας της λίμνης Κερκίνης και του 
παρακείμενου δάσους, προβλέπει προγραμμα-
τική σύμβαση της Περιφερειακής Ενότητας Σερ-
ρών και του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερ-
κίνης, που εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα. 

Η κατάσταση στον υγροβιότοπο τα τελευταία 
χρόνια ήταν οριακή, αφού η στάθμη του νερού 
στη λίμνη είναι ιδιαίτερα χαμηλή, με αποτέλε-
σμα να υπάρχει εύκολη χερσαία πρόσβαση στις 
τεχνικές νησίδες αναπαραγωγής, από λύκους, 
τσακάλια και αλεπούδες.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα πουλιά να περιο-
ρίζονται σε παρακείμενες τεχνητές πλατφόρμες, 
οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν μικρό μόνο 
αριθμό αναπαραγόμενων ζευγαριών πελεκάνων 
και έτσι  να μειώνεται ο συνολικός αριθμός της 
αναπαραγωγής τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Με τις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται 
θα εξασφαλιστεί επαρκής ποσότητα νερού γύρω 
από τις τεχνητές νησίδες, ώστε να χρησιμοποιού-
νται με ασφάλεια κι αυτές για την αναπαραγωγή, 
ενώ με τα προϊόντα εκσκαφής θα δημιουργηθούν 
νέες τεχνητές νησίδες για τα πουλιά την άνοιξη.

«ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Έργα σχεδιάζονται και στο παραποτάμιο δά-
σος, όπου φωλιάζουν έντεκα είδη πουλιών 
σε μικτές αποικίες, οι οποίες είναι μοναδικές, 
όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επί-
πεδο, λόγω του είδους και του αριθμού των 
ειδών που φιλοξενεί. 
Σύμφωνα με πρόσφατες υδρολογικές μελέ-
τες, μετά  τη λειτουργία του νέου φράγματος 
της λίμνης το 1982, η έκταση που καταλαμ-
βάνει το παραποτάμιο δάσος έχει μειωθεί 
από 7.000 στρέμματα στις αρχές της δεκα-
ετίας του ‘80 σε 240 στρέμματα περίπου τα 
τελευταία χρόνια.
Για τον ίδιο λόγο και επιπλέον λόγω της 
έντονης βόσκησης, δεν υπάρχει φυσική ανα-
γέννηση του δάσους και των καλαμιώνων.
Στο πλαίσιο της αποκατάστασης του δάσους 
θα γίνουν εκσκαφές και περιφράξεις για την 
προστασία των φυτών από τα βόσκοντα 
ζώα, καθώς και φυτεύσεις δένδρων και κα-
λαμιών εντός των περιφράξεων, με σκοπό 
την επαναδημιουργία τμήματος του παρα-
ποτάμιου δάσους και καλαμιώνων και κατ’ 
επέκταση τη διατήρηση των αποικιών των 
πουλιών που φωλιάζουν στην περιοχή.
Η προγραμματική σύμβαση προβλέπει, τέ-
λος, την κατασκευή μικρών λιμνοδεξαμενών 
σε περιοχές της ζώνης έργων του ποταμού 
Στρυμόνα, κυρίως για ερπετά και αμφίβια.
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Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ναυσιπλοΐα είναι 
υπεύθυνη για το 3% περίπου των συνολικών 
εκπομπών του θερμοκηπικού αερίου CO2 

στον πλανήτη μας, ενώ διαχειρίζεται το 90% 
των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών. 
Έτσι, η πρόσφατη ανακοίνωση της Maersk, 
που είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή 
εταιρεία του κόσμου, ότι απομακρύνεται 
από τα ορυκτά καύσιμα σε μια προσπάθεια 
να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 
και προκαλεί και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες 
να πράξουν το ίδιο, μας γέμισε ικανοποίηση.

Βέβαια, η ανάπτυξη πλοίων με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα δεν είναι εύκολη υπόθεση, 
καθώς οι ηλεκτρικές εναλλακτικές 
λύσεις δεν έχουν ακόμη την αυτονομία 
να ανταγωνιστούν τις επιδόσεις των 
παραδοσιακών πλοίων ορυκτών καυσίμων. 
Δεδομένου, όμως, ότι τα εμπορικά πλοία 
που εκτελούν τα δρομολόγια συνήθως 
έχουν διάρκεια ζωής από 20 έως 25 χρόνια, 
η εταιρεία ελπίζει να επιτύχει τον στόχο 
της, όσον αφορά στην ουδετερότητα του 
άνθρακα το έτος 2050, αντικαθιστώντας 

τον στόλο της σταδιακά με «καθαρά» σκάφη 
μέσα στις επόμενες δεκαετίες. 

Εντούτοις, με μικρή διάρκεια ζωής 
μπαταρίας και χωρίς σημεία φόρτισης 
κατά μήκος της διαδρομής των εμπορικών 
πλοίων, είναι επιτακτικό να υπάρξουν 
γρήγορα καινοτόμες εξελίξεις στον 
τομέα αυτό. Έτσι η Maersk, με έδρα τη 
Δανία σχεδιάζει να στραφεί προς τη 
βιωσιμότητα, επενδύοντας σε πηγές 

ανανεώσιμων καυσίμων και καθαρότερα 
ναυτιλιακά μοντέλα. Ήδη, τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια έχει επενδύσει περίπου 
1 δις δολάρια και έχει απασχολήσει πάνω 
από 50 μηχανικούς κάθε χρόνο στην 
ανάπτυξη λύσεων ενεργειακά αποδοτικών. 
Μάλιστα, στα τέλη του έτους 2016, είχε ήδη 
μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 42% 
ανά κοντέινερ και τη συνολική ποσότητα 
εκπομπών άνθρακα κατά 25%.

Ο κόσμος ο μικρός, ... ο μέγας

ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΤΗΣ …ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ!

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ!

επιμέλεια : Μαγδαληνή Σουπιώνη

Η Μaersk αποσύρεται από τα ορυκτά καύσιμα!

Ο φετινός κουτσοφλέβαρος, που μας 
αποχαιρέτησε ήδη, μας …«περιποιήθηκε» 
καθ’ όλη τη διάρκειά του με αλλεπάλληλα, 
«επώνυμα» κύματα κακοκαιρίας! …«Απολαύ-
σαμε» έναν ωραίο χειμωνιάτικο καιρό με συν-
νεφιές, κρύους βοριάδες, βροχές, καταιγίδες 
και άφθονα χιόνια! Όμως, η άνοιξη ήδη μας 
χαμογελά, ανεμώνες ξεμυτίζουν ανάμεσα στο 
νιόβγαλτο χορτάρι και τιτιβίσματα πουλιών 
γεμίζουν τον πρωινό ουρανό. 

Επίσης, αρκετές λιακάδες, έστω και με 
δόντια, κατά τη διάρκεια του μήνα μάς 
μπέρδευαν σχετικά με το πόσο ζεστά (ή όχι) 
θα έπρεπε να ντυθούμε! Έτσι, πολύ χαρήκα-
με, όταν πρόσφατα διαβάσαμε σε σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό «Science» ότι 
ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μέρι-
λαντ στις ΗΠΑ, δημιούργησαν το πρώτο 
ύφασμα, που αυτόματα ρυθμίζει πόση 
θερμότητα περνά διαμέσου αυτού. Διότι, 
παρόλο που έχουν υπάρξει αρκετές καινο-
τομίες στα υφάσματα προκειμένου να απο-
κτήσουν βελτιωμένες θερμικές ιδιότητες, 
οι οποίες π.χ. επιτρέπουν να δροσίζεται 
ένας μαραθωνοδρόμος ή να διατηρείται ζε-
στός ένας ορειβάτης, δεν είχε φτιαχτεί έως 
τώρα ένα ύφασμα, που να αλλάζει …από 
μόνο του, ανταποκρινόμενο στις μεταβαλ-
λόμενες καιρικές συνθήκες.

Λοιπόν, το νέο ύφασμα αυτό ακριβώς 
καταφέρνει: όταν δηλαδή ο καιρός είναι ζε-
στός και υγρός, με αποτέλεσμα το σώμα να 
ιδρώνει, επιτρέπει στην υπέρυθρη ακτι-
νοβολία (θερμότητα) του σώματος να το 
διαπερνά και να διαφεύγει στο περιβάλλον, 

οπότε το σώμα δροσίζεται. Αντίθετα, όταν 
ο καιρός είναι κρύος και ξηρός, το ύφασμα 
μειώνει τη θερμότητα που δραπετεύει 
στο περιβάλλον, οπότε το σώμα ζεσταίνε-
ται!

Τη βάση του υφάσματος αποτελεί ένα 
νήμα από δύο διαφορετικά συνθετικά 
υλικά, από τα οποία το ένα απορροφά το 
νερό και το άλλο το απωθεί και είναι επικα-
λυμμένο με νανοσωλήνες άνθρακα, που 
είναι καλός αγωγός της θερμότητας. Το 
αποτέλεσμα είναι το νέο ύφασμα να αλλά-
ζει αυτόματα τις μονωτικές ιδιότητές του 
ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλο-
ντος, ώστε είτε να δροσίζει είτε να ζεσταίνει 

αυτόν που το φορά.
Όπως καταλαβαίνουμε, με την κλιμα-

τική αλλαγή να είναι κιόλας εδώ και να 
προκαλεί ήδη ακραία καιρικά φαινόμε-
να, ενώ ετοιμάζεται (…κατά τη ΝΑΣΑ) απο-
κόλληση παγόβουνου εμβαδού περίπου 
1.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων με απρό-
βλεπτες συνέπειες, ένα τέτοιο ύφασμα θα 
μας είναι απαραίτητο σε λίγο! Εντούτοις, οι 
επιστήμονες ανέφεραν ότι το νέο ύφασμα 
χρειάζεται, βέβαια, περισσότερη δουλειά, 
προτού αξιοποιηθεί εμπορικά, όμως όλα τα 
υλικά του είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά 
και ούτε η παραγωγή του θα αντιμετωπίσει 
τεχνικές δυσκολίες.

Κατασκευάστηκε ύφασμα που προσαρμόζεται  στις καιρικές συνθήκες!
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Ερευνητές του Πανεπιστη-
μίου του Κολοράντο χρη-
σιμοποίησαν εξελιγμένους 
αισθητήρες και κάμερες, για 
να αναλύσουν την ποιότη-
τα του αέρα σε ένα σπίτι 
κατά τη διάρκεια ενός μήνα. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι οι συνηθισμένες δου-
λειές, όπως το μαγείρεμα 
και η …φασίνα, δημιουρ-
γούν σημαντική χημική ρύ-
πανση, καθώς αυξάνουν τα 
επίπεδα πτητικών ουσιών 
και βλαπτικών μικροσωμα-
τιδίων ΡΜ2,5 (με διάμετρο 
μικρότερη από 2,5 μm) στο 
σπίτι! Επίσης, αερολύματα, 
που προέρχονται από τα 
σαμπουάν, τα αρώματα, 
τα απορρυπαντικά και τις 
μπογιές, …δραπετεύουν 
από το σπίτι και καταλήγουν 
στο περιβάλλον, όπου συμ-
βάλλουν και στη ρύπανση 
της ατμόσφαιρας, σχεδόν 
ακόμη περισσότερο από ό,τι 
τα …οχήματα!

Είναι φανερό από τα ευ-
ρήματα ότι τα σπίτια πρέ-
πει να αερίζονται καλά, με 
ανοικτά παράθυρα και μπαλ-
κονόπορτες, όταν κανείς 

μαγειρεύει ή κάνει …γενική 
καθαριότητα, και ακόμη καλό 
είναι να γίνεται συχνή χρήση 
του απορροφητήρα, καθώς 
και της ηλεκτρικής κουζί-
νας που προκαλεί μικρότε-
ρη ρύπανση του χώρου από 
εκείνης με αέριο, επειδή δεν 
έχει φλόγα! Συγκεκριμένα, το 
κανονικό μαγείρεμα φαγη-
τού σε κουζίνα με αέριο μπο-
ρεί να εκτινάξει τα σωματίδια 
μέσα στο σπίτι σε πάνω από 

200 μικρογραμμάρια για 
τουλάχιστον μια ώρα, ένα-
ντι 143 μικρογραμμαρίων 
ανά κυβικό μέτρο αέρα κατά 
μέσον όρο στο ρυπασμένο …
Δελχί και 15 μικρογραμμα-
ρίων στο κεντρικό …Λονδί-
νο! Ενώ σύμφωνα με τις συ-
στάσεις του ΠΟΎ το επίπεδο 
των σωματιδίων ΡΜ2,5 στον 
αέρα που αναπνέουμε δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 10 μι-
κρογραμμάρια!

Στις αρχές του Φλεβάρη, σε κοντέινερ 
από τη Νιγηρία, που υποτίθεται πως 
μετέφερε κατεψυγμένο κρέας στο Βιετνάμ, 
οι αρχές του Χονγκ Κονγκ εντόπισαν 
παράνομο φορτίο – ρεκόρ με 8.300 κιλά 
φολίδων παγκολίνου και 2.100 κιλά 
ελεφαντόδοντου, αξίας περίπου 8 εκατομ. 
δολαρίων!

Είναι, δε, ο παγκολίνος ένα άκακο 
νυκτόβιο ζωάκι σκεπασμένο με κεράτινες 
φολίδες, που τρέφεται με μυρμήγκια, ζει 
σε τροπικές περιοχές της Αφρικής και 
της Ασίας, θεωρείται το πιο κυνηγημένο 
θηλαστικό στον πλανήτη μας και απειλείται 
με εξαφάνιση! Και όλα αυτά, επειδή οι 
φολίδες του, που είναι φτιαγμένες μόνο 
από κερατίνη, (όπως τα νύχια και τα μαλλιά 
των ανθρώπων), έχουν, για κακή του τύχη,  
(…τάχατέ μου) θεραπευτική αξία στην 
παραδοσιακή κινεζική ιατρική, ενώ το κρέας 
του είναι είδος πολυτελείας!

Καθώς ο αριθμός των ασιατικών 
ειδών μειώνεται σταθερά, υπάρχει μια 
αυξανόμενη ζήτηση για τους αφρικανικούς 
παγκολίνους, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο, 
περίπου 100.000  ζώα(!)  να πιάνονται στην 
Αφρική και να στέλνονται στο Βιετνάμ και 
την Κίνα, έτσι ώστε τώρα ο πληθυσμός 
τους να έχει περιοριστεί σημαντικά και στη 
μαύρη ήπειρο!

Ο κόσμος ο μικρός, ... ο μέγας

R Σύμφωνα με έκθεση πέντε περι-
βαλλοντικών οργανώσεων (HEAL, 
Sandbag, Climate Action Network, CEE 
Bankwatch και Europe Beyond Coal), 
16 λιγνιτικές μονάδες στις χώρες 
Σερβία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Βο-
σνία και Β. Μακεδονία, εξέπεμψαν 
το 2016 τα ίδια επίπεδα ρύπανσης 
με 250 μονάδες της Ευρώπης, που πα-
ράγουν 30 φορές περισσότερη ενέρ-
γεια! Η ρύπανση αυτή προξενεί κάθε 
χρόνο 3.900 πρόωρους θανάτους, 
8.500 κρούσματα ασθενειών του ανα-
πνευστικού σε παιδιά και, αφού δεν 
έχει σύνορα, συνεχίζει να δολοφονεί 
σιωπηρά την Ευρώπη! Οι συντάκτες 
ζητούν τώρα από την Ε.Ε. να γίνει αυ-
στηρότερη ως προς την τήρηση των 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων των 
χωρών αυτών, που βρίσκονται στον 
προθάλαμο της ένταξης. 

RΗ εταιρεία Samsung Electronics Co., 
Ltd ανακοίνωσε πρόσφατα ότι, από το 
πρώτο εξάμηνο του 2019, οι συσκευ-
ασίες που χρησιμοποιούνται για τα 
προϊόντα της – από τα smartphones 
και τα tablets μέχρι τις οικιακές συ-
σκευές – θα αντικατασταθούν από 
περιβαλλοντικά βιώσιμα υλικά, όπως 
το ανακυκλωμένο βιοπλαστικό και 
το χαρτί. Επίσης, θα αντικαταστήσει 
το γυαλιστερό φινίρισμα του φορτι-
στή smartphone με ματ εξαλείφοντας 
τις πλαστικές προστατευτικές ταινί-
ες. Τέλος, μέχρι το 2030, σκοπεύει να 
χρησιμοποιήσει 500.000 κιλά ανακυ-
κλωμένου πλαστικού και να συλλέξει 
7,5 εκατομ. τόνους απορριφθέντων 
προϊόντων! 

R Στα μέσα του Φλεβάρη, ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Ύγείας συνέστη-
σε στους κατασκευαστές και τους ρυθ-
μιστικούς φορείς των smartphones 
και άλλων συσκευών αναπαραγωγής 
ήχου ή mp3 να διαθέτουν σε αυτές 
ηλεκτρονική πρόβλεψη αυτόματης 
μείωσης της έντασης, ώστε να εγ-
γυηθούν ότι οι καταναλωτές δεν θα 
ακούνε πολύ δυνατά μουσική για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Διότι, 
βάσει πρόσφατων μελετών, προβλέ-
πει ότι 50% των νέων ηλικίας 12-35 
ετών, ήτοι 1,1 δις άνθρωποι κινδυνεύ-
ουν με απώλεια ακοής εξαιτίας της 
«παρατεταμένης κι υπερβολικής έκθε-
σής τους σε δυνατούς ήχους» από τα 
ακουστικά των συσκευών τους!

 ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΗ Η ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ ΠΑΓΚΟΛΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ!

ΤΟ ΑΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΜΑΣ, 
…ΚΑΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΟ! 

Ένας παγκολίνος εξαφανίζεται από τη φύση κάθε 5 λεπτά!

Και τα φυτά εσωτερικού χώρου βελτιώνουν
την ατμόσφαιρα στο σπίτι

επιμέλεια : Μαγδαληνή Σουπιώνη
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Να ιδρυθεί Κέντρο Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία (Κ.Ε.Α) στην Πάτρα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Η αλλαγή της νομοθεσίας για 

τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης, με διεύρυνση του αντικει-
μένου τους, ώστε μέσω αυτών να 
συντονίζεται συνολικά η Περιβαλ-
λοντική Εκπαίδευση στα σχολεία, 
αλλά και η μείωση του αριθμού 
τους, οδηγεί σε σοβαρή δυσχέρεια 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
στην Αχαΐα, ένα νομό, που πάντα 
έχει πρωτοπορήσει και ποσοτικά 
και ποσοτικά στο πεδίο αυτό. 

Ο νομός, αν δεν αλλάξει κάτι, θα 
μείνει μόνο με το ΚΕΑ (πρώην ΚΠΕ – 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης) της Κλειτορίας, πράγμα που 
αναπόφευκτα θα σημάνει σοβαρή 
υποβάθμιση των δυνατοτήτων συ-
ντονισμού των περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων των σχολείων.

Οι υπεύθυνες Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αχαΐας διατύπωσαν πρόταση με 
αντικείμενο την ίδρυση Κέντρου 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
- ΚΕΑ  στο ανενεργό κτήριο του 
Δημοτικού σχολείου της Ελεκί-
στρας δίπλα στην Πάτρα, ως δεύ-
τερου Κ.Ε.Α. του νομού Αχαΐας.

Το αίτημα είναι ρεαλιστικό και 
εφικτό για μια σειρά λόγων:

1. Σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα 

νομοθεσία για τα ΚΕΑ, αυτά 
θα είναι όχι πλέον κέντρα για 
διεξαγωγή δράσεων εντός των 
εγκαταστάσεών τους, αλλά και 
κέντρα συντονισμού των περι-
βαλλοντικών προγραμμάτων, 
στα οποία θα προστεθούν τα 
πολιτιστικά προγράμματα 
και τα προγράμματα Αγωγής 
Υγείας, τα οποία γίνονται στα 
σχολεία του νομού. Δηλαδή 
θα καλύπτουν την εργασία, 
που σήμερα γίνεται από τους 
Υπευθύνους Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών 
Προγραμμάτων και Αγωγής 
Υγείας, οι οποίοι εδρεύουν 
στα γραφεία της Δ/νσης στην 
πρωτεύουσα του Νομού. Εί-
ναι αυτονόητο ότι στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Αχαΐας 
αυτή η αποστολή δεν μπορεί 
να επιτελεσθεί από την Κλει-
τορία ή την Ακράτα. Αν δεν 
ιδρυθεί ΚΕΑ στην Πάτρα, από 
την ερχόμενη σχολική χρονιά 
θα καταρρεύσουν τα σχολικά 
προγράμματα στην Αχαΐα.

2. Η Αχαΐα, τρίτος σε πληθυσμό 
νομός της χώρας, παραδοσι-
ακά πρωτοπορεί στην Πε-
ριβαλλοντική Εκπαίδευση, 
έχοντας το πρώτο ιδρυθέν 
ΚΠΕ (Κλειτορίας) και πάντα 
από τους πρώτους στη χώρα 

αριθμούς ετήσιων εκτελουμέ-
νων προγραμμάτων. 

3. Το αίτημα ίδρυσης δεύτερου 
ΚΕΑ στο νομό (κάτι που ισχύ-
ει και για άλλους νομούς) δεν 
συνεπάγεται αναγκαστικά 
αυξημένο αριθμό εκπαι-
δευτικών προς απόσπαση. 
Οι προβλεπόμενοι εννέα, ως 
αποσπασμένο προσωπικό του 
ΚΕΑ Κλειτορίας, μπορούν (το 
πολύ με προσθήκη ενός) να 
κατανεμηθούν στα δύο ΚΕΑ, 
και η ευθύνη συντονισμού να 
μοιρασθεί, για την ανατολική 
Αχαΐα το ΚΕΑ Κλειτορίας, για 
τη δυτική το νέο ΚΕΑ της Πά-
τρας. Σε κάθε περίπτωση, οι 
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν 
στα ΚΕΑ δεν επιβαρύνουν, 
αλλά, αντίθετα, επιτελούν 
«ανταποδοτική» υπηρεσία, 

αφού υποστηρίζουν πολιτι-
κές, που εξοικονομούν πόρους 
σε πολλούς τομείς (διαχείριση 
απορριμμάτων, εξοικονόμηση 
ενέργειας, στήριξη τοπικών 
προϊόντων κ.λπ.). 

4. Το θέμα του κτηρίου είναι λυ-
μένο από τον Δήμο Πατρέων 
με άριστο τρόπο (καινούριο, 
ανενεργό Δημοτικό σε ημιο-
ρεινή περιοχή 5 χιλ. από την 
Πάτρα με εξαιρετικά χαρακτη-
ριστικά ως προς τις ευκαιρίες 
εκτέλεσης προγραμμάτων πε-
δίου).

5. Το αίτημα έχει ήδη σταλεί από 
τον Δήμο Πατρέων (το Δημ. 
Συμβ. του οποίου ομόφωνα 
υποστήριξε το αίτημα) στο Υπ. 
Παιδείας και έλαβε αρ. κεντρι-
κού πρωτοκόλλου του υπουρ-
γείου 3208/ 10-01-2019.

“Με το νέο νόμο 4547/12-06-2018 προβλέπεται 
ότι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 
μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία (ΚΕΑ).

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας λειτουργεί 
το ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας, το οποίο έχει αναμ-
φισβήτητα προσφέρει πολλά από την στιγμή που 
λειτούργησε το 1993 ως το πρώτο ΚΠΕ πανελλαδι-
κά. Ωστόσο το ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας δεν εί-
ναι εύκολα προσβάσιμο από την Πάτρα, όπου 
υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό του μαθητών και 
εκπαιδευτικών της Αχαΐας (187 Σχολεία Πρωτοβάθ-
μιας και 75 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
μόνο στην ΠΑΤΡΑ ) και είναι μακριά από την 
έδρα των περισσοτέρων φορέων συνεργασίας 
που βρίσκονται στην Πάτρα.

Αναδεικνύεται, λοιπόν, η αναγκαιότητα λειτουργί-
ας ενός δεύτερου ΚΠΕ στην Αχαΐα. Ο Δήμαρχος Πα-
τρέων και το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αίτη-
μα των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
κ.κ. Πηνελόπης Σακοβέλη και Ιωάννας Παπαϊωάν-
νου, ομόφωνα αποφάσισε (αρ. αποφ. 1045/19-12-
2018 & ΑΔΑ: 75ΟΥΩΞΙ-ΓΘΥ) την παραχώρηση των 
χώρων του Δημοτικού σχολείου Ελεκίστρας, προ-
κειμένου να λειτουργήσει 2ο Κέντρο Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης στην Αχαΐα με έδρα την Πάτρα.

Tο νεόδμητο Δημοτικό  Σχολείο  Ελεκίστρας Πα-
τρών βρίσκεται στο χωριό Ελεκίστρα του Δήμου 
Πατρέων, σε απόσταση περίπου 5 Km από το κέ-
ντρο της πόλης. Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 2012 
και δεν λειτούργησε ποτέ, αφού δεν υπήρχε ο απαι-
τούμενος αριθμός μαθητών. Ο χώρος που προορί-
ζεται για το ΚΠΕ Πάτρας είναι συνολικού εμβαδού 
περίπου 200 m2  με αίθουσα προβολών, πλήρως 
εξοπλισμένη, καθώς και με προαύλιο χώρο, επιφά-
νειας 1,5 στρέμματος, για την ανάπτυξη υπαίθριων 
δραστηριοτήτων. Ο χώρος ικανοποιεί πλήρως τις 
ανάγκες λειτουργίας ενός ΚΠΕ.

Επισημαίνεται ότι το Νέο Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Πάτρας δεν θα λειτουργήσει 
ανταγωνιστικά στο ήδη υπάρχον επιτυχημένο 
ΚΠΕ Κλειτορίας, αλλά:

• θα δώσει, λόγω εγγύτητας με τα περισσό-
τερα σχολεία της Αχαΐας, στους μαθητές/
τριες και εκπαιδευτικούς επιπλέον δυ-
νατότητες να εκπαιδεύονται και να ενη-
μερώνονται σε επίκαιρα ζητήματα, τόσο 
περιβαλλοντικά όσο και πολιτιστικά και 
αγωγής υγείας

• θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες 
μαθητικές ομάδες και εκπαιδευτικούς να 

επισκεφθούν ένα ΚΠΕ
• θα αναδείξει την περιοχή και θα ενισχύσει 

την εκπαιδευτική κοινότητα, αφού η Αχαΐα 
θα διαθέτει δύο ΚΠΕ

• θα διευκολύνει την επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών σε περιβαλλοντικά και αειφο-
ρικά θέματα.

• θα αποτελέσει φορέα συνεργασίας, που 
θα βοηθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα 
και θα συμβάλει στην ανταλλαγή εμπειρι-
ών και πληροφοριών, στοχεύοντας σε μια 
σχεδιασμένη αλλαγή για την ορθή διαχεί-
ριση του περιβάλλοντος και την ποιότητα 
ζωής.

Το νέο ΚΠΕ Πάτρας, δυνάμει των διατάξεων του 
ν. 4547/2018, θα μετατραπεί σε Κέντρο Εκπαίδευ-
σης για την Αειφορία (ΚΕΑ) Πάτρας, ώστε η Αχαΐα 
να διαθέτει δύο ΚΠΕ / ΚΕΑ, προκειμένου να υπο-
στηριχθεί το τεράστιο έργο, που έχει υλοποιηθεί 
έως σήμερα στον τομέα της Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία.

Παρακαλούμε για την έγκριση της ίδρυσης 
του νέου ΚΠΕ Πάτρας και τη στελέχωσή του 
σύμφωνα με τον ν. 4547/2018, ώστε να προσφέρει 
στους/στις εκπαιδευόμενους – εκπαιδευτικούς και 
μαθητές/τριες – της Αχαΐας ευκαιρίες προσέγγισης 
αειφορικών μοντέλων διαβίωσης.”

Ακολουθεί το κείμενο της πρότασης, όπως εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας από τον Δ. Πατρέων:

επιμέλεια : Γιώργος Κανέλλης
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Στο γραφείο του Πρωθυ-
πουργού, στους συναρμό-

διους υπουργούς Περιβάλλοντος 
και Προστασίας του πολίτη, αλλά 
και στις τοπικές δασικές αστυνο-
μικές και δικαστικές αρχές, έφτα-
σε ήδη η καταγγελία της ΟΙΚΙΠΑ 
για το όργιο λαθροθηρίας στους 
υγροτόπους της Στροφυλιάς.

Στην αναφορά μας στους πα-
ραπάνω φορείς καταγγείλαμε το 
καθεστώς πλήρους ανομίας που 
επικρατεί στην περιοχή στο θέμα 
του κυνηγιού και ζητήσαμε την 
εντατικοποίηση των περιπολιών 
φύλαξης, τη δημιουργία μικτών 
κλιμακίων δασικών και αστυνο-
μικών αρχών για την πραγματο-
ποίηση αιφνιδιαστικών  ελέγχων, 
καθώς και την προμήθεια πλωτού 
μέσου για την καλύτερη επιτήρη-
ση του υγροτόπου. 

Στην ίδια αναφορά, αλλά και 
στο τελευταίο δελτίο τύπου που 
εκδώσαμε, επισημάναμε τις φιλό-
τιμες προσπάθειες του λιγοστού 
προσωπικού του Δασονομείου 
Κάτω Αχαΐας, που πολλές φορές 
εργάζεται χωρίς αμοιβή και εκτός 
του ωραρίου του έχοντας να αντι-
μετωπίσει, αδίστακτους και καλά 
οργανωμένους λαθροθήρες. Είναι 
άξιο αναφοράς πως το συνολικό 
ποσό που διατίθεται από το τα-
μείο του αρμόδιου Υπουργείου 
για τις εκτός ωραρίου περιπολίες 
των δασικών υπαλλήλων του Δα-
σαρχείου Αχαΐας είναι ελάχιστο 
και πρέπει οπωσδήποτε να αυξη-
θεί.

Παρ’ όλα αυτά το προηγού-

μενο Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 
υπάλληλοι του Δασονομείου 
σε περιπολία που έκαναν, στην 
περιοχή της Στροφυλιάς, αντι-
λήφθηκαν δύο λαθροθήρες με 
πλωτό μέσο να κυνηγούν μέσα 
στη λιμνοθάλασσα του Πρόκο-
που και περίμεναν να αποβι-
βαστούν στην ακτή, για να τους 
συλλάβουν.

Λίγο πριν την αποβίβασή 
τους, αγνόησαν τις εντολές των 
δασικών υπαλλήλων και με τη 
βοήθεια της εξωλέμβιας μη-
χανής, που υπήρχε στη βάρκα 
τους, τράπηκαν σε φυγή μέσα 
στους καλαμιώνες της λιμνο-
θάλασσας, για να αποφύγουν 
την αυτόφωρη σύλληψη. Είναι 
χαρακτηριστικό πως ο ένας εκ 
των υπαλλήλων έπεσε μέσα 
στο νερό στην προσπάθειά του 
να αποτρέψει την διαφυγή των 
λαθροθήρων με τη βάρκα. 

Οι δασικοί υπάλληλοι ενημέ-

ρωσαν άμεσα τις αστυνομικές 
αρχές της περιοχής, για να συλ-
λάβουν εντός του αυτοφώρου 
τους δύο παραβάτες (έχοντας 
αναγνωρίσει τον έναν εκ των δύο), 
κάτι που, δυστυχώς, δεν έγινε. Για 
το περιστατικό θα υποβληθούν 
μηνύσεις και το θέμα θα πάρει το 
δρόμο του στη δικαιοσύνη. 

Η ΟΙΚΙΠΑ κάνει δημόσια έκ-
κληση στον Αστυνομικό Δ/ντη 
Αχαΐας, προκειμένου τα αστυ-

νομικά όργανα της περιοχής να 
συνδράμουν τις δασικές υπηρε-
σίες και να κάνουν ό,τι ο νόμος 
προβλέπει για τη σύλληψη των 
αδίστακτων λαθροθήρων.

Δεν νοείται σε προστατευόμενη 
από τη διεθνή συνθήκη RAMSAR 
περιοχή του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυ-
λιάς κάποιοι να αποδεκατίζουν 
τα υδρόβια πουλιά και να μένουν 
ασύλληπτοι και ατιμώρητοι!

ΔΙΕΦΥΓΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΚΑ - ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ

Δασικός υπάλληλος έπεσε στη λιμνοθάλασσα του 
Πρόκοπου για να συλλάβει λαθροθήρες!

H συνέλευση μελών της Οικολογικής 
Κίνησης Πάτρας, αφού συζήτησε το 
θέμα της καύσης καυσίμων προερχο-
μένων από επεξεργασία σύμμεικτων 
απορριμμάτων, εξέδωσε την παρακά-
τω απόφαση – ψήφισμα:

Η χρήση καυσίμων προερχομένων από 
σύμμεικτα απορρίμματα σε εργοστά-
σια είτε αποκλειστικά καύσης είτε τσι-
μεντοβιομηχανίες αντιστρατεύεται την 
στρατηγικής σημασίας ανάπτυξη της 
ανακύκλωσης, επιβαρύνει βαριά την 
ατμόσφαιρα με τοξικές και ερεθιστικές 
ουσίες και συνεισφέρει αρνητικά στον 
αγώνα για την αναχαίτιση της κλιματικής 

αλλαγής.
Όταν μάλιστα τέτοια δραστηριότητα γί-
νεται κοντά σε πόλεις, είναι απολύτως 
απαράδεκτη από πλευράς δημόσιας υγεί-
ας.
Με βάση τα παραπάνω συμπαραστεκό-
μαστε ένθερμα στον αγώνα φορέων και 
ενεργών πολιτών του Βόλου κατά της καύ-
σης καυσίμων προερχομένων από απορ-
ρίμματα σε τσιμεντοβιομηχανία πλησίον 
του πολεοδομικού συγκροτήματος του 
Βόλου. Η δραστηριότητα αυτή πρέπει να 
παύσει ως απολύτως ασυμβίβαστη με την 
δημόσια υγεία και το στόχο της καταπολέ-
μησης της κλιματικής αλλαγής. 
Είμαστε στο πλευρό σας και πιστεύουμε 

ακράδαντα ότι ο αγώνας σας θα επιτύχει 
διότι αφορά ό,τι πολυτιμότερο: τη δημό-
σια υγεία και το περιβάλλον.

Η Διαχειριστική Επιτροπή 
της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας

ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΎΓΕΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΎΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας συμπαραστέκεται στον αγώνα των πολιτών του Βόλου



10 Μάρτιος 2019εν αιθρία

www.ixoripansistop.gr

Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, αλλά 
και πίσω από πολλές χώρες σε Ασία και Αφρική, 
που δεν προστατεύουμε τους κατοίκους από την 
ηχορύπανση.

Είμαστε η μοναδική χώρα, που ενώ έχουμε νό-
μους που έχουν θεσμοθετηθεί για να μας προστα-
τεύουν από την ηχορύπανση, δεν τυγχάνουν στοι-
χειωδώς εφαρμογής.

Είμαστε η μοναδική χώρα, που έχει αφεθεί στους 
ενεργούς πολίτες να προσπαθούν να ενεργοποιή-
σουν τις εντεταλμένες υπηρεσίες αδειοδότησης 
και ελέγχου μήπως και επιβάλουν το νόμο στους 
παρανομούντες.

Είμαστε η μοναδική χώρα, που παρά τις προσπά-
θειες εφαρμογής του νόμου, υπάρχουν παρεμβά-
σεις άνωθεν και κάτωθεν να σταματήσουν οι προ-
σπάθειες εφαρμογής του και ζητείται η αλλαγή της 
νομοθεσίας.

Πριν από λίγο καιρό είδαμε να γίνονται έλεγχοι 
για θέματα ηχορύπανσης. Για λίγο αναθαρρήσα-
με ότι γίνεται ένα ξεκίνημα. Ο κόσμος άρχισε να 
σχολιάζει θετικά αυτή την κίνηση. Οι συνεπείς και 
υπεύθυνοι επαγγελματίες των χώρων υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος πρώτοι τήρησαν τις υποχρεώ-
σεις τους. Όσοι αντιλαμβάνονται ότι η ψυχαγωγία 
είναι για να προάγει την υγεία και όχι να την κατα-
στρέφει, έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα, για να είναι 
συνεπείς με το νόμο και την συνείδησή τους.

Βέβαια υπάρχουν και οι πονηροί, που δε συμ-
μορφώνονται και μάλιστα χαίρονται, γιατί ελπί-
ζουν ότι η πελατεία τους θα αυξηθεί σε βάρος 
αυτών που συμμορφώνονται με το νόμο. Αυτοί θα 
κερδίσουν παρανομώντας.  

Βρισκόμαστε σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Θα 
δικαιωθούν όσοι δικαιολογημένα (λόγω παρελ-
θούσης εμπειρίας) προφήτευαν ότι γρήγορα θα 
εκτονωθεί αυτή η παρέμβαση τόσο των υπηρεσι-
ών ελέγχου όσο και των φορέων που διεκδικούν τα 
αυτονόητα;

Όσον αφορά στους φορείς και τους πολίτες που 

βιώνουμε αυτή τη σχιζοφρενική κατάσταση (Υπάρ-
χει νόμος - Δεν τηρείται ο νόμος – Δικαιώνονται οι 
παράνομοι – Επιπτώσεις έχουν οι νομιμόφρονες 
πολίτες και επαγγελματίες) θα συνεχίσουμε τον 
αγώνα. Εξ άλλου έχουμε μία πορεία σε αυτή την 
πόλη και το έχουμε δείξει.

Αυτό το κάνουμε και θα το κάνουμε άσχετα με 
την έκβαση του αποτελέσματος, γιατί το θεωρού-
με υποχρέωση απέναντι στους εαυτούς μας και 
στους συμπολίτες μας. Είναι θέμα αξιοπρέπειας 
και αλληλοσεβασμού. Μπορεί τα συμφέροντα και 
οι διασυνδέσεις να αποτελούν φραγμό, αλλά θα 
συνεχίσουμε μέχρι να δημιουργήσουμε ένα ρήγμα 
στον τοίχο και να δούμε τον ουρανό.

Υστερόγραφο
Βρισκόμαστε μπροστά σε δημοτικές, περιφερεια-
κές και βουλευτικές εκλογές. Όσοι θα διεκδικήσουν 
την εκλογή τους και υπόσχονται ποιότητα ζωής 
στην πόλη μας, δε θα έπρεπε να πάρουν θέση και 
να υπερασπισθούν τους πολίτες απέναντι στις αυ-
θαιρεσίες των λίγων;
Αν δεν γίνεται το αυτονόητο, τότε πώς να ελπίζουμε;

Οι Φορείς του Δικτύου για την Προστασία από 
την Ηχορύπανση

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ www.protasi.org.gr  
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ www.koinotopia.gr
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ www.oikipa.gr
ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ www.politesendrasei.gr

Υγεία και περιβάλλον

Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός 
ότι το κλίμα έχει αλλάξει εντυπω-
σιακά, σε ό,τι αφορά στο κάπνισμα 
στους κλειστούς χώρους των κατα-
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος στην πόλη μας.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Ύγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Περιφε-
ρειακής Ενότητας Αχαΐας (Δ.Δ.Υ. 
κ΄ Κ.Μ.Π.Ε. Αχαΐας) φαίνεται να 
λειτουργούν και να παράγουν 
θετικά αποτελέσματα. Οι περισ-
σότεροι επιχειρηματίες, οι εργαζό-
μενοι αλλά και οι θαμώνες σε αυτά 
αποδέχθηκαν με προθυμία την 
εφαρμογή του νόμου και η πλειονό-
τητα των καταστημάτων – μπροστά 
και στο ενδεχόμενο επιβολής προ-
στίμων – δείχνει να συμμορφώνε-
ται.

Ύπάρχουν όμως και αρνητικά 
σημεία, που έχουμε εντοπίσει:
• Τις βραδινές ώρες το κλίμα 

μέσα σε ορισμένα καταστήμα-
τα αλλάζει με τα τασάκια να 
επιστρέφουν στα τραπέζια και 

η ατμόσφαιρα να μετατρέπεται 
σε αποπνικτική.

•  Έχουν καταγραφεί, δυστυχώς, 
σε λίγα καταστήματα περιπτώ-
σεις μη σεβασμού πολιτών, 
που διαμαρτυρήθηκαν για τη 
μη εφαρμογή της απαγόρευ-
σης.

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση 
σε ό,τι αφορά στη διάρκεια της 
σημερινής θετικής εικόνας, με δεδο-
μένο ότι και στο παρελθόν υπήρξαν 
έλεγχοι, που όμως στην πορεία ατό-
νησαν, με αποτέλεσμα να έχουμε 
γρήγορα επιστροφή στην πρότερη 
κατάσταση.

Κομβικό ρόλο στην επιτυχή 
εφαρμογή του νόμου έχουν και 
οι ίδιοι οι πολίτες, που πρέπει 
να διεκδικούν ΕΝΕΡΓΑ το δικαί-
ωμά τους για μια καθαρή ατμό-
σφαιρα στους κλειστούς χώρους.

Αν δουν ότι οι υπεύθυνοι του 
καταστήματος δε συμμορφώ-
νονται, πρέπει να καταγγείλουν 

στη Διεύθυνση Δημόσιας Ύγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας 
τη μέρα, την ώρα και το κατάστη-
μα, όπου υπήρξαν παραβατικές 
συμπεριφορές από θαμώνες ή 
το προσωπικό των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι πολίτες, που θέλουν να 
συμβάλουν στη δημιουργία ενός 
καλύτερου περιβάλλοντος για την 
ψυχαγωγία και τη διασκέδαση 
στο νομό Αχαΐας, παρακαλούνται 
να καλούν στο 2613.620728 και 
2613.620725 ή να στέλνουν email 
στο s.symeonidou@pde.gov.gr 
και ddykm@achaia.pde.gov.gr 

Θεωρούμε θετική τη βούληση 
του ΣΚΕΑΝΑ και της πλειοψηφίας 
των επιχειρηματιών για εφαρμογή 
του νόμου και θεωρούμε ότι αυτή 
τη φορά η πλάστιγγα πρέπει να 
γείρει υπέρ των καταστηματαρχών 
που τον εφαρμόζουν, χωρίς κανένα 
περιθώριο αθέμιτου ανταγωνισμού 
υπέρ όσων κάνουν «στραβά μάτια».

Το παραπάνω αποτελεί το κείμε-

νο του δελτίου τύπου, που συνέτα-
ξαν 6 φορείς της Πάτρας: 

Οικολογική Κίνηση Πάτρας 
Αντικαπνιστικός Σύλλογος Πάτρας
Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ»
ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ
Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περι-
βάλλοντος Κ.Υ. Χαλανδρίτσας 
Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας

Το νέφος καπνού μειώνεται, ας το κάνουμε παρελθόν!

Μέχρι πότε θα αγωνιζόμαστε 
για τα αυτονόητα;

ΑΝΟΙXΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
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Περί ηχορύπανσης και παραβίασης της 
κοινής ησυχίας στις πόλεις

Το θέμα της ηχορύπανσης ή της παραβί-
ασης της κοινής ησυχίας τη νύχτα είναι 

μάστιγα στις πόλεις και ειδικά την Πάτρα. Το 
χειμώνα η κατάσταση αντιμετωπίζεται αρκετά 
ικανοποιητικά (διπλά τζάμια, ηχομόνωση κτη-
ρίων κ.λπ.). Το καλοκαίρι όμως, που διαρκεί στις 
πόλεις για πέντε-έξι μήνες και, λόγω της οικονο-
μικής κρίσης, οι κάτοικοι παραμένουν σχεδόν 
συνεχώς στις πόλεις, η κατάσταση είναι διαφο-
ρετική. Οι κάτοικοι, σε σπίτια δίπλα σε πλατείες ή 
πεζόδρομους και όχι μόνο, είναι καταδικασμένοι 
να υφίστανται την απαράδεκτα δυνατή υπαίθρια 
μουσική ή πιο συχνά την οχλοβοή (δεν παίζουμε 
μουσική έξω, άρα δεν ενοχλούμε, λένε) από σα-
ράντα-πενήντα ή παραπάνω νυχτόβιους θαμώ-
νες, που δεν ελέγχουν τις συνομιλίες τους, μαζί 
με την απίστευτη ανοχή της Αστυνομίας, που δεν 
εφαρμόζει τα αυτονόητα, όταν υπάρχουν διατά-
ξεις, που προστατεύουν τους πολίτες. Ο Νόμος, 
ας πούμε, περί κοινής ησυχίας, ενώ απαγορεύει 
τις φωνασκίες, ωστόσο δεν εφαρμόζεται, παρόλο 
που, όταν δεκάδες άτομα συνομιλούν ενοχλητι-
κά μεταμεσονύχτια  στην ύπαιθρο, δίπλα από 
τα παράθυρά μας, όταν θέλουμε να κοιμηθούμε, 
αυτό συνιστά φωνασκία.

Οι κάτοικοι αναγκάζονται το καλοκαίρι να κοι-
μούνται με διπλά τζάμια και air condition. Ταυτό-
χρονα, οι θαμώνες, που φωνασκούν μεταμεσο-
νύκτια, απολαμβάνουν τη δροσιά της πλατείας 
ή του πεζόδρομου, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει 
το αντίθετο. Κανείς δεν διαμαρτύρεται, πολλοί 
δεν δίνουν δεκάρα, εφόσον δεν διαταράσσεται 

η διασκέδασή τους, όταν επισκέπτονται τέτοια 
μέρη. Μάλιστα γελούν με νόημα σε τέτοιες περι-
πτώσεις χαρακτηρίζοντας τους άλλους αντιδρα-
στικούς. Άλλοι άνθρωποι, υποτίθεται κοινωνικά 
ευαισθητοποιημένοι, δεν ασχολούνται καν.

Τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν οι Δήμοι, που 
δίνουν τις άδειες άκριτα χωρίς να υπολογίζουν 
την αποδοχή ή όχι των κατοίκων των συνοικιών 
(τι πιο λογικό και ηθικό να έπρεπε να υπογρά-
φουν όλοι οι κάτοικοι ότι αποδέχονται τέτοιου 
είδους καταστήματα στις γειτονιές τους, όπως 
γίνεται και στο εξωτερικό) αλλά και η ωσεί πα-
ρούσα Αστυνομία, που μάλιστα παρατηρεί τους 
θιγόμενους σε περιπτώσεις διαμαρτυρίας:

- Ακούστε, κύριε, είναι πταίσμα.

Η κατάσταση είναι ο μικρός «θάνατος» του 
ανήμπορου φτωχού κατοίκου, να μετακομίσει, 
ο οποίος έτυχε να έχει σπίτι σε περιοχή, που ο 
όποιος επιχειρηματίας έχει ανοίξει νυχτερινό 
μαγαζί. Αυτή η ηχορύπανση/όχληση λοιπόν 
έχει μετατραπεί σε πλημμέλημα/πταίσμα. Ελάχι-
στες είναι οι δυνατότητες, που έχει ο πολίτης να 
δικαιωθεί. Πρέπει να κάνει μια σειρά από τηλε-
φωνήματα τη νύχτα στην Αστυνομία, χάνοντας 
τον ύπνο και τη γαλήνη του και να περιμένει αν 
και πότε θα διαπιστωθεί παράβαση. Οι κάτοικοι 
ολόκληρων περιοχών «διώκονται» μέσα στα σπί-
τια τους (Ψηλά Αλώνια, Τριών Ναυάρχων, Ρήγα 
Φεραίου, Ηφαίστου, Βραχνέικα, Ρίο κ.λπ.) εξαι-
τίας της παρανομίας της ηχορύπανσης και της 

αδυναμίας/αδιαφορίας του συστήματος (Δήμος, 
Περιφέρεια, κράτος) να προστατεύσει τους κα-
τοίκους των πόλεων υποβιβάζοντας σημαντικά 
την ποιότητα της ζωής τους.

Τι μπορεί να γίνει; Αν δεν αλλάξει ο τρόπος 
και τα κριτήρια χορήγησης των αδειών από τους 
Δήμους και την πολιτεία και αν η Αστυνομία συ-
νεχίζει να μην κάνει τη δουλειά της (προστατεύ-
οντας τους πολίτες), μία πιθανή λύση θα ήταν η 
προσφυγή σε κάποιο δικαστήριο της Ε.Ε. Επίσης, 
η ενημέρωση από οργανώσεις, όπως η ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. 
για την ενόχληση αρκετών συμπολιτών μας και 
την ευαισθητοποίηση των σχετικών καταστημα-
ταρχών – θέτοντας ένα θέμα έλλειψης παιδείας 
και σεβασμού στον συνάνθρωπο, είναι εκ των ων 
ουκ άνευ. Χρειάζεται ένωση των δυνάμεών μας 
και υποστήριξη από ομάδες ανθρώπων για την 
ποιότητα της ζωής στις πόλεις μας.

ΥΓ: Προφανώς και δεν επισκέπτομαι τέτοια μαγα-
ζιά τις ώρες κοινής ησυχίας, για να μην συμμετέχω 
έμμεσα στο κακό, που αποδεδειγμένα προκαλούν.

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΩΥΣΙΔΗ, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, MSc

Ομορφιά και ασχήμια
Οι αντιφάσεις της χώρας μας, και ειδικότερα 

της περιοχής της Πάτρας, σε μια εικόνα. Εξαιρετι-
κά όμορφη η σύνθεση του πράσινου των λόφων, 
του γαλάζιου της θάλασσας, της γέφυρας, ως με-
γάλου γλυπτού στη μέση του τοπίου. Πλην όμως η 
απόθεση σκουπιδιών στο πρώτο πλάνο, μας επα-
ναφέρει στην πραγματικότητα. 

Κάποιοι συμπολίτες θεώρησαν βολικό να αφή-
σουν στο πλάι του χωματόδρομου της ευρύτερης 
περιοχής “ραντάρ”, στους λόφους έξω από την Πά-
τρα απορρίμματα, με τα πλαστικά να κυριαρχούν. 
Όσο και αν έχουμε ελλείψεις στην όλη πολιτική 
απορριμμάτων, είναι ασυνειδησία να αφήνουμε 
απορρίμματα στις άκρες των χωματόδρομων.

Δεν μας αξίζουν τέτοιες εικόνες.

Γ. Κ.
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επιμέλεια: Παναγιώτης Χαλούλος
http://users.sch.gr/pchaloul/

https://pchaloul.blogspot.com/

Ζωγραφικοί πίνακες με σκύλους ή και …από σκύλους!

Αγόρι με τον σκύλο του (έργο της 
««γαλάζιας» περιόδου)

Η Jacqueline με τον σκύλο της από 
την Καμπούλ του Αφγανιστάν (έργο 

της κυβιστικής τεχνοτροπίας, προσέξ-
τε το πρόσωπο της κυρίας είναι κατά 

μέτωπο και συγχρόνως προφίλ)

Γυναίκα και σκύλος κάτω από δέντρο 
(έργο της κυβιστικής περιόδου)

Αγαπημένο θέμα στη ζωγραφική πολλών ζωγράφων υπήρξε η συνύπαρξη ανθρώπου και σκύλου. Είναι πολύ φυσικό αυτό, 
αφού ο σκύλος είναι από τα πιο φιλικά ζώα προς τον άνθρωπο και δημιουργεί στενή σχέση μαζί του, όταν εκείνος τον αγαπά 
και τον φροντίζει.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία οι καλλιτέχνες φιλοτέχνησαν πίνακες που εικονίζουν σκύλους και μια μικρή επιλογή βλέπουμε 
στο παρόν άρθρο. 

Ίσως όμως να έχετε δει, στο δια-
δίκτυο, και ένα σκύλο που ...ζωγρα-
φίζει! Ο Otto Van Muller είναι κα-
θηγητής καλλιτεχνικών και από ό,τι 
φαίνεται έχει βρει τον καλύτερο μα-
θητή! Ο σκύλος του Jumpy έχει γίνει 
διάσημος. Ο Jumpy κάθεται μπροστά 
από ένα λευκό καμβά και με το πινέ-
λο στο στόμα δημιουργεί πίνακες με 

πολύχρωμα τοπία. Φυσικά όλα γί-
νονται με τη βοήθεια του αφεντικού 
του, που με ένα πινέλο καθοδηγεί τον 
Jumpy ποιο σημείο του καμβά να ζω-
γραφίσει προσφέροντάς του χρώμα. 
Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπω-
σιακό. Το χαριτωμένο σκυλάκι κουνά 
την ουρά του και εξασκεί την τέχνη 
του με ευχαρίστηση!

Πηγές
https://www.elniplex.com/  

https://best-tv.gr/ 
https://kostasvakouftsis.blogspot.com/2018/ 

Ο Έλληνας ζωγράφος Δημήτρης Μυταράς 
(1934 – 2017) απεικονίζει μια κυρία σε 

δωμάτιο με το σκύλο της.

Ώρα για πρόγευμα

Τρεις πίνακες του πολύ γνωστού Ισπανού ζωγράφου Pablo Picasso (1881 – 1973)

Γυναίκα σκύλος Σκύλος γιατρός!

Arthur John Elsley (1860 – 
1952) ήταν  Άγγλος ζωγράφος 

της  βικτωριανής  εποχής 
και αποτυπώνει με μοναδικό 
τρόπο ειδυλλιακές σκηνές της 
καθημερινής ζωής με παιδιά 
και τα κατοικίδια ζώα τους. 

Ένα  μεγάλο μέρος της δουλειάς 
του, εμφανίστηκε σε περιοδικά, 

ημερολόγια και βιβλία.

Με χιουμοριστική διάθεση φιλοτεχνεί τους σχετικούς πίνακές της η 
Paula Rego (γεννήθηκε το 1935), από την Πορτογαλία:

Και ένα χρωματιστό 
σχέδιο με σκύλους του 
Γερμανο-Ελβετoύ Paul 

Klee (1879 – 1940)

Η Αμερικανίδα ζωγράφος και χαράκτης 
Mary Cassatt (1844 – 1926), που έζησε 
μεγάλο μέρος της ζωής της στη Γαλλία 

ανήκει στους ιμπρεσιονιστές.

Αγαπημένο θέμα του 
Γερμανού Ζωγράφου Felix 

Schlesinger (1833 – 1910) ήταν 
τα παιδιά και τα ζώα.
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Σωρεία παράνομων ενεργειών με 
αυθαίρετες κατασκευές, επιχω-
ματώσεις, ρίψη απορριμμάτων, 
αλλά και τοξικών ουσιών (ορυ-
κτέλαια) διαπίστωσαν μέλη της 
ΟΙΚΙΠΑ σε αυτοψία, που πραγμα-
τοποίησαν στις 19-2-2019 στο νό-
τιο τμήμα του έλους Αγυιάς.

Πιο συγκεκριμένα τα μέλη της ΟΙΚΙΠΑ στην 
επίσκεψή τους στο έλος και συγκεκριμένα 
στην περιοχή, που γειτνιάζει με τα πρατήρια 
καυσίμων (παραπλεύρως της μεγάλης στρο-
φής στην οδό Κανελλοπούλου) διαπίστωσαν:    

Α) Οργανωμένη επιχωμάτωση με αδρανή 
υλικά κοντά σε συστάδα με αυτοφυείς ιτιές 
και καλαμιώνες (χαρακτηριστικός τύπος οι-
κοτόπου για την περιοχή). Στη συγκεκριμένη 
περιοχή υπήρχε πλημυρισμένη έκταση από 
μικρή φυσική πηγή, η οποία καλύφθηκε, κα-
ταστρέφοντας τελείως τον υπόροφο και τμή-
μα της συστάδας.
Β) Εναπόθεση άχρηστων αντικειμένων 
διάσπαρτα κατά μήκος παλαιότερων επιχω-
ματώσεων και κυρίως πολύ πρόσφατη ενα-
πόθεση σκουπιδιών και πολλών άλλων 

αντικειμένων προερχόμενων από συνεργείο 
αυτοκινήτων ή φανοποιείο.
Γ) Στην ίδια θέση (κοντά στο όμορο πρατή-
ριο καυσίμων), πιθανότατα από τους ίδιους 
αγνώστους και την ίδια χρονική περίοδο, 
έχουν απορριφτεί επιφανειακά περισσότε-
ρα από 300 λίτρα παλαιών ορυκτέλαιων, 
όπου, όπως παρατηρήθηκε σε επόμενη επί-
σκεψή μας, μεγάλο μέρος έχει απορροφηθεί 
προκαλώντας ανεπανόρθωτη ρύπανση σε 
έκταση δεκάδων τ.μ.
Δ) Στην ίδια θέση και μέσα στην αρχή του 
καλαμιώνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη μικρού 
κατοικήσιμου κτίσματος σοφατισμένου, 
10 περίπου τ.μ. με αντίστοιχο οριοθετημέ-
νο περίβολο χώρο αμφιβόλου νομιμότητας, 
αφού η περιοχή εδαφολογικά και όχι μόνο, 
δείχνει ακατάλληλη για δόμηση εγείροντας 
ερωτηματικά για το καθεστώς ιδιοκτησίας 
της συγκεκριμένης θέσης.

Η ΟΙΚΙΠΑ ενημέρωσε εγγράφως τις αρμόδιες 
αρχές (Δήμο Πατρέων, Διεύθυνση Περιβάλ-
λοντος της Περιφέρειας κλπ) για τις παράνο-
μες και καταστροφικές επεμβάσεις στο έλος, 
καλώντας τους να επιληφθούν του θέματος 
και να αποκαταστήσουν το περιβάλλον της 
περιοχής. 

Τι σχέση μπορεί να έχουν τα φιστίκια 
(όχι οι αραχίδες) με τα τσιτσίραβλα (χωρίς 
καυκαλήθρες), τα τσίκουδα, με την λαδομπογιά, 
αλλά και τα μελομακάρονα με το παγωτό καϊμάκι 
και την κηπουρική;

Όλα, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, τα συνδέει 
μια «οικογένεια». Όπως γίνεται και με μας τους 
ανθρώπους, που μπορεί να είμαστε μέλη μιας 
φαμελιάς, αλλά ο καθένας μας, ξεχωριστά, έχει 
τα δικά του χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες 
του, αλλά και την προσφορά του μέσα σ’ αυτήν, 
το ίδιο συμβαίνει και εδώ.

Όλα, λοιπόν, τα προαναφερθέντα, είναι 
προϊόντα διαφορετικών φυτών της ίδιας 
οικογένειας (ο όρος δεν χρησιμοποιείται με την 
αυστηρά επιστημονική ορολογία). Όλα ανήκουν 
στον «οίκο» Πιστάκια ή Πιστακία – Pistacia, αλλά 
καθένα έχει και το δικό του – κατά δικό του όνομα.
Και πάμε , λοιπόν, να τα δούμε:

Pistacia Lentiscus vera, φιστικιά η κοινή, 
δηλαδή αυτή που λέμε Αιγίνης.

Pistacia lentiscus var Chia, φιστικιά της Χίου, 
μόνο που δεν την λέμε έτσι, αλλά Σκίνο ή Σχίνο 
της Χίου, γιατί ευδοκιμεί εκεί και μόνον εκεί και 
μάλιστα όχι σε ολόκληρο το νησί. Ο Σκίνος αυτός 
είναι δέντρο και από τον κορμό του, τον κατάλληλα 
«πληγωμένο», ρέει, σαν δάκρυ (Άγιος Ισίδωρος), 
ένα κόμμι, η γνωστή μας Μαστίχα και, όταν λέμε 
μαστίχα, εννοούμε της Χίου, γιατί οι άλλες είναι 
απλώς ...τσίκλες. Κατά την τουρκοκρατία, σχεδόν 
όλη η παραγωγή μαστίχας πήγαινε στο παλάτι 
του σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη και 
μαζί με τις άλλες της χρήσεις προστέθηκε και στο 
παγωτό καϊμάκι. Καϊμάκι παγωτό φτιάχνουν κι 
αλλού, μα σαν της Πόλης πουθενά, αλλά και οι 
πλανόδιοι παγωτατζήδες της είναι μοναδικοί. 
Βεβαίως έχουμε και ηδύποτο, μούρλια, να πίνει 
η μάνα και του παιδιού να μην δίνει, δικαίως σ’ 
αυτή την περίπτωση.

Pistacia Lentiscus terebinthus, ούτε και αυτή 
την λέμε φιστικιά, αλλά Σκίνο ή Σχίνο, Τερεβινθιά, 
Κοκορεβυθιά, Τραμιθιά, Τσικουδιά, Τριμυνθιά… 
Φυτό, που κυρίως στο Πήλιο την άνοιξη, οι 
Πηλιορείτες τρέχουν στα όρη στα βουνά, 
τρόπος του λέγειν, και κόβουν τους τρυφερούς 
νιόβγαλτους βλαστούς και τους κάνουν τουρσί, 
τα «τσιτσίραβλα» και τους καταναλώνουν με τις 

ντοματοσαλάτες ή σκέτες, ως συνοδευτικό του 
τσίπουρου.

Να διευκρινίσουμε ότι τσικούδια στην Κρήτη 
λένε τα τσέγκουρα των σταφυλιών και κατ’ 
επέκταση το απόσταγμα από αυτά, δηλαδή το 
τσίπουρο.

Από αυτήν την Πιστάκια ή Πιστακιά ή Σκίνο 
σε κάποια Ελληνικά νησιά, κατά τον Σεπτέμβριο, 
περίπου, στο παρελθόν, συνέλεγαν τους ώριμους, 
πλέον, καρπούς του δέντρου, τους πήγαιναν 
στα λιοτρίβια και έπαιρναν το σχινόλαδο ή 
πιστακέλαιο, με το οποίο άρταιναν τα φαγητά 
τους, είτε εκ παραλλήλου με το ελαιόλαδο 
είτε αποκλειστικά με αυτό, κυρίως σε κάποια 
απομακρυσμένα και φτωχά νησιά και φυσικά με 
αυτό έφτιαχναν και τα μελομακάρονα. Όσοι τα 
έχουν γευτεί, μιλάνε για μια γεύση ...ατελείωτη!

Επίσης από τους καρπούς του Σχίνου, τους 
οποίους άλεθαν, έπαιρναν το σκινάλευρο και 
είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλα άλευρα 
παρασκεύαζαν το σκινόψωμο.

Και καλά όλα αυτά, αλλά η λαδομπογιά 
πού κολλάει; Από την ρητίνη της Τριμιθιάς ή 
όπως αλλιώς την πούμε, γίνεται το νέφτι και 
λαδομπογιά χωρίς νέφτι δεν γίνεται. Και, για 
να μην ξεχαστούμε, η σχέση με την κηπουρική 
είναι το σκινόχωμα, δηλαδή το χώμα μαζί με 
τα φύλλα της κάτω από το φυτό, που είναι 
άριστο λίπασμα. Βέβαια δεν αναφέραμε όλες 
τις χρήσεις των Σκίνων, αλλά νομίζω, ότι αυτές 
είναι αρκετές, για να μας κάνουν να υποκλιθούμε 
την επόμενη φορά που θα τους συναντήσουμε, 
κυρίως στους κάμπους και στους οποίους δίνουν 
το χαρακτηριστικό τους  άρωμα και το οποίο 
αναδίδεται από όλο το φυτό.

Νίκη Τσάμη

Μύθοι των 
λουλουδιών

Πιστάκια, 
Σχίνος, Σκίνος

Νέες ενέργειες κατά του υγροτόπου του Έλους της Αγυιάς
Η ΟΙΚΙΠΑ ΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΎΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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O Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών 
Ορέων κατέθεσε την πρόθεση υποβολής δελτίου στοιχείου άυλης πο-
λιτιστικής κληρονομιάς στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού σχετικά με την 
παραδοσιακή αλιεία στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγί-
ου-Αιτωλικού. 

Η υποβολή έγινε σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο για την 
Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατο-
καλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τους επιστημονικούς 
συνεργάτες κ. Αθανάσιο-Φοίβο Μπέρδο και κ. Μαρί Σιαμπάνη. Η κατά-
θεση έγινε σε συνέχεια της σύσκεψης εργασίας, που διοργάνωσε το Νο-
έμβριο ο ΦΔ/ΛΜ-ΑΟ στο Αιτωλικό με την συμμετοχή ελεύθερων αλιέων 
και συνεταιρισμένων ως μια ανάγκη να διασωθεί η πολιτιστική κληρο-
νομιά της αλιείας στη λιμνοθάλασσα και να γίνει γνωστή ευρύτερα η 
περιβαλλοντική και αλιευτική μοναδικότητά της τόσο σε εθνικό όσο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνέχεια της πρωτοβουλίας μας και πάντα σε συνεργασία με την 
Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την κοινωνία των 
ψαράδων θα προβούμε στην υποβολή του Δελτίου Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, αφού η πρόθεση υποβολής αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ayla.culture.gr) για την ενη-
μέρωση και άλλων κοινοτήτων, στους οποίους αφορά το στοιχείο της 
κληρονομιάς. 

Εκτιμούμε ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 η παραδοσιακή αλιεία 
του Εθνικού Πάρκου θα έχει ενταχθεί με ΦΕΚ στα στοιχεία της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, με επόμενο στόχο μας να 
ενταχθεί και στην Σύμβαση της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κλη-
ρονομιά εκπέμποντας ένα παγκόσμιο σήμα για την πολιτιστική σημασία 
της αλιείας στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

Τ.Θ.ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, Τ.Κ. 30 400ΤΗΛ: 26320-55094   
FAX: 26320-55094Email: info@fdlmes.grUrl: http://fdlmes.gr

Στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά η παραδοσιακή 
αλιεία στο Μεσολόγγι!

Επικαιρότητα

Ένα κοστολογημένο σχέδιο παροχής 
δωρεάν ηλιακής ενέργειας σε 340.000 ευάλωτα 
νοικοκυριά προτείνει η Greenpeace, με 
δεδομένη την ανάγκη στροφής στις καθαρές 
πηγές ενέργειας με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, 
αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της ενεργειακής φτώχειας.

Τα νοικοκυριά θα αποκτούν δωρεάν είτε το 
δικό τους οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα 
είτε μέρισμα σε ενεργειακή κοινότητα, η 
οποία θα λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο, θα 
παράγουν τα ίδια την ενέργεια που χρειάζονται 
και δεν θα έχουν ανάγκη το σημερινό Κοινωνικό 
Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Η πρόταση, που κοινοποιεί η οργάνωση, δεν 
επιβαρύνει περαιτέρω τους καταναλωτές ή τους 
φορολογουμένους σε σχέση με το σημερινό 
ΚΟΤ, παρά το γεγονός ότι το οικονομικό 
όφελος για τα νοικοκυριά είναι μεγαλύτερο. 
Η κυβέρνηση μπορεί να υλοποιήσει το σχέδιο 
με τη συμμετοχή της ΔΕΗ, των ιδιωτών 
προμηθευτών ενέργειας, αλλά και των δήμων.

Όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, 
η Greenpeace, το προτεινόμενο σχέδιο 
δράσης στοχεύει στη σταδιακή ένταξη 
των συγκεκριμένων νοικοκυριών σε 
βάθος δεκαετίας, έχει μέσο ετήσιο κόστος 
υλοποίησης περίπου 45 εκατ. ευρώ – 
δηλαδή ίσο ή και λιγότερο από το σημερινό 
ΚΟΤ – ενώ μπορεί να ξεκινήσει άμεσα με ένα 
μικρότερο ποσό της τάξης των 6-13 εκατ. 

ευρώ για τον πρώτο χρόνο. 
Για την εφαρμογή του προτείνονται 

συγκεκριμένοι διαθέσιμοι πόροι, οι οποίοι 
μπορούν να ανακατανεμηθούν άμεσα χωρίς 
να επηρεάσουν τον κρατικό προϋπολογισμό ή 
να επιβαρύνουν περαιτέρω τους καταναλωτές. 
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα 
δημιουργηθούν ετησίως 440-6.580 θέσεις 
εργασίας στην ελληνική οικονομία. Παρόμοια 
προγράμματα ηλιακής κοινωνικής πολιτικής 
έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή τους σε 
προοδευτικές πολιτείες των ΗΠΑ και της 
Αυστραλίας.

Το σχέδιο δράσης της Greenpeace προβλέπει 
ενδεικτικά παροχή 2kW φωτοβολταϊκής ισχύος 
ανά νοικοκυριό, το οποίο μεταφράζεται σε 
βοήθεια ίση ή μεγαλύτερη από αυτήν που 
λαμβάνουν σήμερα με το ΚΟΤ. «Ουσιαστικά τα 
νοικοκυριά βγαίνουν από ένα καθεστώς πολυετούς 
στήριξης, αποκτώντας την ενεργειακή ανεξαρτησία 
τους με μία και μοναδική παρέμβαση.  Για τον 
ίδιο λόγο, γίνεται πολύ πιο αποδοτική χρήση των 
χρημάτων των καταναλωτών και φορολογουμένων, 
τα οποία σήμερα στηρίζουν τα προγράμματα 
βοήθειας» τονίζει η οργάνωση, καλώντας 
την κυβέρνηση:

• Να υιοθετήσει φιλόδοξο σχέδιο δράσης 
για την ενέργεια και το κλίμα, συμβατό με 
τον στόχο συγκράτησης της πλανητικής 
θερμοκρασίας στον 1,5°C, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της επιστήμης.
• Κατά συνέπεια, να θέσει χρονοδιάγραμμα 

έγκαιρης και οριστικής απεξάρτησης από 
τα ορυκτά καύσιμα και μετάβασης της 
οικονομίας σε καθαρές πηγές ενέργειας με 
κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

• Να επεξεργαστεί φιλόδοξο σχέδιο για 
ηλιακή κοινωνική πολιτική, η οποία 
σταδιακά αντικαθιστά τις επιδοτήσεις 
κατανάλωσης (όπως είναι το ΚΟT) και 
διασφαλίζει όρους ισότιμης πρόσβασης 
στα ευάλωτα νοικοκυριά στην παραγωγή 
και κατανάλωση καθαρής ενέργειας.

Όπως σημειώνει, τέλος, η Greenpeace, 
σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του 
προγράμματος, εκτός από την κυβέρνηση, 
μπορούν να διαδραματίσουν οι ΟΤΑ, 
αξιοποιώντας διαθέσιμα χρηματοδοτικά 
εργαλεία ή ακόμα και ίδια κεφάλαια.

Πηγή: ΑΠΕ

Η Greenpeace κατέθεσε κοστολογημένο σχέδιο για ένα 
πράσινο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ευαι-
σθητοποιούνται και συμμετέχουν στην 
προσπάθεια προστασίας του περιβάλ-
λοντος μέσω της ανακύκλωσης.
Όμως υπάρχουν κάποια πολύ συχνά 
λάθη, που κάνουμε – εν αγνοία μας συ-
νήθως – και τα οποία μπορεί να δημι-
ουργήσουν περισσότερα προβλήματα 
από όσα λύνουν.

1. Σπασμένα γυαλιά. Μπουκάλια και γυάλι-
νες συσκευασίες ανακυκλώνονται. Αλλά όχι 
και τα σπασμένα γυαλιά. Και αυτό, γιατί τη 
διαλογή των υλικών την κάνουν εργαζόμε-
νοι με τα χέρια και υπάρχει σοβαρός κίνδυ-
νος τραυματισμού των εργαζομένων.

2. Κουτιά από πίτσα, συσκευασίες έτοι-
μου φαγητού. Μπορεί να είναι χάρτινα και 
πλαστικά αλλά δεν ανακυκλώνονται, καθώς 
είναι γεμάτα λίπη και υπολείμματα τροφών.

3. Σακούλες βιοδιασπώμενες ή φωτοδια-
σπώμενες. Οι απλές πλαστικές σακούλες, 
μπορούν να ανακυκλωθούν. Οι βιοδιασπώ-
μενες έχουν ημερομηνία λήξης, μετά την 
οποία αρχίζουν να θρυμματίζονται. Έτσι, 
δεν πρέπει να τις ρίχνουμε στην ανακύκλω-
ση.

4. Κομματάκια χαρτί. Για να ανακυκλωθεί 
κάποιο χαρτί πρέπει να έχει μέγεθος τουλά-
χιστον Α4. Αυτό σημαίνει ότι σχισμένες σελί-
δες, εισιτήρια και άλλα χαρτάκια δεν πρέπει 
να ρίχνονται στους μπλε κάδους.

5. Βρεγμένο ή λερωμένο χαρτί. Λερωμένες 
χαρτοπετσέτες ή κομμάτια λαδωμένου χαρ-
τιού όχι μόνο δεν ανακυκλώνονται, αλλά 
αχρηστεύουν και τα υπόλοιπα ανακυκλώ-
σιμα υλικά. Επίσης, χαρτί που έχει βραχεί 
ακόμη και αν στεγνώσει δεν ανακυκλώνεται. 
Ακατάλληλα είναι επίσης το χαρτί κουζίνας 
και το χαρτί υγείας ακόμη και αν είναι καθα-
ρά.

6. Ύλικά από πηλό. Τα κεραμικά είδη, όπως 
π.χ. σκεύη ή κούπες καφέ δεν ανακυκλώνο-
νται.

7. Αφρολέξ και φελιζόλ. Είναι ιδιαίτερα εύ-

φλεκτα υλικά, καθώς μπορούν να πάρουν 
φωτιά σε οποιοδήποτε στάδιο της πορείας 
της ανακύκλωσης. Συνεπώς, η ρίψη τους 
στους μπλε κάδους δημιουργεί προβλήμα-
τα.

8. Συσκευασίες τοξικών υλικών. Πλαστικές 
ή μεταλλικές συσκευασίες, που περιείχαν 
ορυκτέλαια, αντιψυκτικά, εντομοκτόνα κ.ά., 
δεν πρέπει με τίποτα να ρίχνονται στους 
μπλε κάδους, γιατί τα κατάλοιπα των τοξι-
κών δύσκολα απομακρύνονται.

9. Δισκάκια CD, DVD και βιντεοκασέτες. 
Παρότι κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο 
από αλουμίνιο, τα ψηφιακά δισκάκια ή οι 
παλιές μας βιντεοκασέτες περιέχουν πολλές 
προσμείξεις, καθιστώντας αδύνατη την άμε-
ση ανακύκλωσή τους. Το ίδιο ισχύει και για 
τις βιντεοκασέτες (όσες έχουν απομείνει. Αν 
θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτά χωρίς 
να επιβαρύνουμε το περιβάλλον πρέπει να 
επικοινωνήσουμε με την Ανακύκλωση Α.Ε., 
Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής (Τ/25310-
58.100), ή να τα παραδώσουμε στην εται-
ρεία Eurosun (Kτίριο SANYO, 12ο χλμ. εθνι-
κής οδού Αθηνών - Λαμίας, Μεταμόρφωση).

10. Καλαμάκια και πλαστικά μαχαιροπίρου-
να. Παρότι πλαστικά, τα συγκεκριμένα υλικά 
μιας χρήσης δεν ανακυκλώνονται.

11. Πλαστικά έπιπλα. Οι μπλε κάδοι ανακύ-
κλωσης δεν είναι κατάλληλοι για πλαστικά 
έπιπλα, παρά μόνο για υλικά συσκευασίας. 
Τα ογκώδη πλαστικά αντικείμενα, τα οποία 
συχνά περιέχουν και άλλα υλικά, πρέπει 
να κατευθύνονται στα κέντρα συγκέντρω-
σης ογκωδών αντικειμένων. Σχεδόν όλοι 
οι δήμοι διαθέτουν τέτοια κέντρα, μάλιστα 
κάποιοι παραλαμβάνουν με δικά τους οχή-
ματα τέτοια απορρίμματα από το σπίτι μας 
με ένα τηλεφώνημα.

12. Συρμάτινες κρεμάστρες. Οι περισσότερες 
έχουν και πλαστικά μέρη με αποτέλεσμα να 
υπάρχει κίνδυνος ανάμειξης των δυο υλι-
κών. Αν έχουμε την υπομονή, διαχωρίζουμε 
τα υλικά και τα πετάμε ξεχωριστά στον κάδο.

13. Τηλεκάρτες. Δεν θεωρούνται συσκευασίες 
γι’ αυτό και δεν πρέπει να μπαίνουν στους 
μπλε κάδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κό-
στος ανακύκλωσής τους είναι μεγαλύτερο 
από το κόστος παραγωγής.

14. Καπάκια από πλαστικά μπουκάλια. Ενώ 

τα πλαστικά μπουκάλια είναι βασικό ανακυ-
κλώσιμο υλικό, τα καπάκια τους ανακυκλώ-
νονται με διαφορετικό τρόπο. Αφαιρούμε 
λοιπόν τα καπάκια και τα πετάμε ξεχωριστά 
στον μπλε κάδο.

15. Κουτιά χυμών. Υπάρχουν ορισμένα κου-
τιά χυμών που δεν ανακυκλώνονται, λόγω 
του συνδυασμού πλαστικού και χαρτονιού. 
Πριν το πετάξουμε στον μπλε κάδο, πρέπει 
να ελέγξουμε αν φέρει την ειδική σήμανση 
καταλληλότητας για ανακύκλωση.

Η σωστή ανακύκλωση

Τα... SOS της ανακύκλωσης
1. Να διαχωρίζουμε καθημερινά τα 

υλικά συσκευασίας από τα υπό-
λοιπα απορρίμματα.

2. Να αδειάζουμε εντελώς τις συ-
σκευασίες από τα  υπολείμμα-
τα και, αν χρειάζεται, να τις ξεπλέ-
νουμε.

3. Να διπλώνουμε/συμπιέζουμε τα 
χαρτοκιβώτια.

4. Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά 
συσκευασίας μέσα σε δεμένες σα-
κούλες, αλλά τα ρίχνουμε χύμα.

5. Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια 
στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

6. Κλείνουμε τους κάδους, για να 
προστατεύσουμε τα ανακυκλώσι-
μα υλικά από τη βροχή.

Δείτε λοιπόν 15 λάθη που κάνουμε 
συχνά, όταν ανακυκλώνουμε:

ΒΙΌΔΙΑΣΠΏΜΕΝΑ 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ

Κάποιος θα μπορούσε να το πει 
«διαφήμιση», αλλά εμείς το λέμε 
καλό παράδειγμα και γι’ αυτό θα 
μιλήσουμε ονομαστικά: Η γνωστή 
αλυσίδα καταστημάτων γρήγο-
ρου φαγητού Everest, αποφάσισε, 
στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
υπευθυνότητας της αλυσίδας και 
της δέσμευσης για διαρκή βελτίω-
ση στους τομείς της συσκευασίας, 

της ανακύκλωσης και της γενικότε-
ρης περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
να καταργήσει τα πλαστικά καλα-
μάκια και να διαθέτει αποκλειστικά 
και μόνο βιοδιασπώμενα.

Αυτά κάνουν επίσης καλά τη 
δουλειά τους, αλλά δεν επιβαρύ-
νουν το περιβάλλον, διότι είναι 
κανονικά κομποστοποιήσιμα και 
εν πάση περιπτώσει βιοδιασπώ-
νται, γίνονται χώμα και αυτό γιατί 
η πρώτη ύλη της κατασκευής τους 
είναι από άμυλο καλαμποκιού ή 

ζαχαροκάλαμου.
Συγχαίρουμε την εταιρία Everest, 

τα πάνω από 200 καταστήματά της 
μπορούν και πρέπει να οδηγήσουν 
και όλους τους άλλους σε μια πολύ 
αξιοσημείωτη συμβολή στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, ιδίως 
του θαλάσσιου, όπου το «αθώο» 
καλαμάκι μπορεί συχνά να γίνει 
παγίδα τραυματισμού ή θανάτου 
για τη θαλάσσια ζωή.

Γ.Κ.
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Με το παραπάνω κείμενο περιγράφα-
με στο πρώτο φύλλο της «Εν αιθρία» το 
Μάρτιο του 1991, τις προθέσεις μας και αιτι-
ολογούσαμε τη «βάπτιση» του εντύπου μας. 
Ένα έντυπο που «γεννήθηκε» 5 χρόνια μετά 
την ίδρυση της ΟΙΚΙΠΑ, για να δυναμώσει 

τη φωνή της και να αποτελέσει σημείο ανα-
φοράς και καταγραφής της δραστη ριότητας, 
τόσο της δικής μας, όσο και των υπολοίπων 
ομάδων της πό λης και του νομού, με τις 
οποίες συ νεργαζόμαστε (και τότε) αρμονικά, 
σε τοπικό, αλ λά και πανελλαδικό επίπεδο.

Κι αν καταφέραμε να «γιορτάζουμε» τα 
28χρονα της «εν αιθρία», το κατορθώσα-
με, γιατί θέλαμε πολύ όλα αυτά τα χρόνια 
να συμβάλουμε στο να έχουμε και να ζούμε 

σ’ ένα περιβάλλον, που θα μας εξασφαλίζει 
ποιότητα στη ζωή μας, αλλά και στη ζωή 
των παιδιών μας, από τα οποία, άλλωστε, 
το δανειστήκαμε. (Για κάποιους από τους 
παλαιότερους εξ ημών η ηλικία της «εν αι-
θρία» ταυτίζεται με την ηλικία των παιδιών 
μας). 
28 χρόνια μετά συνεχίζουμε την 
προσπάθεια …σαν να μην πέρασε 
μια μέρα!

Μην πάει ο νους σας στο πονηρό, ο τίτλος είναι «λίγο» προβοκατό-
ρικος για να διαβάσετε τη συνέχεια…

Για την αγάπη μας, την κούκλα μας, την «εν αιθρία» πρόκειται. Την 
μηνιαία οικολογική εφημερίδα της ΟΙΚΙΠΑ, που φέτος κλείνει αισίως 
τα 28 χρόνια της και από τη φάση της εφηβείας έχει φτάσει αισίως 
στην πιο όμορφη και δημιουργική της ηλικία. 

Αποτελεί ίσως το ΜΟΝΑΔΙΚΟ μηνιαίο, οικολογικό, ΕΝΤΎΠΟ 
μέσο, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. (Υπάρχουν και άλλες αξιόλογες 
εκδόσεις στον Ελλαδικό χώρο, αλλά αποχαιρέτησαν εδώ και καιρό τον 
…Γουτεμβέργιο και πέρασαν στην  ψηφιακή εποχή).

Μόνο που, για να …επιβιώσει οικονομικά, χρειάζεται τη δική σας 

υποστήριξη! 
Η Συντακτική της Επιτροπή κάνει έκκληση σε ηλεκτρονι-

κούς και μη φίλους όχι μόνο να ανανεώνετε τακτικά τη συνδρο-
μή σας, αλλά και να τη διαδώσετε στο φιλικό σας περιβάλλον.   
Μην ξεχνάτε επίσης ότι ένα ποιοτικό δώρο σε φίλους ή συγγενείς σας 
μπορεί να είναι μια ετήσια ή δίχρονη συνδρομή στην ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ.
 
Αξίζει τον κόπο να τη βοηθήσουμε να τα εκατοστίσει …εκδιδόμενη!  
Πληροφορίες στο 2610 32 10 10 και στο www.oikipa.gr 

Η συντακτική επιτροπή

28 ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κεραυνός Εν αιθρία; Όχι βέβαια, το αντίθετο: 
Η πραγματικότητα είναι ζοφερή, παγκόσμια. 
Τα απομεινάρια των ιδεολογιών και των θρη-
σκευτικών δογμάτων έχουν γίνει άλλοθι για 
την καταδυνάστευση των ανθρώπινων κοι-
νωνιών και τη λεηλασία της φύσης. Αρνού-
μαστε να συμπαρασυρθούμε στη δίνη των 
φανατικών όσο και πλαστών αντιπαραθέσε-
ων.
Στις ιδεολογίες απαντάμε με ιδέες ζωογόνες, 
στις εσχατολογίες με όραμα ελπιδοφόρο. 
Μίτος η οικολογία. Μοναδικά μας εφόδια η 
θέληση και η πνευματική ξαστεριά. 
Έτσι λοιπόν βαφτίσαμε το περιοδικό με τις 
απόψεις μας «Εν αιθρία».

Η Συντακτική Ομάδα

«ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ»1991-2019 

28ΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ!
Εκδίδεται από το 1991 και ζητά τη ...«συνδρομή» σας!!!

Η Νίκη Γουλανδρή, ζωγράφος φύ-
σης και συν-δημιουργός, μαζί με 
τον αείμνηστο σύζυγό της Άγγε-
λο, του Μουσείου Φυσικής Ιστο-
ρίας Γουλανδρή, απεβίωσε στις 
αρχές Φεβρουαρίου. 
Η ΟΙΚΙΠΑ, τιμώντας την προ-
σφορά της στην περιβαλλοντι-
κή ευαισθητοποίηση και γνώ-
ση, έστειλε προς το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας το παρακάτω 
συλλυπητήριο μήνυμα:
Τα μέλη της Οικολογικής Κίνησης 
Πάτρας συμμετέχουμε στο πένθος 
για τον θάνατο της Νίκης Γουλαν-
δρή. Τιμούμε το εν ζωή ήθος της και 
το έργο της για την ελληνική φύση 
και την προστασία της. Είμαστε σί-
γουροι για την μακροημέρευση και 

τη συνέχιση της μεγάλης προσφο-
ράς του Μουσείου Φυσικής Ιστορί-
ας που μαζί με τον αείμνηστο Άγγε-
λο Γουλανδρή ίδρυσαν.

Αιωνία της η μνήμη.

Η Διαχειριστική Επιτροπή της 
Οικολογικής Κίνησης Πάτρας

Ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους όσους  
ανταποκρίθηκαν στο δημόσιο κάλεσμα της 
ΟΙΚΙΠΑ (Η Στροφυλιά πρέπει να προστα-
τευτεί. Βοηθήστε και σεις!) και έστειλαν την 
οικονομική τους ενίσχυση για να ανταποκρι-
θούμε στα αυξημένα δικαστικά έξοδα εν όψει 
των (τελευταίων) δικών στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας για το θέμα των καταπατήσεων 
του δάσους της Στροφυλιάς στα Σαμαραίικα.

Οι  προσφορές των φίλων συνεχίζονται. Να 
ευχαριστήσουμε αυτή τη φορά τη φίλη μας 
Νίκη Δοματζόγλου από τη Δράμα (σύζυγο 
του αείμνηστου Κυριάκου Δοματζόγλου-ψυχή 
της Οικολογικής Κίνησης Δράμας) και τον Κώ-
στα Βάτση από την Πάτρα, για την προσφορά 
τους.

ΟΙΚΙΠΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΌΥΜΕ!!!
Η Στροφυλιά ΘΑ προστατευτεί!

Νίκη Γουλανδρή, μια 
προσωπικότητα του περιβάλλοντος!

Επιμέλεια: Θωμάς Κουτρούμπας


