Μπισκότα υγιεινά ( για μικρούς
και μεγάλους)
Υλικά
100 γρ ταχινι (βιολογικο)
1 κ.σ. κακαο
120γρ μελι ( πρεπει να ειναι ρευστο. Το ζεσταινουμε)
2 κ.σ σταφιδες( ή οποιο αλλο ξήοο καρπο θελουμε)
1 κ. γλ κανελλα
130 γρ νιφαδες βρώμής ( 2 κουπες περιπου)
Λιγο αλευρι ( για να πασπαλισουμε το χαρτι)

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ
Η εφημερίδα του Ε2 για το περιβάλλον

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

1ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

απο τή Θεοδόξα Μοτάκη

Εκτέλεση
Σε ενα μπώλ ανακατευουμε το μελι (ρευστο ) με το
ταχινι. Προσθετουμε τα υπολοιπα υλικα και
ανακατευουμε πολυ καλα. Κοβουμε ενα κομματι
αντικολλήτικο χαρτι. Το πασπαλιζουμε με λιγο αλευρι.
Βαζουμε το μειγμα στο κεντρο του χαρτιου και
φτιαχνουμε ενα μπαστουνι. Τυλιγουμε το χαρτι σε
ρολο και τυλιγουμε τις ακρες του, οπώς τις καραμελες.
Το βαζουμε στήν καταψυξή για 10 λεπτα. Ξετυλιγουμε,
κοβουμε ροδελες. Τις βαζουμε σε ταψι με
αντικολλήτικο χαρτι και τις ψήνουμε 10-12 λεπτα
στους 170 βαθμους σε προθερμασμενο φουρνο

Καλή επιτυχια!!

Θεοδόξα Μοτάκη

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ απο τή Θεοδόξα Μοτάκη
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3 ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΟΥ
BUG’SBUNNY

Δεκέμβριος 2018

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ
Η Βάλια Φλώρου, 14 χρονών, αθλήτρια του ΝΑΟΜΑ στήν κατήγορια Optimist ( ιστιοπλοια) και μονιμή
κατοικος στο Ματι, περιγραφει τις δυσκολες στιγμες που περασε το απογευμα τής 23ής Ιουλιου.
Πώς ένιωσες αυτή τη στιγμή;
Αρχικα δεν νομιζα οτι ήταν κατι σοβαρο, οποτε δεν ανήσυχήσα. Αλλα οταν φτασαμε στήν παραλια, ολα
αλλαξαν. Πολλοι ανθρώποι ήταν εκει , εκλαιγαν και φώναζαν. Ένιώθα πολυ περιεργα και οταν ή φώτια
εφτασε κοντα στήν παραλια και αρχισε να καιει τα δυο μαγαζια που ήταν εκει, ουτε εγώ ,ουτε καποιος
αλλος ειμασταν αισιοδοξοι…

Τι έκανες όταν είδες τη φωτιά;
Όταν ειδα πώς ή φώτια ειναι τοσο κοντα
δεν πιστευα στα ματια μου...Ήμουν
σιγουρή πώς ολοι οσοι ειμασταν εκει, θα
καιγομασταν. Δυο ανθρώποι που βγήκαν
απο τα δυο μαγαζια που καιγονταν,
χαθήκαν μεσα στους καπνους . Δεν ξερώ
τι απεγιναν...Εμεις μπήκαμε μαζι με
αλλους 20 μεσα στή θαλασσα για να
προστατευθουμε.
Τι νομίζεις πώς σε έσωσε;
Αρχικα το οτι ήξερα καλο κολυμπι με
βοήθήσε παρα πολυ, διοτι κολυμπουσαμε
για 6 ώρες χώρις να κρατιομαστε απο
καπου... Αλλα αυτο που μας βοήθήσε ,
ήταν οτι ειμασταν ολοι μαζι και διναμε ο
ενας στον αλλο κουραγιο. Βεβαια οταν νυχτώσε χασαμε ολοι τις ελπιδες μας και τα πραγματα
δυσκολεψαν πολυ! Διοτι ειχε πολυ κυμα και χανομασταν ο ενας απο τον αλλο.
Ποια νομίζεις ότι είναι η αιτία;
Βασικα δεν εχώ ιδεα ποια ειναι ή αιτια τής φώτιας. Οι περισσοτεροι λενε οτι καποιος εκαιγε χορτα και
επειδή ειχε πολυ αερα πήρε φώτια ο Βουτζας και μετα κατεβήκε και στο Ματι.
Παντώς οποια και να ήταν ή αιτια ήταν μια μεγαλή καταστροφή ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ…
Βάλια Πουλημένου

5. ΤΕΤΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΩΝ
7. ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΡΩΕΙ ΚΡΕΑΣ
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11. Η ΚΟΤΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ...
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΔΑ

Οι αιτίες της πυρκαγιάς στο Μάτι
Η χρονική στιγμή τής τεραστιας πυρκαγιας στο Ματι δεν ήταν τυχαια. Η βασική αιτια τής εξαπλώσής τής φώτιας
με τις τραγικες συνεπειες, ήταν ή αλλοιώσή του φυσικου τοπιου. Επιπλεον, συμφώνα με τους επιστήμονες, ή υψήλή
θερμοκρασια καθώς και ή εντασή και κατευθυνσή τών ανεμών επαιξαν σήμαντικο ρολο στήν ταχεια εξαπλώσή τής
φώτιας. Το Αστεροσκοπειο Αθήνών μετρήσε ταχυτήτα ανεμών εώς και 120 χλμ./ώρα (μεταξυ 17:00 και 21:00 στις
23/7/18). Η ταχυτατή και με μεγαλή δριμυτήτα εξελιξή τής φώτιας, λογώ τών σφοδρών ανεμών, αφήσε μήδενικο χρονο
προειδοποιήσής και αντιδρασής. Συμφώνα με μαρτυριες, ο πλήθυσμος που βρισκοταν κυριώς κοντα στήν παραλια ελαβε
πλήροφορήσή οτι ή φώτια προσεγγιζε τήν ακτή απο ατομα που εκκενώναν το δυτικοτερο κομματι του οικισμου στο
Ματι. Στο Ματι οι δρομοι εχουν μικρο πλατος και μεγαλα οικοδομικα τετραγώνα, oποτε ή φώτια περασε γρήγορα μεσα
απο τα σπιτια και τις αυλες. Η φώτια εκαιγε πευκα, τα οποια ειναι τα πιο ευφλεκτα δεντρα επειδή περιεχουν ρετσινι,
δήλαδή καυσιμο. Όταν εξατμιζεται απο τή ζεστή βγαινει κήροζινή, ή οποια δήμιουργει μια αερια “μπαλα” που
καθοδήγειται απο τον ανεμο, γι’ αυτο ανθρώποι καιγονταν και μεσα στή θαλασσα.
Συνοψιζοντας, πολλοι ειναι οι λογοι που βοήθήσαν στήν εξαπλώσή τής φώτιας, ώστοσο μεγαλο μερος ευθυνής εχουν
και οι ανθρώποι.
Φλωριάννα Μητροπούλου, Χάρης Βλασσόπουλος, Χρήστος Τετράδης

ΜΗΝ ΤΟ ΒΑΖΕΙΣ ΠΟΤΕ ΚΑΤΩ…
Η Ασπασία Φωτοπούλου μας μιλαει για τήν εμπειρια τής
απο τή φώτια στο Ματι.
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Πώς κατάλαβες ότι υπάρχει φωτιά;
Όταν πήγα στήν πισώ αυλή μου μυρισε καπνος και καθώς
φευγαμε ειδαμε καπνο στήν Καλλιτεχνουπολή.
Πώς αισθάνθηκες;
Στήν αρχή δεν πιστευα οτι θα φτασει μεχρι το Ματι ή φώτια
αλλα οταν το καταλαβα στεναχώρήθήκα.
Πώς αντέδρασες;
Έβαλα τα κλαματα.
Όταν τελείωσε η φωτιά πώς ένιωθες που γλίτωσες;
Παρα πολυ ώραια! Γιατι οταν μας ειπαν οτι ή απεναντι
καφετερια ειχε καει νομιζα οτι θα ειχε καει και το σπιτι μας.
Το σπίτι σου έπαθε ζημιές;
Όχι, μονο κατι και κατι πλαστικα εξώ ήταν καμενα.
Έμαθα ότι πήγες εθελόντρια, πώς αισθανόσουν εκείνη
τη στιγμή;
Ωραια που ενιώθα οτι βοήθαώ, αλλα στενοχώριομουν για
τους ανθρώπους που καήκαν!
Εσείς όταν πήγατε για εθελοντισμό πώς βοηθήσατε;
Πήγαμε σε μια κατασκήνώσή. Η μαμα με μια φιλή τής
σερβιραν τους ανθρώπους, ενώ εγώ με τα παιδια επαιζα
επιτραπεζια.
Ήταν και παιδιά που είχαν χάσει τους γονείς τους στη
φωτιά;
Ναι υπήρχαν! Όχι ομώς στα παιδια που παιζαμε γιατι
υπήρχαν και παιδια που δεν ήθελαν να παιξουν.
Εσύ είδες ανθρώπους που είχαν καεί;
Ναι, στήν κατασκήνώσή ήταν και ανθρώποι με εγκαυματα
και ειδαμε και νοσοκομους να σερνουν ενα φορειο που τον
ανθρώπο τον ειχαν σκεπασει εντελώς με σεντονια και
καταλαβαμε οτι...
Μετά από όσα πέρασες τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις
στους υπόλοιπους ανθρώπους;
Ό,τι και να γινει, ’’μήν το βαζεις ποτε κατώ’’!
Άννα Χάλαρη

Όταν μιλαμε για οικολογική μοδα αναφερομαστε στα ρουχα τα οποια εχουν μεγαλή
διαρκεια ζώής. Που σήμαινει, οτι μπορουν να ανακυκλώθουν και τα υλικα τους να
χρήσιμοποιήθουν ξανα για να δήμιουργήθουν διαφορα αλλα προιοντα. Όλα αυτα,
για να μήν υπαρχουν επιπτώσεις στο περιβαλλον.
Οι βιομήχανιες ρουχών συμβαλουν στήν καταστροφή του περιβαλλοντος επειδή τα
ρουχα που παραγουν, γινονται με υλικα που δεν ειναι φιλικα προς το περιβαλλον.
Αυτο συμβαινει γιατι περιεχουν προιοντα που εχουν βασή το πετρελαιο, ειναι
δήλαδή συνθετικα και ετσι γινονται ρυπογονα στο περιβαλλον. Επισής, περιεχουν
μαλλι και βαμβακι, τα οποια χρειαζονται μεγαλες ποσοτήτες νερου για πλυσιμο.
Σιγα σιγα ή βιομήχανια τής μοδας εφτιαξε τα «πρασινα ρουχα» τα οποια δεν εχουν
υποστει χήμική επεξεργασια και δεν απαιτουν μεγαλες ποσοτήτες νερου για
πλυσιμο. Επομενώς, επιβαρυνουν λιγοτερο το περιβαλλον. .

Υπαρχουν παραδειγματα εταιριών που παραγουν ρουχα φιλικα προς το περιβαλλον
με τή βοήθεια διασήμών σχεδιαστών που θελουν να συμβαλουν σε αυτο. Οι εταιριες
αυτες, χρήσιμοποιουν 100% φυσικα υλικα και φιλικες προς το περιβαλλον Επίδειξη μόδας οικολογικών
διαδικασιες παραγώγής, ρουχα απο οικολογικο βαμβακι και πολυεστερα απο ρούχων
ανακυκλώμενο γυαλι.
Τα οικολογικα ρουχα δεν ειναι μονο μπλουζακια με ενα πρασινο λογοτυπο, ειναι ρουχα τα οποια απλώς ειναι
φυσικα προς το περιβαλλον και δεν διαφερουν απο τα ρουχα που φοραμε καθήμερινα. Η οικολογική μοδα εχει
δικο τής προσώπο, μοναδικο και ιδιαιτερο.
Πηγές: cover.gr / fmvoice.gr

Τα εύφλεκτα πεύκα

Τραγικές στιγμές στο Μάτι
Μια συνεντευξή απο τον Παναγιώτη και τή Μαίρη
Βιδάλη, 14 χρονών, που μενουν στο Κόκκινο Λιμανάκι:
Τί κάνατε όταν αντικρίσατε την φωτιά;
Πανικοβλήθήκαμε και μαζεψαμε γρήγορα τα πραγματα.
Μαζεψαμε τα κατοικιδια, βρεξαμε τα φυτα, κλεισαμε τις
πορτες, αδειασαμε τα μπαλκονια και βρεξαμε τους
τοιχους τών μπαλκονιών. Πήρε ο καθενας απο μια
βρεγμενή πετσετα και ενα σακιδιο με τα στοιχειώδή.
Πήγαμε στο λιμανι τής Ραφήνας και περιμεναμε να
σβήσει ή φώτια απο τή γειτονια μας.
Τι κάνατε όταν έσβησε η φωτιά;
Επιστρεψαμε στο σπιτι και ή μαμα μας καθισε ξυπνια σε
βαρδια για να προσεχει μήπώς και ή φώτια εφτανε παλι
στο σπιτι μας. Μιλήσαμε με φιλους που τους καήκε το
σπιτι και τους φιλοξενήσαμε για ενα μήνα. Επειδή
ήμαστε πολλα ατομα, μας εδινε γευματα ο στρατος αφου
δεν ειχαμε ρευμα.
Πώς νιώσατε όταν είδατε την περιοχή σας να καίγεται;
Αισθανθήκαμε θλιψή με ολους τους ανθρώπους και τα
ζώα που καήκαν. Απογοήτευτήκαμε που δεν μπορεσαν
να μας προστατεψουν, ανασφαλεια οταν επιστρεψαμε
μήπώς και ξαναεχουμε φώτια.
Πώς νιώθετε τώρα που είναι όλα καμένα γύρω σας;
Τώρα τα εχουμε συνήθισει, εχουμε ξεχασει πώς ήταν
ολος ο τοπος οταν ήταν ολα πρασινα και εχουμε
συνήθισει να τα βλεπουμε καμενα.
Τι θα κάνατε διαφορετικό τώρα;
Επειδή μας ειχε πειραξει ο καπνος, θα ειχαμε εφοδιαστει
με ειδικες μασκες για τον καπνο και θα φροντιζαμε να
υπαρχει πυροσβεστήρας στο σπιτι.
Γιώργος Καποδίστριας

Λουίζα Καλλιώρα

Μουσακάς « αλλιώς»
Υλικά
4-5 μεγαλες πατατες
500 γρ αρακα
2 μετρια καροτα
1 ξερο κρεμμυδι
2-3 φρεσκα κρεμμυδακια
1κ.σ πελτες ντοματας
2-3 κ.σ ανήθος
½ φλ.ελαιολαδο
Αλατι- πιπερι

Για την μπεσαμέλ
3-4 κ.σ. ελαιολαδο ή
3-4 κ.σ βουτυρο
6κ.σ γεματες κορν φλαουερ
¼ γλ. Κεφαλοτυρι ή ρεγγατο
1 ½ λιτρο γαλα
1 αυγο
Αλατι- πιπερι
λιγο μοσχοκαρυδο

Εκτέλεση
Βραζουμε τις πατατες αλατισμενο νερο. Τις καθαριζουμε, τις κοβουμε σε ροδελες και τις τήγανιζουμε. Αν
θελουμε τις αλειφουμε με ελαιολαδο και τις βαζουμε στο φουρνο μεχρι να ροδισουν.
Ετοιμαζουμε τον αρακα: Ζεσταινουμε σε κατσαρολα το μισο ελαιολαδο και σοταρουμε ελαφρα το κρεμμυδι και
τα κρεμμυδακια για 3-4 λεπτα. Προσθετουμε τα καροτα και τον αρακα, τον πελτε και το αλατι -πιπερι.
Συμπλήρώνουμε με νερο που να μισοσκεπαζει τα υλικα. Σκεπαζουμε και σιγοβραζουμε για 20 λεπτα.
Προσθετουμε τον ανήθο και το υπολοιπο ελαιολαδο. Μαγειρευουμε για αλλα 10 λεπτα περιπου.
Για την μπεσαμέλ
Σε μια κατσαρολα βαζουμε το γαλα να ζεσταθει ελαχιστα. Σε ενα μπώλ βαζουμε τα υπολοιπα υλικα μαζι με λιγο
γαλα και ανακατευουμεμε ενα συρμα να ενσώματώθουν. Τα ριχνουμε στήν κατσαρολα μεχρι να δεσει ή κρεμα
σε μετρια φώτια. Βαζουμε το αλατι- πιπερι. Τελος στρώνουμε τις πατατες σε ενα πυρεξ. Ριχνουμε 2-3 κουταλιες
απο τή μπεσαμελ. Στραγγιζουμε τον αρακα με μια σουρώτή κουταλα και τον στρώνουμε πανώ απο τις πατατες.
Προσθετουμε τή μπεσαμελ. Πασπαλιζουμε με λιγο τυρι. Ψήνουμε στους 180 βαθμους στον αερα για 30-35
λεπτα να ροδισει και να παρει ενα ώραιο χρώμα.
Θεοδόξα Μοτάκη
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Καταργούνται σταδιακά και στην

Ελλάδα τα πλαστικά καλαμάκια

Για τα καλαμακια ή εκστρατεια κατα τής χρήσής
τους αρχισε το 2015 οταν εντοπιστήκε μια χελώνα
ή μυτή τής οποιας ήταν αιματοβαμμενή αφου εκει
ειχε καρφώθει ενα κοκκινο καλαμακι. Το βιντεο με
τήν αιματοβαμμενή χελώνα εγινε viral και ετσι
αρχισε ή συγκεκριμενή εκστρατεια.
Αυτή η θαλάσσια χελώνα είχε σφηνωμένο στο ρουθούνι
της ένα καλαμάκι. Ευτυχώς μία ομάδα ειδικών την βρήκε
και την βοήθησε. Η χελώνα φαίνεται να ταλαιπωρείται
στην αρχή και να αιμορραγεί, όμως όταν καταφέρνουν και
το αφαιρούν όλο φαίνεται αρκετά ανακουφισμένη.

Όπώς επισήμαινεται σε σχετική ανακοινώσή τής
Ένώσής Επιχειρήσεών Αλκοολουχών Ποτών:
«αναγνωρίζουμε ότι ένα καλαμάκι ή ένας
αναδευτήρας ποτών χρησιμοποιείται μόνο για λίγα
λεπτά, ωστόσο χρειάζονται πολλά χρόνια για να
διασπαστεί, ενώ συχνά δεν αποσυντίθεται πλήρως
με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις
θάλασσες».
Προτεινουμε αντι για πλαστικα καλαμακια να
χρήσιμοποιουνται ανακυκλώσιμες βιοδιασπώμενες
εναλλακτικες ή καλαμακια ανοξειδώτα, μεταλλικα,
καλαμακια απο μπαμπου, γυαλινα ακομα και
μακαρονια Νο2 εαν το ροφήμα ειναι κρυο…
Ανδρικοπούλου Ζέτα
Σουγιούλ Έλενα

6

«ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ
Αν και ή ζώή μας διευκολυνθήκε αρκετα απο τή χρήσή
τής πλαστικής σακουλας, ή υπερκαταναλώσή τής
οδήγήσε σε μεγαλή περιβαλλοντική καταστροφή.
Υπολογιζεται οτι καθε ατομο χρήσιμοποιει 250-350
σακουλες τον χρονο, οι οποιες καταλήγουν στις
χώματερες, στή θαλασσα και γενικα στή φυσή χώρις
να διασπώνται. Αλλα ακομή και οταν διασπώνται τα
πραγματα μοιαζουν να ειναι χειροτερα, αφου γινονται
τροφή για ψαρια και πουλια σκοτώνοντας τα ιδια και
θετοντας κατ’επεκτασή σε κινδυνο και τήν υγεια του
ανθρώπου. Επισής, εχουν ανακαλυφθει τεραστιες
κήλιδες απο θρυμματισμενο πλαστικο στον Ειρήνικο
Ωκεανο αλλα και στή Μεσογειο θαλασσα, που εχουν
οδήγήσει αμετρήτα πουλια και ψαρια στον θανατο,
αφου παγιδευονται σε αυτες και πεθαινουν. Σήμαντική
αλλαγή εχει τελος σήμειώθει και στον θαλασσιο βυθο,
που το μαλακο φυσικο υποστρώμα του εχει
μετατραπει πλεον σε ενα τεχνήτο σκλήρο υποστρώμα
επιφεροντας ετσι αλλαγες στο οικοσυστήμα.

Η τραγωδία σε αριθμούς
H πυρκαγια στο Νεο Βουτζα, το Κοκκινο Λιμανακι και το Ματι ειναι ή φονικοτερή στήν ιστορια του
συγχρονου ελλήνικου κρατους
● 99 νεκροι, 13 απο τους οποιους βρήκαν τραγικο θανατο απο πνιγμο μεσα στή θαλασσα, και οχι απο
τή φώτια.
●Τουλαχιστον 13 οικογένειες περιλαμβάνονται μεταξύ των θυμάτων. Πρόκειται για παιδιά μαζί με
τους γονείς τους, τους θείους τους, τα αδέρφια τους ή τον παππού και τη γιαγιά τους.
● Συνολικα, ή καμενή εκτασή στο Ματι και το Νεο Βουτζα ειναι 12.759 στρέμματα εκ των οποίων 6.934
στρ. οικιστικών περιοχών και 5.825 στρ, δασών
και δασικών εκτάσεων.
● Σε 3.236 κτήρια, κριθήκαν μή κατοικήσιμα τα
1.657, ποσοστο 51,21% επι του συνολου.
Τον τραγικο επιλογο τής φονικής πυρκαγιας τής
23/07/2018 εγραψε ή "μαυρή λιστα" με τα ονοματα
τών 99 ανθρώπών που "χαθήκαν".
Τουλαχιστον 13 οικογενειες περιλαμβανονται μεταξυ
τών θυματών, προκειται για παιδια μαζι με τους γονεις
τους, τους θειους τους, τα αδερφια τους ή τον παππου
και τή γιαγια τους.
Όπώς αναφερεται σε σχετική ανακοινώσή του ΕΔΑ, το
70% τών εκτασεών εχει καει ολοσχερώς, ενώ το 30%
αντιστοιχει σε μερικώς ή μή καμενες εκτασεις.

Για να περιοριστει, λοιπον, αυτή ή περιβαλλοντική
καταστροφή, απο τήν 1ή Ιανουαριου 2018 αρχισε να
εφαρμοζεται ο νομος για τήν καταργήσή τής
πλαστικής σακουλας. Με βασή τον νομο αυτον, δεν
επιτρεπεται ή δώρεαν διαθεσή στους καταναλώτες τής
πλαστικής σακουλας μεταφορας εμπορευματών ή
προιοντών, αλλα επιβαλλεται πλεον περιβαλλοντικο
τελος τής ταξής τών 3 λεπτών για καθε τεμαχιο. Τα
εσοδα που εισπραττονται απο τις πλαστικες σακουλες
καταθετονται απο τους εμπορους στο αρμοδιο
Υπουργειο με σκοπο να διατεθουν εξολοκλήρου στον
Ελλήνικο Οργανισμο Ανακυκλώσής, ώστε να
αγοραζονται σακουλες πολλαπλής χρήσής και αλλα
μεσα μεταφορας προιοντών και να διανεμονται
δώρεαν στους πολιτες μεσα απο τους Δήμους.

Συμφώνα με μελετες, μετα απο μια μεγαλή πυρκαγια
υπαρχουν τεραστιες επιπτώσεις σε ολο το
περιβαλλον, δήλαδή τον αερα, το εδαφος, το
υπεδαφος και το νερο. Σχετικα με το εδαφος και
υπεδαφος, παρατήρειται μολυνσή απο φυσικα υλικα,
δήλαδή βαρεα μεταλλα που υπαρχουν στα δεντρα και
αφου καιγονται, εμπλουτιζουν τα επιφανειακα και
υπογειανερα.

Στοχος τής Ευρώπαικής Ένώσής αποτελει σε καθε
ατομο να αναλογουν 90 λεπτες πλαστικες σακουλες
μεταφορας το χρονο το αργοτερο ώς τις 31
Δεκεμβριου 2019. Δυστυχώς, ομώς, αν συνεχισουμε με
τον ιδιο ρυθμο, υπολογιζεται πώς ή καταναλώσή στήν
Ελλαδα θα ειναι περιπου 130 σακουλες ανα ατομο τον
χρονο. Ας ελπισουμε οτι το ελλήνικο καταναλώτικο
κοινο θα ευαισθήτοποιήθει περισσοτερο τους
επομενους μήνες και θα καταφερει να επιτυχει τον
επιθυμήτο στοχο.

"Ειναι στήν ουσια τα αποκαιδια που μενουν στο
εδαφος και με τήν παραμικρή διαταραξή οπώς
ανεμος, βροχή και αλλες καιρικες συνθήκες,
μεταφερονται στήν ατμοσφαιρα και ειναι δυνήτικα
πολυ επικινδυνα", τονισε ο κ. Λεκκας
Το σήμαντικοτερο ομώς, συμφώνα με τον καθήγήτή,
ειναι το γεγονος πώς ολα τα προήγουμενα
μεταφερονται στα υπογεια νερα.
Όλή αυτή ή μολυνσή φιλοξενειται στα υπογεια νερα
και εχει παρατήρήθει μεγαλή συγκεντρώσή απο
διοξινες και βαρεα μεταλλα σε πολλες περιοχες που
εχουν καει. Αυτή ή επιπτώσή φυσικα παραμενει για
μεγαλο χρονικο διαστήμα

Καραμήτρου Μελίνα & Ουγιαρίδη Αργυρώ

Νικόλας Αργυρός, Κυριάκος Λογοθέτης, Αβραάμ Γράος

Εκτος αυτών ομώς, μια σειρα ανοργανών και
οργανικών στοιχειών και ενώσεών, προερχονται απο
τα υλικα που καιγονται, οπώς πλαστικα, μεταλλα κλπ
και παραμενουν στο εδαφος και το υπεδαφος.
Συμφώνα με τον καθήγήτή Εφαρμοσμενής Γεώλογιας
Ευθυμή Λεκκα, οαεραςμολυνεται με μικροσώματιδια που
προερχονται απο τήν καυσή και τα οποια παραμενουν
για μεγαλο χρονικο διαστήμα, που μπορει να φτασει
ακομή και τα τρια χρονια, οπώς ειχε διαπιστώθει και
απο ερευνες στήν Ηλεια.

Οργή... Φόβο... Απελπισία…
Συνέντευξη με την κ .Έλια Καλία, κάτοικο Ματιού.
Πως αντιδράσατε όταν ξέσπασε η φωτιά;
Τήν στιγμή που αντιλήφθήκαμε οτι ή φώτια εχει
ξεφυγει απο τον ελεγχο τής πυροσβεστικής και
πλήσιαζε το σπιτι, πήραμε τα απολυτώς απαραιτήτα
εγγραφα και φυγαμε αμεσώς κατευθυνομενοι προς τή
θαλασσα για να σώθουμε. Μπήκαμε στο αυτοκινήτο
και προσπαθήσαμε να φτασουμε οσο γινεται πιο
κοντα στήν παραλια, αλλα επειδή ήταν ολα
μπλοκαρισμενα απο τα αυτοκινήτα που ειχαν
διοχετευτει απο τήν αστυνομια, αναγκαστήκαμε να
παρατήσουμε το αυτοκινήτο στήν μεσή του δρομου
και τρεχοντας πήγαμε στήν παραλια και πεσαμε στήν
θαλασσα με τα ρουχα και τις τσαντες μας.
Είχατε απώλειες;
Ειμασταν απο τους τυχερους και δεν ειχαμε
ανθρώπινες απώλειες συγγενών. Χασαμε φιλους και
γνώστους. Η καταστροφή τών σπιτιών μας, ολών τών
περιουσιών μας και τών αυτοκινήτών μας ήταν
ολοκλήρώτική.
Πώς νιώσατε γι'αυτό;
Οργή, πονο, απογνώσή, φοβο, απελπισια.
Ποιά ήταν τα συναισθήματά σας όταν βουτήξατε
στη θάλασσα;
Ήμασταν σιγουροι οτι θα πεθαιναμε γιατι λογώ τών
ανεμών και τών πυκνών καπνών δεν μπορουσαμε να
αναπνευσουμε. Επισής, επειδή υπήρχαν πευκα στήν
παραλια, ο δυνατος ανεμος εφερνε συνεχώς προς το
μερος μας αποκαιδια και σπιθες και αναγκαζομασταν
να βουταμε το κεφαλι μας συνεχεια στή θαλασσα.
Λουίζα Καλλιώρα 3

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΥΚΗ
Σε συνομιλια μας με τον κ. Νίκο Κούση σχετικα με τή δρασή ανακυκλώσής χαρτιου του Δήμου Λυκοβρυσής –
Πευκής, μας ειπε τα εξής:
«Η δράση για την ανακύκλωση στα σχολεία Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης ξεκίνησε πέρυσι.
Η ανακύκλωση κάνει καλό στο περιβάλλον γιατί τα χαρτιά αυτά ξαναγίνονται πρώτη ύλη για καινούργια χαρτιά και
έτσι σώζουμε πολλά δέντρα.
Το σχολείο σας είναι σε μία από τις καλύτερες θέσεις ανάμεσα σε όλα τα σχολεία της περιοχής, και θέλουμε να πούμε
ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους μαθητές που αγκαλιάσατε αυτή τη δράση για να βοηθήσουμε την ανακύκλωση.
Σε αυτό το κουτί ανακύκλωσης βάζουμε όλα τα χαρτιά που δεν χρειαζόμαστε όπως παλιές ζωγραφιές, φυλλάδια,
παλιές φωτοτυπίες, χαρτόνια που περισσεύουν από κατασκευές ή βιβλία και περιοδικά που δεν χρειαζόμαστε. Με τον
τρόπο αυτό προστατεύουμε το περιβάλλον και ομορφαίνουμε το σχολείο μας.»
Ο κ. Νικος Κουσής ειναι εργαζομενος στο τμήμα ανακύκλωσης του δήμου Λυκοβρυσής-Πευκής.
Μαρίλια Μητιτενίδη - Χριστίνα Σέμπου

Ανακύκλωση—ένας θησαυρός στα σκουπίδια
To ξερατε οτι:
• Ετήσιώς στήν Ελλαδα πετιουνται 300.000 τονοι χαρτιου;
• Με καθε τονο χαρτιου σώζεται ή ζώή 17 δεντρών.
• Για καθε τονο ανακυκλώμενο χαρτι, εξοικονομουμε
ενεργεια αντιστοιχή με 135 λιτρα πετρελαιου.
Τα οργανικα σκουπιδια (απομειναρια τροφιμών) αν
χρήσιμοποιήθουν σώστα, δινουν το καλυτερο ειδος
λιπασματος για τα χώραφια σε σχεσή με τα χήμικα
λιπασματα που παραγουν οι βιομήχανιες.
Με λιγα λογια: Ένας θησαυρός στα σκουπίδια!
‘Ένα απο τα μεγαλυτερα συγχρονα οικολογικα προβλήματα
ειναι τα απορριμματα, δήλαδή τα σκουπιδια μας. Οι
ανθρώποι καταναλώνουν ολοενα και περισσοτερα προιοντα,
τα οποια ομώς πετανε στα σκουπιδια μετα τή χρήσή
τους .Ειδικα αυτοκινήτα, τα «απορριμματοφορα»,
μεταφερουν αυτα τα σκουπιδια στις χώματερες. Οι
χώματερες ειναι μεγαλες τρυπες σκαμμενες στή γή οπου
συγκεντρώνονται και θαβονται τα απορριμματα!!
Υπαρχει ομώς ή λυσή τής ανακυκλώσής, τής μετατροπής
δήλαδή τών σκουπιδιών σε χρήσιμα υλικα, τα οποια
μπορουμε να χρήσιμοποιήσουμε και παλι.
Οι υλες απο τις οποιες βγαινουν τα ανακυκλώσιμα
υλικα ειναι:
Το ΓΥΑΛΙ, το ΧΑΡΤΙ, το ΠΛΑΣΤΙΚΟ και το
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. Τα υλικα αυτα βγαινουν απο καποια
αλλα υλικα, που τα λεμε πρώτες υλες.
Κανοντας λοιπον ανακυκλώσή, επιτυγχανουμε να
μήν χανονται ολοενα και μεγαλυτερες ποσοτήτες
χαρτιου, γυαλιου και πλαστικου. Εξοικονομουμε
επομενώς τις πρώτες υλες.
Τα οφέλη της ανακύκλωσης για το περιβάλλον
είναι πολλά:
Έχουμε λιγοτερα σκουπιδια.
Λιγοτερες χώματερες.
Καθαροτερες θαλασσες, ακτες, δασή, ποταμια και
λιμνες.
Σώζουμε τα δεντρα
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Γιώργος Κουκουσάς, Γιώργος Σιόμπολος

Το σύμβολο της ανακύκλωσης

ΠΛΑΣΤΙΚΟ : Ο ΓΝΩΣΤΟΣ – ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ
Η Παγκοσμια Ημερα Περιβαλλοντος για το 2018 ειχε ώς θεμα κατι το οποιο προκαλει ιδιαιτερή περιβαλλοντική
ανήσυχια με τον τιτλο: “BEAT PLASTIC POLLUTION”, καλώντας μας ολους να δρασουμε για να καταπολεμήσουμε τή
μεγαλυτερή περιβαλλοντική προκλήσή τής εποχής μας. Ειναι πλεον γνώστο οτι, ενώ το πλαστικο εχει πολλες χρήσιμες
χρήσεις, εχουμε γινει υπερβολικα εξαρτήμενοι απ’ αυτο, με σοβαρες περιβαλλοντικες συνεπειες.
Τι ειναι ομώς το πλαστικο και τα προιοντα του ;
Με τον ορο «πλαστικο» περιγραφουμε στήν καθήμερινή γλώσσα, τα «αφυσικα», δήλαδή τα δήμιουργήμενα απο τον
ανθρώπο πολυμερή που χρήσιμοποιουνται ώς πρώτή υλή για τήν κατασκευή συνθετικών ή ήμισυνθετικών προιοντών.
Όσο ευκολα παραγονται και συσσώρευονται τοσο δυσκολα εξαλειφονται απο τή φυσή. Μερικα απο τα πιο επικινδυνα
προιοντα, που γνώριζουμε και χρήσιμοποιουμε ολοι ειναι : τα πλαστικα περιτυλιγματα, τα πιατα, τα μαχαιροπήρουνα και
τα ποτήρια καφε μιας χρήσής, τα αλουμινια, οι συσκευασιες χυμών και μπουκαλιών. Το χειροτερο ομώς ειναι πώς πλεον
το πλαστικο χρήσιμοποιειται ευρεώς στήν παραγώγή υφασματών και ρουχών, επιπλών και ήλεκτρονικών συσκευών,
σαπουνιών και καλλυντικών, τα οποια ειναι τοξικα και μπορουν να βλαψουν τον εγκεφαλο και το νευρικο συστήμα.
Στον 21ο αιώνα οι κοινώνιες ειναι ιδιαιτερα καταναλώτικες. Συνεπώς, συμφώνα με ερευνες :
1.000.000 πλαστικα μπουκαλια μιας χρήσής πώλουνται καθε λεπτο παγκοσμιώς και ο αριθμος θα αυξήθει κατα 20%
μεχρι το 2021.
5.000.000.000 πλαστικες σακουλες μιας χρήσής χρήσιμοποιουνται καθε χρονο και
500.000 τονοι πλαστικών ρυπαινουν τις ευρώπαικες θαλασσες με μεγαλυτερο αποδεκτή τή Μεσογειο
Οι περιβαλλοντολογοι δήλώνουν οτι διαμορφώνεται μια νεα κρισή το ιδιο επικινδυνή με τήν κλιματική αλλαγή. Η
ανθρώποτήτα ζει πανώ σε μια θαλασσα πλαστικου!
Επιπλεον, εχουν καταγραφει και δυσαρεστα γεγονοτα, οπώς οτι μια θαλασσια χελώνα Καρετα – Καρετα βρεθήκε να
επιπλεει νεκρή στο Ανατολικο Αιγαιο, χτυπήμενή απο ταχυπλοο. Η ειδήσή ομώς σ’ αυτο το γεγονος ήταν οτι ή χελώνα
ειχε στο στομαχι τής 84 κομματια πλαστικου.
Συμφώνα παντα με επιστήμονικες ερευνες, τα πλαστικα περιεχουν χήμικα στοιχεια τα οποια ειναι τοξικα και
διαταρασσουν τις ορμονες. Επισής, μπορει να χρήσιμευσουν ώς μαγνήτής για αλλους ρυπους οπώς διοξινες , μεταλλα και
παρασιτοκτονα. Εκτος αυτου, απο το παραγομενο πλαστικο, μονο ενα μικρο ποσοστο καταλήγει στήν ανακυκλώσή. Τα
υπολοιπα καταλήγουν στή θαλασσα ή σε χώματερες. Μαλιστα, συμφώνα με μελετες, σε λιγα χρονια οι θαλασσες θα
περιεχουν σε βαρος περισσοτερο πλαστικο απ’ οτι ψαρια. Ήδή, το πλαστικο απο τις θαλασσες εχει μπει στήν ανθρώπινή
τροφική αλυσιδα.
Περυσι το ιατρικο περιοδικο Λανσετ, στήν εκθεσή του, αναφερει πώς οι ώκεανοι περιεχουν πανώ απο 5 τρισ.
κομματια πλαστικών, τα οποια προερχονται κυριώς απο απορριμματα και διασπώνται συνεχώς σε μικροτερα σώματιδια.
Μαλιστα, το 96% τών πλαστικών τεμαχιών που συγκεντρώθήκαν σε μια δειγματολήψια τών υδατών του βορειου
Ατλαντικου ήταν μικροσκοπικες ινες οι οποιες αναποφευκτα καταλήγουν στο πιατο μας. Αναλυσεις νερου τής βρυσής
ανα τον κοσμο αποκαλυψαν οτι 83% τών δειγματών περιειχαν πλαστικες ινες. Μικροσκοπικα σώματιδια πλαστικών
εχουν επισής εντοπιστει σε θαλασσινο αλατι και σε οστρακοειδή. Πολλα απο τα μικροσώματιδια, ινες και χήμικες ουσιες
που καταλήγουν στους ανθρώπινους ιστους εχουν επανειλήμμενα εντοπιστει στον εγκεφαλο, στους μυες, στο γαλα,
στο αιμα, και σε διαφορα αλλα μερή του σώματος. Τετοια σώματιδια και ουσιες διεισδυουν κυριώς μεσώ του πεπτικου
και του αναπνευστικου συστήματος, αλλα και μεσώ του δερματος.
Το πλαστικο χρήσιμοποιειται σε πολλες εφαρμογες, απο το πλαστικο καλαμακι μεχρι τα αεριώθουμενα. Ειναι ευκολο
στή χρήσή, ευκολο να διαμορφώθει και φθήνο στήν παραγώγή του. Όχι ομώς και στή διαχειρισή του μετα τή χρήσή του.
Η WWF και αλλες οργανώσεις και ερευνήτες θεώρουν απαραιτήτή τήν αμεσή λήψή μετρών οπώς :
Οι κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μια δεσμευτική διεθνή συμφώνια και να απαγορευσουν ολοκλήρώτικα τα πλαστικα
μιας χρήσής.
Οι επιχειρήσεις να σχεδιασουν νεα, φιλικα προς το περιβαλλον υλικα προκειμενου να αντικατασταθουν τα πλαστικα
Οι πολιτες να μήν επιλεγουν προιοντα σε πλαστική συσκευασια, να μειώσουν τα πλαστικα μιας χρήσής και να
ενταξουν τήν ανακυκλώσή στήν καθήμερινοτήτα τους.
Δανάη Δασκαλογιάννη
Ιάσονας Δούμουρας
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