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Τα πάντα για το Περιβάλλον ! 
  Με  αφορμή  την  παγκόσμια  ημέρα  περιβάλλοντος  συμμετείχαμε  εθελοντικά  σε  μια  προσπάθεια  του 
Δήμου  Ζηρού  για  τον  συμβολικό  καθαρισμό  σκουπιδιών  περιμετρικά  της  Λίμνης  Ζηρού  την  Κυριακή  5 
Ιουνίου με σημείο αφετηρίας το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
 
 

 
 
Φωτογραφία στο το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της λίμνης Ζηρού στις 5 Ιουνίου 2011, παγκόσμια 
ημέρα περιβάλλοντος. Για το πανό που σχεδιάσαμε βοήθησαν όλοι οι μαθητές των Παπαδατών. 
Ο Νίκος, η Ελένη, ο Θύμιος, ο Κωνσταντίνος, η Κατερίνα, η Αναστασία, ο Χρήστος και ο Κοσμάς.  
 

Το οικολογικό πρόβλημα   
                              της Βαλεντίνης Κοκκίνη 
 

Μετά τη παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αισθανθήκαμε την ανάγκη να αναφερθούμε στο περιβάλλον 
μας  και  στις  βλαβερές  συνέπειες  που  έχει  προκαλέσει  ο  άνθρωπος  σε  αυτό.  Συγκεκριμένα,  μετά  την 
βιομηχανική επανάσταση ο άνθρωπος, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητές του, συμπεριφέρεται αλαζονικά 
και επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον στο βωμό της οικονομικής προόδου, γεγονός όμως που καθιστά μη 
βιώσιμη όχι μόνο τη ζωή του αλλά και την περαιτέρω οικονομική του ανάπτυξη. Το πρόβλημα είναι πλέον 
οικουμενικό,  γιατί  η  περιβαλλοντική  υποβάθμιση  δε  γνωρίζει  σύνορα.  Η  ανθρωπότητα  οφείλει  να 
συνειδητοποιήσει  τον  κίνδυνο  που  την  απειλεί.  Σε  αδρές  γραμμές,  η  περιβαλλοντική  κρίση  είναι  στην 
ουσία η κρίση του σύγχρονου πολιτισμού και των αξιών του. Ειδικότερα, για την κρίση ευθύνονται, αφενός 
η έλλειψη ουσιώδους  παιδείας  που επέφερε απώλεια του μέτρου και οδηγεί στην παραβίαση της ηθικής,  
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αφετέρου  η  εδραίωση  του  δόγματος  ‘’ανάπτυξη  για  την 
ανάπτυξη’’  με  κάθε  τίμημα  λόγω  του  πόθου  για  δύναμη 
και υπεροχή αποτελούν πλέον  ‘’καθεστώς’’  στο σύγχρονο 
παγκόσμιο σύστημα,  γι’ αυτό και δεν τηρούνται  τα μέτρα 
προστασίας  του  περιβάλλοντος.  Ακόμη,  η  αποθέωση  των 
υλικών αξιών. 
 Συνέπειες  αυτής  αποτελούν  η  υπερπαραγωγή  και  η 
υπερκατανάλωση  που  προκαλεί  συσσώρευση  του  όγκου 
των απορριμμάτων. Έτσι εμποδίζεται η ανάπτυξη τρόπων 
ζωής που εξοικονομούν ενέργεια και είναι φιλικοί προς το 
περιβάλλον. Καθώς και η αστική ανάπτυξη που απαυγάζει 
αισθητική  κακοποίηση  και  έλλειψη  πράσινου  λόγω  της 
απρογραμμάτιστης  επέκτασης  πόλεων.  Γι’αυτό  και  όλοι 
πρέπει  να  δραστηριοποιηθούμε  κατά  αυτού  του  τόσο 
σημαντικού προβλήματος που μας απειλεί. 
 
 
 
 
 
 

Τα πάντα για το Περιβάλλον !  

      Συντακτική Ομάδα 
 

• Κίτσιου Κατερίνα 
• Κοκκίνη Αναστασία 
• Κοκκίνη Βαλεντίνη  
• Kοκκίνης Παναγιώτης 
• Νάκα Ελένη 
• Σιντόρη Λαμπρινή 
• Χρήστου Κωνσταντίνος 
• Χρήστου Νικόλαος 

 
 

           Υπεύθυνος Εφημερίδας :   
                         Κώτσης Μάνθος 

 

   Το  τεύχος  αυτό  είναι  αφιερωμένο  στο  περιβάλλον!  Είναι  μια 
προσπάθεια  ευαισθητοποίησης  και  ενημέρωσης  όλων  μας  σε 
θέματα που αφορούν το περιβάλλον.   
   Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος συμμετείχα‐
με  εθελοντικά  σε  μια  προσπάθεια  του  Δήμου  Ζηρού  για  τον 
συμβολικό  καθαρισμό  σκουπιδιών  περιμετρικά  της  Λίμνης 
Ζηρού  την  Κυριακή  5  Ιουνίου  με  σημείο  αφετηρίας  το  Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
  Φυσικά  τη μέρα αυτή στη Λίμνη 
Ζηρού δεν ήταν μόνο  
‘’Οι  Πιτσιρίκοι‘’,  αλλά  και 
μαθητές  από  τη  Φιλιππιάδα,    το 
Ριζοβούνι,  το  Θεσπρωτικό  καθώς 
και ένα Δημοτικό σχολείο από την 
Κέρκυρα. 
    Η  παρέα  μας  ήταν  η  Ελένη,  η 
Κατερίνα, η Αναστασία, ο Θύμιος, 
ο  Νίκος,  ο  Κωνσταντίνος,  ο 
Κοσμάς και ο Χρήστος. 
    Στη  συντροφιά  μας  ήταν  και  η 
μικρή σκυλίτσα, η Kirby ! 
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    Ο  Δήμος  Ζηρού  είχε  προμηθεύσει 
μικρούς  και  μεγάλους  με  καπέλα, 
πλαστικές  σακούλες  και  γάντια,  ενώ 
παράλληλα  έγινε σχετική  ενημέρωση 
και προβολή με θέματα σχετικά με το 
περιβάλλον. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανακύκλωση των Απορριμμάτων
Όλο και περισσότεροι τοπικοί ορ
όπου  γίνεται  επεξεργασία  τω

  
γανισμοί κτίζουν εγκαταστάσεις 
ν  σκουπιδιών  που  πετούν  τα 

 

νοικοκυριά.  Το  κόστος  κατασκευής  είναι  πολύ  μεγάλο,  αλλά 
αποδίδουν πολύ σύντομα και  υπάρχει σημαντικό κέρδος από  τα 
υλικά πού ανακυκλώνονται. Επίσης, γίνεται σημαντική οικονομία 
στα καύσιμα, γιατί τα σκουπίδια δεν είναι πλέον απαραίτητο να 
μεταφερθούν  σε  απομακρυσμένες  περιοχές  και  να  θαφτούν. 
Αναφέραμε την παραπάνω διαδικασία για να μην νομίζουμε ότι 
υπάρχουν  μόνο  προβλήματα,  γίνονται  προσπάθειες  για  την 
αποφυγή  οικολογικών  προβλημάτων  και  πρέπει  όλοι  να 
ευαισθητοποιηθούμε  ώστε  να  καταφέρουμε  να  σώσουμε  το 
περιβάλλον. 
 

Βαλεντίνη Κοκκίνη 
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o ξέρατε ότι … 
μοποιούνται 
ερισσότερο 

 ι
 

 κίνητό μας μια μέρα  την 

νσταντίνος & 
στου 

 

 Οι  πλαστικές  σακούλες  χρησι
για 20 λεπτά και ρυπαίνουν για π
από 400 χρόνια.  
 

 Η  μόλυνση  του  περιβάλλοντος  ‘’γεννά’’ 
κοντά παιδιά ! 
Σύμφωνα  με  τους  επιστήμονες  ,  η  μόλυνση 
του  περιβάλλοντος  επηρεάζει  το  ύψος  των 
νέων  παιδιών  καθώς,  όσα   εκτίθενται  σε 
υψηλά  επίπεδα  χημικών  ουσιών  που 
ρυπαίνουν,  γίνονται  πιο  κοντά  από  τους 
συνομηλίκους τους. 
 

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται 11 εκατομμύρ

Αν αφήναμε  το αυτο

α πλαστικές σακούλες την ημέρα. 

εβδομάδα στο σπίτι,  θα μειώναμε  την ατμοσφαιρική 
ρύπανση κατά 50%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κω
Νίκος Χρή
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               Από εμάς εξαρτάται να σώσουμε  
                          το περιβάλλον    

 
 
                                                                     Ζωγραφιά της Κωνσταντίνας Τσιρώνη 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

                                                                  Από τη καμπάνια της Greenpeace 
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Γιορτάζει το Περιβάλλον ;    
Το περιβάλλον μας σήμερα δε γιορτάζει, γιατί έχει χιλιάδες λόγους να μη γιορτάζει. Η συμπεριφορά μας 
ως μονάδες απέναντι στη γη, έχει μετατρέψει το μεγάλο σπίτι που μας φιλοξενεί χιλιάδες χρόνια τώρα, σε 
παράνομες χωματερές, σε καμένα δάση, σε παράνομα δομημένες εκτάσεις, σε μολυσμένα ποτάμια, σε 
εργοστάσια που εκπέμπουν δηλητηριώδη αέρια. Μια χώρα που εκτιμά τόσο το περιβάλλον της, ώστε δε 
διαθέτει ούτε καν ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος για να δώσει το βάρος που πρέπει στην προστασία του, 
δεν έχει λόγους δυστυχώς να γιορτάζει αυτή την ημέρα. Όσες αποσπασματικές παρεμβάσεις κι αν γίνουν 
για την προστασία του, αν δε θα αλλάξει τίποτα αν καθένας από εμάς δεν κλείσει τους διακόπτες της 
αλόγιστης κατανάλωσης ενέργειας. Τότε ίσως υπάρχει κάτι για να γιορτάσουμε σε μερικά χρόνια. 

Αναστασία Κοκκίνη 

Η νοσταλγία της φύσης 
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   Ο  κόσμος  είναι  αστικοποιημένος  και 
αστικοποιείται  όλο  και  περισσότερο, 
όμως η νοσταλγία της φύσης ενδημεί σε 
όλο .  Συζούμε  με  τους  εκπρόσωπους 
της φύσης,  όπως  είναι  τα  οικιακά  ζώα, 
οι γλάστρες στα  παλκόνια, οι κήπ ι, κι 
ακόμη  την  αναζητούμε  σε  εκδρομές 
στον  περιαστικό  κ ι  υπαίθριο ώρο, 
στις  διακοπές  μας,  σ   θύλακες 
πρασίνου εντός του αστικού χώρου… 
     Η  νοσταλγία  της  φύσης
τον  έρωτα,  που  κι  αυτός  είναι  μια 
νοσταλγία  της  πρωταρχικής  και  πιο 
συγκλονιστικής  εμπειρίας  κάθε 
ανθρώπου.  Η  πρ ληψη  της  φ ης  με 
τα  μικρότερα  κατά  το  δυνατόν 
παράσιτα  ερ ίσματ ,  αποτελεί 
ουσιαστική ικανοποίηση  αυτής  της 
νοσταλγίας.  Οι  πιο  συνειδητοί  αναχωρητές  από  τον  «ανθρωποποίητο»  κόσμο  λέγονται  φυσιολάτρες, 
οικολόγοι, ορειβάτες ή κάπως αλλιώς, όμως και οι υπόλοιποι δεν παύουν να έχουν κάποιον αναχωρητισμό 
μέσα  τους.  Όμως  η  φύση  νοθεύεται,  απαρτιώνεται,  απομαγεύεται,  κιτσοποιείται.  Η  ορεινή  ύπαιθρος 
καταλαμβάνεται  από  ανεμογεννήτριες,  τα  χιονοδρομικά  κέντρα  προκαλούν  τερατώδεις  αποξέσεις  του 
χώρου,  η  παράλογη  οδοποιία  διαρρηγνύει  τη  συνοχή  των  τοπίων,  η  κίνηση  μοτοσυκλετών  και  4Χ4 
επιβάλλει  μια  απαράδεκτη  χασμωδία  στο  χώρο…  Και  το  ερώτημα  που  μπαίνει,  μέσα  σε  αυτές  τις 
συνθήκες της μεγάλης ενέδρας των επενδυτών της αρπαχτής και της λεηλασίας  : Μπορούμε να είμαστε 
ανέμελοι  νοσταλγοί,  προσεγγιστές  της  φυσικότητας,  «χρήστες»  της  ομορφιάς,  των φαντασιώσεων,  των 
αισθήσεων;  Μπορούμε  να  είμαστε  γενικώς  ανέμελοι  και  να  απολαμβάνουμε  αυτά  που  απλόχερα  μας 
προσφέρει  η φύση; 

Λαμπρινή Σιντόρη 
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Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία ; 
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είναι  τα  υπερήλικα  άτομα  και 

 λ

α ι

ι  σύμφωνα  με  στοιχεία  της 

   Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι πολλές και σοβαρές. Το 
κυριότερο σύστημα που προσβάλλεται στον ανθρώπινο 
οργανισμό είναι το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό.  
   Περισσότερο  ευάλωτα 
μάλιστα  εκείνα  που  πάσχουν  από  πνευμονικά  και 
καρδιακά  νοσήματα.  Επίσης  ιδιαίτερη  επίπτωση 
παρουσιάζεται στις παιδικές ηλικίες για δύο όγους  (α) 
τα  παιδιά  παρουσιάζουν  αυξημένη  μεταβολική 
δραστηριότητ  και  (β)  το νευρ κό,  το αναπνευστικό και 
το  αναπαραγωγικό  σύστημα  των  παιδιών,  δεν  είναι 
πλήρως αναπτυγμένα. 
Πιο  συγκεκριμένα  κα
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  το  περιβάλλον  και  την 
υγεία, στην Ευρώπη 
 

 ένα στα επτά παιδιά προσβάλλεται από άσθμα 
 το  άσθμα  προσβάλλει  περισσότερο  τα  παιδιά  της  δυτικής  Ευρώπης  συγκριτικά  με  εκείνα  της 
Ανατολικής Ευρώπης (δεκαπλάσια επίπτωση) 

 άσθμα  ‐  αλλεργίες  και  άλλα  αναπνευστικά  νοσήματα  αυξάνουν  ολοένα  και  περισσότερο  και 
αποτελούν ένα από τα κυριότερα αίτια εισαγωγής στα νοσοκομεία. 

Επίσης οι διάφοροι ρύποι του περιβάλλοντος ευθύνονται πολλές φορές για αποβολές εμβρύων, συγγενείς 
διαμαρτίες, σωματικές και διανοητικές αναπηρίες και διαταραχές της αναπαραγωγικής  ικανότητας των 
ανθρώπων. 
Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος η οποία προκαλεί αναπνευστικά 
προβλήματα αλλά και αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων σε μη καπνιστές κατά 
20‐30%. 
Τέλος  θα  πρέπει  να  αναφέρουμε  μια  ακόμη  σημαντική  αιτία  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης,  τον  θόρυβο,  ο 
οποίος  μπορεί  να προκαλέσει  μείωση  της  ακοής.  Εκτιμάται  ότι  10.000.000  άνθρωποι  στην  Ευρώπη  είναι 
εκτεθειμένοι σε υψηλές στάθμες θορύβου. 
Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ευαισθητοποιημένη  από  τον  κινδύνους  που  διατρέχει  η  υγεία  μας  εξαιτίας  της 
μόλυνσης  του  περιβάλλοντος,  έχει  εξαγγείλει  στρατηγική  οι  κυριότεροι  στόχοι  της  οποίας  είναι  :  η 
βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η θέσπιση μέγιστων ορίων 
επικινδυνότητας για τους διάφορους ρύπους και η παρακολούθησή τους, η σταδιακή δραστική μείωση των 
ρύπων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια η νοσηρότητα και η θνησιμότητα συνεπεία 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αναμένουμε και εμείς να δούμε να εφαρμόζονται και στη χώρα μας αυτές 
οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Νάκα Ελένη 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος 
 

Η  τεράστια  τεχνολογική  πρόοδος  είχε  σαν  συνέπεια  την 
υπερβολική  εκμετάλλευση  της  φύσης.  Η  μόλυνση  της 
ατμόσφαιρας  από  τις  βιομηχανίες,  τα  εργοστάσια,  τα 
καυσαέρια  από  τα  τροχοφόρα  δηλητηριάζουν  τη  φύση  και 
χειροτερεύουν τις συνθήκες ζωής του ανθρώπινου είδους. 
Η  θάλασσα  ρυπαίνεται  από  λύματα,  απορρίμματα  και 
απόβλητα,  που  συνέχεια  δέχεται,  με  συνέπεια  να 
εξαφανίζονται πολλά είδη ζώων, πτηνών και ψαριών. 
Η  καταστροφή  του  εδάφους  και  του  υπεδάφους  από  τις 
χημικές ουσίες που τα διαποτίζουν και τις πυρηνικές  
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δοκιμές, οι συνεχείς πυρκαγιές που καταστρέφουν τα δάση και αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και τη 
ζωντάνια της φύσης. 
Η  οικολογική  ισορροπία  έχει  πληγεί  υπερβολικά.  Όλα  αυτά  απειλούν  και  καταστρέφουν  το  φυσικό 
περιβάλλον και έχουν αρνητικές συνέπειες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του. 
 

Παναγιώτης & Αναστασία Κοκκίνη 

Ένα τραγούδι . . .  
 

Γελοιογραφία    
Από το βιβλίο ‘’ Συνομήλικοι ’’  του Αρκά  

Το καλοκαίρι μου 
 

Μουσική/Στίχοι: Χατζηγιάννης Μιχάλης 
  
Ναι, πες μου σε όλα ναι 
Όμορφα μάτια μπλε 
Και θα ʹναι η βραδιά κομπλέ 
Μη, μη το σκεφτείς στιγμή 
Τέλος οι δισταγμοί 
Πάμε στην κορυφή... 

8 
 

Οι πιτσιρίκοι 

 

Κι αν είσαι θάλασσα 
Εγώ σʹ αγκάλιασα 
Κι αν είσαι άνεμος 
Εγώ σε κράτησα 
Κι άμα το αύριο 
Είναι στο χέρι μου 
Θα ʹσαι για πάντοτε 
Το καλοκαίρι μου 
 

Τί, πρέπει να κάνω τί 
Μια κίνηση απλή 
Κάνει το έργο να παιχτεί 
 

Πώς, θες να στο πω αλλιώς 
Πάμε ολοταχώς 
Μέχρι να δούμε φως 
 
 

Δώσε μου ένα φιλί 
Ό,τι θυμάμαι 
Να το ξεχάσω 
Και τʹ όνομά μου μαζί 
Και την παλιά μου ζωή 
 

                                       Κατερίνα Κίτσιου        
 
 
 
 
 
 

                                                                                       Νίκος Χρήστου 
 

http://kithara.vu/index.php?cmd=ci&cre=xatfgcianngs+mixalgs

