12 οικολογία και πολιτισμός

εν αιθρία

Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Σύγχρονη γλυπτική από άμμο

Καλοκαίρι θερμό πια!

άλλα μέρη του κόσμου. Φέτος
έγινε στην Αγία Πετρούπολη
με θέμα τον κινηματογράφο
και το 11ο διεθνές φεστιβάλ
γλυπτών στην άμμο (FIESA) στο
Πέρα, της επαρχίας Algarve,
στη νότια Πορτογαλία με θέμα
τη μουσική. Στα φεστιβάλ
αυτά τόνοι άμμου μετατρέπονται σε πανέμορφα γλυπτά.
Είναι μια τέχνη φιλικότατη
Da Vinci προς το περιβάλλον, εφόσον
τα γλυπτά κατασκευάζονται με
Ποιος δεν έχει χτίσει …παλά- άμμο ως πρώτη ύλη και δεν κατια στην άμμο, κάστρα στην
ακρογιαλιά είτε όταν ήταν παιδί είτε για το δικό του παιδί σε
μεγάλη ηλικία;
Η τέχνη αυτή στην εποχή μας
ανάγεται σε σπουδαίο εικαστικό γεγονός από ανθρώπους
που συμμετέχουν σε φεστιβάλ
γλυπτικής, στην Πορτογαλία,
την Ιαπωνία, την Αγγλία και σε

Χιονάτη με κάστρο

χνών, είναι πως
από
τη
φύση τους
είναι θνησιγενή,
αφού, μετά από λίγες ημέρες
και αφού τα θαυμάσουν οι
επισκέπτες της υπαίθριας έκθεσης που τα φιλοξενεί, λόγω
της ευτελούς πρώτης ύλης, θα
διαλυθούν αφήνοντας μόνο
την ανάμνησή τους και τις
καταπληκτικές φωτογραφίες
τους!
Τα θέματα μπορεί να είναι,
όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, εμπνευσμένα από παραμύθια, μύθους μεσαιωνικούς,
μοντέρνα τέχνη κ. α. Μπορούμε να δούμε γνωστά πρόσωπα, πολιτικούς, διασημότητες
ή μεγάλους καλλιτέχνες και
επιστήμονες, όπως τον Ντα Βίντσι…

ελληνικές, κατά προτίμηση,
θάλασσες θαυμάζοντας τις
εντυπωσιακές Αφροδίτες στις

Κρεβάτι από άμμο

παραλίες ή σε μουσεία, και
από Σεπτέμβριο τα λέμε πάλι.
Καλό καλοκαίρι σε όλους
Παναγιώτης Χαλούλος
http://users.sch.gr/pchaloul/
zografiki/zografikoi-pinakes.
htm
http://blogs.sch.gr/pchaloul/

of-Sand-Sculpting-Self-Crack-open-

ταστρέφεται ούτε ρυπαίνεται
το περιβάλλον. Το αποτέλεσμα
είναι εκπληκτικό, ενώ τα έργα
είναι, συνήθως, μνημειώδη σε
διαστάσεις. Ένα κύριο χαρακτηριστικό όμως των γλυπτών
αυτών, που τα ξεχωρίζει από
τα συνήθη γλυπτά των επώνυμων, μεγάλων και σπουδαίων
ή λιγότερο γνωστών καλλιτε-

Αυτοκίνητο από άμμο

Παρκάρετε, λοιπόν, στην παραλία το …αυτοκίνητό σας
από άμμο ή ξαπλώστε στο …
αμμουδερό κρεβάτι σας και
απολαύστε, τουλάχιστο, τις

ΠΟΣΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ;

Παναγιώτης Χαλούλος, Αφροδίτες
των Κυκλάδων, 1991

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Η κομποστοποίηση είναι μια
φυσική διαδικασία, η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε
μια πλούσια σκούρα ουσία (λίπασμα). Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστ ή χούμους. Είναι μια εναλλακτική μορφή ανακύκλωσης,
η οποία, αν και στην υπόλοιπη
Ευρώπη είναι ευρέως διαδεδομένη, στην Ελλάδα δεν είναι γνωστή
(το ποσοστό κομποστοποίησης
στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν
υπερβαίνει το 2%).
Έχει εκτιμηθεί ότι περίπου το
35-40 % των απορριμμάτων
μπορεί να κομποστοποιηθεί. Τα
προς κομποστοποίηση απορρίμματα τοποθετούνται μέσα σε ειδικές βιοδιασπώμενες σακούλες
και συλλέγονται μέσα σε ειδικούς
κάδους χρώματος καφέ. Έπειτα

μεταφέρονται στα ειδικά κέντρα
κομποστοποίησης όπου και τα
επεξεργάζονται.
Τα υλικά που μπορούμε να διαθέσουμε προς κομποστοποίηση
κυρίως είναι: φλούδια και κοτσάνια από λαχανικά, χορταρικά
ή φρούτα, κλαδέματα από τον
κήπο του σπιτιού μας, οργανικά λιπάσματα, στάχτη από τζάκι,
θρυμματισμένα τσόφλια αβγών,
χαρτί κουζίνας, πριονίδι και υπολείμματα βοτάνων (π.χ. κατακάθια καφέ).
Η κομποστοποίηση είναι μια
μορφή ανακύκλωσης, η οποία
προτείνεται ως μια βασική μέθοδος διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Είναι μια μέθοδος ανακύκλωσης οικονομική και φιλική
προς το περιβάλλον, ενώ τα οφέλη προς αυτό είναι πολλά. Το κο-

μπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τον εμπλουτισμό των ελληνικών εδαφών, αφού, ως γνωστό,
ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά
αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα διάβρωσης και ερημοποίησης.
Στην Αττική εφαρμόζεται ένα
τεράστιο πιλοτικό πρόγραμμα
ανακύκλωσης με τους καφέ κάδους, η επιτυχία του οποίου θα
αποτελέσει τον πρόδρομο για
περαιτέρω εφαρμογή του και σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ήδη
έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της
πόρτα-πόρτα ενημέρωσης των
νοικοκυριών και τους επόμενους
μήνες αναμένεται η τοποθέτηση
των καφέ κάδων. Την ευθύνη του
προγράμματος την έχει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με
την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και την ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.
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