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Eίστε εργένης, έχετε μικρά πάρτι γενεθλίων  
ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκδήλωσης;

Έχετε γονείς, αδέλφια, συγγενείς που σας προβληματίζουν 
με το φαγητό τους, τι θα φάνε και πότε 

γιατί δεν προλαβαίνετε εσείς;
Γι’ αυτό ειμαστε εμεισ εδώ.

Διαθέτουμε 14 διαφορετικά ελληνικά φαγητά, 
λαδερά, με κρέας, με κοτόπουλο, ζυμαρικά 

και ότι τραβάει η όρεξή σας.
μεταΦόΡα Κατ’ όιΚόΝ δώΡεαΝ

τιμεσ όιΚόΝόμιΚότατεσ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Η αύξηση της υπεριώδους ακτι-
νοβολίας δεν είναι καταστρε-
πτική µόνο για τον ανθρώ-

πινο οργανισµό. Μια νέα µελέτη 
που διεξήχθη από διεθνή οµάδα 
ειδικών δείχνει για πρώτη φορά ότι 
οδηγεί και σε µεγάλη αύξηση των 
θανάτων θαλασσίων ειδών. 

Οι ερευνητές που δηµοσιεύουν 
τη µελέτη τους στην επιθεώρηση 
«Global Ecology and Biogeography» 
συνέλεξαν πληροφορίες από προ-
ηγούµενες µελέτες στις οποίες δι-
ερευνάτο η επίδραση της υπερι-
ώδους ακτινοβολίας Β (UVB) στη 
θαλάσσια ζωή. Από την ανάλυση 
αυτών των στοιχείων προέκυψε ότι 
υπάρχει στενή σύνδεση µεταξύ των 
επιπέδων της UVB και των ποσο-
στών θανάτων, κυρίως σε ό,τι αφο-
ρά τα φύκη, τα κοράλλια, τα οστρα-
κόδερµα καθώς και τις λάρβες και 
τα αβγά των ψαριών. 

«Από τη µελέτη µας προέκυψε ότι 
η θνησιµότητα είναι η βιολογική 
απόκριση στην αύξηση της UVB» 
ανέφερε σχετικά η κύρια συγγραφέ-
ας της µελέτης, ∆ρ Μόιρα Γιάµπρες 
από το Καθολικό Πανεπιστήµιο της 
Χιλής στο Σαντιάγο η οποία συνερ-
γάστηκε µε ερευνητές από το Πανε-
πιστήµιο της ∆υτικής Αυστραλίας. 

Η υπεριώδης ακτινοβολία Β είναι 
γνωστό ότι εµποδίζει τη φωτοσύν-
θεση, την απορρόφηση θρεπτικών 
συστατικών, την ανάπτυξη και την 
αναπαραγωγή σε ορισµένα είδη, 
ωστόσο εκτιµάται ότι είναι η πρώτη 
φορά που γίνεται αποτίµηση σχετι-
κά µε την επίδρασή της συγκεκρι-
µένα στα θαλάσσια οικοσυστήµατα. 
Σύµφωνα µε τη ∆ρα Γιάµπρες «η 
ακτινοβολία UVB αποτελεί µια µε-
γάλη απειλή για τη θαλάσσια ζωή 
καθώς επιδρά αρνητικά από τη 
βάση προς την κορυφή της τροφι-
κής αλυσίδας». 

ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Η ερευνήτρια υπογράµµισε πως 
παρότι η προσοχή των περισσότερων 
επιστηµόνων έχει στραφεί τα τελευ-
ταία χρόνια στην επίδραση της κλιµα-
τικής αλλαγής στα θαλάσσια περιβάλ-
λοντα, στην οξίνιση των ωκεανών και 
στον ευτροφισµό, ένας σηµαντικός 
αλλά παραγνωρισµένος παράγοντας 
που µετατρέπει τις θάλασσες σε «κρα-
νίου τόπο» είναι και η ακτινοβολία 
UVB στην οποία πρέπει επίσης να 
στραφεί το ενδιαφέρον των ειδικών. 

«Οι πληθυσµοί του κριλ, ενός εί-
δους γαρίδας που απαντάται σε πολ-
λούς ωκεανούς και είναι από τα είδη 
στη βάση της τροφικής αλυσίδας µει-
ώθηκαν κατά 60 φορές µεταξύ του 
1970 και του 2003 ενώ κατά την ίδια 
περίοδο η ακτινοβολία UVB αυξήθη-
κε σηµαντικά. Η µείωση των κοραλ-
λιών στις τροπικές και υποτροπικές 
θάλασσες συνδέεται µε τα αυξηµένα 
επίπεδα της UVB. Ετσι η αύξηση της 
θερµοκρασίας των υδάτων ίσως δεν 
είναι ο µόνος παράγοντας που οδη-
γεί τα κοράλλια σε θάνατο» σηµείω-
σε η ∆ρ Γιάµπρες µιλώντας στο BBC 
Nature. 

Και τα φύκη είναι ευαίσθητα στην 
ακτινοβολία UVB, γεγονός άκρως ση-
µαντικό, κατά την ειδικό, καθώς απο-
τελούν πρωταρχικό τµήµα της τροφι-
κής αλυσίδας των θαλασσών. 

Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ… 
ΖΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ

Οι επιστήµονες που βρίσκονται 
πίσω από τη νέα µελέτη δηλώνουν 
έκπληξη σχετικά µε το ότι η τρύπα 
του όζοντος βρίσκεται πλέον χαµη-
λά στην περιβαλλοντική «ατζέντα» 
µετά την υπογραφή του Πρωτοκόλ-
λου του Μόντρεαλ το 1987 (στο 
πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αποφα-
σίστηκε η απαγόρευση χρήσης ου-
σιών που καταστρέφουν το στρώ-
µα του όζοντος στην ατµόσφαιρα, 
όπως είναι οι χλωροφθοράνθρα-
κες - CFCs). «Το Πρωτόκολλο του 
Μόντρεαλ είχε επιτυχία ως προς το 
να αποφευχθεί η περαιτέρω κατα-
στροφή του στρώµατος του όζοντος 
και να τεθούν οι βάσεις για την 
αποκατάστασή του, ωστόσο αυτή η 
αποκατάσταση δεν έχει ακόµη γίνει 
πραγµατικότητα» σηµείωσε η δρ 
Γιάµπρες και κατέληξε τονίζοντας 
ότι ο πληθυσµός πρέπει να κατα-
νοήσει πως η τρύπα του όζοντος 
συνεχίζει να αποτελεί πρόβληµα 
για ολόκληρο τον πλανήτη. «∆εν 
πρέπει να ξεχνούµε ότι η τρύπα του 
όζοντος η οποία έχει ως αποτέλε-
σµα το να φθάνουν στη Γη υψηλά 
επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας 
επιδρά και στην ανθρώπινη υγεία 
µε εµφάνιση καρκίνων του δέρµα-
τος αλλά και σοβαρών οφθαλµολο-
γικών βλαβών». 

Η υπεριώδης ακτινοβολία 
σκοτώνει τη θαλάσσια ζωή

O Λάκης Λαζόπουλος θα ζητά «συγνώμη» 
σε Αυστραλία και Νέα Υόρκη από το φθινόπωρο

ΚΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ UVB ΦΥΚΗ, ΚΟΡΑΛΛΙΑ, 
ΟΣΤΡΑΚΟ∆ΕΡΜΑ ΚΑΙ ΛΑΒΡΕΣ ΨΑΡΙΩΝ

Ενας κουβάς γεµάτος 
«ανεπίσηµα» προφυλα-
κτικά από την Αυστρα-

λία βρέθηκε στο Ολυµπιακό 
Χωριό του Λονδίνου, προ-
καλώντας την αντίδραση της 
εταιρείας προφυλακτικών 
Durex που είναι ο επίσηµος 
προµηθευτής προφυλακτι-
κών των Ολυµπιακών Αγώ-
νων. Η Ολυµπιακή Επιτρο-
πή του Λονδίνου 2012 έχει 
ξεκινήσει επίσηµη έρευνα 
για την υπόθεση, ενώ οι 
αθλητές αστειεύονται αναρ-
τώντας φωτογραφίες των 
αυστραλιανών προφυλακτι-
κών στο Facebook. «Χαχα! 
Οι φήµες είναι αληθινές. 
Ολυµπιακό Χωριό», έγραψε 
µία αυστραλιανή ποδηλά-
τρια, αναφερόµενη στις φή-
µες ότι κάθε τέσσερα χρόνια 
το χωριό που φιλοξενεί τους 
αθλητές των Ολυµπιακών 
Αγώνων «παίρνει φωτιά». 

Η µόδα της δωρεάν παρο-
χής προφυλακτικών στους 
αθλητές ξεκίνησε στους 
Ολυµπιακούς της Βαρκε-
λώνης το 1992, κίνηση 
που προσυπέγραψε και η 
∆ιεθνής Ολυµπιακή Επι-
τροπή. Οι διοργανωτές των 
Ολυµπιακών Αγώνων του 
Λονδίνου 2012 παρείχαν 
150.000 δωρεάν προφυλα-
κτικά στους 10.800 αθλητές 
που συµµετέχουν σε αυτούς, 

επίσηµος προµηθευτής των 
οποίων είναι η εταιρεία 
Durex. Αντίστοιχα, στο Πε-
κίνο µοιράστηκαν 100.000 
προφυλακτικά, ενώ στους 
Ολυµπιακούς του Σίδνεϊ το 
2000, οι διοργανωτές χρει-
άστηκε να παραγγείλουν 
20.000 περισσότερα προ-
φυλακτικά από τις 70.000 
που είχαν προµηθευτεί αρ-
χικά. Εκπρόσωπος της ορ-
γανωτικής επιτροπής των 
Ολυµπιακών του Λονδίνου 
ανακοίνωσε ότι διενεργείται 
έρευνα προκειµένου να δια-
πιστωθεί ποιος µοίρασε τα 
αυστραλιανά προφυλακτι-
κά της εταιρείας Ansell - τα 
Kangaroo condoms (προφυ-
λακτικά Καγκουρό), όπως 
ονοµάζονται - στους αθλη-
τές. Προσέθεσε, ωστόσο, 
ότι οι αθλητές δικαιούνται 
να φέρνουν µαζί τους στο 
χωριό προϊόντα για προσω-
πική χρήση. «Θα το ερευνή-
σουµε και θα ζητήσουµε να 
µην µοιραστούν σε άλλους 
αθλητές γιατί η Durex είναι 
ο προµηθευτής µας» είπε 
η εκπρόσωπος. Εκπρόσω-
πος της Ansell, δήλωσε ότι 
η εταιρεία της δεν γνωρίζει 
κάτι για το ζήτηµα και ότι 
µάλλον πρόκειται για φάρ-
σα. «∆εν έχουµε επίσηµη 
συµµετοχή ή σχέση µε τους 
Ολυµπιακούς» σχολίασε.

Μετά την Ευρωπαϊκή 
περιοδεία που έκανε 
ο Λάκης Λαζόπουλος 

µε την παράσταση που έγρα-
ψε ο ίδιος µε τίτλο: «Sorry... 
I’m Greek» θα κάνει κάποιες 
στάσεις στην Κύπρο και θα 
σταµατήσει για διακοπές.

Έτσι αφού θα ξεκουραστεί 
και «γεµίσει τις µπαταρίες 
του» θα ξεκινήσει ξανά περι-
οδεία στη Νέα Υόρκη και σε 
πόλεις της Αυστραλίας. 

Ο Λάκης Λαζόπουλος επι-
θυµεί να δουν την παράστα-
ση και οι Έλληνες που ζουν 
στο εξωτερικό γι’ αυτό και η 
περιοδεία στο εξωτερικό.

Βρέθηκαν ανεπίσημα 
προφυλακτικά 
τα οποία θορύβησαν 
την Ολυμπιακή Επιτροπή

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS... DUREX


