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με ελπίδα για 
ένα καλύτερο αύριο…

Η κλιματική αλλαγή έχει πάρει τα πάνω της, με την υπερθέρμανση στο 
κόκκινο και τα έντονα και άστατα καιρικά φαινόμενα να επικρατούν.

Η πανδημία covid 19 έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες 
ανθρώπους στον πλανήτη με άγνωστο το πότε θα ελεγχθεί και πως.

Η οικονομική κρίση πλήττει κράτη, επιχειρήσεις και νοικοκυριά,                      
με ανεξέλεγκτες συνέπειες φτώχειας.

Οι πόλεμοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ανά τον κόσμο,                            
με χιλιάδες νεκρούς και πρόσφυγες.

Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση με όλα αυτά να σε κάνουν να 
αναρωτιέσαι εάν είμαστε στο τέλος μια εποχής για την ανθρωπότητα                 
και εάν αξίζει να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο.

Δεν μας αρέσει να κινδυνολογούμε, ούτε είμαστε απαισιόδοξοι,               
αλλά όλα συνωμοτούν εναντίον μας και δυστυχώς δεν μπορούμε να μη 
σχολιάσουμε αυτά που βιώνουμε και που μας κάνουν απαισιόδοξους           
πολλές φορές.

Αισιόδοξα όμως λέμε, ότι όσο οι άνθρωποι είναι ζωντανοί, δημιουργούν, 
ελπίζουν και προσπαθούν μέσα από αποτυχίες και πολλά λάθη,                         
για ένα καλύτερο μέλλον.

Αυτή είναι η φύση μας, ευτυχώς. 
Ας ελπίσουμε να λογικευτούμε για να εξασφαλίσουμε με τις 
αποφάσεις μας, ένα ασφαλές αύριο για τους νεότερους.                                                                                                           

                                                                                 Να είστε καλά,
                                                   Τάσος Ξύδης 

                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Ο εμβολιασμός είναι μια από 
τις σημαντικότερες ιατρικές 
πράξεις που πραγματοποιούνται 
προς όφελος των ανθρώπων, 
προκειμένου να προστατευτούν 
από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα. 
Προλαμβάνει 2-3 εκ. θανάτους 
κάθε χρόνο και αποτελεί μία από τις 
πλέον επιτυχημένες και αποδοτικές 
από άποψη κόστους παρεμβάσεις 
στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Σκοπός των εμβολίων είναι να 
ισχυροποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα 
εναντίον συγκεκριμένων παθογόνων 
έτσι ώστε να είναι ικανός ο οργανισμός 
να αντισταθεί σε αυτά όταν ξαναέρθει σε 
επαφή μαζί τους. Ο αποτελεσματικότερος 
τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός 
με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν 
χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε 
υψηλό ποσοστό και προφυλάσσει από τη 
μετάδοση του ιού της γρίπης. Είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό ο αντιγριπικός εμβολιασμός να 
εφαρμόζεται σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) 
που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες 
αυξημένου κινδύνου. Οι ομάδες αυξημένου 
κινδύνου είναι οι εξής: 

1.  Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω 
2.  Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν 
έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια 
νοσήματα: 
Α)άσθμα ή άλλες χρόνιες  πνευμονοπάθειες
Β)καρδιακή νόσο με σοβαρές    
αιμοδυναμικές διαταραχές.
Γ) ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή 
Επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας). 
Δ) μεταμόσχευση οργάνων 
Ε)δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες 
αιμοσφαιρινοπάθειες) 
Ζ)σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο   χρόνιο 
μεταβολικό νόσημα 
Η) χρόνια νεφροπάθεια. 
3.   Νευρομυϊκά νοσήματα 
4. Εγκυμονούσες γυναίκες ανεξαρτήτου 

Ας κάνουμε την πρόληψη… πράξη ζωής!!
ηλικίας κύησης. 
5. Λεχωίδες 
6. Θηλάζουσες 
7.Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη 
μακροχρόνια (π.Χ. Νόσος kawasaki, 
ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλα) για τον 
πιθανό ο κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου 
reye μετά από γρίπη. 
8.  Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή 
με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή 
φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, 
τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
επιπλοκών από τη γρίπη. 
9. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό 
και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων- 
λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών 
σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, 
τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.Ά.) 
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10. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι). 
Κάθε επιδημική έξαρση της γρίπης εισβάλει 
ταχύτατα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η 
πρόβλεψη του χρόνου αλλά και του τόπου 
εκδήλωσής της, ενώ συχνά προκαλεί την 
αποδιοργάνωση της επαγγελματικής και της 
κοινωνικής ζωής, την υπέρμετρη αύξηση της 
κατανάλωσης φαρμάκων και όχι σπάνια, την 
αύξηση της θνησιμότητας. 
Επίσης  σύμφωνα με τον παγκόσμιο  
οργανισμό υγείας εκτός της γρίπης και η 
πνευμονιοκοκκική νόσος αποτελεί μια 
σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας, 
με θύματα κυρίως μικρά παιδιά και 

ηλικιωμένους. Ειδικότερα, η πνευμονιοκοκκική 
πνευμονία συνιστά τον πλέον συνηθισμένο 
τύπο  βακτηριακής πνευμονίας, ενώ το 
ποσοστό θνητότητάς της στους ενήλικες 
κυμαίνεται από 6,4% έως άνω του 40%. Στα 
συχνά συμπτώματα της πνευμονιοκοκκικής 
πνευμονίας περιλαμβάνονται ο πυρετός, τα 
ρίγη, ο παραγωγικός βήχας, το θωρακικό 
άλγος, η δύσπνοια και η αδυναμία. Πέραν του 
παράγοντα ηλικία, επιπρόσθετοι συντελεστές 
που επαυξάνουν τον κίνδυνο νόσησης από 
πνευμονιόκοκκο είναι ο διαβήτης, το άσθμα, 
η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(χαπ), τα χρόνια καρδιακά νοσήματα, η 
ανοσοκαταστολή λόγω νοσήματος ή 
θεραπείας, ενώ το κάπνισμα και ο αλκοολισμός 

επίσης επιτείνουν τον κίνδυνο. Στην ελλάδα 
ο εμβολιασμός για την πρόληψη της 
πνευμονιοκοκκικής νόσου είναι ενταγμένος 
στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών (επε) 
για όλους τους ενήλικες άνω των 65 ετών (η 
ηλικία εκλαμβάνεται ως αυτοτελής παράγων 
κινδύνου), καθώς και για ενήλικες 18 έως 64 
ετών που ανήκουν στις ομάδες κινδύνου για 
σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις (όπως 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια 
καρδιακά και αναπνευστικά νοσήματα, , αλλά 
και συστηματικοί καπνιστές). Συνεπώς, δύο 
είναι οι βασικοί λόγοι για να εμβολιαστούμε, 
αφενός για να προστατεύσουμε τους εαυτούς 
μας και αφετέρου για να προστατεύσουμε 
τους γύρω μας.

Η πνευμονιοκοκκική νόσος
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Η προστατευτική μάσκα έχει 
μπει ήδη στη ζωή μας και είναι 
υποχρεωτική. Τι ισχύει όμως για 
τα παιδιά και πως μπορείτε να τα 
βοηθήσετε να ξεπεράσουν τους 
φόβους τους, για να την φορέσουν 
όταν κρίνεται απαραίτητο;

Οι μάσκες οποιουδήποτε είδους δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται σε παιδιά 
ηλικίας κάτω των 2 ετών λόγω του 
κινδύνου πιθανής ασφυξίας. Για παιδιά 
άνω των 2 ετών, η μάσκα πρέπει να 
καλύπτει το στόμα και τη μύτη και δεν 
πρέπει να την αγγίζει το παιδί όταν τη 
φοράει. Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα ταιριάζει 
άνετα στο πρόσωπό του παιδιού σας και 
ότι δεν του είναι αρκετά σφιχτή ώστε να 
μπορεί να αναπνεύσει. Παραθέτουμε 
μερικές πρακτικές συμβουλές για να 
πείσετε το παιδί σας να φορέσει τη 
προστατευτική του μάσκα:

Δώστε τις δυνάμεις υπερήρωα!
Τα παιδιά γνωρίζουν ότι σχεδόν όλοι 
οι υπερήρωες φορούν μάσκες, οπότε 
μπορείτε να τα πείσετε για το πώς η μάσκα 
βοηθάει να μας δώσει την υπερδύναμη να 
καταπολεμήσουμε το covid-19 και άλλα 
μικρόβια όπως η γρίπη.

Χρησιμοποιήστε μυστικό κώδικα!
Ένας άλλος τρόπος για να κάνετε τη 
μάσκα να φαντάζει πιο ελκυστική για τα 
παιδιά σας είναι να βρείτε λέξεις που να 
παραπέμπουν σε έναν μυστικό κώδικα 
σχετικά με τη μάσκα. Αυτό μπορεί να τα 
βοηθήσει να αισθανθούν ότι παίζουν ένα 

Παιδί και μάσκα covid -19
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παιχνίδι με το πρόσωπο καλυμμένο, ενώ 
θα τους υπενθυμίζει να μην το αγγίξουν.

Εξηγήστε τους με απλά λόγια γιατί 
πρέπει να φορούν τη μάσκα!
Τα παιδιά συνήθως καταλαβαίνουν 
περισσότερα από όσα νομίζετε, ακόμη 
και αν φοβούνται τις μάσκες. Εξηγώντας 

με απλά λόγια, πόσο ζωτικής σημασίας 
είναι για την υγεία και την ασφάλεια όλων, 
μπορεί να βοηθήσει στο να την αποδεχτούν.

Δώστε τους επιλογές!
Εάν το παιδί σας φοβάται να φορέσει μάσκα, 
δώστε του την επιλογή να διακοσμήσει 
δύο ή τρεις διαφορετικές μάσκες, ώστε να 

επιλέξει αυτή που του αρέσει περισσότερο.

Φορέστε εσείς πρώτοι τη μάσκα!
Τα παιδιά είναι πιο πιθανό να φορούν 
μάσκες όταν βλέπουν και τους γονείς 
τους να το κάνουν. Φορώντας οι γονείς τη 
μάσκα βοηθούν τα παιδιά να ξεπεράσουν 
τους φόβους τους.
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Πλάνο Ανάπτυξης της Ηλεκτροκίνησης!
Με επιτυχία διοργανώθηκαν από 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
ημερίδες για το Πλάνο Ανάπτυξης 
της Ηλεκτροκίνησης, σε συνεργασία 
με τους Φίλους Μηχανοκίνητου 
Αθλητισμού.

Αναλύθηκε το Πλάνο Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας για την Ηλεκτροκίνηση, 
όπου συμπεριλήφθηκαν θεματικές 
όπως η νομοθεσία, τα παραδείγματα 
από άλλες χώρες, τα συγκοινωνιακά 

δεδομένα της Δυτικής Ελλάδας, οι 
προτεινόμενες τοποθεσίες εγκατάστασης 
σημείων φόρτισης, η εκτίμηση κόστους, τα 
προτεινόμενα μοντέλα λειτουργίας και η 
μελλοντική πρόβλεψη για την ανάπτυξη 
της ηλεκτροκίνησης για το μέλλον στην 
Περιφέρεια. Επίσης αναλύθηκαν στους 
συμμετέχοντες τα περιβαλλοντικά, 
υγειονομικά, οικονομικά οφέλη της 
ηλεκτροκίνησης και η συσχέτιση με 
αναπτυξιακούς δείκτες σε όλους τους 
τομείς.
Ακολούθησαν διαλογικές συζητήσεις και 
εκφράστηκαν οι απόψεις των φορέων, 
με κοινά συμπεράσματα την ανάγκη 

περαιτέρω εξειδίκευσης του νομοθετικού 
πλαισίου, την κοινή συνεργασία 
μεταξύ όλων των φορέων, την στήριξη 
στους στόχους που έχουν τεθεί, όπως 
και στην αύξηση των πόρων για την 
ηλεκτροκίνηση.
Ο Αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος 
κ. Δημητρογιάννης δήλωσε: «Είμαστε 
η πρώτη Περιφέρεια που στην ουσία 
αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, 
δημιούργησε έναν οδηγό, ένα 
αλφαβητάρι για την ηλεκτροκίνηση, 
ξεκινώντας την όλη προεργασία προτού 
ακόμα κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο 
στη βουλή».
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Στο ειδικό αφιέρωμα video που ετοίμασε 
ο Δήμος Ναυπακτίας, σημαντικές 
προσωπικότητες των γραμμάτων και της 
πολιτικής, όπως ο πρώην Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης 
Παυλόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης 
Σχοινάς, η Ιστορικός και πρώην 
Υπουργός κ. Σία Αναγνωστοπούλου και 
η Ακαδημαϊκός και Ιστορικός κ. Μαρία 
Ευθυμίου, μιλούν για την ιστορία, τις 
αξίες, αλλά και τα επίκαιρα μηνύματα της 
Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Παρέμεινε 
στην ιστορία η ναυμαχία που έγινε 
στις 7 Οκτωβρίου του 1571 μεταξύ των 
ενωμένων στόλων της Ισπανίας, της 
Βενετίας, της Γένουας, της Νεάπολης και 
Σικελίας αφενός και του ενιαίου στόλου της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αφετέρου, 
στην είσοδο του Κορινθιακού Κόλπου. 
Είναι μια από τις σημαντικότερες ναυμαχίες 

Χωρίς   εορταστικές εκδηλώσεις 
και την φυσική αναπαράσταση 
του ιστορικού αυτού γεγονότος 
στο Ενετικό λιμάνι της πόλης 
λόγω πανδημίας, γιορτάστηκε η 
449η επέτειος της Ναυμαχίας της 
Ναυπάκτου, γνωστή στον δυτικό 
κόσμο και ως «Ναυμαχία του 
Lepanto». 

449η επέτειος
Ναυμαχίας της Ναυπάκτου

στην παγκόσμια ιστορία και η αμέσως 
μετά της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας πιο 
ιστορική θαλάσσια σύγκρουση. Αποτελεί 
δε ακόμη και ιστορικό σταθμό στη ναυτική 
τακτική καθώς και στη ναυπηγική. Μετά τη 
κατάληψη της Κύπρου από τον Σουλτάνο 
Σελήμ Β΄, τον Αύγουστο του 1570, και 
τις επακόλουθες από τους Τούρκους 
σφαγές των παραδοθέντων Ενετών 
αλλά και μετά την στάση των Οθωμανών 
έναντι των χριστιανικών κρατών, 
άρχισαν τότε με την πρωτοβουλία του, 
μετέπειτα Αγίου, Πάπα Πίου του Ε΄ τα 

χριστιανικά κράτη και μάλιστα η Ισπανία 
και η Ενετία να συνάπτουν συμμαχίες για 
κοινές κατά των Οθωμανών πολεμικές 
ενέργειες που απέβλεπαν κυρίως στη 
διάλυση του οθωμανικού στόλου και 
την απελευθέρωση των κατεχομένων 
εδαφών.  Η ναυμαχία αυτή έληξε την ίδια 
μέρα, με θριαμβευτική επικράτηση των 
Δυτικών, αλλά και τεράστιες απώλειες και 
από τις δυο πλευρές. Ένα ισχυρό μήνυμα 
που φτάνει μέχρι και το σήμερα, ειδικά 
μετά τις συνεχόμενες προκλήσεις των 
Τούρκων στη Μεσόγειο.

Ηλεκτροκίνησης!
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Η ζωοφιλία στην Αρχαία Ελλάδα 
Σε αντίθεση με τις σύγχρονες 
κοινωνίες, στην αρχαιότητα η 
σχέση ανθρώπου και ζώου δεν 
αντανακλά ανθρωποκεντρική 
θεώρηση του κόσμου. Εκτός από 
τον Αριστοτέλη για τον οποίο 
τα ζώα δημιουργήθηκαν για να 
υπηρετούν τον άνθρωπο και 
στον οποίο πιστώνεται η πρώτη 
συστηματική μελέτη του ζωικού 
βασιλείου (τα φυσιογνωστικά 
έργα του υπό τον γενικό τίτλο 
«Βιολογικά» αποτελούν τις πρώτες 
ζώσες ακριβείς μαρτυρίες περί 
τη φύση και τα ζώα) πραγματείες 
άλλων φιλοσόφων και ιστορικών 
αναδεικνύουν τα ζώα σε ισότιμες 
οντότητες με νοημοσύνη και σοφία.

Πράγματι, τα πατήματα των μακρινών 
προγόνων που κληροδοτήθηκαν στην 
ανθρωπότητα (αγγειογραφίες, έργα 

φιλοσόφων, ανασκαφικά ευρήματα 
κ.α.) φανερώνουν την ιδιαίτερη σχέση 
τους με τα ζώα. Η πρώτη μαρτυρία 
για τον ιδιαίτερο δεσμό ανθρώπου με 
ζώο δίδεται από τον Όμηρο (12ος-8ος 
αιώνας πχ) στην Οδύσσειά του. Είναι 
η σχέση του Οδυσσέα με τον σκύλο 
του, Άργο. Κατά τον επικό ποιητή, το 

αγαπημένο ζώο του ήρωα, περίμενε 
20 χρόνια την επιστροφή του για 
να πεθάνει στα χέρια του. Στα έπη 
του ο Όμηρος κάνει αναφορά και 
σε άλλα είδη της τοπικής πανίδας, 
αλλά ιδιαίτερα στον λέοντα, ζώο που 
συνδέει με τη δύναμη, την τόλμη, 
το κύρος, την αίγλη.   Μάλιστα, 
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τόσο από τα δικά του έργα και από 
συνεχείς αναφορές άλλων αρχαίων 
συγγραφέων (Ηρόδοτος, Ξενοφών, 
Αριστοτέλης κ.α.), όσο και από μνημεία 
και γλυπτές αναπαραστάσεις (λέοντες 
της Δήλου, Πύλη των Λεόντων 
Μυκήνες, ο λέων της Χαιρώνειας 
κ.α.), οι επιστήμονες οδηγήθηκαν στο 
συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο 
είδος ενδημούσε κάποτε εν αφθονία 
στην Ελλάδα. Η ανάγκη ωστόσο 
του ανθρώπου να κυνηγά οδήγησε 
προφανώς και στην εξαφάνιση του 
λέοντα από τον ελληνικό χάρτη. Ως 
πρώτη εξημέρωση ζώου από τον 
άνθρωπο καταγράφεται αυτή του 
κυνός δηλαδή του σκύλου. Ο μύθος 
λέει πως τον σκύλο εξημέρωσε ο 
θεός Απόλλων και τον χάρισε στην 
αδελφή του, θεά Άρτεμη, για να τη 

συνοδεύει στο κυνήγι. Άλλος μύθος 
αναφέρει ότι ο σκύλος προέκυψε από 
το Κέρβερο (τον φύλακα του Άδη). 
Σημασία έχει ότι τη συνδρομή του 
κυνός «επιστράτευσε» ο άνθρωπος 
για τη συλλογή βρώσιμου υλικού, 
εξ ου και η ετυμολογία των λέξεων 
«κυναγός-κυνηγός / κυνήγι».Στην 
αρχαιότητα, μάλιστα, κατά μία εκδοχή, 
ο κύων έδωσε το όνομά του σε ένα 
φιλοσοφικό κίνημα. Οι «κυνικοί» (4ος 
αι. πΧ), με κυριότερο εκπρόσωπο τον 
Διογένη τον Λαέρτιο, περιεφέροντο 
ανυπόδητοι σε δημόσιους χώρους 
και έτρωγαν έξω σαν κύνες, θέλοντας 
με αυτόν τον τρόπο ζωής να 
εκφράσουν την αντίθεσή τους στην 
«καλή εικόνα του αρχαίου κόσμου, 
που υπηρετούσαν με τον στοχασμό 
και τον «επιτηδευμένο» βίο τους οι 

μεγάλοι φιλόσοφοι της εποχής». Ως 
μέγας ζωόφιλος και παθιασμένος 
χορτοφάγος παρουσιάζεται ο 
Πυθαγόρας. «Όλα τα έμψυχα πλάσματα 
πρέπει να θεωρούνται ομοειδή» 
συνήθιζε να λέει ο μέγας δάσκαλος 
και απέτρεπε από την κατανάλωση 
κρέατος, δηλώνοντας πως «δεν είναι 
δίκαιο να χρησιμοποιούνται τα ζώα 
στη διατροφή των ανθρώπων». Κύνες, 
άλογα, πίθηκοι, αίγαγροι, κουνέλια 
και χοίροι, ήταν για τους αρχαίους 
Έλληνες οικόσιτα είδη του ζωικού 
βασιλείου, που αποτυπώνονταν σε 
τοιχογραφίες, σε αγγεία ή και σε 
γλυπτά ολόγλυφα αγάλματα. Ήταν 
φίλοι, μέλη των οικογενειών, που 
τους άξιζε να μνημονεύονται αλλά 
και σύμβολα, ειδικά όταν συνόδευαν 
φιγούρες θεών. 
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Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί
Μια από τις κυριότερες αιτίες 
πρόκλησης τροχαίων είναι η 
οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. 
Το αλκοόλ ευθύνεται για το 20%-
30% των τροχαίων ατυχημάτων!

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» διοργάνωσε με επιτυχία την 

14η «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» 
σε 34 μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. 
Ο κεντρικός της πυρήνας είναι ότι «αλκοόλ 
και οδήγηση δεν πάνε μαζί» ενώ το μήνυμα 
στην Ελλάδα είναι η παρακίνηση στις παρέες, 
να επιλέξουν ένα άτομο που δεν θα πιεί 
ποτό εκείνη τη βραδιά και θα αναλάβει τον 
ρόλο του οδηγού της. Η Αιτωλοακαρνανία 

συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση με 
παρουσία εθελοντών στις πόλεις Μεσολόγγι, 
Αγρίνιο και Ναύπακτο, οι οποίοι είχαν ως στόχο 
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του 
κοινού και των οδηγών, για τους κινδύνους 
της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. 
Ενημερωθείτε και προστατέψετε τον εαυτό 
σας και αυτούς που αγαπάτε. 
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Μάθε πώς μπορείς να καταναλώνεις 
λιγότερη ενέργεια στο σπίτι για τις 
καθημερινές σου ανάγκες μέσα από 
4 απλές και πρακτικές συμβουλές 
του WWF Ελλάς.

ΜΗΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΜΟΝΩΣΗ  ΧΩΡΟΥ

Ο λέβητας πετρελαίου, το γνωστό μας 
καλοριφέρ, θεωρείται διαχρονικά από 
τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους 
θέρμανσης. Ωστόσο η αυξανόμενη 
ζήτηση πετρελαίου οδηγεί σταδιακά στην 
εξάντληση των κοιτασμάτων του και η 
εξεύρεση νέων είναι μια διαδικασία με 
σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. 
Παράλληλα, οι υψηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα επιβαρύνουν 
σημαντικά το κλίμα μας. Μια λύση με 
μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
είναι η χρήση κλιματιστικού τύπου 
inverter, που είναι αρκετά πιο οικονομικό 
ενεργειακά και χρηματικά σε σχέση με τα 
κλασικά air condition. Μην ξεχνάμε ότι η 
ζέστη στο σπίτι, εκτός από τη θέρμανση 
εξαρτάται και από την καλή μόνωση του 
χώρου μας. Μπορούμε να μονώσουμε 

εσωτερικά το σπίτι μας, ομορφαίνοντάς 
το παράλληλα, με χοντρά χαλιά και 
κουρτίνες. Αν το σπίτι είναι παλιό και δεν 
έχει κουφώματα αλουμινίου μπορούμε 
να εμποδίσουμε το κρύο να μπει στο 
χώρο με τη χρήση αεροστόπ στο κάτω 
μέρος των πορτών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι απαραίτητη 
στην καθημερινότητά μας και πολλές 

φορές ο περιορισμός της χρήσης της 
μας φαίνεται δύσκολος έως αδύνατος. 
Επειδή εύκολα μπορεί να χάσουμε το 
μέτρο της ενέργειας που καταναλώνουμε, 
κυρίως στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, 
μπορούμε να τις αγοράζουμε έξυπνα! 
Οι συσκευές ενεργειακής κλάσης 
Α+++ είναι αρκετά πιο οικονομικές και 
δεν καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα 
ρεύματος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 
στη χρήση του πλυντηρίου ρούχων και στη 
θερμοκρασία που πλένουμε. Καλό είναι 



| ΟΙΚΟθέμα  15

να προτιμούμε τις χαμηλές θερμοκρασίες, 
όπως οι 30°C καθώς το πλύσιμο σε 
υψηλότερες (60 °C, 70°C) συνεπάγεται και 
κατανάλωση περισσότερης ενέργειας για 
να ζεσταθεί το νερό.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όσο ρομαντικοί και αν είμαστε τα κεριά 
δεν είναι πάντα επαρκής φωτισμός για 
το σπίτι. Πολλές φορές μάλιστα τα φώτα 
μπορεί να χρειαστεί να μείνουν αναμμένα 
πολλές ώρες, ειδικά τους χειμερινούς 
μήνες που νυχτώνει νωρίς. Γι’ αυτό το 
λόγο προτιμούμε ηλεκτρικούς λαμπτήρες 
εξοικονόμησης αντί των κλασσικών. 
Προσοχή όμως όταν σπάνε! Περιέχουν 
μικρές ποσότητες υδράργυρου που 
δεν πρέπει να εισπνέεται, γι’ αυτό και 
συστήνουμε τη νέα γενιά λαμπτήρων led.  
Αν αντικαταστήσετε μια κοινή λάμπα των 
60W με μια λάμπα χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης των 11W, μπορείτε να 
εξοικονομήσετε ενέργεια αξίας 30 Ευρώ 
και να αποτρέψετε την έκλυση περίπου 

280kg διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα.

ΠΡΙΝ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Σβήνουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές 
από το κουμπί γενικής τροφοδοσίας και 
δεν τις αφήνουμε στην αναμονή (stand 
by). Για αυτό το σκοπό μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε ένα πολύμπριζο με 
διακόπτη, ώστε να κλείνουμε αυτόν κάθε 
φορά. Επίσης, όταν απουσιάζουμε από 
το σπίτι η σύνδεση στο internet μας είναι 
εντελώς περιττή. Επομένως φροντίζουμε 
ώστε το modem να αποσυνδεθεί από 
την πρίζα και να τεθεί σε λειτουργία όταν 
θα επιστρέψουμε ξανά στο σπίτι, εφόσον 
χρειαζόμαστε σύνδεση στο internet. 
Τέλος, δεν αφήνουμε το ασύρματο 
τηλέφωνο στη πρίζα ούτε και το κινητό 
μας να φορτίζει, ειδικά όταν πρόκειται να 
αργήσουμε να επιστρέψουμε.

ΠΟΤΕ ΦΟΡΤΙΖΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ;

Οι περισσότεροι προτιμάμε να 
φορτίζουμε το κινητό μας κατά τη διάρκεια 
του βραδινού ύπνου, μιας και είναι η 
μόνη ώρα της ημέρας που ξέρουμε ότι 
δε θα χρειαστούμε τη συσκευή μας και 
δε θα μετακινηθούμε για αρκετές ώρες. 
Ωστόσο, καλό θα ήταν να προτιμήσουμε 
μια άλλη ώρα της ημέρας για τη φόρτιση 
του κινητού τηλεφώνου, καθώς το βράδυ 
η φόρτιση μάλλον θα συνεχιστεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ύπνου μας ακόμα και αν η 
μπαταρία του κινητού έχει «γεμίσει». Έτσι, 
θα αποφύγουμε την άσκοπη κατανάλωση 
ρεύματος.



16   OIKOθέμα |   

Street Art & Graffiti Bike
Παρόλο που η κοινή εικόνα του 
γκράφιτι είναι ένα στυλιστικό 
σύμβολο ή μια φράση ψεκασμένη 
σε έναν τοίχο από ένα μέλος 
μιας συμμορίας δρόμου, κάποια 
γκράφιτι δεν είναι έργα τέχνης. Το 
γκράφιτι μπορεί να γίνει αντιληπτό 
ως αντικοινωνική συμπεριφορά 
που εκτελείται προκειμένου να 
αποκτήσει την προσοχή ή ως μορφή 
αναζήτησης συγκίνησης, αλλά 
μπορεί επίσης να γίνει κατανοητή 
ως εκφραστική μορφή τέχνης.

Προέρχεται από την ιταλική λέξη 
graffio («γρατσουνιά»), τα γκράφιτι 
(«εγχάρακτες επιγραφές», πληθυντικός 
αλλά συχνά χρησιμοποιούμενες ως 
μοναδικές) έχουν μακρά ιστορία. Για 
παράδειγμα, εντοπίστηκαν σημάδια στα 
αρχαία ρωμαϊκά ερείπια, στα ερείπια της 
πόλης των Μάγια Tikal στην Κεντρική 
Αμερική, σε πετρώματα στην Ισπανία που 
χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα και 
σε μεσαιωνικές αγγλικές εκκλησίες. Κατά 
τη διάρκεια του 20ού αιώνα, τα γκράφιτι 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη 
συνδέονταν στενά με συμμορίες, οι οποίες 

το χρησιμοποιούσαν για διάφορους 
σκοπούς όπως για τον εντοπισμό ή την 
διεκδίκηση του εδάφους, για τη μνήμη των 
νεκρών μελών των  συμμοριών, καθώς 
και για την αμφισβήτηση ανταγωνιστικών 
συμμοριών ως προοίμιο σε βίαιες 
συγκρούσεις. Το Graffiti ήταν ιδιαίτερα 
σημαντικό σε μεγάλα αστικά κέντρα σε 
ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και την Ευρώπη. Οι κοινότεροι 

στόχοι ήταν οι υπόγειοι σιδηρόδρομοι, οι 
πινακίδες και οι τοίχοι.
Για ορισμένους παρατηρητές, το 
γκράφιτι είναι μια μορφή δημόσιας 
τέχνης, συνεχίζοντας την παράδοση, για 
παράδειγμα, των τοιχογραφιών που 
ανέθεσε το Ομοσπονδιακό Έργο Τέχνης της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων των Ηνωμένων 
Πολιτειών κατά τη Μεγάλη Ύφεση και το 
έργο του Ντιέγκο Ριβέρα στο Μεξικό. Όπως ΧΑΜΗΛΑΛΙΠΑΡΑ

25ΓΡ.ΠΡΩΤΕΪΝΗ

ΖΗΣΕ
∆ΥΝΑΤΑ

Ζήσε δυνατά µε καθηµερινό σύµµαχο το Arla PROTEIN! 
To Arla PROTEIN είναι ένα θρεπτικό ρόφηµα γάλακτος από φυσικά 
συστατικά και υπέροχη γεύση σοκολάτας. Έχει χαµηλά λιπαρά
και κυκλοφορεί σε 2 τύπους. Χαµηλά Λιπαρά και Χαµηλά Λιπαρά
µε 50% λιγότερη ζάχαρη. Ιδανικό για την αύξηση και διατήρηση
της µυϊκής µάζας, το Arla PROTEIN ενισχύει
την προσπάθειά σας για µια ισορροπηµένη
διατροφή και άριστη φυσική κατάσταση.
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ΧΑΜΗΛΑΛΙΠΑΡΑ
25ΓΡ.ΠΡΩΤΕΪΝΗ

ΖΗΣΕ
∆ΥΝΑΤΑ

Ζήσε δυνατά µε καθηµερινό σύµµαχο το Arla PROTEIN! 
To Arla PROTEIN είναι ένα θρεπτικό ρόφηµα γάλακτος από φυσικά 
συστατικά και υπέροχη γεύση σοκολάτας. Έχει χαµηλά λιπαρά
και κυκλοφορεί σε 2 τύπους. Χαµηλά Λιπαρά και Χαµηλά Λιπαρά
µε 50% λιγότερη ζάχαρη. Ιδανικό για την αύξηση και διατήρηση
της µυϊκής µάζας, το Arla PROTEIN ενισχύει
την προσπάθειά σας για µια ισορροπηµένη
διατροφή και άριστη φυσική κατάσταση.

Κακούργημα ο βασανισμός ζώου…
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει 
φτάσει να βρίσκεται ανάμεσα στις 
χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά 
κακοποίησης ζώων, παρά τις βελτιώσεις 
στη νομοθεσία που προβλέπουν 
αυστηρότερες κυρώσεις για όσους 
κακοποιούν ζώα.

Το αδίκημα του βασανισμού ζώου 
μετατρέπεται σε κακούργημα, ανακοίνωσε 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.   

Αφορμή για την απόφαση αποτέλεσαν 
τα αυξανόμενα κρούσματα βάναυσης 
κακοποίησης ζώων που παρατηρήθηκαν το 
τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας. Ο αρμόδιος υπουργός, είχε 
προαναγγείλει αυστηροποίηση των ποινών 
για τους βασανιστές ζώων, προκειμένου να 
καταστεί αποτελεσματικότερη η δίωξη και 
τιμωρία τους. Περιστατικά βίας σε βάρος των 
ζώων δεν έχουν θέση σε ένα ευνοούμενο 
κράτος και συνιστούν βαριά προσβολή τόσο 
σε βάρος της πολιτείας όσο και της ελληνικής 

κοινωνίας. Είναι επιτακτική η ανάγκη 
αυστηροποίησης των ποινών με στόχο την 
εξάλειψη τέτοιου είδους απαράδεκτων 
φαινομένων, αναφέρει σε δήλωσή του ο 
υπουργός. Μένει να εφαρμοστεί ο νόμος 
και οι αυστηρές ποινές, γιατί στην Ελλάδα 
της Ευρώπης και του πολιτισμού δυστυχώς, 
τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των 
καταγγελιών έχει αυξηθεί πολύ, ωστόσο 
δεν έχει αυξηθεί ανάλογα και ο αριθμός 
των ατόμων που συλλαμβάνονται και 
παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.
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Η νόσος Covid-19 εμφανίστηκε 
πριν από μόλις μερικούς μήνες, 
οπότε οι επιστήμονες δεν την 
έχουν αποκρυπτογραφήσει 
ακόμα, ωστόσο, με τα μέχρι 
στιγμής δεδομένα υπάρχουν μία 
σειρά από καθαριστικά προϊόντα 
που μπορούν με την σωστή και 
υπεύθυνη χρήση τους να υψώσουν 
ένα τοίχος προστασίας απέναντι 
στον φονικό ιό. 

 

Ο κορωνοϊός μπορεί να ζήσει σε 
επιφάνειες για εννέα ημέρες (και 
παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις) και 
να επιβιώσει στον αέρα για λίγες ώρες. 
Γνωρίζουμε επίσης ότι τα σωματίδια του 
ιού μεταφέρονται με αεροσταγονίδια 
μέσω του σάλιου και τα υγρά από τους 
πνεύμονες. Και ότι ο ιός μπορεί επίσης 
να αποβληθεί από τα κόπρανα. Είναι 
δυστυχώς εύκολο ένα μολυσμένο 
άτομο να μεταδώσει τα σωματίδια του 
ιού με βήχα, ή μέσω άμεσης επαφής 
με άλλους ανθρώπους, ή να αφήσει 
τον ιό σε επιφάνειες. Αναμφισβήτητα, 
το πλύσιμο των χεριών είναι το κλειδί 
για την μείωση της εξάπλωσης της 

νόσου COVID-19.  Γενικώς οι χρόνοι 
επιβίωσης του κορωνοϊού ποικίλλουν 
ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας. Ο 
κορωνοϊός επιβιώνει περισσότερο χρόνο 
σε ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό. Η 
ποσότητα των σωματιδίων του ιού κατά 
τη διάρκεια αυτού του χρόνου μειώνεται, 
αλλά είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τα 
σωματίδια μπορούν να επιβιώσουν για 
μερικές ημέρες αντί για ώρες ή λεπτά σε 
κάποιες επιφάνειες.

Covid-19 και καθαριστικά…
Το σαπούνι και το νερό:

 
είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για να 
αφαιρέσετε τον ιό από τις επιφάνειες. Ένα 
υγρό καθαριστικό σαπούνι θα επηρεάσει 
τα λίπη στο κέλυφος του ιού και θα τον 
“ανυψώσει” από τις επιφάνειες. Το νερό 
στη συνέχεια θα τον παρασύρει μακριά.
Φυσικά, πρέπει να πλένετε τα χέρια σας 
με σαπούνι και νερό κάθε φορά που 
εισέρχεστε στο σπίτι.



| ΟΙΚΟθέμα  19

Πρόκειται για μία από τις ωραιότερες 
και σημαντικότερες ορνιθολογικά 
περιοχές  της χώρας, στην οποία οι φίλοι 
της παρατήρησης και  της φωτογραφίας 
έχουν ατέλειωτες ευκαιρίες να δουν, 
να απολαύσουν, να καταγράψουν και 
να φωτογραφήσουν!

Ένας ιδιαίτερος υδροβιότοπος!

Η περιοχή περιλαμβάνει τις λιμνοθάλασσες 
Μεσολογγίου και Αιτωλικού και ένα δίκτυο 
υγροτόπων, που έχουν δημιουργηθεί 
ανάμεσα στις εκβολές των ποταμών 
Αχελώου και Ευήνου. Με το υγρό 
στοιχείο να κυριαρχεί σε έκταση 220.000 
στρεμμάτων, η περιοχή έχει σχεδόν 300 
είδη πουλιών, 50 είδη ψαριών, πλούσια 
χλωρίδα και μεικτά οικοσυστήματα που 
περιλαμβάνουν ποτάμιες και παραποτάμιες 
περιοχές,  παραγωγικές καλλιέργειες, 
λιμνοθάλασσες, αλμυρό βάλτους, 
λασποτόπια, εκτεταμένους καλαμώνες, 
λουρονησίδες και διάσπαρτους 
βραχώδεις λόφους. Οι λιμνοθάλασσες 
χρησιμοποιούνται ως ιχθυοτροφεία και 

αλυκές, ενώ οι βραχώδεις περιοχές και 
το γειτονικό όρος Αράκυνθος  (όπου 
και τα στενά της Κλεισούρας) έχουν 
μεγάλη σημασία για τα αρπακτικά, 
που φωλιάζουν εκεί και κυνηγούν στα 
πεδινά και τις λιμνοθάλασσες.Η περιοχή 
προστατεύεται ως Εθνικό Πάρκο από 
το 2006 αλλά  είχε τεθεί σε καθεστώς 
προστασίας ήδη από το 1971 μέσω της 
Σύμβασης Ραμσάρ για τους Υγροτόπους 
Διεθνούς Σημασίας. Λόγω της θέσης, 
της έκτασης και της μορφολογίας της 
προσελκύει μεγάλο αριθμό υδρόβιων 
και παρυδάτιων κατά τη μετανάστευση, 
την αναπαραγωγή ή το ξεχειμώνιασμα. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που κάθε 
χειμώνα καταγράφονται δεκάδες χιλιάδες 
υδρόβια στους υγροτόπους της περιοχής. 
Τα πιο σημαντικά είδη που παρατήρησαν, 
είναι η Βαλτόπαπια, Αργυροπελεκάνοι 
και Φοινικόπτερα, Λιμόζα, Τουρλίδα,  
Καρατζάς και Λεπτόραμφος Γλάρος, 
Αβοκέτα, Στρειδοφάγος, Αλκυόνη και 
από αρπακτικά Τσίφτης και Ψαραετός. 
Στην Κλεισούρα εκτός από τα Όρνια 
μπορεί κάποιος εάν είναι αρκετά τυχερός 
να παρατηρήσει τον Χρυσαετό, Στικταετό 
και τον ένα και μοναδικό Μαυρόγυπα. 
Επίσης Κόρακα, Βραχοχελίδονα και  
Βραχοτσοπανάκους.
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OIKOγκρίνιες:  Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας... 
Οι ΟΙΚΟγκρίνιες ειναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟγκρίνιες δυναμώνουν μαζί σας.
Μην διστάζετε να μας στέλνετε αυτά που σας απασχολούν, τους προβληματισμούς σας 
και τις προτάσεις σας,για να τα μοιραζόμαστε όλα μαζί.

Αυτές οι σελίδες είναι η δική σας φωνή, το δικό σας βήμα.

                                                                                                                                           

Ο θησαυρός της ελληνικής φύσης
 
Το «Τσάι του Βουνού» παρουσιάζει πολλές ευεργετικές ιδιότητες, οι οποίες οφείλονται στα συστατικά του αιθέριου ελαίου 
του.  Το αφέψημα από το φυτό προτιμάται πολύ, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, λόγω της ευεργετικής του επίδρασης σε 
κρυολογήματα και φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ιδιότητες που ενισχύονται με την προσθήκη 
μελιού. Οι ευεργετικές επιδράσεις οφείλονται στην  αντιφλεγμονώδη, βακτηριοστατική και αντιοξειδωτική δράση του. 
Ακόμη θεωρείται ευστόμαχο, εφιδρωτικό, τονωτικό, αντιερεθιστικό και αντιαναιμικό. Μόλις τελευταία ανακαλύφθηκε άλλη 
μια φαρμακευτική ιδιότητα του τσαγιού. Προλαμβάνει την εμφάνιση της οστεοπόρωσης. Οργανοληπτικά το ρόφημα είναι 
πολύ εύγευστο και αρωματικό, ενώ μπορεί να καταναλωθεί ζεστό ή κρύο, με ζάχαρη, μέλι ή και σκέτο. Εκτιμήστε το…

                                                                                                                                                                                                                           Τ/Μ
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 Η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης 
Ιερής Πόλης Μεσολογγίου  Ε .Ο.Ε.Δ  
αποδεχόμενη την πρόσκληση του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
Δημοτικού σχολείου Αστακού, ενημέρωσε 
τους γονείς πάνω σε θέματα Α΄ Βοηθειών. Η 

Ενημέρωση ζωής…
ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δημαρχείου 
Αστακού. Οι γονείς ενημερώθηκαν στις 
βασικές Α  ́ Βοήθειες, πνιγμονή, κατάγματα, 
εγκαύματα, τραύματα, αιμορραγίες, ΚΑΡΠΑ, 
Αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή κ.α. Η 

αντιμετώπιση κοινών τραυματισμών και 
ασθενειών αποτελεί μέρος της καθημερινής 
ζωής των παιδιών. Η γνώση και η σωστή 
παρέμβαση στην προσφορά των πρώτων 
βοηθειών μπορεί να αποβεί σωτήρια για τη 
ζωή ενός παιδιού και όχι μόνο. 
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Σε μια  τοποθεσία πραγματικά 
επιβλητική βρίσκεται το γεφύρι 
του Αυλακιού. Το πέτρινο γεφύρι 
που άρχισε να χτίζεται το 1907 
και τελείωσε το 1911,ενώνει τους 
Νομούς Ευρυτανίας, Καρδίτσας και 
Αιτωλοακαρνανίας.

Είναι ένα από τα τρία γεφύρια που 
είναι χτισμένα με την ίδια τεχνοτροπία 
κατασκευής με αυτό της Μεσοχώρας 
και αυτό της Τέμπλας που βρίσκεται 
15 περίπου χιλιόμετρα πιο νότια. Το 
γεφύρι έδωσε ένα ασφαλές πέρασμα 
του ποταμού μια και έως τότε, οι κάτοικοι 
περνούσαν  το ποτάμι με κίνδυνο για 
τη ζωή τους. Άλλοτε χρησιμοποιούσαν 
σχοινιά ή ξύλα και άλλοτε περαταριές, 
τις ξύλινες πλατφόρμες, πλωτές ή 
εναέριες. Τo γεφύρι θεωρείται τέλειο 
αισθητικά. Φέρει πέντε τόξα, ένα 
κεντρικό με άνοιγμα 24 μέτρα και 
τέσσερα δευτερεύοντα, τρία από τη 
μια πλευρά και ένα από την άλλη με 
άνοιγμα 5μέτρα. Για την κατασκευή 
του εργάσθηκαν εξήντα  μάστοροι 
και εξήντα εργάτες από τα χωρία του 

Βάλτου, με πρωτομάστορα τον Β. 
Σούλη. Το πλάτος του γεφυριού είναι 
4 μέτρα, ενώ για να είναι ελαφρύτερη 

η όλη κατασκευή, υπάρχουν αριστερά 
και δεξιά του κυρίως τόξου δύο λοξά 
ανοίγματα.

                            
    ΑΥΛΑΚΙ 
         Το πέτρινο γεφύρι του Αχελώου!
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