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Σκέψου... Δράσε και Ζήσε καλύτερα!!!
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ME MIA MATIA

O μόνος τρόπος για να θωρακίσουμε 
πραγματικά τα δάση και τις ζωές μας από τις πυρκαγιές,

 που θα γίνονται όλο και χειρότερες, 
είναι η επένδυση στην πρόληψη;                                                                                 

                                                                                          
                                                                                                                                            

| Εν συντομία



Οι φανατικοί φίλοι της ορεινής ποδηλασίας 
μετά τη καραντίνα λόγω πανδημίας, 
αναμένεται να δώσουν και φέτος, για 12η 
συνεχή χρονιά, εντυπωσιακό παρών. Η 
δράση υποστηρίζεται από χορηγούς, όπως: 
η σειρά προϊόντων Arla protein & το βούτυρο 
LURPAK της ARLA Foods, ΔΕΗ εταιρία 
ενέργειας, Όλυμπος χαλβάς & TAXINI της 
Παπαγιάννης ΑΕΒΕ , Νέα Οδός διαχειριστής 
της Ιόνιας οδού, Σκλαβενίτης super markets, 
Wet Hankies αντιμικροβιακά μαντηλάκια της 
MEGA, συμπληρώματα διατροφή Up Cycle - 
fit and shape, Europ Assistance στη παροχή 
Βοήθειας και ασφαλιστικών υπηρεσιών, 
Advance travel Δυτικής Ελλάδας, evlogia 
αληθινή γεύση Ελλάδας και Dole κορυφαίες 
μπανάνες ποιότητας, τα προϊόντα της HENKEL 
SYOSS REPAIR & GLISS σειρά περιποίησης 

Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 
Αυγούστου είναι το 12ο ραντεβού 
για τους φίλους της ορεινής 
ποδηλασίας και δρόμου, το οποίο 
είναι προγραμματισμένο να υλο-
ποιηθεί με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ασφάλεια, στην πανέμορφη Άνω 
Χώρα της Ορεινής Ναυπακτίας. 
Διοργανωτές η περιβαλλοντική  Ορ-
γάνωση “Πράσινο+Μπλε”, σε συν-
διοργάνωση με την Περιφέρεια 
Δυτικής   Ελλάδας,  τον  Δήμο  Ναυ-
πακτίας και με την έγκριση της Ελλη-
νικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

μαλλιών και η κρέμα γενικού καθαρισμού 
ΒΙΟΝΟL της ROLCO VIANIL. Συμμετέχουν το 
Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας, το Δασαρχείο, η 
Τροχαία και η Πυροσβεστική Ναυπάκτου, 
η ομάδα διάσωσης Μεσολογγίου 
ΕΟΕΔ, καθώς και η τοπική κοινότητα και 
ο πολιτιστικός σύλλογος Άνω Χώρας. 
Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης, έχει η περιβαλλοντική  Οργάνωση 
“Πράσινο+Μπλε”. Οι διοργανωτές συνε-
χίζουν να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση λόγο 
covid -19 στην ασφάλεια των επισκεπτών και 
υπόσχονται οι αγώνες να είναι ένα από τα 
πιο ασφαλή ποδηλατικά γεγονότα και αυτό 
το  καλοκαίρι. Μια ποδηλατική εμπειρία που 
αξίζει να τη ζήσεις! 
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Μεγάλος ο αριθμός των επισκεπτών 
και αγωνιζομένων οι οποίοι τίμησαν 
με την παρουσία τους, τους 12ους 
Ποδηλατικούς  Αγώνες  Ορεινής 
Ναυπακτίας, στην Άνω Χώρα, στις 
20 και  21 Αυγούστου.
 Η  μη κερδοσκοπική περιβαλλον-
τική οργάνωση  Πράσινο+Μπλε, 
στην προσπάθεια ανάδειξης της φυ-
σικής  ομορφιάς  της  Ορεινής  Ναυ-
πακτίας, σε συνδιοργανώσει με τον
Δήμο  Ναυπακτίας  και  την Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας, προσκάλε-
σαν τους φίλους της ποδηλασίας, 
σε έναν καθιερωμένο και καταξιω-
μένο αγώνα, σε μια πανέμορφη 
τοποθεσία.  Στόχος της διοργάνωσης 
η ανάδειξη της περιοχής της Ορεινής 
Ναυπακτίας ως ιδανικός τόπος εναλ-
λακτικού τουρισμού.

Ο καιρός ιδανικός, οι θερμοκρασίες εξαι-
ρετικές, βοήθησαν τους αγωνιζόμενους 
να απολαύσουν υπέροχες ποδηλατικές 
διαδρομές δρόμου και ορεινής ποδηλασίας 
και τους επισκέπτες να γνωρίσουν τη φυσική 
ομορφιά της περιοχής και την φιλοξενία 
των κατοίκων. Το Σάββατο το απόγευμα 
υλοποιήθηκε ο αγώνας ποδηλασίας δρόμου 
στο ασφάλτινο κομμάτι των 35 χιλμ. από 
Άνω Χώρα, Ελατού, Τερψιθέα, Μακριά Ράχη. 

Ο μεγάλος νικητής της γενικής κατάταξης 
(General) είναι ο Δούζας Διονύσης από τον 
Π.Ο. Πατρών από τον Πύργο στη κατηγορία 
ανδρών 18 – 29 και χρόνο 01:23:24.71 Το ίδιο 
βράδυ παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας Δημήτρη Νικολακόπουλου, έγιναν 

δύο τιμητικές απονομές στους αθλητές 
Χιόνη Παναγιώτη, Ολυμπιονίκη ποδηλασίας 
δρόμου και ατομικής χρονομέτρησης κωφών 
και στον Κατοπόδη Λουκά πρωταθλητή 
Ελλάδας road bike Masters του Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ 
Κυψέλης, καθώς και οι απονομές κατηγοριών 
του αγώνα. 
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Την Κυριακή το πρωί υλοποιήθηκαν 
οι  αγώνες Ορεινής  Ποδηλασίας 40
χιλμ. και 26 χιλμ. καθώς και για πρώ-
τη φορά η κατηγορία ηλεκτρικών 
ποδηλάτων στα 40 χιλ. Υπέροχες 
διαδρομές  μέσα  στο δάσος, με νέα
μονοπάτια, ξεπέρασαν τις προσδο-
κίες των αγωνιζομένων. 

Το ποδηλατικό διήμερο έκλεισε με 
τις απονομές των αγώνων ορεινής 
ποδηλασίας στην κεντρική πλατεία, 
με ξεχωριστή την τιμητική βράβευση 
από τη διοργάνωση του Παγκόσμιου 
Πρωταθλητή Marathon mtb Περικλή 
Ηλία. Παρόντες ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΔΕ Δημήτρης Νικολακόπουλος, οι 
Αντιδήμαρχοι Δήμου Ναυπακτίας 
Ντίνος Τσουκαλάς και Θωμάς 
Κοτρωνιάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Άνω Χώρας Θανάσης Ρέππας και 
άλλοι.  Η προσπάθεια στηρίχτηκε από 
εταιρίες χορηγούς: σειρά προϊόντων 
Arla protein & το βούτυρο LURPAK της 
ARLA Foods, ΔΕΗ εταιρία ενέργειας, 
Όλυμπος χαλβάς της Παπαγιάννης 
ΑΕΒΕ , Νέα Οδός διαχειριστής της Ιόνιας 
οδού, Σκλαβενίτης super markets, Wet 
Hankies αντιμικροβιακά μαντηλάκια 
της MEGA, συμπληρώματα διατροφή 
Up Cycle - fit and shape, Europ 
Assistance στη παροχή Βοήθειας και 

ασφαλιστικών υπηρεσιών, Avance 
travel Δυτικής Ελλάδας, evlogia 
αληθινή γεύση Ελλάδας και Dole 
κορυφαίες μπανάνες ποιότητας, τα 
προϊόντα της HENKEL SYOSS REPAIR 
& GLISS σειρά περιποίησης μαλλιών, 
κρέμα γενικού καθαρισμού ΒΙΟΝΟL της 
ROLCO. Ως διοργάνωση οφείλουμε να 
ευχαριστήσουμε θερμά: Το Δημοτικό 
Συμβούλιου του Δήμου Ναυπακτίας 
και τον Δήμο καθώς και την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, την Αστυνομική 
Δνση Αιτωλίας και ιδιαίτερα την 

Τροχαία Ναυπάκτου, το Δασαρχείο 
Ναυπακτίας, τον Πυροσβεστικό 
Σταθμό Ναυπακτίας,  το Κέντρο Υγείας 
Άνω Χώρας και τους ιατρούς του, τους 
ξενοδόχους και επιχειρηματίες της 
περιοχής, την Κοινότητα Άνω Χώρας, 
την Ομάδα Διάσωση Μεσολογγίου, 
τους εθελοντές στη γραμματεία, στις 
υδροδοσίες και τα σημεία έλεγχου 
και φυσικά τις εταιρίες  χορηγούς 
αγώνων που στήριξαν και ενίσχυσαν 
οικονομικά την προσπάθειά μας.  Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στους 
αγωνιζόμενους και επισκέπτες, οι 
οποίοι μας τίμησαν ιδιαίτερα με την 
παρουσία τους  στο διήμερο των 
αγώνων και τους περιμένουμε και 
τον επόμενο χρόνο, ανανεώνοντας 
το ραντεβού μας για τις 26 & 27 
Αυγούστου του 2023!  Η προσπάθεια 
δεν τελειώνει εδώ, συνεχίζεται με 
επιμονή και υπομονή για καλύτερους 
κάθε χρόνο αγώνες και  με στόχο την 
ανάδειξη της Ορεινής Ναυπακτίας.  
Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν 
αναρτηθεί στο επίσημο site αγώνων 
www.prasinomple.gr Και στο Facebook  
@nafpaktia.mtb μαζί με πληθώρα 
φωτογραφιών.  

*Οι αγώνες mtb διεξάγονται κάθε χρόνο, 
με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ποδηλασίας, παρουσία 
Αλυτάρχη, κομισάριου της UCI.



Για δεύτερη χρονιά αναμένεται με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους 
λάτρεις του ορεινού τρεξίματος η 
υλοποίηση των αγώνων ορεινού 
τρεξίματος,  semi  trail  24km, 13km
και 07km την Κυριακή   28 Αυ-
γούστου στην Άνω Χώρα Ορεινής 
Ναυπακτίας. 

Συνδιοργανωτές ο Δήμος Ναυπακτίας, 
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
και η περιβαλλοντική οργάνωση 
Πράσινο+Μπλέ, σε μια προσπάθεια 
διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου της 
περιοχής, μια και οι αγώνες τρεξίματος 
αποτελούν συνέχεια των καταξιωμένων 
επι 12 χρόνια Ποδηλατικών Αγώνων, στις 

20 και 21 Αυγούστου που υλοποιούνται 
στην ίδια περιοχή,. Οι αγωνιζόμενοι θα 
τρέξουν σε υπέροχες διαδρομές από 
δασικά μονοπάτια και δρόμους, σε 
χαμηλές θερμοκρασίες λόγο υψομέτρου 
και μέσα στα έλατα και τις καστανιές. 
Τους αγώνες  θα τιμήσουν και φέτος 
με τη συμμετοχή και τη παρουσία τους 
κορυφαίοι πρωταθλητές καθώς και άλλοι 
μεγάλοι αθλητές του ορεινού τρεξίματος. 
Και αυτή η διοργάνση υποστηρίζεται από 
χορηγούς, όπως: η σειρά προϊόντων Arla 
protein & το βούτυρο LURPAK της ARLA 
Foods, ΔΕΗ εταιρία ενέργειας, Όλυμπος 
χαλβάς & TAXINI της Παπαγιάννης ΑΕΒΕ 
, Νέα Οδός διαχειριστής της Ιόνιας οδού, 
Σκλαβενίτης super markets, Wet Hankies 
αντιμικροβιακά μαντηλάκια της MEGA, 

συμπληρώματα διατροφή Up Cycle - fit 
and shape, Europ Assistance στη παροχή 
Βοήθειας και ασφαλιστικών υπηρεσιών, 
Advance travel Δυτικής Ελλάδας, 
evlogia αληθινή γεύση Ελλάδας και 
Dole κορυφαίες μπανάνες ποιότητας, τα 
προϊόντα της HENKEL SYOSS REPAIR & 
GLISS σειρά περιποίησης μαλλιών και η 
κρέμα γενικού καθαρισμού ΒΙΟΝΟL της 
ROLCO VIANIL. Συμμετέχουν το Κέντρο 
Υγείας Άνω Χώρας, το Δασαρχείο, η 
Τροχαία και η Πυροσβεστική Ναυπάκτου, 
η ομάδα διάσωσης Μεσολογγίου ΕΟΕΔ, 
καθώς και η τοπική κοινότητα και ο 
πολιτιστικός σύλλογος Άνω Χώρας. Τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης, 
έχει η περιβαλλοντική  Οργάνωση 
Πράσινο + Μπλε.
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Έρευνα γνώμης δείγματος πολιτών 
της Δυτικής Ελλάδας, που διε- 
νεργήθηκε για λογαριασμό της 
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. από την εταιρεία 
DATA RC μεταξύ Σεπτεμβρίου και 
Οκτωβρίου 2021 για την οπτική των 
πολιτών σχετικά με τα ζητήματα 
του περιβάλλοντος,παρουσιάστηκε 
από τον εκπρόσωπο της ΓΕΦΥΡΑ 
Α.Ε. Γιάννη Φρέρη, Διευθυντή Εται-
ρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου 
Ανάπτυξης της εταιρείας, μιλώντας 
στο  1ο   Πανελλήνιο   Συνέδριο  με
τίτλο «Ο Εθελοντισμός στην Κοι-
νωνία για Ευημερία, Αλληλεγγύη & 
Αειφορία». 

Από αυτή προκύπτει ότι ως σημαντικότερο 
περιβαλλοντικό   ζήτημα   για  τη  Δυτική Ελ-
λάδα κρίνεται η έλλειψη οικολογικής παι-
δείας των πολιτών (52,9%) ενώ ακολουθούν 
η ανεύθυνη απόρριψη άχρηστων υλικών 
(22,3%) και η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος (16%). Ταυτόχρονα ως 
προτιμητέες «πράσινες» συμπεριφορές 
στην καθημερινότητα των υπεύθυνων 
πολιτών καταγράφονταν (78,6%), η μείωση 
κατανάλωσης νερού (29,2%) και η μείωση 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
(25,8%). Το 37,2% των πολιτών δήλωνε 
προθυμία συμμετοχής σε εθελοντικές 
δράσεις, ενώ το 61% απέρριπτε ξεκάθαρα τη 
δραστηριοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση.
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Υλοποιήθηκε με επιτυχία  στη  Ναύ-
πακτο,το τουρνουά μικτών ομάδων
 «AHEPA CUP 2022» Beach Volleyball 
tournament. Αφιερωμένο στα 100 
χρόνια από την ίδρυση της AHEPA 
στις ΗΠΑ (1922-2022) και με τον 
Αμερικανό πρέσβης στην Ελλάδα  
Τζορτζ  Τσούνη,   με καταγωγή από
την περιοχή, να παρίσταται στον 
τελικό και να βραβεύει τους νικητές.

Το παρών στον τελικό έδωσαν επίσης 
ως εκπρόσωπος της AHEPA Hellas ο 
γραμματέας της  Νίκος Δημητρόπουλος, 
ο κυβερνήτης AHEPA Ευρώπης  Γιάννης 
Μητρόπουλος, ο δήμαρχος Ναυπακτίας  
Βασίλης Γκίζας, αντιδήμαρχοι, ο γραμ-
ματέας της ΕΟΠΕ  Γιάννης Βερούτης και  
εκπρόσωποι των τμημάτων AHEPA ανά 
την Ελλάδα. Το «AHEPA CUP 2022  Beach 
Volleyball tournament» πραγματοποιείται 
για 9η συνεχόμενη χρονιά,  μια διοργάνωση 
εγκεκριμένη από την Ελληνική Ομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης και είναι υπό την αιγίδα 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 
υπό την αιγίδα και χορηγία του ΕΟΤ και 
με  συνδιοργανωτές το Δήμο Ναυπακτίας, 

Αντισεισμική προστασία από τη Ε.Ο.Ε.Δ.

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον 
αθλητικό σύλλογο “Ομόνοια Ναυπάκτου”. 
Στο αθλητικό κομμάτι την Παρασκευή 29 
Ιουλίου έγιναν οι προκριματικοί αγώνες  
ώστε από τις συνολικά 21 συμμετοχές 
να προκύψει το τελικό ταμπλό   των 16 
ομάδων. Καθώς υπήρχαν πολλές και 
ποιοτικές ομάδες, ακολούθησε  ένα διήμερο 
αμφίρροπων και θεαματικών αγώνων       

μέχρι και τον τελικό. Πρωταθλητές 
αναδείχθηκαν το ζευγάρι Κατσιμίγα 
Κων-σταντίνα-Ηλιόπουλος Βασίλης, που 
επικράτησαν με 2-0 σετ των Γωγούσου 
Ιωάννα- Εμράχ Σούρτσε, τον μικρό τελικό  το 
χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Γωγούσου 
Κατερίνα-Βασιλάκος Κωνσταντίνος. που 
επικράτησαν των Συφιανού Βιργινία-
Τσιρογιάννη Βαγγέλη επίσης με 2-0.

«LEPANTO AHEPA CUP 2022»
     Beach Volleyball Tournament 
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Η χώρα μας ανήκει στις πλέον 
ευάλωτες χώρες του πλανήτη στην 
κλιματική αλλαγή.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα 
της διεθνούς αξιολόγησης Climate   
Change   Performance,  η Ελλάδα 
καταλαμβάνει την 39η θέση ανάμεσα 
σε 56 χώρες που αξιολογήθηκαν 
βάσει των επιδόσεων τους στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, σημειώνοντας δραματική 
υστέρηση.

Μετεξεταστέα η χώρα μας ιδιαίτερα σε 
δύο τομείς, στην εφαρμογή εθνικών 
πολιτικών αλλά και στο εθνικό ανθρακικό 
αποτύπωμα, καθώς παρά την κρίση, 
οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
αυξάνονται αντί να μειωθούν. Δεν είναι 
υπερβολή ότι οι κλιματικές αλλαγές 
είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική, 
οικονομική και κοινωνική κρίση στην 
ιστορία της ανθρωπότητας. Περισσότεροι 
από 300.000 άνθρωποι σε ολόκληρο 
τον πλανήτη πεθαίνουν κάθε χρόνο 
εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών, ενώ 
περισσότερα από  125.000.000.0000 
δολάρια  κοστίζουν κάθε χρόνο οι ζημιές 
που προκαλούνται από τις κλιματικές 
αλλαγές.  Η Ελλάδα ανήκει στα κράτη 
που ήδη πλήττονται από τις κλιματικές 

αλλαγές, με καταστροφικές επιπτώσεις 
για το περιβάλλον, την υγεία και την 
οικονομία. 

Η Ελλάδα χάνει τους πνεύμονές της 

Οι κλιματικές αλλαγές διαμορφώνουν 
μία νέα πραγματικότητα, καθώς οι 
καύσωνες και η ξηρασία πλήττουν το 
φυσικό περιβάλλον, ένας νέος τύπος 
πυρκαγιών καταστρέφει κάθε χρόνο 
εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα 
πολύτιμης δασικής έκτασης. Οι πυρκαγιές 
αυτές επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, δημιουργώντας ένα φαύλο 
κύκλο από τον οποίο φαίνεται αδύνατο να 
ξεφύγουμε.

Καταστροφή των θαλασσών
Τα ευάλωτα και ήδη επιβαρημένα 
θαλάσσια οικοσυστήματα της Ελλάδας, θα 
υποστούν καταστροφικές επιπτώσεις από 
ενδεχόμενη αύξηση της θερμοκρασίας σε 
υψηλότερα επίπεδα. Άνοδος της στάθμης 
της θάλασσας, όξυνση των υδάτων, 
διάβρωση των παρακτίων εδαφών, 
κατάρρευση των ιχθυο αποθεμάτων 
και υποβάθμιση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, είναι μόνο μερικές από τις 
απειλές που αντιμετωπίζουν οι θάλασσές 
μας. Αν σε αυτά προσθέσουμε τη 
θαλάσσια ρύπανση και την υπεραλίευση, 
τότε το θαλάσσιο περιβάλλον στην 
Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη τη Μεσόγειο 
απειλείται με ολοκληρωτική καταστροφή.
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Με επιτυχία και συμμετοχές που 
ξεπέρασαν τις προσδοκίες της 
διοργάνωσης, υλοποιήθηκαν οι 
2οι αγώνες ορεινού τρεξίματος, 
semi trail 24km, 13km και 7km, 
την Κυριακή  28 Αυγούστου στην 
Άνω Χώρα Ορεινής Ναυπακτίας. 
Συνδιοργανωτές η περιβαλλοντική 
οργάνωση  Πράσινο+Μπλέ, ο  Δή-
μος Ναυπακτίας και η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, σε μια ακόμα 
προσπάθεια ανάδειξης και προ-
βολής της Ναυπακτίας, δίνοντας 
έμφαση στην ασφάλεια των αγω-
νιζομένων και των επισκεπτών.

Τους αγώνες  τίμησαν με τη συμμετοχή και 
τη παρουσία τους αθλητές του τρεξίματος 
άνδρες – γυναίκες και έφηβοι απ’ όλη την 
Ελλάδα, δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους 
στη διοργάνωση αλλά και θέλοντας να 
γνωρίσουν την περιοχή. Τις βραβεύσεις 
των νικητών, στους  αγώνες semi trail 
24km και 13km, έκαναν, ο πρόεδρος 
της Κοινότητας Άνω Χώρας Ρέππας 
Θανάσης, ο εκπρόσωπος του Δασαρχείου 
Ναυπακτίας Μίχος Φώτης και εκπρόσωποι 
των χορηγών αγώνων. Η δράση 
υποστηρίχτηκε από εταιρίες χορηγούς και 
προϊόντα: σειρά προϊόντων Arla protein 
& το βούτυρο LURPAK της ARLA Foods, 

Όλυμπος χαλβάς της Παπαγιάννης ΑΕΒΕ 
, Νέα Οδός διαχειριστής της Ιόνιας οδού, 
Σκλαβενίτης super markets, Wet Hankies 
αντιμικροβιακά μαντηλάκια της MEGA, 
συμπληρώματα διατροφή Up Cycle - fit 
and shape stors, το brand Blackmile, την 
Europ Assistance στη παροχή Βοήθειας και 
ασφαλιστικών υπηρεσιών, Avance travel 
Δυτικής Ελλάδας, evlogia αληθινή γεύση 
Ελλάδας και Dole κορυφαίες μπανάνες 
ποιότητας, τα προϊόντα της HENKEL SYOSS 
REPAIR & GLISS σειρά περιποίησης μαλλιών, 
κρέμα γενικού καθαρισμού ΒΙΟΝΟL 
της ROLCO., ενώ συμμετείχαν ενεργά το 
Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας, το Δασαρχείο, 
η Τροχαία, η Πυροσβεστική Ναυπάκτου, 

η ομάδα διάσωσης Μεσολογγίου ΕΟΕΔ, 
καθώς και η τοπική κοινότητα Άνω Χώρας. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στους 
αγωνιζόμενους και επισκέπτες, οι οποίοι 
μας τίμησαν ιδιαίτερα με την παρουσία 
τους και τους περιμένουμε και τον επόμενο 
χρόνο, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για 
τις 03 Σεπτεμβρίου το 2023. Η προσπάθεια 
δεν τελειώνει εδώ, συνεχίζεται με επιμονή 
και υπομονή για καλύτερους κάθε χρόνο 
αγώνες και  με στόχο την ανάδειξη της 
Ορεινής Ναυπακτίας. Τα αναλυτικά 
αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο 
επίσημο site αγώνων www.prasinomple.
gr  Και στο Facebook  @nafpaktiarunning 
μαζί με πληθώρα φωτογραφιών.  
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Ξεκίνησε  η  τοποθέτηση  των  υπό-
γειων  συστημάτων  κάδων απορ-
ριμμάτων σε 14 σημεία του κέντρου 
της Ναυπάκτου. Το έργο αφορά 
στην εγκατάσταση ημιυπόγειου και 
υπόγειου συστήματος συλλογής 
απορριμμάτων για την αισθητική 
αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού 
κοινοχρήστων χώρων.

Με την τοποθέτηση των κάδων επιτυγχάνεται: 
Αισθητή μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, βελτίωση της εικόνας του 
δημόσιου χώρου, πεζοδρόμια πιο καθαρά, 
τα σκουπίδια δεν είναι εκτεθειμένα στις 
καιρικές συνθήκες, αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των οσμών και μεγαλύτερη 
ασφάλεια λόγω της υπογειοποίησης σε 
καταστροφές ή και μετακίνησης των κάδων. 
Ευκολότερη αποκομιδή των απορριμμάτων 
με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας 
συγκριτικά με άλλα συστήματα συλλογής 
απορριμμάτων καθώς και χαμηλότερο 
κόστος κατανάλωσης καυσίμων, καθώς για 
την αποκομιδή απαιτούνται ελαφρότερα 
μέσα. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς 
Κοτρωνιάς, δήλωσε σχετικά: «Προχωρούμε 

σε μία ακόμη παρέμβαση με θετικό πρόσημο 
για την προστασία του περιβάλλοντος και 
την αισθητική αναβάθμιση του κέντρου της 
πόλης της Ναυπάκτου. Σε συνεργασία με 
τα στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
επιθυμία μας είναι να δρομολογήσουμε 
την εγκατάσταση και άλλων υπόγειων και 
ημιυπόγειων συστημάτων λαμβάνοντας 
ωστόσο υπ’ όψη τις αντικειμενικές 
δυσκολίες, όπως τα υπόγεια δίκτυα και τις 
σωληνώσεις που ήδη υπάρχουν.  Βασική 
μας στόχευση συνεχίζει να είναι η βελτίωση 
της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων, των επαγγελματιών και των 
επισκεπτών μας».
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Αφού πέρασαν από κύματα και 
θάλασσες φουρτουνιασμένες, συνάν-
τησαν πειρατές και γοργόνες… έφτα-
σαν και στη Δυτική Πύλη του Κάστρου 
της Ναυπάκτου. 

Με την αιγίδα της Εφορείας αρχαιοτήτων 
Αιτωλ/νίας και Λευκάδας και τα 
Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη  
διοργανώθηκαν οι «Παιχνιδοϊστορίες» 
με την  Άντζυ  Κάντζου (Σβούρα) να έχει 
την καλλιτεχνική επιμέλεια. Παιγνίδια, 
εργαστήρια για παιδιά κάθε ηλικίας, και 
δρώμενα ζωντανέψαν τον χώρο στην 
Δυτική Πύλη του Κάστρου της Ναυπάκτου. 
Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν  από τις 
επιχειρήσεις της πόλης και η είσοδος 
ήταν ελεύθερη για όλα τα παιδιά!  Φέτος 
οι εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στην 
μικρή  Αναστασία. 
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Με την τελετή των εγκαινίων, άνοιξε 
τις πύλες του το Ψηφιακό Μουσείο 
για την Ελληνική Επανάσταση του 
1821, την Δευτέρα  11 Ιουλίου 2022 
το βράδυ. Στην παραλία Γριμπόβου, 
δίπλα στον Ναυτικό Όμιλο Ναυπάκτου, 
τοποθετήθηκαν τα 12 κοντέινερ από το  
εντυπωσιακό κινητό ψηφιακό μουσείο, 
που μέσα σε αυτά, αποτυπώνεται η 
Ελληνική Επανάσταση του 1821 με 
σύγχρονες ψηφιακές οπτικοακουστικές 
και διαδραστικές τεχνολογίες (βίντεο 
προβολές, διαδραστικές εφαρμογές, 
ψηφιακές αναπαραστάσεις, εικονική 
πραγματικότητα,   ολογραμματική   μεικτή
 πραγματικότητα, συστήματα ακουστικής 
και πολυμεσικής ξενάγησης, κλπ.). 
Τον Αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε 
ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και 
Αγ. Βλασίου κ. Ιερόθεος  ο οποίος  
απεύθυνε και χαιρετισμό. Χαιρετισμούς 
απεύθυναν ο Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης,  ο Δή-
μαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας και ο  
Αντιπεριφερειάρχης   Οικονομικής    Πολι-
τικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου, 
Ανδρέας Φίλιας. Παρόντες στην τελετή 
εγκαινίων ήταν ο Δήμαρχος Θέρμου 
Σπύρος Κωνσταντάρας, η πρόεδρος του 
Περιφερειακού συμβουλίου Έφη Γρίνου, 
οι αντιδήμαρχοι Θωμάς Κοτρωνιάς, Ντίνος 
Τσουκαλάς, Θανάσης Κούκουνας και 

περιφερειακοί σύμβουλοι. Τον μουσικό 
τόνο στην εκδήλωση έδωσε η Μικτή 
Χορωδία Ναυπάκτου υπό την διεύθυνση 
της μαέστρου κας Αραβαντινού. Το 
μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την 
Κυριακή 24 Ιουλίου 2022, με είσοδο και  
ξενάγηση να  είναι ελεύθερη για όλους. 
Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου 
είναι από 17:30 έως 21:30. Το κινητό 
ψηφιακό Μουσείο  που περιοδεύει σε 
σημαντικά αστικά κέντρα της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, ήδη έχει περάσει από 
τα Καλάβρυτα, το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, 

τη Βόνιτσα, ενώ το επόμενο διάστημα 
θα βρίσκεται σε Αίγιο, Πάτρα, Αμαλιάδα, 
Κρέστενα, και Πύργο, πριν εγκατασταθεί 
μόνιμα στις αρχές του 2023 σε σημεία της 
Π.Δ.Ε.  με ιδιαίτερο  ρόλο  στην Επανάστα-
ση του 1821 και συγκεκριμένα στα Κα-
λάβρυτα και την Ιερή Πόλη Μεσολογ-
γίου.   Στο κινητό  ψηφιακό  μουσείο αξιο-
ποιούνται σύγχρονες ψηφιακές οπτικο-
ακουστικές και διαδραστικές τεχνο-
λογίες, βίντεο προβολές, διαδραστικές 
εφαρμογές, ψηφιακές αναπαραστάσεις, 
εικονική πραγματικότητα κλπ.
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Για δεύτερη χρονιά πραγματοπο-
ιήθηκαν στη Ναυπακτο αγώνες 
Beach Polo, προσφέροντας ένα 
ξεχωριστό θέαμα στους θεατές, μια 
και υλοποιήθηκαν στο υπέροχο 
ενετικό λιμάνι της πόλης.

Μια   ξεχωριστή  και  πρωτότυπη   δράση,
στην όποια παρευρέθηκε ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας,     Αθλητισμού,    Εθελοντισμού    και 
Ολυμπισμού Δημήτρης Νικολακόπουλος 
καθώς και ο πρόεδρος της Ναυταθλιτικής 

ένωσης Πατρών κ. Τζουραμάνης. 
Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε μια 
προσπάθεια να αναδείξει και να φέρει 
κοντά στους πολίτες, αθλήματα που έως 
σήμερα δεν τα βλέπαμε σε ανοιχτούς 
χώρους στη χώρα μας.
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Ο συνολικός αριθμός βημάτων 
που κάνει κάποιος καθημερινά 
και όχι η ταχύτητα βαδίσματος, 
είναι που ωφελούν την υγεία 
και συμβάλλουν στη μείωση του 
κινδύνου πρόωρου θανάτου, 
σύμφωνα με τους επιστήμονες. 

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα για 
4.840 ανθρώπους μέσης ηλικίας 57 
ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στην Εθνική 
Έρευνα Υγείας και Διατροφής στην 
Αμερική. Οι συμμετέχοντες φορούσαν 
έναν μετρητή ταχύτητας, συσκευή που 
μετρά τον αριθμό των βημάτων ανά 
λεπτό, για περίπου 14 ώρες ημερησίως 
για ένα μέσο διάστημα 5,7 ημερών και 
παρακολουθήθηκαν για περίπου 10 
χρόνια. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι 
συγκριτικά με τα 4.000 βήματα, τα 8.000-
12.000 βήματα ημερησίως σχετίζονταν 
με χαμηλότερα ποσοστά θανάτου κατά 
τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης, 
στις αιτίες των οποίων περιλαμβάνονταν 
καρκίνος και καρδιακές παθήσεις. Ωστόσο, 
οι ερευνητές βρήκαν ότι για όσους έκαναν 
τα περισσότερα βήματα κάθε ημέρα, το 
μεγαλύτερο ποσοστό βημάτων/λεπτό 
δεν συντελούσε σε σημαντική περαιτέρω 
μείωση του κινδύνου. Οι συγγραφείς 
σημειώνουν επίσης ότι είναι απαραίτητες 

οι επιπλέον έρευνες για τη διερεύνηση 
αυτού του συσχετισμού, ωστόσο φαίνεται 
ότι ο βασικός προσανατολισμός θα 
πρέπει να είναι στα περισσότερα βήματα 
ημερησίως και όχι στην ταχύτητά τους. Το 

συμπέρασμα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που θα 
ωφεληθούν αν βάλουν την κίνηση στη 
ζωή τους. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην 
επιστημονική επιθεώρηση JAMA.



5 + 5 τρόποι για να βοηθήσεις στην 
μείωση της πλαστικής ρύπανσης

Το πλαστικό πνίγει τις θάλασσές μας. Κάθε χρόνο 8 εκατομμύρια 
τόνοι πλαστικού πετιούνται στη θάλασσα ρυπαίνοντας τον αέρα που 
αναπνέουμε και θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση της θαλάσσιας 
ζωής αλλά και του ανθρώπου. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αλλάξουμε 
συνήθειες από σήμερα. 

Δες παρακάτω 10 tips που μπορείς να ακολουθήσεις κι εσύ!

Πολλοί από εμάς ήδη προσπαθούμε: κάνουμε ανακύκλωση, αποφεύγουμε τις πλαστικές συσκευασίες και δεν χρησι-
μοποιούμε πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης. Όμως κανένα άτομο, κοινότητα, οργάνωση ή κυβέρνηση δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μόνη της. Η Ελλάδα είναι ο 8ος μεγαλύτερος παραγωγός πλαστικών προϊόντων στην 
περιοχή της Μεσογείου, αλλά εξακολουθεί κυρίως να θάβει τα πλαστικά απορρίμματα. 11.500 τόνοι διέρρευσαν στις ελ-
ληνικές θάλασσες το 2016 και το 67% κατέληξε πίσω στις ακτές μέσα ένα χρόνο. Τα μισά από το σύνολο του πλαστικού 
παράχθηκε τα τελευταία 15 χρόνια και το όραμα του WWF είναι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Απαιτούνται 
φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σου για να σταματήσουμε 
μαζί την απειλή των πλαστικών.

Υποστήριξε το έργο μας
https://support.wwf.gr/support-wwf/donate/ 

Μείωσε τη χρήση πλαστικών μπουκαλιών. 
Είναι από τα πιο κοινά σκουπίδια που κατα-
λήγουν στη θάλασσα. Έχε πάντα μαζί σου 
ένα επαναχρησιμοποιήσιμο μπουκάλι.

Πες όχι στο πλαστικό καλαμάκι. Χρειάζονται 
ως και 200 χρόνια για να αποσυντεθούν.

Αγόρασε γάλα και χυμό σε γυάλινα μπουκά-
λια τα οποία είναι επαναχρησιμοποιήσιμα.

Περιόρισε τη χρήση πλαστικής μεμβράνης. 
Ανακυκλώνεται πολύ δύσκολα. Χρησιμο-
ποίησε επαναχρησιμοποιημένα δοχεία.

Να πετάς αποκλειστικά στον κάδο ανακύ-
κλωσης όσα πλαστικά δεν μπορείς να απο-
φύγεις και να ανακυκλώνεις σωστά ώστε να 
μην επιμολύνεται ο κάδος. Δες εδώ τι ανα-
κυκλώνεται στον κάδο ανακύκλωσης.

Πες όχι στα πλαστικά μαχαιροπίρουνα.

Δοκίμασε σαμπουάν σε μορφή μπάρας και 
όχι υγρό.

Όταν αγοράζεις καφέ για έξω, έχε μαζί σου 
το δικό σου επαναχρησιμοποιούμενο δοχείο.

Χρησιμοποίησε πάνινες σακούλες για τις 
αγορές σου.

Αν καπνίζεις και δεν μπορείς να το κόψεις 
– που θα ήταν το ιδανικό για την υγεία σου 
και το περιβάλλον - να έχεις πάντα μαζί σου 
ένα φορητό τασάκι. Οι γόπες περιέχουν 
πλαστικό επίχρισμα και κάνουν τουλάχι-
στον 50 χρόνια να αποσυντεθούν.

©
 n

at
ur

ep
l.c

om
 / 

S
ue

 D
al

y 
/ W

W
F

18   OIKOθέμα |   



| ΟΙΚΟθέμα  19

Η οικολογική - οικονομική οδήγηση 
όχι μόνο προσφέρει μεγάλη 
εξοικονόμηση χρημάτων και μείωση 
των εκπομπών ρύπων, αλλά και 
βελτιώνει τις συνθήκες οδικής 
ασφάλειας με σημαντικές, μάλιστα, 
κοινωνικές προεκτάσεις. Ο τρόπος 
που οδηγείς, ασφαλώς έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην κατανάλωση του 
αυτοκινήτου. Ωστόσο, υπάρχουν και 
άλλα πράγματα που πρέπει να κάνεις.

Άλλαξε εγκαίρως ταχύτητα
Όλα τα καινούρια αυτοκίνητα έχουν στον 
πίνακα οργάνων ένα βελάκι που σου λέει 
να ανεβάσεις ή να κατεβάσεις ταχύτητα. Ε, 
λοιπόν, μην περιμένεις αυτό να ανάψει. Να 
αλλάζεις ταχύτητα όταν πρέπει! Δηλαδή 
στις χαμηλές στροφές και λίγο πριν τη 
μέγιστη ροπή. Και για να γίνουμε ακόμη 
πιο κατανοητοί: Γύρω στις 2.000 σ.α.λ. αν 
οδηγείς κάποιο diesel ή βενζινοκίνητο 
turbo, και πιο ψηλά, κοντά στις 3.000 σ.α.λ. 
αν οδηγείς παλαιότερης τεχνολογίας άνευ 
τούρμπο μοντέλο.

Πάτα μαλακά το γκάζι
Αν έχεις αυτό συνεχώς υπόψη σου, τότε 
σίγουρα θα κάνεις  οικονομία, γιατί θα 
επιταχύνεις σταδιακά και ομαλά, χωρίς 
να πιέζεις τον κινητήρα σου. Απαλό 
γκάζι σημαίνει κέρδος τουλάχιστον 1,5 
λτ./100 χλμ. για ένα σύγχρονο turbo 
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Περίπου 4,8 - 12,7 εκατομμύρια 
τόνοι πλαστικού καταλήγουν κάθε 
χρόνο στους ωκεανούς μας, ενώ 
στη Μεσόγειο επιπλέουν 1.455 
τόνοι πλαστικού. 

Στην Ελλάδα από τους 180.000 - 300.000 
τόνους πλαστικής συσκευασίας που 
παράγονται ετησίως, μόνο ένα μικρό 
ποσοστό ανακυκλώνεται. Το υπόλοιπο 
καταλήγει στις χωματερές, τις πόλεις 
και τις θάλασσές μας. Καθημερινά στη 
χώρα μας σερβίρονται κατά μέσο όρο 

1.000.000 πλαστικά ποτήρια μόνο για 
καφέ. Το πλαστικό σκοτώνει θαλάσσια 
ζώα, επιδρά αρνητικά στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα και εισέρχεται στην 
τροφική αλυσίδα, ενώ πιθανότατα 
καταλήγει και στο πιάτο μας.
                                                                                                              Greenpeace 
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 Η χαρά της προσφοράς, η ανακούφιση 
στα μάτια των ανθρώπων που δέχονται τη 
βοήθεια, τα χαμόγελα που σχηματίζονται 
στα ταλαιπωρημένα πρόσωπα,  είναι η 
δύναμη να συνεχίσουν κάποιοι άνθρωποι 
να προσφέρουν. 

Η Αλληλεγγύη είναι η γνησιότερη μορφή 
του υπαρκτού Ανθρωπισμού, καθώς απο-
τελεί την απόδειξη της υλικής, ψυχικής και 
πνευματικής ενότητας, συνεργασίας και 
συμπαράστασης μεταξύ των ανθρώπων, 
πέρα από φυλετικές, θρησκευτικές, οικο-

νομικές, πολιτικές ή άλλες διαφορές. 
Ο Ανθρωπισμός είναι το ιδεώδες που 
προβάλλει και υποστηρίζει την μοναδική 
και ιδιαίτερη αξία του ανθρώπου, του κάθε 
ανθρώπου, ανεξαιρέτως. 

«Ο άνθρωπος είναι 
   οι επιλογές του» 



Διακοπές 
  στο βουνό...   
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Το παλιό της όνομα «Kοζίτσα» σήμαινε 
στα σλάβικα γιδότοπος. Το νέο της όνομα 
το οφείλει στη Μονή της Παναγίας της 
Αμπελακιώτισσας και σ’ ένα εικόνισμα της 
Παναγίας που χάθηκε από τα Aμπελάκια 
της Θεσσαλίας (το πέταξαν οι Τούρκοι 
στον Πηνειό) και βρέθηκε σαν από 
θαύμα εκεί στις 15/8/1455 κρεμασμένο 
στα κλαδιά της βελανιδιάς που βρίσκεται 
πίσω από το ιερό του ναού. Άλλα 
κειμήλια είναι ο Επιτάφιος του 1753 από 
Πολίτισσα κεντήστρα και  το δεξί χέρι 
του Αγίου Πολυκάρπου που έχει όμως 
κλαπεί. Οι κάτοικοί του τον χειμώνα είναι 
λιγοστοί, όμως το καλοκαίρι παρατηρείται 
θεαματική αύξηση του πληθυσμού. Στην 
πλούσια βλάστηση γύρω και μέσα στο 
χωριό, όσοι γνωρίζουν, θα βρουν πολλά 
από τα μοναδικά βότανα της φύσης, 
ρίγανη, χαμομήλι, τσάι, αγριομάραθο 
και αρκετά άλλα.  Ο οικισμός ολοένα και 
εμπλουτίζεται από παλιά πετρόχτιστα πού 
ξαναζούν και χαρίζουν εικόνες και μνήμες 
από τα παλιά. Ο Κότσαλος, το πανέμορφο 

ποταμάκι με τη φιδίσια διαδρομή του 
διασχίζει το άγριο φαράγγι του Κάκαβου 
και τη μικρή κοιλάδα του. Πάνω από την 
Αμπελακιώτισσα, μέσα σε λόφους της Ν.Α. 
ελατόφυτης πλαγιάς της κορυφογραμμής 
Αϊ-Λιας, βρίσκεται η ιερά μονή Κοίμησης 
της Θεοτόκου. Υπάρχει επίσης το 

μοναστήρι του Αγίου Νικολάου που 
χαρακτηρίζεται από τα θαυμάσια ξύλινα 
γλυπτά που στολίζουν τους τοίχους του. 
Η Αμπελακιώτισσα έχει χαρακτηριστεί ως 
«ιερά κιβωτός της Ναυπακτίας» λόγω των 
πλούσιων και σπάνιων εκκλησιαστικών 
της θησαυρών.

Ένα από τα αρχαιότερα χωριά της 
Ορεινής   Ναυπακτίας,   χτισμένη   σε
ύψος 1.000 μέτρων, απέχει 68 χιλιό-
μετρα από τη Ναύπακτο. Απέναντι 
της υψώνονται οι ορεινοί όγκοι της 
Tσεκούρας και της Παναγιάς, ένα 
σύμπλεγμα πολυδαίδαλο με τραχείς 
βράχους και δασωμένες ρεματιές, 
ένα τοπίο πραγματικά υποβλητικό. 






