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Σκέψου... Δράσε και Ζήσε καλύτερα!!!

Η πρόληψη σώζει τα δάση
οχι η καταστολή
σελ.04

Πλήρη διατροφική
επάρκεια μέσα σε 400 m2

Η ζωγραφική
στη ζωή των παιδιών
σελ.10

σελ.18
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Με έμφαση στη πρόληψη!

( 128)

ΜΑΙΟΣ 2021
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πράσινο+Μπλε
Μη κερδοσκοπική Οργάνωση
Πολιτισμού & Περιβάλλοντος
Μεναίχμου 1-3 Ψανή
30 300 Ναύπακτος
Τηλ: 26340 25015
fax: 26340 25015
email: info@prasinomple.gr
www.prasinomple.gr
Σχεδιασμός εντύπου: DEPENDable

66.000 καμένα στρέμματα ο απολογισμός της φωτιάς στα Γεράνεια όρη!
Και είμαστε μόνο στη αρχή της αντιπυρικής περιόδου, με τις θερμοκρασίες
να ανεβαίνουν όσο καλοκαιριάζει.
Τι κάνουμε, ή μάλλον τι δεν κάνουμε σωστά ή καθόλου, για να
πληρώνουμε ως χώρα κάθε χρόνο, ένα τόσο βαρύ τίμημα.
Είναι άξιο απορίας, να δηλώνουμε πανέτοιμοι και τελικά να πιανόμαστε
στα πράσα και να χάνουμε κάθε χρόνο, λες και μας περισσεύουν, πολύτιμους
δασικούς πνεύμονες.
Τα τελευταία μάλιστα χρόνια το τερματίσαμε, αφού καίγονται πλέον όλο και
πιο συχνά, σπίτια και άνθρωποι.
Από το συνολικό ποσό των 241.000.000 ευρώ ανά έτος που έχει διατεθεί
για τη δασοπροστασία από διάφορες πηγές (ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ, κ.λπ.)
κατά την πενταετία 2015-2020 στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφέρειες, Δήμους, Πυροσβεστικό Σώμα),
μόνο ένα μικρό ποσοστό αφορά στην πρόληψη.
Το μεγαλύτερο ποσοστό (της τάξης του 70-80%) φαίνεται να έχει διατεθεί
για δράσεις καταστολής, γεγονός που δείχνει τη γενικότερη τάση για μονομερή
ενίσχυση της καταστολής παρά της πρόληψης.
Απ’ ότι φαίνεται ωστόσο, η καταστολή από μόνη της δεν μπορεί να
αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο φωτιές τέτοιου μεγέθους και έντασης.
Μήπως τελικά ο 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, όπως υποστηρίζει και το WWF Ελλάς;
Θα συμφωνήσουμε απόλυτα με τη εκπόνηση σοβαρού σχεδίου πρόληψης,
με καλύτερη κατανομή των δαπανών στη βάση, μήπως και καταφέρουμε να
προστατευτούμε.
Να είστε καλά,
Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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Τον κώδωνα του κινδύνου για
την ανάγκη της πρόληψης των
πυρκαγιών και όχι της διάθεσης
κονδυλίων για την καταστολή τους,
επισημαίνει το WWF Ελλάς, μετά
και την μεγάλη δασική πυρκαγιά
στα Γεράνεια Όρη, που άφησε
πίσω της χιλιάδες στρέμματα
καμένα. Όπως επισημαίνεται σε
σχετική ανακοίνωση: «Για μία
ακόμη χρονιά, μπαίνουμε στη
μάχη των πυρκαγιών χωρίς να
έχουμε ενισχύσει αποφασιστικά
το κυριότερο μέσο προστασίας
των δασών μας, την πρόληψη.
Ο σχεδιασμός και για φέτος έχει
ξεκάθαρα κατασταλτικό χαρακτήρα,
γεγονός που αποτυπώνεται και στα
οικονομικά στοιχεία».

Η πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη (με καμένη
έκταση στα 66.471 στρ. σύμφωνα με το
Emergency Management Service της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus) έδειξε
ότι η καταστολή από μόνη της δεν μπορεί
να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο
φωτιές τέτοιου μεγέθους, υποστηρίζει η
WWF και προσθέτει ότι ο μόνος τρόπος για
να θωρακίσουμε πραγματικά τα δάση και τις
ζωές μας από τις πυρκαγιές -που θα γίνονται
όλο και χειρότερες λόγω της κλιματικής κρίσης
και των εκτεταμένων καυσώνων και περιόδων
ξηρασίας που προβλέπεται να προκαλέσειείναι η επένδυση στην πρόληψη. Από τα

αρχικά στοιχεία της έρευνας που διεξάγει
το WWF Ελλάς με εταίρο το Μεσογειακό
Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας
(MIIR), στο πλαίσιο του προγράμματος
Active citizens fund των EEA Grants,
προκύπτει ότι η απουσία χάραξης ενιαίας,
διαχρονικής στρατηγικής και εφαρμογής
μέτρων δασοπροστασίας, αφήνει πολλά
κενά στον έλεγχο της χρηστής διανομής και
αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος. Επίσης
διαπιστώνεται και απουσία καταγραφής των
πραγματικών αναγκών και της σκοπιμότητάς
τους, προκειμένου να αποφασίζεται η
κατανομή με ανοικτές διαδικασίες, όπως για
παράδειγμα σε συνεργασία με τα συναρμόδια

υπουργεία και τις περιφέρειες. Έτσι, από το
συνολικό ποσό των 241.000.000 ευρώ ανά
έτος που έχει διατεθεί για τη δασοπροστασία
από διάφορες πηγές (ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο,
ΕΣΠΑ, κ.λπ.) κατά την πενταετία 2015-2020
στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφέρειες,
Δήμους, Πυροσβεστικό Σώμα), μόνο ένα
μικρό ποσοστό αφορά στην πρόληψη. Το
μεγαλύτερο ποσοστό (της τάξης του 7080%) φαίνεται να έχει διατεθεί για δράσεις
καταστολής, γεγονός που δείχνει τη
γενικότερη τάση για μονομερή ενίσχυση της
καταστολής. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι
τα επόμενα χρόνια περίπου 1,8 δισ. ευρώ
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σχεδιάζεται να διατεθούν μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027
για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας με
έμφαση στην καταστολή. Παρόλο που είναι
απαραίτητη η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός
των μέσων αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι
αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Η απάντηση
στην αυξανόμενη ένταση των δασικών
πυρκαγιών δεν μπορεί να είναι η μονομερής
ανάπτυξη των κατασταλτικών μηχανισμών.
Χρειάζεται να υπάρξει ισορροπία μεταξύ
πρόληψης και καταστολής, καθώς η πρόληψη
στηρίζει την καταστολή και όχι το αντίθετο.
Επιπλέον και σύμφωνα με τα στοιχεία που
προκύπτουν από το τρέχον ΕΣΠΑ, στον στόχο
«Κλιματική Αλλαγή/Πρόληψη» που δύναται
να χρηματοδοτήσει δράσεις πρόληψης
και καταστολής δασικών πυρκαγιών, η
ολοκλήρωση έργων αγγίζει μόνο το 25% του
προϋπολογισμού. Από τα ποσά που έχουν
διατεθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι το 82%

έχει δοθεί για δράσεις καταστολής (κυρίως
προμήθειες πυροσβεστικού/μηχανολογικού
εξοπλισμού) και μόνο το 18% για δράσεις
πρόληψης (π.χ. διαχείριση βλάστησης
ή εξοπλισμό έγκαιρης ειδοποίησης). Η
αδυναμία απορρόφησης των διαθέσιμων
πόρων είναι χαρακτηριστική και σε άλλες
περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος
PREVAIL, στο προηγούμενο Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, από τα
87.000.000 ευρώ που ήταν διαθέσιμα στην
Ελλάδα για πρόληψη δασικών πυρκαγιών,
απορροφήθηκε μόλις το 15%. Αξίζει να
σημειωθεί πως στις άλλες μεσογειακές χώρες
το ποσοστό άγγιξε το 80% επί των αντίστοιχων
ποσών. Σύμφωνα με τις έως τώρα επίσημες
ανακοινώσεις, η πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη
πιθανότατα να οφείλεται σε αμέλεια, γεγονός
που επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά τη σημασία
της επένδυσης στην πρόληψη. Το 87% των
συλλήψεων πέρυσι αφορούσε εμπρησμούς
από αμέλεια (179 συλλήψεις), ενώ το 13%

εμπρησμό από πρόθεση (26 συλλήψεις). Η ίδια
τάση φαίνεται να συνεχίζεται και τους πρώτους
μήνες του 2021. Σε συνολικά 96 συλλήψεις
για εμπρησμό, οι 92 αφορούν εμπρησμό
από αμέλεια και μόλις οι 2 από πρόθεση. Το
γεγονός αυτό έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι
το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών είναι
πρωτίστως ένα κοινωνικό ζήτημα. Η αμέλεια
δεν μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με
καταστολή και πρόστιμα. Επιπλέον η επίδραση
της κλιματικής αλλαγής στη δριμύτητα των
πυρκαγιών υπολογίζεται ότι θα αυξήσει
τις οικονομικές επιπτώσεις στις μεσογειακές
χώρες. Χρειάζονται λοιπόν γενναίες πολιτικές
πρόληψης και απαραίτητα η οικονομική
ενίσχυσή τους. Στην Ελλάδα, η οποία ανήκει
δυστυχώς στην πεντάδα των χωρών που
αντιστοιχεί το 80% των καμένων εκτάσεων
στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια, χωρίς επαρκή
πρόληψη δεν θα έχουμε αποτελεσματική
καταστολή.
The LiFO Team
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Η ΕΟΕΔ στη μεγάλη πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη
Κλιμάκιο της Εθελοντικής Ομάδας
Έρευνας και Διάσωσης της Ι.Π.
Μεσολογγίου, βρέθηκε για τρεις
μέρες στη μεγάλη πυρκαγιά στα
Γεράνεια Όρη.

Το πεζοπόρο τμήμα με την βοήθεια
επινώτιων πυροσβεστήρων έσβησαν
μικρές αναζωπυρώσεις, βοήθησαν την
πυροσβεστική υπηρεσία σε κατάσβεση
πυρκαγιάς,
έκαναν
εγκατάσταση
σωλήνων, επιτήρηση μέσα στο δάσος για
τυχών αναζωπυρώσεις και γενικά ήταν
σε ετοιμότητα για να συνδράμει όπου και
όταν έπαιρνε οδηγίες από τον επιβλέπων
υπεύθυνο συντονιστή της μεγάλης
πυρκαγιάς. «Η Ομάδα μας είναι μια έμπειρη
ομάδα καθώς έχει λάβει μέρος σε πολλές
φωτιές ,αυτό όμως που ζήσαμε εδώ στα
Γεράνεια Όρη δεν το έχουμε ξαναδεί ως
προς την έκταση της καταστροφής, καθώς
αποτεφρώθηκαν χιλιάδες στρέμματα
όμορφου πευκοδάσους που σίγουρα
στο άμεσο μέλλον θα υποστούμε και
τις συνέπειες, καθώς η καταστροφή
του οικοσυστήματος είναι τεράστια.

Ευχαριστώ τα μέλη της αποστολής που
σε μια ακόμη δύσκολη πυρκαγιά έδειξαν
ζήλο και επαγγελματισμό» δήλωσε ο
Αρχηγός τής ΕΟΕΔ Διονύσης Τσιρόγλου.
Οι άνθρωποι της ΕΟΕΔ αξίζουν για μια
ακόμη φορά τα συγχαρητήριά μας, μια

και δεν είναι η πρώτη φυσική καταστροφή
που εθελοντικά και χωρίς ουσιαστική
βοήθεια από τη πολιτεία προσφέρουν
την εμπειρία τους ως πιστοποιημένοι σε
διασώσεις και παροχή βοήθειας. Αξίζουν
τη προσοχή μας!
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Τα πλατάνια εκπέμπουν S.O.S
Το φθινόπωρο του 2003 βρέθηκε
στην Ελλάδα η ασθένεια του «μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου»,
που προκαλείται από το μύκητα
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani.
Είναι η πλέον καταστρεπτική ασθένεια του πλατάνου διεθνώς, προκαλώντας νέκρωση των δένδρων.

Σήμερα χιλιάδες πλατάνια έχουν νεκρωθεί σε Πελοπόννησο, Ήπειρο και
Θεσσαλία από την ασθένεια. Δυστυχώς,
η ασθένεια είναι θανατηφόρος και η
κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη για τα
δένδρα που έχουν προσβληθεί από το
παθογόνο. Το πλέον εμφανές σύμπτωμα
είναι ο ξαφνικός μαρασμός ενός τμήματος
της κόμης. Αυτό εμφανίζεται συνήθως την
άνοιξη και το καλοκαίρι, που οι ανάγκες
του φυτού σε νερό είναι αυξημένες.
Τα φύλλα κιτρινίζουν πρόωρα και
μαραίνονται. Η ασθένεια μεταδίδεται από
μολυσμένα εργαλεία και σκαπτικά μηχανήματα, αλλά και αναστομώσεις των
ριζών. Τα μολυσμένα δένδρα πρέπει να
νεκρώνονται και να καταστρέφονται.
Η Ναυπακτία και ιδιαίτερα η πόλη
της Ναύπακτου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα πλατάνια. Είναι ίσως
η μοναδική πόλη που εντός του
αστικού ιστού, το παραλιακό της μέτωπο σκεπάζεται από τα αιωνόβια

αυτά δέντρα. Μαζί με το Βενετσιάνικο λιμανάκι, αποτελούν το «Σήμα
κατατεθέν» για τον τουρισμό.
Με στόχο την πρόληψη, ώστε να μην
μεταδοθεί η θανατηφόρος ασθένεια στα
πλατάνια της περιοχής, το Δασαρχείο
Ναυπάκτου και ο Δήμος Ναυπακτίας
ενημερώνουν και έχουν προβεί από
το 2018 σε συντονισμένες ενέργειες.
Σε ανακοίνωσή του το Δασαρχείο επισημαίνει συνεχώς: «Τα μηχανήματα
εκσκαφής παίζουν σημαντικό ρόλο στη
διάδοση της ασθένειας σε μακρινές αλλά
και κοντινές αποστάσεις, ενώ συχνή είναι η διάδοσή της με εργαλεία κοπής και
κλάδευσης δένδρων ( αλυσοπρίονα, τσεκούρια, πριόνια κλπ.). Έχει απαγορεύσει
την υλοτομία πλατάνων από το έτος 2011.
Προκειμένου να προστατέψουμε τα πλα-

τάνια θα πρέπει τα μηχανήματα εκσκαφής
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή
έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με
πλατάνια να πλένονται με επιμέλεια και
να απολυμαίνονται. Η έγκαιρη διάγνωση
της ασθένειας σε νέες εστίες προσβολής
παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπισή
της, πριν πάρει μεγάλη έκταση. Όταν η
ασθένεια βρίσκεται στα αρχικά στάδια
μπορούν να ληφθούν μέτρα για την
ανάσχεση επέκτασής της. Η ενημέρωση
μέσα στη καραντίνα υπήρξε νωχελική
αλλά πρόσφατα ο Δήμος Ναυπακτίας
επανήλθε με συνεχείς ενημερώσεις προς
τους δημότες. Η εξέλιξη και διάδοσή της
ασθένειας είναι απόλυτα εξαρτώμενη
από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Η προστασία του πλατάνου είναι στα
χέρια όλων μας.
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Απειλή για το περιβάλλον μάσκες και γάντια!
Τον περασμένο Φεβρουάριο, κατά
τη διάρκεια ερευνών στο σύμπλεγμα νησιών Σόκο στο Χονγκ
Κονγκ, μέλη της περιβαλλοντικής
οργάνωσης Oceans Asia περισυνέλλεξαν περίπου 1000 μάσκες
προστασίας από τη νόσο Covid-19,
οι οποίες είχαν ξεβραστεί στις ακτές.
Ομάδες στελεχωμένες από ειδικούς
της οργάνωσης μεταβαίνουν στα
συγκεκριμένα νησιά δύο φορές τον
μήνα, προκειμένου να διεξάγουν
έρευνες σχετικά με τη ρύπανση
του περιβάλλοντος από πλαστικά
αντικείμενα και μικροπλαστικά,
αλλά και να προβούν σε αναλύσεις
για τη συσσώρευση απορριμμάτων
στις τοπικές παραλίες.
«Αρχίσαμε ξαφνικά να εντοπίζουμε μάσκες,
περίπου έξι με οκτώ εβδομάδες μετά την
περίοδο που ξεκίνησε η μαζική τους χρήση
από τον τοπικό πληθυσμό. Δεν μπορούμε
να προσδιορίσουμε επακριβώς από πού
ήρθαν. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να
ξεβράστηκαν στις ακτές από το Χονγκ Κονγκ
ή την Κίνα», αναφέρει στο ert.gr ο Gary Stokes,
επιχειρησιακός διευθυντής της Oceans

Asia και συνεχίζει «Οι μάσκες συνιστούν
απειλή για τους θαλάσσιους οργανισμούς
της περιοχής, όπως τα δελφίνια, τα
γουρουνόψαρα ή τις θαλάσσιες χελώνες.
Ωστόσο, δεν προξενούν μεγαλύτερη ζημιά
από άλλα αντικείμενα που βρίσκουμε:
μπουκάλια, κουτιά, συσκευασίες φαγητού,
σακούλες, καλαμάκια κ.λπ.» . Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα και με σχετική αναφορά

στην ιστοσελίδα της ΟΑ, τα ευρήματα στο
Χονγκ Κονγκ εξακολουθούν να αποτελούν
αφορμή για τον προβληματισμό των αρμόδιων της οργάνωσης. Δεδομένου ότι
ο πληθυσμός της περιοχής ξεπερνά τα
7,5 εκατομμύρια κατοίκους, η χρήση
υγειονομικού υλικού για την προστασία
από την Covid-19 σε αυξημένες ποσότητες
είναι αναπόφευκτη. Κατ’ επέκταση, εξί-
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«τα γάντια και μάσκες μίας χρήσεως κατασκευάζονται από υλικά, που έτσι
κι αλλιώς δεν ανακυκλώνονται , γι’ αυτό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
να τα πετάμε στους μπλε κάδους, παρά μόνο στους πράσινους».
σου αναπόφευκτος είναι ο όγκος των
απορριμμάτων που σχετίζονται με το
υλικό προφύλαξης από τον κορωνοϊό. «Η
κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ μόλις έδωσε
σε κάθε πολίτη δωρεάν επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, οπότε ελπίζουμε
ότι έτσι θα μειωθούν τα απόβλητα
από σχετικά αντικείμενα μιας χρήσης»,
επισημαίνει ο επιχειρησιακός διευθυντής
της Oceans Asia. Λαμβάνοντας υπόψη
τα παραπάνω, σε συνάρτηση και με τα
αποτελέσματα των ερευνών στα νησιά
Σόκο, εύλογα αναρωτιέται κάποιος εάν η
πανδημία αναμένεται να συμβάλει στην
πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος
με τη συσσώρευση περισσότερων
(πλαστικών) απορριμμάτων σε παγκόσμια
κλίμακα. Δίνοντας τη δική του απάντηση
σε αυτό το καίριο ερώτημα, τόσο σε
σχέση με την ελληνική όσο και με τη
διεθνή πραγματικότητα ο Άλκης Καφετζής,
υπεύθυνος εκστρατείας θάλασσας και
πλαστικών στο ελληνικό γραφείο της
περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace,

αναφέρει: «Η χρήση μάσκας και γαντιών
μίας χρήσης έχει μπει πλέον στην
καθημερινότητά μας. Μέχρι να βγούμε
από αυτήν την κρίση και να αξιολογηθούν
προσεκτικά οι εναλλακτικές, πρέπει να
κάνουμε το ελάχιστο, που δεν είναι άλλο
από το να πετάμε αυτά τα υλικά εκεί που
πρέπει. Όχι στον δρόμο, δηλαδή, αλλά
στο καλάθι των αχρήστων. Η πλαστική
ρύπανση των θαλασσών και γενικότερα
του πλανήτη είναι μια πραγματικότητα και
οφείλεται στην τεράστια εξάρτησή μας
ως καταναλωτές και ως οικονομία από
το πλαστικό μίας χρήσης. Ας δούμε τις
μάσκες και τα γάντια ως μία ακόμα εκδοχή
αυτής της εξάρτησης, η οποία δεν θα
αντιμετωπιστεί “πυροσβεστικά” μιλώντας
εν καιρώ κρίσης για πιο συντηρητική χρήση
κρίσιμων υλικών, αλλά αναγνωρίζοντάς
την και κάνοντας όλοι μαζί (καταναλωτές,
πολιτεία και εταιρείες παραγωγής/διάθεσης καταναλωτικών προϊόντων) βήματα
με αισιοδοξία». «Βασικό βήμα για τη
συνειδητοποίηση της εξάρτησής μας από το

πλαστικό είναι, επίσης, το να καταλάβουμε
ότι η πλαστική ρύπανση έχει φτάσει πλέον
παντού και δεν είναι μόνο πρόβλημα στις
θάλασσες. Μελέτες που δημοσιεύτηκαν
τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι το
πλαστικό βρίσκεται παντού, σε ορατή
και αόρατη μορφή: από τα μεγαλύτερα
βάθη των ωκεανών μέχρι τους πάγους
της Αρκτικής και την κορυφή των Άλπεων·
από το νερό που πίνουμε (εμφιαλωμένο
και βρύσης) και το επιτραπέζιο αλάτι, έως
τον αέρα που αναπνέουμε και το ίδιο μας
το σώμα. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα
στοιχεία για να δράσουμε. Πρέπει να
δράσουμε», επισημαίνει ο αρμόδιος της
Greenpeace και κλείνοντας καταλήγει:
«Προτεραιότητά μας σε αυτή τη δύσκολη
στιγμή, πρέπει να είναι η φροντίδα του
εαυτού μας και του συνανθρώπου μας,
παίρνοντας όλα τα μέτρα που χρειάζεται για
να βγούμε, όσο το δυνατόν, αλώβητοι από
αυτή τη δοκιμασία».
Πηγή: ert.gr
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Η ζωγραφική στη ζωή των παιδιών
Μπαίνοντας σε ένα χώρο με χρώματα και παιδικές ζωγραφιές, όλο
αυτό μοιάζει σαν ένα ταξίδι, ένα
ταξίδι στη φαντασία, ένα ταξίδι στη
δημιουργικότητα, ένα ταξίδι στο
συναισθηματικό κόσμο των παιδιών. Μια παιδική ζωγραφιά αποτελεί την αναπαράσταση των σκέψεων, των συναισθημάτων, των
προβληματισμών και των ανησυχιών που έχει ένα παιδί.

Βλέποντας ένα παιδί να ζωγραφίζει και
να μας μιλά για τη ζωγραφιά του είναι
σαν να μας ανοίγει το παράθυρο για να
μπούμε στον κόσμο του. Η ζωγραφική
είναι μια συμβολική γλώσσα που
φανερώνει τη νοητική και ψυχολογική
εξέλιξη ενός παιδιού και στην ουσία
μεταφράζει όσα οι λέξεις δε μπορούν
να περιγράψουν.
Μέσα από τη
ζωγραφική το παιδί αποτυπώνει αυτό
που βλέπει και νοιώθει με τον τρόπο

που το αντιλαμβάνεται. Στις μέρες
μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην
πνευματική ανάπτυξη των παιδιών
και στη θέσπιση γερών θεμέλιων
για τη διαμόρφωση μιας υγιούς
προσωπικότητας. Όλο και περισσότερο
γίνεται ξεκάθαρο ότι η ακαδημαϊκή
εξέλιξη ενός παιδιού είναι σημαντική

αλλά δεν αρκεί καθώς ένα παιδί καλό
είναι να μάθει να διαμορφώνει την
προσωπικότητα του και να αποκτά
πληροφορίες για τον κόσμο μέσα από
τις σχέσεις του, το παιχνίδι, το σχολείο
αλλά και τις τέχνες. Η ζωγραφική
αποτελεί μια οικουμενική, διαχρονική
μορφή έκφρασης μέσα από την οποία
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το παιδί απελευθερώνει τις πιο βαθιές
ασυνείδητες ανάγκες. Οι παρορμήσεις
μπορούν να γίνουν χρώματα και
σχέδια βρίσκοντας έναν υγιή τρόπο
να διοχετευτούν. Παραδείγματος
χάριν το άγχος που οδηγούν ένα
παιδί στην ονυχοφαγία, μπορεί να
γίνει χρώμα και σχέδιο. Μέσα από
τη ζωγραφική, είτε πρόκειται για ένα
δομημένο σχέδιο είτε για ένα αδόμητο
σχέδιο, το παιδί μαθαίνει να οριοθετεί
τον εαυτό του και τους άλλους. Όταν
ένα παιδί ζωγραφίζει, μαθαίνει ότι

τα έργα του έχουν αξία και ότι όταν
προσπαθεί και βάζει ενέργεια σε κάτι
μπορεί να πετυχαίνει τους στόχους
του αποκτώντας αυτοπεποίθηση. Οι
βαθύτεροι φόβοι παίρνουν μορφή
και χρώμα, το παιδί νοιώθει ότι με
το να δίνει μορφή στους φόβους του
γίνεται και κυρίαρχος άρα αυτό που
φοβάται παύει να είναι τόσο άγνωστο,
τόσο μεγάλο. Η ζωγραφική μέσα από
τις αστείρευτες πηγές έμπνευσης και
τον πλούτο των υλικών της καλλιεργεί
τη δημιουργικότητα, τη φαντασία άρα

όσο πιο δημιουργικός είναι ένας
άνθρωπος τόσο πιο ευέλικτος γίνεται
στη ζωή του. Η δημιουργικότητα
δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα
να καλλιεργεί τη σκέψη του, να
φεύγει από την ακαμψία και να είναι
προσαρμοστικός. Ας σκεφτεί, λοιπόν,
ο καθένας πόσα μπορεί να κερδίσει
μέσα από μια ζωγραφιά.
Ιωάννα Τσίγγανου
Ψυχολόγος
MSc στην Ειδική Παιδαγωγική
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Οικολογική πόλη με έξυπνες τεχνολογίες
Η Σιγκαπούρη είναι γνωστή για τον
οικολογικό της χαρακτήρα και τις
καινοτόμες τεχνολογίες. Σε μια
προσπάθεια να λύσουν το πρόβλημα των κατά κεφαλήν εκπομπών
της Σιγκαπούρης, οι οποίες είναι
υψηλότερες από αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κίνας και της
γειτονικής Μαλαισίας, σύμφωνα με
τη Γραμματεία της Εθνικής Κλιματικής Αλλαγής της χώρας αποφάσισαν ότι είναι προτιμότερο να
δημιουργήσουν μια έξυπνη πόλη
που θα ενσωματώνει τεχνολογίες
μείωσης των εκπομπών και θα
βασιστεί σε ένα νέο μοντέλο χωρίς
τη χρήση αυτοκινήτων και περισσότερη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον.
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Σιγκαπούρης (MSS) προέβλεψε ότι έως το τέλος
αυτού του αιώνα οι μέσες ημερήσιες
θερμοκρασίες μπορεί να είναι τουλάχιστον
34,1 βαθμοί Κελσίου “σχεδόν κάθε μέρα”
κατά τους οκτώ θερμότερους μήνες του
έτους, λόγω της υπερθέρμανσης του
πλανήτη. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της

δροσιάς θα είναι όλο και περισσότερο
απαραίτητη για τους κατοίκους με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν όλο και
πιο πολύ τα κλιματιστικά που είναι και
ο κύριος λόγος των εκπομπών αερίων
μαζών. Έτσι η χώρα αποφάσισε να
δημιουργήσει την έξυπνη πόλη Tengah,
μια “δασική πόλη” όπως την ονομάζουν
αξιωματούχοι της περιοχής, λόγω του
πλούσιου πρασίνου και των δημόσιων
κήπων της λύνοντας το πρόβλημα με
σύγχρονες καινοτομίες όπως κρύο νερό,
που θα παγώνει με ηλιακή ενέργεια και
θα διοχετεύεται μέσω των σπιτιών της
περιοχής, κεντρική ψύξη διαχείρισης
όλης της πόλης, αυτοματοποιημένη
συλλογή απορριμμάτων και ένα κέντρο
πόλης χωρίς αυτοκίνητα, το οποίο δίνει
την ελπίδα ότι μπορεί να συμβάλει
στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα. Στη πόλη Tengah θα
δημιουργηθούν 42.000 νέα σπίτια σε
πέντε κατοικημένες περιοχές. Ένας
οικολογικός “διάδρομος” πλάτους 328
πόδια θα διατηρηθεί μέσω του κέντρου
της, παρέχοντας ασφαλή διέλευση
προς την άγρια φύση και συνδέοντας

μια λεκάνη απορροής νερού από τη μία
πλευρά με ένα φυσικό καταφύγιο από
την άλλη. Όλοι οι κάτοικοι θα έχουν
πρόσβαση σε μια εφαρμογή που τους
επιτρέπει να παρακολουθούν τη χρήση
ενέργειας και νερού. Ψηφιακές οθόνες
σε κάθε τετράγωνο θα ενημερώνουν
τους κατοίκους για τις συλλογικές
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις με
σκοπό την αποτροπή αλόγιστης χρήσης
και την υιοθέτηση μιας οικολογικής
συλλογικής συνείδησης. Στόχος της
έξυπνης πόλης είναι η ενσωμάτωση της
φύσης και των κατοικημένων περιοχών
δημιουργώντας
στους
ανθρώπους
περισσότερη
αλληλεπίδραση
και
αρμονία ζωής. Η κυβέρνηση «τελειοποιεί»
το σχέδιό της με βάση την έκθεση NSS και
εκτιμάτε να ολοκληρωθούν τα πρώτα
διαμερίσματα το 2023. Τα περισσότερα θα
διατεθούν μέσω του HDB με μακροχρόνιες
μισθώσεις. Οι τιμές για ένα διαμέρισμα
δύο υπνοδωματίων ξεκινούν σήμερα
από μόλις 108.000 δολάρια Σιγκαπούρης.
Πηγή:
The Housing & Development Board (HDB)
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Εταιρία στην Σκωτία μετατρέπει
πλαστικά μπουκάλια σε άσφαλτο!
Οι περισσότεροι αναγνωρίζουμε
στις μέρες μας το πρόβλημα της
πλαστικής ρύπανσης και πολλοί είναι
εκείνοι που εφευρίσκουν τρόπους
να το καταπολεμήσουν. Από τον
περιορισμό της προσωπικής χρήσης
πλαστικού μέχρι την απαγόρευση
προϊόντων μίας χρήσης, όπως καλαμάκια και ποτήρια καφέ, τόσο
οι πολίτες όσο και οι κυβερνήσεις
προσπαθούν να περιορίσουν, ακόμα και να αντιστρέψουν την μεγάλη
ζημιά που έχει προκληθεί στο περιβάλλον.

Ένας από τους ανθρώπους που πήρε
ενεργό δράση σε αυτή τη μάχη είναι ο
Toby McCartney, μηχανικός που φαίνεται
ότι βρήκε την τέλεια χρήση πλαστικού για

τη μείωση της ρύπανσης που προκαλεί.
Ο Σκωτσέζος μηχανικός εμπνεύστηκε
από δύο πράγματα. Αρχικά, έχει δηλώσει
ότι η ανησυχία της κόρης του για τις
τεράστιες ποσότητες πλαστικού στους
ωκεανούς τον συγκίνησε βαθύτατα,
καθώς συνειδητοποίησε ότι το παιδί θα
μεγαλώσει σε έναν κόσμο όπου δεν

θα υπάρχει καν η έννοια της καθαρής
θάλασσας. Επιπλέον, καθώς βρισκόταν
σε ταξίδι στην Ινδία, ο McCartney
παρατήρησε ότι οι ντόπιοι εκεί έλιωναν το
πλαστικό για να γεμίσουν τις λακκούβες
των δρόμων εκεί. Αυτό του έδωσε την
ιδέα για την ίδρυση μιας εταιρίας. Η εταιρία
MacRebur αφηγείται στην ιστοσελίδα
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της με λεπτομέρεια την αρχική ιδέα
που οδήγησε στην ίδρυσή της: «Η ιδέα
γεννήθηκε όταν ο CEO μας εργαζόταν στη
Βόρεια Ινδία με μια εθελοντική ομάδα,
η οποία βοηθούσε ρακοσυλλέκτες. Η
δουλειά τους ήταν να να συλλέγουν
δυνητικά επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα και να τα πουλούν ώστε να
μετατρέπονται από σκουπίδια σε κάτι
χρήσιμο και πάλι. Κάποια από τα πλαστικά
σκουπίδια χρησιμοποιούνταν για τις
λακκούβες. Όμως, ο McCartney γρήγορα
αντιλήφθηκε ότι η Μ.Βρετανία δεν θα
ήταν και τόσο ευχαριστημένη με την ιδέα
της καύσης του πλαστικού, οπότε είχε μια
καλύτερη ιδέα. Μαζί με δύο φίλους του

– τους Gordon Reid και Nick Burnett –
ίδρυσαν την εταιρία. Από τότε, άρχισαν να
αναπτύσσουν μια τεχνική και φόρμουλα
για να πετύχουν το στόχο τους – τη χρήση
δηλαδή πλαστικών απορριμμάτων για
την κατασκευή δρόμων.
Παίρνουν πλαστικό από εμπορική και
οικιακή χρήση (τα ποσοστά είναι αντίστοιχα
60% και 40%) και χρησιμοποιούν κοκκοποιητή για να το μετατρέψουν σε μικρά
κομμάτια μέχρι 5mm. Στη συνέχεια, αυτά
τα κομμάτια πλαστικού αναμιγνύονται
με τον καταλύτη, ο οποίος ομογενοποιεί
το πλαστικό για να χρησιμοποιηθεί
ως άσφαλτος. Η κανονική άσφαλτος
αποτελείται κυρίως από πετρέλαιο. Αλλά

αυτή η εταιρία μετατρέπει το πλαστικό σε
μια μορφή ίδια με εκείνη του πετρελαίου.
Η εταιρία επίσης διαβεβαιώνει για τη
σωστή χρήση θερμοκρασιών ώστε να
αποφευχθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση
από την επεξεργασία. Δηλώνουν: «Η
άσφαλτος απαιτεί θερμότητα – περίπου
180°C. Εμείς διαβεβαιώνουμε ότι όλα
τα πλαστικά λιώνουν σε θερμοκρασία
χαμηλότερη – στους περίπου 120°C, ώστε
να ομογενοποιηθεί σωστά. Γι’ αυτό το
λόγο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
όλα τα πλαστικά απορρίμματα, αλλά τα
περισσότερα».
πηγή: boredpanda

ΖΗΣΕ
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∆ΥΝΑΤΑ

ΧΑΜΗΛΑ
ΛΙΠΑΡΑ

25ΓΡ.

ΠΡΩΤΕΪ

ΝΗ

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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Φύτεψε κι εσύ ένα ποτήρι του καφέ!
Η εταιρία Reduce Reuse Grow στη
Καλιφόρνια της Αμερικής, είχε την
ιδέα να σχεδιάσει ένα ποτήρι καφέ,
που όχι μόνο είναι βιοδιασπώμενο,
αλλά περιέχει και σπόρους στα
τοιχώματά του. Έτσι ώστε μόλις πιει
κάποιος τον καφέ του, ακόμα κι αν
το πετάξει στο χώμα, αυτό μπορεί
να ανθίσει. Μάλιστα επειδή κάθε
περιοχή έχει διαφορετικό κλίμα,
οι σπόροι διαλέγονται ανάλογα
ώστε να ευδοκιμήσουν σε κάθε
τοποθεσία.

Ουσιαστικά πρόκειται για ποτήρια από
ανακυκλωμένο χαρτί, τα οποία μέσα στον
χαρτοπολτό έχουν ενσωματωμένους
σπόρους. Η ιδέα ξεκίνησε όταν οι δημιουργοί
τους σκέφτηκαν να πάνε την ανακύκλωση
ένα βήμα πιο πέρα. Μιας και ένα υλικό δεν
μπορεί να ανακυκλώνεται συνέχεια, αφού
δεν αντέχουν άλλη επεξεργασία οι ίνες
του υλικού, τότε μόλις περάσει δύο με τρεις
κύκλους ζωής, αναγκαστικά καταλήγει στη
χωματερή. Έτσι σχεδίασαν αυτά τα ποτήρια,
που μπορούν να φυτευτούν κατευθείαν στη
γη. Το εγχείρημα χρηματοδοτήθηκε μέσω
kick starter και συγκέντρωσε περισσότερα
από τα διπλά χρήματα που χρειαζόταν για να
μπει σε λειτουργία. Όποιος αγοράζει καφέ

από ένα μαγαζί που διαθέτει τα ποτήρια,
μπορεί είτε να τα επιστρέψει στο σημείο
πώλησης ώστε η εταιρία να τα φυτέψει, είτε
να το φυτέψει ο ίδιος. Αστικοί πνεύμονες
πρασίνου, δάση, άλση, λαχανόκηποι,
ακόμα και οι κήποι των σπιτιών, είναι μόνο

μερικά από τα σημεία που μπορούν να
καλοδεχτούν αυτά τα ποτήρια. Ένα υπέροχο
πείραμα ανακύκλωσης που σίγουρα
εμπνέει.
Πέρσα Νικηφόρου
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Πλήρη διατροφική επάρκεια μέσα σε 400 m2
Ζούμε ομολογουμένως σε πολύ
δύσκολους καιρούς και κανείς δεν
ξέρει τι μας ξημερώνει το μέλλον.
Με την σημερινή κρίση και τους
κινδύνους της αβεβαιότητας για το
αν αύριο θα έχουμε να φάμε, είναι
πολύ σημαντικό να μάθουμε πως
μπορούμε να επιβιώνουμε μόνοι μας.

Στη κέντρο του Λος Άντζελες ζει
η οικογένεια Dervaes. Έχουν ένα οικόπεδο
περίπου 400 τετραγωνικών μέτρα. Μέχρι
στιγμής, όλα καλά. Αλλά αυτό που είναι
ασυνήθιστο είναι το ότι μόνο 15 λεπτά
με το αυτοκίνητο από το κέντρο του Λος
Άντζελες, αυτή η οικογένεια έχει μια
πρότυπη «αστική φάρμα» μέσα σε μια
μεγαλούπολη. Έτσι δημιουργήθηκε
ένα αγρόκτημα στην πόλη από την
οποία μπορούν και τρέφονται. Πολλοί
από εμάς έχουν σίγουρα σκεφτεί το
πώς θα μπορούσαν να επιβιώνουν
καλύτερα χωρίς να έχουν ανάγκη από τα
σουπερμάρκετ αλλά δεν τολμούν να το
επιχειρήσουν. Για να είμαστε ειλικρινείς,
αυτό δεν γίνεται από την μια ήμερα στην
άλλη και ούτε οπουδήποτε. Επίσης,
δεν είναι και εύκολο να σπείρεις κάτι

σε οποιοδήποτε μέρος και με σιγουριά
να θερίσεις τα καλύτερα φρούτα και
λαχανικά. Ένα οικογενειακό αγρόκτημα
400 τετραγωνικών στην Πασαντίνα της
Καλιφόρνιας όχι μόνο τροφοδοτεί μια
οικογένεια, αλλά φέρνει την επανάσταση
στην ιδέα του τι μπορεί να γίνει σε ένα
πολύ απίθανο μέρος στη μέση μιας
πόλης. Η δημοσιογράφος Val Zavala μας
δίνει μια γεύση από το επιχείρημα αυτής
της οικογένειας Dervaes με τη ελεύθερη

καλλιέργεια : «Φέραμε το χωρίο στην
πόλη, αντί να χρειάζεται να βγούμε έξω
και να πάμε σε χωρίο», δήλωσε ο Τζουλς
(Jules) Dervaes, ο οποίος δημιούργησε
το αγρόκτημα με τα τρία ενήλικα
παιδιά του, Τζάστιν, Αναίς και Τζόρνταν.
Καλλιεργούνται σχεδόν όλα τα τρόφιμα
που χρειάζονται. Ενενήντα τοις εκατό
όλων των βιολογικών προϊόντων και η
χορτοφαγική διατροφή τους προέρχεται
από τον κήπο τους.
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Η επιχείρηση περιλαμβάνει την καλλιέργεια από 400 ποικιλίες λαχανικών,
φρούτων και βρώσιμα λουλούδια. Όλα
αυτά παράγουν 6.000 κιλά τροφίμων
ετησίως. Παράλληλα εκτρέφουν οκτώ
κοτόπουλα, τέσσερις πάπιες και δύο
κατσίκες, που τους παρέχουν αυγά και
γάλα. Οι σεφ από τα καλύτερα εστιατόρια
έρχονται στο σπίτι τους για να αγοράσουν
από τα πλεονάζοντα προϊόντα της
παραγωγής τους. Όταν ρωτήθηκε αν είχε
αμφιβολίες ότι θα επιτύχει το εγχείρημα
ο Τζούλς παραδέχτηκε: «Σκεφτόμουν
ότι αυτό το μέρος ήταν πολύ μικρό και
ότι δεν θα υπήρχε κανένας τρόπος να το
επιτύχουμε και να είμαστε σε θέση να
θρέψουμε τους εαυτούς μας,.
Ο Dervaes αποφάσισε να ξεκινήσει αυτή
την προσπάθεια επειδή ανησυχούσε για
το τι έδινε στα παιδιά του να φάνε. Ήθελε να
τρώνε βιολογικά, τρόφιμα χωρίς γενετική
επεξεργασία, και ήξερε ότι ο καλύτερος
τρόπος για να τα εξασφαλίσεί είναι να
καλλιεργήσει μόνος το. Η οικογένεια έχει

ένα ηλιακό πάνελ στην οροφή, που τους
παρέχει όλη την ηλεκτρική ενέργεια, την
όποια δεν χρησιμοποιούν πολύ διότι
τα περισσότερα μηχανήματα τους είναι
χειροκίνητα. Για αυτό και ο λογαριασμός
του ηλεκτρικού ρεύματος είναι περίπου $
12 το μήνα μόνο. Ακόμη και το αυτοκίνητό
τους κινείται με βιοντίζελ, το οποίο το
κάνουν από φυτικά απορρίμματα από
εστιατόρια που τους τα φέρνουν στο
σπίτι τους δωρεάν. Αυτοί οι άνθρωποι
έχουν όλες τις ανέσεις. Όλα αυτά
ακούγονται πολύ παραμυθένια αλλά
πίσω από αυτό το φανταστικό εγχείρημα
του Dervaes κρύβεται πολύ σκληρή
δουλειά. Κερδίζουν περίπου $ 20.000 το
χρόνο αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν
καιρικές καταστροφές, παράσιτα και την
αλλαγή του κλίματος. Ο Τζάστιν είπε,
«καλλιεργούμε τόσο καιρό αλλά ακόμα
δεν μπορούμε να αισθανθούμε ότι όλα
τα προβλήματα λύθηκαν. Πρόβλημα
είναι τα μικρά ζωύφια που βγαίνουν τον
Ιούνιο, αλλά τώρα δεν βγαίνουν μόνο τον

Ιούνιο αλλά και τον Ιούλιο, τον Αύγουστο
και τον Σεπτέμβριο».Το νερό είναι, επίσης,
ένα σοβαρό ζήτημα. Με την ξηρασία στην
Καλιφόρνια, λέει ο Τζούλς, δημιουργείται
μεγάλο πρόβλημα και έτσι έψαξε και
βρήκε ο ίδιος την λύση. Στηρίχτηκε σε
πήλινα δοχεία ποτίσματος, μια αρχαία
μορφή άρδευσης, για τη διατήρηση του
νερού. Με την αυξανόμενη παραγωγή
των τροφίμων, όπως το σιτάρι, το ρύζι και
η βρώμη, είναι σε θέση να τρώνε φρέσκα,
νόστιμα και βιολογικά τρόφιμα που τους
κοστίζουν περίπου 1,5 ευρώ την ημέρα
ανά άτομο. Πρόκειται για μια κίνηση που
έχει προσελκύσει την δημόσια προσοχή,
από την δεκαετία του 80 όταν και
ξεκίνησε. Από τότε πολλοί έχουν μιμηθεί
το πρότυπό τους. Οι ίδιοι προσφέρουν
τις γνώσεις τους αφιλοκερδώς ενώ
έχουν δημιουργήσει και ένα μπλογκ στο
διαδίκτυο. Η οικογένεια Dervaes είναι η
ζωντανή απόδειξη του τι μπορεί να κάνει κανείς σε ένα δέκατο του ενός
στρέμματος.
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Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας...
Οι ΟΙΚΟαπόψεις ειναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟαπόψεις 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.

Στο επίκεντρο του μηχανοκίνητου αθλητικού ενδιαφέροντος η Ναυπακτία!
Περισσότεροι από 230 συμμετέχοντες και συνοδοί από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την
Αυστρία, τη Γερμανία, την Τσεχία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία και όχι μόνο, δίνουν το παρών σε μία από τις
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Hellas Rally Raid 2021, που πραγματοποιείται
σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ναυπακτίας. Oι συμμετέχοντες αθλητές καλούνται να καλύπτουν ημερησίως διαδρομές
μήκους 160-250 χλμ. στην Κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου αγώνα έγκειται στο
γεγονός ότι οι διαδρομές είναι κατά 90% εκτός δρόμου (off road) και άγνωστες για τους συμμετέχοντες.
Πρόκειται για μία σημαντική διοργάνωση που λαμβάνει χώρα στη Ναυπακτία, διαφημίζοντας και προβάλλοντας την
ευρύτερη περιοχή στα σημαντικότερα τηλεοπτικά αθλητικά δίκτυα και μέσα της Ευρώπης και με ιδιαιτέρως σημαντικό το
όφελος για την τοπική οικονομία.
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“Γαλάζιο & Πράσινο”
Η συμβολική δράση καθαρισμού “Γαλάζιο & Πράσινο ”, υλοποιήθηκε στη παραλία του Αντιρρίου
από μαθητές του γυμνασίου Αντιρρίου. Δράση που υποστήριξε ο Δήμος Ναυπακτίας με την διεύθυνση
κοινωνικής αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων , η κοινότητα Αντιρρίου και με την ευγενική υποστήριξη
της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης .
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Το Μοναστηράκι είναι παραθαλάσσιο χωριό στη Δωρίδα του Νομού
Φωκίδας. Βρίσκεται επί του παραλιακής εθνικής οδού Αντιρρίου Ιτέας, σε απόσταση από τη Ναύπακτο
11,5 χλμ., το Γαλαξίδι 55 χλμ και το
Ευπαλίο 3 χλμ.

Το χωριό είναι αμφιθεατρικά κτισμένο
στον ομώνυμο όρμο του Κορινθιακού
κόλπου με χαρακτηριστικό του
το γραφικό λιμανάκι με αρκετές
ταβέρνες, ουζερί, καφετέριες και δύο
παραλίες για μπάνιο, την παραλία «του
Ηλιόπουλου» και το «Παραθάλλασο»
με την μικρή λίμνη που αναπτύσσεται
ακριβώς πίσω της. Το Μοναστηράκι
ιδρύθηκε το 1907 με Βασιλικό Διάταγμα
αλλά προϋπήρχε ως οικισμός του
Ευπαλίου κατοικούμενος κυρίως από
ψαράδες. Το όνομά του προέρχεται
από το μοναστήρι που υπήρχε την μετά
βυζαντινή περίοδο και βρισκόταν στη
θέση όπου υπάρχει σήμερα ο ναός του
Ευαγγελιστού Μάρκου. Τα προϊόντα

του χωριού είναι τα δημητριακά, τα
εσπεριδοειδή και φυσικά τα φρέσκα
ψάρια.
Σύμφωνα
με
κάποιους
μελετητές στην ευρύτερη περιοχή,
κοντά στο ακρωτήριο «Κόκκινος»
τοποθετείται η αρχαία πόλη Ερυθρές.
Στο θαλάσσιο χώρο του ακρωτηρίου
έχουν επισημανθεί ερείπια βυθισμένης
πόλης, όπως και λαξευτός τάφος,
κεραμικά και νομίσματα στον λόφο
«Αγγουράκι». Ο Ρωμαίος ιστορικός

Τίτος Λίβιος αναφέρει ότι το 208
π.Χ. ο βασιλιάς της Μακεδονίας
Φίλιππος Ε’ πέρασε με τα πλοία του
στις Ερυθρές των Αιτωλών που είναι
κοντά στο Ευπάλιο. Τη δεκαετία του
1930, το Μοναστηράκι αποτελούσε
κέντρο
του
διαμετακομιστικού
εμπορίου της Δωρίδας και της ορεινής
Ναυπακτίας και διέθετε μέσω καϊκιών
καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση
με τον Ψαθόπυργο, απέναντι στην
Πελοπόννησο.

