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Πράσινο+Μπλε
Σκέψου... Δράσε και Ζήσε καλύτερα!!!

Κλιματική αλλαγή
Η μεγάλη απειλή
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“Όταν και το τελευταίο δέντρο έχει κοπεί, 
το τελευταίο ψάρι φαγωθεί 

και το τελευταίο ποτάμι δηλητηριαστεί, 
τότε θα καταλάβουμε πως το χρήμα δεν τρώγεται.”

Αυτή η προφητεία γίνεται όλο και περισσότερο 
μια φοβερή πραγματικότητα! 

                                                                              
                                                                                          Να είστε καλά!                                                              

                                                  

Εν συντομία
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Πέρασαν 11 χρόνια από τη στιγμή 
που ξεκινήσαμε να υλοποιούμε τη 
δράση «ΟΙΚΟθέατρο». Μια δράση 
που προήλθε από τη προσπάθεια 
του φορέα μας “Πράσινο Μπλε” 
να βρει διαδραστικούς τρόπους 
για να ενημερώσει και να ευαισθη-
τοποιήσει τους μικρούς μαθητές 
των Δημοτικών σχολείων Ναυπακ-
τίας σε θέματα οικολογίας και περι-
βάλλοντος.

Με την βοήθεια των θεατρολόγων, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές, μετατρέπουν 

οικολογικά παραμύθια σε θεατρικές 
παραστάσεις, τις οποίες και ανεβάζουν 
στην Παπαχαραλάμπειο θεατρική αίθουσα 
της Ναυπάκτου, δίνοντας τα δικά τους 
μηνύματα. Ο Δήμος Ναυπακτίας και η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζουν 
ως συνδιοργανωτές τη προσπάθειά μας 
και τους ευχαριστούμε πολύ για την 
εμπιστοσύνη! 
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς: 
βούτυρο  LURPAK της   εταιρίας   Arlα ,   1η ΓΕΝ
Αιτωλοακαρνανίας,   υγρά   μαντηλάκια  Wet
Hankies της εταιρίας ΜΕΓΑ, αλυσίδα κατασ-
τημάτων τροφίμων S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, 

ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ Ρίου Αντιρρίου Χαρ. Τρικούπης, 
αγνό ξίδι Το Μετόχι και το κατάστημα 
παιχνιδιών JUMBO Ναυπάκτου.  
Μια δράση στην οποία όλα αυτά τα χρόνια, 
έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 
1.600 μαθητές  και έχουν παρακολουθήσει 
περισσότεροι από 16.000 θεατές και η 
οποία έχει βραβευτεί επανειλημμένα για 
την προσφορά της: *TEDx Athens 2011, 
*Best city awards 2016 και 2017, *Event 
Awards 2017 και 2018. Με αισιοδοξία για τον 
καινούργιο χρόνο, ευχόμαστε να είμαστε πιο 
δημιουργικοί και πιο ανθρώπινοι από τον 
προηγούμενο!
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Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς, 
θεατρολόγους, μουσικούς,  χοροδι-
δασκάλους, γυμναστές και φρον-
τιστές ΑμεΑ , όλων των δημοτικών 
Σχολείων και ΚΔΑΠ του Δήμου 
Ναυπακτία, καθηγήτριες και φοι-
τήτριες   αισθητικής  ΕΠΑΛ   και  ΙΕΚ
Ναυπάκτου, τεχνικούς και εθε-
λοντές, που συμμετείχαν με ιδιαί-
τερη ευαισθησία στη δράση.

Τα περιβαλλοντικά παραμύθια που 
σκηνοθετήθηκαν σε θεατρικές παραστάσεις 
ήταν: «Η Μεσόγειος είμαι και δεν είμαι πια 
εδώ» Του Βαγγέλη Ηλιόπουλου από το 4ο 
Δ.Σ. Ναυπάκτου τάξη Γ’, «Το Βρωμοχώρι » της 
Σοφίας Ζαραμπούκα  από το ΚΔΑΠ Αντιρρίου, 
«ο Βυθός θύμωσε» διασκευή  από το 6ο Δ.Σ. 
Ναυπάκτου τάξη Γ’, «Η ωραία μολυσμένη»  
διασκευή  από το 1o ΔΣ  Ναυπάκτου τάξη 
Β1’, «Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Ανακύκλωσα κι 
εγώ...Ανακύκλωσε κι εσύ» από το 1ο Δ.Σ. 
Ναυπάκτου τάξη Β2’, «Δωσ’ μου μια δεύτερη 
ευκαιρία» της Χρυσάνθης Καραΐσκου από το 
3ο Δ.Σ. Ναυπάκτου τάξη Δ’ και «Η σβούρα στις 
χώρες των χρωμάτων» της Άντζη Κάντζου 
από το ΚΔΑΠμεΑ  Ναυπάκτου. Ανανεώνουμε 
το ραντεβού μας για το 2023, κρατώντας τα 
μηνύματα που μας έδωσαν τα παιδιά  και 
μένοντας αισιόδοξοι για το μέλλον!
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Σε 187 χώρες εκατομμύρια πολιτών, 
μνημεία και επιχειρήσεις για μία 
ώρα, από τις 20:30 έως τις 21:30 
έσβησαν τα φώτα συμμετέχοντας 
στην  Ώρα της Γης  εστιάζοντας   στο
κρίσιμο θέμα της βιώσιμης διατ-
ροφής, δεδομένου ότι η τροφή 
(προετοιμασία, προσφορά) αποτε-
λούσε πάντα μια πράξη αγάπης και 
μια χειρονομία αλληλεγγύης.

Μονώστε τις πόρτες 
και τα παράθυρα!

Τζάκι & απορροφητήρας! 

 Εδώ και 15 χρόνια η Ώρα της Γης είναι μια 
ευκαιρία, για εκατομμύρια ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο, για να ενώσουν τις 
φωνές τους και να στείλουν όλοι μαζί ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα: θέλουμε ένα μέλλον 
βιώσιμο για όλους. 
Θέλουμε έναν κόσμο ασφαλή, 
όπου ο κάθε άνθρωπος θα έχει ίσες 
ευκαιρίες να εκπληρώσει τα όνειρά 
του. Στην «Ώρα της Γης», τη μεγαλύτερη 
παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία 
του WWF συμμετείχαν μεταξύ άλλων, 
η Ακρόπολη, ο Λευκός Πύργος, το 

Προεδρικό Μέγαρο, η Βουλή, ο 
Δήμος Αθηναίων σβήνοντας τα φώτα 
στο Δημαρχείο και την Τεχνόπολη, ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συσκότιση 
εμβληματικών του κτιρίων της πόλης, 
το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, το Ρωμαϊκό Ωδείο στην 
Πάτρα, το Κάστρο Μονεμβασιάς, το 
Κάστρο Άμφισσας, το κάστρο της 
Ναυπάκτου καθώς και πολλοί δήμοι 
ανά τη χώρα, αλλά και πολλοί πολίτες 
που κράτησαν τα φώτα των σπιτιών 
τους σβηστά για μία ώρα.



| ΟΙΚΟδράσεις     7

Με πρωτοβουλία της περιβαλλον-
τικής  οργάνωσης Πράσινο Μπλε, η
Ναύπακτος συμμετείχε στην ” Ώρα 
της Γης”. Ο Δήμος  Ναυπακτίας, η Ε-
φορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευ-
κάδας, το Λιμεναρχείο Ναυπάκτου 
και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Ναυπακτίας, συμμετέχοντας ενεργά 
έσβησαν συμβολικά τα φώτα δημο-
τικών κτηρίων και μνημείων της 
πόλης της Ναυπάκτου. 

Τη συμβολική δράση του WWF, μια από 
τις μεγαλύτερες παγκόσμιες συμμετοχικές 
εκστρατείες, η Ναύπακτος την αφιέρωσε 
αυτή τη χρονιά, στη  μνήμη των θυμάτων 
της κλιματικής αλλαγής, του πολέμου 
και της πανδημίας, μια και αποτελούν 
τον πιο επικίνδυνο συνδυασμό που 
για πρώτη φορά βρίσκεται αντιμέτωπη 
η ανθρωπότητα. Το παρών έδωσαν ο 
δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας Γκίζας 
Βασίλης, ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος 
Κοτρωνιάς Θωμάς και ο πρόεδρος του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυ-
πακτίας Τσέλιος Σπύρος. Ας ενώσουμε 
τη σκέψη μας με εκατομμύρια πολίτες 
του κόσμου και ας προβληματιστούμε 
επιτέλους σοβαρά για το μέλλον μας! 
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 
2023 ευχόμενοι να είναι και οι 365 ημέρες 
«Ώρα τα Γης» και όχι μόνο για μία ημέρα, 
κάθε Μάρτιο!
*H Ναύπακτος και το Πράσινο+Μπλε 
συμμετέχουν από το 2009 στην «Ώρα της 
Γης»



8  OIKOθέμα

 «Θα πρέπει ο καθένας να σέβεται 
τους φυσικούς πόρους, να μην 
σπαταλάει το νερό, να παράγει 
λιγότερα σκουπίδια, και ο ίδιος να 
συμπεριφέρεται όσο το δυνατόν 
πιο φιλικά προς το περιβάλλον» 

Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Θα πρέπει 
να αγωνιστούμε για να υπάρξουμε σε 
αυτόν τον πλανήτη, αλλιώς θα οδηγηθούμε 
σε χαοτικές συμπεριφορές, αγωνία και 
θλίψη από τον τεράστιο αριθμό των 
θυμάτων εξαιτίας των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής, εάν δεν πάρουμε 
μέτρα μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. 
Αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας 
Αθηνών και Εκπρόσωπος της Ελλάδας για 
την Κλιματική Αλλαγή, Χρήστος Ζερεφός, 
με αφορμή τους καύσωνες και τις δασικές 
πυρκαγιές, σε Ελλάδα, Σιβηρία, Βόρεια 
Ευρώπη, Καναδά, ΗΠΑ κα, αλλά και τις 
καταστροφικές πλημμύρες σε Γερμανία, 
Κίνα και Ινδία. Μάλιστα, σε οικονομικό 
επίπεδο, όπως τονίζει ο κ. Ζερεφός «στη 
χώρα μας, το κόστος των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής σε περίπτωση μη 
προσαρμογής αναμένεται να φθάσει τα 700 
δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του αιώνα, 
ποσό διπλάσιο από το εθνικό μας χρέος. Η 
ζημιά σε περίπτωση που προσαρμοστούμε 
θα μειωθεί στο μισό. Είναι ακριβό πράγμα 
η κλιματική αλλαγή. Όλοι το ξέρουν αυτό», 
αναφέρει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με 

τον διεθνούς φήμης Έλληνα Ακαδημαϊκό: 
«Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε δει 
καύσωνες και δασικές πυρκαγιές στη 
Σιβηρία. Καύσωνες στην Αλάσκα, τον 
Βόρειο Καναδά, σε μεγάλα γεωγραφικά 
πλάτη, στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη 
και μάλιστα ανάλογους με αυτούς που 
παρατηρούμε στη Μεσόγειο. Καύσωνες 
που συνέβαιναν μία φορά στα 20 χρόνια, 
τώρα συμβαίνουν μία φορά στα δέκα ίσως 
και πιο σύντομα». Ειδικότερα, όσον αφορά 
τη χώρα μας ο έγκριτος καθηγητής τονίζει: 
«Η Ελλάδα επλήγη τέσσερις φορές από 
καύσωνα στον προηγούμενο αιώνα. Η 
τελευταία φορά ήταν το 1987 που είχαμε 
σχεδόν 3.000 θύματα από θερμοπληξία. 
Στα 20 πρώτα χρόνια του αιώνα που 
διανύουμε, είχαμε καύσωνα το 2007 με τις 
φοβερές πυρκαγιές και τον φοβερό άνεμο. 
Συνολικά, ήρθαμε αντιμέτωποι με τρεις 
καύσωνες μέχρι τώρα, ενώ αυτός που 
αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο είναι ο 
τέταρτος. Για να το πούμε απλά: Συνολικά 
αντιμετωπίζουμε έναν καύσωνα κάθε πέντε 
χρόνια», εξηγεί. Και συνεχίζει λέγοντας: «Αν 
συγκρίνουμε τις συνέπειες των καυσώνων 
σε σχέση με τις απώλειες σε ανθρώπινες 
ζωές, θα διαπιστώσει ότι το 1987 και χωρίς 
βασικό εξοπλισμό στα νοσοκομεία, χωρίς 
επαρκή συστήματα θέρμανσης και ψύξης, 
είχαμε πάνω από δύο χιλιάδες θανάτους 
από θερμοπληξία. Στους καύσωνες του 
2007 και του 2009 ωστόσο, δεν είχαμε 
αυξημένους θανάτους. Ενδιαφέρον στοιχείο 
είναι ότι όταν χτύπησε ο καύσωνας την 

κεντρική και δυτική Ευρώπη τον Αύγουστο 
του 2003, είχαμε 70.000 θύματα από 
θερμοπληξία. Το πάθημα φαίνεται ότι έγινε 
μάθημα, με αποτέλεσμα στον καύσωνα του 
2010 και ιδιαιτέρως τον καύσωνα του 2017 
στο Παρίσι, να μην έχουμε και εκεί κανένα 
θύμα από θερμοπληξία».
Αυτό σημαίνει» αναφέρει ο κ. Ζερεφός, 
ότι ο κόσμος άρχισε να προσαρμόζεται, 
να προσέχει και να μην εκτίθεται. Ειδικά 
εάν ανήκει σε ευάλωτες ομάδες ή είναι 
κάποιας ηλικίας, οφείλει να προσέχει να μην 
εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, να μην 
αφυδατώνεται, να παραμένει σπίτι του, να 
αναβάλει τις δουλειές του για την επόμενη 
εβδομάδα εάν το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με 
τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής και 
να μην προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε 
τη φύση. Είναι ουσιωδέστατο αυτό έτσι 
ώστε και να μην έχουμε θύματα, δηλώνει 
ο εκπρόσωπος της χώρας μας για την 
Κλιματική Αλλαγή. Κρούει δε, τον κώδωνα 
του κινδύνου επισημαίνοντας: «Ναι μεν 
τα θύματα μειώνονται σε αριθμό, όμως η 
ραγδαιότητα των φαινομένων αυξάνει, με 
αποτέλεσμα να εκτίθενται περισσότεροι 
άνθρωποι σε κινδύνους, όπως συνέβη 
πρόσφατα στη Γερμανία, μία χώρα με ένα 
εξαιρετικό σύστημα πολιτικής προστασίας. 
Παρόλα αυτά είχαμε εκατοντάδες θύματα, 
που πνίγηκαν, εξαιτίας των εξαιρετικής 
σφοδρότητας βροχοπτώσεων που έπνιξαν 
τη χώρα, αλλά και το Βέλγιο, την Ολλανδία, 
την Αγγλία και πολλές άλλες χώρες.
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Η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας 
Διάσωσης Ε.Ο.Ε.Δ Μεσολογγίου 
συνεχίζοντας  την  προσπάθεια  για
ενημέρωση  στο κοινωνικό σύνολο
και ιδιαίτερα στα παιδιά, επισκέφ-
τηκε μετά από κάλεσμα  της Διεύ-
θυνσης το Γυμνάσιο Νεοχωρίου.

Η επίσκεψη είχε σκοπό την ενημέρωση για 
την προετοιμασία πριν από ένα σεισμό, τι 
κάνουμε κατά την διάρκεια του σεισμού και 
τι μετά τον σεισμό. Μέσα από διαφάνειες, 
φωτογραφικό υλικό και ασκήσεις, οι 
διασώστες της Ε.Ο.Ε.Δ έδειξαν στους 
μαθητές τα μέσα και τους τρόπους πως να 
προφυλαχθούν και πως θα εκκενώσουν 
το κτήριο με ασφάλεια και χωρίς πανικό. 
Η Ε.Ο.Ε.Δ ευχαριστεί τους μαθητές τους 
εκπαιδευτικούς και την διεύθυνση του 
Γυμνασίου Νεοχωρίου για την συνεργασία. 
«Η ενημέρωση των μαθητών  σε θέματα 
αντισεισμικής προστασίας θα πρέπει να 
αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας, 
αλλά και των Δασκάλων/Καθηγητών 
με στόχο τη διαρκή ευαισθητοποίηση, 
ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε θέματα 
διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στις 
σχολικές μονάδες.  Εμείς από την πλευρά 
μας θα συνεχίσουμε αυτό που αρχίσαμε 
πριν από χρόνια, δηλαδή  να προσφέρουμε 
τις γνώσεις μας για τα μέτρα προστασίας 
για ένα φυσικό φαινόμενο όπως είναι ο 
σεισμός» δήλωσε ο Αρχηγός της Ε.Ο.Ε.Δ  
Διονύσης Τσιρόγλου.

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



10  OIKOδράσεις |   

Οι μοτοσικλετιστικές λέσχες Ναυ-
πάκτου, Μεσολογγίου,Αγρινίου και
Αχαΐας, στο πλαίσιο της πρωτοβου-
λίας που έχει αναλάβει η «ΓΕΦΥΡΑ 
Α.Ε.»   σε  συνεργασία  με   την  Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματο-
ποίησαν  σήμερα  μοτοπορεία, προ-
κειμένου να  διαδώσουν το μήνυμα
κατά της βίας σε βάρος της γυναί-
κας και της υπεράσπισης των 
δικαιωμάτων της.

Η μοτοπορεία αυτή ξεκινώντας από το 
Αγρίνιο και περνώντας από το Μεσολόγγι, 

κατέληξε ως τελευταίος σταθμός στην 
Αιτωλ/νία στην πόλη της Ναυπάκτου. 
Στην παραλία της Ψανής οι 70 και πλέον 
μοτοσυκλετιστές από διάφορες λέσχες 
των τεσσάρων πόλεων συναντήθηκαν 
με το δήμαρχο Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα 
του οποίου η υπογραφή προστέθηκε 
στις τόσες άλλες, στη διακήρυξη της 
πλατφόρμας “Θ-Ενέργεια” η οποία έχει 
συσταθεί γι’ αυτό τον σκοπό ώστε να 
περάσει το μήνυμα κατά της βίας σε βάρος 
των γυναικών με σύνθημα “Κάτω τα 
χέρια από τα κορίτσια”. Δηλώσεις για την 
πρωτοβουλία αυτή έκαναν εκπρόσωποι 

από διάφορες μοτοσυκλετιστικές λέσχες, 
ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας, 
ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΓΕΦΥΡΑΣ 
Α.Ε. Γιάννης Φρέρης, αλλά και από το 
σύλλογο γυναικών ΑΡΜΟΝΙΑ της τ.κ. 
Γαλατά, του οποίου η συμβολή στην όλη 
εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα σημαντική και 
σημειολογική. Πριν αναχωρήσουν για 
το Αίγιο και εν συνεχεία για την Πάτρα 
οι μοτοσυκλετιστές πραγματοποίησαν 
συμβολική πορεία-διέλευση μέσω των 
κεντρικών οδών της πόλης.
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Μερικές   χρήσιμες   συμβουλές   από την ομάδα   γραμμής  11525 
της  ένωσης “Μαζί για το Παιδί” για πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση 
κινδύνων σχολικού εκφοβισμού  στο διαδίκτυο: 

1. Καθοριστικής σημασίας είναι το παρά-
δειγμα που δίνουν οι γονείς με τη δική τους 
διαδικτυακή συμπεριφορά. Θα πρέπει οι ίδιοι 
οι γονείς να ακολουθούν πιστά τους κανόνες 
ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και να 
μιλούν γι’ αυτούς συχνά και στα παιδιά. 

2.  Εξίσου απαραίτητη θεωρείται κα ι η διαρ-
κής επιτήρηση του παιδιού όταν βρίσκεται στο 
διαδίκτυο. Τα προγράμματα γονικού ελέγχου 
μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη 
δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού 
περιβάλλοντος.

3. Ακόμη, προτείνεται η συζήτηση και η 
διαρκής ενημέρωση για τη διαδικτυακή 
ζωή του παιδιού όπως επίσης και για τα 
διαδικτυακά του ενδιαφέροντα. 

4. Υπενθυμίζουμε διαρκώς στο παιδί ότι 
είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι για οτιδήποτε 
το απασχολεί τόσο εντός όσο και εκτός 
διαδικτύου. 

5. Αν παρατηρήσουμε αιφνίδια αλλαγή στην 
συμπεριφορά του παιδιού, διερευνούμε 
αμέσως τι μπορεί να είναι αυτό που το έχει 
προβληματίσει. 

6. Ελέγχουμε μαζί με το παιδί τις ρυθμίσεις 
ασφαλείας των λογαριασμών στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και βεβαιωνόμαστε 
ότι οι κωδικοί είναι αρκετά ασφαλείς. 

7. Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι φίλοι στα 
κοινωνικά δίκτυα πρέπει να είναι μόνο οι 
φίλοι που έχουν και στην πραγματική ζωή. 

8. Συζητάμε και υπενθυμίζουμε διαρκώς 
στα παιδιά τους κινδύνους της έκθεσης 
προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών, 
χωρίς να καταστροφολογούμε και να τα 
εκθέτουμε σε ατυχή γεγονότα που έχουν 
συμβεί με λεπτομέρειες που μπορεί να 
προκαλέσουν δυσφορία. 

9. Αν το παιδί μας μεταφέρει ότι είναι απο-
δέκτης τέτοιων συμπεριφορών, φροντίζουμε 
να παραμείνουμε ψύχραιμοι, δεν το 
διακόπτουμε, το ακούμε με προσοχή και 
διαφυλάσσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία 
(screenshots, φωτογραφίες κ.ά.). Έπειτα του 

ενισχύουμε το γεγονός ότι κατόρθωσε να 
μιλήσει γι’ αυτό, το απενοχοποιούμε και 
το διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε όλες 
τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να 
αισθανθεί και πάλι ασφαλές. 

10/ Απευθυνόμαστε αμέσως στις αρχές και 
ζητάμε βοήθεια από ειδικούς . 

Αν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω 
συμβουλές, να μιλήσετε για κάτι που σας 
απασχολεί σχετικά με το διαδίκτυο ή να 
καταγγείλετε κάποιο περιστατικό, μην 
διστάσετε να απευθυνθείτε:  Στο safeline: για 
γενικές πληροφορίες στο τηλ. 2811 391615 
ή contact@safeline.gr  και για καταγγελίες 
report@safeline.gr  στη Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: τηλ. 11188 ή ccu@
cybercrimeunit.gov.gr  στη γραμμή 11525 της 
ένωσης “Μαζί για το Παιδί” από Δευτέρα έως 
Παρασκευή 9:00-21:00.

ΠΗΓΗ: επιστημονική ομάδα της Γραμμής 115 25 
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Οι πρωτόγνωρες συνθήκες περιο-
ρισμού  στις  μετακινήσεις  ανθρώ-
πων και τις μεταφορές εμπορευ-
μάτων από χώρα σε χώρα που 
επέβαλε η πανδημία προκάλεσαν 
μίαν άνευ προηγουμένου αναστά-
τωση στις εφοδιαστικές αλυσίδες 
παγκοσμίως.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, η 
κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισ-
σότερο εξαιτίας των καταστροφικών 
πυρκαγιών που έπληξαν τις Δυτικές 
Πολιτείες των ΗΠΑ και τη Νότια Ευρώπη, 
των πλημμυρών που έπληξαν την 
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη και της 
ξηρασίας που έπληξε τη Νότια Αμερική. 
Και τώρα πόλεμος στην Ουκρανία και 
στην Ευρώπη. Ένας πόλεμος που έχει  
συνέπειες για το κλίμα με τη μορφή 
εκπομπών, αλλά εξίσου σημαντικό είναι 
ότι οι άνθρωποι χάνουν την εστίασή τους. 
Η προσοχή σημαντικών χωρών για τη 
κλιματική κρίση θα εκτραπεί και μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις. Ένας πόλεμος 
έχει μνημειώδη αντίκτυπο στην ικανότητα 
και την προθυμία των ανθρώπων να 
κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για τη μείωση 
των εκπομπών και αναμφίβολα θα είναι 
πολύ σκληρός στην ατζέντα για το κλίμα. 

Ο πόλεμος και η πανδημία μπορεί να είναι 
προσωρινοί, η κλιματική αλλαγή ωστόσο 
είναι αιώνια. 
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι σημερινές 
ελλείψεις είναι μια πρόγευση από αυτά 
που θα ζήσουμε στο εγγύς μέλλον. Διότι 

οι ανατροπές και οι δυσλειτουργίες στο 
διεθνές εμπόριο και όχι μόνο που θα 
προκαλέσει η κλιματική κρίση,  θα είναι 
απείρως περισσότερες και σοβαρότερες 
από αυτές που προκαλεί η πανδημία και ο 
πόλεμος στην Ουκρανία μαζί. 
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Δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας 
και του εμπορίου που θα μείνει 
ανεπηρέαστος από την κλιματική 
αλλαγή. Από τον αγροτικό τομέα 
και  τον  κλάδο εκμετάλλευσης των
δασών μέχρι τον τομέα της υψη-
λής τεχνολογίας, οι ελλείψεις 
αγαθών θα γίνουν αισθητές στους 
καταναλωτές. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 
ξυλείας που λόγω πυρκαγιών στον Καναδά 
δημιουργήθηκαν προβλήματα προμήθειας 
πρώτων υλών στους κατασκευαστές οικιών 
στις ΗΠΑ. Η Βραζιλία βιώνει τις χειρότερες 
ξηρασίες των τελευταίων 100 και πλέον ετών. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και 
την εκτίναξη των τιμών του καφέ σε επίπεδα 
διπλάσια από αυτά που βρίσκονταν το 2020. 
Ανάλογες είναι οι προβλέψεις και με την 
τιμή του ρυζιού, ενός αγροτικού προϊόντος 
που για να παραχθεί και να αναπτυχθεί 
απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού και που  
οι πρωτοφανείς ξηρασίες και οι πυρκαγιές 
έχουν πλήξει καίρια την παραγωγή του. Η 
άνοδος τις τιμής των σιτηρών λόγω πολέμου 
στην Ουκρανία είναι δεδομένη. Οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες πλήττουν όμως τις 
εφοδιαστικές αλυσίδες και με έναν ακόμα 
τρόπο, εμποδίζοντας τους εργαζόμενους να 

μεταβούν στις εργασίες τους. Μόνο εξ αυτής 
της αιτίας οι απώλειες στην παραγωγικότητα 
υπολογίζεται ότι θα φθάσουν τα 2 τρισ. 
δολάρια έως το έτος 2030. 
 Αντί ωστόσο να αναπτύσσουμε νέες και 
αποδοτικότερες μορφές καλλιέργειας 
της γης, να αξιοποιούμε τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, να εξελίσσουμε και να 
βελτιώνουμε την παροχή της τροφής 
και της στέγης για κάθε άνθρωπο στον 
πλανήτη, και γενικά να εργαζόμαστε για 
τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, 
αντί να προσπαθήσουμε να λύσουμε το 
μεταναστευτικό πρόβλημα βοηθώντας τις 
χώρες που ταλαιπωρούνται με οικονομικά, 

περιβαλλοντικά και επισιτιστικά προβλήματα, 
αντί να αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες για 
την έρευνα και αξιοποίηση του διαστήματος 
, «επείγει» 100 δισεκατομμύρια να διατεθούν 
από την Γερμανία για ανάπτυξη βιομηχανίας 
όπλων ώστε να σκοτωθούμε μεταξύ μας 
πιο αποτελεσματικά. Μάλλον είμαστε 
πολύ σοβαρά διαταραγμένοι ως είδος και 
δεν έχουμε κατανοήσει ότι οδηγούμαστε 
στον όλεθρο. Ας παλέψουμε όσοι 
ενδιαφερόμαστε για το μέλλον μας, με όλες 
μας τις δυνάμεις για την ζωή την ειρήνη και 
την δημιουργία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος 
αν θέλουμε να επιβιώσουμε. Δεν έχουμε 
πλέον χρόνο για χάσιμο!
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Με ένα άκρως ενδιαφέρον βιωματικό 
εργαστήρι συναισθημάτων και παρου-
σία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισ-
μού & Τουρισμού, Νικόλαου Κοροβέ-
ση και της Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλο-
ακαρνανίας Μαρίας Σαλμά άνοιξε η 
αυλαία της εικαστικής έκθεσης που 
φιλοξενείται στο Κτίριο Χρυσόγελου 
και φέρει τον τίτλο «Το ταξίδι της 
Μάσκας».

. Με τη συμμετοχή του Καλλιτεχνικού 
Γυμνάσιου Μεσολογγίου, του 1ου 
Γυμνάσιου Μεσολογγίου και του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου 
εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 16 Φεβρ-
ουαρίου 2022, η εικαστική έκθεση που 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το 
Καρναβαλικό Εργαστήριο του Δήμου 
Πατρέων. Όπως ανέφερε στο χαιρετισμό 
της η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι 
Πάτρας Ήρα Ειρήνη Κουρή, πρόκειται 
για μια πολυμορφική εγκατάσταση με 
τα πρωτογενή υλικά στοιχεία που εδώ 
και χρόνια μετουσιώνουν το πνεύμα του 
Καρναβαλιού σε μήτρα δημιουργίας, 
μεταμόρφωσης, ζωής, ψυχαγωγίας και 

μέθεξης. Τα εκμαγεία του Καρναβαλικού 
Εργαστηρίου εκτίθενται ως στοιχεία της 
συλλογικής και δημιουργικής μνήμης 
του θεσμού ξεδιπλώνοντας τη μαγεία 
και το συναίσθημα της Πάτρας. Ο θεατής 
καλείται να συμμετάσχει βιωματικά σε 
έναν εικαστικά ενεργοποιημένο χώρο, 
χωρίς οριοθέτηση αλλά με έντονη 

σκηνογραφική διάσταση. Ιδιαίτερη 
έμφαση στην εν λόγω έκθεση δίνεται στα 
βιωματικά εργαστήρια συναισθημάτων 
που αφορούν κυρίως μαθητές σχολείων 
και ομάδες ψυχικής υγείας, κάτι που 
αναδεικνύει τον εκπαιδευτικό ρόλο του 
Πατρινού Καρναβαλιού και την ανάγκη 
έκφρασης των πολιτών.
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Οι απέραντες αμμώδεις εκτάσεις της Σα-
χάρας   και   της   Σαχέλ   ίσως   δεν    είναι
τόσο άγονες όσο πιστευόταν έως σήμερα,
καθώς ένας συνδυασμός τεχνητής 
νοημοσύνης και λεπτομερών δορυφο-
ρικών εικόνων αποκάλυψαν την ύπαρξη 
σημαντικού αριθμού δέντρων στις 
περιοχές αυτές. Η έρευνα μιας ομάδας 
ερευνητών αποκάλυψε την ύπαρξη 
περίπου 1,8 δισεκατομμυρίων δέντρων 
στις ερήμους της δυτικής Σαχάρας και της 

Πάνω από 11.000 εικόνες ανα-
λύθηκαν κατά τη διάρκεια της συγ-
κεκριμένης έρευνας που κάλυψε 
έκταση περίπου 1,3 εκατομμυρίων 
τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σαχέλ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 
δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση Nature. 
«Εκπλαγήκαμε πολύ που υπάρχουν 
τόσα δέντρα στην έρημο Σαχάρα» 
ανέφερε στο Γαλλικό πρακτορείο (AFP) 
ο Μάρτιν Μπραντ, επίκουρος καθηγητής 
γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της 
Κοπεγχάγης και επικεφαλής συγγραφέας 
της νέας έρευνας. «Ασφαλώς υπάρχουν 
τεράστιες περιοχές χωρίς καθόλου 
δέντρα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα 
τοποθεσίες με υψηλή πυκνότητα 
δέντρων, και ακόμα και ανάμεσα στους 
αμμόλοφους υπάρχουν διάσπαρτα 
δέντρα που μεγαλώνουν». Προκειμένου 
να καταμετρηθούν με ακρίβεια τα δέντρα 
που είναι διάσπαρτα σε μια τόσο αχανή 

έκταση, οι επιστήμονες αξιοποίησαν 
ένα υπολογιστικό πρόγραμμα. Στο 
πλαίσιο του προγραμματισμού, όμως, 
του υπολογιστή για την αναγνώριση και 
τη σωστή ταξινόμηση του αριθμού και 
των ειδών, χρειάστηκε ο ίδιος ο Μπραντ 
να μετρήσει και να καταγράψει περίπου 
90.000 δέντρα. «Για την προστασία, την 
αποκατάσταση, την κλιματική αλλαγή 
και όλα αυτά, δεδομένα όπως αυτά, 
είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη 
δημιουργία ενός επιπέδου αναφοράς» 
σημείωσε από την πλευρά του ο Τζέσε 
Μέιερ, προγραμματιστής στο Κέντρο 
διαστημικών πτήσεων Γκόνταρντ της 
NASA που συμμετείχε στην έρευνα.
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Το  “Messolonghi  by  Locals”  είναι
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισ-
μός που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία 
το 2018 στα πλαίσια του προγ-
ράμματος «START: Create Cultural 
Change».

Σκοπός του οργανισμού είναι η ενίσχυση 
της συλλογικότητας στην τοπική 
κοινότητα του Μεσολογγίου μέσω της 
συμμετοχικής χαρτογράφησης της πόλης 

με την μορφή πολιτιστικών διαδρομών 
αλλά και μέσα από την δημιουργία 
και προώθηση πολιτιστικών δράσεων. 
Οι δράσεις του οργανισμού αφορούν 
στην μελέτη, ανάδειξη και διαφύλαξη 
της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς 
και του περιβαλλοντικού πλούτου 
και στην δημιουργία προγραμμάτων 
εναλλακτικού πολιτιστικού τουρισμού 
και οικοτουρισμού. Η ιδέα ξεκίνησε από 
νέους ανθρώπους που αποφάσισαν 

να παραμείνουν στην επαρχιακή πόλη 
του Μεσολογγίου και να δράσουν σε 
αυτήν, σε μια περίοδο που η κοινωνική 
και οικονομική κρίση έχει αυξήσει τον 
αριθμό των νέων που φεύγουν και έχει 
διαμορφώσει ένα κλίμα εσωστρέφειας 
και αδράνειας στην τοπική κοινότητα. 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα 
www.messolonghibylocals.com  και 
γνωρίστε τη ξεχωριστή δράση νέων 
ανθρώπων που αγαπούν τον τόπο τους.
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Σε  συνεργασία  με  το  Τμήμα Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Πατρών και την ερευ-
νητική ομάδα της Αικατερίνης Α. 
Λιάπης,  υπό την αιγίδα και οικονο-
μική υποστήριξη του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
το ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ 
- MESSOLONGHI BY LOCALS 
υλοποίησε το έργο «Σχεδιασμός 
νέου τοπόσημου στη Λιμνοθά-
λασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού».

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορούσε 
στο σχεδιασμό ενός δικτύου πρότυπων 
παρατηρητηρίων πουλιών στη 
λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 
Κυρίος στόχος του σχεδιασμού των 
παρατηρητηρίων ήταν η δημιουργία 
νέων τοπόσημων, αρμονικά ενταγμένων 
στο τοπίο, που θα σηματοδοτήσουν 
τόσο την περιβαλλοντική αξία της 
λιμνοθάλασσας όσο και την ανάγκη 
για προστασία και αξιοποίηση της. 
Το δίκτυο των παρατηρητηρίων 
ενσωματώνει στοιχεία καινοτομίας ως 

προς τη μορφή, το δομικό σύστημα και 
τα υλικά. Κοινά χαρακτηριστικά όλων 
των παρατηρητηρίων είναι η συμβολική 
και αναγνωρίσιμη μορφής τους που θα 
συμβάλλει και στην οπτική ομαδοποίηση 
τους. Άλλο χαρακτηριστικό τους είναι το 
ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα τους 
που είναι συνάρτηση του υλικού που 
θα χρησιμοποιηθεί για τη κατασκευής 
τους. Το επόμενο διάστημα θα γίνει και η 
παρουσίαση του έργου από το Μεσολόγγι 
των Ντόπιων – Messolonghi by locals και 
την ομάδα του σχεδιασμού του έργου.
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Με το σύνθημα «Όλοι μαζί ρολάρουμε 
για καλό σκοπό», τοποθετήθηκαν 
στη Ναυπακτία, από τον Σύνδεσμο 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας και από τον Δήμο 
Ναυπακτίας οι «συσκευές» συλλογής 
πλαστικών καπακιών.

Πρόκειται για πιλοτική δράση με τις 
«συσκευές» να τοποθετούνται σε σχολεία 
και κεντρικά σημεία της πόλης, αλλά και 
σε τοπικά διαμερίσματα του Δήμου.
Στόχος του προγράμματος είναι η 
συλλογή πλαστικών καπακιών τα οποία 
στη συνέχεια θα οδηγούνται προς 
ανακύκλωση, με αντάλλαγμα για τον 
Δήμο χρηματικό ποσό που θα διατίθεται 
σε κοινωνικές δομές κλπ. Το έσοδο θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά είτε για 
την αγορά αναπηρικών αμαξίδιων είτε 
για οποιοδήποτε σχετικό είδος μπορεί 
να προσφερθεί σε άτομα με αναπηρία. 
Σε συνεργασία με τις κοινωνικές 
δομές του Δήμου Ναυπακτίας, τα είδη 
θα καταλήγουν σε ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 
Στην παρουσίαση που έκανε ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ντίνος Ζορμπάς, ήταν 
παρόντες ο Δήμαρχος Ναυπακτίας 
Βασίλης Γκίζας, οι αντιδήμαρχοι Σωκράτης 
Παπαβασιλείου και Ντίνος Τσουκαλάς, 
o δημοτικός σύμβουλος του Δήμου 
Δωρίδος Ανδρέας Ευσταθίου καθώς και 
η πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας 
Ναυπάκτου Μυρτώ Κιμινουλάκη. Οι 
«συσκευές » είναι μεταλλικές, σε διάφορα 

σχέδια όπως καρδιά, πεταλούδα, μπάλα, 
κούπα και καράβι. Φτιαχτήκαν με αυτά τα 
ιδιαίτερα σχήματα ώστε να έχουν ακόμη 
μεγαλύτερη απήχηση για την υλοποίηση 
του σκοπού της δημιουργίας τους. Σε 
αυτές τοποθετούμε προς ανακύκλωση 
πλαστικά καπάκια από μπουκάλια 

Οι πόλεις  των 15 λεπτών
νερού-αναψυκτικού, γάλατα-χυμούς, 
απορρυπαντικά κλπ. Συνολικά έχουν 
τοποθετηθεί 20 συσκευές σε πλατείες 
της Ναυπάκτου, Ανω Χώρας, Αντιρρίου, 
Χάλκειας, Λυγιά και Μαμουλάδας, καθώς 
και σε σχολεία, παραλίες και γήπεδο 
Ναυπάκτου. 
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Το φαινόμενο είναι μοναδικό 
στον ελλαδικό χώρο. Θα τα 
βρείτε στο Μικρόβαλτο του 
δήμου Σερβίων – Βελβεντού και 
στο 3ο χλμ του δρόμου προς το 
Λιβαδερό, 40 χιλιόμετρα νότια της 
Κοζάνης. Το όνομα της τοποθεσίας 
«Μπουχάρια» προέρχεται από 
το σχήμα των σχηματισμών, μιας 
και θυμίζουν καμινάδες, καθότι 
«μπουχάρι» στην τοπική διάλεκτο 
λένε την καμινάδα. 

Είναι περίπου 20 πυραμοειδείς σχηματισμοί 
φτιαγμένοι από χώμα, άργιλο, μάργες και 
κροκάλες. Η κορυφή τους είναι καλυμμένη 
με σχιστολιθικές πλάκες, που ξεπερνούν 
σε ύψος τα δύο μέτρα. Φτάνουν σε 
ορισμένες περιπτώσεις και τα έξι με επτά 
μέτρα (οι λεγόμενοι «Άτλαντες»). Παρόμοιοι 
σχηματισμοί στην ίδια περιοχή είναι και τα 
«Νοχτάρια», με τη μόνη διαφορά ότι δεν 
επιστεγάζονται με πλάκες. Ο συνδυασμός 
των δύο γεωμορφών δημιουργεί ένα 
μοναδικό και ιδιόμορφο δάσος, που έχει 
προέλθει από τη διάβρωση του εδάφους 
σε διάστημα δεκάδων χιλιάδων χρόνων. 
Με λίγα λόγια, το νερό της βροχής και το 
οξυγόνο της ατμόσφαιρας αποσάθρωσαν 

μέσα από διάφορες χημικές και φυσικές 
διεργασίες αυτό το κράμα πετρωμάτων. 
Ένα φυσικό τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς 
και υψηλής αισθητικής που καθηλώνει τους 
επισκέπτες. Με διάφορους μύθους οι ντόπιοι 
προσπάθησαν να ερμηνεύσουν αυτούς τους 
εντυπωσιακούς και παράξενους φυσικούς 
σχηματισμούς. Μιλούν για ‘διαβόλους’ 
κυρίως για εκφοβισμό των μικρών παιδιών, 

για νεραΐδες ή για κρυμμένους θησαυρούς 
και κρησφύγετο ληστών. Όπως και να το 
δούμε, η περιοχή των Μπουχαριών είναι 
παράξενη και μυστηριώδης. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η Νομαρχία Κοζάνης έχει 
προχωρήσει στη δημιουργία γεωλογικού 
πάρκου στην περιοχή, προκειμένου να 
διευκολύνει την πρόσβαση των επισκεπτών 
και να αναδείξει το σπάνιο αυτό φαινόμενο.

θέμα  19
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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.

                                                                                                                                           

Η εταιρία Desserto είναι η πρώτη 
στον κόσμο που κατασκευάζει 
δέρμα εξ ολοκλήρου από κάκτο, 
για να πάψουμε να σκοτώνουμε 
ζώα. Εμπνευστές και ιδρυτές δύο 
Μεξικανοί, που αναζητούσαν μια 
βιώσιμη εναλλακτική στο ζωικό 
δέρμα. Το προϊόν τους είναι εν 
μέρει βιοδιασπώμενο και πληροί 

όλες τις προδιαγραφές για να 
χρησιμοποιηθεί σε ρούχα, αξεσουάρ, 
έπιπλα και αξεσουάρ αυτοκινήτου. 
Ευέλικτο, δροσερό και ανθεκτικό, 
με προσδόκιμο ζωής τουλάχιστον 
10 χρόνια, αναδεικνύεται σε άξιο 
αντικαταστάτη του ζωικού δέρματος 
και φυσικά διάφορων συνθετικών 
υλικών. Τσάντες, παπούτσια, ρούχα 
και άλλα προϊόντα, μπορούν να 

κατασκευαστούν χωρίς πλέον να 
πρέπει να δολοφονηθούν ζώα. Ο 
κάκτος δεν απαιτεί τη θυσία ζώων, 
ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνει τα 
πλεονεκτήματα του ζωικού δέρματος. 
Σημειωτέων ότι εδώ και μερικά χρόνια 
διάφορες εταιρείες δημιουργούν 
vegan δέρμα φυτικής προέλευσης, 
όπως από ελιά και ανανά.

Δέρμα από κάκτο… 
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Ζουν αγροτική ζωή σε καλύβες έξω από 
τη Λάρισα. σε μια άλλη εποχή, μακριά 
από τους ρυθμούς και τις ανέσεις της 
πόλης. Οι καλύβες είναι τα σπίτια τους και 
δεν τους ενδιαφέρει καμία πολυτέλεια, 
ενώ έχουν έρθει από διάφορα μέρη της 

χώρας και το εξωτερικό για να ζήσουν στο 
ιδιότυπο αυτό κοινόβιο. Προσπαθούν να 
δημιουργήσουμε ένα μοντέλο οικονομικής 
αυτοτέλειας.Κάνουν φυσική δόμηση, θερμο-
κολτούρα, καλλιέργεια, αναγεννητική γε-
ωργία, έχουν βιολογικούς καθαρισμούς, 

συλλογή νερών, έχουν λίμνες, υδροπονίες, 
βιοαέριο, κομποστοποίηση, βρώσιμο δάσος 
καθώς και κότες και πάπιες  τις οποίες δεν 
τις τρώνε αλλά τις χρησιμοποιούν για να 
μπαίνουν στο χωράφι και λειτουργούν ως 
λίπανση των φυτών και για τα αυγά τους. 

Πειραματική κοινότητα του Νέσσωνα…
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Εγκαταλελειμμένο στο φθορά του 
χρόνου και στην αδιαφορία των 
ανθρώπων, στέκει ακόμα όρθιο, ίσως 
το πιο καλοδουλεμένο γεφύρι της 
Αιτωλοακαρνανίας. Χτισμένο το 1.800 
περίπου, το γεφύρι αυτό εξυπηρετούσε 
την επικοινωνία μεταξύ των χωριών 
Καταφύγιο και  Αναβρυτή με τα χωριά 
Ασπριά ,Κοκκινοχώρι  και Λιμνίτσα. Το 
άνοιγμα τον γεφυριού είναι δώδεκα 
μέτρα, το ύψος του από τη στάθμη 
του νερού είναι επτά μέτρα, το δε 
πλάτος του είναι τρία μέτρα.  Το γεφύρι 
κοσμούσαν τέσσερις κολώνες, μια σε 
κάθε άκρο του από καλά λαξευμένους 
ογκόλιθους. Δεξιά και αριστερά του 
γεφυριού  υπάρχουν χτιστά στηθαία με 
πλάτος μισό μέτρο στη βάση τους, ενώ 
στενεύουν από τη βάση και πάνω. Ο 

διάδρομος είναι καλντερίμι με πλάτος 
δυο περίπου μέτρα και είναι επικλινής, 
καθώς το αριστερό ακρόβαθρο της 
κατασκευής είναι θεμελιωμένο σε 

βράχο με υψομετρική διαφορά περίπου 
1,30 μέτρα. Στη θέση δίπλα από το 
γεφύρι  υπάρχει ο παλιός νερόμυλος 
του Παναγιώτη Γεωργόπουλου.

Ο παραπόταμος του Μόρνου Φο-
νιόρεμα γεφυρώνεται με ένα πέτρινο 
γεφύρι, κοντά στο χωρίο Αναβρυτή, 
στη  δημοτική ενότητα Αποδοτίας 
του δήμου Ναυπακτίας και στη θέση 
Ταράτσες. 






