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

Εναλλακτικός τουρισμός
και Νομός Αιτωλνίας
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Συνεχίζοντας με αυτούς τους ρυθμούς καταστροφής

 της φύσης, είμαστε πολύ κοντά στο να ζούμε σε εικονική
πραγματικότητα στο μέλλον!

Το άσχημο είναι ότι θα είμαστε και ικανοποιημένοι…

                                      
                                     Να είστε όλοι καλά!

                                                                              
                                                                                                                            

                                                  

|  Εν συντομία
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Άρχισε επίσημα από 1η Μαΐου 
η αντιπυρική περίοδος και θα 
διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
Η Πυροσβεστική κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου  για  εφέτος  το
καλοκαίρι, επισημαίνοντας  ότι στα-
τιστικά η πλειονότητα των πυρ-
καγιών  κάθε  χρόνο  οφείλεται   σε
ανθρώπινη αμέλεια, ενώ υπεν-
θυμίζει τα μέτρα που πρέπει να λαμ-
βάνονται αυστηρά για την πρόληψη 
πυρκαγιών, καθώς και τις ενέργειες 

 Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την 
αντιμετώπιση πυρκαγιών καλούνται να είναι 
σε ετοιμότητα και να λάβουν όλα εκείνα τα 
απαραίτητα προληπτικά μέτρα, ώστε να μη 
κινδυνεύσουν από τις πυρκαγιές και φέτος, 
δάση, περιουσίες και προπαντός ανθρώπινες 
ζωές.  Η κλιματικής αλλαγή είναι μάλλον 
σίγουρο ότι και αυτή τη χρονιά θα μας δείξει 
τα δόντια της. H Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει 
το κύριο βάρος στην κατάσβεση των δασικών 

πυρκαγιών, όμως χρειάζεται η συνεργασία 
και άλλων φορέων, της Περιφέρειας, του 
Δήμου, του Δασαρχείου, της Αστυνομίας, και 
προπαντός των ίδιων των πολιτών, τόσο για 
την πρόληψη όσο και για την καταστολή. Και 
φέτος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα κληθεί 
να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα 
σε δύσκολες καταστάσεις, να ξεπεράσει σε 
κάποιες περιπτώσεις τον εαυτό της και τα 
όποια προβλήματά της, ενώ σαν πολίτες θα 
πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα τηρώντας 
τα αυτονόητα.

του κάθε πολίτη σε περίπτωση 
έναρξης πυρκαγιάς
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Με επιτυχία συνεχίστηκαν οι εκ-
παιδευτικές δράσεις κυκλοφοριακής 
αγωγής, σε πέντε Δημοτικά Σχολεία 
Ναυπάκτου, όπου συμμετείχαν πε-
ρισσότεροι από 200 μαθητές.

 Για την πραγματοποίηση των δράσεων 
αξιοποιήθηκε υλικό από την εταιρεία 
PLAYMOBIL HELLAS ενώ αναπτύχθηκε 
και «μακέτα» κυκλοφοριακής αγωγής 
από Αξιωματικό του Τμήματος 
Τροχαίας Ναυπακτίας. Οι δράσεις 
πραγματοποιήθηκαν από την 
Αστυνόμο Β΄κα Αμαλία Αναστασίου 
του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, 
η οποία επιπλέον σχεδίασε και 
προσάρμοσε στην εκπαιδευτική 
διαδικασία «μακέτα» κυκλοφοριακής 
αγωγής, για την επίτευξη της μέγιστης 
δυνατής δημιουργικότητας αλλά και 
αλληλεπίδρασης με τους μικρούς 
μας φίλους. Απώτερος στόχος μας 
αποτελεί η ευαισθητοποίηση μαθητών 
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, 
η καλλιέργεια ασφαλούς οδικής 
κουλτούρας και η εμφύσηση οδικής 
συμπεριφοράς στους μελλοντικούς 

χρήστες του οδικού δικτύου. Στις 
εκπαιδευτικές δράσεις αξιοποιήθηκε 
εξοπλισμός και υλικό της εταιρείας 

PLAYMOBIL HELLAS , που αναπτύχθηκε 
στο πλαίσιο συνεργασίας με το 
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Παγκοσμίως, τα δάση καταστ-
ρέφονται με ταχύτερο ρυθμό 
από ό,τι αναπληρώνονται και η 
Flash Forest θέλει να διορθωθεί 
αυτό επιστρατεύοντας τη βοήθεια 
drones. Η καναδική startup με έδρα 
το Τορόντο φιλοδοξεί να φυτέψει 
ένα δισεκατομμύρια δέντρα μέχρι 
το  2028,   οπότε  συγκέντρωσε   μια
ομάδα   βοτανολόγων   για  να   επι-
μεληθούν   τους   σπόρους   ταχέως
αναπτυσσόμενων δέντρων και μη-
χανικούς για να προγραμματίσουν 
drones, που θα τους «μοιράσουν».

Οι παραδοσιακές μέθοδοι φύτευσης 
περιλαμβάνουν θερμοκήπια γεμάτα 
σπόρους και εργάτες με φτυάρια, που 
ο καθένας φυτεύει ίσως 2.000 σε μια 
ημέρα. Η Flash Forest βρήκε τρόπο να 
μοιράζει περίπου 40.000 «πακέτα», που 
περιλαμβάνουν τους σπόρους και ουσίες 
βοηθητικές στην ανάπτυξη, ημερησίως ανά 
drone. Κάθε εργάτης μπορεί να επιβλέπει 
τρία drones. Βέβαια δεν θα καταλήξουν 
όλοι αυτοί οι σπόροι να γίνουν δέντρα, 
ωστόσο η Flash Forest έχει επενδύσει πολύ 
στην έρευνα, την τεχνολογία και τις δοκιμές 
προκειμένου να παρέχει ταυτόχρονα 
οικονομικά αποδοτικές λύσεις. Άλλωστε 
η συγκεκριμένη τεχνολογική καινοτομία 
περιορίζει το κόστος αναδάσωσης κατά 
80%, σε σύγκριση με την παραδοσιακή 

«χειροκίνητη» μέθοδο. Πριν αναδασώσει 
μια περιοχή, η εταιρία στέλνει αρχικά ένα 
drone χαρτογράφησης, προκειμένου να 
αποφύγει διαδρομές, όπου δεν πρόκειται 
να ευδοκιμήσουν οι σπόροι (δρόμοι, 
όγκοι νερού κλπ.). Τα drones μπορούν 
να προσεγγίσουν τρία μέτρα κοντά το 
έδαφος, σε μια καθαρή περιοχή, και μέχρι 
20 μέτρα πάνω από τις φυλλωσιές, είτε 
ρίχνοντας τους σπόρους είτε εκτοξεύοντάς 
τους. Για τον λόγο αυτό έχουν εξοπλιστεί 
με πιστόλι πεπιεσμένου αέρα, το οποίο 
εκτοξεύει τους σπόρους με την κατάλληλη 
ορμή, ώστε να εισχωρήσουν στο έδαφος 

και να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 
βλάστησης. Μετά τη φύτευση, η ομάδα 
ελέγχει από αέρος τα αποτελέσματα 
της προσπάθειας, προτού αναπτύξει 
ψεκαστικά drones, τα οποία προσφέρουν 
τροφή στα σπορόφυτα, ενώ τρίτη ομάδα 
μικρών αεροσκαφών επιθεωρεί την 
ανάπτυξη των δενδρυλλίων. Πέρυσι η 
εταιρία έδειξε ότι σύστημα είναι ικανό να 
φυτεύει μεταξύ 8.000-10.0000 τέτοιων 
πακέτων την ημέρα, αλλά έκτοτε έχουν 
αυξηθεί 

                                 National Observer Canada
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 «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.

Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται 
από αμέλεια. Μια αθώα ψησταριά στο δάσος 
μπορεί να φέρει την καταστροφή! Το δάσος 
το προστατεύουμε εμείς!

Μάθε περισσότερα στο 
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Ένα Πάντα δεν μπορεί να κάνει τα πάντα!

Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια. 
Μια αθώα ψησταριά στο δάσος μπορεί να φέρει  

την καταστροφή! Το δάσος το προστατεύουμε εμείς!

Υποστήριξε το έργο του WWF. Μάθε περισσότερα στο www.wwf.gr/panda

Το πρόγραμμα «Το Μέλλον των Δασών» εκπονείται από το WWF Ελλάς και συγχρηματοδοτείται από τα Κοινωφελή Ιδρύματα 
Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη, καθώς και από υποστηρικτές του WWF Ελλάς.
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Μέσα στο σκοτάδι της εποχής μας, 
είναι σημαντικό να υπάρχουν 
φωτεινά παραδείγματα αισιοδοξίας, 
που μας κάνουν περήφανους. Η 
αναφορά μας για τον Κωνσταντίνο 
Μαλιάρη, τον 17χρονο μαθητή της 
Γ’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου 
Ναυπάκτου,  που  απέσπασε  υποτ-
ροφία  ρομποτικής   για   το   πανε-
πιστήμιο του Χάρβαρντ, στηρι-
ζόμενος μόνο στις δικές του 
δυνάμεις.

Μεγαλώνοντας στη Ναύπακτο, μια 
επαρχιακή πόλη με μακρά ιστορία αλλά όχι 
όσα ερεθίσματα θα ήθελε ή θα χρειαζόταν 
ένα παιδί με αγάπη για τις επιστήμες και 
την τεχνολογία, ο νεαρός μαθητής άρχισε 
από μικρός να εξερευνά το διαδίκτυο για ν’ 
αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για τα 
θέματα που τον ενδιαφέρουν. Σε αντίθεση με 
ότι συνήθως ισχύει, ο δρόμος του 17χρονου 
μαθητή της Γ’ τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου 
Ναυπάκτου προς ένα από τα κορυφαία 
αμερικανικά πανεπιστήμια δεν πέρασε μέσα 
από τα θρανία κάποιου φροντιστηρίου ή 
από ειδικά σεμινάρια προετοιμασίας για 
σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά 
από την οθόνη του υπολογιστή του, αφού 
διαβάζοντας μόνος στο σπίτι, με συντροφιά 
το «θησαυροφυλάκιο» γνώσεων του 
παγκόσμιου ιστού και τα βιβλία του, 
κατάφερε να πετύχει αυτό που για πολλούς 
μοιάζει ακατόρθωτο. «Έδωσα όλη την 
ενέργεια και όλο μου τον χρόνο σ’ αυτό. 
Ήταν ένα ρίσκο που είχα υπολογίσει και 
τελικά άξιζε τον κόπο», λέει στο Αθηναϊκό - 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο νεαρός 
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μαθητής, εξηγώντας πως όσο οι υπόλοιποι 
συμμαθητές του προετοιμάζονταν για τις 
πανελλήνιες εξετάσεις που πλησιάζουν, ο 
ίδιος «έβλεπε» προς την άλλη πλευρά του 
Ατλαντικού.
«Αν δεν το πίστευα έστω και λίγο ότι θα τα 
καταφέρω δεν θα το προχωρούσα. Είχα 
μία ελπίδα», εξηγεί ο 17χρονος, ο οποίος 
είναι μέλος της εθνικής ομάδας Ρομποτικής 
«FIRST Global Challenge Team Greece», που 

ξεκίνησε την πορεία της τον Μάιο του 2018 
με τον συντονισμό του μη κερδοσκοπικού - 
Εκπαιδευτικού Οργανισμού Eduact - Δράση 
για την Εκπαίδευση και διακρίθηκε στη 
Διεθνή Ολυμπιάδα FIRST Global Challenge 
2021, αποσπώντας τρία μετάλλια ανάμεσα 
σε 169 χώρες. Είναι τιμή για τη χώρα μας, 
τον τόπο μας, αλλά και για όλους όσους τον 
γνωρίζουμε. Καλή επιτυχία σε ότι επιλέξεις 
να κάνεις Κωνσταντίνε!
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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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Έχει διαπιστωθεί πως το να 
μεγαλώνει κανείς στη φτώχεια συν-
δέεται με ανισότητες στις επιδό-
σεις σε εκπαίδευση, υγεία και  
απασχόληση. Ωστόσο ένας νέος 
κλάδος της νευροεπιστήμης εξε-
τάζει πώς η φτώχεια επηρεάζει την 
ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Τα τελευταία 15 χρόνια, δεκάδες μελέτες 
διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν 
σε συνθήκες φτώχειας έχουν λεπτές 
εγκεφαλικές διαφορές συγκριτικά με παιδιά 
οικογενειών με περισσότερα έσοδα. Κατά 
μέσο όρο, η επιφάνεια στο εξωτερικό 
στρώμα των κυττάρων του εγκεφάλου 
είναι μικρότερη, ειδικά σε περιοχές που 
συνδέονται με τη γλώσσα και τον έλεγχο 
του παλμού, όπως και τον όγκο του 
ιππόκαμπου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
τη μάθηση και τη μνήμη. Αυτές οι διαφορές 
δεν αντικατοπτρίζουν κληρονομικά ή εγγενή 
χαρακτηριστικά, σύμφωνα με έρευνες, 
αλλά περισσότερο τις συνθήκες στις 
οποίες τα παιδιά μεγάλωσαν. Οι ερευνητές 
υποθέτουν ότι συγκεκριμένες πτυχές της 
φτώχειας όπως  κακής ποιότητας διατροφή, 
υψηλά επίπεδα στρες, χαμηλή ποιότητα 
εκπαίδευσης, μπορεί να επηρεάσουν την 
ανάπτυξη του εγκεφάλου. Κι ενώ αυτοί 
οι παράγοντες μπορεί να διαφέρουν σε 
κλίμακα σε διαφορετικές οικογένειες, η 
φτώχεια είναι η κοινή τους βάση. Μελέτη 

σε εξέλιξη, που ονομάζεται Baby’s First 
Years και ξεκίνησε το 2018, στοχεύει να 
καθορίσει εάν η μείωση της φτώχειας 
μπορεί να προωθήσει την υγιή ανάπτυξη 
του εγκεφάλου. Οι ερευνητές έδωσαν 
τυχαία σε 1.000 μητέρες με νεογνά που 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε Νέα Υόρκη, 
Νέα Ορλεάνη, Μινεάπολη και Όμαχα μία 
χρεωστική κάρτα με 20 ή 333 δολάρια 
μηνιαίως, που οι οικογένειες μπορούσαν 
χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Η μελέτη 
παρακολουθεί την γνωστική ανάπτυξη 
και την δραστηριότητα του εγκεφάλου 
των παιδιών σε περίοδο αρκετών ετών 
χρησιμοποιώντας μία εφαρμογή, η οποία 

μετράει εγκεφαλικά κύματα μέσω συσκευής 
με 20 ηλεκτρόδια. Η μελέτη παρακολουθεί 
επίσης την οικονομική κατάσταση και τις 
συνθήκες απασχόλησης των μητέρων, 
δεδομένα για την υγεία τους και τη χρήση 
φροντίδας παιδιών. Οι ερευνητές εξετάζουν 
επίσης το πώς τα χρήματα επηρεάζουν την 
οικογένεια και πώς τα ξοδεύει. Το Baby’s First 
Years θεωρείται μία τολμηρή προσπάθεια 
απόδειξης, μέσω μιας τυχαιοποιημένης 
δοκιμής, μιας αιτιώδους σχέσης μεταξύ της 
μείωσης της φτώχειας και της ανάπτυξης του 
εγκεφάλου, αλλά οι σκεπτικιστές αφθονούν. 

                      Karsten Moran/ New York Times
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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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Όσοι άνθρωποι προσφέρουν 
εθελοντικά το χρόνο τους σε διά-
φορες δραστηριότητες και το κά-
νουν  καθαρά για αλτρουιστικούς 
λόγους, προκειμένου να βοηθή-
σουν τους συνανθρώπους τους, 
ζουν περισσότερο από όσους δεν 
κάνουν εθελοντισμό, σύμφωνα με 
μια νέα αμερικανική επιστημονική 
έρευνα.

Όσοι γίνονται μεν εθελοντές, αλλά τα 
κίνητρά τους είναι πιο εγωκεντρικά, δηλαδή 
το κάνουν για να νιώσουν καλύτερα 
κυρίως οι ίδιοι, δεν έχουν καμία ωφέλεια 
από άποψη προσδόκιμου ζωής. Οι 
ερευνητές, με επικεφαλής την Σάρα Κόνραθ 
του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, που 
δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό 
ψυχικής υγείας «Health Psychology» του 
Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου, 
μελέτησαν ένα τυχαίο δείγμα περίπου 
10.300 ανδρών και γυναικών. Οι επιστήμονες 
κατέταξαν τα άτομα ανάλογα με το πόσο 
είχαν προσφερθεί για εθελοντές κατά την 
τελευταία δεκαετία και, έπειτα, συσχέτισαν τη 
διάθεση και τα κίνητρα για εθελοντισμό με 
την σωματική υγεία των ανθρώπων και με τον 
χρόνο του θανάτου τους. Διαπιστώθηκε ότι 
όσοι είχαν υπάρξει για περισσότερο χρονικό 
διάστημα εθελοντές και μάλιστα με καθαρά 
αλτρουιστικά κίνητρα, εμφάνισαν συνολικά 
ως ομάδα μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας 
σε σχέση με όσους δεν είχαν υιοθετήσει τον 
εθελοντισμό στη ζωή τους.Το 4,3% των 2.384 

μη εθελοντών είχαν πεθάνει μετά από μια 
τετραετία έναντι μόλις 1,6% των αλτρουιστών 
εθελοντών. Όμως όσοι είχαν δηλώσει ότι 
είχαν δραστηριοποιηθεί μεν εθελοντικά, 
αλλά παραδέχτηκαν ότι το έκαναν κυρίως για 
την προσωπική τους ευχαρίστηση και όχι για 
να βοηθήσουν άλλους, αυτοί εμφάνισαν ίδιο 
σχεδόν ποσοστό θνησιμότητας (4%) με τους 
μη εθελοντές .Οι «εγωκεντρικοί» εθελοντές 
είχαν δηλώσει ότι κάνουν εθελοντισμό 
επειδή «τους βοηθάει να δραπετεύσουν 

από τα δικά τους προβλήματα» ή επειδή 
«τους κάνει να νιώθουν καλύτερα για τον 
ίδιο τους τον εαυτό». Αντίθετα, οι αλτρουιστές 
δήλωσαν πρωτίστως ότι γίνονται εθελοντές 
«επειδή είναι σημαντικό να βοηθάμε τους 
άλλους».
Προηγούμενες έρευνες εξάλλου έχουν 
δείξει ότι οι αλτρουιστές εθελοντές, ιδίως 
οι άνδρες, έχουν και άλλα «τυχερά», όπως 
ότι ανεβαίνουν στα μάτια των γυναικών και 
αυξάνει η ελκυστικότητά τους.
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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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Με την αξιοποίηση καινοτόμων 
διαδραστικών τεχνολογιών, ποικίλων θε-
μάτων ψηφιακά εκθέματα εγκατεστημένα 
σε 12 ειδικά διαμορφωμένα containers, 
προσφέρουν στον επισκέπτη μια μοναδική 
εμπειρία επίσκεψης και κατανόησης των 
γεγονότων, μετατρέποντας τη Δυτική 
Ελλάδα σε «έξυπνη» περιφέρεια στον 
τομέα της προβολής του πολιτιστικού και 
ιστορικού της αποθέματος και δομείται 
σε τρεις δράσεις: 1. Την οργάνωση και 
λειτουργία κινητού ψηφιακού πάρκου, το 
οποίο θα περιοδεύσει σε 10 αστικά κέντρα 
της Π.Δ.Ε και συγκεκριμένα, στο ΑΓΡΙΝΙΟ, 
στο ΑΙΓΙΟ, στην ΑΜΑΛΙΑΔΑ, στη ΒΟΝΙΤΣΑ 
στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, στην ΚΡΕΣΤΕΝΑ, στο 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, στη ΝΑΥΠΑΚΤΟ, στην ΠΑΤΡΑ 

Το συγκεκριμένο εγχείρημα της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
αποτελεί το μοναδικό στην χώρα 
μας μεταφερόμενο Ψηφιακό Πάρκο 
που θα επισκεφτεί 10 πόλεις της 
Περιφέρειας. Ένα κινητό ψηφιακό 
μουσείου για τα ιστορικά γεγονότα 
που έγιναν στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια 
της επανάστασης του 1821, κά-
νοντας χρήση ψηφιακών και 
διαδραστικών μέσων/εφαρμογών. 

και στον ΠΥΡΓΟ. Μετά την ολοκλήρωση 
της περιοδείας το Πάρκο θα εγκατασταθεί 
μόνιμα στις πόλεις των Καλαβρύτων και του 
Μεσολογγίου που αποτελούν σημεία της 
Π.Δ.Ε. με ιδιαίτερο ρόλο στην Επανάσταση. 
2. Την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών 
και ψηφιακού περιεχομένου με πολύ 
επίπεδο τρόπο, μέσω πύλης προβολής 
https://portal.westerngreece2021.gr/
index.php/el/  και μέσω εφαρμογής 
έξυπνων συσκευών Western Greece 
2021 που θα πληροφορούν τον 
επισκέπτη για 2.500 σημεία ιστορικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα 
όρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
3. Την παραγωγή ντοκιμαντέρ μέσω 

του οποίου αναδεικνύεται η ιστορία και 
ο πολιτισμός της Δυτικής Ελλάδας. Η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέλοντας να 
τιμήσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής 
Πολιτικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου 
κ. Ανδρέας Φίλιας σε δήλωσή του, «τη 
γη που άναψε την φλόγα της λευτεριάς 
και φώτισε τον δρόμο αναγέννησης της 
Ελλάδας κάτω από δυσμενείς συνθήκες», 
«πραγματοποιεί ένα εμβληματικό έργο, 
στρατηγικού χαρακτήρα, αξιοποιώντας 
κάθε ευκαιρία και κάθε διαθέσιμο μέσο. 
Ένα εξαίρετο έργο που θα κρατήσει 
ζωντανές τις μνήμες και τη μεγάλη ιστορία 
του 1821 και του τόπου μας.»
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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.

Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται 
από αμέλεια. Μια αθώα ψησταριά στο δάσος 
μπορεί να φέρει την καταστροφή! Το δάσος 
το προστατεύουμε εμείς!

Μάθε περισσότερα στο 
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Ένα Πάντα δεν μπορεί να κάνει τα πάντα!

Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια. 
Ένα τσιγάρο στο δάσος μπορεί να φέρει  

την καταστροφή! Το δάσος το προστατεύουμε εμείς!

Υποστήριξε το έργο του WWF. Μάθε περισσότερα στο www.wwf.gr/panda

Το πρόγραμμα «Το Μέλλον των Δασών» εκπονείται από το WWF Ελλάς και συγχρηματοδοτείται από τα Κοινωφελή Ιδρύματα 
Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη, καθώς και από υποστηρικτές του WWF Ελλάς.
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Στα φυσικά οικοσυστήματα αυτό 
που θεωρείται απόβλητο από ένα 
οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη πρώ-
τη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι, 
τίποτα δεν χάνεται και συνεχίζεται 
αρμονικά ο αέναος κύκλος της ζωής. 
Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση 
και παρήγαγε σκουπίδια όπως 
παράγει ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε 
σήμερα ζωή στον πλανήτη.

 Εάν καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν 
είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες 
πρώτες ύλες για τις κατάλληλες 
βιομηχανίες, τότε θα συνειδητοποιήσουμε 
πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών 
των υλικών στις χωματερές, με τεράστιο 
περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό 
κόστος. Κάθε προϊόν που αγοράζουμε 
παράγεται με τη χρήση ενέργειας και 
κάθε επιπλέον κιλοβατώρα επιβαρύνει 
την ατμόσφαιρα με ένα κιλό διοξειδίου 
του άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων 
από ανακυκλωμένο υλικό απαιτεί 
λιγότερη ενέργεια από ότι η παραγωγή 

τους από πρώτες ύλες.  Συνεπώς, ένα από 
τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης 
είναι ότι εξοικονομεί ενέργεια. Η ενέργεια 
που μπορεί να εξοικονομηθεί με την 
ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας 
και χάρτου αντιστοιχεί στην ενέργεια που 
καταναλώνει μια πόλη 5 εκατ. κατοίκων 
σε τέσσερις μήνες. Αν όλοι οι κάτοικοι της 
Ελλάδας ανακυκλώναμε τα αλουμινένια 
κουτάκια που αγοράζουμε (κουτάκια 
αναψυκτικών, μπύρας, κλπ.) οι ελληνικές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα 

μειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους 
ετησίως.  
Αν ανακυκλώναμε όλα τα υλικά συσ-
κευασίας και χάρτου θα αποφεύγονταν 
η έκλυση 3,84  εκατομμυρίων τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα; 
Για κάθε τόνο απορριμμάτων που 
αποτρέπουμε από τις χωματερές και 
ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται, απο-
φεύγεται η έκλυση 260-470  κιλών 
ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα.
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Οι ιδιαιτερότητες της περιοχής της 
Αιτωλοακαρνανίας, οι φυσικές ομορ-
φιές γεμάτες χρώματα, η πλούσια 
βιοποικιλότητα, η ομορφιά του το-
πίου και ο οικολογικός της πλού-
τος κεντρίζουν το ενδιαφέρον και 
μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και 
προσέλκυσης για οικοτουρίστες από 
το εξωτερικό και το εσωτερικό και 
απλούς φυσιολάτρες. 

Διέξοδο από την κρίση σε πολλούς 
τομείς δράσης μπορεί να αποτελέσει η 
ορθολογική ανάπτυξη ήπιων μορφών 
τουρισμού. Η ποικιλομορφία των βιο-
τόπων, η πλούσια ορνιθοπανίδα με τα 

σπάνια είδη πουλιών, τα υγροτοπικά 
συστήματα με τις λίμνες ακόμη και 
τις τεχνητές, τα ποτάμια, οι εποχικοί 
χείμαρροι, οι εύφορες πεδιάδες με τα 
αγροοικοσυστήματα, οι ορεινοί όγκοι με 
την ίδρυση φυσιολατρικών περιπατητικών 
και ποδηλατικών διαδρομών, οι δασικές 
εκτάσεις με δυνατότητες αναψυχής και 
με τα υπεραιωνόβια δέντρα ορίζουν ένα 
φυσικό πάρκο στην Αιτωλοακαρνανία, ως 
γεωγραφική έκταση υψηλής οικολογικής 
αξίας και τη χαρακτηρίζουν αναμφίβολα 
ως «Παράδεισο Βιοποικιλότητας». 
Ο Νομός, ενδείκνυται απόλυτα για 
εναλλακτικό τουρισμό ως μέσο αναψυχής, 
φυσιολατρίας και μπορεί να συνδυαστεί 
με την οικοτουριστική ανάδειξη των προσ-

τατευόμενων περιοχών μέσω προστασίας 
και διαχείρισης.  
Παράλληλα ο εναλλακτικός τουρισμός, 
με τις ειδικότερες ευνοϊκές συνθήκες, θα 
συμβάλλει αποφασιστικά στη βιώσιμη 
και οικονομική τοπική ανάπτυξή κατά τη 
διάρκεια όλου του έτους, προσφέροντας 
κατ’ επέκταση οικονομικές δραστηριότητες 
και πολλαπλές υπηρεσίες-αγαθά στους 
πολίτες. Τα τελευταία χρόνια, τουριστικοί 
όμιλοι της Ευρώπης βλέπουν μία μεγάλη 
κατηγορία τουριστών να απορρίπτουν 
τον μαζικό τουρισμό και να αναζητούν 
μία άλλη μορφή ταξιδιού, πιο κοντά 
στην προστασία του περιβάλλοντος, στη 
μείωση των ρύπων και γενικά επιθυμούν 
έναν βιώσιμο τουρισμό.
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Πρόσφατες έρευνες καταγράφουν, 
ένα σημαντικό ποσοστό -άνω 
του 25% - με υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο ταξιδιωτών που αναζητούν 
πρωτότυπες βιωματικές εμπειρίες 
και τουριστικές υπηρεσίες. 

Ως εναλλακτικές μορφές τουρισμού εμ-
φανίζονται σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη μορφών τουρισμού, όπως: 
Αθλητικός τουρισμός αναψυχής, Πολιτιστικός 
τουρισμός ,Θαλάσσιος τουρισμός,,Τουρισμός 
υπαίθρου,,Γαστρονομικός τουρισμός, του- 
ρισμός υγείας και ευεξίας.
Η Αιτωλοακαρνανία μπορεί να προσφέ-
ρει πληθώρα τέτοιων εμπειριών εκμεταλ-
λευόμενη την ποικιλότητα των τοπίων της, 
τους φυσικούς της πόρους, τον πολιτισμικό 
και ιστορικό της πλούτο, καθώς και την 

παράδοση, τα ήθη και τα έθιμά της. 
Όλα τα προηγούμενα, συνδυασμένα με 
νεωτεριστική επιχειρηματικότητα, μπορούν 
να αναδείξουν πρωτότυπες κερδοφόρες 
επενδυτικές ευκαιρίες. Πλεονέκτημα των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι η 
δυνατότητα τους να προσελκύουν τουρίστες 
καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σταθερή 
πηγή εσόδων και απασχόλησης. 

θέμα  19
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Χρησιμοποίησε αυτά που ήδη έχεις

Δανείσου αυτό που θα χρησιμοποιήσεις μία φορά

Βάλε τους κάδους ανακύκλωσης σε εμφανές σημείο

Μην φυλάς όλα τα μικροαντικείμενα μιας χρήσης μέχρι να παλιώσουν

Ανακύκλωσε…

  Μείωσε τα σκουπίδια σου…
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Εάν καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, 
αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες, 

τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών 
στις χωματερές, με τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος.

Βάλε την ανακύκλωση στη ζωή σου!!
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Πήρε το όνομά της από ένα είδος 
θαλασσινών πουλιών που υπήρχαν 
εκεί, τις Τουρλίδες. Εδώ βρίσκεται 
και η λεγόμενη «Μαύρη Αλυκή» του 
Μεσολογγίου, σε αντιδιαστολή με 
τη «Λευκή», λόγω της χαμηλότερης 
ποιότητας αλατιού που παράγεται. 
Μέχρι το 1885 ήταν νησί, την χρονιά 
εκείνη κατασκευάστηκε δρόμος με 
την επιχωμάτωση της θάλασσας, 
για την κατασκευή του δρόμου 
χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά από τις 
εκσκαφές που έγιναν για την κατασκευή 
του λιμανιού του Μεσολογγίου. Λόγω 
της κατασκευής οδικού δικτύου το 1885 
από το Μεσολόγγι προς την Τουρλίδα, 
η Λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας 
διαχωρίζεται πλέον από το υπόλοιπο 
οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου. Ο ομώνυμος οικισμός, 

στην εθνική απογραφή του 2011 είχε 15 
μόνιμους κατοίκους. Το 2004 διεξήχθη 
ο πρώτος κολυμβητικός διάπλους 
τεσσάρων χιλιομέτρων από το Βασιλάδι 
στην Τουρλίδα και τανάπαλιν με την 
ονομασία «Μιαούλια». Φτάνοντας 
στην Τουρλίδα, μπορείτε να κάνετε το 

μπάνιο σας στην όμορφη παραλία της, 
όπου το ανοιχτό πέλαγος συναντά τα 
νερά της λιμνοθάλασσας, αλλά και να 
θαυμάσετε τον οικισμό με τα ξύλινα 
σπίτια (πελάδες). Θα έχετε, επίσης, την 
ευκαιρία να γευτείτε τοπικές νοστιμιές 
στα μαγαζιά της περιοχής. 

Η Τουρλίδα είναι ένα νησάκι, 5 
χιλιόμετρα νότια του Μεσολογγίου 
και συνδέεται με την πόλη με έναν 
στενό δρόμο που ξεκινά από το λιμάνι 
του και διασχίζει τη λιμνοθάλασσα. 
Μια μαγευτική διαδρομή, την 
οποία μπορείτε να απολαύσετε με 
αυτοκίνητο, ποδήλατο, ακόμη και 
πεζοί. 






