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Πράσινο+Μπλε
Σκέψου... Δράσε και Ζήσε καλύτερα!!!
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Η τελευταία σταγόνα!

Ένα κοίτασμα πετρελαίου και η ανηλεής 
εκμετάλλευση  από τον άνθρωπο.

Ακόμη και σήμερα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση 
του πόσο κακό κάνει στην φύση ο τρόπος ζωής μας!

                                                                                          Να είστε καλά!                                                              
                                                  

| Εν συντομία
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Με πολύ πολύ αγάπη για το 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και με την ελπίδα να 
βρούμε ο καθένας μας τον τρόπο 
για να το προστατέψουμε από τους 
εαυτούς μας, ολοκληρώθηκαν 
οι περιβαλλοντικές δράσεις στη 
Ναύπακτο με αφορμή τη παγκόσμια 
ημέρα Περιβάλλοντος!

Με στόχο την ενημέρωση και την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 
δημοτών της Ναυπακτίας και ιδιαίτερα των 
νεότερων ηλικιών, ο Δήμος Ναυπακτίας, η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  η ΓΕΦΥΡΑ Ρίου 
– Αντιρρίου και  η περιβαλλοντική οργάνωση 
«Πράσινο+Μπλε», με τη σημαντική 
υποστήριξη της 1ης Γεωγραφικής Ενότητας 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας, του Λιμενικού Ταμείου 
και του Λιμενικού Σταθμού Ναυπάκτου, 
υλοποιήσαν περιβαλλοντικές δράσεις, 
δίνοντας έμφαση στην ανακύκλωση 
προϊόντων και συσκευασιών. Από τις 11:00, τη 
Κυριακή 5 Ιουνίου, στον Κήπο του παλαιού 
ξενοδοχείου «Ξενία» στη παραλία Γριμπόβου, 
υλοποιήθηκαν ενημερωτικά βιωματικά 
παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους για την 
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση 
υλικών: Κατασκευές με υλικά που 
χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα, με 
τον «Τροχό της ανακύκλωσης», με ψάρεμα 
ανακυκλώσιμων υλικών, με τοξοβολία 
& ανακύκλωση, με τσουβαλοδρομίες, 
ζωγραφική, μουσική και δώρα. Αυτά είναι 
μερικά από τα δρώμενα που αποσκοπούσαν 

στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 
παιδιών και γονέων. Παράλληλα μικροί 
και μεγάλοι φίλοι του ποδηλάτου 
συγκεντρώθηκαν  στις 12:00 την ίδια ημέρα, 
στην άλλη πλευρά της πόλης (περιοχή 
Φλοίσβου/παραλία Ψανής), για παραλιακή 
ποδηλατάδα, περνώντας από το λιμάνι της 
πόλης και καταλήγοντας για άλλη μία φορά 
στον κήπο του «Ξενία» στο Γρίμποβο.
 Τη Δευτέρα 06 Ιουνίου συνεχίστηκε η 
ευαισθητοποίηση με τους μικρούς μαθητές 
των 1ου , 3ου και 6ου Δημοτικών σχολείων 
Ναυπάκτου, να προχώρουν σε συμβολικό 
και βιωματικό καθαρισμό μικρού τμήματος 

της παραλίας Γριμπόβου, μεταφέροντας 
το μήνυμα για σεβασμό στο Περιβάλλον! 
Το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ», το 
οποίο θα συνεχίσει να υλοποιείται κατά 
τη διάρκεια του έτους, εστιάζει σε δράσεις 
που επικεντρώνονται στη βιοποικιλότητα 
και το φυσικό περιβάλλον, την κυκλική 
οικονομία, τη μείωση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και τη βιώσιμη κινητικότητα.  
Όλες οι δράσεις αποσκοπούν στη 
δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, η 
οποία είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη 
διαφύλαξη του περιβάλλοντος.
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Άλογο και τόξο είναι από αρ-
χαιοτάτων χρόνων σύντροφοι του 
ανθρώπινου είδους και σημαντική 
βοήθεια στην εξέλιξή του. Το τόξο 
ως εργαλείο εξασφάλισης τροφής 
και το άλογο ως μέσον μεταφοράς.

Μια ξεχωριστή εμπειρία για τους το-

ξότες της ομάδας τοξοβολίας Lepanto 
Archery Team Ναυπάκτου η γνωριμία 
τους με το άλογο και τον Ιππικό 
Όμιλο Ναυπάκτου που υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο 
ομάδων.
Οι τοξότες μετέφεραν την αγάπη 
τους για την τοξοβολία και οι ιππείς 
για το άλογο. Υπέροχα Ολυμπιακά 

αθλήματα που αξίζει να γνωρίσετε. 
Οι εγκαταστάσεις του Ιππικού Όμιλου 
Ναυπάκτου βρίσκονται στον κάτω 
Πλατανίτη και είναι φροντισμένες 
μαζί με τα υπέροχα άλογα, με πολύ 
μεράκι και αγάπη, ενώ η προπονητική 
έδρα της Τοξοβολίας είναι στο κλειστό 
γυμναστήριο του 2ου Γυμνασίου 
Ναυπάκτου.
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Τη σύμπραξη της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. με 
το Πανεπιστήμιο Πατρών για την 
ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων 
εθελοντισμού   ανακοίνωσε   ο  εκπ-
ρόσωπος της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Γιάννης 
Φρέρης, Διευθυντής Εταιρικής Επι-
κοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης 
της εταιρείας, μιλώντας στο 1ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Ο Εθε-
λοντισμός στην Κοινωνία για Ευη-
μερία, Αλληλεγγύη & Αειφορία».

Ο κ. Φρέρης αναφέρθηκε στις δράσεις 
εθελοντισμού που υλοποίησε η 
παραχωρησιούχος εταιρεία της 
Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου κατά την προ-
πανδημίας περίοδο και ανέπτυξε τις 
έννοιες της εταιρικής πολιτοσύνης και του 
εταιρικού ακτιβισμού, που αποτελούν 
κεντρικούς πυλώνες της κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής της υπευθυνότητας. 
Δήλωσε δε πως η δρομολόγηση 
υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με 
το Πανεπιστήμιο στο πεδίο του κοινού 
σχεδιασμού και ανάπτυξης δράσεων 

εθελοντισμού, αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
ελπιδοφόρο μήνυμα στην κατεύθυνση 
της ενίσχυσης της ενεργοποίησης των 
πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων- στην 

ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι 
υπάρχει επί της αρχής συμφωνία και με 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην ίδια 
κατεύθυνση. 
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Έρευνα γνώμης δείγματος πολιτών 
της Δυτικής Ελλάδας, που διε- 
νεργήθηκε για λογαριασμό της 
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. από την εταιρεία 
DATA RC μεταξύ Σεπτεμβρίου και 
Οκτωβρίου 2021 για την οπτική των 
πολιτών σχετικά με τα ζητήματα 
του περιβάλλοντος,παρουσιάστηκε 
από τον εκπρόσωπο της ΓΕΦΥΡΑ 
Α.Ε. Γιάννη Φρέρη, Διευθυντή Εται-
ρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου 
Ανάπτυξης της εταιρείας, μιλώντας 
στο  1ο   Πανελλήνιο   Συνέδριο  με
τίτλο «Ο Εθελοντισμός στην Κοι-
νωνία για Ευημερία, Αλληλεγγύη & 
Αειφορία». 

Από αυτή προκύπτει ότι ως σημαντικότερο 
περιβαλλοντικό   ζήτημα   για  τη  Δυτική Ελ-
λάδα κρίνεται η έλλειψη οικολογικής παι-
δείας των πολιτών (52,9%) ενώ ακολουθούν 
η ανεύθυνη απόρριψη άχρηστων υλικών 
(22,3%) και η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος (16%). Ταυτόχρονα ως 
προτιμητέες «πράσινες» συμπεριφορές 
στην καθημερινότητα των υπεύθυνων 
πολιτών καταγράφονταν (78,6%), η μείωση 
κατανάλωσης νερού (29,2%) και η μείωση 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
(25,8%). Το 37,2% των πολιτών δήλωνε 
προθυμία συμμετοχής σε εθελοντικές 
δράσεις, ενώ το 61% απέρριπτε ξεκάθαρα τη 
δραστηριοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση.
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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 στο 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 
Γυμνάσιο 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.

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

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

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

Η Ελλάδα χάνει τους πνεύμονές της 

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

Καταστροφή των θαλασσών
Τα ευάλωτα και ήδη επιβαρημένα 
θαλάσσια οικοσυστήματα της Ελλάδας, θα 
υποστούν καταστροφικές επιπτώσεις από 
ενδεχόμενη αύξηση της θερμοκρασίας σε 
υψηλότερα επίπεδα. Άνοδος της στάθμης 
της θάλασσας, όξυνση των υδάτων, 
διάβρωση των παρακτίων εδαφών, 
κατάρρευση των ιχθυο αποθεμάτων 
και υποβάθμιση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, είναι μόνο μερικές από τις 
απειλές που αντιμετωπίζουν οι θάλασσές 
μας. Αν σε αυτά προσθέσουμε τη 
θαλάσσια ρύπανση και την υπεραλίευση, 
τότε το θαλάσσιο περιβάλλον στην 
Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη τη Μεσόγειο 
απειλείται με ολοκληρωτική καταστροφή.
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Υγεία πληθυσμού 
 Οι παρατεταμένοι καύσωνες στα μεγάλα 
αστικά κέντρα της χώρας επιβαρύνουν 
σημαντικά την υγεία και απειλούν ακόμα και 
τη ζωή των κατοίκων, ιδίως όσων ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες. Επίσης, η αύξηση της 
θερμοκρασίας προκαλεί τη διάδοση και 
την εξάπλωση μεταδοτικών νόσων, όπως η 
ελονοσία και η δυσεντερία.

Τουρισμός 
Η περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας 
σε ολόκληρη την Ευρώπη αναμένεται 
να προκαλέσει ακόμα σφοδρότερους 
καύσωνες στην Ελλάδα κατά τους θερινούς 
μήνες. Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών 
στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις ηπιότερες 
καιρικές συνθήκες στην Κεντρική και 
Βόρεια Ευρώπη  θα αλλάξει σημαντικά τον 
ευρωπαϊκό χάρτη των θερινών τουριστικών 
προορισμών. Αυτό αναμένεται να μειώσει 
δραματικά την τουριστική κίνηση της 
χώρας, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, 
προκαλώντας σημαντικό πλήγμα σε μία από 
τις κύριες πλουτοπαραγωγικές πηγές της 
χώρας.

Αγροτική παραγωγή
Η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση 
των βροχοπτώσεων μειώνουν δραματικά την 
αγροτική παραγωγή. Ευάλωτες καλλιέργειες 
όπως τα σιτηρά, απειλούνται ακόμα και 
με κατάρρευση, οδηγώντας σε οικονομικό 
μαρασμό χιλιάδες αγρότες στη χώρα. Στον 
αντίποδα, η αύξηση της συχνότητας και της 
έντασης ακραίων καιρικών φαινομένων 
(καταιγίδες, χαλαζόπτωση, πλημμύρες) 
αποτελεί μία επιπρόσθετη απειλή για τις 
σοδειές σε ολόκληρη τη χώρα.
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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!

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. 
Η καύση ξερών χόρτων 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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H δράση ξεκίνησε τη Δευτέρα 
6 Ιουνίου από τους Δήμους της 
Αιτωλοακαρνανίας και έχει ως στόχο 
την ανακύκλωση μπαταριών και 
ηλεκτρικών συσκευών στη Δυτική 
Ελλάδα, μεταξύ των πρώτων και η 
Ναύπακτος. 

Πρόκειται για πρωτοβουλία της 
Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 
Ελλάδα 2014-2020» με στόχο την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και την 
ενεργοποίησή τους σε πρωτοβουλίες 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
«Καλούμε κάθε πολίτη να συγκεντρώσει 
όλες τις παλιές και άχρηστες μπαταρίες που 
διαθέτει και να έρθει να τις τοποθετήσει στα 
20 διακριτά σημεία που θα τοποθετηθούν 
σε όλους τους Δήμους. Καλούμε κάθε 
πολίτη να γίνει κρίκος στην αλυσίδα της 
προστασίας του περιβάλλοντος στον 
τόπο μας, στην αλυσίδα προστασίας της 
δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής 
που όλοι πρέπει να απολαμβάνουμε» 
τόνισε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος 
Φαρμάκης στη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου που δόθηκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγρινίου και πρόσθεσε:  
«Συνδυάζουμε την ανακύκλωση με 
άλλες δράσεις ευαισθητοποίησης για 
την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, 
όπως δενδροφυτεύσεις, κληρώσεις για 
ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά και ανάδειξη 
κτιρίων στα οποία έχουμε προχωρήσει σε 
ενεργειακές αναβαθμίσεις». 
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Αναφερόμενος σε έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης που εκτελούνται στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο κ. 
Φαρμάκης ανέφερε ότι κατά την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-
2020 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 
Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτεί με πάνω 
από 48 εκ ευρώ μια σειρά δράσεων που 
οδηγούν στην ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίων και επιχειρήσεων με στόχο 
την Προστασία του Περιβάλλοντος. 
Από την πλευρά της η Προϊσταμένη 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-
2020 Άλκηστις Σταθοπούλου αναφέρει 
«Στόχος μας είναι να παρακινήσουμε 
μικρούς και μεγάλες με θετικό τρόπο 
στην κοινή μας προσπάθεια για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Γι αυτό 
και καθένας που ανακυκλώνει παίρνει 
ένα κουπόνι που οδηγεί σε κλήρωση 
για πέντε ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ για 
κάθε 10 κιλά μπαταριών και ηλεκτρικών 
συσκευών που θα συγκεντρώνουμε 

θα φυτεύουμε κι ένα δένδρο σε σημεία 
που θα μας υποδεικνύουν οι τοπικές 
κοινωνίες» εξήγησε η κ. Σταθοπούλου. 
Στη Ναύπακτο η δράση κράτησε 3 ημέρες 
6-7 & 8 Ιουνίου με καλά αποτελέσματα 
από πλευράς αντίδρασης των δημοτών. 
Ωστόσο οι προσπάθειες αυτές πρέπει 
να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, λειτουργώντας εκπαιδευτικά 
προς τους πολίτες.
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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.

ΧΑΜΗΛΑΛΙΠΑΡΑ
25ΓΡ.ΠΡΩΤΕΪΝΗ

ΖΗΣΕ
∆ΥΝΑΤΑ

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

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

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

Πάτα μαλακά το γκάζι
Αν έχεις αυτό συνεχώς υπόψη σου, τότε 
σίγουρα θα κάνεις  οικονομία, γιατί θα 
επιταχύνεις σταδιακά και ομαλά, χωρίς 
να πιέζεις τον κινητήρα σου. Απαλό 
γκάζι σημαίνει κέρδος τουλάχιστον 1,5 
λτ./100 χλμ. για ένα σύγχρονο turbo 
βενζινοκινητήρα μικρού κυβισμού και 1,0 
λτ./100 χλμ. για ένα diesel.

Πάτα - ακόμα πιο - μαλακά το φρένο
Όσο σημαντικό είναι το να πατάς απαλά 

το γκάζι, άλλο τόσο είναι το να πατάς 
λιγότερο το φρένο! Γιατί αν πατάς φρένο 
χωρίς να χρειάζεται, και κυκλοφοριακή 
κίνηση προκαλείς, και φθορά στα τακάκια, 
και μετά θα πρέπει να ξαναπατήσεις 
γκάζι. Τι πρέπει λοιπόν να κάνεις; ΚΟΙΤΑ 
μπροστά! Πιο μπροστά, ακόμη πιο 
μπροστά. Θα δεις πως πολλές φορές 
αρκεί για να σταματήσεις να σηκώσεις το 
πόδι σου από το γκάζι και να αφήσεις το 
αυτοκίνητο να ρολάρει.

Η χαμηλότερη κατανάλωση στην 
εθνική με 110 χλμ./ώρα
Αν δεν το ξέρεις, η εργοστασιακή μέτρηση 
κατανάλωσης στον αυτοκινητόδρομο 
γίνεται με ταχύτητα 110 χλμ./ώρα. Σε 
αυτή την ταχύτητα οι κατασκευαστές 
θέλουν να πετύχουν τη χαμηλότερη 

κατανάλωση. Αν οδηγείς, λοιπόν, με 110 
χλμ./ώρα στο cruise control, τότε θα έχεις 
την χαμηλότερη κατανάλωση. Βέβαια, και 
στην περίπτωση που οδηγείς χειροκίνητο, 
σε αυτά τα χιλιόμετρα πρέπει να κινείσαι. 
Επιπλέον αν «έρχεται ανηφόρα, τότε 
δώσε λίγο γκάζι από πιο πριν, ώστε να 
μην χρειαστεί στο τέλος της να κατεβάσεις 
ταχύτητα, αλλά να την ανέβεις με σταθερό 
γκάζι. Αντίθετα, στην κατηφόρα άφησε το 
αυτοκίνητο να πάρει φόρα και να ρολάρει.

Ο κινητήρας δεν θέλει ζέσταμα
Ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Οι σύγχρονοι 
κινητήρες δεν θέλουν ζέσταμα. 20 με 
30 δευτερόλεπτα τα κρύα πρωινά του 
χειμώνα, είναι υπεραρκετά. Άρα για την 
χώρα μας ο γενικός κανόνας είναι: Βάζεις 
μπροστά τον κινητήρα και φεύγεις…
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Φούσκωσε τα λάστιχα για να μη 
βάζεις τσάμπα καύσιμο
Σου ακούγεται υπερβολικό; Και όμως 
δεν είναι. Σε έρευνα που έγινε από 
εβδομαδιαίο περιοδικό αυτοκινήτου, 
παρατηρήθηκε πως η κατανάλωση με 
χαμηλότερη πίεση στα λάστιχα κατά 0,5 
bar, ανεβάζει την κατανάλωση έως και 1,6 
λτ./100 χλμ.! Με λίγα λόγια, αυτό σημαίνει 
5 ρεζερβουάρ το έτος χαμένα…

Το air-condition καίει λιγότερο από 
όσο νομίζεις
Μιλάμε για όταν ταξιδεύετε στον 
αυτοκινητόδρομο και ταχύτητα πάνω από 
80 χλμ./ώρα, γιατί από αυτήν την ταχύτητα 
και πάνω, η αεροδυναμική αντίσταση 
ανεβάζει την κατανάλωση περισσότερο 
και από το αν έχεις αναμμένο τον 
κλιματισμό. Απόδειξη; Σε μερικά μοντέλα 
της VW εμφανίζεται σχετική ένδειξη στον 
πίνακα οργάνων.

«Σβήστο» όταν περιμένεις στο 
φανάρι
Για όσους δεν το γνωρίζουν, οι νέοι 
κινητήρες σβήνουν μόνοι τους στο φανάρι, 
και ξαναπαίρνουν αυτόματα μπρος όταν 
πατήσεις το συμπλέκτη. Αυτό το κάνουν 
οι κατασκευαστές για να κερδίσουν 
ελάχιστα σε κατανάλωση. Αντίστοιχα, 
το ίδιο μπορείς να κάνεις και εσύ. Στο 
φανάρι, δηλαδή να σβήνεις τον κινητήρα. 
Προσοχή όμως: Σβήσε τον κινητήρα 

μόνο στα φανάρια που γνωρίζεις πως θα 
είσαι σταματημένος 45 δευτερόλεπτα και 
πάνω. Διαφορετικά με κάθε «μιζιά» και 
την κατανάλωση αυξάνεις, και την μίζα 
επιβαρύνεις.

«Ξαλάφρωσέ» το
Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων 
επενδύουν εκατομμύρια και εκατομμύρια 
για να μειώσουν το βάρος σε κάθε γενιά 
αυτοκινήτου. Καταφέρνουν να κερδίσουν 
80 κιλά και πανηγυρίζουν γιατί έτσι και 
η συμπεριφορά του οχήματος και η 
κατανάλωση, θα βελτιωθεί, όμως εσύ 
έχεις ξεχασμένα στο πορτ μπαγκάζ 
εργαλεία που δεν χρειάζεσαι, και τις 
σχάρες οροφής κουμπωμένες από πέρσι. 

Μήπως να το ξανασκεφτόσουν και να 
κράταγες ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό;

Το service δεν είναι έξοδα, είναι 
πρόληψη
Η τακτική συντήρηση του κινητήρα και 
του αυτοκινήτου γενικότερα σημαίνει 
μακροζωία και οικονομία. Θα μπορούσαμε 
να γράψουμε χιλιάδες λέξεις, αλλά 
θα περιοριστούμε στο να πούμε πως 
η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 
των service συντελούν στη μείωση της 
κατανάλωσης, αφού καμένα λάδια του 
κινητήρα, «μπουκωμένο» φίλτρο αέρα ή 
γεμάτα επικαθίσεις μπουζί αυξάνουν την 
κατανάλωση.

Πηγή: eco-gas.gr
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Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική 
αλλαγή και η γενικότερη αύξηση 
της θερμοκρασίας των θαλασσών, 
πιθανολογείται ότι είναι η αιτία που οι 
μέδουσες κατακλύζουν τα τελευταία 
καλοκαίρια τις ελληνικές θάλασσες. 

Η αύξηση της θερμοκρασίας της 
επιφάνειας της Μεσογείου έχει 
ανέβει και τα τελευταία 20χρόνια, στις 
ελληνικές θάλασσες έχει παρατηρηθεί 
άνοδος της θερμοκρασίας κατά ένα 
βαθμό. Οι μέδουσες, αν και αποτελούν 

Δυστυχώς το καλοκαίρι, θα συνηθίσουμε να ζούμε με αυτές…

σημαντικό παράγοντα του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος, όταν συναθροίζονται 
σε μεγάλους αριθμούς κάνουν πολλούς 
να τις φοβούνται. Δεν είναι επικίνδυνες 
και απλά δεν θα πρέπει να τις πειράζετε 
μιας και είναι τα “φίλτρα” της θάλασσας.
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Μια ομάδα Κινέζων ακτιβιστών, 
αποφάσισαν να  δράσουν  πρω-
τοποριακά ώστε να προκαλέσουν 
τα βλέμματα και να τα στρέψουν 
στο ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής.

Οι «προκλητικοί» Κινέζοι αποφάσισαν 
να βγάλουν τα παντελόνια τους μέσα 
σε ένα βαγόνι τρένου, με στόχο να 
ευαισθητοποιήσουν το αποσβολωμένο 
κοινό σχετικά με την μείωση της χρήσης 
άνθρακα στην καθημερινότητα, ώστε 
να μειωθούν και οι εκπομπές ρύπων. Οι 

παρευρισκόμενοι, παρά την αρχική τους 
αμηχανία, έδειχναν να το διασκεδάζουν, 
ενώ οι «δράστες», περίπου 20 άνδρες 
και γυναίκες, κάθισαν στη θέση τους και 
απόλαυσαν μια 40λεπτη διαδρομή με το 
τρένο, διαβάζοντας ημίγυμνοι εφημερίδες 
και ακούγοντας μουσική. Ανάλογες 
δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί και 
στην Βρετανία, στις ΗΠΑ κ.α, ωστόσο 
στην Κίνα τέτοιες δράσεις σπανίζουν. 
Για τη διάδοση της εν λόγω κίνησης 
φρόντισε το τηλεοπτικό κανάλι TVS1, το 
οποίο κατέγραψε με την κάμερα του τη 
διαμαρτυρία των 20 Κινέζων. Κάποιοι 
από τους ακτιβιστές κρατούσαν χαρτόνια 

με συνθήματα, ενώ άλλοι τα είχαν 
γράψει πάνω στο κορμί τους. «Σώστε τη 
γη», «So Hot», «χαμηλή χρήση άνθρακα 
- ελεύθερη και εύκολη ζωή», είναι 
μερικά από τα συνθήματα. «Ντρέπομαι 
λίγο, αλλά αξίζει αν με αυτό το τρόπο 
μπορούμε να προωθήσουμε την 
προστασία του περιβάλλοντος», δήλωσε 
ένας από τους ακτιβιστές. Ο Liang Shuxin, ο 
διοργανωτής του εγχειρήματος σημείωσε 
ότι η δράση είναι εσκεμμένα προκλητική. 
«Κάποιοι μας επέκριναν. Αλλά ήταν ένας 
πρωτοποριακός τρόπος να επιστήσουμε 
την προσοχή του κόσμου σε ένα τρόπο 
ζωής με λιγότερο άνθρακα».
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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, με 
κατοίκους κυρίως 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.

Το Μοναστηράκι είναι παραθαλάσσιο 
χωριό στη Δωρίδα του Νομού Φω-
κίδας. 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. 






