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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!

                                                                              
                                                                                                         

                                                  

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

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

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

δράσης, έχει η περιβαλλοντική  Οργάνωση 
“Πράσινο+Μπλε”. Οι διοργανωτές συνε-
χίζουν να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση λόγω 
covid -19 στην ασφάλεια των επισκεπτών και 
υπόσχονται οι αγώνες να είναι ένα από τα 
πιο ασφαλή ποδηλατικά γεγονότα και αυτό 
το  καλοκαίρι. Μια ποδηλατική εμπειρία που 
αξίζει να τη ζήσεις! 
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Το Σάββατο 20 Αυγούστου, στις 18:00 θα 
διεξαχθεί ο αγώνας ποδη-λασίας δρόμου 
36 χλμ. σε οδική ασφάλτινη διαδρομή 
από Άνω Χώρα – Ελατού - Τερψιθέα και 
μέσω Μακριάς Ράχης τερματισμός σε Αϊ  
Γιάννη και στις Κατηγορίες:  Ανδρών18-29, 
30-39,40-49, 50ετών και άνω & Γυναικών.
Την Κυριακή 21 Αυγούστου, στις 10:30 π.μ. 
οι αγώνες ορεινής ποδηλασίας με νέες 
υπέροχες δασικές διαδρομές, απόστασης 26 
χλμ. (μικρή διαδρομή) και 40 χλμ. (μεγάλη 
διαδρομή) μέσω δασικών  δρόμων και 
μονοπατιών από Σύρτα – Αϊ Γιάννη – Κεραίες 
– Ελατού – επιστροφή σκοτωμένος - έξοδος 
διασταύρωση Ασπριά προς Κεντρική - Αϊ 
Γιάννης – Σύρτα και στην Άνω Χώρα οι 
τερματισμοί, για τη μεν διαδρομή 40km 
στις κατηγορίες:  Ανδρών18-29, 30-39,40-49, 
50ετών και άνω & Γυναικών 18 ετών και άνω, 
ενώ για τη διαδρομή 26km στις κατηγορίες: 
ενηλίκων Ανδρών, Γυναικών και Εφήβων 14-
18 ετών με συγκατάθεση κηδεμόνα. Φέτος 
εχει προστεθεί και η κατηγορία ηλεκτρικών 
ποδηλάτων στα 40km Ανδρών, Γυναικών. Οι 
εκκινήσεις και απονομές μεταλλίων γίνονται 
στη πλατεία της Άνω Χώρας. Οι δηλώσεις 
άνοιξαν στις 10 Ιουλίου, και κλείνουν στις 
14 Αυγούστου, στις 24:00, και γίνονται 
αποκλειστικά και μόνο μέσα από το επίσημο 

site του αγώνα,το www.prasinomple.gr
Επισκεφτείτε με τους φίλους σας ή την 
οικογένειά σας, έναν από τους ωραιότερους 

ποδηλατικούς προορισμούς της χώρας μας, 
και ζήστε την εμπειρία ποδηλατόντας με 
ασφάλεια σε υπέροχα δασικά μονοπάτια. 
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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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Για δεύτερη χρονιά αναμένεται με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους 
λάτρεις του ορεινού τρεξίματος η 
υλοποίηση των αγώνων ορεινού 
τρεξίματος,  semi  trail  24km, 13km
και 07km την Κυριακή   28 Αυ-
γούστου στην Άνω Χώρα Ορεινής 
Ναυπακτίας. 

Συνδιοργανωτές ο Δήμος Ναυπακτίας, 
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η πε-
ριβαλλοντική οργάνωση Πράσινο+Μπλέ, 
σε μια προσπάθεια διεύρυνσης της 
τουριστικής περιόδου της περιοχής, μια 
και οι αγώνες τρεξίματος αποτελούν 
συνέχεια των καταξιωμένων επι 12 χρόνια 
Ποδηλατικών Αγώνων, στις 20 και 21 

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

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

Από αυτή προκύπτει ότι ως σημαντικότερο 
περιβαλλοντικό   ζήτημα   για  τη  Δυτική Ελ-
λάδα κρίνεται η έλλειψη οικολογικής παι-
δείας των πολιτών (52,9%) ενώ ακολουθούν 
η ανεύθυνη απόρριψη άχρηστων υλικών 
(22,3%) και η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος (16%). Ταυτόχρονα ως 
προτιμητέες «πράσινες» συμπεριφορές 
στην καθημερινότητα των υπεύθυνων 
πολιτών καταγράφονταν (78,6%), η μείωση 
κατανάλωσης νερού (29,2%) και η μείωση 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
(25,8%). Το 37,2% των πολιτών δήλωνε 
προθυμία συμμετοχής σε εθελοντικές 
δράσεις, ενώ το 61% απέρριπτε ξεκάθαρα τη 
δραστηριοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση.
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Την πρώτη πανελλαδική διάκριση 
έλαβαν οι επτά Ενεργειακές Κοι-
νότητες, η μεγάλη ενεργειακή συμ-
μαχία για τη Δυτική Ελλάδα που 
στοχεύει  στην  κατασκευή  του με-
γαλύτερου συνεργατικού φωτο-
βολταϊκού πάρκου στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη συγ-
κρότηση Ενεργειακών Κοινοτήτων με  τη 
συμμετοχή περισσοτέρων από 60 τοπικών 
φορέων, βραβεύτηκε ως η καλύτερη 
πρωτοβουλία για την Ενέργεια και το Πε-
ριβάλλον   στην    Αυτοδιοίκηση  και  ως   μία  
από  τις καλύτερες στη χώρα, κατά τη διάρ-
κεια του θεσμού «BRAVO SUSTAINABILITY 
DIALOGUES & AWARDS 2022». Η εκδή-
λωση βράβευσης πραγματοποιήθηκε στην 
Παλαιά   Βουλή,   όπου   ο Αντιπεριφερειάρχης 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
και Πρόεδρος των Ενεργειακών Κοι-
νοτήτων, Λάμπρος Δημητρογιάννης, 
παρέλαβε το βραβείο από την πρόεδρο της 
Qualitynet Foundation, Χρυσούλα Εξάρχου, 
και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Ενέργειας- Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνο 
Αραβώσση. Η διάκριση των Ενεργειακών 

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

Κοινοτήτων της ΠΔΕ προήλθε ύστερα από 
διαδικασία αξιολόγησης των Επιτροπών 
αλλά και της δημόσιας ψηφοφορίας του 
ευρύτερου κοινού. Ο κ. Δημητρογιάννης, 
παραλαμβάνοντας τη διάκριση, ανέφερε: 
«Αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή η παρουσία 
μας ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
σε αυτό τον πανελλαδικό θεσμό. Και η 
διάκριση αυτή, αντανακλά στο σύνολο 
όσων συμμετέχουν και εργάζονται για 
την πραγματοποίηση αυτού του μεγάλου 
ενεργειακού έργου, που θα διαμορφώσει 
το μεγαλύτερο συνεργατικό ενεργειακό 
πάρκο της χώρας και αποτελεί ένα από 

τα πιο καινοτόμα ενεργειακά project στην 
Ευρώπη. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
διαγνώσαμε μία μεγάλη ανάγκη. Αυτή της 
εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του 
κόστος, ειδικά για τους αγρότες μας. Αλλά 
είδαμε και τις δυνατότητες που υπάρχουν, 
ώστε η Δυτική Ελλάδα να γίνει ενεργειακός 
κόμβος και να πρωταγωνιστήσει σε 
προσπάθειες ενεργειακής μετάβασης με 
πράσινα έργα, για το σύνολο της τοπικής 
κοινωνίας. Συνεχίζουμε την μεγάλη 
προσπάθεια μέχρι την ολοκλήρωση του 
έργου. Μέχρι να δώσουμε ενέργεια στους 
πολίτες της Δυτικής Ελλάδας…».

Βραβείο για τις Ενεργειακές Κοινότητες στη ΠΔΕ
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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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Όμως, δυστυχώς απέτυχαν. Στην ψηφοφορία 
της ολομέλειας στο Ευρωκοινοβούλιο στις 
06/07/22, οι βουλευτές υπερψήφισαν την 

Επιτροπή, η οποία έκανε και προώθησε τη 
νομοθετική πρόταση της ταξινομίας, μέχρι 
να καταφέρουμε το σωστό και λογικό: 
τα χρήματά μας να πηγαίνουν σε έργα 
εξοικονόμησης και ανανεώσιμης ενέργειας. 
Μάλιστα έστειλε επιστολή στους Έλληνες 
Ευρωβουλευτές πριν την ψηφοφορία, 
που τους δείχνει πόσο πιο οικονομικά και 
κοινωνικά ωφέλιμο θα ήταν για τη χώρα μας 
αν οι δαπάνες σε νέα έργα ορυκτού αερίου 
κατευθύνονταν σε έργα εξοικονόμησης και 
εγκατάστασης ΑΠΕ. 

Πηγή Greenpeace

πρόταση της ταξινομίας και χαρακτήρισαν 
“βιώσιμα” τα πυρηνικά και το ορυκτό 
αέριο, επιτρέποντας έτσι να θεωρηθούν 
“πράσινες” οι επενδύσεις σε αυτά. Παρά το 
γεγονός ότι δύο επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είχαν ήδη καταψηφίσει το 
επικίνδυνο αυτό σχέδιο, παρά τις εκκλήσεις 
των επιστημόνων ότι δεν υπάρχει χρόνος και 
χώρος για άλλο “πράσινο ξέπλυμα”, παρά 
την ανάγκη να σταματήσει η επιρροή του 
Πούτιν και του λόμπι των ορυκτών καυσίμων, 
οι Ευρωβουλευτές δεν έπραξαν το σωστό. Γι’ 
αυτό και η Greenpeace θα πάει την ΕΕ στο 
δικαστήριο: συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή 

Oι Ευρωβουλευτές θα μπορούσαν 
να είχαν γράψει ιστορία, να είχαν 
κάνει την Ευρώπη πιο ανθεκτική στην 
κλιματική κρίση και να είχαν φροντίσει 
να μην σπαταληθούν σε άχρηστα 
έργα τα χρήματα των ευρωπαίων 
πολιτών.
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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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Ξεκίνησε  η  τοποθέτηση  των  υπό-
γειων  συστημάτων  κάδων απορ-
ριμμάτων σε 14 σημεία του κέντρου 
της Ναυπάκτου. Το έργο αφορά 
στην εγκατάσταση ημιυπόγειου και 
υπόγειου συστήματος συλλογής 
απορριμμάτων για την αισθητική 
αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού 
κοινοχρήστων χώρων.

Με την τοποθέτηση των κάδων επιτυγχάνεται: 
Αισθητή μείωση της ατμοσφαιρικής 

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

σε μία ακόμη παρέμβαση με θετικό πρόσημο 
για την προστασία του περιβάλλοντος και 
την αισθητική αναβάθμιση του κέντρου της 
πόλης της Ναυπάκτου. Σε συνεργασία με 
τα στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
επιθυμία μας είναι να δρομολογήσουμε 
την εγκατάσταση και άλλων υπόγειων και 
ημιυπόγειων συστημάτων λαμβάνοντας 
ωστόσο υπ’ όψη τις αντικειμενικές 
δυσκολίες, όπως τα υπόγεια δίκτυα και τις 
σωληνώσεις που ήδη υπάρχουν.  Βασική 
μας στόχευση συνεχίζει να είναι η βελτίωση 
της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων, των επαγγελματιών και των 
επισκεπτών μας».
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Στη δημιουργία ενός κινητού ψηφι-
ακού μουσείου για τα ιστορικά 
γεγονότα που έγιναν στην περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας κατά τη διάρκεια 
της επανάστασης του 1821, κάνοντας 
χρήση ψηφιακών και διαδραστικών 
μέσων & εφαρμογών προχώρησε η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Με την αξιοποίηση καινοτόμων 
διαδραστικών τεχνολογιών, 
ποικίλων θεμάτων ψηφιακά 
εκθέματα εγκατεστημένα σε 12 ειδικά 
διαμορφωμένα containers, προσφέρεται 
στον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία 
επίσκεψης και κατανόησης των γεγονότων 
της Ελληνικής Επανάστασης. Το 
συγκεκριμένο εγχείρημα της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί το μοναδικό 
στην χώρα μας μεταφερόμενο Ψηφιακό 
Πάρκο που θα εγκατασταθεί σε 10 πόλεις 
της Περιφέρειας. Στόχος των εμπνευστών 
και των δημιουργών του είναι να 
επισκεφτεί το Ψηφιακό Πάρκο κάθε 
πολίτης, αλλά και όλη η εκπαιδευτική 
κοινότητα. Το έργο περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών, 
σύγχρονων υπηρεσιών και εφαρμογών, 
με στόχο το σταδιακό μετασχηματισμό της 
Δυτικής Ελλάδας σε «έξυπνη» περιφέρεια 
στον τομέα της προβολής του πολιτιστικού 
και ιστορικού της αποθέματος και δομείται 
σε τρεις δράσεις. Σύμφωνα με τις 
δράσεις, το έργο διακρίνεται σε τρία υπό 

έργα: 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 
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 
portal.westerngreece2021.gr και μέσω 

εφαρμογής έξυπνων συσκευών Western 
Greece 2021 που θα πληροφορούν τον 
επισκέπτη για 2500 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. 
Στο Ψηφιακό Πάρκο αξιοποιούνται 
σύγχρονες ψηφιακές οπτικοακουστικές 
και διαδραστικές τεχνολογίες όπως, βίντεο 
προβολές, διαδραστικές εφαρμογές, 
ψηφιακές αναπαραστάσεις, εικονική 
πραγματικότητα, ολογραμματική μεικτή 
πραγματικότητα, συστήματα ακουστικής 
και πολυμεσικής ξενάγησης.
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Με την τελετή των εγκαινίων, άνοιξε 
τις πύλες του το Ψηφιακό Μουσείο 
για την Ελληνική Επανάσταση του 
1821, την Δευτέρα  11 Ιουλίου 2022 
το βράδυ. Στην παραλία Γριμπόβου, 
δίπλα στον Ναυτικό Όμιλο Ναυπάκτου, 
τοποθετήθηκαν τα 12 κοντέινερ από το  
εντυπωσιακό κινητό ψηφιακό μουσείο, 
που μέσα σε αυτά, αποτυπώνεται η 
Ελληνική Επανάσταση του 1821 με 
σύγχρονες ψηφιακές οπτικοακουστικές 
και διαδραστικές τεχνολογίες (βίντεο 
προβολές, διαδραστικές εφαρμογές, 
ψηφιακές αναπαραστάσεις, εικονική 
πραγματικότητα,   ολογραμματική   μεικτή
 πραγματικότητα, συστήματα ακουστικής 
και πολυμεσικής ξενάγησης, κλπ.). 
Τον Αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε 
ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και 
Αγ. Βλασίου κ. Ιερόθεος  ο οποίος  
απεύθυνε και χαιρετισμό. Χαιρετισμούς 
απεύθυναν ο Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης,  ο Δή-
μαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας και ο  
Αντιπεριφερειάρχης   Οικονομικής    Πολι-
τικής & Δημοσιονομικού Ελέγχου, 
Ανδρέας Φίλιας. Παρόντες στην τελετή 
εγκαινίων ήταν ο Δήμαρχος Θέρμου 
Σπύρος Κωνσταντάρας, η πρόεδρος του 
Περιφερειακού συμβουλίου Έφη Γρίνου, 
οι αντιδήμαρχοι Θωμάς Κοτρωνιάς, Ντίνος 
Τσουκαλάς, Θανάσης Κούκουνας και 

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

τη Βόνιτσα, ενώ το επόμενο διάστημα 
θα βρίσκεται σε Αίγιο, Πάτρα, Αμαλιάδα, 
Κρέστενα, και Πύργο, πριν εγκατασταθεί 
μόνιμα στις αρχές του 2023 σε σημεία της 
Π.Δ.Ε.  με ιδιαίτερο  ρόλο  στην Επανάστα-
ση του 1821 και συγκεκριμένα στα Κα-
λάβρυτα και την Ιερή Πόλη Μεσολογ-
γίου.   Στο κινητό  ψηφιακό  μουσείο αξιο-
ποιούνται σύγχρονες ψηφιακές οπτικο-
ακουστικές και διαδραστικές τεχνο-
λογίες, βίντεο προβολές, διαδραστικές 
εφαρμογές, ψηφιακές αναπαραστάσεις, 
εικονική πραγματικότητα κλπ.
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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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Ο συνολικός αριθμός βημάτων 
που κάνει κάποιος καθημερινά 
και όχι η ταχύτητα βαδίσματος, 
είναι που ωφελούν την υγεία 
και συμβάλλουν στη μείωση του 
κινδύνου πρόωρου θανάτου, 
σύμφωνα με τους επιστήμονες. 

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

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

συμπέρασμα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που θα 
ωφεληθούν αν βάλουν την κίνηση στη 
ζωή τους. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην 
επιστημονική επιθεώρηση JAMA.
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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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Με απόλυτη επιτυχία και συνολικά 
194 συμμετοχές από την Ελλάδα, 
την Αγγλία, τη Χιλή, την Ισπανία, 
τη Γερμανία και τη Βουλγαρία 
διεξήχθη στην ορεινή Ναυπακτία 
το Kravara Enduro MTB 2022 του 
θεσμού Enduro Greek Series.

Οι Αγώνες που υποστηρίζονται από τον 
Δήμο Ναυπακτίας πραγματοποιήθηκαν 
στα μονοπάτια της Άνω Χώρας και της 
Ελατούς, που αναδεικνύονται πλέον σε 
κορυφαίους ποδηλατικούς προορισμούς.  
Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του 
άγγλου αθλητή Phil Atwill, ο οποίος είναι 
το νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη 
και πρώτος στη γενική του Kravara Enduro 
MTB 2022, ότι το περιβάλλον και τα 
μονοπάτια της ορεινής Ναυπακτίας είναι 
από τα καλύτερα που έχει συναντήσει 
στην πολυετή ποδηλατική του καριέρα. 
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού 
κ. Ντίνος Τσουκαλάς δήλωσε σχετικά: 
«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους 
διοργανωτές, τους εθελοντές και όσους 
εργάστηκαν για την άρτια διεξαγωγή των 
Αγώνων. Ο τόπος μας προσφέρεται για 
τη διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων 
υψηλού επιπέδου και είναι πραγματικά 
σημαντικό το γεγονός ότι η τοπική 
κοινωνία τις αγκαλιάζει και τις στηρίζει.  
Από την πλευρά μας, ως δήμος, θα 
συνεχίσουμε να στεκόμαστε αρωγοί σε 
τέτοιες προσπάθειες».
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Οφείλουμε τις μέρες του καλοκαιριού να 
τοποθετούμε νερό όπου μπορούμε και 
να φροντίζουμε να το ανανεώνουμε. Και 

όσοι εύχονται να αφανιστούν, οφείλουν 
να μην πετούν τα μπολάκια με το νερό ή 
το φαγητό που τοποθετούν οι φιλόζωοι, 
αλλά ούτε και να καταστρέφουν τις 

ποτίστρες, που ορισμένοι δήμοι της 
χώρας έχουν βάλει σε συγκεκριμένα 
σημεία. 
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Το Άμστερνταμ, εκτός από μία πανέμορφη 
ευρωπαϊκή πόλη, είναι και η πρωτεύουσα 
των ποδηλάτων. Οι κάτοικοι του Άμστερνταμ 
γεννιούνται πάνω στο ποδήλατο και η 
πόλη είναι γεμάτη ποδηλατοδρόμους και 

ενοικιαζόμενα ποδήλατα.
Ακόμα ένα γεγονός που ευνοεί τους 
ποδηλάτες είναι οι στενοί ιστορικοί δρόμοι 
του Άμστερνταμ, που κατασκευάστηκαν 
κατά το 17ο αιώνα και δεν προσφέρονται 

για διαδρομές με αυτοκίνητο. Έτσι πεζοί και 
ποδηλάτες έχουν το πάνω  χέρι. 
Οι Ολλανδοί είναι περήφανοι για τις 
ποδηλατικές τους συνήθειες. 
Εμείς είμαστε;                                                                                 

Η πρωτεύουσα 
   των ποδηλάτων!
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Ένα μεγάλο πλατάνι που υπήρχε στη θέση 
μεγάλη βρύση, έγινε η αφορμή για να 
πάρει το όνομα του. Χτισμένος σύμφωνα 
με τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά 
των σπιτιών της Ρούμελης, ο Πλάτανος 
συγκεντρώνει ντόπιους και τουρίστες 
στην κεντρική του πλατεία, που τη στολίζει 
η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και 
τα παραδοσιακά καφενεία. Ο ποταμός 
Εύηνος αποτελεί  χαρακτηριστικό 
γεωμορφολογικό στοιχείο της περιοχής, 
καθώς και η τεχνητή λίμνη, Ευηνολίμνη. 
Πολλοί επισκέπτες συνδυάζουν την 
παραμονή τους με διάφορες μικρές 
περιπατητικές διαδρομές στα κοντινά 
εξωκλήσια, όπως αυτό του Αγίου 
Γεώργιου κ.α. ενώ για τους φίλους της 
ιστορίας υπάρχουν το Λαογραφικό 

Μουσείο και το  μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης. Το χωριό φιλοξενεί κάθε 
χρόνο το καλοκαίρι πολλούς επισκέπτες, 
καθώς διαθέτει υπέροχο και υγιεινό  μικρό 
κλίμα καθώς και υποδομή σε διαμονή 
και εστίαση, ενώ πλήθος εκδηλώσεων 

πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, με 
κορυφαία στιγμή το παραδοσιακό 
πανηγύρι στην κεντρική πλατεία ανήμερα 
στις 23 Αυγούστου, μιας και το χωριό 
ευλαβείται ιδιαιτέρως  την «Παναγία την 
Προυσσιώτισσα». 

Ο Πλάτανος βρίσκεται στην Ορεινή 
Ναυπακτία σε υψόμετρο 875 μέτρα 
και πρόκειται για ένα από τα πιο 
ζωντανά  χωριά της περιοχής 
συνδυάζοντας τη γνήσια ελληνική 
φιλοξενία με την υπέροχη φυσική 
ομορφιά και παράδοση. 

Διακοπές 
  στο βουνό...   




