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Πράσινο+Μπλε
Σκέψου... Δράσε και Ζήσε καλύτερα!!!
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Από το συνολικό ποσό των 241.000.000 ευρώ ανά έτος που έχει 
διατεθεί για τη δασοπροστασία από διάφορες πηγές (ΠΔΕ, Πράσινο 

Ταμείο, ΕΣΠΑ, κ.λπ.) κατά την πενταετία 2015-2020 στις αρμόδιες Υπηρεσίες 
(Δασικές Υπηρεσίες, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφέρειες, Δήμους, 

Πυροσβεστικό Σώμα), μόνο ένα μικρό ποσοστό αφορά στην πρόληψη. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό (της τάξης του 70-80%) φαίνεται να διατίθεται για 

δράσεις καταστολής, γεγονός που δείχνει τη γενικότερη τάση για μονομερή 
ενίσχυση της καταστολής παρά της πρόληψης.                                                                        

                                                                                          
                                                                                                                                            

| Εν συντομία



Από νωρίς την Κυριακή στις 18 Σεπτεμβρίου, 
η δράση παρότρυνε τους πολίτες να 
περπατήσουν στη πόλη τους, να λάβουν 
μέρος σε οργανωμένη ποδηλατάδα και να 
χρησιμοποιήσουν τις αστικές συγκοινωνίες 
της πόλης. Παράλληλα μικροί επίδοξοι 
ποδηλάτες 3-5 ετών έλαβαν μέρος σε 
«αγώνες» με ποδήλατα ισορροπίας χωρίς 
πετάλι, διασκεδάζοντας μαζί με τους γονείς 
τους.
Ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας & 
Αειφόρου Ανάπτυξης της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 
κ. Γιάννης Φρέρης δήλωσε τα εξής: «Με 
επιτυχία και συμμετοχή μικρών και μεγάλων 

Mε την ευχή να χρησιμοποιούμε στη 
καθημερινότητά μας όσο το δυνατό 
λιγότερο το αυτοκίνητο στη πόλη 
της Ναυπάκτου, η Περιβαλλοντική 
Οργάνωση «Πράσινο Μπλε» και 
η ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, στο πλαίσιο του 
κοινού προγράμματος δράσης με 
τίτλο “ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ”, σε 
συνέργεια με τον Δήμο Ναυπακτίας 
και την  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλά-
δας, την Τροχαία και το Λιμενικό, 
υλοποίησαν  στο  πλαίσιο  της  «Ευ-
ρωπαϊκής Εβδομάδα Κινητικότητας»  
τη  δράση «Ημέρα  Βιώσιμης Κινητι-
κότητας», με στόχο την ευαισ-
θητοποίηση των πολιτών.

οργανώθηκε στη Ναύπακτο την Κυριακή 
18.9.2022 η κοινή δράση της ΓΕΦΥΡΑ 
Α.Ε. με τη περιβαλλοντική οργάνωση 
«ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ» για την προώθηση της 
βιώσιμης κινητικότητας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ», 
η οποία είχε ως αφορμή την Εβδομάδα 
Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Μια πόλη με το μέγεθος της Ναυπάκτου 
προσφέρεται -σε όλο της το μήκος- για 
αστική κινητικότητα με «πράσινα» μέσα 
όπως το ποδήλατο και τη χρήση των 
υπαρχόντων, αλλά μη-αξιοποιούμενων 
στην καθημερινότητα ποδηλατοδρόμων. Ο 
στόχος του περιορισμού της έκλυσης αερίων 
του θερμοκηπίου μπορεί να επιδιωχθεί 
και με τη χρήση των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, ως εναλλακτική λύση για την 
αποσυμφόρηση του κέντρου από τα Ι/Χ με 
τα προβλήματα που αυτά δημιουργούν, 
όπως οι εκπομπές καυσαερίων με το 
φαινόμενο «σταμάτα – ξεκίνα» κατά τις ώρες 
αιχμής. Ταυτόχρονα, η χρήση ποδηλάτων 
δίνει λύση σε παράπλευρα ζητήματα που 
εγείρονται, όπως η υπερκάλυψη νόμιμων 
και μη χώρων στάθμευσης. Το πέρασμα του 
ποδηλατικού κομβόι μπροστά στα μάτια των 
περιπατητών μιας «καλοκαιρινής» Κυριακής, 
έδωσε το μήνυμα για έναν άλλο, εφικτό και 
ταυτόχρονα εναλλακτικό τρόπο κινητικότητας 
και ζωής, δραστικά πολύ πιο φιλικό στο 
φυσικό περιβάλλον. Η σταθερή συνέργεια 

με τους ενεργούς πολίτες και η υποστήριξη 
παρόμοιων δράσεων από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, αλλά και τις αρχές 
τήρησης της τάξης, αποδίδει καρπούς που 
μπορούν βραχυπρόθεσμα να αλλάξουν 
το μέλλον». « Η Ναύπακτος είναι μια πόλη 
που προσφέρεται για περπάτημα, ποδήλατο 
και τη χρήση αστικής συγκοινωνίας. Ας την 
προστατέψουμε ως πολίτες και φορείς από 
το καυσαέριο, το κυκλοφοριακό και την 
ηχορύπανση. Είναι κρίμα να καταστρέφεται 
μια πόλη από την αδιαφορία κάποιων 
πολιτών της και με τη χαλαρότητα των φορέων 
της. Ο Ποδηλατόδρομος  έχει μετατραπεί 
σε parking, πεζοδρόμια στενά και αυτά σε 
parking, διπλό παρκαρίσματα με αδιαφορία 
οδηγών και έντονο κυκλοφοριακό, 
συνθέτουν την εικόνα της πόλης σήμερα. 
Ας μη κρύβουμε τα προβλήματά μας 
κάτω από το χαλί. Ας τολμήσουμε να τα 
αντιμετωπίσουμε» επισημαίνουν από τον 
Φορέα ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ. Η «Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας» διοργανώνεται 
κάθε χρόνο από το 2002  με πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  έχει καθιερωθεί 
ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων 
προτύπων κινητικότητας. Ευχαριστούμε για 
την υποστήριξη το κατάστημα Ναυπάκτου 
“IDEAL X. Παπαδόπουλος για τη κλήρωση 
παιδικού ποδηλάτου και της εταιρίας DOLE  
και ΖΑΓΟΡΙ για τη δωρεάν διάθεση τους.
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Μεγάλος ο αριθμός των επισκεπτών 
και αγωνιζομένων οι οποίοι τίμησαν 
με την παρουσία τους, τους 12ους 
Ποδηλατικούς  Αγώνες  Ορεινής 
Ναυπακτίας, στην Άνω Χώρα, στις 
20 και  21 Αυγούστου.
 Η  μη κερδοσκοπική περιβαλλον-
τική οργάνωση  Πράσινο+Μπλε, 
στην προσπάθεια ανάδειξης της φυ-
σικής  ομορφιάς  της  Ορεινής  Ναυ-
πακτίας, σε συνδιοργανώσει με τον
Δήμο  Ναυπακτίας  και  την Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας, προσκάλε-
σαν τους φίλους της ποδηλασίας, 
σε έναν καθιερωμένο και καταξιω-
μένο αγώνα, σε μια πανέμορφη 
τοποθεσία.  Στόχος της διοργάνωσης 
η ανάδειξη της περιοχής της Ορεινής 
Ναυπακτίας ως ιδανικός τόπος εναλ-
λακτικού τουρισμού.

Ο καιρός ιδανικός, οι θερμοκρασίες εξαι-
ρετικές, βοήθησαν τους αγωνιζόμενους 
να απολαύσουν υπέροχες ποδηλατικές 
διαδρομές δρόμου και ορεινής ποδηλασίας 
και τους επισκέπτες να γνωρίσουν τη φυσική 
ομορφιά της περιοχής και την φιλοξενία 
των κατοίκων. Το Σάββατο το απόγευμα 
υλοποιήθηκε ο αγώνας ποδηλασίας δρόμου 
στο ασφάλτινο κομμάτι των 35 χιλμ. από 
Άνω Χώρα, Ελατού, Τερψιθέα, Μακριά Ράχη. 

Ο μεγάλος νικητής της γενικής κατάταξης 
(General) είναι ο Δούζας Διονύσης από τον 
Π.Ο. Πατρών από τον Πύργο στη κατηγορία 
ανδρών 18 – 29 και χρόνο 01:23:24.71 Το ίδιο 
βράδυ παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας Δημήτρη Νικολακόπουλου, έγιναν 

δύο τιμητικές απονομές στους αθλητές 
Χιόνη Παναγιώτη, Ολυμπιονίκη ποδηλασίας 
δρόμου και ατομικής χρονομέτρησης κωφών 
και στον Κατοπόδη Λουκά πρωταθλητή 
Ελλάδας road bike Masters του Α.Ο.ΠΗΓΑΣΟΣ 
Κυψέλης, καθώς και οι απονομές κατηγοριών 
του αγώνα. 
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Την Κυριακή το πρωί υλοποιήθηκαν 
οι  αγώνες Ορεινής  Ποδηλασίας 40
χιλμ. και 26 χιλμ. καθώς και για πρώ-
τη φορά η κατηγορία ηλεκτρικών 
ποδηλάτων στα 40 χιλ. Υπέροχες 
διαδρομές  μέσα  στο δάσος, με νέα
μονοπάτια, ξεπέρασαν τις προσδο-
κίες των αγωνιζομένων. 

Το ποδηλατικό διήμερο έκλεισε με 
τις απονομές των αγώνων ορεινής 
ποδηλασίας στην κεντρική πλατεία, 
με ξεχωριστή την τιμητική βράβευση 
από τη διοργάνωση του Παγκόσμιου 
Πρωταθλητή Marathon mtb Περικλή 
Ηλία. Παρόντες ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΔΕ Δημήτρης Νικολακόπουλος, οι 
Αντιδήμαρχοι Δήμου Ναυπακτίας 
Ντίνος Τσουκαλάς και Θωμάς 
Κοτρωνιάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Άνω Χώρας Θανάσης Ρέππας και 
άλλοι.  Η προσπάθεια στηρίχτηκε από 
εταιρίες χορηγούς: σειρά προϊόντων 
Arla protein & το βούτυρο LURPAK της 
ARLA Foods, ΔΕΗ εταιρία ενέργειας, 
Όλυμπος χαλβάς 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, Avance 
travel Δυτικής Ελλάδας, evlogia 
αληθινή γεύση Ελλάδας και Dole 
κορυφαίες μπανάνες ποιότητας, τα 
προϊόντα της HENKEL SYOSS REPAIR 
& GLISS σειρά περιποίησης μαλλιών, 
κρέμα γενικού καθαρισμού ΒΙΟΝΟL της 
ROLCO. Ως διοργάνωση οφείλουμε να 
ευχαριστήσουμε θερμά: Το Δημοτικό 
Συμβούλιου του Δήμου Ναυπακτίας 
και τον Δήμο καθώς και την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, την Αστυνομική 
Δνση Αιτωλίας και ιδιαίτερα την 

Τροχαία Ναυπάκτου, το Δασαρχείο 
Ναυπακτίας, τον Πυροσβεστικό 
Σταθμό Ναυπακτίας,  το Κέντρο Υγείας 
Άνω Χώρας και τους ιατρούς του, τους 
ξενοδόχους και επιχειρηματίες της 
περιοχής, την Κοινότητα Άνω Χώρας, 
την Ομάδα Διάσωση Μεσολογγίου, 
τους εθελοντές στη γραμματεία, στις 
υδροδοσίες και τα σημεία έλεγχου 
και φυσικά τις εταιρίες  χορηγούς 
αγώνων που στήριξαν και ενίσχυσαν 
οικονομικά την προσπάθειά μας.  Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στους 
αγωνιζόμενους και επισκέπτες, οι 
οποίοι μας τίμησαν ιδιαίτερα με την 
παρουσία τους  στο διήμερο των 
αγώνων και τους περιμένουμε και 
τον επόμενο χρόνο, ανανεώνοντας 
το ραντεβού μας για τις 26 & 27 
Αυγούστου του 2023!  Η προσπάθεια 
δεν τελειώνει εδώ, συνεχίζεται με 
επιμονή και υπομονή για καλύτερους 
κάθε χρόνο αγώνες και  με στόχο την 
ανάδειξη της Ορεινής Ναυπακτίας.  
Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν 
αναρτηθεί στο επίσημο site αγώνων 
www.prasinomple.gr Και στο Facebook  
@nafpaktia.mtb μαζί με πληθώρα 
φωτογραφιών.  

*Οι αγώνες mtb διεξάγονται κάθε χρόνο, 
με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ποδηλασίας, παρουσία 
Αλυτάρχη, κομισάριου της UCI.



Πετυχαίνοντας το στόχο τους, για 
προβολή της πόλης της Ναυπάκτου, 
υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία 
στο Εθνικό Παπαχαραλάμπειο 
Στάδιο Ναυπάκτου οι 2οι Πανελ-
λήνιοι Αγώνες Τοξοβολίας, όλων 
των κατηγοριών τόξων και όλων 
των ηλικιών. 

Οι αγώνες ήταν αφιερωμένοι στα “61 
χρόνια μνήμης” από τη δωρεά του 
Δημητρίου Παπαχαραλάμπους και 
υλοποιήθηκαν για 2η χρονιά στη πόλη 
της Ναυπάκτου με τη συμμετοχή μεγάλου 
αριθμού αθλητών απ’ όλη την Ελλάδα. 

Μια συνδιοργάνωση της περιβαλλοντικής 
οργάνωσης “Πράσινο +Μπλε”, του ΑΣ 
Τοξοβολίας Πέλοπας, της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου 
Ναυπακτίας, με  τον ΑΣΤ Προαστείου 
και με την αιγίδα της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού & της επιτροπής 
Παπαχαραλάμπειου Εθνικού Σταδίου 
Ναυπάκτου.  Παρόντες ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας 
Χρυσανθόπουλος Τάσος ο πρόεδρος 
του Εθνικού Παπαχαραλάμπειου 
Σταδίου Μίχος Γιώργος, ο Γενικός Δντης 
του Σταδίου Καλφούντζος Ανδρέας και 

ο μεγάλος χορηγός των αγώνων OPEL 
Κυρίτσης, στον οποίο και απονεμήθηκε 
τιμητικό μετάλλιο από τη διοργάνωση για 
τη σημαντική υποστήριξη. Ευχαριστούμε 
θερμά σωματεία, προπονητές, αθλητές 
και συνοδούς που μας τίμησαν με τη 
συμμετοχή τους, οι οποίοι τόσο από τη 
διοργάνωση όσο και από τη παραμονή 
τους στη Ναύπακτο, αποκόμισαν 
τις καλύτερες των εντυπώσεων. 
Ευχαριστούμε τη Δκση του Σταδίου για 
την υποστήριξη, την ομάδα της ΕΟΕΔ 
Μεσολογγίου που κάλυψε υγειονομικά 
τους αγώνες και όλους αυτούς που μας 
βοήθησαν στην υλοποίηση της δράσης.
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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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Υλοποιήθηκε με επιτυχία  στη  Ναύ-
πακτο,το τουρνουά μικτών ομάδων
 «AHEPA CUP 2022» Beach Volleyball 
tournament. Αφιερωμένο στα 100 
χρόνια από την ίδρυση της AHEPA 
στις ΗΠΑ (1922-2022) και με τον 
Αμερικανό πρέσβης στην Ελλάδα  
Τζορτζ  Τσούνη,   με καταγωγή από
την περιοχή, να παρίσταται στον 
τελικό και να βραβεύει τους νικητές.

Το παρών στον τελικό έδωσαν επίσης 
ως εκπρόσωπος της AHEPA Hellas ο 
γραμματέας της  Νίκος Δημητρόπουλος, 
ο κυβερνήτης AHEPA Ευρώπης  Γιάννης 
Μητρόπουλος, ο δήμαρχος Ναυπακτίας  
Βασίλης Γκίζας, αντιδήμαρχοι, ο γραμ-
ματέας της ΕΟΠΕ  Γιάννης Βερούτης και  
εκπρόσωποι των τμημάτων AHEPA ανά 
την Ελλάδα. Το «AHEPA CUP 2022  Beach 
Volleyball tournament» πραγματοποιείται 
για 9η συνεχόμενη χρονιά,  μια διοργάνωση 
εγκεκριμένη από την Ελληνική Ομοσπονδία 
Πετοσφαίρισης και είναι υπό την αιγίδα 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 
υπό την αιγίδα και χορηγία του ΕΟΤ και 
με  συνδιοργανωτές το Δήμο Ναυπακτίας, 

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

την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον 
αθλητικό σύλλογο “Ομόνοια Ναυπάκτου”. 
Στο αθλητικό κομμάτι την Παρασκευή 29 
Ιουλίου έγιναν οι προκριματικοί αγώνες  
ώστε από τις συνολικά 21 συμμετοχές 
να προκύψει το τελικό ταμπλό   των 16 
ομάδων. Καθώς υπήρχαν πολλές και 
ποιοτικές ομάδες, ακολούθησε  ένα διήμερο 
αμφίρροπων και θεαματικών αγώνων       

μέχρι και τον τελικό. Πρωταθλητές 
αναδείχθηκαν το ζευγάρι Κατσιμίγα 
Κων-σταντίνα-Ηλιόπουλος Βασίλης, που 
επικράτησαν με 2-0 σετ των Γωγούσου 
Ιωάννα- Εμράχ Σούρτσε, τον μικρό τελικό  το 
χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Γωγούσου 
Κατερίνα-Βασιλάκος Κωνσταντίνος. που 
επικράτησαν των Συφιανού Βιργινία-
Τσιρογιάννη Βαγγέλη επίσης με 2-0.

«LEPANTO AHEPA CUP 2022»
     Beach Volleyball Tournament 

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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Με την τελετή Έναρξης να πραγ-
ματοποιείται στο Ενετικό Λιμάνι της 
Ναυπάκτου άνοιξε η αυλαία για 
το κορυφαίο αθλητικό γεγονός, 
το “2022 Lepanto Formula Kite 
Europeans” διάρκειας μίας εβδο-
μάδας.

Το γεγονός βρίσκεται στο επίκεντρο του 
αθλητικού ενδιαφέροντος φιλοξενώντας 
150 αθλητές από 37 συμμετέχουσες χώρες,  

προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.  Είναι 
συνδιοργάνωση του Δήμου Ναυπακτίας, 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της ΙΚΑ 
(International Kite boarding Association) 
και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ρίου 
ΙΑΣΩΝ, διεξάγεται σε συνεργασία με τον 
Ναυτικό Όμιλο Ναυπάκτου και με την 
υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Ναυπακτίας. Η Διοργάνωση τελεί 
υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού (ΓΓΑ), του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της 
Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 
(World Sailing), της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) και του 
Ελληνικού Συνδέσμου Αετοσανίδας 
(ΗΚΑ). Ο Αθλητικός τουρισμός μπορεί 
να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης 
τουριστών, να προβάλει την περιοχή και 
να ενισχύσει σημαντικά την τοπική αγορά! 

Συγχαρητήρια στους εμπνευστές!
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Με επιτυχία και συμμετοχές που 
ξεπέρασαν τις προσδοκίες της 
διοργάνωσης, υλοποιήθηκαν οι 
2οι αγώνες ορεινού τρεξίματος, 
semi trail 24km, 13km και 7km, 
την Κυριακή  28 Αυγούστου στην 
Άνω Χώρα Ορεινής Ναυπακτίας. 
Συνδιοργανωτές η περιβαλλοντική 
οργάνωση  Πράσινο+Μπλέ, ο  Δή-
μος Ναυπακτίας και η Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, σε μια ακόμα 
προσπάθεια ανάδειξης και προ-
βολής της Ναυπακτίας, δίνοντας 
έμφαση στην ασφάλεια των αγω-
νιζομένων και των επισκεπτών.

Τους αγώνες  τίμησαν με τη συμμετοχή και 
τη παρουσία τους αθλητές του τρεξίματος 
άνδρες – γυναίκες και έφηβοι απ’ όλη την 
Ελλάδα, δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους 
στη διοργάνωση αλλά και θέλοντας να 
γνωρίσουν την περιοχή. Τις βραβεύσεις 
των νικητών, στους  αγώνες semi trail 
24km και 13km, έκαναν, ο πρόεδρος 
της Κοινότητας Άνω Χώρας Ρέππας 
Θανάσης, ο εκπρόσωπος του Δασαρχείου 
Ναυπακτίας Μίχος Φώτης και εκπρόσωποι 
των χορηγών αγώνων. Η δράση 
υποστηρίχτηκε από εταιρίες χορηγούς και 
προϊόντα: σειρά προϊόντων Arla protein 
& το βούτυρο LURPAK της ARLA Foods, 

Όλυμπος χαλβάς 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 stors, το brand Blackmile, την 
Europ Assistance στη παροχή Βοήθειας και 
ασφαλιστικών υπηρεσιών, Avance travel 
Δυτικής Ελλάδας, evlogia αληθινή γεύση 
Ελλάδας και Dole κορυφαίες μπανάνες 
ποιότητας, τα προϊόντα της HENKEL SYOSS 
REPAIR & GLISS σειρά περιποίησης μαλλιών, 
κρέμα γενικού καθαρισμού ΒΙΟΝΟL 
της ROLCO., ενώ συμμετείχαν ενεργά το 
Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας, το Δασαρχείο, 
η Τροχαία, η Πυροσβεστική Ναυπάκτου, 

η ομάδα διάσωσης Μεσολογγίου ΕΟΕΔ, 
καθώς και η τοπική κοινότητα Άνω Χώρας. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στους 
αγωνιζόμενους και επισκέπτες, οι οποίοι 
μας τίμησαν ιδιαίτερα με την παρουσία 
τους και τους περιμένουμε και τον επόμενο 
χρόνο, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για 
τις 03 Σεπτεμβρίου το 2023. Η προσπάθεια 
δεν τελειώνει εδώ, συνεχίζεται με επιμονή 
και υπομονή για καλύτερους κάθε χρόνο 
αγώνες και  με στόχο την ανάδειξη της 
Ορεινής Ναυπακτίας. Τα αναλυτικά 
αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο 
επίσημο site αγώνων www.prasinomple.
gr  Και στο Facebook  @nafpaktiarunning 
μαζί με πληθώρα φωτογραφιών.  



| ΟΙΚΟθέμα 13

Η έννοια «των πόλεων των 15 
λεπτών» είναι μια ιδέα στην οποία 
οι καθημερινές αστικές ανάγκες 
είναι προσβάσιμες σε 15 λεπτά με 
τα πόδια ή με ποδήλατο. Εργασία, 
σπίτι, καταστήματα, ψυχαγωγία, 
εκπαίδευση και υγειονομική περί-
θαλψη, όλα αυτά θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα στον ίδιο χρόνο που 
ένας πολίτης θα περίμενε κάποτε 
σε μια στάση λεωφορείου. 

Εάν περισσότεροι άνθρωποι έπρεπε να εργ-
αστούν από το σπίτι, οι γειτονιές θα 
μπορούσαν να αναζωογονηθούν. 
Φανταστείτε την επανέναρξη της αστικής 
ιδέας, όπου οι γειτονιές θα αποκτούσαν ένα 
ευρύ φάσμα εργασιακών και οικογενειακών 
λειτουργιών. Αυτή η αποκέντρωση των 
υπηρεσιών έχει γίνει γνωστή ως η «πόλη 
των 15 λεπτών», όπου μπορείτε να κάνετε τη 
δουλειά σας, να πάτε στο σχολείο, να δείτε 
το γιατρό σας και να διασκεδάσετε και όλα 

να βρίσκονται σε μια ακτίνα 15 λεπτών από 
το σημείο όπου ζείτε. Εφαρμόστηκε στο 
Παρίσι από την δήμαρχο Hidalgo και η ιδέα 
αναπτύχθηκε (πριν από τον κορωνοϊό) από 
τον καθηγητή Carlos Moreno της Σορβόνης. 
Ένα τέτοιο σχέδιο που αφορά και την πόλη 
της Ναυπάκτου είναι το Σ.Β.Α.Κ. (Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) το οποίο από 
τον Μάρτιο του 2020 βρίσκεται σε δημόσια 
διαβούλευση.
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Αφού πέρασαν από κύματα και 
θάλασσες φουρτουνιασμένες, συνάν-
τησαν πειρατές και γοργόνες… έφτα-
σαν και στη Δυτική Πύλη του Κάστρου 
της Ναυπάκτου. 

Με την αιγίδα της Εφορείας αρχαιοτήτων 
Αιτωλ/νίας και Λευκάδας και τα 
Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη  
διοργανώθηκαν οι «Παιχνιδοϊστορίες» 
με την  Άντζυ  Κάντζου (Σβούρα) να έχει 
την καλλιτεχνική επιμέλεια. Παιγνίδια, 
εργαστήρια για παιδιά κάθε ηλικίας, και 
δρώμενα ζωντανέψαν τον χώρο στην 
Δυτική Πύλη του Κάστρου της Ναυπάκτου. 
Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν  από τις 
επιχειρήσεις της πόλης και η είσοδος 
ήταν ελεύθερη για όλα τα παιδιά!  Φέτος 
οι εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στην 
μικρή  Αναστασία. 
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Η κατάσταση, δυστυχώς, είναι πολύ 
ανησυχητική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ήδη στα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με τις 
αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η επιφάνεια  των συνολικά καμένων 
εκτάσεων στην Ευρώπη είναι πέντε 
φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο 
καμένων εκτάσεων της τελευταίας 
δεκαπενταετίας. Κύριος λόγος είναι η 
παρατεταμένη διάρκεια των υψηλών 
θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης, και ειδικότερα στις χώρες της 
Δυτικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο της 
κλιματικής αλλαγής και των προβολών 
των κλιματικών μοντέλων για τις 

επόμενες δεκαετίες, αυτό που ανησυχεί 
την επιστημονική κοινότητα είναι ότι οι 
θερμοί και ξηροί περίοδοι θα αυξηθούν 
τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια. 
Επομένως, οι πυρομετεωρολογικές 
συνθήκες στο μέλλον θα επιδεινωθούν 
δραματικά ενώ θα αφορούν και 
περισσότερες γεωγραφικές περιοχές της 
χώρας, καθιστώντας το πρόβλημα της 
διάσπασης των δυνάμεων στο οποίο 
αναφερθήκαμε παραπάνω ακόμα πιο 
έντονο. Ταυτόχρονα, το πιο επικίνδυνο 
χρονικό διάστημα της αντιπυρικής 
περιόδου (συνήθως Ιούλιος-Αύγουστος) 
θα διευρυνθεί, τόσο προς την αρχή όσο 
και προς το τέλος του καλοκαιριού όσο 
και προς την αρχή του φθινοπώρου. Η 
τάση αυτή, με βάση τη σημερινά μέσα 
και δεδομένα, θα εξαντλήσει τα  όρια του 
υφιστάμενου συστήματος πυρόσβεσης. 
Τα πρώτα σημάδια των αλλαγών αυτών 
τα διαπιστώνουμε ήδη τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στην Ευρώπη. Οι δασικές πυρκαγιές 
είναι δυστυχώς αναπόσπαστο πρόβλημα 
των μεσογειακών οικοσυστημάτων, 
εξαρτώμενες σε πολύ μεγάλο βαθμό 
από τις μετεωρολογικές συνθήκες που 
επικρατούν τη θερμή περίοδο του έτους. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι 
συνθήκες αυτές θα γίνουν πολύ πιο 
δυσμενείς μέσα στις επόμενες δεκαετίες, 
ως απόρροια της κλιματικής αλλαγής.  Τα 
κρίσιμα συνεπώς ερωτήματα που πρέπει 
άμεσα να μας προβληματίσουν είναι τα 
εξής: 1) Πόσο προετοιμασμένο είναι το 
κράτος -με τη στενή και την ευρύτερη 
έννοια- οι δημόσιοι φορείς, οι δρώντες 
της οικονομίας και η κοινωνία στο σύνολό 
της απέναντι σε αυτό το τεράστιο και 
κλιμακούμενο οικολογικό (και όχι μόνο) 
πρόβλημα; 2) Ποια είναι η φύση και 
ένταση της προσπάθειας που απαιτείται 
με όρους σχεδιασμού και δημόσιων 
πολιτικών, δημοσιονομικών μέσων, 
οργανωτικών αλλαγών, επιχειρησιακού 
συντονισμού και αντίστοιχων εργαλείων, 
καθώς και επαναπροσδιορισμού των 
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για την 
έγκαιρη και επαρκή προσαρμογή μας 
στις πιέσεις που θα ασκήσει η κλιματική 
αλλαγή στο οικολογικό, κοινωνικό και 
οικονομικό σύστημα της χώρας;

του Κώστα Λαγουβάρδου, 

Μετεωρολόγου – Διευθυντή Ερευνών στο 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο κίνδυνος από τις δασικές πυρκα-
γιές είναι  δυστυχώς,υπαρκτός 
κάθε καλοκαίρι στη Μεσόγειο και 
στη χώρα μας. Ήδη έχουμε μία 
σημαντική αύξηση στις καμένες 
εκτάσεις στη χώρα μας, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο 
όρο των τελευταίων δεκαπέντε 
ετών. Η αύξηση αυτή οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στις πρόσφατες 
μεγάλες πυρκαγιές του Ιουλίου 
στη Πεντέλη, Λέσβο, Κρήτη, Έβρο, 
Ηλεία κ.α.
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Με συμμετοχή 10.000 ατόμων 
από 10 χώρες, μέλη του Avaaz 
απ’ όλο τον κόσμο υλοποίησαν 
τη μεγαλύτερη δημοσκόπηση που 
έγινε ποτέ για το κλιματικό άγχος 
σε παιδιά και νέους ανθρώπους.

Οι νέοι αισθάνονται προδομένοι απ’ 
τους ηγέτες και φοβούνται για το μέλλον. 
Το κλιματικό άγχος είναι η ανησυχία, η 
απογοήτευση, η θλίψη, ακόμα κι ο θυμός 
που προκαλεί η κλιματική κρίση και η 
συνεχιζόμενη αποτυχία των κυβερνήσεων 
να ανταποκριθούν όπως χρειάζεται. 
Αυτά τα συναισθήματα είναι δυσάρεστα 
και δύσκολα, όμως είναι μια απόλυτα 
φυσιολογική και υγιής αντίδραση απέναντι 
στην καταστροφή του φυσικού κόσμου 
και την πολιτική αδράνεια. Η έρευνά 
δείχνει πως σε κάθε χώρα το άγχος για την 
πλανητική κρίση είναι πολύ υψηλό, κι όχι 
μόνο επειδή είμαστε μάρτυρες τρομερών 
κλιματικών καταστροφών, αλλά και 
γιατί οι κυβερνήσεις μας αποτυγχάνουν 
συνεχώς να αναλάβουν ουσιαστική 
δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης. 
Μπορούμε ακόμα να σταματήσουμε 

τις πιο καταστροφικές συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής. Ξέρουμε τι 
χρειάζεται και τι πρέπει να κάνουν οι 
κυβερνήσεις. Αλλά θα χρειαστεί τολμηρή 
πολιτική βούληση κι αποφασιστικότητα 
κι αυτό μέχρι τώρα δυστυχώς λείπει. 
Υπάρχει όμως μεγάλη κινητικότητα 
και νέες ευκαιρίες, κι έχουμε ακόμα το 
περιθώριο να ελπίζουμε πραγματικά. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας μας λένε ότι το 
45% δηλαδή σχεδόν οι μισοί νέοι και νέες 
παγκοσμίως δηλώνουν πως το κλιματικό 
άγχος επηρεάζει την καθημερινότητά 

Νέοι και κλιματικό άγχος! 
τους δηλαδή το πώς παίζουν, τρώνε, 
μελετούν και κοιμούνται. Το 75% δηλαδή 
περισσότεροι από 7 στους 10 πιστεύουν 
πως «το μέλλον είναι τρομακτικό» μάλιστα 
στην Πορτογαλία το ποσοστό φτάνει το 
81% και στις Φιλιππίνες το 92%. Το 58% 
δήλωσε πως οι κυβερνήσεις «πρόδωσαν 
εμένα και τις επόμενες γενιές», ενώ το 64% 
δήλωσε πως οι κυβερνήσεις δεν κάνουν 
αρκετά για να αποφύγουν μια κλιματική 
καταστροφή. Το 39% δηλαδή σχεδόν 
4 στους 10 νέους δήλωσαν πως πλέον 
διστάζουν να κάνουν παιδιά. 
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Τα   αποτελέσματα  αυτά  είναι  τρο-
μακτικά, και σύμφωνα με ψυχο-
λόγους το κλιματικό άγχος δεν 
επηρεάζει μόνο τα παιδιά, αλλά 
όλες τις ηλικίες. Μέλη του Avaaz 
δημιούργησαν έναν διαδικτυακό 
χώρο όπου μπορούμε να μοι-
ραζόμαστε τις εμπειρίες μας και τις 
ανησυχίες μας πάνω στο θέμα. 

Το θέμα δεν είναι να «αντιμετωπίσουμε» 
ή να «λύσουμε» αυτό το άγχος, αλλά να 
μάθουμε να το αναγνωρίζουμε και να 
ζούμε μ’ αυτό, ώστε να συμμετέχουμε 
στον αγώνα ενάντια στην κλιματική 
κρίση απαιτώντας έκτακτα μέτρα απ΄ τις 
κυβερνήσεις μας, χωρίς να βυθιστούμε 
στην απόγνωση ή την άρνηση. Η 
έρευνα έχει ήδη προκαλέσει έντονο 
σχολιασμό, με τεράστια κάλυψη από τα 
διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ακόμα κι ο 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανέφερε τα 
ευρήματα στη μεγάλη ομιλία του στους 
ηγέτες του κόσμου, ενώ θα βρίσκεται στα 
χέρια κάθε αρμοδίου πριν τις κρίσιμες 
διαπραγματεύσεις της φετινής συνόδου 
κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα! Ζούμε σε 
μια πραγματικά κρίσιμη περίοδο. Είμαστε 

αντιμέτωποι με μια απ’ τις μεγαλύτερες 
απειλές για τον πλανήτη στην ιστορία 
της ανθρωπότητας -- και ίσως είμαστε η 
τελευταία γενιά που μπορεί να τον σώσει. 
Μπορούμε ακόμα να αποφύγουμε τα 
χειρότερα και να επιτρέψουμε στη φύση 
να αναγεννηθεί. Μπορεί να φοβόμαστε και 
να πονάμε, όμως τέτοιες κρίσεις έχουν τη 
δύναμη να φανερώσουν τον καλύτερό μας 

εαυτό, γεμίζοντάς μας δημιουργικότητα, 
έμπνευση και ευθύνη για τον εαυτό μας 
και τους άλλους. Είναι πηγή ελπίδας για 
ριζική αλλαγή. Μια ελπίδα που βασίζεται 
στην πραγματικότητα, που όμως είναι 
αποφασιστική, επίμονη και συμπονετική. 
Ακριβώς ό,τι χρειάζεται ο κόσμος τώρα. 

η ομάδα του Avaaz
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Πρωταρχικό ζήτημα σήμερα για 
ολόκληρο τον πλανήτη αποτελεί η 
προστασία του περιβάλλοντος , της 
πανίδας και της χλωρίδας, καθώς  και 
οι κλιματικές αλλαγές , που είναι από-
λυτα συνδεδεμένες με το «αύριο» 
αυτού του πλανήτη, της Γης. 
Η ευαισθητοποίηση του σύγχρονου 
ανθρώπου σχετικά με την προστασία 
της φύσης οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό σε οργανώσεις όπως το WWF. 

Η διεθνής αυτή οργάνωση (World Wildlife 
Foundaition), το Παγκόσμιο Ταμείο για 
την Άγρια Ζωή, ιδρύθηκε το 1961 στην 
Ελβετία με έδρα το Γκλάντ, με μοναδικό 
σκοπό τη προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, των ζώων και των 
φυτών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση 
σε όλα τα μέρη της γης. Ο Φιλοτελισμός 
από την πρώτη στιγμή υποστήριξε 
και υποστηρίζει την προσπάθεια του 
WWFκαι αρκετά είναι τα κράτη που 
κυκλοφόρησαν σειρές γραμματοσήμων 
με θέματα τα απειλούμενα ζώα και φυτά, 
τους βιοτόπους και την πανίδα και τη 
χλωρίδα κάθε τόπου. Η πρώτη χώρα που 
τίμησε φιλοτελικά τα Εθνικά πάρκα, ήταν 
οι ΗΠΑ, με μια σειρά γραμματοσήμων 
που εκδόθηκε το1934. Η χώρα που έχει 
εκδώσει τα περισσότερα γραμματόσημα 
με αντίστοιχα θέματα είναι η Ιαπωνία, που 
από το 1936 έως το 1974 εξέδωσε 122 
γραμματόσημα.
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Σήμερα βιώνουμε τη μεγαλύτερη 
περιβαλλοντική,  οικονομική  και   κοινω-
νική κρίση στην ιστορία της ανθρωπό-
τητας. Οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις 
παγκοσμίως συμφωνούν ότι οι κλιμα-
τικές αλλαγές έχουν προκληθεί από 

ανθρώπινες δραστηριότητες και οι 
επιπτώσεις τους θα είναι καταστροφικές. 
Για να τις σταματήσουμε πρέπει να 
αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε, 
καταναλώνουμε και αντιλαμβανόμαστε 
την ενέργεια. 

Να ανησυχώ;
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν προβ-
ληματίζουν κανέναν; 
Οι διαφοροποιήσεις στις εποχές του 
χρόνου δεν μας ανησυχούν;
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Σε μια προσπάθεια να επιτύχει τους 
φιλόδοξους στόχους της για το κλίμα, η 
ΕΕ αναθεωρεί τη νομοθεσία σε τομείς 
που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο πλαίσιο 

του πακέτου Fit for 55. Αυτό περιλαμβάνει 
τις μεταφορές, τον μόνο τομέα στον 
οποίο οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
παραμένουν υψηλότερες από το 1990, 

έχοντας αυξηθεί περισσότερο από 25%. 
Οι μεταφορές ευθύνονται για το ένα 
πέμπτο των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Μεταφορές και αέρια θερμοκηπίου…



Διακοπές 
  στο βουνό...   
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 Είναι μια από τις σημαντικότερες ναυμαχίες 
στην παγκόσμια ιστορία και η αμέσως 
μετά της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας πιο 
ιστορική θαλάσσια σύγκρουση, που 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το μέλλον 
της Δύσης. Αποτελεί δε ακόμη και ιστορικό 
σταθμό  στη  ναυτική  τακτική  καθώς   και
στη ναυπηγική. Μετά τη κατάληψη 
της Κύπρου από τον Σουλτάνο Σελήμ 
Β΄, τον Αύγουστο του 1570, και τις 
επακόλουθες από τους Τούρκους σφαγές 
των παραδοθέντων Ενετών αλλά και 
μετά την στάση των Οθωμανών έναντι 
των Χριστιανικών κρατών, άρχισαν τότε 
με την πρωτοβουλία του, μετέπειτα 
Αγίου, Πάπα Πίου του Ε΄ τα Χριστιανικά 
κράτη και μάλιστα η Ισπανία και η 
Ενετία να συνάπτουν συμμαχίες για 
κοινές κατά των Οθωμανών πολεμικές 
ενέργειες που απέβλεπαν κυρίως στη 

διάλυση του οθωμανικού στόλου και 
την απελευθέρωση των κατεχομένων 
εδαφών.  Η ναυμαχία αυτή έληξε την ίδια 
μέρα, με θριαμβευτική επικράτηση των 
Δυτικών, αλλά και τεράστιες απώλειες και 
από τις δυο πλευρές. Ένα ισχυρό μήνυμα 

που φτάνει μέχρι και το σήμερα, ειδικά μετά 
τις συνεχόμενες προκλήσεις των Τούρκων 
στη Μεσόγειο που θα εορταστεί και φέτος 
στη Ναύπακτο με την αναπαράσταση της 
ναυμαχίας στο ενετικό λιμάνι της πόλης 
στις 08 Οκτωβρίου το βράδυ. 

Η ναυμαχία έγινε στις 07 Οκτωβρίου 
του 1571 μεταξύ των ενωμένων 
στόλων  της  Ισπανίας,  της   Βενετίας, 
της Γένουας, της Νεάπολης και Σι-
κελίας αφενός και του ενιαίου στόλου 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
αφετέρου, στην είσοδο του Κοριν-
θιακού Κόλπου. 






