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Αν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή 

δεν μειωθούν «με επιθετικό τρόπο», 
ο κόσμος θα αντιμετωπίσει «επίπεδα ακραίας ζέστης 

που δεν είχε φανταστεί μέχρι στιγμής»
ΟΗΕ & IFRC                                                                  

                                                                                          
                                                                                                                                            

| Εν συντομία



Σημειώνεται ότι, και φέτος το Πρόγραμμα 
Εκδηλώσεων τέθηκε υπό την Αιγίδα της ΑΕ 
της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας 
Σακκελαροπούλου. Κορυφαία στιγμή των 
Εορτασμών, η Τελετή της Αναπαράστασης 

Οι Εορτασμοί της 451ης Επετείου της 
Ναυμαχίας της Ναυπάκτου ολοκ-
ληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία 
αφήνοντας τη δική τους ξεχωριστή 
σφραγίδα στα πολιτιστικά δρώμενα. 

όπου ο «χάρτινος κόσμος» του σκηνοθέτη 
Δημήτρη Σιούντα και των συνεργατών του 
μας τόνισε τη ματαιότητα του πολέμου και της 
ανθρώπινης μισαλλοδοξίας. Η  παρέλαση 
με κοστούμια εποχής πραγματοποιήθηκε, 
όπως πάντα, με φροντίδα του Συλλόγου 
«Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές», με 
τη συμμετοχή της Παπαχαραλαμπείου 
Δημοτικής Φιλαρμονικής Ναυπάκτου, του 
Αγήματος ιστορικής αναβίωσης Πατρών 
«Παναγιώτης Καρατζάς» και του 7ου 
Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου «Μιχαήλ 
Θερβάντες». Τιμώμενο πρόσωπο αυτή τη 

χρονιά ήταν ο Πρέσβυς των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
και ναυπάκτιος στην καταγωγή κ. George 
J. Tsunis, ο οποίος σε μία ομολογουμένως 
συγκινητική τελετή , ανακηρύχθηκε 
Επίτιμος Δημότης Δ. Ναυπακτίας. Σημαντικές 
προσωπικότητες τίμησαν με την παρουσία 
τους Εορτασμούς όπως ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Καστορίας κ. κ. Καλλίνικος, ο 
πρώην Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, 
εκπρόσωποι της βουλής και της κυβέρνησης, 
βουλευτές του νομού, δήμαρχοι κ.α. 
εκπρόσωποι φορέων. 

*Photo tsousis
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Η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου, η 
βραβευμένη Χορωδία “QWALIA 
SINGERS” από το Σουόνσι της 
Ουαλίας και το Κουαρτέτο 
Εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου 
Ιωαννίνων συνέπραξαν μουσικά, 
τιμώντας και τραγουδώντας το 
ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. 

Η Επίτιμη Διευθύντρια του Βυζαντινού και 
Χριστιανικού Μουσείου Δρ.Αικατερίνη 
Δελλαπόρτα παρουσίασε στο Αρχοντικό 
Μπότσαρη τον απολογισμό της μεγάλης 
Έκθεσης «Ναύπακτος 1571 – 450 Χρόνια από 
“τη μεγαλωτάτη βιτώρια των χριστιανών”» 
του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, 
όπου οι επισκέπτες της Έκθεσης ξεπέρασαν 
τους 16.000. Παρουσία του Αντιπρύτανη 
του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Ηλία Γιαρένη 
και των εκπροσώπων του Κέντρου 
Μελετών Ιονίου πραγματοποιήθηκαν τα 
αποκαλυπτήρια μαρμάρινης επιγραφής 
«στην Ιερή Μνήμη των Ιονίων Υπερασπιστών 
της Χριστιανοσύνης και του Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού, που τοποθετήθηκε στο Πάρκο 
Θερβάντες στο Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου. 
Παρουσιάστηκε το βιβλίο «Ο Σπετσέρης 
του Λεπάντο» της συγγραφέως Βησσαρίας 
Ζορμπά-Ραμμοπούλου με την υποστήριξη 
της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών και του 
Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη. 
Τέλος το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Η Ναυμαχία 
της Ναυπάκτου», παρουσιάστηκε στους 
μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της 
πόλης. Μια δραματοποιημένη  παραγωγή της 
COSMOTE TV σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου 
Χαντζή με πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη 
Στρατηγάκο, ενώ παράλληλα το COSMOTE 
HISTORY HD  πρόβαλε και πάλι, τιμητικά, το 
ντοκιμαντέρ.
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Ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός 
είναι ένας πρωτοπόρος της 
επιστήμης, ένας άνθρωπος που 
με τις δεκάδες επιστημονικές του 
δημοσιεύσεις μάς βοήθησε να 
καταλάβουμε την αληθινή εικόνα 
του κόσμου. 

Η παρουσία του υπήρξε έντονη 
σε μερικές από τις μεγαλύτερες 
προσπάθειες της ανθρωπότητας 
να ανακαλύψει τη σχέση της με τον 
πλανήτη. Γεννημένος στο Κάιρο από 
μια παλιά αλεξανδρινή οικογένεια, 
ο Χρήστος Ζερεφός μιλά και κινείται 
στον χώρο με την καθαρή, αστική 
ευγένεια των Αιγυπτιωτών Ελλήνων, 
μια ευγένεια που όπως λέει, δεν 
τη βρήκε φτάνοντας στην Ελλάδα. 
Ακμαίος, παρά τη μακρά πορεία που 
έχει διανύσει, θέτει τους επόμενους 
στόχους του – που δεν εξαντλούνται 
ποτέ. Βάζει σε υψηλή προτεραιότητα 
την Ακαδημία Αθηνών για την οποία 
λέει πως «πρέπει να προσέχουν όσοι 
την επιβουλεύονται γιατί πυροβολούν 
την ίδια την Ελλάδα και τον Πλάτωνα 
που την οραματίστηκε» και δεν 
σταματά να προσαρμόζεται στα νέα 
δεδομένα. Ένας επιστήμονας με 
τέτοια πορεία είναι ο καταλληλότερος 

για να απαντήσει στο ερώτημα: 
«Μετά τις πρόσφατες εκθέσεις 
του ΟΗΕ, κορυφαίοι επιστήμονες 
προειδοποιούν πως έχουμε φτάσει σε 
μια πραγματικά ζοφερή στιγμή, πως ο 
πλανήτης βρίσκεται μπροστά σε μια μη 
αναστρέψιμη κλιματική καταστροφή. 
Ισχύει;». «Δυστυχώς ισχύει, πλησιά-
ζουμε πολύ επικίνδυνα στο σημείο 
μηδέν. Τα κλιματικά φαινόμενα 
εξελίσσονται βραδέως και ξεχνάμε τι 

συνέβη σε μια προηγούμενη μεγάλη 
καταιγίδα. Η μνήμη του ανθρώπου 
είναι μικρή. Όταν συνηθίσουμε τα 
ακραία γεγονότα και θεωρούμε ότι 
είναι συνήθη – όχι λόγω αμνησίας 
αλλά λόγω της αύξησης της 
συχνότητάς τους – τότε δεν θα υπάρχει 
πια δυνατότητα επιστροφής».



Δεν κρύβει τις επιφυλάξεις του για 
την COP27, τη Σύνοδο του ΟΗΕ για 
την Κλιματική Αλλαγή που ξεκινά 
τις εργασίες της στην Αίγυπτο.

 «Έχω μικρές προσδοκίες, έχω επιφυλάξεις, 
όχι διότι οι ηγέτες δεν πιστεύουν το ότι 
πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα 
την Κλιματική Αλλαγή – ευτυχώς ο 
αριθμός των αρνητών βαίνει μειούμενος 
και χάρηκα πάρα πολύ που πλέον είναι 
και η Βραζιλία μαζί μας. Εχω επιφυλάξεις 
διότι παρεισφρέουν παράγοντες οι οποίοι 
δεν υπήρχαν, όταν, για παράδειγμα, 
υπεγράφη η Συμφωνία των Παρισίων πριν 
από έξι χρόνια. Οι νέοι παράγοντες είναι οι 
πόλεμοι μέσα στην Ευρώπη, η εκδικητική 
μανία των ανθρώπων η οποία αντιβαίνει 
φιλοσοφικά σε ό,τι έφτιαξε ο άνθρωπος 
όταν δημιούργησε τον Ανθρωπισμό 
κατά την Αναγέννηση. Δεν λέω ότι δεν 
θα υπάρχουν πόλεμοι, όμως οι πόλεμοι 
έχουν όρια στα όπλα που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν. Δεν μπορεί να 
αποκλείσει κάποιος την πρόσβαση σε 
σιτηρά και τροφή ή σε καθαρό νερό. Θα 
έπρεπε όπως υπάρχει ο ΟΗΕ να υπάρχει 
και ένας αντίστοιχος ΟΗΕ της ηθικής τάξης», 
λέει. «Αυτή τη στιγμή εκβιάζονται μέσω 
της τεχνητής σιτοδείας ιδιαίτερα οι φτωχές 
χώρες – αυτό με εκνευρίζει, ότι πάντα 

την πληρώνει ο φτωχός -, τους κόψαμε 
και το νερό, καθώς ένα δισεκατομμύριο 
κάτοικοι κυρίως στην Αφρική και σε υπό 
ανάπτυξη χώρες δεν έχουν πρόσβαση 
σε καθαρό νερό. Είναι δυνατόν; Σε μια 
εποχή που ψάχνουμε να δούμε πότε 
θα πάμε ταξίδια αναψυχής στον Άρη, 
να αγνοούμε ότι υπάρχουν παιδιά που 
πεθαίνουν από πείνα και λειψυδρία; Όλα 
αυτά αναστέλλουν – παροδικά ελπίζω 
– την ορμή που είχε δημιουργηθεί με 
την απολιγνιτοποίηση, την ταχύτητα 

αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων 
με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ 
γενικά έχει δημιουργηθεί ένα μούδιασμα 
στις χώρες που πάντα πρωτοστατούσαν 
στην προστασία του Κλίματος και της 
ισορροπίας στον πλανήτη μας. Είναι 
θέματα που δεν λύνονται εύκολα».

*απόσπασμα από συνέντευξη στη 
Κατερίνα Ροββά στο in.gr
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Ο εμβολιασμός είναι μια από τις ση-
μαντικότερες ιατρικές πράξεις που 
πραγματοποιούνται προς όφελος 
των   ανθρώπων,  προκειμένου   να
προστατευτούν από σοβαρά λοι-
μώδη νοσήματα.  Προλαμβάνει    2 
εώς 3 εκ. θανάτους κάθε χρόνο 
και αποτελεί μία από τις πλέον 
επι-τυχημένες και αποδοτικές από 
άποψη κόστους παρεμβάσεις στον 
τομέα της δημόσιας υγείας. 

Σκοπός των εμβολίων είναι να 
ισχυροποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα 
εναντίον συγκεκριμένων παθογόνων 
έτσι ώστε να είναι ικανός ο οργανισμός 
να αντισταθεί σε αυτά όταν ξαναέρθει σε 
επαφή μαζί τους. Ο αποτελεσματικότερος 
τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός 
με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν 
χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει 
σε υψηλό ποσοστό και προφυλάσσει 
από τη μετάδοση του ιού της γρίπης. 
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ο αντιγριπικός 
εμβολιασμός να εφαρμόζεται σε άτομα 
(ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις 
καλούμενες ομάδες αυξημένου κινδύνου. 
Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου είναι οι 
εξής: 
1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω  
2. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν 
έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια 
νοσήματα: 

α)Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες 
β)Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμο-
δυναμικές διαταραχές 
γ)Ανοσοκαταστολή (κληρονομική  ή επίκτη-
τη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας). 
δ)\Μεταμόσχευση οργάνων 
ε) Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμο-
σφαιρινοπάθειες) 
ζ) Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο 
μεταβολικό νόσημα 
η) Χρόνια νεφροπάθεια. 
3. Νευρομυϊκά νοσήματα  
4. Εγκυμονούσες γυναίκες ανεξαρτήτου 
ηλικίας κύησης. 
5. Λεχωίδες 
6. Θηλάζουσες 
7.Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη 
μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, 
ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλα) για τον 
πιθανό ο κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου 
Reye μετά από γρίπη.  

8. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με 
παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν 
άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών 
από τη γρίπη  
9.Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό 
και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων- 
λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών 
σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, 
τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.) 
10.Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).  Κάθε 
επιδημική έξαρση της γρίπης εισβάλει 
ταχύτατα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη 
η πρόβλεψη του χρόνου αλλά και του 
τόπου εκδήλωσής της, ενώ συχνά προκαλεί 
την αποδιοργάνωση της επαγγελματικής 
και της κοινωνικής ζωής, την υπέρμετρη 
αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων και 
όχι σπάνια, την αύξηση της θνησιμότητας. 
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας εκτός της γρίπης 
και η πνευμονιοκοκκική νόσος 
αποτελεί μια σημαντική αιτία 
νοσηρότητας και θνησιμότητας, με 
θύματα κυρίως μικρά παιδιά και 
ηλικιωμένους.

Ειδικότερα, η πνευμονιοκοκκική πνευμονία 
συνιστά τον πλέον συνηθισμένο τύπο  
βακτηριακής πνευμονίας, ενώ το ποσοστό 
θνητότητάς της στους ενήλικες κυμαίνεται 
από 6,4% έως άνω του 40%. Στα συχνά 
συμπτώματα της πνευμονιοκοκκικής 
πνευμονίας περιλαμβάνονται ο πυρετός, τα 
ρίγη, ο παραγωγικός βήχας, το θωρακικό 
άλγος, η δύσπνοια και η αδυναμία. Πέραν 
του παράγοντα ηλικία, επιπρόσθετοι 
συντελεστές που επαυξάνουν τον κίνδυνο 
νόσησης από πνευμονιόκοκκο είναι ο 
διαβήτης, το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), τα χρόνια καρδιακά 
νοσήματα, η ανοσοκαταστολή λόγω 
νοσήματος ή θεραπείας, ενώ το κάπνισμα 
και ο αλκοολισμός επίσης επιτείνουν τον 
κίνδυνο. Στην Ελλάδα ο εμβολιασμός 

για την πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής 
νόσου είναι ενταγμένος στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) για όλους 
τους ενήλικες άνω των 65 ετών (η ηλικία 
εκλαμβάνεται ως αυτοτελής παράγων 
κινδύνου), καθώς και για ενήλικες 18 
έως 64 ετών που ανήκουν στις ομάδες 
κινδύνου για σοβαρές πνευμονιοκοκκικές 

λοιμώξεις (όπως ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη, χρόνια καρδιακά και αναπνευστικά 
νοσήματα, , αλλά και συστηματικοί 
καπνιστές). Συνεπώς, δύο είναι οι βασικοί 
λόγοι για να εμβολιαστούμε, αφενός για 
να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και 
αφετέρου για να προστατεύσουμε τους 
γύρω μας.



10  OIKOδράσεις |   

To Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
(Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος Μυλωνάς»  συνε-
χίζει δυναμικά τις δράσεις ενερ-
γοποίησης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών για «έναν κόσμο χωρίς 
τροχαία δυστυχήματα».

Το «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε 
μαζί» με αυτό το μήνυμα οι εθελοντές 
του Ι.Ο.Α.Σ προτείνουν στις παρέες σε 
νυκτερινά σημεία διασκέδασης σε όλη την 
Ελλάδα, να ορίσουν ένα άτομο που δεν 
θα καταναλώσει ποτό εκείνη τη βραδιά 
για να αναλάβει, στο τέλος τη βραδιάς, 
το ρόλο του «οδηγού της παρέας» 
φορώντας ένα ειδικό βραχιόλι που θα του 
το θυμίζει με την ακόλουθη προτροπή: 
«Το να μείνεις νηφάλιος είναι τόσο απλό 
όσο να φορέσεις ένα βραχιόλι!» Με 
επιτυχία και σημαντική ανταπόκριση 
από τους πολίτες, πραγματοποιήθηκε 

και στην Αιτωλοακαρνανία, με τη 
συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας. Η Ναύπακτος, το Μεσολόγγι 
και το Αγρίνιο ήταν οι πόλεις στις 
οποίες οι εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. 
«Πάνος Μυλωνάς» και οι υπηρεσιακοί 

εκπρόσωποι της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας αναζήτησαν 
τον «Οδηγό της παρέας», με σκοπό 
την ευαισθητοποίηση και αποφυγή 
κατανάλωσης αλκοόλ από τους οδηγούς 
οχημάτων. 

Η ζωή είναι ωραία, μη τη χάσεις για ένα ποτό!
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Ροζ «βάφτηκε» και φέτος ο ιστο-
ρικός κυματοθραύστης της Πάτρας,
συμμετέχοντας για 5η  συνεχή  
χρονιά στην εκστρατεία ενημέρω-
σης,ευαισθητοποίησης και κινητο-
ποίησης κατά του καρκίνου του 
μαστού PINK THE CITY. 

O ιστορικός κυματοθραύστης της πόλης 

«λούστηκε» στο ροζ της Ελπίδας, της 
Νίκης και της Ζωής, χαρίζοντας θαυμάσιες 
εικόνες στους βραδινούς περιπατητές και 
επισκέπτες του Μόλου, μαζί με το ολόγιομο 
φεγγάρι, που ανέτειλε από το Παναχαϊκό. 
Οι εκδηλώσεις του ροζ Οκτώβρη έχουν 
ξεκινήσει δυναμικά από το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ 
Ν.ΑΧΑΙΑΣ και συνεχίζονται με κορύφωση το 
μεγάλος Περίπατο Ζωής. Με την συμμετοχή 

και την οικονομική ενίσχυση, στηρίζετε το 
ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν.ΑΧΑΙΑΣ για να μπορεί να 
συνεχίζει τις δράσεις και τα προγράμματα 
του, που παρέχονται δωρεάν στις γυναίκες 
που νοσούν από καρκίνο μαστού: 
ψυχοκοινωνική στήριξη με επαγγελματίες 
ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, 
περούκες, επιθέματα, ενημέρωση για 
ασφαλιστικά κ.α. 
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Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
Παιδιών και Εφήβων του Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομείου Πατ-
ρών, ο Σύλλογος Εθελοντών 
«ΣΥΝάνθρωποι», ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος   Μακύνειας  και  η  Κοι-
νότητα Ναυπάκτου, συνδιοργα-
νώσαν υπό την αιγίδα της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας μια ιδιαίτερη 
εκδήλωση που έχει στο επίκεντρό της 
τον άνθρωπο και τη ζωή.

Πρωταγωνιστές αυτής της εκδήλωσης 
είναι μικροί ήρωες που δώρισαν ζωή 
μέσα από τον θάνατό τους. Με τίτλο «Το 
όνομά μου είναι ΖΩΗ» πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση στη Παπαχαραλάμπειο 
Αίθουσα Ναυπάκτου, ενώ στο Λιμάνι της 
Ναυπάκτου και με τίτλο «Κωπηλατούμε 
και θυμόμαστε…» συμμετέχοντες πολίτες, 
κωπηλάτησαν με κανό προς τιμή των 
μικρών ηρώων που έδωσαν ζωή σε 
άλλους συνανθρώπους μας. Συγκινημένος 

μίλησε με λόγια καρδιάς σε ανθρώπους 
που έχασαν τα παιδιά τους και πρόσφεραν 
ζωή σε άλλους ανθρώπους ο διευθυντής 
της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου του 
Ρίου. Ζήτησε συγνώμη! Δεν καταφέραμε 
να τα σώσουμε κάποιοι άλλοι είχαν άλλα 
σχέδια. Λόγια ανθρώπινα , λόγια αγάπης 
, λόγια γεμάτα συμπόνια. Κανείς δεν τον 
κατηγόρησε όλοι ξέρουν ότι έκανε και ο 
ίδιος και η ομάδα του ότι ήταν ανθρωπίνως 
δυνατόν.
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«Πρόκειται για μια εκδήλωση που 
πραγματικά αποτελεί θα λέγαμε 
ελάχιστο φόρο τιμής για τα παιδιά 
που με το χαμό τους χάρισαν ζωή.

Είναι από τις φορές που δεν υπάρχουν 
κυριολεκτικά λόγια για να περιγράψει κανείς 
το μεγαλείο ψυχής των γονιών που στην 

δυσκολότερη στιγμή της ζωή τους, την ώρα 
που δέχονται ένα τεράστιο χτύπημα, να 
παίρνουν μια τέτοια απόφαση. Απόφαση 
που δείχνει ότι μέσα από τον θάνατο δίδεται 
ζωή σε συνανθρώπους μας. Πρόκειται για 
μέγιστη πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης 
και ύψιστου αλτρουισμού» ανέφερε μεταξύ 
άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας και 
υπεύθυνος για θέματα δημόσιας υγείας, 

Χαράλαμπος Μπονάνος. Παρόντες στις 
εκδηλώσεις, ο δήμαρχος Ναυπακτίας 
Βασίλης Γκίζας,  η πρόεδρος της Τοπικής 
κοινότητας Ναυπάκτου Μυρτώ Πλούμη – 
Κιμινουλάκη, αθλητικά σωματεία και αθλητές 
του Κωπηλατικού συλλόγου Πάτρας και του 
Ναυτικού Ομίλου Ναυπάκτου, εθελοντές 
από την ομάδα ΣΥΝάνθρωποι, εκπρόσωποι 
συλλόγων και φορέων και αρκετός κόσμος. 
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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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Συνέδριο  για τη Κλιματική αλλαγή 
και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
με τίτλο «Κλιματική Ουδετερότητα – 
Από την φιλοδοξία στην υλοποίηση 
– Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη 
γραμμή ευθύνης» διοργάνωσαν στα 
Καλάβρυτα το Δίκτυο Πόλεων με 
Λίμνες, το Συλλογικό σύστημα ΑΧΑΙΟΣ 
και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν λύσεις 

αυτοπαραγωγής ενέργειας, ενεργειακού 
συμψηφισμού και ενεργειακών κοινο-
τήτων, πρακτικές που στρέφονται στη 
τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρήσεις για 
να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος 
αλλά και να υποστηρίξουν ενεργειακά 
φτωχά νοικοκυριά. Ο Περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης 
αναφέρθηκε σε νέα έργα και δράσεις 
πράσινης μετάβασης, ανακύκλωσης 

και κυκλικής οικονομίας αλλά και 
ανθεκτικότητας της Δυτικής Ελλάδας, που 
αντιμετωπίζει θέματα διάβρωσης των 
ακτών και κατολισθήσεων σε ορεινές 
περιοχές από τις συνέπειες της κλιματικής 
κρίσης. Στο συνέδριο συμμετείχαν 
εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και της Πανεπιστημιακής 
κοινότητας Πατρών.   

ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ !

Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Την έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων για την κατασκευή και λειτουργία 
Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, για πρώτη φορά στην Δυτική 
Ελλάδα, υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ενέργειας, Λάμπρος Δημητρογιάννης, 
σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον 
τομέα ενέργειας για την περιοχή. Πρόκειται, 
στην ουσία, για τη δημιουργία σταθμών 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που 
θα αποτελούνται από συσσωρευτές 
(μπαταρίες) και αναμένεται να επιφέρουν 

τεράστια οφέλη για την Δυτική Ελλάδα, 
μεταξύ των οποίων: 1. Δίνεται η δυνατότητα 
αποθήκευσης της περίσσειας ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, 
όπως τα φωτοβολταικά. 2. Αποδίδεται 
αυτή η ενέργεια στο δίκτυο σε περιόδους 
αυξημένης ζήτησης. 3. Μειώνεται το 
κόστος της  παραγόμενης ενέργειας και 
4. Υποστηρίζεται η σταθερότητα του 
δικτύου. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο αυτό 
δίνεται λύση και στο πρόβλημα σύνδεσης 
στο δίκτυο για ενδιαφερόμενους στην 

παραγωγή ή στο συμψηφισμό ενέργειας, 
όπου τα τελευταία χρόνια ο κορεσμός 
του δικτύου είχε δημιουργήσει τεράστια 
προβλήματα και στις ιδιωτικές επενδύσεις 
για παραγωγή ενέργειας αλλά και σε 
ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιδίωκαν την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με τον 
κ. Δημητρογιάννη, το επόμενο διάστημα 
αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες 
ανάλογες επενδύσεις στην αποθήκευση 
ενέργειας, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη 
για την περιοχή.. 
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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
και η ΕΥ ΖΗΝ Greece, ενώνουν τις 
δυνάμεις τους και ανακοινώνουν 
τον ποδηλατικό αγώνα L’ÉTAPE 
Greece by Tour de France, που 
έρχεται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, 1 Απριλίου 2023!

Στην Ελλάδα και για πρώτη φορά το 2023, 
ο θρύλος του Tour de France συναντά 
τον ελληνικό μύθο στα μαγευτικά τοπία 
της Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα 
στην Αρχαία Ολυμπία! Οι συμμετέχοντες 
θα έχουν την ευκαιρία να προκαλέσουν 
τον εαυτό τους, να απολαύσουν έναν 
απαράμιλλο συνδυασμό ελληνικής 
φύσης και αρχαίας ιστορίας σε κλειστές 
διαδρομές γύρω από τη γενέτειρα των 
Ολυμπιακών Αγώνων. O Tour de France 
είναι ο δημοφιλέστερος ποδηλατικός 
αγώνας στον κόσμο με βαθιά ιστορία 
από το 1903. Η διοργανώτρια εταιρεία, 
ASO, θέλοντας να δώσει την εμπειρία 
των επαγγελματιών ποδηλατών του Tour 
de France στους χιλιάδες ερασιτέχνες 
φίλους του αθλήματος, δημιούργησε 
τη σειρά L’ÉTAPE. Έχοντας ήδη 21 χώρες 

διεξαγωγής στο ενεργητικό του και 
προσθέτοντας άλλη μία, την Ελλάδα, 
δίνει την ευκαιρία σε κάθε ποδηλάτη 
ανά τον κόσμο να διασχίσει μοναδικές 
ποδηλατικές διαδρομές κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες που βιώνουν οι πρωταθλητές 
του Tour de France. Ένα μοναδικό 
άθλημα, που συνδυάζει σωματική αλλά 
και ψυχική αντοχή, ταχύτητα, θάρρος, 
στρατηγική αλλά πάνω από όλα πάθος, 
προσκαλεί όλους τους ερασιτέχνες 
ποδηλάτες να ξεπεράσουν τον εαυτό 
τους επιλέγοντας μία από τις τέσσερις 
L’ÉTAPE εμπειρίες:The Race 150km ή 

75km ή Family Ride 35km ή Kids Race. Ο 
Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης 
Δυτικής Ελλάδας δήλωσε: «Η γη του 
Ολυμπισμού συναντιέται και πάλι με τα 
μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Τον Απρίλιο 
του 2023 δίνουμε ραντεβού στην Αρχαία 
Ολυμπία για να υποδεχτούμε ποδηλάτες 
από όλο τον κόσμο, στη γέννηση ενός 
σπουδαίου αθλητικού γεγονότος για 
όλη την Ελλάδα, που θα αποτελέσει 
παράλληλα και μία μεγάλη γιορτή». Η 
πλατφόρμα εγγραφών ανοίγει σήμερα 
13 Οκτωβρίου 2022. Ραντεβού την 1η 
Απριλίου 2023 στην Αρχαία Ολυμπία!

L’ÉTAPE Greece by Tour de France
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Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 
έχει φτάσει να βρίσκεται ανάμεσα 
στις χώρες με τα υψηλότερα 
ποσοστά κακοποίησης ζώων, 
παρά τις βελτιώσεις στη νομοθεσία 
που προβλέπουν αυστηρότερες 
κυρώσεις για όσους κακοποιούν 
ζώα.  

Το αδίκημα του βασανισμού ζώου 
μετατρέπεται σε κακούργημα, ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης.   Αφορμή για την απόφαση 
αποτέλεσαν τα αυξανόμενα κρούσματα 
βάναυσης κακοποίησης ζώων που 
παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα 
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ο 
αρμόδιος υπουργός, είχε προαναγγείλει 
αυστηροποίηση των ποινών για τους 
βασανιστές ζώων, προκειμένου να 
καταστεί αποτελεσματικότερη η δίωξη 
και τιμωρία τους. Περιστατικά βίας σε 
βάρος των ζώων δεν έχουν θέση σε ένα 
ευνοούμενο κράτος και συνιστούν βαριά 
προσβολή τόσο σε βάρος της πολιτείας 

όσο και της ελληνικής κοινωνίας. Είναι 
επιτακτική η ανάγκη αυστηροποίησης των 
ποινών με στόχο την εξάλειψη τέτοιου 
είδους απαράδεκτων φαινομένων, 
αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός. 
Μένει να εφαρμοστεί ο νόμος και οι 
αυστηρές ποινές, γιατί στην Ελλάδα της 
Ευρώπης και του πολιτισμού, δυστυχώς 
τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των 
καταγγελιών έχει αυξηθεί πολύ, ωστόσο 
δεν έχει αυξηθεί ανάλογα και ο αριθμός 
των ατόμων που συλλαμβάνονται και 
παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.

Κακούργημα ο βασανισμός ζώου…
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Μια   ξεχωριστή  εκδήλωση   υλοποι-
ήθηκε στο Κτίριο Χρυσόγελου 
στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο του 
εορτασμού της τρίτης ηλικίας, από 
τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ Ι.Π 
Μεσολογγίου και με τίτλο «Αν η ζωή 
είναι λουλούδι τότε οι αναμνήσεις 
είναι το άρωμά του».  

Στην εν λόγω εκδήλωση η Μαρίτσα 

Ψαλτάκη και η Ελένη Καλάκη μας  
ταξίδεψαν στον χρόνο και στον τόπο με τις 
αναμνήσεις τους, μέσα σε μια μοναδικά 
νοσταλγική ατμόσφαιρα, γεμάτη από 
τρυφερές και συγκινητικές στιγμές, που 
εμπλουτίστηκε με μουσικά σχεδιάσματα 
βαλς από τον Χορευτικό Σύλλογο «Άγιος 
Συμεών» του Δημήτρη Καραβασίλη 
και υπέροχα κεράσματα. Την έρευνα, 
την επιμέλεια και την παρουσίαση της 
εκδήλωσης είχε αναλάβει η Dr Ελένη 

Καρανικόλα – Τσούβελα. Ο Τομέας 
Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας στο πλαίσιο των πολιτιστικής 
του δραστηριότητας πραγματοποίησε την 
εν λόγω εκδήλωση με στόχο να προάγει 
τη συμμετοχή της τρίτης ηλικίας στον 
πολιτισμό, με το μοίρασμα της πείρας και 
της πολύτιμης εμπειρίας της, με το ευρύ 
κοινό, κάτω από ένα «κλίμα» ιδιαίτερης 
καλαισθησίας  και  βαθιά ανθρώπινων 
συναισθημάτων.
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Ο Τομέας Πολιτισμού της ΠΔΕ –Π.Ε. 
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ και το «Κτίριο Χρυσόγελου» 
συμπληρώνουν ένα χρόνο 
πολιτιστικής παρουσίας μέσω ποικίλων 
δραστηριοτήτων και συνεργασιών.
Με αδιάλειπτο στόχο την καλλιέργεια 
της παιδείας των πολιτών το «Κτίριο 
Χρυσόγελου» συνέβαλλε στην 
καταπολέμηση της αποπνευματοποίησης 

της εποχής μας,  προβάλλοντας 
πρωτότυπες, εικαστικές εκθέσεις με 
Έλληνες και ξένους δημιουργούς, 
διεθνούς φήμης, φιλοξενώντας  
ξεχωριστές παρουσιάσεις βιβλίων, 
διοργανώνοντας  ποιοτικές μουσικές 
εκδηλώσεις σε σημαίνουσες τοποθεσίες 
και σε χώρους σπουδαίας μνημειακής, 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας. 
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Ο Δήμος Ναυπακτίας τίμησε την Ολυμπιο-
νίκη και Παγκόσμια  Πρωταθλήτρια 
Ευαγγελία Πλατανιώτη, για τις κορυφαίες 
διακρίσεις της και τη σημαντική προσφορά 
της στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Η 
κ.Πλατανιώτη μοιράστηκε με το κοινό την 

εμπειρία της και στιγμές από την αθλητική 
της πορεία και δεν παρέλειψε να αναφερθεί 
στην καθοριστική στήριξη και συμβολή 
της οικογένειά της και όσων στάθηκαν 
στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια. Την 
ναυπάκτια στην καταγωγή κ. Πλατανιώτη 

βράβευσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ.Ιερόθεος 
και ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης 
Γκίζας κατά τη διάρκεια της ημερίδας 
«Υγιής Αθλητισμός και Βιώσιμη Τουριστική 
Ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε στη 
Ναύπακτο.
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Η πρόσβαση στο σημείο είναι εύκολη. 
Ο δρόμος, όπως σε όλη την ορεινή 
Ναυπακτία, έχει κάποιες στροφές, ωστόσο 
είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Το 
γεφύρι είναι… στριμωγμένο ανάμεσα 
σε δυο μεγάλους βράχους και αποτελεί 
ιδανικό σημείο για πικ - νικ και ξεκούραση, 
απολαμβάνοντας την ομορφιά του 
φυσικού τοπίου. Είναι το παλαιότερο 
γεφύρι που σώζεται σήμερα στον ποταμό 
Εύηνο. Είναι κτισμένο σε θέση μοναδική 
στο στενότερο σημείο του ποταμού, 
λίγο πριν συναντήσει τον παραπόταμό 
του Κότσαλο (Διπόταμα), πάνω στο 
παλιό μονοπάτι που συνδέει την Κάτω 
Χρυσοβίτσα με το Αχλαδόκαστρο 
(πρώην Αρτοτίβα). Εξυπηρετούσε τις 
ανάγκες επικοινωνίας όχι μόνο των δύο 
χωριών αλλά της ευρύτερης περιοχής, 

της ορεινής ενδοχώρας (Ναυπακτία, 
Καρπενήσι, Θεσσαλία) με τον κάμπο της 
Τριχωνίδας, το Μεσολόγγι και τις ακτές 
του Ιονίου. Στη σημερινή του μορφή 
κατασκευάστηκε κατά το δεύτερο ήμισυ 
του 18ου αιώνα πιθανόν από Ηπειρώτες 
ή και ντόπιους μαστόρους. Είναι μονότοξο 
με άνοιγμα 22,35 μέτρα στο επίπεδο της 

μέσης στάθμης του νερού. Το Γεφύρι 
παρέμεινε σε χρήση μέχρι την δεκαετία 
του ’50, οπότε και υποκαταστάθηκε από 
τον νέο δρόμο Θέρμου-Πλατάνου. Το 
Γεφύρι της Αρτοτίβας έχει χαρακτηριστεί 
από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο της χώρας, λόγω της 
ιστορικής και αρχιτεκτονικής της σημασίας.

Ένα ανέμελο ταξίδι μακριά από τα 
προβλήματα και τις σκοτούρες της 
καθημερινότητας είναι η εξόρμηση 
που θα μείνει για πάντα χαραγμένη 
στην μνήμη σας, στο Γεφύρι της 
Αρτοτίβας. Η «Καμάρα», όπως αλλιώς 
ονομάζεται, δεσπόζει ανάμεσα σε δύο 
βραχώδεις και απότομους λόφους, 
με την μοναδική ομορφιά του τοπίου 
να σας ανταμείβει για την υπομονή 
σας και την αγάπη σας για την φύση.
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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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