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Αυτή η χρονιά είναι χρονιά που οι πολίτες καλούνται να επιτελέσουν το ύψιστο καθήκον τους στη δημοκρατία.
Να ψηφίσουν αυτούς που θα κυβερνήσουν τη χώρα μας και μάλιστα για όλα
τα επίπεδα διακυβέρνησης εντός και εκτός χώρας.
Ευρωεκλογές μαζί με Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές τέλος Μάη και
αργότερα, την ίδια χρονιά Βουλευτικές.
Η Ελλάδα για μια ακόμη χρονιά στο επίκεντρο της “δημοσιότητας”
Ακούμε υποψηφίους που υπόσχονται καλύτερο αύριο κατακρίνοντας τους
αντιπάλους τους για κακή διαχείριση ή ανικανότητα διοίκησης.
Αυτό που δεν ακούμε είναι προγράμματα και πιο πολύ ανησυχούμε γιατί δεν
ακούμε τίποτα συγκεκριμένο για τα σοβαρά περιβαλλοντικά θέματα που έχει ο
τόπος μας και πως θα τα αντιμετωπίσουμε.
Αυτά όλα περνούν στα σιωπηλά.
Προφανώς για τους πολιτικούς μας δεν είναι προτεραιότητα το περιβάλλον
και η προστασία του.
Προφανώς η εξάρτησή μας από τον καρκινογόνο βωξίτη, οι καταστροφές από
τις εξορύξεις για πετρέλαιο στην Ήπειρο, η θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά,
καταστροφικές πυρκαγιές κάθε χρόνο, οι πλημύρες κ.α. παρόμοια, δεν μας αφορούν ή μάλλον δεν μας επηρεάζουν.
Μάλλον ζούμε σε άλλον πλανήτη και δεν το έχουμε καταλάβει.
Έρευνες έδειξαν ότι ως λαός είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με
τους υπόλοιπους ευρωπαίους, σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
Το ερώτημα ωστόσο παραμένει, εμείς είμαστε, οι κυβερνόντες είναι;
Ίδωμεν και ελπίζοντας να μην είναι αργά.
Να είστε καλά,
Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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Δημοσκόπηση για το περιβάλλον…
Διενεργήθηκε από την εταιρία δημοσκοπήσεων Marc για λογαριασμό του έργου «LIFE IP - 4 NATURA»
με τίτλο «Natura 2000 - Εδώ ζούμε»,
σε σχέση με την ευαισθητοποίηση
των Ελλήνων για την προστασία της
φύσης, μας προσφέρει πολύ σημαντικά ευρήματα.
Εννιά στους δέκα δηλώνουν ότι ανησυχούν, γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση
που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια και
δείχνει ότι το ποσοστό ευαισθητοποίησης
των Ελλήνων σε σχέση με το περιβάλλον
είναι υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου
όρου (π.χ. σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2017 το 69% των Ελλήνων θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος
πολύ σημαντική, ενώ το ποσοστό των
υπόλοιπων Ευρωπαίων διαμορφώνεται
σε 56%). Σαν σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα οι περισσότεροι θεωρούν τα σκουπίδια σε ποσοστό 30,6%,
και ακολουθούν η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ρύπανση της θάλασσας και των
υδάτων σε ποσοστά 19,4% και 8,9% αντίστοιχα. Συντριπτικό είναι το ποσοστό που
δηλώνει ότι κάνει κάτι για να βοηθήσει
την φύση. Ενενήντα τοις εκατό αναφέρει
ότι κάνει ατομικές προσπάθειες με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
Στην ερώτηση με ποιες συγκεκριμένες
ενέργειες προσπαθούν να βελτιώσουν
την προστασία της φύσης, ένα ποσοστό
70% απαντά με ανακύκλωση, ένα ποσοστό 20% δηλώνει ότι φροντίζει να μην

ρυπαίνει με σκουπίδια και ένα ποσοστό
9% μαζεύει σκουπίδια άλλων από ακτές,
δάση κλπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι
απαντήσεις στην ερώτηση αν η ατομική
τους προσπάθεια έχει αποτέλεσμα. Επτά
στους δέκα απαντούν «ναι», ενώ τρεις
στους δέκα έχουν την αντίθετη άποψη.
Πιο συγκεκριμένα από αυτούς που κάνουν ανακύκλωση, το 30% θεωρεί ότι δεν
έχει νόημα διότι π.χ. «ο δήμος ενοποιεί τα
σκουπίδια που εμείς διαχωρίζουμε». Οι
μισοί από όσους λένε πως έχουν μειώ-

σει τη χρήση του ΙΧ θεωρούν πως αυτό
τελικά δεν έχει αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει
και για όσους μειώνουν την χρήση ενέργειας, καθώς σε ποσοστό σχεδόν 60%
πιστεύουν πως αυτό που κάνουν τελικά
δεν βοηθάει. Όσον αφορά την στάση της
πολιτείας στα ζητήματα προστασίας της
φύσης, οι πολίτες δεν φαίνονται καθόλου
ικανοποιημένοι. Σε ποσοστό 80% δηλώνουν ότι θα ήθελαν η νομοθεσία για το
περιβάλλον να γίνει πιο αυστηρή και να
εφαρμόζεται.Στο ακανθώδες ζήτημα της
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σχέσης οικονομίας και περιβάλλοντος
που έχουμε συνηθίσει να τίθεται αντιθετικά, μόλις 17% πιστεύει ότι αν η πολιτεία
πάρει μέτρα υπέρ του περιβάλλοντος
αυτά θα βλάψουν την τοπική οικονομία,
και πάνω από τους μισούς δηλώνουν
ότι θα την βοηθήσουν. Η δημοσκόπηση
για το περιβάλλον σε μια περίοδο που η
συζήτηση για την κλιματική αλλαγή φουντώνει σε όλον τον πλανήτη έχει πολύ ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Καταρχάς
για το εντυπωσιακό ποσοστό ευαισθητοποίησης των πολιτών. Για το γεγονός ότι
τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα όπως
είναι η διαχείριση των απορριμμάτων
απασχολούν μεγάλη μερίδα του κόσμου.
Ακόμα για τις απαιτήσεις που φαίνεται
να έχουν οι πολίτες από το κράτος. Και
τέλος γιατί έρχεται να απαντήσει σε μια
φιλολογία που κρατάει χρόνια, ότι το περιβάλλον απειλείται εξαιτίας της νοοτροπίας των πολιτών. Η δημοσκόπηση αυτή
διενεργήθηκε το 2018 και επιβεβαιώνει
αυτό που πολλοί αναγνωρίζουμε χρόνια
τώρα. Οι πολίτες και ενδιαφέρονται και
προχωρούν σε δράσεις για την προστασία της φύσης. Δράσεις ατομικές ή συλλογικές. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
τα τελευταία χρόνια είχαμε μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στην καταστροφή της
φύσης που επιχειρείται με αμείωτη ένταση. Γεγονός που σίγουρα έχει παίξει ρόλο
στα μεγάλα ποσοστά -μεγαλύτερα από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των ανθρώπων
που θεωρούν την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος σημαντικό ζήτημα. Χιλιάδες κινητοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για τις Σκουριές και όχι μόνο, χιλιάδες
κινητοποιούνται τοπικά κάθε μέρα για να
σώσουν τις γειτονιές τους, τα ποτάμια τους,
τις θάλασσές τους.
Η δημοσκόπηση μπορεί να είναι ακόμα
ένα επιχείρημα για αυτούς που αγωνίζονται καθημερινά και διεκδικούν από την
πολιτεία να δράσει υπέρ του περιβάλλοντος και όχι εναντίον του.
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Με κεντρικό σύνθημα “Γίνε η αλλαγή που περιμένεις” εθελοντές από
όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας
συντονιστήκαν στις 07 Απριλίου στο
«Let’s do it Greece» , μια από τις μεγαλύτερες ταυτόχρονες περιβαλλοντικές δράσεις της χώρας.
Εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι, δήμοι, περιφέρειες,
φορείς και πολίτες συντονίστηκαν για να
φροντίσουν και να ομορφύνουν πλατείες,
πάρκα, γειτονιές, ποτάμια, παραλίες, λίμνες, βυθούς, βουνά, δάση, ενώ μαθητές
φρόντισαν το χώρο των σχολείων τους
μέσα από μία εβδομάδα γεμάτη Εθελοντισμό, με κορύφωση την Κυριακή 07 Απριλίου. Η συμμετοχή ξεπέρασε τους 150.000
εθελοντές με πάνω από 2.000 δράσεις σε
ολόκληρη τη χώρα. Πολλοί οι επώνυμοι:
αθλητές, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι κ.α.
συμμετείχαν στη διάδοση της δράσης,
ενθαρρύνοντας τους εθελοντές για συμμετοχή. Για μία ακόμη χρονιά, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε
ενεργά στην Πανελλήνια Εθελοντική
Εκστρατεία, την οποία και έθεσε υπό
την αιγίδα της. Ενδεικτικά στη Ναύπακτο
έγινε συμβολικός καθαρισμός της παραλίας Ψανή από το ΚΔΑΠ μόρφωση Ναυπάκτου. Στον Δήμο Αγρινίου εθελοντές εκτέ-

λεσαν εργασίες στον Άγιο Ιωάννη Ριγανά,
το Δασύλλιο του Αγίου Χριστοφόρου, Καθαρισμός πάρκου Γραμματικούς, δάσους
Φράξου, Πλατείας χωριού Ζευγαρακίου
και σε πολλές περιοχές του δήμου. Στην
Αμφιλοχία το περιβαλλοντικό τμήμα του
ΓΕΛ Αμφιλοχίας καθάρισε συμβολικά τη
δυτική πλαζ της πόλης, στο Μεσολόγγι το
6ο δημοτικό σχολείο οργάνωσε δράσεις
καθαρισμού του αύλειου χώρου, φύ-

τευσης καλλωπιστικών και κηπευτικών
φυτών και δημιουργίας σχολικού λαχανόκηπου ενώ στο Θέρμο έγινε δενδροφύτευση στο περιαστικό δάσος «Κουρί»
όπου έλαβαν μέρος και οι μαθητές του
Δημοτικού Σχολείου Θέρμου. Φύτευση
θάμνων και σπόρων λουλουδιών στο
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Θέρμου
στο Πετροχώρι και καθαρισμός πέτρινων
γεφυριών στη Μυρτιά.
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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει
και στηρίζει ενεργά το «Let’s do it Greece»
ανελλιπώς από το 2013, διευκολύνοντας
και προβάλλοντας τις δράσεις εθελοντών
και φορέων στη Δυτική Ελλάδα. Στόχος
είναι η διάδοση του υγιούς εθελοντισμού,
η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθελοντών και των φορέων, με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή
που Περιμένεις». Μέσα σε μία μόλις ημέρα, στην Περιφέρειά δυτικής Ελλάδας
συνολικά υλοποιήθηκαν περισσότερες
από 150 δράσεις, στις οποίες συμμετείχαν
εκατοντάδες εθελοντές, συγκεντρώνοντας
τόνους σακούλες με απορρίμματα, φερτά
υλικά, ενώ βάφτηκαν διάφορα σημεία,
κόπηκαν χορτάρια, καλάμια και κλαδεύτηκαν δεντράκια, καλλωπίστηκαν λουλούδια, καθαρίστηκαν παραλίες, ρέματα,
ακτές κ.α. Η φετινή εκστρατεία «Let’s Do it
Greece 2019» με θέμα #oικογένεια, τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.
*Αναδημοσίευση από ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Αντιπυρική περίοδος

και τι πρέπει να γνωρίζουμε!
Άρχισε επίσημα από 1η Μαΐου η
αντιπυρική περίοδος και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Με νωπή
ακόμα την τραγωδία στο Μάτι, η
Πυροσβεστική κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου για εφέτος το καλοκαίρι, επισημαίνοντας ότι στατιστικά
η πλειονότητα των πυρκαγιών κάθε
χρόνο οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, ενώ υπενθυμίζει τα μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά
για την πρόληψη πυρκαγιών, καθώς και τις ενέργειες του κάθε πολίτη σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
για την αντιμετώπιση πυρκαγιών
καλούνται να είναι σε ετοιμότητα
και να λάβουν όλα εκείνα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, ώστε να
μη κινδυνεύσουν από τις πυρκαγιές και φέτος, δάση, περιουσίες και
προπαντός ανθρώπινες ζωές.

H Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει το κύριο
βάρος στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, όμως χρειάζεται η συνεργασία και
άλλων φορέων, της Περιφέρειας, του Δή-

μου, του Δασαρχείου, της Αστυνομίας, και
προπαντός των ίδιων των πολιτών, τόσο
για την πρόληψη όσο και για την καταστολή. Και φέτος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία
θα κληθεί να ανταποκριθεί με αποτελε-

σματικότητα σε δύσκολες καταστάσεις,
να ξεπεράσει σε κάποιες περιπτώσεις τον
εαυτό της και τα όποια προβλήματά της,
ενώ σαν πολίτες θα πρέπει να δείξουμε
υπευθυνότητα τηρώντας τα αυτονόητα.
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Δέκα τρόποι για να μη καούμε:
1. Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.
2. Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση
ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.
3. Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά
(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
4. Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους.
5. Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
6. Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας
σε ακτίνα του λάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.
7. Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων
από το σπίτι σας, ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση των κλαδιών τους.
8. Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και τα μπαλκόνια.
9. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.
10. Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε
σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό
ρεύμα και ένας σωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

Μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της ΠυροσβεστικήςΥπηρεσίας, (στον αριθμό κλήσης
199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,καθώς και πληροφορίες για
την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.
Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
Καλέστε από κινητό τον αριθμό 112, όταν βρισκόμαστε σε σημείο που δεν υπάρχει σήμα για τα κινητά τηλέφωνα.
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Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται
από αμέλεια. Μια αθώα ψησταριά στο δάσος
μπορεί να φέρει την καταστροφή! Το δάσος
το προστατεύουμε εμείς!
Μάθε περισσότερα στο

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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Τα επίπεδα ρύπανσης στη Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα υψηλά, όπως
φάνηκε στην πρόσφατη έκθεση
του WWF «Σώζοντας τη Μεσόγειο
από την πλαστική παγίδα», θέτοντας σε κίνδυνο τα θαλάσσια είδη
και μια σειρά από ανθρώπινες δραστηριότητες.
Η Ελλάδα, η χώρα με τα 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, που ο μεγάλος της
πλούτος είναι η θάλασσα, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
Μέσω της έκθεσης, σημειώνεται πως αν
δεν υπάρξουν δραστικές αλλαγές, υπάρχει κίνδυνος να «διαρρεύσουν» στο περιβάλλον επιπλέον 104 εκατομμύρια τόνοι
πλαστικών απορριμμάτων έως το 2030,
ενώ τα πλαστικά απόβλητα στο θαλάσσιο
περιβάλλον αναμένεται να φτάσουν τους
300 εκατ. τόνους μέχρι το ίδιο έτος. Την ίδια
στιγμή, το 75% των πλαστικών που έχουν
συνολικά παραχθεί παγκοσμίως, σήμερα
είναι απόβλητα, ενώ τουλάχιστον το 1/3
από αυτά έχει ήδη καταλήξει στη φύση,
με καταστροφικές συνέπειες στα οικοσυστήματα και την άγρια ζωή. Σύμφωνα με
επίσημες καταγραφές, τα πλαστικά απορρίμματα έχουν αποτελέσει αιτία τραυμα-

τισμού ή και θανάτωσης πολλών ειδών
άγριας ζωής, ενώ οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου από την παραγωγή και την
καύση πλαστικών αναμένεται να αυξηθούν κατά 50% τα επόμενα χρόνια. Όπως
αναφέρεται στη μελέτη, εκτιμάται πως
σχεδόν 100 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών
απορριμμάτων διαφεύγουν στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Είναι σαν να ρίχνουμε

στη θάλασσα σχεδόν 23.000 αεροπλάνα
Boeing747 κάθε χρόνο. Οι περισσότερες
από αυτές τις ποσότητες είναι σχεδόν αδύνατο να ανακτηθούν και θα παραμείνουν
στη θάλασσα ρυπαίνοντάς την. Επιπλέον,
άλλες έρευνες εκτιμούν πως η πλαστική
ρύπανση στα χερσαία οικοσυστήματα είναι τουλάχιστον 4 φορές μεγαλύτερη σε
σχέση με τη θαλάσσια.
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Τα “φύκια” όπως τα αποκαλούν οι
περισσότεροι, εννοώντας τα ταινιόμορφα φυτά που όταν είναι ζωντανά σχηματίζονται σε πυκνές συστάδες πράσινες και τα συναντάμε
σε αμμώδεις βυθούς, και που όταν
ξεβράζονται (νεκρά) στις παραλίες,
έχουν ένα γκριζόμαυρο χρώμα.
Στην πραγματικότητά όμως τα φυτά
αυτά ονομάζονται Ποσειδωνίες.

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας, τα συναντάμε στη
Μεσόγειο θάλασσα και στις νότιες και δυτικές ακτές της Αυστραλίας. Στην περιοχή της
Μεσογείου και τις παρακείμενες ακτές του
Ατλαντικού φυτρώνει το είδος Posidonia
oceanica ,γνωστό και ως «γρασίδι του
Ποσειδώνα», όπου σχηματίζει εκτεταμένα πυκνά υποθαλάσσια λιβάδια τα οποία
θεωρούνται μεγάλης περιβαλλοντικής
σημασίας μιας και θεωρείται οικολογικός
θησαυρός. Ανάλογα με την διαύγεια του
νερού, βρίσκεται σε βάθος από ένα μέτρο
έως 45 μέτρα. Τα λιβάδια Ποσειδωνίας ,
εμπλουτίζουν τα νερά και την ατμόσφαιρα με οξυγόνο, δεσμεύουν σημαντικές

ποσότητες CO2, παρέχουν τροφή και καταφύγιο ώστε να αναπαραχθούν πολλοί
θαλάσσιοι οργανισμοί, προστατεύουν τις
ακτές και τον βυθό από τη διάβρωση. Ακόμα, τα αναχώματα που «χτίζουν» οι ρίζες
σε συνδυασμό με το ανθεκτικό και πυκνό
φύλλωμα της Ποσειδωνίας, λειτουργούν ως πανίσχυροι κυματοθραύστες,

απορροφώντας ένα σημαντικό ποσοστό
της προσπίπτουσας κυματικής ενέργειας
στην παράκτια ζώνη. Οι αμμώδεις παραλίες των μεσογειακών ακτών επί το
πλείστων, οφείλουν την ύπαρξή τους στη
φυσική δράση των λιβαδιών Τα λιβάδια
Ποσειδωνίας λειτουργούν ως «παγίδες»
αιωρούμενων σωματιδίων, αποτελώντας
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φυσικά φίλτρα καθαρισμού και συμβάλλοντας στην ανακύκλωση των θρεπτικών
στοιχείων του ιζήματος και της στήλης
του νερού. Η Ποσειδωνία είναι ένας σημαντικός βιοδείκτης για την εκτίμηση της
οικολογικής ποιότητας των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων. Δυστυχώς, οι κίνδυνοι
που διατρέχουν, από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, είναι μεγάλοι. Η αλιεία τρατών, τα αστικά και βιομηχανικά λύματα,
οι υδατοκαλλιέργειες, τα παράκτια έργα
,ο εμπλουτισμός των παραλιών με άμμο,
η άλμη (διάλυμα αλατιού και νερού) από
την λειτουργία συστημάτων αφαλάτωσης, και οι παράκτιες κατασκευές (λιμάνια, κυματοθραύστες, μαρίνες κ.λ.π) είναι
οι ανθρώπινοι κίνδυνοι που απειλούν
την ύπαρξη και την φυσική διατήρηση και
εξάπλωση της Ποσειδωνίας. Γι’ αυτό, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Οδηγία 92/43/EOK) τα
λιβάδια της Ποσειδωνίας θεωρούνται επι-

σήμως οικότοποι προτεραιότητας και για
την προστασία τους προβλέπεται η ένταξή τους στο ευρωπαϊκό οικολογικό Natura
2000.Τα λιβάδια Ποσειδωνίας τις τελευταίες δεκαετίες έχουν μελετηθεί εντατικά και
έχει αναγνωριστεί η μεγάλη οικολογική
σημασία τους, όμως η ακριβής κατανομή
και έκταση τους σε μεσογειακό επίπεδο
παραμένει ακόμα άγνωστη. Το γεγονός
αυτό, δυσκολεύει αρκετά την εκτίμηση της
οικολογικής τους κατάστασης, επομένως
και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη
διαχείριση και προστασία τους. Τώρα όσο
αναφορά τον ελλαδικό χώρο ,οι ειδικοί
εκτιμούν ότι έχει χαρτογραφηθεί περίπου
μόλις το 20% των λιβαδιών Ποσειδωνίας.
H ελληνική επιστημονική κοινότητα καταβάλλει προσπάθειες για τον εντοπισμό
και τη χαρτογράφηση των λιβαδιών, με
την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών
μεθόδων, την αεροφωτογράφιση ακτών,

τη χρήση ηχοβολιστικών συστημάτων,
την οπτική καταγραφή με αυτόνομη κατάδυση ή/και υποβρύχιες κάμερες (ROVs,
AUVs) και τη χρήση μοντέλων πρόβλεψης
δυνητικής κατανομής. Οπότε, κάθε φορά
που φτάνουμε στην παραλία έτοιμοι να
βουτήξουμε στο νερό και βλέπουμε παντού ξεβρασμένα φύκια να μην νομίζουμε ότι η παραλία είναι βρώμικη και ότι εάν
κολυμπήσουμε στη θάλασσα και από
κάτω μας υπάρχουν φύκια, κάτι επικίνδυνο θα μας συμβεί. Αυτή η γνώμη για τα
φύκια είναι εντελώς λανθασμένη ,καθώς
η Ποσειδωνία αναπτύσσεται μόνο σε καθαρά και διαυγή νερά και αποτελεί κύριο
δείκτη υγείας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, ενώ μέσα στα πυκνά φυλλώματα
της, βρίσκουν προστασία εκατοντάδες μικρά, ακίνδυνα είδη.
Της Μαριλέτας Κυριακοπούλου
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ΗΠΕΙΡΟΣ S.O.S.
Η Ήπειρος, ένας τόπος με άφθονα
νερά, εκατοντάδες είδη ζώων και
φυτών και πλούσια ιστορία και παράδοση, εκπέμπει SOS. Η πιο παρθένα ίσως περιοχή της Ελλάδας
απειλείται άμεσα από επικίνδυνες
εξορύξεις πετρελαίου. Οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν βάλει στο στόχαστρο την Ήπειρο και τη μοναδική
ομορφιά της.

Η πολυεθνική Repsol και η Energean Oil
& Gas έχουν αναλάβει την έρευνα στην
περιοχή για την εξόρυξη υδρογονανθράκων, σε μία έκταση 4.000 τετραγωνικών
χιλιομέτρων. Ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες,
επικίνδυνες έρευνες: εργασίες γεώτρησης
και τοποθέτηση εκρηκτικών σε βάθος λίγων μέτρων, που ανατινάσσονται για τις

ανάγκες των σεισμικών ερευνών. Μόνο
στα πρώτα 500 χιλιόμετρα, θα γίνουν
11.500 τέτοιες εκρήξεις, που εκτός από την
επιβάρυνση στο περιβάλλον, μπορεί να
προκαλέσουν ακόμα και σεισμική δραστηριότητα. Οι πολύτιμοι ποταμοί της περιοχής, όπως ο Καλαμάς, ο Άραχθος και ο
Βοϊδομάτης, οι προστατευόμενες περιοχές
και τα είδη ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όπως ο λύγκας και η βίδρα, όλα
απειλούνται από τις εξορύξεις. Επιπλέον,
ο τουρισμός, που βασίζεται στη μαγευτική
φύση και τα πολιτιστικά μνημεία της Ηπείρου, η παραγωγή ντόπιων προϊόντων
όπως η φέτα, το τσίπουρο και οι πίτες, κινδυνεύουν από τη ρύπανση του νερού και
του εδάφους. Τελικά, για το κέρδος λίγων
απειλείται ο φυσικός μας πλούτος και η
ίδια μας η πολιτιστική κληρονομιά. Εκτός
όμως από τα γεφύρια, τα νερά και τα εθνικά πάρκα, η Ήπειρος είναι και οι άνθρωποί

της. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται τη στήριξη όλων μας για να προστατεύσουν τον
τόπο τους. Οι πετρελαϊκές θα πάρουν γη
και ύδωρ με ελάχιστα ανταλλάγματα και
αφού πάρουν αυτό που θέλουν, θα φύγουν αφήνοντάς μας τον λογαριασμό της
ζημιάς. Σε μία χώρα που εξαρτάται από
τον τουρισμό και την καλή κατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος, το εθνικό συμφέρον είναι να αφήσουμε πίσω τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει ΤΩΡΑ να εντείνουμε
τις προσπάθειες για να σταματήσουμε τα
σχέδια των πετρελαϊκών, που εκτός από
την Ήπειρο έχουν βάλει στο μάτι και τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη. Στήριξε την
τοπική κοινωνία της Ηπείρου που στέκεται
απέναντι στις πετρελαϊκές. Προστάτευσε
την Ήπειρο, τον φυσικό μας πλούτο και
την πολιτιστική μας κληρονομιά.
GREENPEACE
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Η
περιβαλλοντική
οργάνωση
«Πράσινο+Μπλε» μαζί με την Μη
Κυβερνητική Οργάνωση «ΟΖΟΝ»
και τους φορείς: Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου
(Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» με έδρα
το Αίγιο, σύλλογος ελεύθερων και
αυτόνομων δυτών «Κρισσαίος» με
έδρα τη Φωκίδα και ο σύλλογος
«Αργώ» με έδρα την Αλυκή Βοιωτίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους
και συμμετέχουν στο πρόγραμμα
με τίτλο «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ η δική μας
θάλασσα» που αφορά την έρευνα
και τη καταγραφή της συσσώρευσης απορριμμάτων στις ακτές και τη
θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου.

Οι δράση εντάσσεται σε μία ευρύτερη
προσπάθεια για την προστασία και ανάδειξή της περιοχής, μετά την ένταξή της στο
δίκτυο Natura 2000. Ο κάθε φορέας που
συμμετέχει έχει αναλάβει και την ευθύνη
λειτουργίας σταθμού καταγραφής - παρατηρητηρίου για την περιοχή του, όπου
σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα υλοποιεί
καταγραφές θαλάσσιων απορριμμάτων.
Τα στοιχεία επεξεργάζονται για να αποτελέσουν στατιστική βάση δεδομένων
προκειμένου να εξαχθούν επιστημονικά
συμπεράσματα και να βρεθούν τρόποι
προστασίας και αποκατάστασης. H 1η κα-

ταγραφή για τη Ναύπακτο υλοποιήθηκε
με επιτυχία στις 15 Μαρτίου, στην παραλία Πούντο, μπροστά στο Ναυτικό όμιλο
στον χώρο των παζαριών, η οποία έχει
ορισθεί ως χώρος παρατήρησης. Συμμετείχαν παιδιά από το 3ο ΔΣ Ναυπάκτου και
εθελοντές του Πράσινο Μπλε. Η περιοχή
χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιβαρυμένη
από φερτά πλαστικά υλικά κ.α. μια και ο
αριθμός τεμαχίων σκουπιδιών που μαζεύτηκαν ξεπερνά τα 6.000 τεμάχια σε ένα
χώρο καταγραφής – παραλία των 150
μ2. Η 2η καταγραφή για τη Ναύπακτο
θα υλοποιηθεί στις 23 Μαΐου ημέρα
Πέμπτη στις 10:00 στην παραλία Πού-

ντο, μπροστά στο Ναυτικό όμιλο στον
χώρο των παζαριών, όπου και θα
αντληθούν τα πρώτα συγκριτικά αποτελέσματα. Θα διενεργηθούν συνολικά
4 δράσεις καθαρισμού - καταμέτρησης σε
κάθε σταθμό στη διάρκεια 14 μηνών , από
21/12/2018 έως 19/2/2020. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε
4 ημερίδες που θα διοργανωθούν με ευθύνη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. τον Φεβρουάριο του
2020 σε τέσσερις (4) Δήμους μέλη του. Το
πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με δικαιούχο φορέα την ΜΚΟ
«ΟΖΟΝ»
www.ozon-ngo.gr/korinthiakos
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Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται
από αμέλεια. Μια αθώα ψησταριά στο δάσος
μπορεί να φέρει την καταστροφή! Το δάσος
το προστατεύουμε εμείς!

© Γιώργος Βελλίδης / WWF-Ελλάς

Μάθε περισσότερα στο

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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Τέσσερις ποδηλατικές διαδρομές
σε Πάτρα, Μεσολόγγι – Αιτωλικό,
Πάλαιρο – Μύτικα και Λόγγο Αιγίου, θα διεξαχθούν από τις 20 Απριλίου μέχρι τις 11 Μαΐου 2019, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
“MEDCYCLETOUR:
Μεσογειακές
Ποδηλατικές Διαδρομές για βιώσιμο παραθαλάσσιο τουρισμό” που
χρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα Interreg Med 20142020, στο οποίο το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει ως
ένας από τους 11 εταίρους.

. H Δυτική Ελλάδα μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης έχει ενταχθεί στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων,
στο πλαίσιο του οποίου πρόκειται να διαμορφωθεί η Μεσογειακή, παράκτια ποδηλατική διαδρομή (EurοVelo 8) που θα
ξεκινάει από την Ισπανία και θα καταλήγει
στην Κύπρο. Η διαδρομή σχεδιάστηκε από

το European Cyclists’ Federation (ECF) και
σε ό,τι αφορά τη Δυτική Ελλάδα περιλαμβάνει το τμήμα από Μενίδι έως Δερβένι.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην βιώσιμη ενίσχυση των αναπτυξιακών πολιτικών για
αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών
πόρων και της πολιτισμικής κληρονομίας
στις παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης στην δημιουργία ενός
βιώσιμου παράκτιου και παραθαλάσσιου
τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου.
Με στόχο τη γνωστοποίηση του έργου η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οργανώνει
ποδηλατικές διαδρομές με τη συμμετοχή
πολιτών και φορέων.
1η ποδηλατική διαδρομή Πάτρα, Σάββατο 20/04/2019 (10 χιλιομέτρων έναρξη
– τερματισμός Λιμάνι Πάτρας)
2η ποδηλατική διαδρομή Μεσολόγγι – Αιτωλικό – Μεσολόγγι, Σάββατο
04/05/2019 (23 χιλιομέτρων, διάρκεια
μιας ώρας).
3η ποδηλατική διαδρομή Πάλαιρος
– Μύτικας, Κυριακή 05/05/2019 (19 χιλιομέτρων με σημείο εκκίνησης την κεντρική
πλατεία – λιμάνι – στον Πάλαιρο και τερματισμό στο λιμάνι του Μύτικα).
4η ποδηλατική διαδρομή Λόγγος – Αί-

γιο (Αλυκή), Σάββατο 11/05/2019 (μέσω
Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, με διέλευση
από Σελιανίτικα, Άβυθο, Ροδοδάφνη,
παραλία Αιγίου, Παναγία Τρυπητή και
τερματισμός στην Αλυκή Αιγίου, ακολουθώντας τις οδού Ζωοδόχου Πηγής – Παυσανίου – Φιλοποίμενος).
Το έργο αποτελεί υποέργο του EuroVelo
8 -Mediterranean Route- Ευρωπαϊκές
Ποδηλατικές Διαδρομές, προγράμματος
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) για την ανάπτυξη δικτύου
υψηλής ποιότητας ποδηλατικών διαδρομών που συνδέει όλη την Ευρώπη
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Εταίροι του Προγράμματος είναι: Περιφερειακή Κυβέρνηση Ανδαλουσίας ως
επικεφαλής, Ομοσπονδία Ευρωπαίων
Ποδηλατιστών, Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού, Τμήμα Συμβουλίου Άλπεων, Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia,
Αναπτυξιακό Κέντρο Koper, Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού, Γενική Διεύθυνση
Τουρισμού της Κυβέρνησης της Καταλονίας, Συνεργατικός Σχηματισμός για
Οικο-κοινωνική Καινοτομία και Ανάπτυξη, Κοινοπραξία Επαρχίας Μάντοβα.
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5 λόγοι υγείας για να κάνουμε ποδήλατο!
Μήπως το ποδήλατο είναι η καλύτερη υποψήφια μορφή γυμναστικής, τόσο ευεργετική, όσο και διασκεδαστική; Σας παρουσιάζουμε 5
πειστικότατους λόγους για να πάρετε τώρα το ποδήλατό σας και να
γυμναστείτε αναπνέοντας καθαρό,
αναζωογονητικό αέρα όπου κι αν
βρίσκεστε.

1. Το ποδήλατο βελτιώνει
το αναπνευστικό μας σύστημα
Είναι απόλυτα φυσιολογικό να λαχανιάζουμε κατά την ποδηλασία, ειδικά στην
αρχή. Όμως, όσο κι αν αυτό σας ταλαιπωρεί, είναι ευεργετικό μακροπρόθεσμα. Για
να κάνουμε ποδήλατο, ειδικά όταν ανεβάζουμε το ρυθμό ή/και την απόσταση, το
σώμα μας χρειάζεται περισσότερη κατανάλωση οξυγόνου. Οι πνεύμονες τραβούν
αέρα και απομακρύνουν το διοξείδιο του
άνθρακα, που παράγεται από τα κύτταρά
μας. Το καθαρό οξυγόνο διοχετεύεται στο

αίμα και περνά από την καρδιά, τους μύες
και όλο το υπόλοιπο σώμα. Με τον καιρό,
οι επιδόσεις του οργανισμού μας βελτιώνονται και νιώθουμε την άσκηση λιγότερο
κουραστική.
2. Η ποδηλασία μειώνει
τον κίνδυνο εμφάνισης
καρδιαγγειακών παθήσεων
Σε συνέχεια της προηγούμενης διαδικασίας, ο καρδιακός σας ρυθμός ανεβαίνει, καθώς οι μύες χρειάζονται περισσότερο οξυγόνο, για να δουλέψουν. Γι’ αυτό, όπως και
οι άλλες μορφές αερόβιας άσκησης, έτσι
και η ποδηλασία θεωρείται ένας από τους
αποτελεσματικότερους τρόπους μακρο-

πρόθεσμης διατήρησης της καρδιακής
μας υγείας. Σε έρευνα που διεξήχθη από
το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης το 2017
εξετάστηκαν 260.000 άτομα σε διάστημα 5
χρόνων ως προς αυτή τη σύνδεση ποδηλασίας- καρδιακής υγείας. Αποδείχτηκε ότι
όσοι χρησιμοποιούσαν το ποδήλατο για
να πάνε στη δουλειά τους είχαν μειώσει
τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακών
παθήσεων και καρκίνου στο μισό.
3. Βελτιώνει
την ψυχική μας ευεξία
Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η ποδηλασία είναι διασκεδαστική, με ή χωρίς
παρέα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι
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που η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να τονώσει τη διάθεσή σας, μα κυρίως
είναι η απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων αδρεναλίνης και ενδορφινών και
η βελτιωμένη αυτοπεποίθηση (λόγω της
εκπλήρωσης στόχων) που θα σας απελευθερώσει από το στρες της καθημερινότητας. Επιπροσθέτως, το ποδήλατο, σε
αντίθεση με το γυμναστήριο, συνδυάζει
τη σωματική άσκηση με την περιπλάνηση
στον εξωτερικό χώρο και την εξερεύνηση
νέων τοπίων. Τέλος, η γλυκιά κούραση
μετά από μία ώρα ποδηλάτου βελτιώνει
κατά πολύ την ποιότητα του ύπνου σας,
σημαντικός παράγοντας πρόληψης κατά
της κατάθλιψης, της χρόνιας κόπωσης και
των αγχωδών διαταραχών.

4. Ενισχύει την υγεία
του εγκεφάλου

5. Το ποδήλατο μας βοηθά να
διατηρήσουμε φυσιολογικό βάρος

Έρευνα του 2013 βρήκε ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης, η κυκλοφορία του αίματος των ποδηλατών στον εγκέφαλό τους
αυξάνεται κατά 28% και μέχρι και 70% σε
ορισμένες δομές του. Μάλιστα, μετά την
άσκηση, σε κάποιες εγκεφαλικές δομές η
αυξημένη αυτή ροή παραμένει μέχρι και
στο 40% του εγκεφάλου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εξαιρετικά ωφέλιμο, αφού η
αιματική ροή είναι αυτή που διασφαλίζει
την λειτουργικότητα και υγεία του εγκεφάλου και μακροπρόθεσμα συνδέεται με
μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης γνωστικών
δυσλειτουργιών και άνοιας.

Η ποδηλασία δίνει τη δυνατότητα να
προσαρμόσετε την ένταση, την ταχύτητα, το ρυθμό και τη συχνότητα που
χρειάζεστε, για να κάψετε όσες θερμίδες
καταναλώνετε ή περισσότερες (στην περίπτωση που θέλετε να χάσετε βάρος).
Το ποδήλατο αποτελεί μέρος ενός ολόκληρου τρόπου ζωής, μαζί με την υγιεινή
διατροφή, την ποιότητα του ύπνου και
την ψυχική υγεία, που συνεισφέρουν στη
διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Ενδεικτικά, μπορείτε να κάψετε από 400 μέχρι και
1000 θερμίδες, ανάλογα με την ένταση
που θα κάνετε ποδήλατο.
Πηγή: CYCLE 365
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OIKOγκρίνιες: Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας...
Οι ΟΙΚΟγκρίνιες ειναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟγκρίνιες δυναμώνουν μαζί σας.
Μην διστάζετε να μας στέλνετε αυτά που σας απασχολούν, τους προβληματισμούς σας
και τις προτάσεις σας,για να τα μοιραζόμαστε όλα μαζί.
Αυτές οι σελίδες είναι η δική σας φωνή, το δικό σας βήμα.

Ορθάνοιχτα στέκουν τα καπάκια των κάδων της ανακύκλωσης και των απορριμμάτων δίπλα στο πάλαι ποτέ κτίριο του
Μουσείου Φαρμάκη. Κάποιοι έκαναν τη δουλειά τους αδιαφορώντας, όχι τόσο για την εικόνα που παρουσιάζεται στον κάθε
διερχόμενο, αλλά για το πρακτικό μέρος της υπόθεσης. Η δυσοσμία και η παρέλαση των όποιων ζώων είναι δεδομένη...
TK

| ΟΙΚΟγκρίνιες - απόψεις 21

Κάποιοι συνάνθρωποί μας είχαν την εξαιρετική ιδέα να δημιουργήσουν στην παραλία Γριμπόβου αυτόν τον
«τοίχο καλοσύνης» και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ρούχα που περισσεύουν, τρόφιμα και ότι μπορεί να είναι
χρήσιμο για κάποιους άλλους συμπολίτες μας κρεμιέται στον τοίχο και είναι βέβαιο πως θα πιάσει τόπο. Αλληλεγγύη σε καιρούς δύσκολους το ζητούμενο.
Παναγιώτης Ρ.
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Τουρλίδα!
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Η Τουρλίδα είναι ένα νησάκι, 5 χιλιόμετρα νότια του Μεσολογγίου και
συνδέεται με την πόλη με έναν στενό δρόμο που ξεκινά από το λιμάνι
του και διασχίζει τη λιμνοθάλασσα.
Μια μαγευτική διαδρομή, την οποία
μπορείτε να απολαύσετε με αυτοκίνητο, ποδήλατο, ακόμη και πεζοί.

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

σας Μεσολογγίου. Ο ομώνυμος οικισμός,
στην εθνική απογραφή του 2011 είχε 15
μόνιμους κατοίκους. Το 2004 διεξήχθη ο
πρώτος κολυμβητικός διάπλους τεσσάρων χιλιομέτρων από το Βασιλάδι στην
Τουρλίδα και τανάπαλιν με την ονομασία
“Μιαούλια”. Φτάνοντας στην Τουρλίδα,

μπορείτε να κάνετε το μπάνιο σας στην
όμορφη παραλία της, όπου το ανοιχτό πέλαγος συναντά τα νερά της λιμνοθάλασσας, αλλά και να θαυμάσετε τον οικισμό
με τα ξύλινα σπίτια (πελάδες). Θα έχετε,
επίσης, την ευκαιρία να γευτείτε τοπικές
νοστιμιές στα μαγαζιά της περιοχής.
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Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται
από αμέλεια. Μια αθώα ψησταριά στο δάσος
μπορεί να φέρει την καταστροφή! Το δάσος
το προστατεύουμε εμείς!

© Γιώργος Βελλίδης / WWF-Ελλάς

Μάθε περισσότερα στο

Οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια.
Mια απλή εργασία κοντά 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.

Ναύπακτος
23 Μαΐου στις 10:00
παραλία Πούντο

δίπλα στο Ναυτικό Όμιλο
σας περιμένουμε...

