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Επί δέκα συνεχή χρόνια με συνέπεια, αλλά πάνω απ’ όλα με σεβασμό
στους επισκέπτες ποδηλάτες και συνοδούς, προσπαθούμε να διευρύνουμε την
τουριστική περίοδο και φυσικά να τονώσουμε οικονομικά την τοπική αγορά,
υλοποιώντας τους ποδηλατικούς αγώνες Ορεινής Ναυπακτίας στην Άνω Χώρα.
Αυτή τη χρονιά, κερδίσαμε ωστόσο ένα μεγάλο «στοίχημα».
Να υλοποιήσουμε από τους πιο ασφαλείς ποδηλατικούς αγώνες
του καλοκαιριού.
Και το πέτυχαμε στη πράξη, εφαρμόζοντας ένα καλά σχεδιασμένο
υγειονομικό πρωτόκολλο.
Με την κάλυψη του προκαθορισμένου αριθμού συμμετοχών ανά αγώνα
και με τη άψογη συνεργασία αγωνιζομένων και επισκεπτών, καταφέραμε
να υλοποιήσουν ασφαλείς αγώνες χωρίς να ταλαιπωρήσουμε τους
αγωνιζόμενους και επισκέπτες.
Ευχαριστούμε θερμά φορείς, χορηγούς, εθελοντές και συνεργάτες πoυ
στήριξαν την προσπάθεια.
Πιο πολύ ευχαριστούμε τους αγωνιζόμενους και επισκέπτες που μας τιμούν
κάθε χρόνο με την παρουσία τους.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 21 & 22 Αυγούστου του 2021…
Να είστε καλά,
Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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Υλοποιήθηκαν με ιδιαίτερη έμφαση
στην ασφάλεια, οι 10οι Ποδηλατικοί
αγώνες ορεινής Ναυπακτίας, στην
Άνω Χώρα το Σαββατοκύριακο 22
και 23 Αυγούστου.

Οι αγώνες θεσμός μετά από μια δεκαετία, με
φίλους αθλητές και λάτρεις της ποδηλασίας
από όλη την Ελλάδα, κέρδισαν αυτή
τη χρονιά, ένα μεγάλο «στοίχημα». Να
χαρακτηριστούν από τους πιο ασφαλείς
ποδηλατικούς αγώνες του καλοκαιριού.
Και το πέτυχαν, εφαρμόζοντας ένα καλά
σχεδιασμένο υγειονομικό πρωτόκολλο.
«Με την κάλυψη του προκαθορισμένου
αριθμού συμμετοχών ανά αγώνα, όπως

καθοριζόταν και με τη άψογη συνεργασία
αγωνιζομένων
και
επισκεπτών,
καταφέραμε να υλοποιήσουν ασφαλείς
αγώνες χωρίς να ταλαιπωρήσουμε τους
αγωνιζόμενους και επισκέπτες. Τους
ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία
και την εμπιστοσύνη τους» δήλωσε
ο υπεύθυνος διοργάνωσης Ξύδης
Τάσος της περιβαλλοντικής οργάνωσης
“Πράσινο+Μπλε”.
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Ποδηλάτες , συνοδοί και επισκέπτες
απ’ όλη την Ελλάδα φιλοξενήθηκαν
με επιτυχία, έζησαν στον ποδηλατικό
παλμό ενός μεγάλου αγώνα και
απόλαυσαν την φυσική ομορφιά
της ορεινής Ναυπακτίας.

Το Σάββατο 22/08, στις 18:00 υλοποιήθηκε
ο αγώνας δρόμου 35 χλμ. με νικητές στη
γενική κατάταξη τους Μπουτόπουλο
Γιώργο (Άλφα Καλλιθέας 1:28:49.86)
Γαζέτα
Δημήτρη
(Τάλως
Χανίων
1:29:45.87) και Βορριά Γιάννη (Άλφα

Καλλιθέας 1:31:51.46). Συνδιοργανωτές
η περιβαλλοντική οργάνωση “Πράσινο+
Μπλε”, ο Δήμος Ναυπακτίας και η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την
έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ποδηλασίας.

6 OIKOδράσεις |

Την Κυριακή 23/08, στις 10:00,
με μικρή χρονική διαφορά λόγω
πρωτόκολλου ασφαλείας, πήραν
σημαία εκκίνησης οι δύο αγώνες
ορεινής ποδηλασίας 25 χλμ. (μικρή
διαδρομή) και 40 χλμ. (μεγάλη
διαδρομή).

Με τον έφηβο Ζάντε Ευάγγελο (Διαγόρας
Αιγίου 1:29:33) να επικρατεί στη γενική

κατάταξη της μικρής διαδρομής των
25χλμ, τερμάτισαν, 2ος ο Μαστροκούκος
Μιχάλης από τους άνδρες (Γ.Π.Σ. Αγρινίου
1:30:10) και 3ος ο Σωτηρίου Παναγιώτης
κατηγορία ανδρών (1:30:24), ενώ στη
γενική κατάταξη στη μεγάλη διαδρομή
των 40χλμ , 1ος ο Μπαλάφας Ηρακλής
(ΑΠΕΙΡΟΣ με 2:06:23 ΑΝΔΡΩΝ 18-29), 2ος
ο Σιώνης Παϊσιος - Γιώργος (Αερωπός
Έδεσσας 2:07:35 ΑΝΔΡΩΝ 18-29) και 3ος
ο Χρυσαφέλης Απόστολος (Arla Protein
Team 2:08:31 ΑΝΔΡΩΝ 30-39). Οι αγώνες
υποστηρίχτηκαν από χορηγούς: Arla

Protein & LURPAK βούτυρο της ARLA
Foods Hellas SA, Όλυμπος χαλβάς & TAXINI
της Παπαγιάννης ΑΕΒΕ, Νέα Οδός ΑΕ
διαχειριστή της Ιόνιας οδού, Σκλαβενίτης
ΑΕE super markets, Wet Hankies
αντιμικροβιακά μαντηλάκια της MEGA ΑΕ,
Up Cycle - fit and shape συμπληρώματα
διατροφής, FA αποσμητικό σώματος
της HENKEL Hellas SA, Europ Assistance
ειδική στη προστασία και ασφάλεια,
Avance Travel & rent car Δυτικής Ελλάδας,
DEPEND Sports marketing Services και
μπανάνες της εταιρίας DOLE.
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Τις βραβεύσεις των νικητών, στους αγώνες
Road bike 35χλμ και Mountain bike των
26 και των 40 χιλιομέτρων , έκαναν μέσα
από συγκεκριμένη ασφαλή διαδικασία,
οι αντιδήμαρχοι
δήμου Ναυπακτίας
Παπαϊωαννίδης Γιάννης και Τσουκαλάς
Ντίνος, ο πρώην δήμαρχος Ναυπακτίας
Λουκόπουλος Τάκης, ο δημοτικός

σύμβουλος
Δημητρόπουλος
Νίκος,
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Καραπάνου Βίκυ, ο πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Ρέππας Θανάσης
και ο πρώην αντιδήμαρχος Καρακώστας
Κώστας. Ευχαριστούμε θερμά για τη
σημαντική υποστήριξη το Κέντρο Υγείας
Άνω Χώρας, το Δασαρχείο, την Τροχαία

και την Πυροσβεστική Ναυπάκτου,
την ομάδα διάσωσης Μεσολογγίου
ΕΟΕΔ, τη τοπική κοινότητα και τον
πολιτιστικός σύλλογος Άνω Χώρας, τους
επαγγελματίες της περιοχής και φυσικά
όλους τους αγωνιζόμενους και επισκέπτες.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για 21 &
22 Αυγούστου το 2021!
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Τα πλατάνια εκπέμπουν S.O.S
Το φθινόπωρο του 2003 βρέθηκε
στην Ελλάδα η ασθένεια του
«μεταχρωματικού
έλκους
του
πλατάνου»,
που
προκαλείται
από
το
μύκητα
Ceratocystis
fimbriata f.sp. platani. Είναι η
πλέον καταστρεπτική ασθένεια του
πλατάνου διεθνώς, προκαλώντας
νέκρωση των δένδρων.
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εποχική γρίπη
Η γρίπη είναι οξεία νόσος του
αναπνευστικού συστήματος που
προκαλείται από τους ιούς της
γρίπης και μεταδίδεται πολύ εύκολα
από το ένα άτομο στο άλλο. Μπορεί
να προκαλέσει από ήπια έως και
πολύ σοβαρή νόσηση.

Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι
ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να
παρουσιάσουν επιπλοκές, ορισμένοι
όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε
ομάδες υψηλού κινδύνου, διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές
επιπλοκές από τη γρίπη.
Στην Ελλάδα εποχικές εξάρσεις γρίπης
εμφανίζονται
κατά τους χειμερινούς
μήνες (από τον Οκτώβριο έως τον
Απρίλιο). Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
για να προστατευθεί κανείς από τη γρίπη
είναι ο έγκαιρος εμβολιασμός, ο οποίος
συστήνεται να γίνεται κατά τους μήνες
Οκτώβριο – Νοέμβριο, κάθε χρόνο, αλλά
μπορεί να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια
της περιόδου γρίπης. Σε περίπτωση
που δεν γίνει κατά την περίοδο αυτή,
μπορεί να γίνει καθ’ όλο το διάστημα
που υπάρχουν κρούσματα γρίπης.
Στα παιδιά μέχρι την ηλικία των 3 ετών
χορηγείται η μισή δόση του τριδύναμου

και εμβόλιο…

εμβολίου ενηλίκων. Μετά την ηλικία αυτή
συνιστάται η χορήγηση αντιγριπικών
εμβολίων τύπου ενηλίκου. Το αντιγριπικό
εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και
πριν την έναρξη της συνήθους περιόδου
εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων
γρίπης, δεδομένου ότι απαιτούνται
περίπου δύο εβδομάδες για να φανούν

τα αποτελέσματα. Οι ομάδες αυξημένου
κινδύνου που πρέπει να εμβολιαστούν
είναι οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής
υπηρεσιών Υγείας, άτομα ηλικίας 60
ετών και άνω, παιδιά και ενήλικες που
παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους
επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια
νοσήματα.

© naturepl.com / Sue Daly / WWF
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5 + 5 τρόποι για να βοηθήσεις στην
μείωση της πλαστικής ρύπανσης
Το πλαστικό πνίγει τις θάλασσές μας. Κάθε χρόνο 8 εκατομμύρια
τόνοι πλαστικού πετιούνται στη θάλασσα ρυπαίνοντας τον αέρα που
αναπνέουμε και θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση της θαλάσσιας
ζωής αλλά και του ανθρώπου. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αλλάξουμε
συνήθειες από σήμερα.
Δες παρακάτω 10 tips που μπορείς να ακολουθήσεις κι εσύ!

Μείωσε τη χρήση πλαστικών μπουκαλιών.
Είναι από τα πιο κοινά σκουπίδια που καταλήγουν στη θάλασσα. Έχε πάντα μαζί σου
ένα επαναχρησιμοποιήσιμο μπουκάλι.

Χρησιμοποίησε πάνινες σακούλες για τις
αγορές σου.

Πες όχι στο πλαστικό καλαμάκι. Χρειάζονται
ως και 200 χρόνια για να αποσυντεθούν.

Δοκίμασε σαμπουάν σε μορφή μπάρας και
όχι υγρό.

Αγόρασε γάλα και χυμό σε γυάλινα μπουκάλια τα οποία είναι επαναχρησιμοποιήσιμα.

Όταν αγοράζεις καφέ για έξω, έχε μαζί σου
το δικό σου επαναχρησιμοποιούμενο δοχείο.

Πες όχι στα πλαστικά μαχαιροπίρουνα.

Περιόρισε τη χρήση πλαστικής μεμβράνης.
Ανακυκλώνεται πολύ δύσκολα. Χρησιμοποίησε επαναχρησιμοποιημένα δοχεία.

Να πετάς αποκλειστικά στον κάδο ανακύκλωσης όσα πλαστικά δεν μπορείς να αποφύγεις και να ανακυκλώνεις σωστά ώστε να
μην επιμολύνεται ο κάδος. Δες εδώ τι ανακυκλώνεται στον κάδο ανακύκλωσης.

Αν καπνίζεις και δεν μπορείς να το κόψεις
– που θα ήταν το ιδανικό για την υγεία σου
και το περιβάλλον - να έχεις πάντα μαζί σου
ένα φορητό τασάκι. Οι γόπες περιέχουν
πλαστικό επίχρισμα και κάνουν τουλάχιστον 50 χρόνια να αποσυντεθούν.

Πολλοί από εμάς ήδη προσπαθούμε: κάνουμε ανακύκλωση, αποφεύγουμε τις πλαστικές συσκευασίες και δεν χρησιμοποιούμε πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης. Όμως κανένα άτομο, κοινότητα, οργάνωση ή κυβέρνηση δεν μπορεί να
αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μόνη της. Η Ελλάδα είναι ο 8ος μεγαλύτερος παραγωγός πλαστικών προϊόντων στην
περιοχή της Μεσογείου, αλλά εξακολουθεί κυρίως να θάβει τα πλαστικά απορρίμματα. 11.500 τόνοι διέρρευσαν στις ελληνικές θάλασσες το 2016 και το 67% κατέληξε πίσω στις ακτές μέσα ένα χρόνο. Τα μισά από το σύνολο του πλαστικού
παράχθηκε τα τελευταία 15 χρόνια και το όραμα του WWF είναι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Απαιτούνται
φιλόδοξες πολιτικές για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σου για να σταματήσουμε
μαζί την απειλή των πλαστικών.
Υποστήριξε το έργο μας
https://support.wwf.gr/support-wwf/donate/
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Earth Speaker
Εφαρμογή διευρυμένης πραγματικότητας που επιτρέπει στα παιδιά
να εναποθέσουν, ψηφιακά, τα
πρόσωπά τους στο περιβάλλον
τους και να έχουν φωνή στις
συζητήσεις για την κλιματική
κρίση δημιούργησε ο καλλιτέχνης
Όλαφουρ Έλιασον.
Η Earth Speakr είναι μέρος συλλογικού
έργου τέχνης, το οποίο συνοδεύεται
από έναν ιστότοπο. Προσφέρει στα
μικρά, που θα υποστούν τις επιπτώσεις
των αποφάσεων που λαμβάνονται
σήμερα, μια πλατφόρμα για να
συμμετέχουν στις επίσημες πολιτικές
διαδικασίες. «Αφορά το να δώσεις
φωνή στον πλανήτη μέσω αυτών που
πρόκειται να τον κληρονομήσουν»
εξηγεί ο Δανο-ισλανδός καλλιτέχνης.

«Η Earth Speakr προσκαλεί τα παιδιά
να υπερασπιστούν τον πλανήτη
και τους μεγάλους ν’ ακούσουν τα
όσα έχουν να πουν».Η εφαρμογή
επιτρέπει στα παιδιά να σχεδιάσουν
ένα τρισδιάστατο πρόσωπο που έχει
δημιουργήσει υπολογιστής, στο οποίο
αντικατοπτρίζονται
οι
εκφράσεις
τους και κινήσεις τους. Μπορούν,
στη συνέχεια, να ηχογραφήσουν
ένα μήνυμα και να εναποθέσουν
το πρόσωπο στο περιβάλλον τους,
πάνω σε ένα πλαστικό μπουκάλι ή
σε ένα λουλούδι, για να δώσουν την
εντύπωση ότι αυτό μιλά. Παράλληλα,
ενθαρρύνονται οι ενήλικες να
διαδώσουν τα αγαπημένα τους
μηνύματα, ταξινομώντας τα σε Loud
Speakrs. Αυτά λειτουργούν ως playlist

διευρυμένης πραγματικότητας που
μπορούν, στον εικονικό χάρτη του
πρότζεκτ, να τοποθετηθούν δίπλα
σε γνωστά μέρη και να έχει κανείς
πρόσβαση σε αυτά όταν βρεθεί στο
εκάστοτε μέρος, κάνοντας χρήση της
εφαρμογής. «Στις σημερινές δημόσιες
συζητήσεις για τις κλιματικές πολιτικές
είναι σημαντικό να ακουστούν, δυνατά
και καθαρά, οι φωνές της επόμενης
γενιάς, μιας και αυτοί είναι που θα
ζήσουν στο μέλλον που σήμερα
διαμορφώνουμε. Εμείς -ενήλικες,
πρόσωπα που χαράσσουν πολιτικές
και πολιτικοί- πρέπει ν’ ακούσουμε τα
δημιουργικά μηνύματα των μικρών
και να τα πάρουμε στα σοβαρά».
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Νομοσχέδιο για τη μείωση πλαστικών προϊόντων…
Στη χώρα μας διατίθενται δύο
δισεκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια
αναψυκτικών
και
νερών
κάθε χρόνο, καθώς επίσης και
περισσότερα από 300 εκατομμύρια
πλαστικά ποτήρια για το σερβίρισμα
του καφέ. Επιπλέον, το 50% των
απορριμμάτων στη θάλασσα είναι
πλαστικά μίας χρήσης.
Με στόχο η Ελλάδα να γίνει από τις πρώτες
χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που
θα αποσύρει τα πλαστικά μιας χρήσης,
εναρμονιζόμενη με την κοινοτική Οδηγία,
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε το
νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της
οδηγίας 2019/904/ΕΕ για τη μείωση
των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών
προϊόντων στο περιβάλλον. Παρουσίασε
με λεπτομέρεια τα εθνικά μέτρα που θα
ληφθούν, ώστε η αγορά και οι πολίτες να
έχουν ένα ικανό διάστημα προσαρμογής.
«Δεν μένουμε όμως στα όσα ορίζει η
Οδηγία αλλά προχωράμε και ένα βήμα
παραπέρα. Λαμβάνουμε επιπλέον εθνικά
μέτρα πέραν των όσων ορίζει η Οδηγία
προκειμένου να στείλουμε ξεκάθαρο
περιβαλλοντικό μήνυμα. Ότι στην
Ελλάδα το περιβάλλον είναι ο εθνικός
μας πλούτος», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο
υπουργός Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ, από τον
Ιούλιο του 2021 απαγορεύονται τα εξής
πλαστικά προϊόντα: μαχαιροπίρουνα,
πιάτα
από
φελιζόλ,
καλαμάκια,
περιέκτες από φελιζόλ, κυπελάκια
ποτών από φελιζόλ, αναδευτήρες
ποτών, μπατονέτες, στηρίγματα για
μπαλόνια, πάσης φύσεως προϊόντα
που διασπώνται σε μικροπλαστικά.
Για όσα προϊόντα απαγορεύονται θα
υπάρχουν και διαθέσιμες εναλλακτικές
λύσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον,
ενώ η απαγόρευση θα ξεκινήσει έξι
μήνες νωρίτερα για τον δημόσιο τομέα.

Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης
σε πλαστικά ποτήρια και πλαστικούς
περιέκτες τροφίμων κατά 30% μέχρι
το 2024 και κατά 60% μέχρι το 2026.
Σύμφωνα με τον υπουργό, τίθεται
υποχρεωτικός στόχος χωριστής συλλογής
των πλαστικών μπουκαλιών 77% το 2025
και 90% το 2030, τον οποίον μπορούμε
να τον καταφέρουμε μέσα από την
εφαρμογή ενός συστήματος επιστροφής
εγγύησης στον πολίτη. Παράλληλα,
υπάρχουν νέες προδιαγραφές για τα
προϊόντα αυτά. Όλα τα καπάκια θα πρέπει
να είναι προσαρτημένα στα μπουκάλια
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τους μέχρι το 2024, ενώ τα πλαστικά
μπουκάλια θα πρέπει να κατασκευάζονται
από 25% ανακυκλωμένο περιεχόμενο
το 2025 και από 30% αντίστοιχα το
2030. Για να διασφαλίσουμε ότι όλοι
συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις
για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο
εισάγουμε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ
15343. Ταυτόχρονα όμως θα δίνεται
και κίνητρο στους παραγωγούς των
προϊόντων αυτών ώστε για παράδειγμα,
όσο
περισσότερο
ανακυκλωμένο
περιεχόμενο θα έχουν τα μπουκάλια τόσο
θα μειώνονται οι υποχρεωτικές εισφορές
των παραγωγών πλαστικών μπουκαλιών.
Το νομοσχέδιο προβλέπει νέες απαιτήσεις
σήμανσης από τον Ιούλιο του 2021,
αναφορικά με τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις συγκεκριμένων προϊόντων. Τα
προϊόντα αυτά είναι τα πλαστικά ποτήρια,
τα υγρά μαντηλάκια, τα είδη προσωπικής
υγιεινής και τα καπνικά προϊόντα.
Επίσης προβλέπεται η υποχρέωση των
παραγωγών ορισμένων πλαστικών
προϊόντων μίας χρήσης, για την κάλυψη
του κόστους της περιβαλλοντικής
διαχείρισης των προϊόντων τους.
Ειδικότερα θεσπίζονται έως τον Ιανουάριο
του 2023 συστήματα διευρυμένης ευθύνης
του παραγωγού για δύο νέες ομάδες
προϊόντων όπως τα καπνικά προϊόντα και
τα αλιευτικά εργαλεία, καθώς και άλλες
οκτώ κατηγορίες προϊόντων (κυπελάκια
ποτών, περιέκτες τροφίμων, περιέκτες
ποτών, πακέτα και περιτυλίγματα,
λεπτές σακούλες μεταφοράς, υγρά
μαντηλάκια και μπαλόνια) τα οποία θα
είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των
αποβλήτων των προϊόντων αυτών και

για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων
χώρων και ακτών από τα απόβλητα
των προϊόντων αυτών. Προκειμένου
να μειωθεί η κατανάλωση σε πλαστικά
ποτήρια και τους περιέκτες τροφίμων,
θεσπίζεται περιβαλλοντική εισφορά
στα προϊόντα αυτά από 01.01.2022.
Τα χρήματα που θα συλλέγονται θα
πηγαίνουν στο Πράσινο Ταμείο και
θα επιστρέφουν στους Δήμους και τις
Περιφέρειες για δράσεις καταπολέμησης
της
περιβαλλοντικής
ρύπανσης.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η μείωση
της κατανάλωσης των πλαστικών φιαλών
νερού, θεσπίζεται η υποχρέωση δωρεάν
παροχής νερού σε δημόσιες βρύσες
μέσω των Ο.Τ.Α., σε δημοτικές αθλητικές
εγκαταστάσεις και παιδικές χαρές, από
τον Ιούλιο του 2021. Από 05.01.2023 οι
πολίτες που θα επιστρέφουν στα σημεία
πώλησης τα πλαστικά μπουκάλια, για

τα οποία θα επιβαρύνονται με λίγα
λεπτά, θα παίρνουν πίσω τα επιπλέον
χρήματα, ως ανταμοιβή για τη συμμετοχή
τους στην ανακύκλωση. Για την
αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου
αυτού και τον καθορισμό της εγγύησης θα
πραγματοποιηθεί μελέτη εφαρμογής έως
τον Ιούλιο του 2021. Τέλος διευρύνεται
η περιβαλλοντική σήμανση σε όλα τα
πλαστικά μίας χρήσης που εμπίπτουν
στην Οδηγία από 03.01.2022, ώστε να
γνωρίζουν οι πολίτες ποια προϊόντα
προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση,
για ανακύκλωση και για κομποστοποίηση.
Το νομοσχέδιο προβλέπει και αυστηρές
κυρώσεις
στις
περιπτώσεις
μη
συμμόρφωσης και συγκεκριμένα για τη
διάθεση προϊόντων που υπόκεινται σε
απαγόρευση, προβλέπεται πρόστιμο στον
παραγωγό –1% επί του κύκλου εργασιών
του, το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα
στις επιχειρήσεις 5 ευρώ ανά τεμάχιο
προϊόντος που διέθεσε στην αγορά
(ελάχιστο πρόστιμο 500 ευρώ). Για τη μη
απόδοση της Εισφοράς από τα πλαστικά
ποτήρια και τους περιέκτες τροφίμων
προβλέπεται στην επιχείρηση εστίασης –
200 έως 5000 ευρώ ανά παράβαση και
σε περίπτωση υποτροπής διπλασιασμός
(όπως και στην πλαστική σακούλα).
Για τη διάθεση προϊόντων που δεν
πληρούν τις προδιαγραφές σχεδιασμού
για
ανακυκλωμένο
περιεχόμενο
προβλέπεται πρόστιμο στον παραγωγό
–1% επί του κύκλου εργασιών του, το
προηγούμενο έτος.

ΖΗΣΕ
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∆ΥΝΑΤΑ

Ηλεκτροκίνηση με επιδότηση στην Ελλάδα!
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
τα ηλεκτρικά οχήματα (αυτοκίνητα,
σκούτερ, ποδήλατα) έχουν κάνει
ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους.
Μάλιστα, σύμφωνα με το Εθνικό
Σχέδιο Πλαίσιο Πολιτικής για την
ανάπτυξη της αγοράς προβλέπονται
15.000 ηλεκτροκίνητα οχήματα το
2030, ενώ το 10% των οχημάτων
που θα κυκλοφορούν στην χώρα το
2030 να είναι ηλεκτροκίνητα.

άλλων, εξετάζεται η παροχή επιδότησης
σε όσους πολίτες επιλέξουν να
αγοράσουν ένα τέτοιο όχημα, εξαγγελία
που έγινε αποδεκτή με ιδιαίτερα θετικό
μάτι. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο
εφαρμόζουν ήδη αρκετές ανεπτυγμένες
χώρες ανά τον κόσμο οι οποίες έχουν
στραφεί σε ένα μοντέλο ανάπτυξης
έξυπνων πόλεων. Οι πολίτες λαμβάνουν
ευνοϊκά κίνητρα, όπως η επιδότηση
αγοράς, για να αντικαταστήσουν τα

ΧΑΜΗΛΑ
ΛΙΠΑΡΑ

συμβατικά τους οχήματα με νέα έξυπνα
και ηλεκτρικά οχήματα. Ένα τέτοιο
μοντέλο σαφώς και θα μπορούσε να
εφαρμοστεί με επιτυχία και στη χώρα μας
καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες
στρέφονται προς την ηλεκτροκίνηση
που αποτελεί μια πιο οικονομική και
οικολογική λύση για τις καθημερινές τους
μετακινήσεις. Η ηλεκτροκίνηση παρέχει
καθαρές μεταφορές με περιορισμό των
εκπομπών Εφαρμογή διευρυμένης

25ΓΡ.

ΠΡΩΤΕΪ

ΝΗ

Πρακτικά, εάν ένας τέτοιος στόχος
επιτευχθεί περίπου 600.000 ηλεκτροκίνητα
οχήματα θα έχουν κατακλύσει τους
δρόμους της Ελλάδας μέχρι το 2030
συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση
των ρύπων αλλά και στον περιορισμό
των κυκλοφοριακών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν κυρίως τα μεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας. Πρόσφατα η
κυβέρνηση προχώρησε στην παρουσίαση
του προγράμματός της για την παροχή
κινήτρων με στόχο να αυξηθούν
οι πωλήσεις των ηλεκτροκίνητων
οχημάτων. Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ

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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Κρατήρες και κλιματική αλλαγή!
Ένα ρωσικό τηλεοπτικό συνεργείο
που πετούσε πάνω από την σιβηρική
τούνδρα, εντόπισε έναν πελώριο
κρατήρα βάθους 30 μέτρων και
ακτίνας 20 μέτρων. Αποδείχτηκε
πως δεν ήταν ο μόνος. Και τώρα
οι επιστήμονες εκτιμούν πως ίσως
συνδέεται με την κλιματική αλλαγή.
Οι επιστήμονες δεν είναι απολύτως
βέβαιοι για το πώς σχηματίστηκε το
τεράστιο αυτό κενό, παροιμιώδους
συμμετρίας και μεγέθους, που
είναι η ένατη που εντοπίζεται στην
περιοχή από το 2013.

Οι αρχικές θεωρίες που άρχισαν να
κυκλοφορούν μετά την ανακάλυψη
του πρώτου κρατήρα κοντά σε μια
περιοχή με κοιτάσματα πετρελαίου
και φυσικού αερίου στην Χερσόνησο
Γιαμάλ της βορειοανατολικής Σιβηρίας,
περιλάμβαναν
πτώση
μετεωρίτη,
κατάρρευση
μυστικής
υπόγειας
στρατιωτικής
εγκατάστασης,
ακόμα
και προσγείωση UFO.
Getty Images
Παρότι σήμερα οι επιστήμονες θεωρούν
πως οι γιγάντιες αυτές τρύπες στο
έδαφος συνδέονται με μια εκρηκτική
συσσώρευση μεθανίου -κάτι που ίσως

είναι ένα ανησυχητικό αποτέλεσμα της
υπερθέρμανσης της συγκεκριμένης
περιοχής- υπάρχουν πολλά που
παραμένουν άγνωστα για το φαινόμενο.
«Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ούτε μία
πλήρως αποδεκτή θεωρία για το πώς
δημιουργήθηκε το περίπλοκο αυτό
φαινόμενο» εξηγεί ο Εβγκένι Σουβιλίν,
επικεφαλής ερευνητής στο Ινστιτούτο
Επιστήμης και Τεχνολογίας του Σόλκοβο,
ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή του
νεότερου κρατήρα για τη μελέτη των
χαρακτηριστικών του.
«Είναι πιθανό
να σχηματίζονται εδώ και χρόνια, όμως

είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόσα.
Από τη στιγμή που συνήθως οι κρατήρες
εμφανίζονται σε ακατοίκητες, παρθένες
περιοχές της Αρκτικής, συχνά δεν υπάρχει
κανείς να τους εντοπίσει και να τους
αναφέρει. Ακόμα και τώρα, οι κρατήρες
εντοπίζονται τυχαία κατά τη διάρκεια
μη ερευνητικών πτήσεων ρουτίνας ή
από βοσκούς και κυνηγούς» προσθέτει.
CNN
«Το βασικό ζήτημα με αυτούς
τους κρατήρες είναι το πόσο απίστευτα
γρήγορα
σχηματίζονται
γεωλογικά
και πόσο βραχύβιοι είναι προτού
μετατραπούν σε λίμνες.
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Street Art & Graffiti Bike
Παρόλο που η κοινή εικόνα του
γκράφιτι είναι ένα στυλιστικό
σύμβολο ή μια φράση ψεκασμένη
σε έναν τοίχο από ένα μέλος
μιας συμμορίας δρόμου, κάποια
γκράφιτι δεν είναι έργα τέχνης. Το
γκράφιτι μπορεί να γίνει αντιληπτό
ως αντικοινωνική συμπεριφορά
που εκτελείται προκειμένου να
αποκτήσει την προσοχή ή ως μορφή
αναζήτησης
συγκίνησης,
αλλά
μπορεί επίσης να γίνει κατανοητή
ως εκφραστική μορφή τέχνης.

Προέρχεται από την ιταλική λέξη
graffio («γρατσουνιά»), τα γκράφιτι
(«εγχάρακτες επιγραφές», πληθυντικός
αλλά συχνά χρησιμοποιούμενες ως
μοναδικές) έχουν μακρά ιστορία. Για
παράδειγμα, εντοπίστηκαν σημάδια στα
αρχαία ρωμαϊκά ερείπια, στα ερείπια της
πόλης των Μάγια Tikal στην Κεντρική
Αμερική, σε πετρώματα στην Ισπανία που
χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα και
σε μεσαιωνικές αγγλικές εκκλησίες. Κατά
τη διάρκεια του 20ού αιώνα, τα γκράφιτι
στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη
συνδέονταν στενά με συμμορίες, οι οποίες

το χρησιμοποιούσαν για διάφορους
σκοπούς όπως για τον εντοπισμό ή την
διεκδίκηση του εδάφους, για τη μνήμη των
νεκρών μελών των συμμοριών, καθώς
και για την αμφισβήτηση ανταγωνιστικών
συμμοριών ως προοίμιο σε βίαιες
συγκρούσεις. Το Graffiti ήταν ιδιαίτερα
σημαντικό σε μεγάλα αστικά κέντρα σε
ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά στις Ηνωμένες
Πολιτείες και την Ευρώπη. Οι κοινότεροι

στόχοι ήταν οι υπόγειοι σιδηρόδρομοι, οι
πινακίδες και οι τοίχοι.
Για
ορισμένους
παρατηρητές,
το
γκράφιτι είναι μια μορφή δημόσιας
τέχνης, συνεχίζοντας την παράδοση, για
παράδειγμα, των τοιχογραφιών που
ανέθεσε το Ομοσπονδιακό Έργο Τέχνης της
Διοίκησης Επιχειρήσεων των Ηνωμένων
Πολιτειών κατά τη Μεγάλη Ύφεση και το
έργο του Ντιέγκο Ριβέρα στο Μεξικό. Όπως
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οι τοιχογραφίες αυτών των καλλιτεχνών,
τα μεγάλα έργα γκράφιτι μπορούν να
ομορφύνουν μια γειτονιά και να μιλούν
για τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης
κοινότητας. Για παράδειγμα, τα γκράφιτι σε
πολλές ισπανικές γειτονιές στις Ηνωμένες
Πολιτείες είναι αρκετά περίτεχνα και
θεωρούνται από πολλούς ως μορφή
αστικής τέχνης. Το ερώτημα εάν μια
τέτοια εργασία είναι μια καινοτόμος
μορφή τέχνης ή μια δημόσια όχληση έχει
προκαλέσει πολλή συζήτηση.
Το Γκράφιτι έγινε εξέχουσα θέση στη Νέα
Υόρκη στα τέλη του 20ου αιώνα. Μεγάλα
περίτεχνα πολύχρωμα γκράφιτι που
δημιουργήθηκαν με βαφή με ψεκασμό
σε τοίχους κτιρίων και αυτοκίνητα μετρό

ήρθαν να ορίσουν το αστικό τοπίο.
Η γοητεία του κόσμου της τέχνης με
καλλιτέχνες που λειτουργούσαν εκτός
των παραδοσιακών καναλιών γκαλερί
τόνωσε το ενδιαφέρον για αυτή τη
μορφή έκφρασης. Στη δεκαετία του ‘80,
οι καλλιτέχνες της Νέας Υόρκης, όπως ο
Keith Haring και ο Jean-Michel Basquiat,
κέρδισαν την φήμη για το γκράφιτι τους και
συνέβαλαν σε αυτή την αναγνώριση σε
επιτυχημένες σταδιοδρομίες ως ζωγράφοι
που εκπροσωπούνται από κορυφαίες
γκαλερί. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1980 και της δεκαετίας του ‘90, πολλές
δικαιοδοσίες αναζητούσαν τρόπους για την
εξάλειψη και απομάκρυνση των γκράφιτι,
φοβούμενοι ότι θα οδηγούσαν στην

κατάρρευση της κοινότητας. Διατέθηκαν
σημαντικοί πόροι για τη μείωση και άλλες
προσπάθειες καθαρισμού και ορισμένες
πόλεις παρουσίασαν ακόμη τοιχογραφίες
ή «ελεύθερους τοίχους» για να παρέχουν
στις νομικές ευκαιρίες για τους αστικούς
νέους να εκφράζουν την καλλιτεχνική
τους δημιουργικότητα. Επιλέξαμε να σας
παρουσιάσουμε δημιουργίες αστικού
γκράφιτι στον χώρο του ποδηλάτου και
πως μπορούν αυτές να ομορφύνουν
παλιούς φθαρμένους τοίχους και όψης
πολυώροφων κτιρίων, αποτελώντας
πραγματικά έργα τέχνης. Πρόκειται για μια
ταχύτατα αναπτυσσόμενη μορφή τέχνης,
της οποίας η αξία αμφισβητείται και θίγεται
από πολλές αρχές.
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Covid-19 και καθαριστικά…
Η νόσος Covid-19 εμφανίστηκε
πριν από μόλις μερικούς μήνες,
οπότε οι επιστήμονες δεν την
έχουν
αποκρυπτογραφήσει
ακόμα, ωστόσο, με τα μέχρι
στιγμής δεδομένα υπάρχουν μία
σειρά από καθαριστικά προϊόντα
που μπορούν με την σωστή και
υπεύθυνη χρήση τους να υψώσουν
ένα τοίχος προστασίας απέναντι
στον φονικό ιό.

Ο κορωνοϊός μπορεί να ζήσει σε
επιφάνειες για εννέα ημέρες (και
παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις) και
να επιβιώσει στον αέρα για λίγες ώρες.
Γνωρίζουμε επίσης ότι τα σωματίδια του
ιού μεταφέρονται με αεροσταγονίδια
μέσω του σάλιου και τα υγρά από τους
πνεύμονες. Και ότι ο ιός μπορεί επίσης
να αποβληθεί από τα κόπρανα. Είναι
δυστυχώς εύκολο ένα μολυσμένο
άτομο να μεταδώσει τα σωματίδια του
ιού με βήχα, ή μέσω άμεσης επαφής
με άλλους ανθρώπους, ή να αφήσει
τον ιό σε επιφάνειες. Αναμφισβήτητα,
το πλύσιμο των χεριών είναι το κλειδί
για την μείωση της εξάπλωσης της

νόσου COVID-19. Γενικώς οι χρόνοι
επιβίωσης του κορωνοϊού ποικίλλουν
ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας. Ο
κορωνοϊός επιβιώνει περισσότερο χρόνο
σε ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό. Η
ποσότητα των σωματιδίων του ιού κατά
τη διάρκεια αυτού του χρόνου μειώνεται,
αλλά είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τα
σωματίδια μπορούν να επιβιώσουν για
μερικές ημέρες αντί για ώρες ή λεπτά σε
κάποιες επιφάνειες.

Το σαπούνι και το νερό:
είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για να
αφαιρέσετε τον ιό από τις επιφάνειες. Ένα
υγρό καθαριστικό σαπούνι θα επηρεάσει
τα λίπη στο κέλυφος του ιού και θα τον
“ανυψώσει” από τις επιφάνειες. Το νερό
στη συνέχεια θα τον παρασύρει μακριά.
Φυσικά, πρέπει να πλένετε τα χέρια σας
με σαπούνι και νερό κάθε φορά που
εισέρχεστε στο σπίτι.
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Το πρώτο νησί χωρίς πλαστικά
μιας χρήσης στη Μεσόγειο!
Το πρόγραμμα Clean Blue Paros είναι
μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία
της βρετανικής μη-κερδοσκοπικής
εταιρίας Common Seas, του Δήμου
Πάρου και της εταιρίας διαχείρισης
απορριμάτων
WATT,
που
υλοποιείται με την υποστήριξη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του
Cyclades Preservation Fund, του

WWF Ελλάς (World Wildlife Fund)
και της ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης).
Το Clean Blue Paros αποσκοπεί στο να γίνει
η Πάρος το πρώτο νησί χωρίς πλαστικά
μιας χρήσης στη Μεσόγειο. Μέσα από
τους τρεις πυλώνες του προγράμματος της
Common Seas, Μελετώ – Παρεμβαίνω –
Επηρεάζω, το πρώτο βήμα της Clean Blue
Paros είναι η κατανόηση της πλαστικής
ρύπανσης στο νησί και η αξιολόγηση των
δεδομένων. Οι καμπάνιες ενημέρωσης
και οι διάφορες δράσεις επικεντρώνονται
σε τέσσερα βασικά πλαστικά μιας
χρήσης: ποτήρια του καφέ, καλαμάκια,
μπουκαλάκια νερού και σακούλες για τα
ψώνια. H Common Seas σε συνεργασία με
τον Δήμο Πάρου και την WATT, καθώς και το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πραγματοποίησαν
μελέτες, συγκέντρωσαν στοιχεία, έλεγξαν
δείγμα των απορριμμάτων και τις
διαδικασίες ανακύκλωσης, αξιολόγησαν
και αναζήτησαν λύσεις για να μειώσουν
τα πλαστικά απορρίματα στο νησί.
Φορείς του Δήμου, επαγγελματίες,
μόνιμοι κάτοικοι του νησιού αλλά και
επισκέπτες, συνεργάζονται αρμονικά
και τα πρώτα αποτελέσματα είναι
ενθαρρυντικά. Επιπλέον, το Clean Blue
Paros, αναποκρινόμενo στις απαιτητικές
συνθήκες της εποχής, έχει δημιουργήσει
και
διανείμει
στις
επιχειρήσεις
φιλοξενίας και εστιάσης ένα πλήρη
οδηγό συμβουλών, που στοχεύει στο

να αξιολογήσουν το πλαστικό τους
αποτύπωμα εν μέσω
Covid-19 για
τη δραστική μείωση των πλαστικών
απορριμάτων μιας χρήσης και για την
καλύτερη διαχείριση και ανακύκλωσή
τους. Ήδη 75 τοπικές επιχειρήσεις είναι
μέρος της εκστρατείας Clean Blue Paros, με
τον αριθμό τους να αυξάνεται και το 2020,
οι οποίες ακολουθώντας πιστά της οδηγίες
της Common Seas είτε μείωσαν είτε
εξάλειψαν το πλαστικό τους αποτύπωμα,
αντικαθιστώντας τα πλαστικά μίας χρήσης
με εναλλακτικά προϊόντα πολλαπλών
χρήσεων. Στα σχολεία Πρωτοβάθμιας
& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
νησιού, τοποθετήθηκαν 16 βρύσες με
ειδικό σύστημα φιλτραρίσματος του
νερού, ώστε να μειωθεί η χρήση των
πλαστικών μπουκαλιών από τους 2,500
μαθητές ηλικίας 6 – 18 ετών και τους 500
εκπαιδευτικούς τους, που ξεπερνούν τις
700,000 πλαστικά μπουκάλια ετησίως. To
Clean Blue Paros προμήθευσε επίσης το
νησί με μεταλλικά είδη σερβιρίσματος,
γεγονός που μείωσε δραστικά τη χρήση
πλαστικών στις τοπικές γιορτές και
πανηγύρια. Για τον περιορισμό της χρήσης
πλαστικής σακούλας έχουν δημιουργηθεί
εργαστήρια ραφής, όπου εθελοντές
ράβουν πάνινες τσάντες από υφάσματα
που χάρισαν ξενοδόχοι, απλοί πολίτες
αλλά ακόμη και Έλληνες σχεδιαστές
μόδας. Οι πάνινες τσάντες διανέμονται
δωρεάν σε κατοίκους της Πάρου, αλλά
και σε ιδιοκτήτες καταστημάτων για τους
πελάτες τους.
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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.

Περίπου 4,8 - 12,7 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς μας,
ενώ στη Μεσόγειο επιπλέουν 1.455 τόνοι πλαστικού.

Στην Ελλάδα από τους 180.000 - 300.000 τόνους πλαστικής συσκευασίας που παράγονται ετησίως, μόνο ένα μικρό
ποσοστό ανακυκλώνεται. Το υπόλοιπο καταλήγει στις χωματερές, τις πόλεις και τις θάλασσές μας. Καθημερινά στη χώρα
μας σερβίρονται κατά μέσο όρο 1.000.000 πλαστικά ποτήρια μόνο για καφέ. Το πλαστικό σκοτώνει θαλάσσια ζώα, επιδρά
αρνητικά στα θαλάσσια οικοσυστήματα και εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα, ενώ πιθανότατα καταλήγει και στο πιάτο μας.
Greenpeace Ελλάδα
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«Ο άνθρωπος είναι οι επιλογές του»
Η χαρά της προσφοράς, η ανακούφιση
στα μάτια των ανθρώπων που δέχονται τη
βοήθεια, τα χαμόγελα που σχηματίζονται
στα ταλαιπωρημένα πρόσωπα, είναι η
δύναμη να συνεχίσουν κάποιοι άνθρωποι
να προσφέρουν. Η Αλληλεγγύη είναι
η γνησιότερη μορφή του υπαρκτού
Ανθρωπισμού, καθώς αποτελεί την απόδειξη

της υλικής, ψυχικής και πνευματικής ενότητας,
συνεργασίας και συμπαράστασης μεταξύ
των ανθρώπων, πέρα από φυλετικές,
θρησκευτικές, οικονομικές, πολιτικές ή
άλλες διαφορές. Ο Ανθρωπισμός είναι το
ιδεώδες που προβάλλει και υποστηρίζει την
μοναδική και ιδιαίτερη αξία του ανθρώπου,
του κάθε ανθρώπου, ανεξαιρέτως.

Στις μέρες μας, ας σκεφτούμε τι έχουμε κάνει
για τους γύρω μας, ένας –ένας ξεχωριστά,
όλο και κάτι θα μας έχει ξεφύγει!
Φροντίζουμε και σκεφτόμαστε τον διπλανό
μας , τον τόπο μας και το περιβάλλον.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Ιωάννης Π.
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«Η ιερή
Ένα από τα αρχαιότερα χωριά της
Ορεινής
Nαυπακτίας,
χτισμένη
σε ύψος 1.000 μέτρων, απέχει
68 χιλιόμετρα από τη Ναύπακτο.
Απέναντι
της
υψώνονται
οι
ορεινοί όγκοι της Tσεκούρας και
της Παναγιάς, ένα σύμπλεγμα
πολυδαίδαλο με τραχείς βράχους
και δασωμένες ρεματιές, ένα τοπίο
πραγματικά υποβλητικό.

Το παλιό της όνομα «Kοζίτσα» σήμαινε
στα σλάβικα γιδότοπος. Το νέο της
όνομα το οφείλει στη Μονή της
Παναγίας της Αμπελακιώτισσας και σ’
ένα εικόνισμα της Παναγίας που χάθηκε
από τα Aμπελάκια της Θεσσαλίας (το
πέταξαν οι Τούρκοι στον Πηνειό) και
βρέθηκε σαν από θαύμα εκεί στις
15/8/1455 κρεμασμένο στα κλαδιά της
βελανιδιάς που βρίσκεται πίσω από
το ιερό του ναού. Άλλα κειμήλια είναι
ο Επιτάφιος του 1753 από Πολίτισσα
κεντήστρα και το δεξί χέρι του Αγίου
Πολυκάρπου που έχει όμως κλαπεί. Οι
κάτοικοί του τον χειμώνα είναι λιγοστοί,
όμως το καλοκαίρι παρατηρείται
θεαματική αύξηση του πληθυσμού.
Στην πλούσια βλάστηση γύρω και
μέσα στο χωριό, όσοι γνωρίζουν,
θα βρουν πολλά από τα μοναδικά

βότανα της φύσης, ρίγανη, χαμομήλι,
τσάι, αγριομάραθο και αρκετά άλλα.
Ο οικισμός ολοένα και εμπλουτίζεται
από παλιά πετρόχτιστα πού ξαναζούν
και χαρίζουν εικόνες και μνήμες από
τα παλιά. Ο Κότσαλος, το πανέμορφο
ποταμάκι με τη φιδίσια διαδρομή
του διασχίζει το άγριο φαράγγι του
Κάκαβου και τη μικρή κοιλάδα του.
Πάνω από την Αμπελακιώτισσα,
μέσα σε λόφους της Ν.Α. ελατόφυτης

πλαγιάς της κορυφογραμμής ΑϊΛιας, βρίσκεται η ιερά μονή Κοίμησης
της Θεοτόκου. Υπάρχει επίσης το
μοναστήρι του Αγίου Νικολάου που
χαρακτηρίζεται από τα θαυμάσια
ξύλινα γλυπτά που στολίζουν τους
τοίχους του. Η Αμπελακιώτισσα έχει
χαρακτηριστεί ως «ιερά κιβωτός της
Ναυπακτίας» λόγω των πλούσιων
και σπάνιων εκκλησιαστικών της
θησαυρών.

