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Πράσινο+Μπλε
Σκέψου... Δράσε και Ζήσε καλύτερα!!!

Πως θα κατανοήσει ένα παιδί
τα μέτρα προστασίας;“Έξυπνος” Δήμος
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… έξυπνη πόλη 

“Αν ο δρόμος μπροστά από το σπίτι μου γνωρίζει ποιος είμαι. 
 Αν από το βηματισμό μου καταλαβαίνει αμέσως αν είμαι καλά. 
 Αν ο φωτισμός του δρόμου μοιάζει ξαφνικά λίγο πιο φωτεινός,                    

για να μου φτιάξει τη διάθεση. 
 Αν το φανάρι στη διασταύρωση θέλει να με βοηθήσει και ανάβει αμέσως 

πράσινο, επειδή ξέρει τις δουλειές μου, αλλά και ότι έχω αργήσει ξανά. 
Αν μπορώ να αισθανθώ ότι με προσέχουν, επειδή ολόκληρη η πόλη είναι 

στη διάθεσή μου… 
Τότε όλο αυτό μοιάζει με ένα τρομερά κιτς όνειρο και ταυτόχρονα είναι 

η κατεύθυνση που έχουν πάρει διάφοροι τόποι στο δρόμο προς μια νέα 
πραγματικότητα.

Αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και εταιρείες πληροφορικής προσπαθούν να 
φτιάξουν ένα μέλλον στο οποίο κανείς δε θα χρειάζεται να νιώθει απειλή ή να 
αισθάνεται μόνος. 

 Όλοι αυτοί προχωρούν προς την τελευταία μεγάλη ουτοπία της 
νεωτερικότητας, προς τη σοφή, παντογνώστη Έξυπνη Πόλη” (pr. Dr. Matthias 
Rauterberg).          

                                                                            #μένουμε_ασφαλείς                                                     
                                                                                   Τάσος Ξύδης 

                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Αυτό που κάνει ένα Δήμο 
«έξυπνο» είναι το γεγονός ότι 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία για 
να βελτιώσει τις υπηρεσίες του, 
αλλά και την αποτελεσματικότητα 
τους, ευνοώντας τη ποιότητα και 
ασφάλεια σε όλες τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες.

Με σεβασμό στη περιβαλλοντική και 
πολιτιστική κληρονομιά του μπορεί να 
χρησιμοποίηση την τεχνολογία προς 
όφελος των πολιτών. Οι Δήμοι και οι 
πόλεις  του μέλλοντος θα είναι τελείως 
διαφορετικές από τις σημερινές και 
αναμφίβολα πολύ πιο έξυπνες. 
Θα είναι η Ναυπακτία μία από αυτές! 

Έξυπνη ενέργεια
Η κατασκευή πάρκων για παραγωγή 
καθαρής και φθηνής ενέργειας μέσα 
από ήπιες μορφές όπως φωτοβολταικά 
κ.α. μπορούν να λειτουργήσουν προς 
όφελος της τοπικής οικονομίας και των 
καταναλωτών. Επιπλέον αυτοματισμοί 
στην κατανάλωση ενέργειας όπως ο 
κεντρικός  έλεγχος της κατανάλωσης 
δημόσιου φωτισμού μέσω τεχνολογίας, 
θα προσφέρει ιδιαίτερη οικονομία.

Δίνει έμφαση στις δημόσιες συγκοινωνίες, 
στις ήπιες μορφές μετακίνησης, ως 
εναλλακτικές προτάσεις φιλικές στο 
περιβάλλον και στον άνθρωπο όπως ο 
ποδηλατοδρόμος, οι σταθμοί φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς επίσης 
και τις νέες τεχνολογίες και αυτοματισμοί 
στα μέσα μεταφοράς.

Με τη χρήση τεχνολογιών video 
analytics ελέγχεται η διαθεσιμότητα 
στάθμευσης, η αποτροπή του παράνομου 
παρκαρίσματος σε ευαίσθητες περιοχές 
(π.χ. θέσεις αναπήρων, διασταυρώσεις 
πεζών, διπλό παρκαρίσματα) και η 
συμμόρφωση με τυχόν σύστημα χρέωσης 
της στάθμευσης, με προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και σε πλήρη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Έξυπνες μεταφορές 
& αστικής κινητικότητας

Έξυπνη στάθμευση,
διαθεσιμότητα και έλεγχος
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Έξυπνη Ανάλυση
κυκλοφοριακών
συνθηκών& αντιμετώπιση

Παρακολούθηση με τη χρήση τεχνολογιών 
video analytics των κυκλοφοριακών 
συνθηκών στην πόλη. Έτσι οι αρμόδιες 
αρχές έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν 
αποτελεσματικά την κυκλοφορία και να 
αντιδρούν άμεσα σε έκτακτα συμβάντα 
που δημιουργούν καθυστερήσεις στην 
κίνηση των οχημάτων και ατμοσφαιρική 
επιβάρυνση με ρύπους. 

Με τη χρήση αισθητήρων θα μπορεί να 
ενημερωθεί το κέντρο αποκομιδής σε 
πραγματικό χρόνο για την πληρότητα 
των κάδων. Στόχος, η βελτίωση 
του δρομολογίου και η αμεσότητα 
αποκομιδής απορριμμάτων, ειδικά από 
το εμπορικό κέντρο. Τα πράσινα σημεία 
και η ανάπτυξη όλων των μορφών 
ανακύκλωσης, η αναβάθμιση – προέκταση 
των κέντρων βιολογικού καθαρισμού, η 
σωστή λειτουργία ΧΥΤΑ και η δημιουργία 
ΧΥΤΥ  μειώνουν σημαντικά το κλιματικό 
αποτύπωμα της περιοχής.

Έξυπνη διαχείριση
απορριμμάτων

Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων

Το σοβαρότερο πρόβλημα στα δημοτικά 
δίκτυα ύδρευσης είναι η απουσία 
χρέωσης ενός σημαντικού ποσοστού (έως 
και 60%) του νερού που καταναλώνεται. Η 
εγκατάσταση αισθητήρων, μετρητών και 
ελεγκτών πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης, 
θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση 
των υδάτινων πόρων . Με την Έξυπνη 
Διαχείριση Υδάτων επιτυγχάνεται η 
σταθεροποίηση της πίεσης του νερού, η 
μέτρηση της ποιότητάς του, η ανίχνευση 
διαρροών και παράνομων συνδέσεων, 
καθώς επίσης και η μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης. 

Πρόληψη και Προστασία από δασικές 
πυρκαγιές , πλημμύρες και άλλα φυσικά 
φαινόμενα παρέχει σε υψηλό βαθμό η 
τεχνολογία με την τοποθέτηση συστημάτων 
πληροφοριών(GIS ) ,προσφέροντας 
έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στις αρχές 
για άμεση παρέμβαση. 

Ολοκληρωμένες λύσεις
πολιτικής προστασίας.

Τηλεφροντίδα  πολιτών 

Περιλαμβάνει δημιουργία πλατφόρμας 
με φακέλους υγείας δημοτών, για την 
παροχή φροντίδας και πρόνοιας με χρήση 
σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών. Βασίζεται στην ανάπτυξη 
συστημάτων παρακολούθησης δεικτών 
υγείας. Η λύση λειτουργεί με απώτερο 
στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ιδιαίτερα σε 
απομακρυσμένα χωριά του δήμου.

Γρήγορο δωρεάν WIFI 
σε δημόσιους χώρους

Απαραίτητο για ένα σύγχρονο έξυπνο 
δήμο  τα ασύρματα δίκτυα που έχουν 
στόχο να διευκολύνουν τους πολίτες, 
τους επισκέπτες - τουρίστες αλλά 
και τις επιχειρήσεις, προσφέροντάς 
τους γρήγορο, δωρεάν και ασφαλές 
ασύρματο δίκτυο wi-fi στις πόλεις αλλά 
και στη περιφέρεια.

Τοπική ιστορική, φυσική και άυλη 
κληρονομιά πρέπει να προστατεύεται 
και να προωθείται, όχι μόνο για ηθικούς 
λόγους, αλλά και για την τόνωση της 
τοπικής οικονομίας.
Οι δορυφορικές εικόνες και η τεχνολογία 
προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες 
σχετικά με τη θέση και την κατάσταση των 
αρχαιολογικών χώρων βοηθούν στην 
παρακολούθηση ιστορικών κτιρίων και 
τοπίων και παρέχουν ένα στρώμα για 
εφαρμογές με πληροφορίες για τον δήμο 
που είναι άμεσες και πρακτικές.

Τουρισμός & ιστορία

Η λίστα μεγάλη των υπηρεσιών τεχνολογίας για έναν “έξυπνο¨ δήμο, 
όπως μεγάλη και με όραμα και η πολιτική απόφαση…  
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Ο αθλητικός τουρισμός ανήκει στις 
ειδικές μορφές τουρισμού καθώς 
απευθύνεται σε κατηγορίες  τουριστών, 
όπως  αθλητές, φίλαθλοι κ.λπ. 
Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν πως 
ο αθλητικός τουρισμός, αναφέρεται 
στην πραγματοποίηση και την 
εμπειρία ενός ταξιδιού, προκειμένου 
ο τουρίστας να συμμετέχει ενεργά ή 
να παρακολουθήσει δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τον αθλητισμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο αθλητικός τουρισμός 
είναι ο τουρισμός που βασίζεται στην 
αναψυχή και απομακρύνει τα άτομα 
προσωρινά από τον τόπο διαμονής 
τους, για να συμμετάσχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες (ενεργητικός αθλητικός 
τουρισμός), ή να παρακολουθήσουν 
αθλητικά γεγονότα (παθητικός αθλητικός 
τουρισμός) ή να αναπολήσουν στιγμές 
σχετικές με αθλητικά γεγονότα (νοσταλγικός 
αθλητικός τουρισμός). Μία μορφή 
τουρισμού που θετικά και μόνο έχει να 
επιδείξει καθώς αυξάνει την ελκυστικότητα 

της περιοχής που αναπτύσσεται. Στην 
Ελλάδα ο Κλασικός Μαραθώνιος αποτελεί 
ένα επιτυχημένο παράδειγμα. 

Αθλητικός τουρισμός… 

Μεγάλα τα οφέλη!

Μελέτες αναφέρουν πως οι χώρες 
- πόλεις επιδιώκουν να αναλάβουν 

τη διοργάνωση μεγάλων ή και πιο 
μικρών αθλητικών γεγονότων επειδή: 
συμβάλλουν σημαντικά  στην τοπική 
και εθνική οικονομία. Η προβολή με 
τα σύγχρονα ΜΜΕ, μπορεί να δώσει 
μεγάλη ώθηση στη διαφήμιση και 
προβολή της πόλης αποτελώντας 
σημαντικό μέσο προώθησης του 
τουρισμού. Από κοινωνικο-ψυχολογικής 
άποψης, ενισχύουν το γόητρο της 
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τοπικής κοινωνίας. Έρευνες που έγιναν 
με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 
έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες σε αθλητικά 
γεγονότα συνοδεύονται κατ’ ελάχιστον 
από ένα ακόμη άτομο και μένουν στην 
διοργανώτρια πόλη  το ελάχιστο δυο 
μέρες, ενώ για τη διατροφή τους, τη 
συμμετοχή τους στο γεγονός και τις 
παράλληλες δραστηριότητες αυτού, 
καθώς και για επισκέψεις και ξεναγήσεις 
και για αγορά αναμνηστικών ξοδεύουν 

κατά μέσο όρο 400 ευρώ έκαστος - εκτός 
των εξόδων μετακίνησης. Για την Ελλάδα 
με τις καλές κλιματολογικές συνθήκες, 
ο αθλητικός τουρισμός αναψυχής είναι 
μια σημαντική κατηγορία του αθλητικού 
τουρισμού. Ακολουθούν ο τουρισμός 
αθλητικών διοργανώσεων και ο 
προπονητικός αθλητικός τουρισμός. 
Οι κατηγορίες αθλητικών δραστηριοτήτων 
αναψυχής που έχουν μεγάλη προοπτική 
να προσελκύσουν αθλητικούς τουρίστες 

στην Ελλάδα είναι: η ποδηλασία, ο 
μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι ορεινοί 
αγώνες τρεξίματος, το σερφινγκ, η 
ιστιοπλοΐα, οι καταδύσεις, το γκολφ, 
κ.ά. Για να μπορέσει όμως η χώρα 
να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη των 
ειδικών μορφών τουρισμού χρειάζεται 
αποτελεσματική διαχείριση αυτών και ένας 
σωστός προγραμματισμός, ενταγμένος 
όμως μέσα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
για την ανάπτυξη του τουρισμού.
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Εάν περισσότεροι άνθρωποι έπρεπε 
να εργαστούν από το σπίτι, οι γειτονιές 
θα μπορούσαν να αναζωογονηθούν. 
Φανταστείτε την επανέναρξη της αστικής 
ιδέας, όπου οι γειτονιές θα αποκτούσαν 
ένα ευρύ φάσμα εργασιακών και 
οικογενειακών λειτουργιών. Αυτή η 
αποκέντρωση των υπηρεσιών έχει γίνει 
γνωστή ως η «πόλη των 15 λεπτών», όπου 
μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας, να πάτε 
στο σχολείο, να δείτε το γιατρό σας και να 
διασκεδάσετε και όλα να βρίσκονται σε 
μια ακτίνα 15 λεπτών από το σημείο όπου 
ζείτε. Εφαρμόστηκε στο Παρίσι από την 
δήμαρχο Hidalgo και η ιδέα αναπτύχθηκε 
(πριν από τον κορωνοϊό) από τον 

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

Οι πόλεις  των 15 λεπτών
καθηγητή Carlos Moreno της Σορβόνης. 
Ένα τέτοιο σχέδιο που αφορά και την πόλη 
της Ναυπάκτου είναι το Σ.Β.Α.Κ. (Σχέδιο 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) το οποίο 
από τον Μάρτιο του 2020 βρίσκεται σε 
δημόσια διαβούλευση.
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Περπατήστε, χρησιμοποιήστε το 
ποδήλατό σας, τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς και όχι μόνο για μια 
εβδομάδα. 

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότη-
τας» (ΕΕΚ) από το 2002 έχει 
καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος 
θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την προαγωγή βιώσιμων προτύπων 
κινητικότητας. Σκοπός των δράσεων 
που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 
22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση 
των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών 
στην εισαγωγή και προώθηση 
βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και 
μεταφοράς στον αστικό ιστό και 
η ευαισθητοποίηση των πολιτών 
στη χρήση εναλλακτικών τρόπων 
μετακίνησής τους. Η εβδομάδα 
κορυφώνεται με την «Ημέρα χωρίς 
αυτοκίνητο» κατά την οποία μεγάλα 
τμήματα της πόλης κλείνουν για τα 

αυτοκίνητα, αφήνοντας ελεύθερο 
χώρο στους πεζούς, τους ποδηλάτες 
και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην 
εκστρατεία καθαρών και βιώσιμων 
μεταφορών πάνω από 2.700 πόλεις και 
περίπου 50 χώρες φιλοξενούν τις δικές 
τους εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας τη 
σημασία της  κινητικότητας μηδενικών 
εκπομπών για όλους . Αυτή είναι 
η 19η χρονιά της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και η 
γνωστή μέρα χωρίς αυτοκίνητα, όταν 
οι δρόμοι κλείνουν για κυκλοφορία 
με κινητήρα και ανοίγουν για πεζούς, 
ποδηλάτες, αναβάτες e- scooter, μέσα 
μαζικής μεταφοράς και άλλα! Στο 
πλαίσιο της εκστρατείας, οι εθνικές 
αστυνομικές δυνάμεις κατέγραψαν 
τον αριθμό των θανάτων από τροχαία 
ατυχήματα στις 17 Σεπτεμβρίου, με 
στόχο μηδενικούς θανάτους εκείνη 
την ημέρα. Οι δημόσιες εκδηλώσεις 
θα αναδείξουν τον ρόλο που μπορεί 
να παίξει κάθε χρήστης του δρόμου 
στην αποφυγή θανάτων, καθώς και τη 

σημασία της αστυνομίας στην επιβολή 
των κανόνων και στην προσπάθεια 
για την επίτευξη του «Vision Zero» 
της ΕΕ - μηδενικοί θάνατοι από 
δρόμους και σοβαροί τραυματισμοί 
σε ευρωπαϊκούς δρόμους έως το 
2050. Ωστόσο σήμερα και με την 
ενημέρωση που έχουμε δεν θα 
έπρεπε να χρειάζονταν οι εκδηλώσεις 
για να ενθαρρύνουν τις τοπικές 
αρχές στην εισαγωγή και προώθηση 
βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και 
μεταφοράς στον αστικό ιστό και για 
να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των 
πολιτών στη χρήση εναλλακτικών 
τρόπων μετακίνησής τους. Θα έπρεπε 
να είναι αυτονόητο! Αυτό δείχνει ότι 
δεν έχουμε κατανοήσει το πρόβλημα 
ακόμα. Στην Ελλάδα συμμετείχαν 87 
Δήμοι με δράσεις ευαισθητοποίησης 
πολιτών όπως καθαρισμοί δημόσιων 
χώρων, ποδηλατοβόλτες, δωρεάν 
μετακινήσεις με αστικά λεωφορεία, 
διαγωνισμοί ζωγραφικής από παιδιά, 
ενημέρωση μαθητών σε σχολεία κ.α. 

Όχι μόνο για μια εβδομάδα… αλλά για 365 ημέρες!
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Όσο δύσκολο κι αν φαντάζει 
τόσο απαραίτητο είναι να 
προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για 
τα νέα μέτρα προστασίας covid -19 
που εφαρμόζονται με το άνοιγμα των 
σχολείων. Πέραν από το σχολείο που 
θα ενημερώσει και εφαρμόσει για τα 
νέα μέτρα, χρειάζεται και οι γονείς 
να τα προετοιμάσουν, ιδιαίτερα τα 
μικρότερα παιδιά που δεν έχουν 
την ωριμότητα να κατανοήσουν την 
σοβαρότητα κάποιων καταστάσεων.

Τα παρακάτω 5  βήματα θα σας βοηθήσουν 
να επικοινωνήσετε τους κανόνες πιο 
αποτελεσματικά ώστε όχι απλώς να τους 
ακούσει αλλά να τους ακολουθήσει και να 
τους τηρήσει!

Βοηθήστε το να κατανοήσει
Από τις έρευνες γνωρίζουμε ότι οι 
άνθρωποι ακολουθούν κάποιον κανόνα 

Πως θα κατανοήσει ένα παιδί τα μέτρα προστασίας;

περισσότερο όταν έχουν κατανοήσει την 
χρησιμότητά του. Όταν λοιπόν γνωρίζει 
το παιδί μας τους λόγους για τους οποίους 
πρέπει να κάνει ή να μην κάνει κάτι, του 
είναι πολύ πιο εύκολο να αποδεχτεί και 
να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση.

Κάντε το πραγματικό
Για να πετύχετε το παραπάνω θα 
σας βοηθήσει να δώσετε στο παιδί 
παραδείγματα που να είναι κοντά στην 
δική του πραγματικότητά. Θεωρίες και 
γενικεύσεις  τύπου «είναι σωστό», «υπάρχει 



ενισχύσουμε. Δηλαδή να πούμε ότι «ίσως 
δεν το έκανες σωστά αλλά πιστεύω ότι 
σιγά-σιγά θα τα καταφέρεις».
Αυτή η πανδημία είναι μία πρόκληση να 
γίνουμε καλύτεροι γονείς και να δούμε τελικά 
τα νέα δεδομένα στη ζωή μας ως ευκαιρία για 
να «χτίσουμε» νέες δεξιότητες στα παιδιά μας.

*Της Μαργαρίτας Γερμάνη, M.A., E.C.P.
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κίνδυνος» «να είσαι υπεύθυνος» δεν είναι 
από μόνες τους κοντά στην πραγματικότητα 
του παιδιού. Δώστε στο παιδί απλά και 
περιγραφικά παραδείγματα. Όπως ο 
φίλος τους ή τα αδέρφια του φίλου του 
που μπορεί να έχουν άσθμα ή κάποιο 
άλλο θέμα υγείας και να κινδυνεύουν. 
Άρα υπάρχουν πιθανότητες να γίνει και το 
ίδιο μεταδότης του ιού και να κινδυνέψει 
κάποιος άλλος εξ’ αιτίας του. Ρωτήστε το αν 
θα του άρεσε αυτό. Τα παραδείγματα αυτά 
θα το βοηθήσουν να κάνει «εικόνα» μία 
πιθανή πραγματικότητα. Κάτι λοιπόν που 
μπορώ να το «δω» και να το κατανοήσω 
είναι πολύ πιο πιθανό να το σεβαστώ, να το 
αποδεχτώ και να το εφαρμόσω. Δώστε του 
να καταλάβει ότι η ατομική ευθύνη είναι 
και συλλογική ευθύνη. Είναι μία ευκαιρία 
να μάθουν τα παιδιά μας να λειτουργούν 
μέσα σε ένα σύνολο, να έχουν σεβασμό 
για τον συνάνθρωπό τους και να ξεφύγουν 
λίγο από τον εγωκεντρισμό τους.

Προετοιμάστε το παιδί σας
Πείτε τους ότι κάποια παιδιά ίσως 
αθετήσουν τους κανόνες ή πούνε ότι δεν 
φοβούνται, ακόμα και πως δεν υπάρχει 
καν ο ιός. Εξηγήστε τους ότι η κάθε 
οικογένεια μπορεί να έχει άλλες απόψεις 
ή να μην έχουν καταλάβει αυτά τα παιδιά 
τους λόγους των νέων κανόνων και ότι 
καλά θα κάνουν να τα αγνοήσουν κι 
όχι να τα μιμηθούν. Εάν αυτό συμβεί, το 
παιδί σας θα είναι προετοιμασμένο και θα 
αισθανθεί εμπιστοσύνη και σιγουριά να 
ακολουθήσει αυτά που του είπατε.
Περιγράψτε τη νέα συμπεριφορά

Εξηγήστε στο παιδί σας τι πρέπει να κάνει. 
Συνοψίστε δίνοντάς του σαφείς οδηγίες 
για το πως θα συμπεριφερθεί. Όχι, δεν 
είναι αυτονόητο! Είναι σημαντικό να 
περιγράψετε ακριβώς το τι χρειάζεται να 
κάνει, δηλαδή να κρατάει τις αποστάσεις, 
να πλένει χέρια ακόμα και πώς να 
χρησιμοποιεί τις τουαλέτες του σχολείου 
και πώς να συμπεριφέρεται στο σχολικό ή 
ό,τι άλλο ορίζουν οι ειδικοί.

Αποφύγετε
Τον πανικό, τον εκφοβισμό, την υστερία. 
Ως γονείς οφείλουμε να είμαστε σοβαροί, 
μετρημένοι αλλά και ψύχραιμοι. Ας έχουμε 
κατά νου ότι υπάρχουν πιθανότητες, τα 
παιδιά, να μην ακολουθήσουν όσα τους 
πούμε. Όμως αν τα μαλώσουμε ή τα 
ακυρώσουμε λέγοντας «πάντα κάνεις του 
κεφαλιού σου» τότε ποτέ δεν θα μπούνε 
στο κόπο να τα κάνουν. Χρειάζεται να τα 
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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 
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 
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 
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε 
συνεργασία με τον Δήμο Ναυπακτίας 

υλοποίησε ενημερωτική εκδήλωση 
στη Ναύπακτο παρουσίασης του έργου 
με τίτλο: «Προώθηση τουριστικής 
ελκυστικότητας της Δυτικής Ελλάδας 
μέσω διαδρομών πεζοπορίας και 
εισαγωγή νέας τουριστικής προσέγγισης 
(P.A.T.H.)» - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας  INTERREG 
Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020 το οποίο 
υλοποιείται και χρηματοδοτείται στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A 
Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020. 

Στόχος του έργου, η τουριστική ανάδειξη 
και προβολή της Δυτικής Ελλάδας μέσω 
της δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων 
ηλεκτρονικών διαδρομών πεζοπορίας 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ “P.A.T.H.”

 Ε
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Μοναδικό το μουσείο άλατος στο Μεσολόγγι
Το πρώτο και μοναδικό θεματικό 
μουσείο άλατος στην Ελλάδα λειτουργεί 
από αρχές του Σεπτέμβρη 2020  στην  
Τουρλίδα του Μεσολογγίου, μέσα στις 
αλυκές και δίπλα από τη λιμνοθάλασσα.

Μέσα στο ειδυλλιακό περιβάλλον 
της λιμνοθάλασσας, στην Τουρλίδα 
Μεσολογγίου δεσπόζει το Μουσείο 
Άλατος το οποίο είναι δημιούργημα του 
ιδρυτή του Κέντρου Λόγου και Τέχνης 
«Διέξοδος» κου. Νίκου  Κορδόση και της 
συζύγου του κας Δέσποινας Κανελλή. 
Το Μουσείο Άλατος έρχεται να δώσει 
προστιθέμενη αξία στην περιοχή, 
αλλά και στον λευκό “θησαυρό” της 
λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, 
το αλάτι, που καλύπτει το 90% της 
πανελλήνιας παραγωγής και αποτελεί ένα 
από τα εξαγώγιμα προϊόντα της περιοχής. 
Στο Μουσείο Άλατος ο επισκέπτης μπορεί 
να ενημερωθεί για τις 14.000 χρήσεις 
του, να γνωρίσει τα είδη των αλατιών, 
την ποικιλία των χρωμάτων τους και της 
κοκκομετρίας τους. Επίσης, στον χώρο 
μπορεί να δει έργα τέχνης καλλιτεχνών 
εμπνευσμένων από το αλάτι, αλλά και τη 
μοναδική, γνωστή στην Ελλάδα, συλλογή 
1.500 αλατιέρων που χρονολογούνται 
από το 1800 μέχρι τις μέρες μας.
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Ανεβαίνοντας στο παρατηρητήριο 
θα παρακολουθήσει τη διαδικασία 
καλλιέργειας και παραγωγής 
του αλατιού, θα δει τα παλιά 
μηχανήματα συγκομιδής του 
και θα απολαύσει τη μαγεία της 
λιμνοθάλασσας και τη ζωή των 
εκατοντάδων σπάνιων πτηνών 
που ενδημούν στον εξαιρετικό 
υδροβιότοπο της περιοχής.

Επίσης, θα πληροφορηθεί για τις αλυκές 
όλης της Ελλάδος, αλλά και για την 
ιστορία των αλυκών Μεσολογγίου που 
χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα. 
Επιπλέον, ο επισκέπτης του μουσείου 
μαθαίνει για οτιδήποτε σχετίζεται με το 
αλάτι από την πρώτη εμφάνισή του στον 
πλανήτη, μέχρι τις μέρες μας, δηλαδή 
τη σχέση του με την οικονομία, την 
υγεία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το 
περιβάλλον, τον τουρισμό και τη θρησκεία. 
O Νίκος Κορδόσης τονίζει: «η Ιερή 

Πόλη του Μεσολογγίου, είναι απόλυτα 
συνυφασμένη με το αλάτι, όχι μόνο διότι 
εκατοντάδες οικογένειες ζουν από αυτό, 
αλλά και διότι στις αλυκές του Μεσολογγίου 
καλλιεργείται και εξορύσσεται το 65% της 
ελληνικής παραγωγής. Άλλωστε, μόνο 
οι έμπειροι αλυκάριοι του Μεσολογγίου 
γνωρίζουν πώς και πότε θα συλλέξουν, 
χωρίς μηχανήματα, αλλά μόνο με τα χέρια 
τους, το καλύτερο αλάτι του κόσμου, που 
είναι η γνωστή αφρίνα, δηλαδή ο ανθός 
του αλατιού».
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ΧΑΜΗΛΑΛΙΠΑΡΑ
25ΓΡ.ΠΡΩΤΕΪΝΗ

ΖΗΣΕ
∆ΥΝΑΤΑ

Ζήσε δυνατά µε καθηµερινό σύµµαχο το Arla PROTEIN! 
To Arla PROTEIN είναι ένα θρεπτικό ρόφηµα γάλακτος από φυσικά 
συστατικά και υπέροχη γεύση σοκολάτας. Έχει χαµηλά λιπαρά
και κυκλοφορεί σε 2 τύπους. Χαµηλά Λιπαρά και Χαµηλά Λιπαρά
µε 50% λιγότερη ζάχαρη. Ιδανικό για την αύξηση και διατήρηση
της µυϊκής µάζας, το Arla PROTEIN ενισχύει
την προσπάθειά σας για µια ισορροπηµένη
διατροφή και άριστη φυσική κατάσταση.
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Όλοι μας γνωρίζουμε πως μία βόλτα με το ποδήλατο είναι από μόνη της αρκετή 
για να μας φτιάξει τη διάθεση ανά πάσα στιγμή.  Υπάρχουν όμως και διάφοροι τρόποι 

που μπορούν να κάνουν την όλη διαδικασία ακόμα πιο διασκεδαστική!

1. Βγες για ποδήλατο μαζί με παρέα!

2. Επίλεξε μία καινούργια διαδρομή που δεν έχεις ξανακάνει!

3. Κυνήγα τις κατηφόρες! Το πρόβλημα εδώ είναι πως με κάποιο τρόπο 
    πρέπει να τις ανέβεις πρώτα…

4. Προσπάθησε να σπάσεις το προσωπικό σου ρεκόρ τελικής ταχύτητας! 
    (Τα τριψήφια νούμερα δεν είναι και τόσο διασκεδαστικά…)

5. Δοκίμασε να σπριντάρεις έναν φίλο σου! Αρκεί να μην είναι πιο δυνατός από σένα…

6. Κάνε σούζα! Με «κουμπωτά» είναι ακόμα πιο διασκεδαστικό!

7. Κάνε στάση στο αγαπημένο σου καφέ! Καλύτερα προς το τέλος της διαδρομής
    για να απολαύσεις και ένα κομμάτι κέικ ή δύο ή όλο το κέικ!

8. Βάλε powermeter! Αν έχεις ήδη τότε… βγάλε το powermeter!

9. Κάνε λογαριασμό Strava και «κυνήγα» τα KOM στο βουνό!

10. Πάρε μέρος σε έναν ποδηλατικό αγώνα!

10 τρόποι για να διασκεδάσεις με το ποδήλατο!
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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.

                                                                                                                                           

«Τα δώρα της Ειρήνης»
 
Την αδυναμία  πάρα πολλών γονέων  να αποκτήσουν   τα  σχολικά   είδη  που έχουν ανάγκη τα παιδιά τους για την 
παρακολούθηση των μαθημάτων  έσπευσε για άλλη μια χρονιά   να καλύψει η «Διέξοδος». Μετά από υπόδειξη των 
δασκάλων  και με την επιβαλλόμενη διακριτικότητα   «μοίρασε χαμόγελα»  σε 183  μαθητές των  Δημοτικών  Σχολείων 
του Μεσολογγίου προσφέροντάς τους  τσάντες γεμάτες  με  όλα ανεξαιρέτως τα σχολικά είδη που τους ήταν αναγκαία. 
Μια χειρονομία αγάπης προς τους μαθητές των δημοτικών σχολείων, η οποία όπως και τα προηγούμενα χρόνια, 
πραγματοποιήθηκε στη μνήμη της  αδικοχαμένης νεαρής φίλης της «Διεξόδου» φοιτήτριας Ειρήνης Τριανταφύλλου.                                                                                                             
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Δεν πρόκειται για μια τυχαία γάτα. Με 
περισσότερους από 100.000 ακολούθους 
στο Instagram, η Gli είναι μια γάτα - celebrity, 
η οποία εδώ και 16 χρόνια τριγυρνά 
στους διαδρόμους της Αγίας Σοφίας 

Γάτα celebrity!
ενώ καλωσορίζει και αποχαιρετά τους 
ανθρώπους που την επισκέπτονται. 
H εν λόγω λοιπόν γάτα, βρίσκεται σε 
καραντίνα και λαμβάνει θεραπεία, λίγες 
ημέρες αφού εμφάνισε συμπτώματα 

ασθένειας. «Αγαπητοί φίλοι, είμαι εδώ μετά 
από αρκετό καιρό σιωπής...» ανέφερε μέσω 
του ‘προσωπικού της λογαριασμού” στο 
Instagram η Gli, εξηγώντας την κατάσταση. Τι 
άλλο θα δούμε στα social media…

                                                      @hagiasophiacat
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 Αν και βρίσκεται μια ανάσα από 
την πόλη της Ναυπάκτου, πολλοί 
λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν 
τις ομορφιές που κρύβει το 
φαράγγι του Σκα. Ο χείμαρρος 
Σκα πηγάζει στην περιοχή των 
χωριών Νιόκαστρο και Άνω 
Μαμουλάδα και διασχίζει τα 
βουνά της Κάτω Ναυπακτίας.

Στις ορεινές ρεματιές, η ροή του είναι 
μόνιμη, όμως χαμηλότερα η κοίτη 
του μέσα στο φαράγγι είναι ξερή 
και γεμάτη κροκάλες. Στις έντονες 
βροχοπτώσεις κατεβάζει μεγάλους 
όγκους νερού και γίνεται ορμητικός κι 
αρκετές φορές επικίνδυνος. Στη πορεία 
της ροής του συναντάμε διαδοχικούς 
εντυπωσιακούς καταρράκτες που 
ρέουν σε μικρά βάραθρα που 
σχηματίστηκαν από τη διάβρωση του 
νερού.  Λίγο ψηλότερα συναντάμε 
λιθόκτιστο οχυρό από την περίοδο των 
Ενετών.  Από τα παλαιότερα χρόνια 
το φαράγγι αποτελούσε πέρασμα 
από τη Ναύπακτο προς τα ορεινά του 

Βενέτικου και τα Κράβαρα. Το μονοπάτι 
αυτό είναι βατό σήμερα και ιδανικό 
για ορειβατικές πορείες. Στις δυτικές 
πλαγιές του φαραγγιού συναντούμε 
την ιστορική μονή του Αγίου Ιωάννη 
Προδρόμου, με πρόσβαση από το 
χωριό Βομβοκού. Στις ανατολικές 
πλαγιές συναντούμε τον αρχαιολογικό 
χώρο «Ασκληπείον εν Κρούνοις», με 

πρόσβαση μόνο με τα πόδια από την 
περιοχή του χωριού Σκάλα ή μέσω του 
μονοπατιού στο φαράγγι. Κάθε χρόνο 
ο Ορειβατικός Σύλλογος Ναυπάκτου 
σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό- 
Εξωραϊστικό Σύλλογο Νεοκάστρου 
πραγματοποιεί το « Πέρασμα του 
φαραγγιού του Σκα» το μήνα Ιούνιο, 
με μεγάλη συμμετοχή φυσιολατρών.

               

          Το φαράγγι              

                    του Σκα!






