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Με συνέπεια και συνέχεια!

 Χωρίς αναπαράσταση του ιστορικού γεγονότος στο ενετικό λιμάνι της πόλης 
της Ναυπάκτου λόγω πανδημίας, αλλά με πολύ μεγάλη απήχηση, γιορτάστηκε 
φέτος η 450η επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, γνωστή στον Δυτικό 
κόσμο και ως «Ναυμαχία του Lepanto».

Αποδεικνύεται περίτρανα εκ του αποτελέσματος, ότι ο εορτασμός του εν 
λόγω γεγονότος, δεν αρκεί να περιστρέφεται γύρω από την αναπαράσταση της 
ναυμαχίας σε μια βραδιά και μόνο γύρω από αυτή.

Όταν επιλέγονται σωστά και με σχεδιασμό τρόποι εορτασμού που 
έχουν νόημα και με αξιοπρέπεια προβάλουν το γεγονός και τη πόλη, τότε 
μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα.

Συγχαρητήρια λοιπόν στους συντελεστές, αλλά ας μη ξεχνάμε ότι η 
επικοινωνία και η τουριστική προβολή δεν τελειώνουν την επομένη ημέρα των 
εορτασμών.

Για να πιάσει τόπο η προσπάθεια, θέλει συνέπεια και συνέχεια!                                                                                

                                                                                 Να είστε καλά,
                                                   Τάσος Ξύδης 

                                                  Υπεύθυνος Έκδοσης 
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Χωρίς αναπαράσταση του 
ιστορικού γεγονότος στο Ενετικό 
λιμάνι της πόλης λόγω πανδημίας, 
αλλά με πολύ μεγάλη απήχηση, 
γιορτάστηκε φέτος η 450η επέτειος 
της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, 
γνωστή στον δυτικό κόσμο και ως 
«Ναυμαχία του Lepanto».

Η ναυμαχία έγινε στις 07 Οκτωβρίου του 1571 
μεταξύ των ενωμένων στόλων της Ισπανίας, 
της Βενετίας, της Γένουας, της Νεάπολης και 
Σικελίας αφενός και του ενιαίου στόλου 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αφετέρου, 
στην είσοδο του Κορινθιακού Κόλπου. 
Είναι μια από τις σημαντικότερες ναυμαχίες 
στην παγκόσμια ιστορία και η αμέσως 
μετά της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας πιο 
ιστορική θαλάσσια σύγκρουση, που έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο για το μέλλον της Δύσης. 
Αποτελεί δε ακόμη και ιστορικό σταθμό στη 
ναυτική τακτική καθώς και στη ναυπηγική. 
Μετά τη κατάληψη της Κύπρου από τον 
Σουλτάνο Σελήμ Β ,́ τον Αύγουστο του 1570, 
και τις επακόλουθες από τους Τούρκους 
σφαγές των παραδοθέντων Ενετών αλλά 
και μετά την στάση των Οθωμανών έναντι 
των Χριστιανικών κρατών, άρχισαν τότε 

με την πρωτοβουλία του, μετέπειτα Αγίου, 
Πάπα Πίου του Ε΄ τα Χριστιανικά κράτη και 
μάλιστα η Ισπανία και η Ενετία να συνάπτουν 
συμμαχίες για κοινές κατά των Οθωμανών 
πολεμικές ενέργειες που απέβλεπαν κυρίως 
στη διάλυση του οθωμανικού στόλου και την 
απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών.  

Η ναυμαχία αυτή έληξε την ίδια μέρα, με 
θριαμβευτική επικράτηση των Δυτικών, 
αλλά και τεράστιες απώλειες και από τις 
δυο πλευρές. Ένα ισχυρό μήνυμα που 
φτάνει μέχρι και το σήμερα, ειδικά μετά τις 
συνεχόμενες προκλήσεις των Τούρκων στη 
Μεσόγειο. 
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Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδ-
ρου της Δημοκρατίας Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου τέθηκαν οι Επε-
τειακές Εκδηλώσεις του Δήμου 
Ναυπακτίας  για  τα 450 χρόνια από
τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, υπογ-
ράφοντας το προσωπικό της ενδια-
φέρον με τη παρουσία της στην 
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση 
στεφάνων. 

Το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

θέτει υπό την Αιγίδα της τους Επετειακούς 
Εορτασμούς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το 
Δήμο Ναυπακτίας.  Η κορυφαία στιγμή της 
ιστορίας μας, η Ναυμαχία της Ναυπάκτου, 
τιμάται και προβάλλεται με τον πλέον 
επίσημο τρόπο λαμβάνοντας εθνικές 
και ευρωπαϊκές διαστάσεις. Παράλληλα 
σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων 
και της πολιτικής, όπως ο πρώην Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης 
Παυλόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης 
Σχοινάς, η Ιστορικός και πρώην Υπουργός κ. 

Σία Αναγνωστοπούλου και η Ακαδημαϊκός 
και Ιστορικός κ. Μαρία Ευθυμίου, μιλούν για 
την ιστορία, τις αξίες, αλλά και τα επίκαιρα 
μηνύματα της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. 
Τιμώντας τις φετινές Επετειακές Εκδηλώσεις 
για τη συμπλήρωση των 450 χρόνων από 
τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, θα προβάλετε 
από τη COSMOTE History μέσα από το κανάλι 
you tube COSMOTE TV έως και τις 31 Οκτ. 
ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που 
αναδεικνύει άγνωστες πτυχές της ιστορίας 
και στο οποίο μιλούν εξέχοντες Ακαδημαϊκοί 
και όχι μόνο. 
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Το Υπουργείο Πολιτισμού  και προ-
σωπικά η Υπουργός κ.Λίνα Μενδώνη 
σε συνεργασία με το Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο διοργάνωσαν 
μια εξόχως αξιόλογη Έκθεση με 
τίτλο «ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 1571». 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και 
ιδιαίτερα το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 
συνδράμει τις εκδηλώσεις με την 
παρουσία του. Μήνυμα απέστειλαν και οι 
Πρέσβεις της Ισπανίας, Αυστρίας, Μάλτας 
και της Κυπριακής Δημοκρατίας , οι οποίοι 
τιμούν τις εκδηλώσεις με την παρουσία 
τους.  Παρόντες και η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας και η  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
με τους περιφερειάρχες τους, το Ινστιτούτο 
Θερβάντες, η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος κ.α. 
φορείς και προσωπικότητες.
Παράλληλα υλοποιήθηκαν πολλές 
σημαντικές εκδηλώσεις μνήμης, όλη την 
εβδομάδα των εορτασμών, όπως αυτή με 
τη χορωδία Ναυπάκτου με αφιέρωμα στον 
Μίκη Θεοδωράκη, μαζί με τη φιλαρμονική 
Ναυπάκτου και τη φιλαρμονική Κέρκ-
υρας «Μάντζαρος».
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Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Υφυπουργός 
Παιδείας και Καθηγητής Εξωτερικής 
Πολιτικής Άγγελος Συρίγος, ο πρώην 
Υπουργός Εξωτερικών και καθηγητής 

Δημοσίου Δικαίου – Συνταγματολόγος 
Γιώργος Κατρούγκαλος και η Γενική 
Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέ-
λευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης  
Δέσποινα  Τσοβίλη - Χατζηβασιλείου.  Τη
συζήτηση συντόνισε  ο γνωστός δημο-
σιογράφος Γιάννης Παπαδόπουλος. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν οι Πρέσβεις της 
Κύπρου Κυριάκος Κενεβέζος, της Ισπανίας 
Enrique Miguel Rubio, της Αυστρίας 
Hermine Poppeller και της Μάλτας Joseph 
Cuschieri. Το Ινστιτούτο Θερβάντες 

παρουσιάζει στη Ναύπακτο την Έκθεση 
Φωτογραφίας του Χοσέ Μανουέλ Νάβια 
«Μιγκέλ ντε Θερβάντες ή η λαχτάρα για 
ζωή», με την υποστήριξη του Δήμου 
Ναυπακτίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος. Με την 
ολοκλήρωση των εορτασμών η πόλη 
ανακήρυξε σε Επίτιμη Δημότη του Δήμου 
Ναυπακτίας τη πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κα Σακελλαροπούλου, 
παρουσία επισήμων στο Δημαρχείο 
Ναυπακτίας.

Στο πύργο του Μπότσαρη, πραγ-
ματοποιήθηκε  μια  εξαιρετική συζή-
τηση με σημείο αναφοράς το 
ιστορικό γεγονός της Ναυμαχίας της 
Ναυπάκτου, αλλά και τις σύγχρονες 
προεκτάσεις του.
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Πετυχαίνοντας  το στόχο  τους,  για
προβολή της πόλης της Ναυπάκ-
του και εφαρμόζοντας το προβλε-
πόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο 
λόγω πανδημίας, υλοποιήθηκαν 
με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 
στις 18 Σεπτεμβρίου στο Εθνικό 
Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκ-
του οι Πανελλήνιοι Αγώνες Τοξο-
βολίας, όλων των κατηγοριών 

Οι αγώνες ήταν αφιερωμένοι στα “60 
χρόνια μνήμης” από τη δωρεά του 
Δημητρίου Παπαχαραλάμπους και 
υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη πόλη 

Πανελλήνιοι Αγώνες Τοξοβολίας στη Ναύπακτο!
της Ναυπάκτου. Μια συνδιοργάνωση 
του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, της περιβαλλοντικής 
οργάνωσης “Πράσινο +Μπλε” και του 
ΑΣ Τοξοβολίας Πέλοπας, σε συνεργασία 
με το ΑΣΤ Προαστείου και με την αιγίδα 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας 
και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
- επιτροπής Παπαχαραλάμπειου Εθνικού 
Σταδίου Ναυπάκτου. 

τόξων ολυμπιακού, σύνθετου,Bare,
παραδοσιακού και όλων των ηλι-
κιών Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, 
Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων. 
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Τα μετάλλια στους νικητές αγώνων απένειμαν 
ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας Βασίλης 
Γκίζας, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και 
αθλητισμού Ντίνος Τσουκαλάς, ο πρόεδρος 
του Εθνικού Παπαχαραλάμπειου εθνικού 

σταδίου Γιώργος Μίχος, ο εκπρόσωπος  της 
περιβαλλοντικής οργάνωσης “Πράσινο + 
Μπλε” Τάσος Ξύδης, και ο πρόεδρος του 
ΑΣ Τοξοβολίας “Πέλοπας” Παύλος Κούλης. 
Ευχαριστούμε θερμά σωματεία, προπονητές, 

αθλητές και συνοδούς που μας τίμησαν με 
τη συμμετοχή τους, οι οποίοι τόσο από τη 
διοργάνωση όσο και από τη παραμονή τους 
στη Ναύπακτο, αποκόμισαν τις καλύτερες 
των εντυπώσεων.
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Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχές 
που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της 
διοργάνωσης, υλοποιήθηκαν οι 1οι 
αγώνες  ορεινού  τρεξίματος,  semi
trail  24km  και 13km,  την Κυριακή
29 Αυγούστου στην Άνω Χώρα 
Ορεινής Ναυπακτίας. 

Συνδιοργανωτές ο Δήμος Ναυπακτίας, 
η  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας και η 
περιβαλλοντική οργάνωση Πράσινο 
+Μπλέ, σε μια προσπάθεια ανάδειξης 
και προβολής της Ναυπακτίας, δίνον-
τας έμφαση στην ασφάλεια των 
αγωνιζομένων και των επισκεπτών. Τους 
αγώνες  τίμησαν με τη συμμετοχή και τη 
παρουσία τους κορυφαίοι πρωταθλητές 
και αθλητές όπως ο Αλέξανδρος 
Παπαμιχαήλ που εκπροσώπησε  τη  χώρα   
μας  πρόσφατα  στο Τόκιο στο Βάδην, 
η Αγγελική Μακρή, ο Κωνσταντίνος 
Αλέξανδρος  Ντεντόπουλος  καθώς και 
άλλοι  μεγάλοι  αθλητές  του  τρεξίματος 
όπως οι Ροδόπουλος Νίκος, Μανιώ-της 
Γιώργος, Παναγιωτόπουλος Πανα-γιώτης 
και Αρκουμάνη Θεοφάνης.
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Περπατήστε, χρησιμοποιήστε το 
ποδήλατό σας, τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς και όχι μόνο για μια 
εβδομάδα. Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας» (ΕΕΚ) από το 2002 
έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος 
θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την προαγωγή βιώσιμων προτύπων 
κινητικότητας.

Φέτος με αφορμή και την πρόταση για 
τις 100 ουδέτερες πόλεις εντάσσονται 
εκδηλώσεις που μειώνουν το ανθρακικό 
αποτύπωμα με το μήνυμα «χρησιμοποιούμε 
λιγότερο το αυτοκίνητο, περπατάμε με 
τα πόδια και το ποδήλατο με μικρότερο 
ανθρακικό αποτύπωμα». 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 20η 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! 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 

Όχι μόνο για μια εβδομάδα… αλλά για 365 ημέρες!
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, ποδήλατο 
βόλτες, δωρεάν μετακινήσεις με αστικά 
λεωφορεία, διαγωνισμοί ζωγραφικής από 
παιδιά, ενημέρωση μαθητών σε σχολεία κ.α. 
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Στο TedxΤhessaloniki βρέθηκε στη 
σκηνή ένας 27χρονος δάσκαλος 
από τη Δράμα που δίδασκε σε ένα 
τετραθέσιο δημοτικό σχολείο στον 
Φουρφουρά, ένα χωριό στο ορεινό 
Ρέθυμνο της Κρήτης. Στο τέλος 
της ομιλίας του κατάφερε όλη την 
αίθουσα να έχει σηκωθεί όρθια και 
να τον χειροκροτεί. Τι ήταν αυτό 
που μοιράστηκε με τον κόσμο 
που οδήγησε σε αυτή την έκρηξη 
ενθουσιασμού;

Συχνά οι πιο απλές κινήσεις είναι αυτές 
που μιλάνε απευθείας στην καρδιά 
του κόσμου. Ο νεαρός δάσκαλος που 
συνεπήρε το κοινό ονομάζεται Άγγελος 
Πατσιάς και τα τελευταία χρόνια, μαζί 
με  μία ομάδα δασκάλων, αλλάζουν 
τα δεδομένα της διδασκαλίας όπως την 
ξέραμε. Μόλις 25 χρονών όταν διορίστηκε, 
με δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 
στην πλάτη του, ο Άγγελος βρέθηκε στο 
μικρό σχολείο, στον άγνωστο Φουρφουρά 
παρέα με δύο ακόμη νέα παιδιά, τον 
Γιάννη με καταγωγή από το χωριό και την 
Γιούλη. Η τριάδα δασκάλων σήκωσε τα 
μανίκια και αργά, αλλά σταθερά άρχισε να 
αλλάζει το σύστημα εκ των έσω. Έχοντας 
στο μυαλό τους τη φιλοσοφία του «βρες 
τον τρόπο να μαθαίνουν τα παιδιά χωρίς 
τα ίδια να το συνειδητοποιούν», έβαλαν 
στην άκρη τα εγχειρίδια των παλαιότερων 
και τόλμησαν να δημιουργήσουν ένα 
σχολείο αλλιώτικο. Οι τάξεις άλλαξαν 

μορφή και διακόσμηση, ενώ τα παιδιά 
άρχισαν να μαθαίνουν την αυτοδιαχείριση 
μέσα από την κουζίνα, το θερμοκήπιο, 
τους βοτανόκηπους και το κοτέτσι. Έγιναν 
οι ρεπόρτερ του «Φουρφουράς TV», 
βγήκαν στη φύση με το «Δίκτυο των 
Ορέων» και συνεργάστηκαν με άλλα 
σχολεία, λασπώθηκαν, έμαθαν τη γη, 
συνεργάστηκαν. Και έτσι γεννήθηκε «το 
σχολείο της φύσης και των χρωμάτων», 
ένα άκρως ενδιαφέρον υβρίδιο που έχει 
ως στόχο πρώτα τη μάθηση και μετά τη 
γνώση. Σίγουρα, υπήρξαν ερωτήματα 
για κάποιες μεθοδολογίες, ακόμα και για 
το ότι τα παιδιά έβγαιναν στο Ίντερνετ. 
“Το παν είναι να έχεις την εμπιστοσύνη 
των γονιών και των παιδιών και να τους 
πεις ότι δουλεύουμε για το ίδιο πράγμα. 
Ότι αγαπάμε όλοι τα παιδιά πάρα πολύ, 
επομένως είμαστε προσανατολισμένοι 
σε αυτό. Νομίζω ότι ουσιαστικά 
μεγαλώνουμε μαζί και πάντα είμαστε 
κοντά” αναφέρει σε συνέντευξή του ο 
Άγγελος και συνεχίζει…”Το σχολείο 
δεν διέφερε από όλα τα άλλα σχολεία 
της επαρχίας, οι δάσκαλοι έμεναν σε 
αυτό για μικρό χρονικό διάστημα, όπως 
γίνεται συνήθως. Εμείς λοιπόν «φάγαμε» 
πολλά Σαββατοκύριακα και πολλές 
εργατοώρες στο σχολείο. Το φτιάχναμε, το 
καθαρίζαμε, προσαρμόσαμε τις αίθουσες 
όπως θέλαμε. Επομένως, βλέποντας όλα 
αυτά οι χωριανοί αυτόματα νομίζω μας 
συμπάθησαν. Ακόμα και όταν υπήρξαν 
κάποια ερωτήματα, ήταν όλα πολύ 

Πρώτα η μάθηση και μετά η γνώση! 
καλοπροαίρετα και σε πολύ καλό κλίμα. 
Το όνομα «το σχολείο της φύσης και των 
χρωμάτων» το βάλαμε συμβολικά, κάτι 
το οποίο είχε όμως και μεγάλη δύναμη, 
καθώς το σχολείο έγινε κάτι ζωντανό, 
απέκτησε ταυτότητα. Οπότε, σιγά σιγά, 
οι διδασκαλίες άλλαξαν προς αυτή την 
κατεύθυνση. Είχε ένα ενδιαφέρον πώς 
διαχειρίζονται τα παιδιά όλα αυτά, το πώς 
ένιωθαν ελεύθερα να ανακαλύψουν 
τις κλίσεις τους. Κάθε φορά που κάναμε 
ένα δειλό βήμα μπροστά, βλέπαμε την 
ανταπόκριση τους. Είχε ενδιαφέρον να 
βλέπουμε τα παιδιά να λερώνονται με τις 
λάσπες, να δημιουργούν με χώματα, το 
μάθημα έξω στη φύση είναι ο καλύτερος 
δάσκαλος που μπορούν να έχουν. 
Διδάσκεις στα παιδιά τη συνύπαρξη, την 
υπομονή, την επιμονή και σίγουρα όλα τα 
παιδιά θέλουν να είναι λερωμένα! Μετά 
από τόσα χρόνια, έχουμε κάνει στροφή σε 
ένα πιο ανθρώπινο σχολείο που στοχεύει 
πρώτα στη μάθηση και μετά στη γνώση, 
που σέβεται την άποψη του μαθητή 
και τον χαρακτήρα του. Του διδάσκει 
πάνω απ’ όλα πώς να μάθει τον εαυτό 
του και από εκεί και πέρα να μπορεί να 
αποφασίζει για αυτόν. Με βάση αυτά, τα 
πράγματα αναπτύσσονται και όλες αυτές 
οι δραστηριότητες, με τις περισσότερες 
από αυτές να είναι όντως κάτι καινούριο, 
αλλά κάθε μαθητής να έχει τη δυνατότητα 
να γίνει καλός, να έχει ίσες ευκαιρίες να 
φτάσει εκεί που μπορεί να φτάσει”

από dinfo
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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.

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 
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.

Οι πόλεις  των 15 λεπτών
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Οι “αγώνες” διεξήχθησαν ανά μια  ώρα 
χρόνου εκκίνησης με περιορισμένο 
αριθμό παιδιών, ξεκινώντας  από τις 
09.00 το πρωί, για λόγους ασφαλείας 
λόγω covid, καθώς και για να 

Τηρώντας πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω 
πανδημίας, για την είσοδο στο χώρο 

απαιτείτο από τους συνοδούς κηδεμόνες 
των παιδιών και τους θεατές, αποδεικτικό 
εμβολιασμού ή αρνητικό rapid test  
48 ωρών, ή αποδεικτικό νόσησης.  Η 
συμμετοχή ήταν ΔΩΡΕΑΝ! 

αποφεύγεται η πολύωρη αναμονή και 
η κούραση των μικρών παιδιών. 
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“Πελατειακή ευφυΐα για καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα”
Η   Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας,
ως  επικεφαλής  εταίρος του ευρω-
παϊκού έργου CI-NOVATEC “Πελα-
τειακή ευφυΐα για καινοτόμα του-
ριστικά οικοσυστήματα - Customer
Intelligence for inNOVAtive  Tourism 
ECosystems” του Προγράμματος 
Interreg V-Α Ελλάδα – Ιταλία 
2014-2020, διοργάνωσε διήμερο 
απολογιστικό συνέδριο του  έργου
στο τέλος Σεπτεμβρίου στην 
αίθουσα του Πολύκεντρου Συνεδ-
ριακού Κέντρου στο Αίγιο.

Το κοινό καλώσόρισαν ο Αντιπερι-
φερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας 
και  Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης ο 
οποίος και δήλωσε ότι υπάρχει ένα πολύ 
μεγάλο πλάνο τουριστικής προβολής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο 
και ξεπερνά το ποσό των 4.000.000 ευρώ.

Παρών και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, Τάκης Παπαδόπουλος, 
εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας. Η ομάδα υλοποίησης του 
έργου απαρτίζονταν από την  υπεύθυνη 
του έργου, υπάλληλος του Τμήματος 
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Βίκυ Καραπάνου, την οικονομική υπεύ-
θυνη & υπεύθυνη επικοινωνίας του 
έργου, Νάντια Λάνταβου, καθώς και 
τους  Γιάννη Χαϊβιαρλή και Αγγελική 
Κωστοπούλου, οι οποίοι είχαν αναλάβει 
την οικονομική και διοικητική υλοποίηση 
του έργου. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος 
για το έργο Αντιπεριφερειάρχης, Φωκίων 
Ζαΐμης, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλάνο 
τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, το οποίο και ξεπερνά 
το ποσό των 4.000.000 ευρώ. Ακόμα, με 
τη συμμετοχή τους, τίμησαν το συνέδριο, 
μέλη των τριών Περιφερειακών Δικτύων 
των πιλοτικών περιοχών, Ναύπακτου, 
Αρχαίας Ολυμπίας και Καλαβρύτων. Πιο 

συγκεκριμένα, από την ΜΚΟ Πολιτισμού 
& Περιβάλλοντος, Πράσινο + Μπλε, 
ο  Τάσος Ξυδής,  ο Αρχαιολόγος από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, 
Κώστας Αντωνόπουλος, το μέλος του 
Συλλόγου Απανταχού Κρυονεριτών «Ο 
Δαμιανός», Μάργια Αποστολοπούλου, 
καθώς και τα  μέλη του Μορφωτικού & 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού, 
Ευτυχία Παπαναγιώτου και Νικόλαος 
Μιχαλόπουλος. “Το Πράσινο Μπλε 
συμμετέχει και στηρίζει κάθε προσπάθεια 
που προβάλει τη Ναυπακτία την Αιτω-
λοακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα. Μας 
δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε 
τη προσπάθειά μας, τους τρόπους αλλά 
και τα οφέλη του έργου CI-NOVATEC για 
τον φορέα μας, σε ένα ακροατήριο από τη 
Δυτική Ελλάδα και την Ιταλία” δήλωσε ο 
επικεφαλής του φορέα Ξύδης Τάσος. 

www.interregcinovatec.eu
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Με συμμετοχή 10.000 ατόμων 
από 10 χώρες, μέλη του Avaaz 
απ’ όλο τον κόσμο υλοποίησαν 
τη μεγαλύτερη δημοσκόπηση που 
έγινε ποτέ για το κλιματικό άγχος 
σε παιδιά και νέους ανθρώπους.

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

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

τους δηλαδή το πώς παίζουν, τρώνε, 
μελετούν και κοιμούνται. Το 75% δηλαδή 
περισσότεροι από 7 στους 10 πιστεύουν 
πως «το μέλλον είναι τρομακτικό» μάλιστα 
στην Πορτογαλία το ποσοστό φτάνει το 
81% και στις Φιλιππίνες το 92%. Το 58% 
δήλωσε πως οι κυβερνήσεις «πρόδωσαν 
εμένα και τις επόμενες γενιές», ενώ το 64% 
δήλωσε πως οι κυβερνήσεις δεν κάνουν 
αρκετά για να αποφύγουν μια κλιματική 
καταστροφή. Το 39% δηλαδή σχεδόν 
4 στους 10 νέους δήλωσαν πως πλέον 
διστάζουν να κάνουν παιδιά. 

Νέοι και κλιματικό άγχος!
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Τα αποτελέσματα αυτά είναι τρομακ-
τικά, και σύμφωνα με ψυχολόγους 
το κλιματικό άγχος δεν επηρεάζει 
μόνο τα παιδιά, αλλά όλες τις ηλικίες. 
Μέλη του Avaaz δημιούργησαν ένα    
διαδικτυακό χώρο όπου μπορούμε 
να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας 
και τις ανησυχίες μας πάνω στο θέμα.

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

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

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

η ομάδα του Avaaz
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Με το σύνθημα «Όλοι μαζί ρολάρουμε 
για καλό σκοπό», τοποθετήθηκαν 
στη Ναυπακτία, από τον Σύνδεσμο 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας και από τον Δήμο 
Ναυπακτίας οι «συσκευές» συλλογής 
πλαστικών καπακιών.

Πρόκειται για πιλοτική δράση με τις 
«συσκευές» να τοποθετούνται σε σχολεία 
και κεντρικά σημεία της πόλης, αλλά και 
σε τοπικά διαμερίσματα του Δήμου.
Στόχος του προγράμματος είναι η 
συλλογή πλαστικών καπακιών τα οποία 
στη συνέχεια θα οδηγούνται προς 
ανακύκλωση, με αντάλλαγμα για τον 
Δήμο χρηματικό ποσό που θα διατίθεται 
σε κοινωνικές δομές κλπ. Το έσοδο θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά είτε για 
την αγορά αναπηρικών αμαξίδιων είτε 
για οποιοδήποτε σχετικό είδος μπορεί 
να προσφερθεί σε άτομα με αναπηρία. 
Σε συνεργασία με τις κοινωνικές 
δομές του Δήμου Ναυπακτίας, τα είδη 
θα καταλήγουν σε ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 
Στην παρουσίαση που έκανε ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ντίνος Ζορμπάς, ήταν 
παρόντες ο Δήμαρχος Ναυπακτίας 
Βασίλης Γκίζας, οι αντιδήμαρχοι Σωκράτης 
Παπαβασιλείου και Ντίνος Τσουκαλάς, 
o δημοτικός σύμβουλος του Δήμου 
Δωρίδος Ανδρέας Ευσταθίου καθώς και 
η πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας 
Ναυπάκτου Μυρτώ Κιμινουλάκη. Οι 
«συσκευές » είναι μεταλλικές, σε διάφορα 

σχέδια όπως καρδιά, πεταλούδα, μπάλα, 
κούπα και καράβι. Φτιαχτήκαν με αυτά τα 
ιδιαίτερα σχήματα ώστε να έχουν ακόμη 
μεγαλύτερη απήχηση για την υλοποίηση 
του σκοπού της δημιουργίας τους. Σε 
αυτές τοποθετούμε προς ανακύκλωση 
πλαστικά καπάκια από μπουκάλια 

Οι πόλεις  των 15 λεπτών
νερού-αναψυκτικού, γάλατα-χυμούς, 
απορρυπαντικά κλπ. Συνολικά έχουν 
τοποθετηθεί 20 συσκευές σε πλατείες 
της Ναυπάκτου, Ανω Χώρας, Αντιρρίου, 
Χάλκειας, Λυγιά και Μαμουλάδας, καθώς 
και σε σχολεία, παραλίες και γήπεδο 
Ναυπάκτου. 

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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Ολοκληρώθηκε η Περιφερειακή 
ενημερωτική  η μερίδα για την προ-
σαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, 
που ήταν και η πρώτη που διορ-
γανώθηκε στη χώρα, με τη συνερ-
γασία του Υπουργείου Ενέργειας/ 
Περιβάλλοντος, του  Πράσινου Τα-
μείου και της Περιφέρειας Δυτι-κής 
Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγ-
ράμματος LIFEAdaptIN.

Σημαντικό μέρος της ημερίδας αφιε-
ρώθηκε στις προκλήσεις της κλιματικής 
αλλαγής για τη δημόσια υγεία, όπου 
τονίστηκε η άρρηκτη σύνδεση μεταξύ της 
κατάστασης του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής, η προτεραιότητα  στην 
προστασία των πολιτών της Ένωσης από 
περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους 
για την υγεία και την ευημερία, καθώς 
και η βαθιά εξάρτηση της ανθρώπινης 
κοινωνίας από τα οικοσυστήματα.  Από 
την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης 

Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών 
Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρος Δημητ-
ρογιάννης, κατά την τοποθέτησή του, 
ανέλυσε τα δεδομένα που σχετίζονται 
με τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην δημόσια υγεία για την 
περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, βάσει του 
Περιφερειακού Σχεδίου, με παράλληλα 
ανάγκη την εφαρμογή δράσεων 
Περιβαλλοντικής Υγείας. Ειδικότερα, 
αναμένεται να επηρεαστούν οι περιοχές 
στις οποίες συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος 
του ευαίσθητου πληθυσμού (ευπαθείς 
ηλιακές ομάδες 0-10 ετών και άνω των 60 
ετών) της Περιφέρειας, ήτοι μεγαλύτερο 
από το 20% του ευαίσθητου πληθυσμού 
της ΠΔΕ, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας 
και τα κύματα καύσωνα θα επιφέρουν 
αύξηση νοσηρότητας και θνησιμότητας 
λόγω αύξησης συχνότητας εκδήλωσης 
νοσημάτων όπως: Άσθμα, αναπνευστικές 
αλλεργίες και ασθένειες από τον 
ατμοσφαιρικό αέρα, Καρδιοαναπνευστικά 
προβλήματα και εμφράγματα, Νοση-
ρότητα και θνησιμότητα από τη ζέστη 

(θερμοπληξία, θερμικό στρες) καθώς 
και από ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. 
καύσωνες), Νεοπλάσματα, Επιπλοκές 
στην ανθρώπινη ανάπτυξη και Βλάβες 
της ψυχικής υγείας και διαταραχές άγχους. 
Επίσης,  η αύξηση έντασης και συχνότητας 
πλημμυρικών φαινομένων εκτιμάται 
ότι θα επιφέρει μεγαλύτερη συχνότητα 
επιδημιών μεταδοτικών ασθενειών (π.χ. 
ελονοσία, δάγκειος πυρετός, κίτρινος 
πυρετός κλπ) λόγω πλημμυρών και 
ακραίων καιρικών φαινομένων,  ενώ θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί πιθανή αύξηση 
των ασθενειών που θα  προκαλούνται 
από την υποβαθμισμένη ποιότητα του 
πόσιμου νερού. Ο κ. Δημητρογιάννης 
περιέγραψε και τις δράσεις και τα μέτρα 
που έχουν προταθεί για την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας στον τομέα της υγείας, 
και επισήμανε ότι εδώ και δύο χρόνια 
περίπου, σε συνεργασία των υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας έχει 
προβλεφθεί στα Σχέδια Δράσης Υγείας 
της Περιφέρειας, ξεχωριστή θεματική για 
την Υγεία και το Περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής           
                            στην δημόσια υγεία

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ:
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Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας... 
Οι ΟΙΚΟαπόψεις ειναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟαπόψεις 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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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. 

«Ο άνθρωπος είναι οι επιλογές του» 
Ζαν Πωλ Σαρτρ
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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!

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.






