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   Ναύπακτος      « Πήρε  πάλι  μπροστά »  η  αποχέτευση  

  Ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίες για το έργο της επέ-

κτασης του αγωγού λυμάτων Ναυπάκτου. Αρχή για 

τον εργολάβο η Πέμπτη 12 Μαΐου από το  αντλιοστά-

σιο στο Άλσος Γριμπόβου. Σο έργο κόστους 12 εκα-

τομμυρίων ευρώ, μετά από πολλές περιπέτειες χρη-

ματοδότησης , με τον ανάδοχο εργολάβο να προχω-

ρά κατά καιρούς σε διακοπές εργασιών και με απα-

νωτές τις παρατάσεις για τον χρόνο παράδοσής του, 

μάλλον φθάνει στο τέλος του.  

  Η καταληκτική ημερομηνία για την παράδοσή του 

πλέον είναι το τέλος Ιουνίου, με τον χρόνο αυτό να 

μοιάζει μεν ελάχιστος, αλλά ικανός σύμφωνα με τον 

εργολάβο να τελειώσει το έργο.  ήμερα από το σύ-

νολο της επέκτασης του αγωγού λυμάτων είναι 

έτοιμο το 95% του έργου και απομένει η σύνδεση των αντλιοστασίων με τον κεντρικό αγωγό και η παροχή ρεύματος. Σο 

επόμενο βήμα στο έργο είναι το στάδιο της  δοκιμαστικής λειτουργίας, που μετά το πέρας αυτής θα ακολουθήσουν πλέ-

ον οι συνδέσεις των περιοχών που εξυπηρετούνται από το δίκτυο. 

   Πάνω από 2.500 καταναλωτές  θα συνδεθούν στον αγωγό, αρχής γενομένης από τη δημοτική ενότητα  Αντιρρίου, 

καθώς και περιοχές που χρόνια τώρα δεν είχαν αποχέτευση, όπως η περιοχή της Παλαιοπαναγιάς,  του Πλατανίτη και 

του Καστρακίου (με γοργούς ρυθμούς αναπτυσσόμενες) , να οδηγούν τα λύματά τους πλέον στον βιολογικό καθαρι-

σμό της Ναυπάκτου. 

   Ψστόσο, αγκάθι παραμένει η αποπληρωμή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (ΑΠΕ), για υπέρβαση στο κό-

στος των εργασιών που διεκδικεί ο ανάδοχος εργολάβος του έργου, ύψους 2.8 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ποσό κα-

λείται να καταβάλει ο «κύριος του έργου», Δημοτική Επιχείρηση Όδρευσης  και Αποχέτευσης Ναυπάκτου, δηλαδή ο       

Δήμος Ναυπακτίας.        
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       Ελλάδα           χρονίως  πάσχουσα  η  δασοπροστασία 

   Ναυπακτία     άσκηση  δασοπυρόσβεσης « ΔΙΑ-ΠΤΡΟ  2011  

  Για ακόμη μία χρονιά, η χώρα μας υποδέχεται την αντι-

πυρική περίοδο με λιγοστά ή παλιά όπλα στη φαρέτρα 

της. Οι υπάρχοντες πόροι δεν έχουν κατανεμηθεί εγκαί-

ρως, η στελέχωση του Πυροσβεστικού ώματος είναι 

ελλιπής, το πλαίσιο οργάνωσης στο επίπεδο της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) παρουσιάζει 

ελλείμματα, η δασική έρευνα υστερεί, ενώ η ενημέρωση 

του κοινού ουσιαστικά απουσιάζει. Και ενώ η οικονομική 

κρίση υποφώσκει ως αιτία για την ελλιπή ετοιμότητα του 

μηχανισμού δασοπροστασίας, η περιβαλλοντική οργά-

νωση WWF Ελλάς υποστηρίζει ότι μια σημαντική βελτίω-

ση είναι δυνατή μόνο με συντονισμό και έγκαιρο προ-

γραμματισμό. υγκεκριμένα:  

 Κεντρικός συντονισμός και συνολικός σχεδιασμός.     

Η θετική προσπάθεια συντονισμού των Τπουργείων 

Περιβάλλοντος και Προστασίας του Πολίτη με τη διορ-

γάνωση διυπουργικής επιτροπής δεν έχει κινήσει ουσια-

στικά βήματα προόδου. Παρά την ψήφιση του νόμου 

για τη μετάταξη των αγροφυλάκων στις δασικές υπηρε-

σίες, η διαδικασία ενσωμάτωσής τους σε αυτές δεν έχει 

ακόμα ολοκληρωθεί.  

   Έμφαση στην πρόληψη και όχι την καταστολή.       

Ενώ είναι αποδεδειγμένο ότι η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών απαιτεί κυρίως σωστή διαχείριση και πρόληψη και 

όχι απλώς μονοσήμαντη καταστολή, δεκαπέντε μέρες μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, δεν έχουν ακόμα κατα-

νεμηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες οι προβλεπόμενοι πόροι, ενώ η χρηματοδότηση της Δασικής Υπηρεσίας για έργα αντι-

πυρικής προστασίας είναι φέτος μειωμένη κατά 10%, σε σχέση με πέρυσι. Οι ΟΣΑ ακόμη δεν έχουν λάβει τα 23 εκ. ευρώ 

από τη ΓΓΠΠ για εργασίες αντιπυρικής προστασίας, ενώ ακόμη κι όταν αυτά διατεθούν, η έλλειψη αξιολόγησης και δια-

φάνειας υποσκάπτει σοβαρά την αποτελεσματική χρήση τους για δασοπροστασία. Ακόμη όμως και τα υπάρχοντα κον-

δύλια για έργα αντιπυρικής προστασίας ύψους 45 εκ. ευρώ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτα-

τζής», δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί. Οι μόνοι πόροι εν τέλει που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής αφορούν σε μεταφορές 

πιστώσεων του έτους 2010 από τον Ειδικό Υορέα Δασών και αθροίζουν περίπου σε 1,5 εκ. ευρώ.  

Κοινωνική εγρήγορση – εθελοντική συμμετοχή. Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά σε επίπεδο αξιοποίησης των εθελοντών, 

παρότι η συνεισφορά τους είναι κρίσιμη στην αντιμετώπιση πυρκαγιών παγκοσμίως. Φρόνια προβλήματα και καθυστε-

ρήσεις σε νομοθετικές και οργανωτικές πρωτοβουλίες αποτελούν τροχοπέδη για την ουσιαστικότερη συμμετοχή τους. 

Κατηγοριοποίηση και ανανέωση του Μητρώου Εθελοντών της ΓΓΠΠ (με κατάλληλα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια), ε-

νιαία πιστοποιημένη εκπαίδευση, ασφάλιση, σαφές πλαίσιο αξιοποίησης και ενεργοποίησης, υλική ενίσχυση είναι αυτο-

νόητες λειτουργίες για κάθε σύστημα Πολιτικής Προστασίας 

   τo πλαίσια της καλύτερης προετοιμασίας του μηχανισμού 

δασοπυρόσβεσης με  την αντιπυρική περίοδο να έχει ξεκινήσει 

από την 1η Μαΐου και προκειμένου να διαπιστωθεί η επιχειρη-

σιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων στη δασοπυρόσβε-

ση φορέων, πραγματοποιήθηκε σήμερα   Σρίτη 17 Μαΐου 

2011 στις  10 το πρωί, άσκηση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης 

έκτασης, περιλάμβανε περιοχή άνω των 1500 στρεμμάτων, με 

την κωδική ονομασία «ΔΙΑ-ΠΤΡΟ 2011».  

  Η άσκηση ετοιμότητας έγινε σε πραγματικές συνθήκες με 

θέση έναρξης του συμβάντος δυο χιλιόμετρα  βόρεια της Σο-

πικής Κοινότητας Ρίζας της  Δημοτικής Ενότητας  Αντιρρίου 

Δήμου Ναυπακτίας. 

  Αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι η 

επιχειρησιακή αφύπνιση, η αποτελεσματικότητα του μηχανι-

σμού, η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης καθώς και η βελτι-

στοποίηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στη δασοπυρόσβεση φορέων.  
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  Με αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ ( 1ε Μαΐνπ ) από 4 Μαΐνπ 2011  ε Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία Ναππάθηνπ, ν  

Δήκνο Ναππαθηίαο θαη ε   Με Κεξδνζθνπηθή Οξγάλωζε Πνιηηηζκνύ θαη  Πεξηβάιινληνο Πξάζηλν+ Μπιε , ζε κηα πξνζπάζεηα 

ελεκέξωζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηωλ καζεηώλ ηεο Πξωηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη εηδηθόηεξα ηωλ καζεηώλ Δ’,Ε’ & ΣΤ΄ 

ηάμεωλ ηωλ Δεκνηηθώλ Σρνιείωλ ηνπ Δήκνπ Ναππαθηίαο, μεθίλεζαλ  δξάζε ελεκέξωζεο ζρεηηθά κε ηελ « Ππξνπξνζηαζία ».             

. Επηζθέπηνληαη  θάζε εκέξα δύν Δεκνηηθά Σρνιεία ( 15 ζπλνιηθά),  Ππξνζβεζηηθό Όρεκα ηεο Υπεξεζίαο Ναππάθηνπ καδί κε 

ην πιήξωκά ηνπ ζε πιήξε εμάξηεζε θαζώο θαη εθπξόζωπνο ηεο ΜΚΟ Πξάζηλν+Μπιε , νη νπνίνη θαη  ελεκεξώλνπλ εθπαηδεπ-

ηηθνύο θαη καζεηέο γηα ην έξγν ηεο ππξνζβεζηηθήο,  αιιά θαη ηνπο ηξόπνπο πξνθύιαμεο από ηηο ππξθαγηέο.  

 ΔΕΙΤΕ  ΤΟ VIDEO ΕΔΩ
 

http://www.prasinomple.gr/pics/pics1/flash/piroprostasia.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=e1W0aKW9GGM
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    Πάτρα       βραδινή ξενάγηση στο Μουσείο από τους Patrinistas  

  Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, οι Patrin-

istas σας καλούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Πάτρας για μια βραδινή ξενάγηση, σήμερα Σρίτη 17 

Μαΐου 2011 στις 20.00 το βράδυ. 

Μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, με τίτλο «Παλιές 

Ιστορίες – Αρχαίες ψηφίδες»,που  διοργάνωσε  το 

νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, σε συνεργασία 

με το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Πα-

ραμυθιών.  

Οι μνήμες των ιστοριών-μύθων του Υαέθοντα, γιου 

του Ήλιου και του ήρωα Μελέαγρου στο κυνήγι του 

Καλυδώνιου κάπρου και οι περιπέτειές τους θα ζω-

ντανέψουν, μέσα από τις παραστάσεις δύο ψηφι-

δωτών δαπέδων από την συλλογή του Αρχαιολογι-

κού Μουσείου Πατρών και την αφήγηση της Αρτέμιδος Θεολόγη και της Άσπας Παπαδοπούλου, εκπαιδευτικών - σπου-

δαστριών του Κέντρου Μελέτης Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών, με τη μουσική συνοδεία της Εύης Αργυροπούλου, 

εκπαιδευτικού - μουσικού. 

Σο πρόγραμμα σχεδιάστηκε και διοργανώθηκε από το Σμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

της Σ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 

2011, που φέτος έχει ως θέμα «Μουσεία και Μνήμη. Σα αντικείμενα διηγούνται την ιστορία σας».  

   Μεσολόγγι  μέχρι τέλος Μαιου η έκθεση «Άρτος - Οίνος - Έλαιον»  

   Η έκθεση του Μουσείου "ΔΙΕΞΟΔΟ" «Άρτος - Οίνος - Έλαιον» 

συνεχίζεται.Μια πρωτοποριακή προσέγγιση στη μεσογειακή 

τριάδα. Η καλύτερη αφορμή  για μια επίσκεψη στο Μεσολόγγι. Η 

ιστορική - εικαστική έκθεση «Άρτος - Οίνος - Έλαιον, Από την 

αρχαιότητα στο σήμερα» που διοργανώθηκε από το Μουσείο 

της "Διεξόδου" στα πλαίσια των Γιορτών Εξόδου της Ιερής Πό-

λης του Μεσολογγίου συνεχίζει την καθημερινή  λειτουργία της 

μέχρι το τέλος Μαΐου 2011. Η πρωτότυπη και εντυπωσιακή αυτή 

έκθεση  έχει υποδεχτεί μέχρι τώρα χιλιάδες επισκέπτες απ΄ όλη 

την Ελλάδα και δεκάδες οργανωμένες ομάδες μαθητών από 

σχολεία των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Άρτας και Λευ-

κάδος.  

Η έκθεση παρουσιάζεται σε θεματικές ενότητες μέσω αυθεντι-

κών εργαλείων που χρονολογούνται από τους πρώτους μετά 

Φριστό αιώνες, καλλιτεχνικών αναπαραγωγών και μεγάλων φω-

τογραφιών σε μπάνερ του Ανδρέα μαραγδή, Κώστα Εφραιμίδη 

και Γιάννη Ρουσόπουλου που προέρχονται από το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα της Σράπεζας Πειραιώς. 

   Σην έκθεση συμπληρώνουν συλλογές από κεντημένα ψωμιά, αρ-

τοσφραγίδες και ανοιχτήρια που χρονολογούνται από τον 16ο αιώ-

να μέχρι σήμερα προερχόμενα από το Μουσείο Παράδοσης και 

Σέχνης Αγγελικής Σσεβά, τη συλλογή Θεοχάρη Προβατάκη και το 

Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου ενώ τα εργαλεία οικιακής οικονομίας  

από τις ιδιωτικές συλλογές Βάσως Γκοβάτσου και Ελένης Πριοβό-

λου. 

Η έκθεση «Άρτος - Οίνος - Έλαιον, Από την αρχαιότητα στο σήμε-

ρα» λειτουργεί καθημερινά (πλην Δευτέρας και Σρίτης) 10.30 το πρωί 

έως 1 το μεσημέρι και από 7 το απόγευμα έως 9.30 το βράδυ ενώ 

για εκπαιδευτικές ξεναγήσεις οργανωμένων ομάδων μαθητών απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με την γραμματεία 

του Κέντρου (26310 51260). 
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     Ελλάδα                          αόρατη  απειλή  ο  θόρυβος 

    Δυτική Ελλάδα   έλεγχοι  για την  καταλληλότητα  των  νερών         

   Οι Διευθύνσεις Τγείας των Περιφερειακών Ενοτή-

των Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, στο 

πλαίσιο του τακτικού προγράμματος παρακολούθη-

σης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των 

ακτών της περιοχής ευθύνης τους ξεκινούν από τα 

μέσα Μαΐου σειρά δειγματοληψιών σε επιλεγμένα 

σημεία των ακτών κολύμβησης. χετική εντολή έχει 

ήδη κοινοποιηθεί από την Γενική Διευθύντρια Δημό-

σιας Τγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρει-

ας Δυτικής Ελλάδας.  

  Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του 

προγράμματος θα εκδοθεί ΑΠΟΥΑΗ  ΚΑΣΑΛΛΗ-

ΛΟΛΗΣΑ ΣΩΝ ΑΚΣΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ανάλογα με τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων, η οποία θα δημοσι-

ευτεί για ενημέρωση των λουομένων. Οι δειγματολη-

ψίες, με εντολή και του Περιφερειάρχη Απόστολου 

Κατσιφάρα, θα συνεχιστούν καθ’ όλη την διάρκεια 

της κολυμβητικής περιόδου. ε περίπτωση διαπίστω-

σης αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα στην σχετι-

κή νομοθεσία, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση του 

κοινού με σχετικές ανακοινώσεις. 

  Πρόκειται για μια από τις σοβαρότερες περιβαλλο-

ντικές απειλές, αν και μόλις πρόσφατα χαρακτηρί-

σθηκε «ρύπος». Ορισμένοι επιστήμονες δεν διστά-

ζουν να … πουν ότι ο θόρυβος είναι η δεύτερη μεγα-

λύτερη απειλή μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Μια 

απειλή που αν και αόρατη, είναι αρκετά ικανή ώστε 

να υποβαθμίζει κάθε δευτερόλεπτο την ποιότητα 

ζωής. 

   Εκνευρισμός, δυσφορία, απώλεια ακοής, έλλειψη 

αυτοσυγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταραχές, ακρο-

αστική κόπωση, επιθετική συμπεριφορά, διαταραχές 

ύπνου, δυσάρεστες ορμονικές αντιδράσεις, μειωμέ-

νη απόδοση στη δουλειά και στο σχολείο, αλλά και 

κακή επικοινωνία είναι μόνο μερικά από τα συμπτώ-

ματα που έχουν καταγράψει ερευνητές του Παγκόσμιου Οργανισμού Τγείας, του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής και αρκετών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων 

  πως αναφέρει το δημοσίευμα της «Real planet», κάθε χρόνο στην Ευρώπη χάνονται τουλάχιστον ένα εκατομμύριο 

έτη υγιούς ζωής λόγω του θορύβου, έναντι απώλειας 4,5 εκατομμυρίων ετών υγιούς ζωής από τη μόλυνση του αέρα. 

Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 3.000 θανάτους ετησίως στην Ευρώπη από εμφράγματα που οφείλονται στο θόρυ-

βο. την Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες «απειλούνται» από την ηχορύπανση. Η Αθήνα είναι 

μία από τις πιο «φασαριόζικες» ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς η πυκνή αστική δόμησή της, οι ψηλές πολυκατοικίες, η 

έλλειψη ανοικτών χώρων και το τεράστιο κυκλοφοριακό φορτίο, κυριολεκτικά «εγκλωβίζουν» τους ήχους διάφορων συ-

χνοτήτων μέσα στην πόλη. 
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      Αίγιο            συνάντηση  με την Τπουργό για τα  απορρίμματα   

        Αχαΐα              μπαλάκι  η  αποκατάσταση  της  « ΑΜΙΑΝΣΙΣ »       

  ε αναζήτηση λύσης για το θέμα της διαχεί-

ρισης των απορριμμάτων βρίσκεται η δημοτι-

κή αρχή της Αιγιάλειας.  

Καθοριστική για την επίλυση του θέματος σε 

επίπεδο Νομού, κρίνεται η σύσκεψη της προ-

σεχούς Παρασκευής, υπό την υπουργό Περι-

βάλλοντος  ΣίναςΜπιρμπίλη, έπειτα από πρω-

τοβουλία του Αχαιού βουλευτή του ΠΑΟΚ κ. 

Κώστα πηλιόπουλου. τη σύσκεψη θα μετά-

σχουν οι 5 δήμαρχοι του Νομού, οι Αχαιοί 

βουλευτές και ο Περιφερειάρχης.  

Επί τάπητος θα τεθεί κατά τη σύσκεψη, τόσο 

το εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών απο-

βλήτων, όσο  και η μεσοπρόθεσμη διαχείριση 

του προβλήματος. 

Κατά τα λοιπά η δημοτική αρχή της Αιγιάλει-

ας, αναζητά λύση στο θέμα, μέσω των προ-

τάσεων που έχουν κατατεθεί από Αμερικανική 

εταιρία, αλλά και από μία εταιρία από τον 

Ορχομενό, που διαχειρίζεται τα απορρίμματα της Καλαμάτας.  

Ο δήμαρχος Αιγιάλειας, εν τω μεταξύ, σε αφορμή δημοσιεύματα, τονίζει ότι ουδεμία σύμβαση έχει υπογραφεί μεταξύ του 

Δήμου και της Αμερικανικής εταιρίας ή οποιασδήποτε άλλης. 

   Εντολή στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης   Διοί-

κησης Σάσο Αποστολόπουλο, να κινήσει τη διαδικασία 

«Περιβαλλοντικής Ευθύνης» για την απομάκρυνση του αμιά-

ντου και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς στο 

χώρο του πρώην εργοστασίου της ΑΜΙΑΝΣΙΣ, παράλληλα με 

τη διαδικασία ανάκτησης του κόστους που προκύπτει από 

την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, από τους ιδιοκτήτες 

«Εθνική Σράπεζα της Ελλάδας» και «Διαχειριστική Ακινήτων- 

συμφερόντων Ομίλου Εταιρειών Αντζουλάτος», έδωσε η 

Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργει-

ας  Μαργαρίτα Καραβασίλη.  

 ε έγγραφό της με αριθμ. πρωτ. 680/11-3-2011 η κ. Καραβα-

σίλη επισημαίνει πως «σύμφωνα με την Ειδική  Τπηρεσία  

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΤΕΠ) (984/23.03.2010 Πράξης 

Βεβαίωσης Παράβασης) «0ι ιδιοκτήτες του χώρου όφειλαν 

να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία 

και συγκεκριμένα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της ΚΤΑ 

Η.Π. 13588ί/25/ΥΕΚ 383/Β728-3-2006, που αφορούν στην «Εξυγίανση - αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίν-

δυνο απόβλητα». πως αναλυτικά σημειώνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 της ανωτέρω ΚΤΑ ο φορέας διαχεί-

ρισης ή ο κάτοχος των επικινδύνων αποβλήτων καταβάλλει τις δαπάνες για τη εκτέλεση των αναφερόμενων στην παρά-

γραφο 1 έργων και εργασιών.» Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι σημερινοί ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να 

αποκαταστήσουν το χώρο και, εκτός από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν, από τη νομοθεσία για τα επικίνδυνα από-

βλητα, θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη για την α-

ποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, βάσει του Π.Δ/τος 148/2009, προκειμένου να διασφαλισθεί προστασία του 

περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 
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Γιαηί προζπαθείηε                                               

με  ηομ δύζκολο ηρόπο                                         

Διαυημιστείτε με ταμηλό κόστος                                        

και συηλή  αποτελεσματικότητα 

Πάμφ από 6.000 παραλήπτες τοσ                                                               

Επικοιμωμία : info@prasinomple.gr — ηηλ./fax 26340 25016 

? 

.gr 

       Η Arla , έχοντας ήδη κατακτήσει την 1η θέση στην Ελληνική αγορά με το αγνό βούτυρο Lurpak και 

ηγετική θέση στα τυροκομικά, εμπλουτίζει περαιτέρω τη γκάμα των προϊόντων της λανσάροντας την 

μοναδική Κρέμα γάλακτος Arla. Μια κρέμα με 36% λιπαρά και χαρακτηριστικά βελούδινη υφή που δένει 

υπέροχα με τα υλικά κάθε συνταγής, χαρίζοντας σε κάθε σας δημιουργία αξεπέραστη γεύση αλλά και 

ποιότητα. Επιπλέον, διαθέτοντας την ιδανική αναλογία πρωτεΐνης και λιπαρών δεν κόβει ακόμα και στις 

πιο υψηλές θερμοκρασίες. 

     Δοκιμάστε την σε φαγητά και γλυκά και θα καταλάβετε αμέσως τον λόγο για τον οποίο η Κρέμα γά-

λακτος Arla έχει γίνει η επιλογή των διακεκριμένων chef. Διατίθεται σε συσκευασία tetrapak 200ml με 

36% λιπαρά και Δώρο έντυπο με συνταγές για γλυκά του μοναδικού τέλιου Παρλιάρου.   

 

Για τις πιο απολαυστικές γευστικές σας δημιουργίες! 
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   Πάτρα    με παραλίες «επαρκούς ποιότητας» σε Αγυιά και Προάστιο  

      Ελλάδα       υλοποιείται  η  απογραφή  πληθυσμού  2011  

   Εξαιρετικής ποιότητας» είναι το 95% των νε-

ρών κολύμβησης της χώρας, σύμφωνα με το 

υπουργείο Περιβάλλοντος. Μόνο το 0,09% χα-

ρακτηρίζονται από «ανεπαρκή ποιότητα» και 

απαιτείται η λήψη κατάλληλων διαχειριστικών 

μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη 

των αιτιών της ρύπανσης. 

Ειδικότερα, ως εξαιρετικές ταξινομήθηκαν 2.034 

παραλίες, ως «καλής ποιότητας» 60 και έξι ως 

«επαρκούς ποιότητας». Πρόκειται για τις ακτές 

Αχίλλειο 1 (δήμος Πτελεού, Μαγνησία), Αγυιά 

και Προάστιο (δήμος Πατρέων, Αχαΐα), πλαζ  

Πρόκου (Γύθειο, Νομός Λακωνίας), Ιξιά, σημείο 

Α ( Ιαλυσός, Ρόδος) και ακτή Καμάρα (Φώρα 

Άνδρου, Κυκλάδες). 

την έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Τδάτων 

του υπουργείου Περιβάλλοντος αξιολογούνται 

τα νερά κολύμβησης της χώρας για την περίο-

δο από το 2007 έως το 2010.  

το πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης από την παλιά (76/160/ΕΟΚ) στη νεότερη Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης 

(2006/7/ΕΚ) η Ειδική Γραμματεία Τδάτων έχει προγραμματίσει, εντός του 2011, την κατάρτιση μητρώου ταυτοτήτων των 

ακτών κολύμβησης, στο οποίο θα περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ακτών, οι πηγές ρύπανσης που ενδέχε-

ται να επηρεάσουν την ποιότητά τους και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. 

    Ξεκίνησε η γενική απογραφή πληθυσμού - κατοικιών 2011. Πολύ κρίσιμες 

θεωρούνται οι δυο εβδομάδες της απογραφής (από τις 10 έως και τις 24 

Μαΐου )και ήδη αρκετοί δήμοι έχουν προχωρήσει σε ενημερωτική εκστρατεί-

α, μιας και η αποτύπωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου πληθυσμού, έχει 

άμεσο αντίκρισμα στα Σαμεία του κάθε δήμου. Σο θετικό είναι πως η απο-

γραφή δεν θα γίνει σε μια μέρα, αλλά σε 14, οπότε δύσκολα θα υπάρξουν 

και μετακινήσεις πληθυσμών και η απογραφή του 2011 αναμένεται  ότι θα 

πλησιάσει τα πραγματικά δεδομένα.                                                                                                       

Σι πρέπει να γνωρίζουμε για την απογραφή:                                                                                                                                                        

-Δεν χρειάζεται κανενός είδους έγγραφο όπως ταυτότητα, διαβατήριο, ΑΦΜ                                                                                                        

-Δεν  χρειάζεται να μετακινηθούμε στο τόπο που έχουμε την οικογενειακή 

μερίδα ή τα εκλογικά δικαιώματα -  η απογραφή θα γίνει στο τόπο μόνιμης 

κατοικίας μας.                                                                                                                                                          

-Σε περίπτωση που απουσιάζετε ο απογραφέας θα αφήσει σημείωμα με τον αριθμό του τηλεφώνου του, ώστε να επικοι-

νωνήσετε μαζί του και να ορίσετε νέα συνάντηση.                                                                                                                                                                                          

-Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλοι παρόντες - και ένα μέλος της οικογένειας μπορεί να δώσει πληροφορίες.                                     

-Οι κύριες ερωτήσεις της απογράφης θα είναι για την ηλικία το επάγγελμα το επίπεδο μόρφωσης και την κατάσταση 

απασχόλησης.                                                                                                                                                                                                          

-Σε περίπτωση που δεν μιλάτε ελληνικά θα υπάρχουν διαθέσιμοι διερμηνείς καθώς και ερωτηματολόγια μεταφρασμένα 

σε πολλές γλώσσες.                                                                                                                                                                                              

-Οι πληροφορίες που θα δίνετε είναι μόνο για την απογραφή και θα χρησιμοποιηθούν για να καταρτιστούν συνολικοί 

στατιστικοί πινάκες.                                                                                                                                                                                

-Οι απογραφείς θα φέρουν κονκάρδα με το ειδικό σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, το όνομα τους καθώς και το όνομα και το τηλέφω-

νο του επόπτη τους.                                                                                                                                                                                      
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http://www.herrco.gr/herrco_movie2.html
http://www.herrco.gr/herrco_movie2.html
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 Δυτική Ελλάδα προημερίδες  για την προστασία του  Αμβρακικού 

   

 

 

     

το… 

Eco game... 

της εβδομάδας   

 

  “water   

           dash” 

  Κάντε κλικ στη φωτογραφία... 

   Η Πανηπειρωτική υνομοσπονδία Ελλάδος διοργάνω-

σε με τους δήμους Πρέβεζας, Άρτας, Αμφιλοχίας και 

Ακτίου-Βόνιτσας προημερίδες  από 13 έως και 15 Μαΐου 

2011.  

  Οι προημερίδες αυτές είχαν ως θέμα τις αιτίες ρύπαν-

σης και μόλυνσης του Αμβρακικού Κόλπου, κυρίως 

όμως τις απαιτούμενες δράσεις και παρεμβάσεις,  επι-

στημονικά τεκμηριωμένες και κοινωνικά ωφέλιμες, όπου 

αναπτύχθηκαν  από ειδικούς επιστήμονες κυρίως Πανε-

πιστημιακούς, οι οποίες θα καταγραφούν, αξιολογη-

θούν και κωδικοποιηθούν, ώστε να παρουσιαστούν 

στην κεντρική ημερίδα που θα γίνει στην Αθήνα, τα συ-

μπεράσματα της οποίας θα προωθηθούν για υλοποίη-

ση προς όλους τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας. 

mailto:dioannou@mycosmos.gr
http://www.youtube.com/watch?v=Zk7FomYFUc8
http://archive1.globalsolutions.org/games/2005games/waterdash.html
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        Πάτρα                 επίσκεψη  του  Τπουργού  Πολιτισμού 

    Αιγιάλεια   διαμαρτυρίες  για  την  αποκομιδή  των  σκουπιδιών         

   Σην διάθεση συνεννόησης και συμφωνίας με την Περιφέ-

ρεια Δυτικής Ελλάδας για την παραχώρηση, είτε στην Περιφέ-

ρεια, είτε σε Δήμους, ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία 

Ελληνική Σουριστικά Ακίνητα και είναι δικαιοδοσίας του υ-

πουργείου Πολιτισμού και Σουρισμού, εξέφρασε ο υπουργός 

Παύλος Γερουλάνος, σε σύσκεψη φορέων από όλη την δυτι-

κή Ελλάδα, που έγινε την Παρασκευή 13 Μαΐου στην Πάτρα.  

τα ακίνητα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τουριστικά 

περίπτερα, εκτάσεις ή άλλα ακίνητα, στην Αγυιά Πατρών, στα 

πήλαια Λιμνών Καλαβρύτων, στον Αχελώο στο Καλέντζι 

Αχαΐας, στη Ζήρια Αχαΐας, στην Ναύπακτο, στο Αντίρριο, 

ενώ όπως σημείωσε, θα συζητηθεί και η πιθανή παραχώρη-

ση της έκτασης στο Ρίο Αχαΐας. Επίσης ο Παύλος Γερουλά-

νος έκανε αναφορά στην παραχώρηση του ακινήτου «Ξένιος 

Ζεύς» στην Αρχαία Ολυμπία για το οποίο, όπως είπε, «είμαστε 

διατεθειμένοι να το παραχωρήσουμε ώστε να αξιοποιηθεί 

από την Περιφέρεια», αφού πρώτα ρυθμιστούν ορισμένα 

ζητήματα σχετικά με τη σημερινή χρήση του περιβάλλοντος χώρου. την συνέχεια ο υπουργός Πολιτισμού και Σουρισμού 

υπογράμμισε ότι το υπουργείο θα διαθέσει ποσό τριών εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον για τα έργα στον ναό του Επικού-

ρειου Απόλλωνα, ενώ από το ΕΠΑ (Σουρισμός) θα διατεθούν πόροι για έργα στο Κατάκολο, καθώς και στα Λουτρά 

Καϊάφα.  

 την διάρκεια της σύσκεψης, ο υπουργός Πολιτισμού αποδέχθηκε το αίτημα του Δημάρχου Πατρέων Γιάννη Δημαρά για 

ένταξη δράσεων με τίτλο «Άγιος Ανδρέας: Σα Βήματα του Πρωτοκλήτου» στις βασικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Έτους 

της Ελλάδας στη Ρωσία το 2014. 

Σαυτόχρονα από τον δήμαρχο Ναυπακτίας Γιάννη Μπουλέ τέθηκαν στον υπουργό τα θέματα της αξιοποίησης των ερ-

γοταξιακών χώρων στο Αντίρριο, της  φύλαξης του κάστρου της Ναυπάκτου καθώς και της απαλλοτρίωσης έκτασης 

στο Εθνικό στάδιο της πόλης. 

  Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες και οι αντιδράσεις από κατοίκους 

και συλλόγους της Ανατολικής Αιγιάλειας, σχετικά με την υπολει-

τουργία της αποκομιδής των σκουπιδιών στους πρώην δήμους 

Ακράτας -Αιγείρας με αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν, να έχουν 

αρχίσει να δημιουργούνται προβλήματα δυσοσμίας αλλά και σοβα-

ρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία, ενώ παράλληλα τονίζουν ότι 

αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, η περιοχή θα πάψει να αποτελεί 

τουριστικό προορισμό λόγω της αποκρουστικής εικόνας που θα 

παρουσιάζει, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην μπορέσουν να 

επιβιώσουν μετά και από το χτύπημα της οικονομικής κρίσης.  Από 

την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθα-

ριότητας Βασίλης Υιλιππόπουλος, αναφέρει ότι είναι γνώστης του 

προβλήματος που υπάρχει με τη συσσώρευση των σκουπιδιών σε 

Ακράτα και Αιγείρα, το οποίο αποδίδει στην κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα απορριμματοφόρα, τα οποία 

σημειωτέον έπαθαν αρκετές ζημιές το τελευταίο διάστημα,  με αποτέλεσμα να μην γίνεται αποκομιδή των σκουπιδιών, 

αλλά και στην έλλειψη προσωπικού. Δηλώνει πάντως ότι εντός των ημερών το πρόβλημα θα λυθεί, ενώ είναι σίγουρος 

ότι εν’ όψει καλοκαιρινής περιόδου η Ανατολική Αιγιάλεια θα είναι καθαρή.  «Σα απορριματοφόρα του πρώην Δήμου 

Διακοπτού και του Δήμου Αιγείρας, δεν ήταν καθόλου σε καλή κατάσταση, με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να 

έχουν πάρα πολλές ζημιές και κατ’ επέκταση να μην μπορούμε να κάνουμε, αλλά και να βάλουμε σε φυσιολογικούς 

ρυθμούς την αποκομιδή των απορριμμάτων» τόνισε.  

Πάντως σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα θα παραληφθούν ακόμη δύο αυτοκίνητα από το συνεργείο, τα οποία είχαν 

ζημιές και λόγω παλαιότητας και λόγω των περίεργων βλαβών που είχαν δημιουργηθεί…  
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  Ναύπακτος & Πάτρα    μαζί  στο 2ο ποδηλατικό γύρο  

  Αιτωλοακαρνανία               ανάγκη ενίσχυσης – αναβάθμισης. . 

.                                                                        των Πυροσβεστικών Τπηρεσιών  

   Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πενήντα και πλε-

ον αθλητών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαΐου ο 

δεύτερος ποδηλατικός αγώνας του Πανεπιστημίου Πα-

τρών, σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπακτίας,  με τίτλο «Η 

Γέφυρα μας ενώνει».  Η εκκίνηση για τον ποδηλατικό αγώ-

να δόθηκε στις 10 το πρωί στην πλατεία Λιμένος στη Ναύ-

πακτο, από τον δήμαρχο Ναυπακτίας Γιάννη Μπουλέ και 

τον πρύτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας Γεώργιο Πα-

ναγιωτάκη.  Οι ποδηλάτες κάλυψαν  διαδρομή 35 χιλιομέ-

τρων από τη Ναύπακτο, το Αντίρριο, το  Ρίο και το Άνω 

Καστρίτσι  και τερμάτισαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου 

έγιναν και οι απονομές στους νικητές.  

Για το ποδήλατο σαν τρόπος ζωής έκανε λόγο ο Δήμαρ-

χος Ναυπακτίας , διαβεβαιώνοντας ότι του χρόνου θα λά-

βουν μέρος περισσότεροι ναυπάκτιοι δημότες , αφού θα 

υπάρχει και αγώνας για αυτούς που χρησιμοποιούν το 

ποδήλατο στην καθημερινότητά τους. Για την αξία του αθλητισμού χωρίς αναβολικά μίλησε ο πρύτανης του Πανεπιστη-

μίου Πατρών τονίζοντας την βούληση του Ιδρύματος για συνεργασίες στο άμεσο μέλλον με τον Δήμο Ναυπακτίας και 

την ευρύτερη περιοχή. 

Μετά τον τερματισμό στην πρυτανεία του Πανεπιστημίου, στο Άνω Καστρίτσι και τις απονομές στους νικητές, ακολούθη-

σε στις 12 το μεσημέρι ποδηλατική βόλτα με ελεύθερη συμμετοχή,  που κατέληξε στο κέντρο της Πάτρας , στην πλατεία 

Γεωργίου. Οι 200 πρώτοι συμμετέχοντες έλαβαν το μπλουζάκι της διοργάνωσης, ενώ κληρώθηκαν τρία ποδήλατα και 

δέκα συλλεκτικά μπλουζάκια με αυθεντική ζωγραφική του καθηγητή Κώστα πυρόπουλου. 

  Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης 

προς τον Τπουργό Προστασίας του Πολίτη  Φρήστο Παπου-

τσή με θέμα την ενίσχυση των Πυροσβεστικών Τπηρεσιών 

του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Με την ερώτηση του ο Βου-

λευτής ζητά να ιδρυθεί άμεσα Πυροσβεστικό Kλιμάκιο στον 

Αστακό, να λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση το Πυροσβεστικό 

Κλιμάκιο Θέρμου και να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις στις 

Πυροσβεστικές Τπηρεσίες Αγρινίου και Μεσολογγίου. 

 «O Νομός Αιτωλοακαρνανίας με εκατοντάδες χιλιάδες στρέμ-

ματα δασικής έκτασης που αποτελούν ένα φυσικό πλούτο 

μοναδικής περιβαλλοντικής αξίας, είναι ο μεγαλύτερος σε 

έκταση Νομός της Ελλάδας. Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της 

περιοχής, οι μεγάλες αποστάσεις και η εκτεταμένη δασοκάλυ-

ψη, εγκυμονούν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών 

«,αναφέρει στην ερώτηση του ο Ανδρέας Μακρυπίδης. Σαυτό-

χρονα σημειώνει ότι, ενώ στην περιοχή του Αστακού Αιτωλο-

ακαρνανίας υπάρχουν μεγάλες δασικές εκτάσεις, όπως το 

γνωστό, ιδιαιτέρου κάλλους και μεγάλης περιβαλλοντικής 

αξίας Δρυόδασος (Βελανιδόδασος) και ταυτόχρονα λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, η περιοχή 

καλύπτεται επιχειρησιακά από την Πυροσβεστική Τπηρεσία Μεσολογγίου, όπου χρειάζεται τουλάχιστον μία ώρα για να 

επέμβει. Για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών κρίνεται εξαιρετικά επιβεβλημένη η ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου 

στην περιοχή του Αστακού. Επίσης, σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται στη λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακί-

ου Θέρμου. Σέλος σημειώνει ο βουλευτής ότι ,κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση της Π.Τ. Αγρινίου και της Π.Τ. Μεσολογγί-

ου , με κατασκευή σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση τους, αλλά και με αύξηση των οργανικών θέσε-

ων και περισσότερα οχήματα ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες πυρόσβεσης. 
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http://www.volvocars.com/gr/all-cars/volvo-V60
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Σηείληε  ζήμερα ηημ είδηζή ζας               

και  εμημερώζηε  όλοσς μας,               

για ηα καλώς αλλά και ηα κακώς κείμεμα 

ζηημ  περιοτή ζας 

                         

                        info@prasinomple.gr 

  Τπολογίστε  το  ενεργειακό  σας  αποτύπωμα...          

                                                                                                                                                       

Καλωσορίσατε στο εικονικό σας σπίτι…  

   ας παρουσιάζουμε ένα έξυπνο και πρακτικό παιχνίδι του WWF που έχει στόχο να σας ευαισθητοποιήσει για τις κλιματι-

κές αλλαγές. Παίζοντας αυτό το ηλεκτρονικό παιχνίδι μπορείτε να μάθετε ποιο είναι το ενεργειακό σας αποτύπωμα, δηλα-

δή πόσο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) εκλύουν στην ατμόσφαιρα οι καθημερινές σας συνήθειες που σχετίζονται με την 

κατανάλωση ενέργειας.  

  Ακολουθήστε τα βελάκια που σας οδηγούν από δωμάτιο σε δωμάτιο και «κάντε κλικ» πάνω στα χεράκια που εμφανίζο-

νται στις διάφορες συσκευές. το τέλος θα έχετε μια ενδεικτική εικόνα για το πόση ενέργεια καταναλώνετε και σε πόσες 

εκπομπές CO2 αντιστοιχεί αυτή η κατανάλωση. Επίσης, θα δείτε συμβουλές για το πως θα μπορούσατε να αποφύγετε 

ένα μέρος αυτών των εκπομπών CO2 και ταυτόχρονα να εξοικονομήσετε ενέργεια, και χρήματα. 

  

  

     Disclaimer: Αυτό το παιχνίδι δεν αποσκοπεί να υπολογίσει σε ποιο βαθμό είστε υπεύθυνοι για το CO2 που συγκεντρώ-

νεται στην ατμόσφαιρα, ούτε να υπολογίσει με απόλυτη επιστημονική εγκυρότητα την ενέργεια που καταναλώνετε και την 

ποσότητα των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τις καθημερινές σας συνήθειες. Η επιλογή των συσκευών και οι 

τιμές που λαμβάνονται υπόψη είναι ενδεικτικές και βασίζονται σε μέσες τιμές. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που έχει στόχο να 

σας κάνει να σκεφτείτε πόσο οι συνήθειές σας επηρεάζουν το κλίμα του πλανήτη, αλλά και πως μπορείτε να συμβάλλετε 

στην επίλυση του προβλήματος κάνοντας μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σας.  

http://www.wwf.gr/footprint/flash.php
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       Κόσμος              η  FC Barcelona  στηρίζει  τη  UNICEF    

   Μεσολόγγι         εθελοντές  βάφουν  το 1ο  Δημοτικό σχολείο  

   Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση 

για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον 

Πράσινο +Μπλε, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της αξίας του εθελο-

ντισμού, μιας κοινωνικής προσφοράς και ταυτόχρονα σεβασμού και αγά-

πης προς τον εαυτόν μας και τους γύρω μας. Έτσι διοργάνωσε στις  14 και 

15 Μαΐου  2011, το βάψιμο των αιθουσών διδασκαλίας του 1ου  Δημοτικού  χολείου  Μεσολογγίου. Σο βάψιμο έγινε  με 

φιλικά προς το περιβάλλον χρώματα, ευγενική προσφορά – χορηγία, της βραβευμένης για την περιβαλλοντική ευαισθη-

σία της,  εταιρίας  ΒΙΒΕΦΡΨΜ. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί έδωσαν το παρόν, το άββατο και την Κυριακή, 14 και 15 

Μαΐου 2011 και με την εθελοντική τους εργασία ομόρφυναν τους χώρους διδασκαλίας του 1ου Δημοτικού σχολείου Με-

σολογγίου αυτή την φορά. Μέχρι σήμερα με την εθελοντική συμμετοχή γονέων, μαθητών  και εκπαιδευτικών, καθώς και 

με την σημαντική υποστήριξη σε δωρεάν παροχή χρωμάτων και υλικών από τη ΒΙΒΕΦΡΨΜ , έχουμε καταφέρει να βάψου-

με  συνολικά 5 Δημοτικά σχολεία της Ναυπάκτου ( 3ο και 4ο Δημοτικό στις 5και 6 επτεμβρίου 2009, Δάφνης και Ξηροπή-

γαδου στις 29 και 30 Μαΐου 2010 και 2ο Δημοτικό Ναυπάκτου στις 11και 12 επτεμβρίου 2010) με κριτήριο την  ανάγκη 

συντήρησης και καθαριότητας του σχολείου.  

     Η FC Barcelona, υποστηρικτής της UNICEF για σειρά ετών προς 

όφελος των παιδιών, έκανε την παρακάτω δήλωση, εν όψει της συνέχι-

σης της συνεργασίας της με τη UNICEF:  «Η UNICEF και η FC Barcelona 

έχουν συμφωνήσει να επεκτείνουν τη συνεργασία τους πέρα από την 

παρούσα συμφωνία η οποία λήγει τον Ιούνιο του 2011. Μπορούμε να 

επιβεβαιώσουμε ότι το λογότυπο της UNICEF θα παραμείνει στην επίση-

μη φανέλα της FC Barcelona για τη σεζόν 2011-2012, τοποθετημένο 

κάτω από τον αριθμό των παικτών. Για τα τελευταία πέντε χρόνια η FC 

Barcelona υποστήριξε τη UNICEF για να βελτιώσει τις ζωές εκατοντά-

δων χιλιάδων παιδιών και να παρέχει παγκόσμια αναγνωρισιμότητα 

του ονόματος της UNICEF. Η επόμενη φάση της συνεργασίας που βρί-

σκεται ακόμα υπό συζήτηση έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τα κοινωνικά 

αγαθά του σωματείου για την υποστήριξη ενός παγκόσμιου κινήματος 

για την εκπαίδευση και τον αθλητισμό, που θα αποφέρει απτά αποτελέ-

σματα για τα παιδιά. Η UNICEF και η FC Barcelona προσβλέπουν να 

φέρουν αυτή την πρωτοποριακή συνεργασία στην επόμενη φάση για 

να βελτιώσουν τη ζωή των ευάλωτων παιδιών σε όλο τον κόσμο. Θα 

ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες τον Ιούνιο.» 

 ΔΕΙΤΕ  ΤΟ VIDEO ΕΔΩ
 

http://www.prasinomple.gr/default.asp?page=239&lang=1
http://www.youtube.com/watch?v=e1W0aKW9GGM


 ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ: 

 Πράσινο+Μπλε  Μη  Κερδοσκοπική Οργάνωση 

 Μεναίχμου 1 Χανή  -  30300  Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας 

 τηλ. / fax  26340 25016 -  e-mail :  press@prasinomple.gr                                                 www.prasinomple.gr 

 Τπεύθυνος  έκδοσης :  Ξύδης Σάσος 
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  Εβδομαδιαία   ηλεκτρονική  ενημέρωση   Δυτικής   Ελλάδας 

        Οικολογία  -  Περιβάλλον  -  Πολιτισμός 

  Πάτρα  «Μουσικός Μάιος» από τη Υιλαρμονική Εταιρία Ψδείο Πατρών  

    Ναύπακτος      ενημερωτική εκδήλωση για τα θέματα νηπίων 

   Με θέμα «χολική ετοιμότητα των νηπίων», η Ένωση Γονέων και Κηδεμό-

νων Δήμου Ναυπακτίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης 

Διάγνωσης Τποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Τ.) Αιτωλοακαρνανίας, διοργανώνει επι-

στημονική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 

2011, στο Αμφιθέατρο του 1ου Δημοτικού χολείου Ναυπάκτου. 

Η εκδήλωση αφορά τους  γονείς ώστε να γνωρίζουν  το πως να προετοι-

μάσουν τα παιδιά τους για τα πρώτα βήματά τους στο σχολείο. 

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι: η  Δέσποινα Σσαούση,  Νηπιαγωγός, 

ΚΕ.Δ.Δ.Τ. Νομού Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: «χολική ετοιμότητα νηπίων» 

και ο  Βασίλειος ταμάτης, Χυχολόγος M.Sc. - Νοσηλευτής, ΚΕ.Δ.Δ.Τ. Αιτω-

λοακαρνανίας, Επιστημονικός Τπεύθυνος ΚΕ.Τ.Χ.Τ.Π.Ο., με θέμα: «τάδια 

ανάπτυξης παιδιού ηλικίας 2-6 χρονών». 

Η Υιλαρμονική Εταιρία Ψδείο Πατρών είναι από τα παλαιότερα 

μουσικά ιδρύματα της χώρας, με μακρά παράδοση σε εκδη-

λώσεις υψηλού πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου και ση-

μαντική προσφορά στις μουσικές σπουδές, συνεχίζει τις εκδη-

λώσεις «Μουσικός Μάιος».  

Σο πρόγραμμα που ξεκίνησε το άββατο 7 Μαΐου είναι ένας 

θεσμός που κρατάει 14 χρόνια και γίνεται σε συνεργασία με το 

Ίδρυμα Ιωάννου και Ευτέρπης Σοπάλη., Οι φετινές εκδηλώσεις 

πραγματοποιούνται στην Αίθουσα υναυλιών «Κων. Κυδωνιά-

της», στο νεοκλασικό κτίριο της Υιλαρμονικής (Ρ. Υερραίου 7 - 

Πάτρα) και στο υνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών 

(η συναυλία της 30ης Μαΐου).  

Σο πρόγραμμα του Μουσικού Μαΐου περιλαμβάνει: Έργα από 

τον Μεσαίωνα μέχρι τον 21ο αιώνα των, G.De Machaut, J.S. 

Bach, Κ. Σσούκρα, Γ. Κυριακάκη, A. Agricola, J. Walther, Γ. Κωνσταντινίδη (Πέμπτη 19 Μαΐου. ώρα 9μ.μ.),  Μουσική-

Επιστήμη-Σεχνολογία: Από το μονόχορδο των Πυθαγορίων στην Όδραυλη του Κτησίβιου (Σετάρτη 25 Μαΐου. ώρα 9μ.μ) 

με ομιλία από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Ευτύχιο Παπαδοπετράκη και τη μοναδική εμπειρία της μουσικής 

των Grazy People Music, (Δευτέρα 30 Μαΐου. ώρα 9μ.μ στο υνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών) 


