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Ο  Δήμος  Ναυπακτίας   και  η   Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση   Πράσινο+Μπλε   

 με την υποστήριξη  του WWF Ελλάς ,  υλοποίησαν μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας για  

την «Ώρα της γης», το Σάββατο στις 26 Μαρτίου  στις 20.30 μμ  στο γραφικό λιμάνι της    

Ναυπάκτου. 
  

   Έσβησε ο Δημοτικός φωτισμός της πόλης, του κάστρου, του λιμανιού καθώς και 

πολλών καταστημάτων και σπιτιών.  Άναψαν φωτιές στις πολεμίστρες και  μοιράστηκαν 

κεριά σε όλους τους παρευρισκόμενους πολίτες.  

  

   Οι νέοι της  φιλαρμονικής του Δήμου Ναυπακτίας έπαιξαν μουσική  με  ελληνικά και 

ξένα τραγούδια μαζί με το γυναικείο φωνητικό σύνολο ΑΝΤΗΧΩ  του συλλόγου «ΑΣΤΟ 

Επικοινωνούμε» από τη Πάτρα , ενώ μαθητές και μαθήτριες από  Δημοτικά,  Γυμνάσια, 

Λύκεια και ΤΕΙ της πόλης κρατώντας φαναράκια, έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στην 

εκδήλωση. 

   Ομάδα μαθητών της σχολής χορού της Μάρθας Καραλή,  υλοποίησε  εντυπωσιακή 

χορογραφία με θέμα την «Ώρα της γης» και τα 60λεπτά. 

   Μέλη του ομίλου ποδηλατιστών Ναυπάκτου από νωρίς το απόγευμα κυκλοφορούσαν 

στους δρόμους της πόλης  δηλώνοντας την συμμετοχή τους. 

   Η προσέλευση του κόσμου υπήρξε μεγάλη και όλοι μαζί  έστειλαν το δικό τους μήνυμα 

ενάντια στις κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη αποδεικνύοντας ότι η δύναμη  επιστρέφει 

στις τοπικές κοινωνίες. 

   Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κος Γιάννης Μπουλές  ανέφερε εκτός των άλλων  στον 

χαιρετισμό του,  ότι « η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος είναι πρόβλημα 

παγκόσμιο. Είναι ζήτημα σύνθετο. Οι ρίζες του βρίσκονται στη διαπλοκή παγκόσμιων 

οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων. Οι μεγάλοι του πλανήτη γνωρίζουν αλλά 

παράλληλα κωφεύουν και δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες που έχουν. Προσπαθούν με 

ευχολόγια και φιέστες να αποπροσανατολίσουν τους λαούς από τις πραγματικές αιτίες 

και μεταφέρουν  τις ευθύνες τους σε εκείνους που δεν ευθύνονται. Η ανακοπή της 

καταστροφικής αυτής πορείας είναι ευθύνη συλλογική . Πρωτίστως όμως απαιτεί 

πολιτική βούληση. Η  Ναυπακτία συμμετέχει στην Ώρα της γης , σ’ αυτή  την εκδήλωση 

διαμαρτυρίας. Είναι βέβαιο ότι ο πλανήτης δεν θα βγει κερδισμένος σε ενέργεια με το να 

σβήσουμε τα φώτα για μία ώρα. Ευελπιστούμε όμως αυτή η ώρα να είναι εφαλτήριο 

περισυλλογής  για κάθε άνθρωπο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης . Η 



ευαισθητοποίηση οδηγεί στη συνειδητοποίηση και η συνειδητοποίηση  στην 

ενεργοποίηση». 

 
 

    « Η Ώρα της Γης  είναι εκδήλωση διαμαρτυρίας, είναι μια ευκαιρία για εξήντα λεπτά ώριμης 

σκέψης, δημιουργίας και αποφασιστικότητας.  Με την συμμετοχή μας δείξαμε ο καθένας από 

εμάς τους απλούς πολίτες,  ότι αγωνιούμε για το μέλλον με όλα αυτά που συμβαίνουν στον 

πλανήτη μας. Ελπίζοντας ότι οι κυβερνόντες με την καθημερινή και συνεχή πίεση των 

πολιτών, να αποφασίσουν επιτέλους να βάλουν στην άκρη τα πολιτικά και οικονομικά 

συμφέροντα και να συμφωνήσουν για ένα καλύτερο αύριο. Ας δεσμευτούμε ότι κάθε μέρα 

θα είναι μια ώρα της γης για μας.» τόνισε ο υπεύθυνος της διοργάνωσης και συντονιστής 

δράσεων της ΜΚΟ <Πράσινο+Μπλε> κος  Σάσος Ξύδης. 
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