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                                                  ΔΕΛΤΙΟ EΝΗΜΕΡΩΣΗΣ     

                                                                
                                                                           
 Ο Δήμος Ναυπακτίας   και  η   Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και  Περιβάλλοντος Πράσινο+ Μπλε ,  
σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των δημοτών του Δήμου και ιδιαίτερα των νέων, θα υλοποιήσουν  
εβδομάδα για το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο, με τίτλο « Τίποτα δεν πάει χαμένο »  
 
Μια εβδομάδα δράσεων, η οποία έχει ως στόχο να ενημερώσει και να  ευαισθητοποιήσει τους πολίτες,  σε θέματα 
περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στον εθελοντισμό και  την ανακύκλωση. 

 
Από τις 6 έως και τις 12 Ιουνίου 2011  θα υλοποιηθούν δράσεις όπως : 
 

 Ημερίδα με θέμα την σημασία του εθελοντισμού. 
 Καθαρισμός παραλιών Δήμου Ναυπακτίας. 
 Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων. 
 Δημιουργίες με ανακυκλώσιμα υλικά - Η Τέχνη της επαναχρησιμοποίησης υλικών.  
  «Λούνα Παρκ ανακύκλωσης» διαδραστικό  επιδαπέδιο εκπαιδευτικό παιχνίδι. 
 Κινηματογραφικές προβολές περιβαλλοντικής ταινίας. 
 Μουσική βραδιά – συναυλία «το κλίμα είναι στο χέρι μας» 
 Εντυποδιανομές ενημερωτικού υλικού ανακύκλωσης. 

 
Προσκαλούμε,  

           Όλους τους Δημότες του Δήμου Ναυπακτίας  και ιδιαίτερα τους νέους,  
να λάβουν μέρος στην εβδομάδα για το περιβάλλον,  
αποδεικνύοντας την ευαισθησία τους σε ζητήματα που αφορούν  
την καθημερινότητά μας, αλλά και το μέλλον μας. 
Η προστασία του περιβάλλοντος, είναι υπόθεση όλων μας. 
Είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια. 
 

 
                                                                               ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ   
                                                                                                
                                         

                                           
 
                                                    
 



                                                     

                             
  

                                                                                                           
 Δευτέρα 6 Ιουνίου   
 

 
       18.00           « Γίνε Εθελοντής »  Ημερίδα για τη σημασία του εθελοντισμού- εγγραφή εθελοντών.  

                       ( χώρος: Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα Ναυπάκτου ) 
 
                  Συμμετέχουν: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS,  
                       Πράσινο+Μπλε ΜΚΟ, Τοπικοί  Σύλλογοι Εθελοντών Δήμου Ναυπακτίας,  
                       Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου – Εθελοντές Δασοπυροσβέστες και  
                       ο Δήμος Ναυπακτίας ο οποίος και θα εγγράφει εθελοντές στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου.  
 
  Τρίτη 7 Ιουνίου . 
 

 
   09.00          καθαρισμός παραλίας Κάτω Βασιλικής  ( χώρος συγκέντρωσης: πλατεία Κ. Βασιλικής )  
   
  Τετάρτη 8 Ιουνίου . 
 

       
      18.00           καθαρισμός παραλιών Ρίζας και Μακύνειας( χώρος: Λιμάνια Ρίζας & Μακύνειας) 

 

  Πέμπτη 9 Ιουνίου . 
 

 
        09.00         καθαρισμός παραλίας Αντιρρίου ( χώρος συγκέντρωσης: πλατεία Χορμόβα Αντιρρίου ) 
 

     09.00          καθαρισμός παραλίας Κρυονέρι  Γαλατά ( χώρος συγκέντρωσης: παραλία Κρυονέρι ) 
    
  Παρασκευή 10 Ιουνίου. 
 
 

      09.00              Καθαρισμός  παραλιών Ναυπάκτου  
                              ( χώροι συγκέντρωσης : αλσύλλιο Γρίμποβο  και πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Ψανή) 
                                Συμμετέχει με τα άλογά του και ο Ιππικός Σύλλογος Ναυπακτίας και Δωρίδας.  
      11.00              Ρίψη δυτών για καθαρισμό σε λιμάνι Ναυπάκτου- Γερανός ανέλκυσης αντικειμένων. 
                              ( ευγενική προσφορά της ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ )  
 
       21.00             Μουσική βραδιά- συναυλία «μπες στο κλίμα» με τους Ανδριάνα Μπάμπαλη  & Κώστα Λειβαδά. 
                              ( χώρος: λιμάνι Ναυπάκτου ) 

 



  Σάββατο 11 Ιουνίου . 
 

      
 
     10.00 έως14.00     Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών & Λαμπτήρων. 
                                 ( χώρος: ΚΕΠ  Γρίμποβο Ναυπάκτου ) 
                                 ( τηλ. Δήμου Ναυπακτίας 6947 705292 & 6957 318552 για παραλαβή ογκώδη συσκευών ) 
 
     10.00 έως  13.00   Η Τέχνη της επαναχρησιμοποίησης υλικών - Δημιουργίες παιδιών με ανακυκλώσιμα υλικά. 
                                   ( χώρος Α’ : Παιδική χαρά παραλίας Γριμπόβου Ναύπακτος ) 
                                   ( χώρος Β’ :  Παιδική χαρά παραλίας Ψανή Ναύπακτος ) 
 
                                   ( ευχαριστούμε τους εκπ/κούς εικαστικών Σ. Σιδηροπούλου, Ζ. Μπαλή & Β. Λουκόπουλο ) 
 
       21.00 έως 22.30   Κινηματογραφική προβολή περιβαλλοντικής ταινίας “Wall-e” της Walt Disney 
                                  ( χώρος: πλατεία Γαλατά, έναντι κοινοτικού καταστήματος) 

 
  Κυριακή 12 Ιουνίου . 
 

       
       10.00 έως14.00    Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης συσκευασιών. 
                                 ( χώρος: πλαζ Ψανής Ναυπάκτου ) 
 
     10.00 έως14.00    Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών & Λαμπτήρων. 
                                 ( χώρος: πλατεία Γαλατά, έναντι κοινοτικού καταστήματος) 
 
       10.00 έως14.00   Έκθεση Δημιουργίες παιδιών με ανακυκλώσιμα υλικά- Η Τέχνη της επαναχρησιμοποίησης υλικών 
                                 ( χώρος :  πλαζ Ψανής Ναυπάκτου ) 

 
       21.00 έως 22.30  Κινηματογραφική προβολή περιβαλλοντικής ταινίας “Wall-e” της Walt Disney 
                                 ( χώρος: προαύλιο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου ) 

 
 
 

                                                                                                 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:                                                                                            

                                                                                        
 

 
 
                                                                                           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ :  
                                                                                                
                                         

                                           
 

  
Ευχαριστούμε για την υποστήριξη:  τον Ιππικό Όμιλο Ναυπακτίας & Δωρίδας, την Εταιρία ΟΞΥΛΟΣ ΑΒΕΕ,  
τον Σύλλογο Ξενοδόχων Ναυπακτίας και τον Σύλλογο Καφέ - Εστιατορίων Ναυπακτίας. 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   Δήμος Ναυπακτίας ,   Σίσσυ Υφαντή  τηλ. 26343 60102  - e mail  info@nafpaktos.gr  
                                 Πράσινο+Μπλε ΜΚΟ, Τάσος Ξύδης - τηλ.2634025016 -  e mail  info@prasinomple.gr 

 
 


