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O Δήμος Ναυπακτίας και η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πράσινο+Μπλε με την υποστήριξη
του WWF Ελλάς ,
υλοποίησαν για τέταρτη συνεχή χρονιά εκδήλωση διαμαρτυρίας για την «Ώρα της γης», το
Σάββατο στις 31 Μαρτίου στις 20.30 μμ στο γραφικό λιμάνι της Ναυπάκτου.
Το σύνθημα για φέτος είναι «Μπορούμε να σώσουμε...» προτρέποντας τους Έλληνες
πολίτες να επιστρέψουν στις ρίζες τους και να ανακαλύψουν όλα εκείνα τα αγαθά και τις
αξίες που μας προσφέρει η ελληνική φύση και που έχουμε χρέος να προστατεύσουμε.
Έσβησε ο Δημοτικός φωτισμός του λιμανιού, του Δημαρχείου και άλλων σημείων της πόλης
και κάτω από το φώς των κεριών που μοιράστηκαν στους παρευρισκόμενους πολίτες, ο
παραδοσιακός ήχος από το κανονάκι του Παντελή Αναστασόπουλου και της ομάδας του,
δημιούργησε μια ξεχωριστεί ατμόσφαιρα, με Ελληνικά παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια.
Μαθητές της σχολής χορού της Μάρθας Καραλή, υλοποίησαν εντυπωσιακή χορογραφία με
θέμα την «Ώρα της γης».
Οι φοιτητές του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών ( ΙΕΕΕ Student
Branch ), του ΤΕΙ Μεσολογγίου παραρτήματος Ναυπάκτου, συμμετέχοντας ενεργά στην
εκδήλωση διοχέτευσαν σε συνεργασία με το WWF Ελλάς, μέσω της τεχνολογίας, video και
φωτογραφίες σε όλα τον κόσμο, δίνοντας το δικό τους συμμετοχικό μήνυμα για τις
κλιματικές αλλαγές.
Η προσέλευση του κόσμου υπήρξε μεγάλη και όλοι μαζί έστειλαν το δικό τους μήνυμα
ενάντια στις κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη, αποδεικνύοντας ότι η δύναμη ανήκει στις
τοπικές κοινωνίες.
Χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές, τονίζοντας την ανάγκη για
συλλογική αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος.
«Μπορούμε να σώσουμε το Περιβάλλον της Χώρας μας, επιστρέφοντας στις ρίζες μας, που
δεν είναι άλλες από τον πολιτισμό, την παράδοση και πάνω απ' όλα οι αξίες μας», τόνισε ο
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υπεύθυνος της διοργάνωσης και συντονιστής δράσεων της ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε Τάσος
Ξύδης, παροτρύνοντας όλους, να αποδεικνύουν με τις πράξεις τους καθημερινά τον
σεβασμό τους για το περιβάλλον.
*Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές και όλους εκείνους που στήριξαν και συμμετείχαν
στην υλοποίηση της εκδήλωση.
Φωτογραφικό υλικό:
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