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Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία για μια ακόμη χρονιά οι ποδηλατικοί αγώνες στην Ορεινή Ναυπακτία, επιβραβεύοντας τη
προσπάθειά μας ως φορέας, για την προβολή της περιοχής της Ναυπακτίας ως
κατάλληλος τόπος εναλλακτικού αθλητικού τουρισμού.
Ενώσαμε και πάλι τις δυνάμεις μας με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας , τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Ναυπακτίας υλοποιώντας
παράλληλα με τους 9ους ποδηλατικούς open mtb και road αγώνες, για 2η
χρονιά το κορυφαίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας αντοχής
80κμ , το XC Marathon mtb 2019.
Αγώνες υψηλού επιπέδου στους οποίους πήραν μέρος κορυφαίοι ποδηλάτες με πολλούς τίτλους στο ενεργητικό τους ενώ παράλληλα δώσαμε στους λάτρεις της ορεινής ποδηλασίας που έλαβαν μέρος στους open mtb αγώνες, την
ευκαιρία να πάρουν εκκίνηση μαζί με τους κορυφαίους αθλητές elite & masters
marathon της χώρας μας.
Ευχαριστούμε θερμά φορείς, χορηγούς, εθελοντές και συνεργάτες πoυ μας
εμπιστεύονται και στήριζουν την προσπάθεια. Πιο πολύ ευχαριστούμε τους
αθλητές, αγωνιζόμενους και επισκέπτες που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2020 υποσχόμενοι τα καλύτερα.

Να είστε καλά,
Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης
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Με επιτυχία για 9η χρονιά
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν για 9η
χρονιά οι open ποδηλατικοί αγώνες
Ορεινής Ναυπακτίας στις 24 και 25
Αυγούστου, στην Άνω Χώρα. Μεγάλος ο αριθμός των συμμετοχών
και των επισκεπτών με αποτέλεσμα
η πληρότητα των ξενοδοχείων και
των ξενώνων της ευρύτερης περιοχής να φτάσει το 100%.

Ποδηλάτες , συνοδοί και επισκέπτες απ’
όλη την Ελλάδα, έζησαν στον ποδηλατικό
παλμό ενός μεγάλου αγώνα και απόλαυσαν την φυσική ομορφιά και την φιλοξενία της ορεινής Ναυπακτίας.
Το Σάββατο 24/08, στις 18:00 υλοποιήθηκε ο αγώνας δρόμου 35 χλμ. με νικητές
στη γενική κατάταξη τους Μπουτόπουλο
Γιώργο(Π.Ο.Πάτρας1:27:32) Κανελλόπουλο Σταύρο(Παναθηναϊκός 1 : 2 7 : 3 5 ) κ α ι
Βουκελάτο Νίκο (Π.Ο. Πάτρας 1:28:16).
Μετά τις απονομές και τη τιμητική βράβευση από τον Δήμαρχο στον πρεσβευτή της

Ναυπακτίας, κορυφαίο αθλητή ποδηλασίας Περικλή Ηλία ακολούθησε το “Αντάμωμα” στην κεντρική πλατεία της Άνω
Χώρας με φιλέματα μεταξύ των αγωνιζόμενων, των επισκεπτών και των κατοίκων.
Την Κυριακή 25/08, στις 10:00 πήραν

κοινή σημαία εκκίνησης το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Marathon elite & masters 80
χλμ. και οι δύο Open mtb αγώνες ορεινής
ποδηλασίας απόστασης 25 χλμ. (μικρή διαδρομή) και 40 χλμ. (μεγάλη διαδρομή).
Με τους εφήβους να επικρατούν στη γε-
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νική κατάταξη της μικρής διαδρομής των
25κμ τερμάτισαν 1ος ο Ρούτσης Ραφαήλ
(ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:21:55) 2ος ο Μπαλάφας
Ηρακλής (με 1:24:40) και 3ος ο Αδάμ Αθανάσιος (WEST COAST 1:29:49), ενώ στη γενική κατάταξη στη μεγάλη διαδρομή των
40κμ , 1ος ο Βαρυτιμίδης Γεώργιος - Κωνσταντίνος (ΑΓΙΟΣ ΤΣΕΠΙΟΣ με 2:14:55 ΑΝΔΡΩΝ 40-49), 2ος ο Συρακούλας Αθανάσιος (Α.Π.Ο ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2:16:05 ΑΝΔΡΩΝ
18-29) και 3ος ο Ανδριόπουλος Νίκος (με
2:24:11 ΑΝΔΡΩΝ 30-39)
Στις10:30 σε διαμορφωμένη ποδηλατική
πίστα στην πλατεία της εκκλησίας, εθελοντές εκπαιδευτικοί του Πράσινο +Μπλε
υλοποιήσαν και το Junior bike για παιδιά
4 έως 9 ετών.
Διοργανωτές η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
ο Δήμος Ναυπακτίας και η περιβαλλοντική οργάνωση «Πράσινο+Μπλε».

Χορηγοί: ARLA PROTEIN, Νέα Οδός, χαλβάς και η ΤΑΧΙΝΙ Όλυμπος, νερό ΖΑΓΟΡΙ,
βούτυρο LURPAK, super marketς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Up Cycle - fit and shape, Europ
Assistance και υποστηρικτές: Advance
rent car Δυτικής Ελλάδας, DEPEND sports,
IDEAL Χρήστος Παπαδόπουλος, McVities,
Alpen και Weetabix.

Συνεργαζόμενοι: Κέντρο Υγείας Άνω
Χώρας, Δασαρχείο, Τροχαία & Πυροσβεστική Ναυπάκτου, η ομάδα διάσωσης Μεσολογγίου ΕΟΕΔ, η ομάδα
mtbXepert στη σήμανση των χωμάτινων διαδρομών, η ομάδα τεχνικών του
Δημήτρη Ιωάννου, καθώς η τοπική κοινότητα Άνω Χώρας.
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Ο Περικλής Ηλίας του Κρόνου Νίκαιας και η Αικατερίνη Ελευθεριάδου του Βέλους, ήταν οι νικητές
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
2019 στην Ορεινή ποδηλασία στο
αγώνισμα Marathon (Cross Country
Marathon – XCM), το οποίο διεξήχθη την Κυριακή (25/08), στην Άνω
Χώρα της Ορεινής Ναυπακτίας, και
περιλαμβάνει τις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών Elite & Masters..
Στην κατηγορία Ανδρών Elite τον πρωταθλητή Περικλή Ηλία (3:36.10) ακολούθησαν στο βάθρο ο Πέτρος Γκαζώνης
(Παναθηναϊκός – 3:55.08), Θεόδωρος Πετρίδης (Παράδεισος – 3:57.17). Την πρώτη
εξάδα συμπλήρωσαν οι Μιχάλης Κορτσιδάκης (Τάλως), Βασίλης Ζιάκας (Τάλως),
Ηλίας Καραγιάννης (ΠΟ Πατρών). Στην
κατηγορία Γυναικών Elite πίσω από την
πρωταθλήτρια Αικατερίνη Ελευθεριάδου
(3:18.43) τερμάτισαν η Αλεξάνδρα Αδάμ
(West Coast – 3:25.52) και η Δανάη Στρουμπούλη (WN De Jonge Renner – 3:41.52).
Στο Πρωτάθλημα πήραν μέρος 69 αθλητές και 9 αθλήτριες από 30 συλλόγους.
Διοργανωτές η Ελληνική Ομοσπονδία Πο-
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δηλασίας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
ο Δήμος Ναυπακτίας και η περιβαλλοντική
οργάνωση «Πράσινο+Μπλε». Παρόντες οι
απερχόμενοι: Δήμαρχος Ναυπακτίας Παναγιώτης Λουκόπουλος, o αντιδήμαρχος
Καρακώστας Κώστας, ο πρόεδρος δημοτικής ενότητας Άνω Χώρας Διαμαντόπουλος
Χρήστος, o νέος δημοτικός σύμβουλος και
Δντης του Κέντρου υγείας της Άνω χώρας
Κιούσης Αθανάσιος, τα μέλη του Δ.Σ. της

Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αλέξανδρος Τσιρακίδης και Παπάζογλου Παντελής καθώς και η Γενική Δντρια του μεγάλου χορηγού των αγώνων της Arla Foods
Hellaw με τα προϊόντα PROTEIN & LURPAK
Άντζελα Κοτρώτσου. Τιμητική διάκριση ως
πρεσβευτή της Ναυπακτίας απένειμε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας στον Περικλή Ηλία τονίζοντας το πόσο σημαντικοί είναι οι αθλητές πρότυπα για τις νεότερες γενιές ώστε

να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ευχαριστούμε θερμά για τη σημαντική υποστήριξη το Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας και τους
γιατρούς του, το Δασαρχείο, την Τροχαία
και Πυροσβεστική Ναυπάκτου, την ομάδα
διάσωσης Μεσολογγίου ΕΟΕΔ , την τοπική
κοινότητα Άνω Χώρας, τους επαγγελματίες
της περιοχής και φυσικά όλους τους επισκέπτες. Μια ξεχωριστή διοργάνωση που
αξίζει να συνεχιστεί!!!
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Η προστασία του Αμαζόνιου
είναι και δική μας υπόθεση
Οι μεγάλες πυρκαγιές στον Αμαζόνιο
ευαισθητοποίησαν πολλούς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Καταστρέφεται
μια τεράστια έκταση παρθένων δασών και οικοσυστήματα και είδη τα
οποία παίζουν σημαντικό ρόλο για
ολόκληρο τον πλανήτη.
Οι φωτιές που καίνε τον Αμαζόνιο, μας
αφορούν όλους και όλες άμεσα γιατί ο
Αμαζόνιος είναι τα πνευμόνια του πλανήτη αλλά και ο τόπος που φιλοξενεί χιλιάδες ιθαγενείς και απίστευτη ποικιλία ειδών,
για πολλά από τα οποία δεν γνωρίζουμε
σχεδόν τίποτα ακόμα. Με αυτή την έννοια
η προστασία του Αμαζονίου δεν είναι
υπόθεση μόνο της Βραζιλίας αλλά ολόκληρου του πλανήτη και των διεθνών οργανισμών. Ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες
ο Αμαζόνιος δέχεται μεγάλες πιέσεις από
τις εξορυκτικές βιομηχανίες, την βιομηχανικής κλίμακας κτηνοτροφία και γεωργία,
την παράνομη κι ανεξέλεγκτη κοπή των
δέντρων για ξυλεία και χαρτί κ.ά. Μαζικές
εκχερσώσεις, μεγάλες πυρκαγιές και βίαιες εισβολές παραστρατιωτικών στο δάσος
και στις περιοχές των ιθαγενών κατοίκων
έχουν ήδη οδηγήσει με σημαντική απώλεια δάσους, βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων αλλά και σε πολλά ανθρώπινα
θύματα. Η καταστροφή του Αμαζονίου επί

Bolsonaro, όμως, αποκτάει πολύ μεγαλύτερη ένταση, με δεδομένο ότι ο ακραίος
αυτός πολιτικός, έχει διακηρύξει την πρόθεσή του να μειώσει την προστασία του,
ανοίγει τον δρόμο σε ακόμα μεγαλύτερη
εκμετάλλευση και παραπληροφορεί υποστηρίζοντας ότι το οικοσύστημα “κινδυνεύει από τους οικολόγους” Ακόμα και ο
εμπορικός πόλεμος τον οποίο έχει κηρύξει ο Τραμπ δίνει ώθηση σε μεγάλη ζήτηση σόγιας από την Βραζιλία, υποκαθιστώντας τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ λόγω των
δασμών που έχουν επιβληθεί και άρα σε
μεγάλη ζήτηση νέων εκτάσεων για καλλιέργεια. Η Βραζιλία εξήγαγε 83,3 εκατομμύρια τόνους σόγιας το 2018, αύξηση
22,2% σε σχέση με το 2017, με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταλήγει στην Κίνα. Για
να προστατέψουμε τον Αμαζόνιο δεν αρκεί η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση

μέσω των σοσιαλ μίντια, αλλά χρειάζεται
μια συντονισμένη άσκηση πολιτικής πίεσης στους διεθνείς οργανισμούς και στις
κυβερνήσεις να αναλάβουν αποτελεσματική δράση. Ενώνουμε τη φωνή και την
δράση μας με κινήματα πολιτών και τους
Ευρωπαίους Πράσινους ζητώντας από το
Ευρωκοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις να
απαιτήσουν πρωτοβουλίες από την ΕΕ για
να προστατευθεί ο Αμαζόνιος και να συμμετάσχει η Βραζιλία στην προστασία του
κλίματος. Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ζητάμε, επίσης, από την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική Βουλή να δηλώσουν
ότι δεν θα υπογράψουν την συμφωνία αν
η κυβέρνηση της Βραζιλίας δεν δεσμευτεί
έμπρακτα για προστασία του Αμαζόνιου
και συμμετοχή της στην κοινή προσπάθεια
για προστασία του κλίματος.
*Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
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Ο ήρωας και τo”Πακέτο Κυριακίδη”
Πόσοι απ’ εμάς έχουν ακούσει γι’
αυτόν; Κι όμως… Δεν θ’ έπρεπε
να υπάρχει Έλληνας που να μην
γνωρίζει γι’ αυτόν, γιατί πρόκειται
για έναν πραγματικό ήρωα της μεταπολεμικής Ελλάδας, έναν μεγάλο
αθλητή, που κατέκτησε την Αμερική
με μοναδικό του κίνητρο την αγάπη
του για την πατρίδα! Και ενώ στο
Χόλυγουντ ετοιμάζουν ταινία για
τον Κυριακίδη, στην Ελλάδα χρειάστηκε αγώνας για το αν πρέπει να
παραλάβουμε το άγαλμά του ως
δώρο απο τους Αμερικάνους!
Το 1946 ο 36χρονος Στέλιος Κυριακίδης
αποφάσισε να συμμετάσχει στον περίφημο πεντηκοστό Διεθνή Μαραθώνιο
της Βοστώνης(42.195μ) μετά απο τιμητική
πρόσκληση των διοργανωτών. Η σύζυγός
του έσπευσε να τον αποθαρρύνει αφού
λόγω της κατοχής ήταν αδύναμος κα υποσιτισμένος. Είχε πέντε χρόνια να αγωνιστεί.
Ο ίδιος όμως είχε πάρει την απόφασή
του...πουλώντας προσωπικά του αντικείμενα και μετά απο πολλές και αγωνιώδεις
προσπάθειες , ο Κυριακίδης κατάφερε τελικά να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για την

Αμερική και στις 4.4. 1946 έφτασε στην Βοστώνη. Οι γιατροί των αγώνων βλέποντάς
τον αδύναμο εξέφρασαν τις αμφιβολίες
τους και δίστασαν για το αν έπρεπε να του
δώσουν άδεια να συμμετάσχει. Στην ουσία φοβόντουσαν για την ίδια του την ζωή.
Ο Στέλιος όμως δεν δεχόταν κουβέντα και
δήλωνε αποφασιστικά «¨Ήρθα για να τρέξω για επτά εκατομμύρια πεινασμένους
Έλληνες και θα τρέξω!» Έτσι υπέγραψε
υπεύθυνη δήλωση ότι παίρνει ο ίδιος την

ευθύνη για τον εαυτό του. Στις 20 Απριλίου του 1946 δόθηκε η εκκίνηση του φημισμένου 50ου μαραθωνίου της Βοστώνης
με μεγάλο φαβορί τον Αμερικανό Τζόνι
Κέλι. Ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος έτρεξε με την γνωστή του τακτική(ξεκινούσε
χαλαρά για να κρατά δυνάμεις και επιτάχυνε μετά το μέσο της διαδρομής). Με
την δύναμη της ψυχής του, κατάφερε να
είναι μπροστά στα τελευταία χιλιόμετρα.
Δεν του επιτρεπόταν να μη νικήσει. ΄Ένας
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ηλικιωμένος μετανάστης στην διαδρομή
έτρεχε κοντά του και του έδινε κουράγιο
φωνάζοντάς του «Για την Ελλάδα Στέλιο
μου! Για τα παιδιά σου!!!» Οι κουβέντες
αυτές έδωσαν κουράγιο στον Στέλιο και
μ’ όλα τα σωματικά του αποθέματα κατάφερε να φτάσει στην νίκη, φωνάζοντας
στον τερματισμό: “FOR GREECE”. Ο χρόνος
του 2.29.27 αποτέλεσε τον καλύτερο χρόνο στην Ευρώπη και για 22 χρόνια τον καλύτερο στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός Τζόνι
Κέλυ όταν ρωτήθηκε γιατί δεν κατάφερε
να κερδίσει απάντησε: «Πώς θα μπορούσα να κερδίσω ποτέ έναν τέτοιο αθλητή?
Εγώ έτρεχα για τον εαυτό μου κι’ αυτός για
μια ολόκληρη πατρίδα..» Η νίκη του προκάλεσε πάταγο! Οι Αμερικανοί έσπευσαν
να του δώσουν χρήματα και να του προτείνουν να μείνει στις ΗΠΑ. Ο ίδιος όμως
άφησε άφωνο ακόμη και τον πρόεδρο της
Αμερικής Τρούμαν όταν τον ρώτησε τι θα
ήθελε να του προσφέρει ως δώρο λέγοντας «Για μένα δεν θέλω τίποτα! Μόνο για
την Ελλάδα βοήθεια!» Έμεινε στην Αμερική και για ένα μήνα πάλεψε να μαζέψει
βοήθεια για την πατρίδα... Καθώς η νίκη
του είχε συγκινήσει τους Αμερικάνους και
τους ομογενείς, το ποσό που κατάφερε να
συγκεντρώσει έφθασε τα 250.000 δολάρια (τεράστιο ποσό για την εποχή) ενώ η

οικογένεια Λιβανού έστειλε έξι πλοία με
είδη πρώτης ανάγκης στην δοκιμαζόμενη Ελλάδα. Η βοήθεια αυτή ονομάστηκε”
Πακέτο Κυριακίδη” . Στις 23 Μαΐου 1946, ο
Κυριακίδης επέστεψε στην Ελλάδα , όπου
τον περίμεναν ένα εκατομμύριο Έλληνες
για να τον υποδεχτούν με τιμές ήρωα ενώ
για πρώτη φορά μετά την κατοχή, φωταγωγήθηκε η Ακρόπολη προς τιμή του!
Δακρυσμένος κατά την διάρκεια της επίσημης τελετής στους Στύλους του Ολυμπίου Διός δήλωνε «Είμαι υπερήφανος
που είμαι Έλλην!» Μέχρι το τέλος της ζωής
του, αφιερώθηκε σε φιλανθρωπικά έργα

και στον προσκοπισμό ενώ προέτρεπε τα
παιδιά να στραφούν στον αθλητισμό, δημιουργώντας το γυμναστήριο “Αθλητικός
όμιλος Φιλοθέης” . Ο Στέλιος Κυριακίδης
γεννήθηκε στην Κύπρο το 1910. Μετακόμισε στην Αθήνα το 1934 και εργάστηκε
ως εισπράκτορας στην ηλεκτρική εταιρεία
χωρίς να εγκαταλείψει ποτέ τον αθλητισμό
με τον οποίο ασχολιόταν απο μικρό παιδί.
Ηταν αυτός που κατέρριψε την πανελλήνια επίδοση του Σπύρου Λούη. Ο ίδιος ο
Λούης κάλεσε τον Κυριακίδη στο σπίτι του
και του είπε: “Παιδί μου Στέλιο, να τρέχεις
πάντα, γιατί εμείς οι Έλληνες γεννηθήκαμε
για να τρέχουμε. Μόνο έτσι καταφέραμε
να ζήσουμε τόσους αιώνες”. Μετά την είσοδο των Ναζιστών στην Αθήνα το 1941
, ο Κυριακίδης παντρεύτηκε την Ιφιγένεια
και απέκτησαν τρία παιδιά. Το 1943 συνελήφθη απο τους Γερμανούς με άλλα
49 άτομα (τα οποία εκτελέστηκαν). Για
καλή του τύχη ο Γερμανός αξιωματικός
ήταν μαραθωνοδρόμος και τον άφησε
ελεύθερο, όταν βρήκε στο πορτοφόλι του
την κάρτα διαπίστευσης των Ολυμπιακών
αγώνων του 1936 στο Βερολίνο. Πέθανε
στις 10 Δεκεμβρίου του 1987 και τάφηκε
στον Πύργο Κορινθίας.
*Ευχαριστούμε τον φίλο που μας θύμισε
μέσω ανάρτησης στο facebook
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Σχολείο και Υγεία!
Tα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν
έναν πληθυσμό με ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά. Η προάσπιση της υγείας τους και η καλλιέργεια υγιεινών συνηθειών διατροφής
και άσκησης αποτελεί μια τεράστιας
σημασίας επένδυση για το μέλλον
της χώρας.
Προφανές λοιπόν το ενδιαφέρον για τη
Σχολική Υγιεινή, τις αρχές και μεθόδους
της οποίας οφείλουν να γνωρίζουν και να
εφαρμόζουν όσοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της Παιδείας, μιας σχολικής μονάδας
ή ενός διδακτηρίου, και φυσικά οι γονείς
των παιδιών σχολικής ηλικίας.
Εξασφάλιση υγιούς και ασφαλούς
σχολικού περιβάλλοντος
Αυτό έχει σχέση με πολλές παραμέτρους,
όπως: κτηριακές υποδομές, πυρασφάλεια – πυρανίχνευση, παρακολούθηση
συστημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης,
διαχείριση απορριμμάτων, εντομοκτονία
– μυοκτονία, καθαριότητα δομών, υγιεινή

κοινόχρηστων χώρων, λήψη μέτρων για
αποφυγή ατυχήματος, εφαρμογή εργονομίας (π.χ. επιλογή εργονομικού εξοπλισμού, όπως είναι τα θρανία). Επίσης, εδώ
αναφέρονται και ο έλεγχος και η ρύθμιση
φυσικών (π.χ. φωτισμός, θόρυβος, θερμοκρασία) και χημικών παραγόντων και ο

συνεχής έλεγχος για πιθανές εστίες ανάπτυξης π.χ. μικροβίων και μυκήτων.
Επίβλεψη για σωστή λειτουργία των σχολικών κυλικείων. Παρακολούθηση της
υγείας των παιδιών π.χ. με τον προγραμματισμό σωματομετρικών μετρήσεων, τον
έλεγχο της εμβολιαστικής τους κατάστα-
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σης, την εφαρμογή
προγραμμάτων αγωγής
και προαγωγής υγείας σε θέματα
όπως είναι η διατροφή, η άσκηση,
η ατομική υγιεινή. Ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών
υγείας, εκπαιδευτικών και γονέων. Για
να έχουμε υγιείς ενήλικες, θα πρέπει να
έχουμε υγιή παιδιά. Η παιδική ηλικία και
εφηβική είναι αυτή στη διάρκεια της οποίας ολοκληρώνεται η ανάπτυξη όλων των
οργάνων και λειτουργιών τους, οπότε η
προστασία της υγείας τους είναι σημαντική. Επίσης, αποκτούν εφόδια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα συναντήσουν αργότερα και το σχολείο, μέσα
από προγράμματα, μπορεί να συμβάλλει

αποτελεσματικά στην υιοθέτηση υγειών
στάσεων και συμπεριφορών που ενισχύουν τη φυσική, ψυχική και κοινωνική τους
υγεία. Μεταξύ των πολλών παραμελημένων ζητημάτων στη χώρα μας, αναμφίβολα ιδιαίτερης σημασίας είναι η Δημόσια
Υγιεινή, της οποίας εξαιρετικά σημαντικό
όσο και ευαίσθητο τομέα αποτελεί η Σχο-

λική Υγιεινή. Από την πολιτεία γίνονται κάποιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση
των νεοεμφανιζόμενων προβλημάτων,
όπως είναι ο υποσιτισμός παιδιών. Οργανώνονται επίσης σεμινάρια και ημερίδες
για την ενημέρωση και εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών, αλλά δεν καλύπτονται
όλες οι ανάγκες.
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Ολοκληρώθηκε η 3η δράση καταγραφής
θαλάσσιων απορριμμάτων στη Ναύπακτο.
Ολοκληρώθηκε η 3η δράση του
προγράμματος «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ η
δική μας θάλασσα» με την καταγραφή θαλάσσιων απορριμμάτων
στο παρατηρητήριο της Ναυπάκτου
στην περιοχή «Πούντος» δίπλα στον
Ναυτικό όμιλο Ναυπάκτου.

Στη δράση συμμετείχαν για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους, οι μαθητές των δυο
τμημάτων της Ε’ τάξης του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ναυπάκτου με τους εκπαιδευτικούς τους. Με ενθουσιασμό οι μικροί
μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα και κα-
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ταγραφή συσσώρευσης απορριμμάτων
στις ακτές και τη θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου κατανοώντας στη πράξη το
πρόβλημα με τα θαλάσσια σκουπίδια. Οι
συνεργαζόμενοι φορείς στο πρόγραμμα,
του οποίου την ευθύνη έχει η Μη κυβερνητική Οργάνωση «ΟΖΟΝ» και χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» και με
αφορμή την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο «Natura 2000» είναι : Ο Σύνδεσμος

Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης
του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο
ΑΡΙΩΝ» με έδρα το Αίγιο, η περιβαλλοντική οργάνωση «Πράσινο +Μπλε» με έδρα
τη Ναύπακτο, ο Σύλλογος ελεύθερων και
αυτόνομων δυτών «Κρισσαίος» με έδρα
τη Φωκίδα και ο σύλλογος «Αργώ» με
έδρα την Αλυκή Βοιωτίας. Ο κάθε φορέας
έχει αναλάβει και την ευθύνη λειτουργίας
σταθμού καταγραφής για την περιοχή του,

όπου κάθε 3 περίπου μήνες θα υλοποιεί
καταγραφές θαλάσσιων απορριμμάτων.
Τα στοιχεία θα επεξεργάζονται για να
αποτελέσουν στατιστική βάση δεδομένων
προκειμένου να εξαχθούν επιστημονικά
συμπεράσματα και να βρεθούν τρόποι
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.
Η επόμενη 4η και τελευταία δράση στον
ίδιο χώρο με τον ίδιο μηχανισμό, θα υλοποιηθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2020.
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Όταν οι νέοι παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους!
Τo κίνημα «Fridays for Future
Greece» είναι το ελληνικό τμήμα
του παγκόσμιου κινήματος μαθητών
που διαδηλώνει για την κλιματική
αλλαγή. Οι μαθητές απουσιάζοντας
από σχολείο, συμμετέχουν σε ειρηνικές πορείες με αίτημα την άμεση
λήψη μέτρων για τη προστασία του
περιβάλλοντος, κάτι που έκαναν και
την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.
Το αίτημα των μαθητών είναι σαφές:
«Έχουμε επιτρέψει στους εαυτούς μας και
στο κοινωνικό οικονομικό μας σύστημα να
εξελιχθεί ήδη με τρόπο που έβλαψε σοβαρά τα οικοσυστήματά μας και οδήγησε τον
πλανήτη στην κλιματική κρίση. Μας μένει
λίγος χρόνος για δράση. Θα χρειαστούμε
όμως την υποστήριξη του καθενός γιατί οι
κυβερνήσεις, σε όλο τον κόσμο δεν αντιμετωπίζουν το ζήτημα με την απαραίτητη
σοβαρότητα και την αφοσίωση που αρμόζει. Ήρθε η ώρα να τους καθοδηγήσουμε
εμείς, να αγωνιστούμε για εμάς και για τις
επόμενες γενιές. Σας χρειαζόμαστε όλους
δίπλα μας!».
Με αφορμή την εβδομά-

δα των μαθητικών κινητοποιήσεων για
την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης,
που έλαβαν χώρα σε όλο τον κόσμο τον
Σεπτεμβρίο, οι 31 οργανώσεις που αποτελούν τη «Συμμαχία για το κλίμα» στην Ελλάδα υποστηρίζουν το ελληνικό μαθητικό
κίνημα «Fridays For Future Greece» και τις
δράσεις που διοργανώνει. Σε ανακοίνωσή τους, οι οργανώσεις της «Συμμαχίας για
το κλίμα», σημειώνουν πως θα ενώσουμε
τις φωνές τους με το παγκόσμιο κίνημα μαθητών, πολιτών, σωματείων και λοιπών
ομάδων που απαιτούν από τις κυβερνήσεις τους να αναλάβουν άμεση δράση για
την αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης και
την υιοθέτηση πολιτικών που θα διατηρήσουν την πλανητική θερμοκρασία στα πιο
βιώσιμα επίπεδα του +1,5°C». Καλεί όλους
τους ενεργούς πολίτες και συλλογικότητες
της χώρας να στηρίξουν δυναμικά. Πα-

ράλληλα καλεί την πολιτική ηγεσία «να
σταθεί στο ύψος της ιστορικής περίστασης
υποστηρίζοντας φιλόδοξους παγκόσμιους
στόχους για συγκράτηση της μέσης θερμοκρασίας στο επίπεδο του +1,5°C». «Καλούμε
όλες/ους τις/τους πολιτικούς να προβούν
άμεσα σε πράξεις για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Απαιτείται άμεση ευθυγράμμιση της ελληνικής
κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής με τις
δραματικές εκκλήσεις της επιστήμης πριν να
είναι αργά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η «Συμμαχία για το Κλίμα» έχει ως κεντρικό σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής
κρίσης, μέσα από την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού, και απαρτίζεται από τις οργανώσεις: Αγροοικολογικό
Δίκτυο Ελλάδος, Αειφόρουμ, Άνεμος Ανανέωσης, Άρσις, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί
Χωρίς Σύνορα, Διεθνής Αμνηστία, Ελληνι-
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κή Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,
Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη,
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Κέντρο
Ζωής, Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης,
Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, Οργάνωση Γη, Πλέγμα, Πολιτιστικός Σύλλογος
Ελλάδας Ινδίας, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Μπαγκλαντές, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Πακιστάν, Πρωτοβουλία Πολιτών Σώστε την Ήπειρο, Actionaid, AIESEC
Greece, Core Flower, Greenpeace, HIGGS,
IFOAM AgriBioMediterraneo, MEDASSET,
NO OIL Θεσπρωτίας, SOS Epirus - Δίκτυο
πολιτών ενάντια στην εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, UN SDSN Greece, World
Human Forum και WWF Ελλάς.
Πηγή: www.lifo.gr
Ήδη πολλές χώρες απολαμβάνουν
τα οφέλη του οικολογικού σχεδιασμού
με τις πράσινες στέγες.

ΖΗΣΕ
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∆ΥΝΑΤΑ

ΧΑΜΗΛΑ
ΛΙΠΑΡΑ

25ΓΡ.

ΠΡΩΤΕΪ

ΝΗ

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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1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ
Η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης Ε.Ο.Ε.Δ Μεσολογγίου διοργάνωσε το «1ο Σχολείο Μικρών
Διασωστών» διάρκειας τριών ημερών,11-12 & 14 Σεπτεμβρίου 2019.
Σε μικρούς διασώστες μετατράπηκαν οι 40 μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Η Ε.Ο.Ε.Δ υλοποίησε ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αξία των Πρώτων
Βοηθειών, αλλά και την προετοιμασία σε
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών(Σεισμό)
και να γνωρίσουν το σωστό τρόπο παροχής τους ώστε να είναι σε θέση να
προσφέρουν βοήθεια σε περίπτωση
ανάγκης. Επίσης έγινε και μάθημα ψυχολογίας για να μπορούν τα παιδιά να διαχειρίζονται τον κίνδυνο και τις έκτακτες καταστάσεις που τυχόν θα αντιμετωπίσουν.
Τόσο η παρουσίαση όσο και η πρακτική
εξάσκηση έγιναν με απλό και εύληπτο
τρόπο, κατάλληλα προσαρμοσμένο στις
ηλικιακές ανάγκες των μαθητών, σχετικά
με τη διαχείριση ατυχημάτων και τραυ-

ματισμών όπως αιμορραγία, ρινορραγία,
έγκαυμα, πνιγμονή, λιποθυμία καθώς
και καρδιόπνευμονική αναζωογόνηση
ΚΑΡΠΑ. Στο τέλος του Σχολείου οι μαθητές παρέλαβαν με χαρά το αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής. «Η απόκτηση
δεξιοτήτων Βασικών Πρώτων Βοηθειών
αποτελεί αναγκαιότητα στην καθημερινή
ζωή και όσο νωρίτερα δοθεί η ευκαιρία

στα παιδιά μας να τις αποκτήσουν, τόσο
το καλύτερο. Η Βασική Υποστήριξη της
Ζωής είναι μια ζωτική μάθηση, που όλοι
θα πρέπει να μαθαίνουν με την πρώτη
ευκαιρία. Είναι ωραίο να ζεις μεγαλώνοντας Μικρούς Διασώστες και θα ακολουθήσουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα
σχολεία για τα παιδιά μας» δήλωσε ο Αρχηγός της Ε.Ο.Ε.Δ Διονύσης Τσιρόγλου
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OIKOγκρίνιες: Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας...
Οι ΟΙΚΟγκρίνιες ειναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟγκρίνιες 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.

Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές της περιβαλλοντικής οργάνωσης “Πράσινο+Μπλε” Γλυκερία και Γιωργία, για την υλοποίηση των δράσεων που έχουν ως μοναδικό στόχο την επαφή των παιδιών με το ποδήλατο και το φυσικό περιβάλλον,
κατά τη διάρκεια των 9ων Ποδηλατικών αγώνων ορεινής Ναυπακτίας στην Άνω Χώρα.
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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.

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.

