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«Tόν µηδέν τούτων µετέχοντα ουκ απράγµονα αλλ’ αχρείον νοµίζοµεν». (Θουκυδίδης)

ΣΤΟ «ΚΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ» Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΉ Ή ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΉ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΉΝ ΚΟΠΉ ΤΉΣ ΠΙΤΑΣ

Επίσκεψη στη Βουλή των
Ελλήνων και στην έκθεση
«Ρήγας Φεραίος και Επανάσταση»
Γνωρίσαμε έναν οραματιστή της
ελευθερίας που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο

Στις 29 Δεκεμβρίου 2018, ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος
της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας πραγματοποίησε μια ημερήσια μετάβαση στην Αθήνα με σκοπό την παρακολούθηση μιας θεατρικής
παράστασης και, κυρίως, να επισκεφθούμε την έκθεση στη Βουλή ‘’Ρήγας
Φεραίος και Επανάσταση’’, επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 220ετών από το
θάνατο αυτού του λόγιου, οραματιστή και επαναστάτη, κατανοώντας μέσα από
τα εκθέματα τον καταλυτικό του ρόλο στην εθνεγερσία του 1821.
(συνέχεια στη σελίδα 8)

Μ

ε την παρουσία πλήθους φορέων
και κατοίκων την Κυριακή 27 Ιανουαρίου στο ‘’Κτήμα Διαμαντή’’
έγινε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας καθώς
και των συνεργαζομένων Πολιτιστικών
Συλλόγων, της 8ης γιορτής τσίπουρου,
μέσα στα πλαίσια της ετήσιας Γενικής

Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Υγεία
κρύβεται μέσα σε ένα σύννεφο καπνού!
Συνέλευσης του Συλλόγου.
Η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προηγούμενη. Την πίτα ευλόγησαν ο π. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αρχιερατικός
Επίτροπος και εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου κκ. Χρυσοστόμου και ο π.
Νικόλαος Βγενόπουλος. Την πίτα προλόγισαν η κα. Τασία Τογιοπούλου, βοηθός Περιφερειάρχη και εκπρόσωπος
του Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα και ο

κ. Θεόδωρος Μπαρής, Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου
Ερυμάνθου. Απηύθυναν ευχές προς τα
μέλη του Συλλόγου και προς τους παρευρισκόμενους και επαίνεσαν το πλούσιο
έργο του Συλλόγου. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ. Παναγιώτης Λαλιώτης και
Τρύφωνας Φωτόπουλος.
(συνέχεια στη σελίδα 4)

30 χρόνια λειτουργίας του
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών

Από την πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου για τα 30 χρόνια δραστηριότητάς του στο «Κτήμα Διαμαντή»

Ο εθελοντισμός είναι οικειοθελής και ανιδιοτελής προσφορά προς το συνάνθρωπο.
Η πιο σημαντική εθελοντική προσφορά είναι
και θα είναι πάντα η Εθελοντική Αιμοδοσία, η
κορωνίδα του εθελοντισμού.
Η εθελοντική αιμοδοσία είναι διαχρονικό μήνυμα αλληλεγγύης και συμβάλλει αποφασιστικά
στην ένωση των ανθρώπων από διαφορετικές
φυλές, εθνότητες, πεποιθήσεις. Δίνει ζωή και
ελπίδα, αίσθημα αγαλλίασης και ικανοποίησης
και βγάζει τον άνθρωπο από τη μοναχική πορεία της ζωής του.
Όλα τα ανωτέρω έγιναν πράξη στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας,
όπου πριν από 30 χρόνια περίπου ιδρύθηκε ο
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του Κέντρου
Υγείας Χαλανδρίτσας.
(συνέχεια στη σελίδα 3)

Στις 8 Ιανουαρίου, μετά από επανειλημμένες συναντήσεις 6 Συλλογικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας (Οικολογική Κίνηση Πάτρας, Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περ. ΚΥΧ, Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας,
Κοινο-Τοπία, Αντικαπνιστικός Σύλλογος & Πρόταση) εξέδωσαν ανακοίνωση,
ζητώντας την εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος σε εσωτερικούς χώρους δηλώνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Παραθέτουμε την ανακοίνωση των 6 Συλλογικών
Φορέων: (συνέχεια στη σελίδα 3)

Χειμερινή εκδρομή
σε Καβάλα-Ξάνθη

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου
Υγείας Χαλανδρίτσας πραγματοποίησε μια τριήμερη εκδρομή σε Καβάλα & Ξάνθη, που θα μας μείνει αξέχαστη όχι μόνον για την καλή της οργάνωση αλλά και
για την πολύ επιτυχημένη επιλογή των προορισμών.(συνέχεια στη σελίδα 8)
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Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας μας απέστειλε τις
παρακάτω οδηγίες για την ελαιοπαραγωγή

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, ασχολείται διαχρονικά με θέματα προστασίας της ελαιοκαλλιέργειας. Η ελαιοκομική χρονιά που
διανύσαμε (2018), με την τεράστια απώλεια παραγωγής ελαιοκάρπου και την υποβαθμισμένη σε πολλές των περιπτώσεων ποιότητα ελαιόλαδου, έφεραν στην επικαιρότητα τα χρόνια προβλήματα της ελαιοπροστασίας.
Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την καλλιεργητική περίοδο του 2018
χωρίς να είναι ακραίες, ήταν ασυνήθιστες και επηρέασαν την καλλιέργεια της ελιάς
δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των εντομολογικών (κυρίως
δάκος) και μυκητολογικών (κυρίως γλοιοσπόριο) εχθρών της ελιάς.
Η δακοκτονία όπως εφαρμόζεται στη χώρα μας δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική και ορθολογική αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς. Ακολουθεί την ίδια
διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος τουλάχιστον επί σαράντα χρόνια. Βασίζεται κυρίως σε εμπειρικές και υποκειμενικές εκτιμήσεις, χωρίς να αξιοποιεί καινοτόμες λύσεις και τις δυνατότητες που παρέχει η γεωργία ακριβείας.
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να διαμορφώσει τις θέσεις της και να διατυπώσει
προς την πολιτεία συγκεκριμένες προτάσεις για τη δακοκτονία:
Κατέθεσε προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και στους Περιφερειάρχες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίων Νήσων τις ακόλουθες προτάσεις:
1. Τη συνέχεια του προγράμματος δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας με τη δημιουργία συντονιστικού κέντρου παρακολούθησης.
2. Η προμήθεια των δραστικών ουσιών καταπολέμησης του δάκου θα πρέπει να
γίνεται από το Υπ. Α. Α.Τ.. Όμως οφείλει σε συνεργασία με τους ερευνητικούς
φορείς της χώρας, να μελετήσει περεταίρω τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην καταπολέμηση του δάκου, προκειμένου να αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους.
3. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εμμένει στην θέση του για τη δημιουργία
Ινστιτούτου Ελαίας στη Δυτική Ελλάδα, τριετές πρόγραμμα δακοκτονίας. Θα πρέπει να επανεξεταστεί ο τρόπος είσπραξης της εισφοράς δακοκτονίας.
4. Για την επιτυχία του προγράμματος δακοκτονίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η έγκαιρη πρόσληψη προσωπικού με τις διαδικασίες ολοκλήρωσής της να έχουν
περατωθεί προ της 31ης Μαΐου.
5. Η αλλαγή του τρόπου οριοθέτησης των περιοχών δακοκτονίας. Προτείνουν, την
οριοθέτηση με επιστημονικά κριτήρια λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μικροκλίμα, το
ανάγλυφο της περιοχής, τις προσβολές των ελαιώνων από δάκο προηγούμενων
ετών, την πυκνότητα των ελαιώνων, τις καλλιεργητικές εργασίες, την παρουσία
άλλων παθογόνων κλ.π..
6. Προτείνουν την τοποθέτηση των παγίδων παρακολούθησης του δάκου.
7. Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ενημέρωσης αγροτών μέσω sms και emails ώστε
να επεμβαίνουν έγκαιρα στις περιπτώσεις που απαιτείται ψεκασμός καλύψεως.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Πετρόπουλος
Γεωπόνος

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
www.sylpyp.gr | e-mail: Ygeia_Perib_Chala@yahoo.com
Υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο: Βασίλης Κοτσώνης
Υπεύθυνη ύλης: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
Tηλ. και Φαξ: 2610-271.500
Συντακτική Επιτροπή: Γκοτσοπούλου Γεωργία, ∆ετοράκης Ιωάννης,
Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόµβα Ευθυµία,
Πανταζή Βούλα, Γεωργαντοπούλου Ανδριάννα
Εκτύπωση – Μοντάζ: Fortosis Print Factory
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Οι πιο αποτελεσματικοί
δήμοι της Ελλάδας

Τον Πιλοτικό Δείκτη Αποτελεσματικότητας των δήμων, που συνέταξε για πρώτη φορά εφέτος, με βάση τις
επιδόσεις σε συγκεκριμένα βασικά πεδία, ανακοίνωσε
το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) «Μάρκος
Δραγούμης», στο οποίο την πρωτιά καταλαμβάνουν οι
δήμοι Μετσόβου Ιωαννίνων, Αριστοτέλη Χαλκιδικής και
Καλαβρύτων Αχαΐας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη σχετική έρευνα προήλθαν από το Οικονομικό Παρατηρητήριο του υπουργείου
Εσωτερικών, ενώ εκείνα που αφορούν την εκτέλεση των
προϋπολογισμών των δήμων σε πραγματικό χρόνο ελήφθησαν από τις ιστοσελίδες των δήμων. Συνολικά στο πεδίο της οικονομικής διαχείρισης αποδόθηκε βαρύτητα 70
μονάδων, στο πεδίο της διαφάνειας και της λογοδοσίας
10 μονάδων και σε εκείνο των παρεχόμενων δημοτικών
υπηρεσιών 20 μονάδων.
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αναλυτικότερα στην οικονομική διαχείριση ελήφθησαν
υπόψη στοιχεία που αφορούν τα δημοτικά έσοδα (στοιχεία
που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη για ηλεκτροφωτισμό και
καθαριότητα), το κόστος λειτουργίας του δήμου ανά κάτοικο

και τον βαθμό εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Με υψηλότερες βαθμολογίες επιβραβεύτηκαν οι δήμοι με τις μικρότερες αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού,
οι δήμοι δηλαδή με τον καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό, εκείνοι που περιόρισαν το κόστος προσωπικού, που
τήρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν έναντι των δημοτών τους για την υλοποίηση έργων, οι
δήμοι που αφιέρωσαν μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών
τους δαπανών για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές,
δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκα κ.λπ. και όσοι επιβαρύνουν
λιγότερο τους δημότες τους με ανταποδοτικά τέλη.
ΟΙ ΜΕΙΚΤΟΙ ΔΗΜΟΙ
Κατά την αξιολόγηση των μεικτών δήμων που έχουν
προκύψει από συγχωνεύσεις βάσει του σχεδίου Καλλικράτης και βρίσκονται στην επαρχία, τη μεγαλύτερη βαθμολογία ως προς την αποτελεσματικότητα συγκέντρωσαν
οι δήμοι Αριστοτέλη με βαθμολογία 58,69, Καλαβρύτων
(58,01), Καλαμάτας (57,20), Αλιάρτου - Θεσπιέων (56,59),
Ήλιδας (55,25), Αγρινίου (55,14), Ανατολικής Μάνης (55,07),
Ακτίου - Βόνιτσας (54,65), Ερυμάνθου (54,11) και Δράμας (53,70).

Ανάσα ζωής για τους κατοίκους του Ριγανόκαμπου
η δημιουργία πολιτιστικού και αθλητικού πάρκου
Σε αίθουσα του Παμπελοποννησιακού
σταδίου, την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου,
συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι φορέων,
Συλλόγων καθώς και οι θιγμένοι κάτοικοι
της ευρύτερης περιοχής Ριγανόκαμπου, οι
οποίοι δεν έκρυψαν την αγανάκτησή τους
για όσα υφίστανται για δεκαετίες από την
παρουσία εκεί ενός ‘’κολασμένου’’ καταυλισμού. Απώτερος σκοπός της συγκέντρωσης, την οποία οργάνωσε η συντονιστική
επιτροπή αγώνα, η ανάπλαση της περιοχής
με την κατασκευή πολιτιστικού και αθλητικού πάρκου, η δημιουργία του οποίου
θα δώσει ανάσα και ανακούφιση στους
περιοίκους, οι οποίοι έχουν υποστεί τα
πάνδεινα ως δημότες δυστυχώς δεύτερης επιλογής, μετά από μια εικοσάχρονη
επιπλέον δοκιμασία από τη λειτουργία του
σκουπιδότοπου της Πάτρας.
Προηγήθηκαν προσπάθειες πολλών
ετών χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή. Στην
πολυπληθή συγκέντρωση ακούστηκαν,
μέσα στα άλλα, δυο προτάσεις. Η πρώτη
του Δήμου Πατρέων και η άλλη των εκπροσώπων των Συλλόγων της περιοχής.
Ακολούθησε συζήτηση και έγινε μια πιο
εκτενής αναφορά για τα στάδια που προ-

Από την εκδήλωση των φορέων στο Παμπελοποννησιακό

ηγήθηκαν και για τις δυσκολίες που προέκυψαν. Οι περισσότεροι συμφώνησαν
ότι το θέμα είναι πολιτικό και απαιτούνται
άμεσα δραστικά μέτρα.
Στη συγκέντρωση βρέθηκε και ευρεία
αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας, στα
πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε καθιερώσει, αφού η όλη προσπάθεια αφορά και αγγίζει την προστασία της υγείας
και του περιβάλλοντος που υπηρετούμε
χωρίς διαχωριστικές γραμμές.

Θέλουμε να απευθύνουμε επαίνους για
την οργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης και να δηλώσουμε ότι συμπαραστεκόμαστε στον πολυετή αγώνα Συλλόγων και
κατοίκων, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει κάθε
όριο υπομονής με την ανοχή των αρμοδίων.
Η συνεργασία και ο συνεχής αγώνας θα
φέρει το επιθυμητό για όλους αποτέλεσμα.
Το πάρκο θα αναβαθμίσει ανθρώπινα όχι
μόνο την περιοχή, αλλά και τουριστικά την
πόλη των Πατρών.

Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

3

Η σκοτεινή πλευρά του 5G και της έξυπνης πόλης
«Η
σκοτεινή πλευρά του 5G και της έξυπνης πόλης. Ζήτημα εθνικών διαστάσεων» ήταν το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στην Αγορά Αργύρη.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Επιτροπή Πολιτών Πάτρας για
την προστασία της υγείας από την ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:
- Δημόσια Υγεία, Περιβάλλον & Η/Μ ακτινοβολία.
- Οι σειρήνες του 5G
- Όρια Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας και Δημόσια Υγεία
- Εφαρμοσμένη Τεχνολογία, Η/Μ Ακτινοβολία, Πολιτική Ευθύνη, Κοινωνική Διάσταση, επιπτώσεις στον τρόπο ζωής
- Ασύρματη επικοινωνία: μια τεχνολογική επανάσταση ή μια
κρίση υγείας;
- Homo Connecticus: Ένας άλλος άνθρωπος
- Η τεχνολογία είναι για να τη χρησιμοποιούμε και όχι για να
μας χρησιμοποιεί
- Η σκοτεινή πλευρά του 5G και της ‘’έξυπνης πόλης’’: τι επιφυ-

λάσσουν για το μέλλον του πλανήτη μας-Νέα Ερευνητικά Δεδομένα
- Οι επιδράσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Λειτουργίας επί των
κυττάρων
- Νέες Τεχνολογίες. Η ανήσυχη ματιά του γιατρού
- Βιολογικές επιπτώσεις των Μη-Ιονιζουσών Η/Μ Ακτινοβολιών της Ασύρματης Επικοινωνίας και Τηλεφωνίας
Όλοι οι ομιλητές παρουσίασαν τα ανωτέρω θέματα με σαφήνεια και βεβαιότητα για τα προβλήματα που δημιουργούνται από
την ανεξέλεγκτη χρήση και επέκταση αυτών των νέων τεχνολογιών και τα οποία βέβαια επηρεάζουν αρνητικά τη Δημόσια Υγεία.
Η υπογεννητικότητα, το τοξικό περιβάλλον του πλανήτη, νευρολογικά προβλήματα, καρκινογένεση, προβλήματα ανάπτυξης
και συμπεριφοράς των νέων και άλλα. Και όλα αυτά ξεφεύγουν
από την ατομικότητα και παίρνουν εθνικές διαστάσεις.
Οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη ενεργοποίησης των πολιτών
προκειμένου να εμποδισθεί η αδίστακτη επέλαση της βιομηχανικής ασύρματης επικοινωνίας, κάτι που έχει επιτευχθεί σε άλλες χώρες.

Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Υγεία
κρύβεται μέσα σε ένα σύννεφο καπνού!
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
‘’Το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους αν και
αποτελεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον τομέα
της Υγείας κρύβεται μέσα σε ένα σύννεφο
καπνού από τσιγάρα, συμφέροντα, γραφειοκρατία, αδιαφορία και κυνισμό.
Είναι σκάνδαλο γιατί:
Το κάπνισμα δεν σκοτώνει μόνο τους καπνιστές αλλά σκοτώνει ή επιβαρύνει την υγεία
και όσων αναπνέουν συστηματικά τον καπνό
από τα τσιγάρα των άλλων, παθητικούς καπνιστές αλλά και εγκύους, παιδιά, ασθματικούς
και άτομα με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις
και εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.
Οι έλεγχοι εφαρμογής της αντικαπνιστικής
νομοθεσίας σε νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, κλειστές παιδικές χαρές και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι
ελλιπείς και αναποτελεσματικοί.
Το Υπουργείο Υγείας δεν δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με τους ελέγχους ενώ η όλη
διαδικασία χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια.
Οι παρακάτω συλλογικοί φορείς της Πάτρας που υπογράφουμε αυτό το Δελτίο Τύπου δηλώνουμε ότι:
Η μη εφαρμογή της νομοθεσίας απαγόρευσης του καπνίσματος αποτελεί δείγμα πολιτιστικής υποβάθμισης και καταπάτησης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λόγω της αδιαφορίας των φορέων της πολιτείας.
Είμαστε ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ, όταν οι συμπολίτες μας καπνίζουν σε κλειστούς κοινόχρηστους χώρους , ενώ ο νόμος το απαγορεύει.
Η πρόσφατη πρωτοβουλία της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την εφαρμογή του νόμου
στα καταστήματα εστίασης της πόλης, μέσα
από δράσεις όπως η τοποθέτηση αφισών,
ζητούμε να υλοποιηθεί άμεσα .
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή
θεωρούμε ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι απαιτούμε:
Να εφαρμοστεί στην πράξη η νομοθεσία

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΑ, για την απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους και να συσταθούν άμεσα από
τις αρμόδιες υπηρεσίες, κλιμάκια ελέγχου τα
οποία, ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ,ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ.
Να κοινοποιηθεί ευρέως ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ, μέσω ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,η οποία είναι αρμόδια για
την εφαρμογή του Νόμου, στον οποίο οι συμπολίτες μας θα μπορούν να απευθύνονται
για την επιβολή των προβλεπομένων σύμφωνα με τον νόμο.
Τέλος δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμεθα
για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας έναντι της
ολιγωρίας των αρμοδίων όσον αφορά την
αντιμετώπιση του καπνίσματος, το οποίο έχει
χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας ως η μεγαλύτερη αποτρέψιμη παγκόσμια επιδημία.
Οι φορείς: Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙ.
ΚΙ.ΠΑ.), Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Χαλανδρίτσας, Άλμα ζωής Ν.
Αχαΐας,, Κοινοτοπία, Αντικαπνιστικός Σύλλογος Πάτρας, Πρόταση
Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι όσοι

είναι παραβάτες και καπνίζουν σε εσωτερικούς χώρους επιβάλλονται πρόστιμα 50500 ευρώ. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης
και λειτουργίας καταστήματος που ανέχεται
την παραβίαση της νομοθεσίας επιβάλλονται
πρόστιμα από 500-10000 ευρώ. Σε τέταρτη
υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια
λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία
τη χορήγησε για διάστημα 10 ημερών. Στην
Πέμπτη δε υποτροπή ανακαλείται οριστική
η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής
που τη χορήγησε.
Ο νόμος υπήρχε αρκετά χρόνια, αλλά ελάχιστοι τον τηρούσαν. Ευτυχώς για την Πάτρα
μας οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αντιμετώπισαν θετικά την
εφαρμογή του νόμου και ‘’μάζεψαν τα τασάκια’’ από το εσωτερικό των καταστημάτων
τους. Παράλληλα φρόντισαν να ζεσταίνουν
με σόμπες εξωτερικούς χώρους για τους καπνιστές και παρότρυναν τους πελάτες τους να
βγουν έξω να καπνίσουν, ανταποκρινόμενοι
στην εφαρμογή του νόμου.
Έτσι στα μέσα Ιανουαρίου ειδικά κλιμάκια
πραγματοποιούσαν ελέγχους και ‘’Ω του θαύ-

ματος’’ επετεύχθησαν θεαματικά αποτελέσματα στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.
Επιτέλους η Πάτρα μας θα είναι ‘’άκαπνη’’
πόλη. Η εικόνα εντελώς διαφορετική. Ελάχιστα καταστήματα, μετρημένα στα δάχτυλα
του ενός χεριού επιτρέπουν τι κάπνισμα σε
εσωτερικούς χώρους.
Ας ελπίσουμε ότι το σύνολο των καταστηματαρχών θα ανταποκριθεί στην εφαρμογή
του νόμου, γιατί το θέμα αφορά την υγεία μας
και πρέπει το κέρδος να μην μπαίνει μπροστά
από την προστασία της υγείας. Αυτό πρέπει
να γίνει συνείδηση στους καταστηματάρχες,
αλλά και στους πελάτες των. Ίδωμεν!!
Το νέφος καπνού μειώνεται, ας το κάνουμε παρελθόν !
Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι το
κλίμα έχει αλλάξει εντυπωσιακά, σε ότι αφορά το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
στην πόλη μας.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Δ.Δ.Υ. κ’
Κ.Μ.Π.Ε. Αχαΐας) φαίνεται να λειτουργούν
και να παράγουν θετικά αποτελέσματα. Οι
περισσότεροι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι
αλλά και οι θαμώνες σε αυτά αποδέχθηκαν
με προθυμία την εφαρμογή του νόμου και η
πλειονότητα των καταστημάτων -μπροστά και
στο ενδεχόμενο επιβολής προστίμων- δείχνει
να συμμορφώνεται.
Υπάρχουν όμως και αρνητικά σημεία που
έχουμε εντοπίσει:
• Τις βραδινές ώρες το κλίμα μέσα σε ορισμένα καταστήματα αλλάζει με τα τασάκια να
επιστρέφουν στα τραπέζια και η ατμόσφαιρα
να μετατρέπεται σε αποπνικτική
• Έχουν καταγραφεί δυστυχώς σε λίγα καταστήματα περιπτώσεις μη σεβασμού πολιτών
που διαμαρτυρήθηκαν για τη μη εφαρμογή
της απαγόρευσης

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση σε ότι
αφορά τη διάρκεια της σημερινής θετικής
εικόνας, με δεδομένο ότι και στο παρελθόν
υπήρξαν έλεγχοι που όμως στην πορεία ατόνησαν, με αποτέλεσμα να έχουμε γρήγορα
επιστροφή στην πρότερη κατάσταση.
Κομβικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή του
νόμου έχουν και οι ίδιοι οι πολίτες που πρέπει να διεκδικούν ΕΝΕΡΓΑ το δικαίωμά τους
για μια καθαρή ατμόσφαιρα στους κλειστούς
χώρους.
Αν δουν ότι οι υπεύθυνοι του καταστήματος
δε συμμορφώνονται, πρέπει να καταγγέλλουν
στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας τη μέρα, την ώρα και το κατάστημα
όπου υπήρξαν παραβατικές συμπεριφορές
από θαμώνες ή το προσωπικό των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Οι πολίτες που θέλουν να συμβάλουν στη
δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος
για την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση στο
νομό Αχαΐας παρακαλούνται να καλούν στο
2613.620728 και 2613.620725 ή να στέλνουν
email στο s.symeonidou@pde.gov.gr και
ddykm@achaia.pde.gov.gr
Θεωρούμε θετική τη βούληση του ΣΚΕΑΝΑ
και της πλειοψηφίας των επιχειρηματιών για
εφαρμογή του νόμου και θεωρούμε ότι αυτή
τη φορά η πλάστιγγα πρέπει να γείρει υπέρ
των καταστηματαρχών που τον εφαρμόζουν,
χωρίς κανένα περιθώριο αθέμιτου ανταγωνισμού υπέρ όσων κάνουν «στραβά μάτια».
Το παραπάνω αποτελεί το κείμενο του δελτίου τύπου που συνέταξαν 6 φορείς της Πάτρας:
- Οικολογική Κίνηση Πάτρας
- Αντικαπνιστικός Σύλλογος Πάτρας
- Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ»
- ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ
- Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
- Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας

30 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Ως εκπρόσωποι του αδελφού Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και εκ μέρους των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου με την ευκαιρία αυτή
των 30 χρόνων λειτουργίας του θέλουμε να καταθέσουμε κάποιες σκέψεις και ευχές, αφού πρώτα
ευχαριστήσουμε το ΔΣ του Συλλόγου Αιμοδοτών για

τη δυνατότητα που μας δίνει να συμμετέχουμε και
εμείς στις επετειακές αυτές εκδηλώσεις.
Κατάφερε να γίνει η πρώτη δύναμη εθελοντικής
αιμοδοσίας στη Δυτική Ελλάδα σε επίπεδο Συλλόγων,
προκαλώντας το θαυμασμό των κατοίκων και των
φορέων, αποσπώντας διακρίσεις από πληθώρα θεσμών, ακόμη και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Οι κάτοικοι της περιοχής εμπιστεύθηκαν το Σύλ-

λογο, τον αγάπησαν και πολλοί έγιναν τακτικά μέλη
του. Βέβαια η υλοποίηση των σκοπών του πραγματοποιήθηκε χάρις στη μεγάλη κινητοποίηση των
μελών του Συλλόγου, χάρις στους σταθερούς εθελοντές αιμοδότες που απέκτησε ο Σύλλογος και χάρις
στην πλειάδα εκδηλώσεων, που πραγματοποίησε. Τα
ανωτέρω μας γεμίζουν υπερηφάνεια. Αρκετά μέλη
του ΔΣ και του Συλλόγου μας ήταν ή είναι αιμοδότες

του αδελφού Συλλόγου.
Η 30χρονη πορεία του έχει αφήσει έντονο το αιμοδοτικό αποτύπωμα στην περιοχή και όχι μόνο. Πολλά
συγχαρητήρια για τα αποτελέσματά τους.
Ευχόμεθα ο Θεός να βοηθήσει να συνεχιστεί αυτή η ανοδική πορεία του Συλλόγου και να γιορτάσει
τα 50, 70 και 100 χρόνια για το καλό των πασχόντων
συνανθρώπων μας.
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Η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή είναι δείγμα υψηλής περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών

ΣΤΟ «ΚΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ»
Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΉ Η ΠΡΟΣΈΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΊΚΩΝ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Από το προεδρείο επίσης εκλήθησαν να
κόψουν το κομμάτι της πίτας, αντιπροσωπευτικά οι πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων
Βασιλικού κ. Βλ. Μιχαλόπουλος, Κρυσταλλόβρυσης κ. Αντ. Νικολακόπουλος, ο πρόεδρος του Συλ. Εθελοντών Αιμοδοτών του
ΚΥΧ κ. Θαν. Θεοδωρόπουλος, ο εκπρόσωπος της ΟΙΚΙΠΑ κ. Γ. Βασιλακόπουλος, ο κ.
Λευτ. Πολυκρέτης, Επιτ. Πρόεδρος του Συλλ.
Εθελοντών Αιμοδοτών του Καραμανδανείου
και η πρόεδρος κα. Αικατ. Πολυκρέτη του
Λυκείου Ελληνίδων Πατρών.
Στην τελετή επίσης τιμητικά παρέστησαν
οι πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων
Χαλανδρίτσας κ. Κων. Μακρόπουλος, Σουλίου κ. Ανδρ. Κεπενός, Περιβόλας κα. Νίκη Χαϊδοπούλου, Γηροκομείου κα. Μαρία
Δεληγιάννη, της Μεταμόρφωσης Σωτήρος
Εγλυκάδος Πατρών κ. Γ. Κυπριανός, της
Κέρτεζης Καλαβρύτων κα. Γ. Χασαποπούλου,
του Ρωμανού κ. Οδυσσέας Παναγόπουλος,
της Χρυσοπηγής κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος,
της Καλλιθέας κ. Ανδρ. Σπηλιωτόπουλος.
Το Σύλλ. Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήνης εκπροσώπησε η κα. Ελένη
Φραγκούλη, τον Πολ. Συλ. Σκιαδά ο κ. Διονύσιος Μπαρδάκης, τον Πολ. Συλλ. Πλατανόβρυσης ο κ. Κώστας Νικολόπουλος και
το Φιλοδασικό Σύλλογο Σαραβαλίου ο κ. I.
Ντόντορος. Επίσης παρέστησαν οι πρόεδροι
των Τοπικών Συμβουλίων Χαλανδρίτσας (κ.
Τ. Παπαγεωργίου), Χρυσοπηγής (κ. Γ. Βασιλόπουλος), Πετρωτού (κ. Ανδρέας Δούβρης).
Από το Δήμο Ερυμάνθου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Παπακωνσταντίνου και ο
πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Δυτ. Ελλάδος κ. Γ. Κουτρουμάνης.
Στο προεδρείο της συνέλευσης ήσαν ο κ.
Δημ. Μήλας, του Πολ. Συλλ. Σταροχωρίου,
ο κ. Αντώνης Δημόπουλος του Πολ. Συλλ.
Θωμεΐκων και χρέη προέδρου επετέλεσε η
νομικός κα. Ανθούλα Τσιμά.
Την πίτα των Συλλόγων έκοψαν η κα. Μαρία Κανελλοπούλου, του Πολ. Συλλ. Μπεγουλακίου και ο κ. Γιώργος Σωτηρόπουλος
του Πολ. Συλλ. Μοιραλίου, οι οποίοι απηύθυναν ευχές για μελλοντική συνεργασία και
να επεκταθεί αυτή ακόμα περισσότερο προς
νέους φορείς.
Πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών ο Σύλλογος τίμησε την κα. Αναστασία Κουμούση,
Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας για την προσφορά της στα εκκλησιαστικά
μνημεία της περιοχής δραστηριότητας του
Συλλόγου. Την τιμητική διάκριση του Συλλόγου παρέδωσε ως εκπρόσωπος του Δήμου Ερυμάνθου ο κ. Θ. Μπαρής.
Την τελετή πλαισίωσαν μελωδικά οι γυναικείες χορωδίες του Μπεγουλακίου και
το Φωνητικό Σύνολο ‘’Έκφραση’’ του ομώνυμου Πολιτιστικού Συλλόγου Εγλυκάδος.
Αρχικά κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης η απερχόμενη πρόεδρος του Δ.Σ. κα.
Ιωάννα Θεοδωροπούλου ανεφέρθη στο έργο
του Συλλόγου για τη χρονιά που πέρασε και
ο κ. Βασίλης Κοτσώνης με τον κ. Κ. Πανταζή
παρουσίασαν τα οικονομικά του Συλλόγου.

Η χορωδία Μπεγουλακίου αποδίδει τα κάλαντα

της Παναγίας της Μέντζενας. Επίσης παρουσιάστηκε η πάνινη οικολογική τσάντα του
Συλλόγου μας με το λογότυπό του.
Το Φεβρουάριο συμμετείχαμε στην πρώτη κοινή εκδήλωση των 8 Περιβαλλοντικών
και Κοινωνικών οργανώσεων για τον Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο με στόχο την
επίτευξη ενός αειφόρου μέλλοντος και όνομα της Ένωσης ‘’Νηρέας’’.
Τον ίδιο μήνα ζήσαμε μοναδικές εμπειρίες
από την 3ήμερη χειμερινή εκδρομή στη Θεσσαλία, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τα
100 μέλη των συνταξιδιωτών μας.
Μέλη και φίλοι του Συλλόγου συμμετείχαν στο παραδοσιακό γλέντι της Τσικνοπέμπτης. Με τους Α΄ Χαιρετισμούς βρεθήκαμε
στην Παναγία στο Φραγκαπήδημα Ηλείας.
Το Μάρτιο σε συνεργασία με την Περ. Δυτ.
Ελλάδος και το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας
(ΚΥΧ) πραγματοποιήσαμε την ιατροκοινωνική εκδήλωση ‘’Συχνές αλλεργικές παθήσεις
παιδιών και ενηλίκων’’.
Μέλη του Συλλόγου μας απόλαυσαν μια
ωραία ξενάγηση στο γενέθλιο σπίτι του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά. Στις 24
Μαρτίου με αρκετά μέλη βρεθήκαμε στα
κόκκινα καθίσματα της Νέας Λυρικής Σκηνής
του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου παρακολουθώντας μια ενδιαφέρουσα παράσταση.
Συμμετείχαμε στη συμβολική παγκόσμια
πρωτοβουλία για την κλιματική αλλαγή στην
‘’ ‘Ώρα της Γης’’ στην πλατεία Γεωργίου της
Πάτρας.
Η συμμετοχή του Συλλόγου μας στον ΣΠΟΕΠΠ (Σύνδεσμος Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Ευρύτερης Περιοχής Πατρών) με
2 δελτία Τύπου παρουσίασε τις θέσεις του
Συνδέσμου για την οικολογική ισορροπία,
που είναι ο δρόμος περιορισμού των μεδουσών καθώς και για το φράγμα Πείρου
για την ταχεία ολοκλήρωση και την διαδημοτική διοίκησή του, ως η καλύτερη λύση.
Τον ίδιο μήνα (Μάρτιο) εκπρόσωποι του
Συλλόγου μας και άλλων συζήτησαν για την
εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και
αποφασίσθηκε η σύνταξη επιστολής για το
Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια και τα ΜΜΕ.
Τον Απρίλιο πήραμε μέρος στην εκστρατεία ‘’Let’s do it Greece’’ καθαρίζοντας τις

παραγλαύκειες οδούς με μαζική συμμετοχή και πλούσια συγκομιδή. Για άλλη μια
χρονιά ο Σύλλογος αναζήτησε την ευλογία
της Μεγαλόχαρης στην Τήνο.
Ο Μάιος ‘’πλούσιος’’ σε πεζοπορίες. Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού και στη
‘’Νερομάνα Κρήνης’’ με το Σύλλογο Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήνης.
Ακολούθησε η εκδρομή στο Καλπάκι και
στη Μονή Κοίμησης Θεοτόκου Μολυβδοσκέπαστης όπου γνωρίσαμε την ιστορία, θαυμάσαμε τη φύση και τον πολιτισμό.
Ο Ιούνης ξεκινάει με την ανάβαση Ομπλού
με το Σύλλογο Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήνης. Η εκδήλωση για την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σε ένα
εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον έγινε στον
οικισμό Μοιραλίου, Προστατεύουμε το περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά,
με ομιλητή τον αρχιτέκτονα κ. Γρ. Κουτρόπουλο, που ανέπτυξε το θέμα ‘’Η αρχιτεκτονική μας κληρονομιά από το χθες στο
σήμερα’’.
Συμμετείχαμε στο 6ο Φόρουμ Υγείας με
θέμα ‘’Υγεία και Ανάπτυξη’’ του Σύμβουλου
Επιχειρήσεων. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές του Συλλόγου ανέπτυξαν τα θέματα: ‘’Η
ολιστική επεξεργασία των τροφίμων, ο διαχρονικός στόχος μελέτης των επιστημόνων’’
και ‘’Διατροφή και Πλαστικό’’. Τον ίδιο μήνα
ο Σύλλογος πραγματοποίησε ενημερωτική
εκδήλωση ευαισθητοποίησης στο Δημοτικό
Σχολείο Χαλανδρίτσας. Οι μαθητές έδωσαν
το παράδειγμα για να φύγει η πλαστική σακούλα από τη ζωή μας.
Πραγματοποιήσαμε ημερήσια εκδρομή
στην περιοχή των Γερανίων Ορέων και επίσκεψη σε ένα μοναδικό θησαυρό που διαφυλάσσει την ορθόδοξη πίστη και παράδοση
του Αγίου Ιωάννη του Μακρυνού, καθώς και
στα πευκόφυτα Γεράνεια, στη λιμνοθάλασσα της Βουλιαγμένης και στο ιερό της Ήρας.
Τον Αύγουστο η καθιερωμένη Ιερά Παράκληση στην Παναγία της Μέντζενας. Η καλοκαιρινή ιατροκοινωνική εκδήλωση έγινε
στην Καλάνιστρα, με θέμα ‘’ Καρκίνος του
παχέος εντέρου’’. Ακολούθησε η προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, η
4η κατά σειρά μέχρι σήμερα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2018
Στις 14 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου με την παρουσία της
χορωδίας του Παμμικρασιατικού Συλλόγου
Πατρών και του χορευτικού του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου ‘’Παναγία η
Γηροκομμήτισα’’. Στην εκδήλωση τιμήθηκε
ο κ. Παναγιώτης Σακελλαρίου και το ζεύγος
Βασιλείου και Ελευθερίας Παρασκευοπούλου και ανακοινώθηκε η έναρξη των εργασιών της αναστήλωσης του Βυζαντινού ΙΝ

Οι υποψήφιοι της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Συμμετείχαμε με περίπτερο στην Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας το Σεπτέμβριο, που
έγινε πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών και
πολλών εκθετών.
Τον Οκτώβριο άλλη μια 7ήμερη απόδραση γοητεύει μέλη και φίλους του Συλλόγου
στη Βόρεια Εύβοια. Αξέχαστη εμπειρία η
φυσική της ομορφιά, η ιστορία της και τα
προσκυνήματά της. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήσαμε και τον καθιερωμένο περίπατο
υγείας στη γέφυρα ‘’Χαρίλαος Τρικούπης’’
Ρίου Αντιρρίου.
Επίσης είχαμε την 8η γιορτή τσίπουρου
με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, με τη
συνεργασία της Περιφέρειας, Δήμων της
Αχαΐας και 44 Πολιτιστικών Συλλόγων και
πολλών χορευτικών και όπως πάντα είχε
μεγάλη επιτυχία.
Το Νοέμβριο ‘’Υπέρταση και Καρδιά, ο
σιωπηλός εχθρός’’ είναι το θέμα της ιατροκοινωνικής εκδήλωσης στην Οβρυά,
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος και το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας, ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου.
Παράλληλα ο Σύλλογος συμμετέχει και
στο 28ο τριήμερο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
στην Κατερίνη με θέμα ‘’Κλιματική αλλαγή
και αστικό περιβάλλον’’.
Συμμετείχαμε στο 21ο Φόρουμ Ανάπτυξης, που οργανώνει ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων με θέμα ‘’Επαναπροσανατολισμός
στο δημογραφικό’’.
Στο ίδιο επίσης Φόρουμ συμμετείχαμε
μέσω της Ένωσης Προστασίας Φυσικού
και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Κορινθιακού και Πατραϊκού ‘’ο Νηρέας’’ με θέμα
‘’Καταρρέουσα και βιώσιμη αλιεία σε Κορινθιακό και Πατραϊκό’’.
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με τα ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος,
μέλη του Συλλόγου μας πραγματοποίησαν
επισκέψεις στα ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος, όπου ενημέρωσαν τους σπουδαστές των μοιράζοντας και ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο του
Συλλόγου μας.
Δεν έλειψαν και οι καταγγελίες που έφθασαν στο Σύλλογο και τις οποίες ανάλογα
διαχειρίστηκε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως πχ:
α) Για το νερό της περιοχής του Αγ. Αθανασίου Βασιλικού, β) την ελλιπή λειτουργία
του πυροσβεστικού κρουνού στο Λέοντιο, γ)
το ποτάμι Φίλερης που κατάντησε σκουπιδότοπος, δ) για την κατάσταση του δρόμου Οβρυάς-Κρήνης και άλλων πολλών
επικίνδυνων οδοστρωμάτων της περιοχής, ε) η απόρριψη βοθρολυμάτων σε
χωράφια και κοινόχρηστους χώρους της
Χαλανδρίτσας, στ)η υλοτόμηση ελάτων
στην περιοχή του Λεοντίου, ζ)για τη Νερομάνα τηςΚρήνης και τις γεωτρήσεις,
η) για το αποτεφρωτήριο σε κατοικημένη
περιοχή των Δεμενίκων, θ) για τη μεγάλη
χρήση φυτοφαρμάκων στην περιοχή Ρακίτας Λεοντίου, ι) η καταγγελία Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων Βασιλικού για το
πόσιμο νερό, ια) για την Αχάϊα Κλάους για
την εκπομπή μαύρων δύσοσμων καπνών,
ιβ) για την παράνομη βόσκηση αιγοπροβάτων με συνέπεια την καταστροφή των
δενδρυλλίων από πεύκα σε περιοχή του
Κεφαλοβρύσου, κ.άλ.
Ο Σύλλογος ανταποκρίθηκε σε πάρα
πολλές προσκλήσεις για διάφορες εκδηλώσεις Φορέων & Πολιτιστικών Συλλόγων, όπως πχ:
Μοιραλίου, Μοίρας ‘’Η Θάνα’’, Παναγίας
Γηροκομήτισσας, Μπεγουλακίου, Καρουσιωτών, Εθελοντών Αιμοδοτών, Λέσχης
Αλεξιπτώτου πλαγιάς, Σταροχωρίου, Φιλοδασικού Προοδευτικού Συλλόγου Σαραβαλίου, Ρωμανού, Χρυσοπηγής, Προστασίας
Περιβάλλοντος Ρίου, Κρύας Ιτεών, Λεοντίου, Ανάδειξης Πολ. Κληρ. Κρήνης, Σουλίου
στις 3ήμερες εκδηλώσεις του, Κέρτεζης,
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Σκιαδά, Χαλ/τσας, Καλάνιστρας, Βασιλικού, Λουσικών, Ελληνικού, Δαφνούλας,
Καλλιθέας, Περιβόλας
Επίσης ο Σύλλογος ανταποκρίθηκε σε
προσκλήσεις όπως, από το Δ/ντη του ΚΥΧ,
από τις Α΄ Βάθμια & Β΄ Βάθμια εκπαίδευση, από το Δ. Σχ. Χαλ/τσας, ΤΕΕ Πάτρας,
ΟΙΚΙΠΑ, Κοινοτοπία, Μέριμνα, Πολυφωνική, Οίκο ευγηρίας ‘’Αφροδίτη’’, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, ‘’Πανύμνητο’’, Φόρουμ
Ενέργειας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,
Δημοτικής Ενότητας Πετρωτού, Εν Αιθρία (ΟΙΚΙΠΑ) για τα 32α γενέθλιά της,
HELMEPA, Χορωδία του Παν/μίου Πατρών, το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Δυτ.
Αχαΐας, τα Πρόσωπα Χρονιάς 2017,κλπ.
Μέλη του Συλλόγου συμμετείχαν:
Στη λαμπαδηδρομία του αδελφού Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, στο Διεθνές
Συνέδριο για το περιβάλλον που έγινε σε
συνδιοργάνωση με το Διεθνές Κέντρο επιστημών και ελληνικών αξιών, σε ημερίδα
για τη διάβρωση των ακτών από τη ΜΚΟ
‘’Save the coast’’, σε ημερίδα για τον Κορινθιακό-Πατραϊκό στη Ναύπακτο.
Μέλη του Συλλόγου κατά τη διάρκεια
της θερινής περιόδου με δυο βάρδιες κάθε Τετάρτη κάλυπταν τη δασοφύλαξη του
πευκοδάσους Κεφαλοβρύσου-Ομπλού,
βοηθώντας έτσι την εξαιρετική πρωτοβουλία του Φιλοδασικού Προοδευτικού
Συλλόγου Σαραβαλίου.
Ο δειγματοληπτικός έλεγχος του πόσιμου νερού, συνεχίστηκε στα διάφορα Δ.Δ.
στην περιοχή ευθύνης, σε συνεργασία με
το εργαστήριο Υγιεινής του Παν/μίου Πατρών με δαπάνες του Συλλόγου.
Διαρκής είναι ο αγώνας του Συλλόγου
για τη σωστή λειτουργία του ΚΥΧ. Μόνιμο
αίτημα όχι στη συρρίκνωση του προσωπικού και της υγειονομικής περιοχής του
ΚΥΧ. Μια πάγια θέση του Συλλόγου, την
οποία υποστηρίζουμε με άλλους φορείς
πχ το Δήμο Ερυμάνθου για την παροχή
υψηλών υγειονομικών υπηρεσιών, όπως
τις απολάμβαναν τις τελευταίες δεκαετίες οι κάτοικοι της περιοχής. Ο Σύλλογος
με τον νυν Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, κ. Γρηγόρη Αλόκριο,
οφείλουμε να αναφέρουμε, έχει άριστη
συνεργασία. Τον συγχαίρουμε για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει, για τη
σωστή λειτουργία του ΚΥΧ και αυτή είναι
μια κοινή διαπίστωση φορέων και κατοίκων της περιοχής.
Μέλη του Συλλόγου με καθοδηγητή τον
ειδικό κ. Χρήστο Φαλλιέρο περπάτησαν
και χωροθέτησαν το μονοπάτι που κατά
την παράδοση ακολούθησε ο Αγ. Ανδρέας από Πάτρα-Αχάϊα Κλάους-ΒαλατούναΒρύση του Βρέλια και έφθασε στο Λεόντιο.
Όσα ακούσθηκαν κατά τη σημερινή
Γενική Συνέλευση, όπως και κάθε χρόνο
σε ανάλογες Γενικές Συνελεύσεις, έχουν
πάρει πρώτα την έγκριση των μελών του
Δ.Σ. Όλα όσα αναφέρθηκαν, έχουν καταχωρηθεί λεπτομερώς στα 22 πρακτικά
των αντίστοιχων συνεδριάσεων του Δ.Σ.
του έτους 2018. Αυτά τα πρακτικά μετά
από κάθε συνεδρίαση υπογράφονται από
όλα τα μέλη του Δ.Σ., και καταγράφονται
οι όποιες διαφορετικές απόψεις με δημοκρατικές πάντα διαδικασίες.
Το έργο του Συλλόγου είναι μεγάλο
και δύσκολο. Αρκετές φορές ερχόμαστε
αντιμέτωποι, όχι μόνο με τα συμφέροντα,
αλλά και με τους δικούς μας ανθρώπους.
Η προσφορά μας είναι τελείως εθελοντική και δεν υπακούει σε καμία κομματική ή παραταξιακή τακτική όπως ορίζει
και το καταστατικό μας.
Και η απερχόμενη πρόεδρος τελείωσε με ευχές για τη νέα χρονιά και για
το νέο ΔΣ.

Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουμε
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ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΦΟΡΈΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΉ ΤΗΣ ΠΊΤΑΣ

Οι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

εύχομαι για την καινούρια χρονιά οι συνεργαζόμενοι Σύλλογοι να είναι ακόμα περισσότεροι στην επόμενη γιορτή του τσίπουρου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ο π. Δημήτριος Παπαγεωργίου μετά την
ευλογία της πίτας ανέφερε: Εκ μέρους του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κκ. Χρυσοστόμου σας μεταφέρω τις ευχές και τις
ευλογίες του μαζί με τις δικές μου εγκάρδιες ευχές για μια καινούρια καρποφόρα χρονιά, με υγεία. Ακούσαμε για άλλη μια χρονιά
τις δραστηριότητες του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής
του ΚΥΧ για το 2018, αλλά όπως και κάθε
χρόνο είναι τόσες πολλές και τόσες μεγάλες
που θεωρώ πως είναι ένας από τους πρώτους Συλλόγους στην περιοχή του νομού
Αχαΐας. Εύχομαι επίσης το 2019 να είναι το
ίδιο δραστήριος και αποδοτικός. Ήδη τον
πήχη ο Σύλλογος τον έχει ανεβάσει πολύ
ψηλά και ευχόμαστε να πετύχετε και πάλι
τους σκοπούς που υπηρετείτε.
Συγχαρητήρια στην πρόεδρο και στα μέλη του ΔΣ και να θυμίσουμε ότι οι σκοποί
του Συλλόγου εξυπηρετούν τους κατοίκους
της τοπικής μας κοινωνίας, για μια καλύτερη
ποιότητα ζωής και από πλευράς προαγωγής
της υγείας και από πλευράς προστασίας του
φυσικού μας περιβάλλοντος. Καλή χρονιά
και ευλογημένη.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η κα. Μαρία Κανελλοπούλου (Εκπρόσωπος Πολ. Συλ. Μπεγουλακίου & Εκπρόσωπος των συνεργαζομένων Συλλόγων) είπε:
Θα κόψουμε μαζί με τον κ. Γ. Σωτηρόπουλο εκπρόσωπος και αυτός των συνεργαζομένων Συλλόγων ένα κομμάτι της πίτας
εκ μέρους των 44 Πολιτιστικών Συλλόγων,
οι οποίοι συνεργάστηκαν στην 8η γιορτή
τσίπουρου. Συνεργάστηκαν και θα συνεργάζονται και ευχόμαστε σε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή.
Το κομμάτι της πίτας θα το αφιερώσουμε στη συλλογικότητα και στη συνεργασία.
Καλή χρονιά.
Ο κ. Γιώργος Σωτηρόπουλος (Εκπρόσωπος του Πολ. Συλ. Μοιραλίου & Εκπρόσωπος των συνεργαζομένων Συλλόγων) είπε:
Καλή χρονιά. Με τη σειρά μου αφιερώνω το κομμάτι της πίτας στη συνεργασία και

Η Τογιοπούλου Αναστασία (βοηθός Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδος-Εκπρόσωπος
του κου. Κατσιφάρα) είπε:
Εύχομαι η χρονιά που ήδη ξεκίνησε να
φέρει υγεία σε όλους με προκοπή και με δύναμη να συνεχίσουν. Συνηθίζεται να λέγεται
ότι τα δύσκολα είναι πίσω. Θεωρώ όμως ότι
δεν πρέπει να κινούμεθα ανυποψίαστοι. Τα
δύσκολα εξακολουθούν να υπάρχουν. Άρα η
κοινωνία και εμείς έχουμε όλοι την ανάγκη
να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, σε όποιους
τομείς έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε.
Ο Περιφερειάρχης κ. Κατσιφάρας μου
ανέθεσε να σας μεταφέρω τις ευχές του για
μια καλή και δημιουργική χρονιά. Θέλω να
συγχαρώ τα απερχόμενα μέλη του ΔΣ για
το έργο που παρήγαγαν κατά τα χρόνια της
θητείας τους. Παρακολουθήσαμε όλοι τον
απολογισμό και κοινός ήταν ο σχολιασμός
όλων μας ότι σπανίζουν περιπτώσεις ανάλογων Συλλόγων που να παρουσιάζουν τόσο
πλούσιο έργο και τόσο λεπτομερή απολογισμό και νοικοκυριό. Είναι ένας Σύλλογος
πρότυπο και υπόδειγμα για να τον μιμηθούν
και άλλοι. Εύχομαι επειδή ξεκινάμε σήμερα τη διαδικασία των εκλογών αυτοί που θα
εκλεγούν να συνεχίσουν τον ίδιο αγώνα με
τον ίδιο τρόπο και ρυθμό, το σημαντικό έργο του Συλλόγου. Το κομμάτι επιθυμώ να
το κόψω στην ενότητα όλων εκείνων που
ανιδιοτελώς μάχονται για το καλό των πολιτών της κοινωνίας μας και προασπίζονται
τα εθνικά συμφέροντα. Πολλά και τραγικά
ζήσαμε αυτές τις μέρες από όποια πλευρά
παρακολουθούσαμε το θέμα που αναπτύχθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.
Εύχομαι ενότητα, όλων εκείνων που υπερασπίζονται το κοινό καλό και το εθνικό συμφέρον της χώρας. Καλή χρονιά.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ

Ο κ. Θεόδωρος Μπαρής (Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερυμάνθου-Υποψήφιος Δήμαρχος) ανέφερε:

Με πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε στην
εκδήλωση αυτού του Συλλόγου, γιατί πέραν
των άλλων καλών που έχει προσφέρει στην
περιοχή μας, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω πάλι, ότι στηρίζει κάθε προσπάθεια για
την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
της περιοχής μας και μάλιστα στο χώρο που
υπηρετεί η κα. Κουμούση. Ευχαριστούμε τις
υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στα αιτήματά
μας και στην ανάγκη να υλοποιηθούν όλα αυτά
τα έργα. Το δεύτερο που θέλω να υπερτονίσω είναι η συνολική προσφορά του Συλλόγου στο να κρατήσει όλη την περιοχή, με μια
πρωτόγνωρη συνοχή, μέσα από τις ωραίες
εκδηλώσεις, στις οποίες παίζουν ρόλο πολλοί
σύλλογοι, σε από κοινού δράσεις.
Αυτόν το Σύλλογο, εάν δεν υπήρχε, θα
έπρεπε να τον φέρουμε. Είμαστε τυχεροί
που υπάρχει και έχουμε κάθε υποχρέωση
να τον υποστηρίζουμε, όχι μόνο για να συνεχίσει τις δράσεις του, αλλά και για να τις
διευρύνει. Είναι εξαιρετικά όλα αυτά που
έχει κάνει και όλοι έχουμε υποχρέωση να
συνεισφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση
γιατί μπορούν ακόμα να γίνουν περισσότερα.
Η περιοχή μας κατά το ένα μέρος όπου
δραστηριοποιείται ο συγκεκριμένος Σύλλογος
είναι και ο Δήμος Ερυμάνθου, στον οποίο τα
τελευταία χρόνια προσπαθώ να συνεισφέρω
από διάφορες θέσεις. Τελευταία αποφάσισα
να είμαι υποψήφιος για το Δήμο Ερυμάνθου
μετά τη δήλωση-αποχώρηση του κου. Καρπή, προκειμένου να βοηθήσω στην εξέλιξη
του τόπου. Πιστεύω πως μπορώ να τα καταφέρω μαζί με τους συνεργάτες μου, αφήνοντας στην άκρη τα προσωπικά συμφέροντα
και τις προσωπικές μας επιδιώξεις, μπροστά
στο κοινό καλό. Πιστεύω ότι και ο Σύλλογος
αυτό το κοινό όφελος έχει σαν αρχή του. Άρα,
υπάρχει κοινό έδαφος για να βοηθήσουμε
από κοινού την περιοχή μας και να οδηγηθεί σε καλύτερη εξέλιξη. Αυτό το οφείλουμε
στον τόπο και στη νέα γενιά.
Σας ευχαριστώ για την τιμή να με προσκαλέσετε και να τιμήσετε και την κα. Κουμούση,
με την οποία γνωριζόμαστε και συνεργαζόμαστε από πάρα πολλά χρόνια. Η κα. Κουμούση
αγαπάει τον τόπο μας. Το κομμάτι της πίτας
θα το αφιερώσω στη συνεργασία όλων μας
και στην εξέλιξη του τόπου, όπου πρέπει να
στρέφονται οι ενέργειές μας. Χρόνια πολλά
και καλή χρονιά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο κ. Παναγιώτης Λαλιώτης (Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτ. Ελλάδος) είπε:
Κατ’ αρχάς να αναφέρω όχι μόνο για τον

συγκεκριμένο Σύλλογο, αλλά και για τον
άλλο ‘’αδελφό’’ Σύλλογο των Αιμοδοτών,
αυτοί οι δυο Σύλλογοι τα έχουν καταφέρει
τα τελευταία χρόνια, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας και έχουν γίνει οι
Σύλλογοι της καρδιάς μας. Δυο δραστήριοι
Σύλλογοι με αγάπη για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον της περιοχής. Έχουν αναδείξει μέσα στα άλλα, όχι μόνο την περιοχή,
έχουν αναδείξει αυτό που εμείς θα έπρεπε
να αναζητούμε μέσα μας. Έχουν αναδείξει
την ανάγκη που έχει το περιβάλλον με τη
φροντίδα και την προστασία μας.
Τα τελευταία χρόνια όλοι ακούμε ότι ο
πλανήτης μας δε συμπεριφέρεται σωστά
και μας τιμωρεί. Μας τιμωρεί γιατί σταματήσαμε να τον φροντίζουμε. Οι δικές μας
συμπεριφορές είναι ενάντιες στη φυσική
του πορεία. Η αλόγιστη χρήση όλων αυτών
που μας προσφέρει, μας έφτασε σε μια
κοινή διαπίστωση, ότι τα πενήντα χρόνια
τα προβλήματα θα είναι τεράστια και καταστροφικά. Ο συγκεκριμένος Σύλλογος εδώ
και πάρα πολλά χρόνια το είχε προβλέψει.
Εάν οι μεγάλοι ηγέτες του κόσμου είχαν
μάθει να ακούνε τέτοιου είδους φωνές τα
σημερινά προβλήματα δεν θα υπήρχαν.
Πρώτα να συγχαρώ τα μέλη του ΔΣ για
το έργο του Συλλόγου, που σήμερα αποχωρούν και εύχομαι το νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις σημερινές εκλογές να βάλει
ακόμα πιο ψηλά τον πήχη. Αυτό το έχει
ανάγκη, όχι μόνο η περιοχή, αλλά και η
κοινωνία γενικότερα. Ευχαριστώ για την
πρόσκληση, καλή χρονιά και ευτυχία σε
όλους. Το κομμάτι θα το κόψω στην υγεία
όλων μας και στην επιτυχία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κ. Τρύφωνας Φωτόπουλος (Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτ. Ελλάδος) τόνισε:
Κυρία πρόεδρε και μέλη του ΔΣ επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για το σπουδαίο
έργο, το οποίο πράγματι είναι αξιοθαύμαστο και μας κάνει όλους υπερήφανους. Η
κα. Τογιοπούλου θαυμάσια εκπροσώπησε προηγουμένως τον Περιφερειάρχη κ.
Κατσιφάρα και εμένα. Η κα. Τογιοπούλου,
η κα. Κουμούση, η κα. Θεοδωροπούλου,
οι γυναίκες μας, οι μανάδες μας, οι κόρες
μας, η γυναίκα γενικά είναι η ζωή μας και
όποιος από εμάς δεν συνειδητοποιήσει
το σπουδαίο ρόλο που της έχει αναθέσει
η φύση, επιτρέψτε μου να σας πω πως
υπολειπόμεθα!
Παρακαλώ τους άντρες της αποψινής

ομήγυρης να μου επιτρέψουν να αφιερώσω το κομμάτι της πίτας στη γυναίκα, στις
μανάδες μας, στις γυναίκες μας, στις κόρες
μας και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κ. Θανάσης Θεοδωρόπουλος (Πρόεδρος του ‘’Αδελφού’’ Συλλόγου Αιμοδοτών
ΚΥΧ) είπε:
Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του απερχόμενου ΔΣ σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και σας συγχαίρουμε για το τεράστιο
έργο που έχετε παράξει. Ευχόμαστε στο
νέο ΔΣ του Συλλόγου, που θα προκύψει
από τις σημερινές εκλογές, να ακολουθήσει τον ίδιο αγωνιστικό δρόμο. Ο Σύλλογος
Εθελοντών Αιμοδοτών του ΚΥΧ σας εύχεται
από καρδιάς καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία,
αισιοδοξία, ελπίδα, αλληλεγγύη και αγάπη.
Είμαστε ένας Σύλλογος, ο οποίος με τη βοήθεια όλων των φορέων της περιοχής, των
αρχών και της Εκκλησίας, κατάφερε να γίνει
ο πρώτος αιμοδοτικός σύλλογος στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα. Σήμερα
κατατάσσεται μέσα στους πέντε πρώτους
Συλλόγους της χώρας και αυτό είναι ένα
αποτέλεσμα της συλλογικότητας. Το κομμάτι της πίτας το αφιερώνω στη συλλογικότητα και στη συνεργασία.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ

Ο κ. Λευτέρης Πολυκρέτης (τ. Πρόεδρος
Συλλ. Εθελ. Αιμοδοτών Καραμανδανείου
Νοσοκομείου) είπε:
Άγιοι Πατέρες, π. Δημήτριε, εμείς κινδυνεύουμε να γίνουμε μόνιμα μέλη και των
δυο Συλλόγων Αιμοδοτών & Περιβάλλοντος
και όχι μόνο του ενός. Επειδή ο φίλος μου
ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, τον οποίο
κάθε φορά που υπάρχουν εορτές πρέπει να
τον μνημονεύετε και ας είναι ‘’ζωντανός’’
ας είναι στη ζωή δεν πειράζει του αρέσουν
οι στίχοι. Οι ευχές που θα σας απευθύνω
θα είναι ταιριαστές με το Σύλλογο Υγείας &
Περιβάλλοντος. Ακούστηκαν πολλές ευχές και η δική μου όμως είναι μόνο μία.
Υγεία. Είναι το προζύμι που χρειάζεστε
για να φτιάξετε ευτυχία.
(συνέχεια στη σελίδα 6)

Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί τον πρώτο και βασικό παράγοντα ανάπτυξης κάθε περιοχής

6
ΣΤΟ «ΚΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ»
Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(συνέχεια από τη σελίδα 5)
Δεν δώσατε, μεγάλη έμφαση στον απολογισμό σας στην τελευταία μεγάλη σας επιτυχία για τον αντικαπνιστικό αγώνα. Ίσως δεν
ξέρατε το τι πετύχατε, μαζί με τους άλλους
Συλλόγους που συνεργαστήκατε και καταφέρατε. Ξυπνήσατε όλοι μαζί αυτούς που
αρνούνται να ξυπνήσουν, αυτούς που ψηφίζουν νόμους και δεν τους τηρούν. Σας
πληροφορώ ότι εκτός από τις εφημερίδες,
αλλά είναι και προσωπική μου εκτίμηση,
καταφέρατε κατά 90% να κάνετε αυτούς που
δεν σέβονται τον εαυτό τους και καπνίζουν,
να σεβαστούν τουλάχιστον την υγεία και το
περιβάλλον των συνανθρώπων τους. Ο φίλος μου ο κ. Φωτόπουλος ανεφέρθη προηγουμένως στις γυναίκες, θα προχωρήσω
και θα πω ότι λόγω του ότι αυτές είναι και
πολύ όμορφες και οι ενδυμασίες τους πολύχρωμες, μαύρο, κόκκινο, μπλε κλπ, θα πούμε ότι με αυτή την πολυχρωμία, ότι εσείς οι
γυναίκες είστε το ουράνιο τόξο της ζωής μας.
Το κομμάτι θα το αφιερώσω στο χώρο της
αιμοδοσίας που τόσα χρόνια διακονούμε,
όχι όμως γι’ αυτούς που δίνουν αίμα. Αυτοί
που δίνουν αίμα έχουν πάρει το αντίδωρο
της προσφοράς τους από το Θεό, αλλά θα το
κόψω με την ευχή να αρρωστήσουν λιγότεροι τη φετινή χρονιά και ακόμα λιγότεροι να
χρειαστούν αίμα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κ. Γιώργος Βασιλακόπουλος (Εκ-
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Άποψη του κοινού

Η χορωδία ‘’Έκφραση’’ του Πολιτιστικού Συλλόγου Εγλυκάδος

πρόσωπος ΟΙΚΙΠΑ) ανέφερε:
Να μεταφέρω τις ευχές των μελών
της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) και να πω ότι είναι ιδιαίτερη η
χαρά μας που είμαστε σήμερα μαζί
σας. Θεωρούμε το δικό μας σύλλογο
‘’αδελφό’’ με το Σύλλογο Προστασίας
Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής
του ΚΥΧ, στα πλαίσια του κοινού αγώνα που διεξάγουμε για την προάσπιση
του περιβάλλοντος.
Τα προβλήματα στο περιβάλλον είναι
πολλά και ποικίλα και συνεχώς οξύνονται και η ανάγκη για μια βιώσιμη
κοινωνία είναι επιτακτική. Σ’ αυτόν
τον αγώνα ο Σύλλογός σας συμμετέχει συνεπέστατα.
Τις τελευταίες δεκαετίες είμαστε συνοδοιπόροι και συνεργαζόμαστε στον
κοινό αγώνα. Αυτό είναι για εμάς χαρά
και τιμή. Επειδή, εν τη ενώσει η ισχύς,
θα αναφερθώ στη συμμετοχή του Συλλόγου σας σε δυο τοπικούς θεσμούς
κοινής δράσης.

Ο ένας είναι ο Σύνδεσμος Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Ευρύτερης περιοχής Πατρών, μέσα από τον οποίο
έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα.
Καταφέραμε να πιέσουμε, να προβάλλουμε και να αγωνιστούμε για πάρα πολλά θέματα της περιοχής μας.
Ο δεύτερος σύνδεσμος αναφέρθηκε
ήδη από τον προηγούμενο ομιλητή,
όπως είναι η συμμετοχή και πάλι του
Συλλόγου σας, μαζί με την ΟΙΚΙΠΑ και
άλλες τέσσερις ακόμα οργανώσεις για
τον αντικαπνιστικό αγώνα, ο οποίος
ομολογουμένως είχε θεαματικά αποτελέσματα κατά το τελευταίο διάστημα.
Πραγματικά τέτοιοι Σύλλογοι με τέτοια συμμετοχή κόσμου προσφέρουν
στην περιοχή και είναι χαρά για εμάς
να συνεργαζόμαστε και ελπίζω και εύχομαι ότι αυτό θα συνεχιστεί.
Καλή χρονιά. Το κομμάτι της πίτας
το αφιερώνω στο περιβάλλον που έχει
την ανάγκη μας και τη φροντίδα μας.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
Πριν την τιμητική διάκριση της κας. Κουμούση η πρόεδρος
του Συλλόγου κα. Θεοδωροπούλου Ιωάννα ανέφερε: Η κα. Αναστασία Κουμούση είναι πτυχιούχος του ΕΚΠΑ Αθηνών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος και Διδακτορικής Διατριβής με
ειδίκευση στη Βυζαντινή ζωγραφική από τo Πανεπιστήμιο της
Σορβόννης υπό την εποπτεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ.
Από το 1986 εργάζεται στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Είναι
Διευθύντρια της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων από
το 2006 με περιοχή ευθύνης, τους νομούς Αχαΐας και Ηλείας.
Από το 2001-2007 δίδαξε Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη,
ως Εντεταλμένη Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η κα. Κουμούση μεταξύ των άλλων έχει αναπτύξει μεγάλη ανασκαφική
δραστηριότητα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, ενώ υπό
την διεύθυνση και επίβλεψή της έχουν
υλοποιηθεί είκοσι δυο (22) έργα αναστήλωσης και ανάδειξης βυζαντινών ναών,
μεσαιωνικών κάστρων και αρχαιολογικών χώρων στην Αχαΐα, Κορινθία, Ηλεία,
Αιτωλοακαρνανία και Ζάκυνθο καθώς και
για τη δημιουργία του μοναδικού στον ελλαδικό χώρο Μουσείου Φραγκοκρατίας
στο Κάστρο Χλεμούτσι Ηλείας.
Είναι παντρεμένη με τον δικηγόρο Θανάση Βγενόπουλο και έχει δυο παιδιά.
Με πολύ μεγάλη χαρά τιμούμε σήμερα στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης την κα. Κουμούση που
έχει βοηθήσει την περιοχή του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
(τέως Δήμοι Φαρρών & Μεσσάτιδος), όπου δραστηριοποιείται
ο Σύλλογός μας στην αναστήλωση δυο βυζαντινών ναών, όπως
του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Λεοντίου και του Ι.Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Πλατανόβρυσης, η οποία και μας έδωσε την ευκαιρία
να συνεργαστούμε και στην οποία ήδη οι εργασίες έχουν δρομολογηθεί. Η κα. Κουμούση έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
ελπίζουμε ότι σύντομα θα γίνει επισκέψιμη για τους πιστούς.
Αυτό το ενδιαφέρον, αυτή τη συνεργασία που επέδειξε τόσο προς το Σύλλογό μας όσο και προς τον Σεβασμιώτατο κκ.

Χρυσόστομο και το Δήμαρχο κ. Καρπή μας υποχρέωσαν να
αναγνωρίσουμε τη συμβολή της και σήμερα να την τιμήσουμε
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της
5/12/2018 πρακτικό Νο.21.
Ευχαριστούμε την κα. Κουμούση για όλα όσα έχει προσφέρει στην περιοχή μας. Παρά το ότι ο Σύλλογός μας σαν σκοπούς
έχει την προστασία της δημόσιας υγείας & του περιβάλλοντος,
μέσα στις αρμοδιότητές του είναι και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ

ΒΛΑΣΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η κ. Αικατερίνη Πολυκρέτη (Πρόεδρος
Λυκείου Ελληνίδων Πατρών) είπε:
Κυρία Πρόεδρε, σήμερα είμαι πολύ
συγκινημένη που βρίσκομαι μαζί σας
σ’ αυτό το Σύλλογο του Περιβάλλοντος.
Με την κα. Θεοδωροπούλου μας συνδέουν πολλά χρόνια συνεργασίας και
έχουμε πάρα πολλά κοινά. Σήμερα μιλήσατε για τις γυναίκες και πλέξατε το
εγκώμια γι’ αυτές.
Εμείς στο Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο
έχω την τιμή να εκπροσωπώ, είναι καθαρά γυναικείο σωματείο. Ασχολούμεθα
με τον πολιτισμό και την παράδοση και
προσπαθούμε και παρακαλούμε όλες
τις γυναίκες να αξιοποιήσουν το χρόνο
τους ερχόμενες στο Σύλλογό μας και να
προσφέρουν ότι μπορούν η καθεμία ξεχωριστά. Να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά
αυτή την κοινωνία μας ως νοικοκυρές
και ως μέλισσες που είμαστε. Το κομμάτι θέλω να το αφιερώσω στην κοινή
συνεργασία και προσπάθεια που έχουμε στους Συλλόγους μας. Χρόνια πολλά,
καλή χρόνια.

Ο κ. Βλάσης Μιχαλόπουλος (Πρόεδρος
Πολ. Συλ. Βασιλικού-Μπρακουμάδι) είπε: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία.
Μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα στο περιβάλλον. Η συνεργασία είναι
μια μεγάλη κουβέντα, την επαναλαμβάνουμε κάθε φορά, να την εδραιώσουμε
στην περιοχή γιατί είναι ανταποδοτική.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Η κα. Κουμούση Αναστασία παραλαμβάνοντας την τιμητική
πλακέτα ανέφερε: Καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική διάκριση
και είναι συγκινητική αυτή η απονομή.
Ταυτόχρονα να σας συγχαρώ γιατί είσαστε μια σπάνια περίπτωση Συλλόγου και
κατοίκων που έχετε μια τέτοια αγάπη και
εμμονή για την αποκατάσταση της Παναγίας της Μέντζενας, γι’ αυτό το βυζαντινό μνημείο. Εάν δεν ήσασταν εσείς, όσο
και σημαντικό και να ήταν, επειδή δεν
είναι και ένα φανταχτερό μνημείο, δεν
έχει επίσης τοιχογραφίες, το γνωρίζουμε μόνο εμείς που ασχολούμαστε. Με την επιμονή σας και την
αγάπη σας, αλλά και τη χρηματοδότησή σας, με την οποία έγινε
η πρώτη μελέτη, μπήκε το νερό στο αυλάκι.
Πραγματικά ελπίζω, επειδή δεν υπάρχουν χορηγοί, να
αποπερατώσουμε την αναστήλωση του έργου με την ένταξή
του στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και να τελειώσει το έργο και σε λίγα χρόνια. Όπως είπε και η κυρία πρόεδρος να είναι επισκέψιμη η εκκλησία. Δεν μπορώ όμως να
σας πω σε πόσα χρόνια. Όμως σας υπόσχομαι ότι μια μέρα
θα λειτουργήσει η Παναγία της Μέντζενας. Καλή χρονιά και
πάλι σας ευχαριστώ.

Ο κ. Αντώνης Νικολακόπουλος (Πρόεδρος Πολ. Συλ. ΚρυσταλλόβρυσηςΜπαρδικώστα)κατά τη στιγμή της κοπής
της πίτας ανέφερε: Με τη σειρά μου να
ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με
υγεία και πολλή πολλή αγάπη για το περιβάλλον, γιατί αυτή λείπει τα τελευταία
χρόνια. Το κομμάτι το αφιερώνω στη νεολαία μας.

ΠΟΙΟΙ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ
Ακολούθως έγιναν οι προγραμματισμένες αρχαιρεσίες βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το
καταστατικό για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Τα μέλη ψήφισαν έχοντας
την πράσινη θεωρημένη κάρτα. Από την
καταμέτρηση των ψήφων για το Δ.Σ. εξελέγησαν με αλφαβητική σειρά:
Α) Ως τακτικά μέλη: Βέρρας Ανδρέας, Γκοτσοπούλου Γεωργία, Δετοράκης
Ιωάννης, Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος,
Καλαντζής Γεώργιος, Κοτσώνης Βασίλειος, Κουτρόπουλος Γρηγόρης, Νικολακοπούλου-Ταγκαλάκη Μαρία, Πλώτας
Παναγιώτης, Πολυδωρόπουλος Ιωάννης,
Σπηλιοπούλου Χρυσάνθη, Σωτηρόπουλος Γεώργιος, Ταγκαλάκη Ασημίνα.
Β) Ως αναπληρωματικά: Βαρέλη Μαρία,
Θεοφανοπούλου Κων/να, Κανελλόπουλος Διαμαντής, Κανελλοπούλου Μαρία,
Κωστόπουλος Κων/νος, Κωτσοπούλου
Θεοδώρα, Παύλου Νικόλαος, Πλώτας
Κων/νος, Ρουγκάλα-Πράπα Άννα, Τζούδα Αναστασία, Χασαπόπουλος Γεώργιος
Στην Εξελεκτική Επιτροπή εξελέγησαν
με αλφαβητική σειρά ως τακτικά μέλη:
Γκοτσοπούλου Νικολίτσα, Δενδρινού
Άννα, Θεοδωροπούλου Ιωάννα & ως
αναπληρωματικά: Γεωργαντοπούλου
Ανδριάννα, Δελαπόρτας Ανδρέας, Θεοδωροπούλου Τζένη, Ταγκαλάκης Παναγιώτης.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συνήλθαν μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος κου. Βασίλη Κοτσώνη στις 5 Φεβρουαρίου και εξέλεξαν το νέο προεδρείο του
Συλλόγου για την περίοδο 2019-2021. Ως Πρόεδρος ανεδείχθη ο κ. Βασ. Κοτσώνης,
ως Α΄ Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωαν. Δετοράκης, ως Β΄ Αντιπρόεδρος ο κ. Αθαν. Χρ. Θεδωρόπουλος, ως Γεν. Γραμματέας ο κ. Ιωαν. Πολυδωρόπουλος, ως Ειδ. Γραμματέας η
κα. Χρυσάνθη Σπηλιοπούλου και ως Ταμίας ο κ. Γεωρ. Καλαντζής.
Η συντακτική επιτροπή της Υπαίθρου εύχεται στους νεοεκλεγέντες υγεία, δύναμη
και καλή επιτυχία στο Σύλλογο.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών

Πηγή: Αγρονέα

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Κρέας

Μελισσοπερίεργα

Η συνολική κατανάλωση κρέατος στην
Ε.Ε. θα μειωθεί, από
69,3 κιλά/κάτοικο το
2018 σε 68,6 κιλά το
2030. Η παραγωγή
βόειου κρέατος στην
Ε.Ε. υπολογίζεται σε
8,2 εκατομμύρια τόνους το 2018. Ωστόσο, η παραγωγή αναμένεται
στη συνέχεια να μειωθεί, επηρεασμένη από τη χαμηλή κερδοφορία
και τη μείωση της ζήτησης. Όσον αφορά το αιγοπρόβειο κρέας, λόγω
της βελτίωσης των αποδόσεων για τους παραγωγούς, της στήριξης
και της διατήρησης της εγχώριας ζήτησης, η παραγωγή θα αυξηθεί
στη διάρκεια του 2018-2030, φθάνοντας τις 950.000 τόνους το 2030,
έναντι 903.000 τόνων το 2018. Τα πουλερικά είναι το μόνο κρέας που
θα δει σημαντική αύξηση παραγωγής & κατανάλωσης στην Ε.Ε. Μέχρι το 2030, η παραγωγή της Ε.Ε. θα πρέπει να φθάσει τα 15,5 εκ tn,
έναντι 14,2 εκ tn το 2018. meatnews.gr, 6/12/2018.

Απαξίωση; …
Το 1996 ο αγροτικός πληθυσμός ήταν
στο 16% του ενεργού,
ενώ σήμερα έχει πέσει κάτω από το 8%.
Η συνεισφορά του
αγροτικού τομέα, είναι κάτω από το 3%
του ΑΕΠ, οπότε δεν
αξίζει ο κόπος να χαράσσονται εθνικές στρατηγικές για την αγροτιά... Και ο πρωθυπουργός
στη ΔΕΘ είπε: Δεν είδα φέτος να υπάρχουν τρακτέρ στους δρόμους,
άρα δεν υπάρχουν προβλήματα για τους αγρότες... Μετατρεπόμαστε
από μία κοινωνία που πρέπει να παράγει για να επιβιώσει, σε μία
κοινωνία που καταναλώνει και ζει αενάως με δανεικά, τα οποία κάθε φορά θα λιγοστεύουν, ακριβώς επειδή όλα στο τέλος μετρώνται σε
ψήφους και όχι σε πολιτικές ανάπτυξης της οικονομίας, της χώρας και
της περιφέρειας. (Ρ. Μαρούδας, Γ.Κ. Θεσσαλών Γη)

Αντιρρυπαντικά μικρόβια
Ανακαλύφθηκαν 21 είδη μικροβίων που χρησιμοποιούν μεθάνιο
& βουτάνιο ως πηγές ενέργειας για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βακτηρίδια μπορεί να συμβάλλουν
στον περιορισμό των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην
ατμόσφαιρα και ίσως μια μέρα να είναι χρήσιμα για τον καθαρισμό των
πετρελαιοκηλίδων. Τα μικρόβια κατεγράφησαν στα εξαιρετικά ζεστά
ιζήματα βαθέων υδάτων στην Guaymas (Καλιφόρνια).
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Τομάτες

α) Για την παραγωγή ενός κιλού
441 κιλά τομάτες Αλβανίας κατάσχεσαν στην ΔΑΟΚ Πειραιά λόγω
μελιού θα εργαστούνε 1000-2000
εντομοκτόνων. Πριν ένα μήνα είχαν κατασχεθεί πάλι αλβανικές τομέλισσες. Χρειάζονται περίπου 4-5
μάτες με εντομοκτόνα & Ιταλικές, με μυκητοκτόνα. Από το 2011 έχει
κιλά νέκταρ για να παραχθεί 1 κιδημιουργηθεί πρόβλημα με τις τομάτες Αλβανίας και Σκοπίων που έρχονται στην Ελλάδα, βαπτίζονται ελληνικές και διατίθενται στις αγορές
λό μέλι!
β) Η ακτίνα πτήσης για ανεύρεση
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι ξενόφερτες τομάτες προκαλούν
τροφής είναι 3-4 χλμ & μπορεί να
μέχρι και 50% βουτιά στις τιμές της ελληνικής ντομάτας. Απαιτούνται
φτάσει και τα 8 χλμ! Με την ενέργεια
αυστηρότεροι έλεγχοι στις πύλες εισόδου, αλλά και αλλαγή της πολι28 γρ μελιού μια μέλισσα θα έκανε
τικής των Βρυξελλών. Οι εισαγωγές ντομάτας έχουν τριπλασιαστεί τα
τον γύρο της Γης! Η ταχύτητα πτήτελευταία χρόνια με πολωνικές, γερμανικές αλλά και Μαρόκου που
σης της μέλισσας είναι περίπου 30 χλμ/ώρα! Οι ετήσιες διατροφικές βαφτίζονται ευρωπαϊκές.
ανάγκες ενός φυσιολογικού μεγέθους μελισσιού μεταφράζονται σε
22 περίπου Kg γύρης και αντίστοιχα σε 70 Kg μελιού. Για τη συλλογή
αυτών των ποσοτήτων τροφής πραγματοποιούνται στη διάρκεια του
Η προσθήκη μιας μικρής ποσότητας σουσαμιού στην καθημερινή
έτους 1 εκατ πτήσεις γυρεοσυλλεκτριών και αντίστοιχα 4 εκατ ταξίδια
νεκταροσυλλεκτριών μελισσών! Το εξαγωνικό σχήμα των κελιών της διατροφή βοηθά σε λιγότερο βάρος. Οι λιγνάνες είναι φυτοσυστατικά
κηρήθρας, αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον διαπου περιέχονται στους σπόρους του σουσαμιού που η τακτική
θέσιμο χώρο, από άποψη οικονομίας υλικού, χωρητιτους πρόσληψη αυξάνει την παραγωγή συγκεκριμένων
κότητας και σταθερότητας! Η μέλισσα σε 15 ημέρες
ηπατικών ενζύμων, τα οποία συμβάλλουν στον καπαραγωγής κεριού χάνει το 20% των πρωτεϊνών
λύτερο μεταβολισμό και την καύση του λίπους! Η
της! Οι προνύμφες των βασιλισσών ταΐζονται
κατανάλωση σπόρων σουσαμιού περιέχουν σηαποκλειστικά με βασιλικό πολτό, προϊόν αδεμαντική ποσότητα πρωτεΐνης. Αυξάνει τον μεταΗ ψήφος είναι πιο δυνατή από
νικής εκκρίσεως. Οι προνύμφες των εργαβολικό ρυθμό, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην
την σφαίρα. Με την σφαίρα μπορεί
τριών μελισσών ταΐζονται με βασιλικό πολτό
διατήρηση ή και την αύξηση του μυϊκού ιστού.
να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με
3 ημέρες και μετά με μίγμα μελιού και γύρης!
Το σουσάμι προσφέρει τις απαραίτητες φυτικές
την ψήφο μπορείς να σκοτώίνες. Ο ευκολότερος τρόπος ένταξης του σουσασεις το μέλλον των παιδιών
μιού στην καθημερινή διατροφή, είναι στις πράσινες
σου. Α. Λίνκολν
σαλάτες, ενώ ταιριάζει υπέροχα και με κοτόπουλο
Το περιορισμένης παραγωγής παρθένο ελαιόλαή ρύζι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ταχίνι. Το
δο Majestic Blend Flavored Evoo (extra virgin olive oil)
ταχίνι είναι ιδανικό για επάλειψη σε ψωμί, κράκερς ή
των Λακωνικών βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου
φρυγανιές! Τέλος, η πιο γλυκιά του εκδοχή είναι αυτή του
συγκέντρωσε φέτος τρία βραβεία, με κορυφαίο την πρώτη θέση στην χαλβά από ταχίνι!
παγκόσμια κατάταξη αρωματικών ελαιολάδων, ανάμεσα σε 9.522 δείγματα από 30 χώρες. Πρώτο το Ελληνικό (πέρσι ήταν δεύτερο), δεύτερο
ήταν ένα λάδι από Τουρκία και τρίτο ένα αμερικάνικο. Το βραβευμένο
Στην ισραηλινή νεοφυή επιχείρηση
λάδι έχει λάδι από ποικιλία κορωναϊκή, κουτσουροελιά και ελιά Καλαμών, είναι δε επιπλέον αρωματισμένο με λεμονόχορτο (σιτρονέλα) και Aleph Farms δημιούργησαν την πρώεστραγκον (Αρτεμισία η δρακόντειος). Είναι η πρώτη φορά που ένα ελ- τη μπριζόλα από… κύτταρα αγελάδας.
ληνικό ελαιόλαδο κατακτά την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του Για την μπριζόλα αυτή, απέσπασαν τέσWorld Ranking Evoo 2018.Tο λάδι διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία των σερις τύπους κυττάρων από την αγε250 ml και έχει δεκαπλάσια τιμή από τα άλλα ελαιόλαδα.
λάδα, φρόντισαν να τα θρέψουν ώστε
να πολλαπλασιαστούν, όπως ακριβώς
θα συνέβαινε αν αποτελούσαν μέρος
του σώματος του ζώου. Πρόθεσή τους
Στο τελωνείο Κήπων κατασχέθηκαν 56 τόνοι προϊόντων Τουρκίας ήταν να δημιουργήσουν μια δομή παρόμοια με μυϊκό ιστό, χωρίς σφα(Μαρ-Σεπ 2018). Ήταν ρόδια, φυστίκια, πιπεριές & βερίκοκα. Τα ρό- γή και βιώσιμη, περιβαλλοντικά. Δεν απαιτούνται τα στρέμματα γης, οι
δια είχαν πολλά φυτοφάρμακα, τα φιστίκια αφλατοξινες, οι πιπεριές ποσότητες νερού, οι βοοτροφές και όλοι οι άλλοι πόροι που απαιτεί η
πολλά φυτοφάρμακα & τα αποξηραμένα βερίκοκα πολλά θειώδη. Π.Ε. εκτροφή βοοειδών για παραγωγή κρέατος. Ο χρόνος δημιουργίας μπριΈβρου. presspublica.gr, 28/11/2018
ζόλας, πάχους πέντε χιλιοστών, ήταν 2-3 εβδομάδες και το κόστος 50$

Σουσάμι

Διαχρονικό

Πρώτο λάδι …

Μπριζόλα... εργαστηρίου!!!

«Βρώμικα»

Απολογισμός ενός χρόνου επιβολής ανταποδοτικού περιβαλλοντικού τέλους για την πλαστική σακούλα
Ένα χρόνο μετά την επιβολή του ανταποδοτικού περιβαλλοντικού τέλους των 0,04€/τεμάχιο στην λεπτή πλαστική
σακούλα με πάχος 15-50μm, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η Greenpeace και το
WWF Ελλάς προχώρησαν σε έναν αναλυτικό απολογισμό,
σημειώνοντας τις θετικές εξελίξεις, αλλά και τα κενά που
υπάρχουν ακόμα, εις βάρος τόσο των καταναλωτών, όσο και
του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι η χρήση της, σε
όλη την Ελλάδα έχει μειωθεί και σε τεμάχια κατά περίπου
54% και σε ποσότητα πλαστικού κατά περίπου 42%. Η εκτιμώμενη μείωση είναι μία πολύ θετική εξέλιξη για το 2018.
Όμως, τα θετικά τελειώνουν εδώ, διότι:
Μπορούσαμε καλύτερα για το 2018: Η εκτιμώμενη μείωση θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν: α) δεν
είχαν εξαιρεθεί από το ανταποδοτικό τέλος τα περίπτερα και
οι υπαίθριες αγορές, β) εάν είχε υλοποιηθεί σε όλο το 2018
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, και γ) εάν άρχιζε από τις αρχές του 2018 η διανομή
δωρεάν τσαντών και μέσων πολλών χρήσεων στους πολίτες
(σύμφωνα με προτάσεις του LIFE DEBAG).
Δεν υπάρχει πλήρης ανταποδοτικότητα του περιβαλλοντικού τέλους: Ενώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το
χρηματικό ποσό που θα συλλεγόταν από τους πολίτες μέσω
του ανταποδοτικού περιβαλλοντικού τέλους θα επέστρεφε
ολόκληρο στον πολίτη, με δωρεάν διανομή τσαντών πολλαπλών χρήσεων και με διάφορες άλλες δράσεις. Στην πραγματικότητα πάνω από το 35% του ανταποδοτικού τέλους δεν θα
επιστραφεί τελικά, λόγω παρακράτησης ΦΠΑ και επιπλέον

20% κρατήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών (με βάση
το νόμο 4270/2014).
Ποια ανταποδοτικότητα και πότε θα έρθει; Οι οικολογικές
οργανώσεις εκτιμούν ότι ανταποδοτικότητα σημαίνει κυρίως δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με πολλαπλές
συμμαχίες με κοινωνικούς φορείς. Εκτιμάται ότι οι πολίτες
θα αρχίσουν να βλέπουν πρακτικά το ανταποδοτικό τέλος
του 2018 προς το τέλος του 2019, εξαιτίας των γραφειοκρατικών επιλογών διαχείρισής του και η αποτελεσματικότητά
του θα είναι σαφώς μειωμένη.
Η κοινωνία καλύπτει το κενό της ανταποδοτικότητας, δεδομένου ότι οι πολίτες, σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχουν ήδη προμηθευτεί από μόνοι τους επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες
και άλλα μέσα μεταφοράς για τα ψώνια τους. Ωστόσο, αυτό
δεν αποτελεί λύση, ιδιαίτερα αφού μια πολύ μεγάλη μερίδα
πολιτών επιλέγει ακόμα πλαστικές σακούλες / δεν είναι εξοικειωμένη ακόμα με τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.
Οι καταναλωτές στρέφονται στις υπάρχουσες ακόμη δωρεάν επιλογές: Αυξήθηκε η χρήση της πολύ λεπτής πλαστικής
σακούλας με πάχος μικρότερο από 15 μm (για συσκευασία

νωπών φρούτων και λαχανικών), που δεν υπόκειται σε ανταποδοτικό περιβαλλοντικό τέλος και η οποία άρχισε να χρησιμοποιείται πλέον και ως σακούλα μεταφοράς. Επίσης, λόγω
της εξαίρεσης των υπαίθριων αγορών και περιπτέρων από το
ανταποδοτικό τέλος, η κατανάλωση πλαστικής σακούλας δεν
έχει μειωθεί σημαντικά στα σημεία αυτά. Υπάρχουν πολλές
ενδείξεις για μη εφαρμογή της νομοθεσίας για την πλαστική
σακούλα: Από όλο και περισσότερους πολίτες διαπιστώνεται
ότι, σε πολλές κατηγορίες καταστημάτων, το ανταποδοτικό
τέλος της πλαστικής σακούλας δεν αναγράφεται ακόμα στην
απόδειξη και δεν εισπράττεται σε μεγάλο βαθμό.
Πρακτικά δε θα εισπραχθεί ανταποδοτικό περιβαλλοντικό τέλος το 2019: Στο λιανεμπόριο υπάρχει προσφορά για
πλαστικές σακούλες πάχους άνω των 50μm, (συγκεκριμένα των 52μm) που δεν έχουν υποχρέωση για ανταποδοτικό
τέλος, χρεώνονται κυρίως από 0,04€-0,07€ και είναι λίγο
μεγαλύτερες και ανθεκτικότερες από τις κλασσικές λεπτές
πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος 16-20 μm που
έχουν την υποχρέωση του ανταποδοτικού περιβαλλοντικού
τέλους. Άρα, από 1/1/2019, που το ανταποδοτικό τέλος της

gr) είναι και στο Facebook
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

κλασσικής πλαστικής σακούλας ανέβηκε στα 0,09€/τεμάχιο,
εκτιμάται ότι οι καταναλωτές θα επιλέγουν φυσικά τις μεγαλύτερες και ανθεκτικότερες πλαστικές σακούλες των 52μm,
που κοστίζουν και λιγότερο και άρα το ανταποδοτικό τέλος
του 2019 σχεδόν θα μηδενιστεί.
Το λιανεμπόριο «αντιστέκεται» νόμιμα: Ήδη, από ελέγχους
του ΕΟΑΝ στο λιανεμπόριο, διαπιστώθηκαν παραβάσεις και
αποκλίσεις από τη νομοθεσία, καθώς και περιπτώσεις, όπου
οι καταναλωτές δεν ενημερώνονται σωστά στα ταμεία για τις
επιλογές που έχουν. Συχνά, το λιανεμπόριο προβάλλει στα
ταμεία πρώτα την επιλογή της πλαστικής σακούλας πάχους
52μm ως «επαναχρησιμοποιήσιμης» τσάντας και μετά την
επιλογή της κλασσικής λεπτής πλαστικής σακούλας, η οποία
περιέχει και το ανταποδοτικό τέλος.
Εάν δεν αλλάξουν τα παραπάνω δεδομένα, εκτιμάται
για το 2019 ότι:
Θα είναι αμφίβολη η επίτευξη του στόχου: Tο 2019, εάν η
συνολική μείωση σε όλη τη χώρα των τεμαχίων πλαστικής
σακούλας φθάσει ακόμη και το 65-70%, δε φαίνεται ότι θα
επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός ετήσιος στόχος των 90 τεμαχίων ανά
κάτοικο, αφού η κατά κεφαλή χρήση θα κυμαίνεται (το 2019)
από 120-175 τεμ./κάτοικο/έτος ανάλογα με τις εκτιμήσεις.
Είναι πολύ πιθανή η αύξηση της ποσότητας του πλαστικού στις πλαστικές σακούλες: Το 2019 η κατά κεφαλή
κατανάλωση της ποσότητας του πλαστικού στις πλαστικές
σακούλες μπορεί να αυξηθεί από 8-26% σε σχέση ακόμη
και με το 2017, αφού οι λιγότερες πλαστικές σακούλες θα
είναι πολύ βαρύτερες.

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας Περιβάλλοντος (sylpyp

https://el-gr.facebook.com/syllogosprostasias.ygeiasperiballontos
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Χειμερινή εκδρομή σε Καβάλα-Ξάνθη
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Ξεκινήσαμε πρωί. Σε δυο ώρες αφήναμε
την Ιόνια οδό και κοντά στα Γιάννενα μπήκαμε
στη γνωστή από τη ρωμαϊκή εποχή Εγνατία
οδό-έργο πλέον σύγχρονο-που κάνει το ταξίδι γρήγορο και άνετο.
Διασχίζοντας εντυπωσιακές σήραγγες,
φθάσαμε στον ορεινό παραδοσιακό οικισμό
του Μετσόβου και επισκεφθήκαμε το χιονοδρομικό του κέντρο. Απολαύσαμε και τα
δυο πούλμαν, το υπέροχο κατάλευκο τοπίο
και βγάλαμε φωτογραφίες.
Επόμενος προορισμός η Μονή Εικοσιφίνισσας, σε ύψος 750 μ., ένα επιβλητικό μοναστήρι μέσα σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον.
Μας εντυπωσίασε το περίτεχνο, ξυλόγλυπτο,
επίχρυσο τέμπλο στο καθολικό της Μονής,
καθώς και η αχειροποίητος εικόνα της Παναγίας Εικοσιφίνισσας, για την προσωνυμία
της οποίας έχουν πλεχθεί διάφοροι θρύλοι.
Η Μονή, στη διαδρομή της ιστορίας της,
έχει υποστεί φοβερές καταστροφές, με πιο
σημαντικές τη σφαγή των 172 μοναχών της
από τους Τούρκους το 1507, αλλά και τη σύλληση των κειμηλίων της και την καταλήστευση της πλούσιας βιβλιοθήκης της από τους
Βούλγαρους Κομιτατζήδες το 1917. Το 1943,
σύμμαχοι όντες των Γερμανών, πυρπόλησαν
το μοναστήρι και έκλεψαν πάλι ό,τι είχε ενδιαφέρον. Ευτυχώς είχε σωθεί το καθολικό
της Μονής. Από το 1967 η Μονή λειτουργεί
ως γυναικεία.
Το απογευματάκι φθάσαμε στην Καβάλα.
Πανέμορφη, κτισμένη στους πρόποδες του
όρους ΣΥΜΒΟΛΟ, απλωνόταν αμφιθεατρικά στους λόφους πίσω της, και στα πόδια
της η θάλασσα, η παραλία, το λιμάνι της. Τοπίο ονειρεμένο που το χαιρόμαστε από τους
περιπάτους σ’ αυτήν, αλλά και μέσα από τις
εκτεταμένες τζαμαρίες του 7ου ορόφου στο

Μεσαιωνικό υδραγωγείο Καβάλας

Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσας

ξενοδοχείο μας, όταν παίρναμε το πρωινό μας.
Η ιστορία της πολύ ενδιαφέρουσα, με πολλές φάσεις. Άποικοι από τη Θάσο ίδρυσαν
την Αρχαία Νεάπολη (7ος αι. π.Χ.), η οποία
στους βυζαντινούς χρόνους ονομάστηκε Χριστούπολη και από το 1470 μ.Χ. Καβάλα. Ήταν
η πρώτη Ευρωπαϊκή πόλη που δέχτηκε το
χριστιανισμό, με την άφιξη του Αποστόλου
Παύλου σε αυτήν το 49 μ.Χ. .
Σήμερα κανείς θαυμάζει σε αυτήν μεγαλοπρεπή έργα Βυζαντινών και Τούρκων,
όπως το μεγάλο τοξωτό υδραγωγείο με το
όνομα Καμάρες, όσο και το σπίτι, σε περίοπτη θέση στη χερσόνησο της Παναγιάς, του
Μεχμέτ Αλή, Αντιβασιλέα της Αιγύπτου, ο
οποίος είχε γεννηθεί εκεί το 1769 μ.Χ. . Εκεί
δεσπόζει και το άγαλμά του.
Στην περιοχή αυτή της παλιάς πόλης, που
είναι πολύ γραφική με το παράλιο τείχος της,
είδαμε και το περίφημο Ιμαρέτ, θρησκευτικό,
εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό ίδρυμα, δημιούργημα του Μεχμέτ Αλή, το οποίο σήμερα
είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο.
Την Καβάλα τη γνωρίσαμε και με μια βραδινή βόλτα με το πούλμαν. Η ξεναγός μάς

μίλησε για τα σπουδαιότερα αξιοθέατά της.
Θαυμάσαμε διάφορα μέγαρα με ιστορία, καθώς και επώνυμες καπναποθήκες, μια που
υπήρξε μεγάλη καπνοπαραγωγός πόλη, αλλά
και με πολλές και μεγάλες εργατικές απεργίες.
Ενδιαφέρουσα είναι η ιστορία της Καβάλας
και στα νεότερα χρόνια. Ο ελληνικός στόλος
την απελευθέρωσε από τους Τούρκους το
1913. Από τους Γερμανούς απελευθερώθηκε
στις 13 Σεπτεμβρίου 1944, ενώ είχε υποστεί,
παράλληλα, και τρεις Βουλγαρικές κατοχές.
Δέκα χιλιόμετρα ανατολικά της Καβάλας
βρίσκεται η νέα Καρβάλη, οι κάτοικοι της
οποίας, πρόσφυγες από την Καππαδοκία,
μετέφεραν το 1924 στη νέα τους πατρίδα το
ιερό σκήνωμα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Είχαμε την τύχη και την ευκαιρία να
εκκλησιαστούμε ανήμερα της Υπαπαντής στον
ομώνυμο ναό της πόλης και να προσκυνήσουμε τον Άγιο στη Λάρνακά του.
Στο πρόγραμμά μας ήταν και η Θράκη.
Επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο
Αβδήρων με τα πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα
από την αρχαία πόλη – πατρίδα του Δημόκριτου – και τα νεκροταφεία της.

Μετά, επισκεφθήκαμε και την ωραία Ξάνθη, πατρίδα του Μάνου Χατζηδάκη, γνωστή
όχι μόνο για το καρναβάλι της αλλά και τα
ωραία αρχοντικά της, τα παραδοσιακά της
σπίτια αλλά και τα νεοκλασικά μέγαρά της,
δείγματα πλούτου, καθώς η Ξάνθη είχε κι
αυτή ανθηρό καπνεμπόριο στο παρελθόν.
Κάποιοι επισκεφθήκαμε το πολύ ενδιαφέρον Λαογραφικό της μουσείο, άλλοι το
Σπίτι των Σκιών, άλλοι περιπλανήθηκαν στο
μεγάλο Σαββατιάτικο παζάρι ή περπατήσανε πλάι στο ποτάμι που τη διαρρέει και την
κάνει όμορφη.
Είχε κι αυτή την τύχη της Καβάλας: Οθωμανική κυριαρχία για πάνω από τέσσερις
αιώνες, τρεις βουλγαρικές κατοχές, συν η
Γερμανική κατοχή. Σήμερα η Ξάνθη ανθεί
πάλι χάρη στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που εδρεύει
εκεί και τον τουρισμό που ανθεί.
Την τρίτη ημέρα επισκεφθήκαμε την ιστορική πόλη των Φιλίππων, γνωστή από την
εμφύλια μάχη των Ρωμαίων εκεί το 42 π.Χ.
αλλά και από την επίσκεψη σ’ αυτούς του Αποστόλου Παύλου το 49 μ.Χ., όπου ίδρυσε την

πρώτη χριστιανική εκκλησία της Ευρώπης.
Ξεναγηθήκαμε στο αρχαιολογικό της μουσείο. Περπατήσαμε τον αρχαιολογικό χώρο,
όπου θαυμάσαμε τα ερειπωμένα τείχη της
πόλης και της ακρόπολης, τα ανασκαφικά
ευρήματα από την αγορά, τις τρεις χριστιανικές βασιλικές, τον οκταγωνικό, εξωτερικά,
ναό που γύρω στα 400 μ.Χ. αντικατέστησε τον
πρώτο μικρό ναό που ήταν αφιερωμένος
στον Απόστολο Παύλο, το θέατρο καθώς και
τη φερόμενη ως φυλακή του Αγίου Παύλου.
Πολύ εντυπωσιακός αρχαιολογικός χώρος.
Ξεναγηθήκαμε και στο βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας. Αυτή η έμπορος πορφύρας ήταν η
πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, που κατηχήθηκε και βαπτίστηκε από τον Απόστολο Παύλο.
Πλούσιο το πρόγραμμα και ο καιρός σύμμαχός μας. Πήραμε το δρόμο της επιστροφής
γεμάτοι εντυπώσεις.
Και για όλα αυτά ευχαριστούμε το Σύλλογό μας, που για μια ακόμη φορά μας ψυχαγώγησε, μας επιμόρφωσε, μας έφερε σ’
επαφή με το περιβάλλον – φυσικό και πολιτιστικό – αυτού του θαυμάσιου κομματιού
της πατρίδας μας.

Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων και στην έκθεση «Ρήγας Φεραίος και Επανάσταση»
«Γνωρίσαμε έναν οραματιστή της ελευθερίας που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Όταν εισήλθαμε στο χώρο της Βουλής των Ελλήνων, μας υποδέχθηκε μια αρμόδια υπάλληλος-ξεναγός και αρχικά μας ξενάγησε σε διάφορους χώρους
της Βουλής. Έτσι, είχαμε την ευκαιρία να καθίσουμε
στα έδρανα της ‘’Ολομέλειας’’, νιώθοντας ένα δέος
για το τί σημαίνει απ’ αυτά να παίρνεις αποφάσεις,
κάθε φορά, για το παρόν και το μέλλον ενός ολόκληρου λαού.
Το κτίριο, λοιπόν, αυτό κατασκευάστηκε αρχικά ως
ανάκτορο του πρώτου βασιλιά των Ελλήνων Όθωνα
από το διάσημο αρχιτέκτονα Γκαίρτνερ. Διακόσιοι
επιλεγμένοι τεχνίτες από Νάξο, Σύρο, Τήνο έκτισαν
με τα καλύτερα οικοδομικά υλικά τα ανάκτορα αυτά. Μεγάλες αίθουσες διακοσμήθηκαν με θαυμαστές
τοιχογραφίες, πορτρέτα, ζωφόρους με σημαντικά γεγονότα της ιστορίας μας. Δυο καταστροφικές πυρκαγιές, το 1884 και το 1909, προξένησαν μεγάλες
ζημιές σ’ αυτό το λιτό εξωτερικά και μεγαλοπρεπές
εσωτερικά οικοδόμημα, που ο σπουδαίος Βαυαρός
αρχιτέκτονας είχε σχεδιάσει με μεγάλο σεβασμό στην
αρχαία κληρονομιά της Αθήνας.
Βεβαίως μάθαμε πολλά για το εμβληματικό αυτό
κτίριο, που αρχικά αποτέλεσε κατοικία του Όθωνα
και στη συνέχεια του Γεωργίου Α΄ και που συνδέεται
άμεσα με την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αλλά εντυπωσιαστήκαμε, κυριολεκτικά, από την
έκθεση που φιλοξενούσε αυτό για το Ρήγα Φεραίο.
Είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να κατανοήσουμε τη ‘’Χάρτα’’ του, να θαυμάσουμε παλαίτυπες
εκδόσεις του συγγραφικού και επαναστατικού του
έργου, εφημερίδες της εποχής, κειμήλια, πίνακες
και γλυπτά και γενικά ό,τι σχετιζόταν με το έργο του
μεγάλου αυτού προδρόμου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού της Επανάστασης του 1821 και να μάθουμε
περισσότερα για το μαρτυρικό του τέλος.
Ο Ρήγας Φεραίος ήταν ο προάγγελος της επανάστασης του γένους, ένας φλογερός, ριζοσπαστικός

Αυθεντικό χειρόγραφο του Ρήγα Φεραίου

βάρδος της ελευθερίας. Οραματιζόταν τη Λύτρωση από τον Οθωμανικό ζυγό όλων των λαών της
Βαλκανικής, με συντονισμένο
κοινό αγώνα και την ίδρυση συνομοσπονδίας, μιας ευρύτερης
δημοκρατικής πολιτείας όπου
όλοι, άνδρες και γυναίκες, θα είχαν ίσα δικαιώματα και θα ζούσαν αρμονικά, με σχέσεις φιλίας,
συνεργασίας, ειρήνης, διατηρώντας την εθνική τους συνείδηση
και ταυτότητα και απολαμβάνοντας τα αγαθά της ισονομίας και
ισοπολιτείας, παρακαταθήκες διαχρονικές και πάντα επίκαιρες.
Καθώς περιδιαβαίναμε το χώρο της Έκθεσης
στο νου μας ερχόταν ο ‘’Θούριος’’ και ο στίχος του:

‘’ως πότε παλληκάρια θα ζούμε στη
σκλαβιά …… Καλύτερα μιας ώρας
ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια
σκλαβιά και φυλακή’’, που αποτελεί
ιερή παρακαταθήκη διαχρονικά και
ως προς το δικό μας χρέος απέναντι στην πατρίδα και στο έθνος μας.
Ο Ρήγας εργάστηκε ακούραστα για
τη διάδοση αυτών των επαναστατικών ιδεών, ταξιδεύοντας, στρατολογώντας οπαδούς, γράφοντας βιβλία
και προκηρύξεις με τις επαναστατικές του ιδέες ως το 1798 που συνελήφθη στην Τεργέστη, ύστερα από
προδοσία ενός συντρόφου του, παραδόθηκε από τους
Αυστριακούς στους Οθωμανούς της Σερβίας και στο
Βελιγράδι είχε βίαιο και οδυνηρό τέλος, σε ηλικία 41
ετών, μαζί με επτά συντρόφους του.

Άξιζε πραγματικά τον κόπο η επίσκεψη στην Έκθεση
αυτή, γιατί γνωρίσαμε έναν λόγιο, έναν επαναστάτη,
έναν οραματιστή της ελευθερίας, έναν αγωνιστή που
τιμά το Έθνος μας, αποτελώντας σύμβολο διαχρονικό.
Ακολούθως εγκαταλείποντας το χώρο της Βουλής, περπατήσαμε στους δρόμους της στολισμένης
Αθήνας, στην Πλατεία Συντάγματος, την Πλάκα, το
Μοναστηράκι, παρέες-παρέες, γευματίσαμε και το
απόγευμα σμίξαμε πάλι στο θέατρο Αλίκη όπου παρακολουθήσαμε μια κωμωδία, για να επιστρέψουμε,
μετά το τέλος της παράστασης, στην Πάτρα μας, έτοιμοι
για νέες προσεχείς εξορμήσεις του Συλλόγου μας...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ
Ενημερωτική εκδήλωση την
Κυριακή 17 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ.
στο Νέο Δημαρχείο
Ερυμάνθου - Χαλανδρίτσας με θέμα:
«Οι κυριότερες ασθένειες του ελαιοκάρπου, οι επιπτώσεις στην παραγωγή και στην
ποιότητα του ελαιολάδου».
Είσοδος Ελεύθερη

