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Προχωράμε δυναμικά
με πίστη και αισιοδοξία

Μ

ε την παρουσία πολλών μελών και
φίλων του Συλλόγου, καθώς και
φορέων την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερυμάνθου στη Χαλανδρίτσα
έγινε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Προστασίας
Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας στα πλαίσια
της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
Επίσης έγινε και η κοπή της πίτας των 38
συνεργαζομένων Πολιτιστικών Συλλόγων
της 9ης γιορτής τσίπουρου.
Την πίτα ευλόγησαν ο π. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αρχιερατικός Επίτροπος Φαρρών και εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου
κκ. Χρυσοστόμου, ο π. Νικόλαος Βγενόπουλος και ο π. Ιωάννης Σαμοΐλα.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Η ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Παραγωγή αγροτικών προϊόντων με παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας
Μέρος 1ο

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το χώρο
όπου ζούμε και κινούμαστε, αλλά και το χώρο
που αντλούμε πολύτιμους πόρους για τις καθημερινές μας δραστηριότητες και την επιβίωση μας. Η Αειφόρος Ανάπτυξη (ΑΑ) αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου, διασφαλίζοντας παράλληλα το περιβάλλον, βραχυπρόθεσμα, αλλά
κυρίως μακροπρόθεσμα. Αποσκοπεί σε μία
οικονομική ανάπτυξη που θα είναι αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Η ιδέα δεν είναι καινούργια.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η ΡΥΠΑΝΣΗ
Διάφοροι πολιτισμοί ανά τους αιώνες, αναγνώρισαν την ανάγκη αρμονίας στο περιβάλλον της κοινωνίας με τη φύση. Καινούργιο
είναι η συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Το περιβάλλον από τους περισσότερους θεωρείται δεδομένο, αλλά η πίεση
που ασκείται στους πεπερασμένους πόρους
της Γης, αυξάνεται με έντονους ρυθμούς τα
τελευταία χρόνια. Οι βιομηχανίες, οι πόλεμοι, οι εξορύξεις η εντατικοποιημένη καλλιέργεια της Γης, έχουν αφήσει ως κληρονομιά ρύπανση στο εδάφους, τα ύδατα τον αέρα σ όλο τον πλανήτη.
Τα εδάφη έχουν πεπερασμένη ικανότητα να μεταβολίσουν τους ρύπους. Αυτοί που
δεν εξουδετερώνονται, μεταφέρεται στις καλλιέργειες και από εκεί στα τρόφιμα που τρώνε οι άνθρωποι και τα ζώα, στο νερό που πίνουμε, τον αέρα που αναπνέουμε. Αυτό έχει
επίπτωση στην υγεία μας και τα οικοσυστήματα που μας περιβάλουν. Μπορεί ακόμη να
επέλθει ερημοποίηση των εδαφών από μακροχρόνια υπερεκμετάλλευση, όπως συνέβη
στα εδάφη της Μεσοποταμίας που τώρα είναι
έρημος, ενώ ήταν μια εύφορη κοιλάδα μεταξύ δύο ποταμών Τίγρη και Ευφράτη, όπου
άνθισε ο πρώτος πολιτισμός του ανθρώπου
το 10.000π.Χ στη Βαβυλώνα.

ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ
Χρειάζεται ευαισθητοποίηση και ενότητα
των πολιτών, για να πιέσουν δυναμικά τις
κυβερνήσεις, ώστε να λάβουν αυστηρά μέτρα για την ρύπανση του πλανήτη, όπως το
μέτρο «ο ρυπαίνων πληρώνει», αλλά και μέτρα για την αποτελεσματικότερη χρήση των
πόρων της Γης και την εξάλειψη της σπατάλης, ώστε οι μελλοντικές γενεές να μη στερηθούν τη νόμιμη κληρονομιά τους.
Ο πληθυσμός της Γης συνεχώς αυξάνεται και αυτό οδηγεί σε ολοένα μεγαλύτερες
ανάγκες καταναλωτικών πρώτων υλών και
τροφίμων. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της καλλιέργειας της Γης, της κτηνοτροφίας (χρειάζεται 8πλάσια έκταση Γης για παραγωγή μιας

μερίδας κρέατος, απ’ ότι μια μερίδα φυτικής
τροφή), του ποσίμου ύδατος, αλλά και της βιομηχανικής παραγωγής.
Η μεσαία τάξη που έχει υψηλό ποσοστό
κατανάλωσης αυξάνεται, λόγω ταχείας οικονομικής ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών της Ασίας. Παράλληλα μειώνονται
οι πόροι, όπως μέταλλα, ορυκτά, καύσιμα και
τρόφιμα, από τους οποίους εξαρτάται. Αυτό
συνεπάγεται αύξηση στη κατανάλωση ενέργειας και ένταση στο παγκόσμιο ανταγωνισμό για τους διαθέσιμους πόρου. Και αυτό
αυξάνει την πίεση στο φυσικό περιβάλλον.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΙΕΣΗ
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις δυτικές
κοινωνίες(που μιμούνται και οι αναδυόμενες
κοινωνίες), ασκεί τεράστια πίεση στο πλανήτη. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα δωδεκαπλασιάστηκε παγκοσμίως η χρήση ορυκτών
καυσίμων και εξορύχτηκαν 34 φορές περισσότεροι υλικοί πόροι. Οι ανάγκες για τρόφιμα, ζωοτροφές, ίνες συνεχώς αυξάνονται.
Η βιομηχανική παραγωγή και δραστηριότητες που αποσκοπούν στο οικονομικό κέρδος, συχνά λειτουργούν χωρίς καμία ή με
ελλιπή φροντίδα για το περιβάλλον. Στόχος
τους η αυξημένη παραγωγή, έστω και αν αυτό γίνεται με χρήση πολυτίμων πόρων για τη
παραγωγή δευτερεύουσας σημασίας προϊόντων, που ενώ δεν συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ζημιώνουν και το
περιβάλλον. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον
δεν είναι μόνο η εκπομπή βιομηχανικών ρύπων, και καυσαερίων των οχημάτων (το 37%
των ρύπων της ατμόσφαιρας) αλλά κυρίως
η σπατάλη σημαντικών πόρων που δύσκολα αναπληρώνονται.
Η αποτελεσματική χρήση των πόρων γίνεται μόνο όταν αποσυνδέονται από την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό βοηθά την οικονομία να επιτύχει περισσότερα με λιγότερα
μέσα. Τότε επιτυγχάνεται η παραγωγή προϊόντων μεγαλύτερης αξίας με λιγότερη χρήση των βιώσιμων πόρων και ελάχιστη επί-
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πτωση στο περιβάλλον.
Αειφόρος (βιώσιμη) ανάπτυξη, είναι η
οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και
υλοποιείται, λαμβάνοντας υπ όψιν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητά του. Είναι η μεγίστη απολαβή αγαθών
από το περιβάλλον, αλλά χωρίς να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των
προϊόντων και σε ικανοποιητική ποσότητα
για το μέλλον. Προϋποθέτει ανάπτυξη των
παραγωγικών δυνάμεων της οικονομίας,
παράλληλα με τις υποδομές και την ευαισθητοποίηση των κυβερνόντων και των
πολιτών στα προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος και της οικολογίας.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Βιωσιμότητα σημαίνει ότι οι φυσικοί πόροι εκμεταλλεύονται αλλά σε ρυθμό μικρότερο από αυτό με τον οποίο ανανεώνονται.
Διαφορετικά εμφανίζεται περιβαλλοντική
υποβάθμιση με μακροπρόθεσμα αποτέλεσμα την ανικανότητα του γήινου οικοσυστήματος να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή (οικολογική κρίση). Το έδαφος ρυπαίνεται από βαρέα μέταλλα (κάδμιο, αρσενικό, μόλυβδο), οργανικά χημικά PCB (πολυχλωριούχα διφαινύλια), πολυκυκλικούς
αρωματικούς υδρογονάνθρακες (προϊόντα
καύσης άνθρακα), φαρμακευτικά προϊόντα
(αντιβιοτικά), ενδοκρινικούς διαταράκτες
(αγροτοχημικά) κ.α. που έχουν επιπτώσεις
στην υγεία των ανθρώπων.

Η μεγαλύτερη ρύπανση του εδάφους είναι αποτέλεσμα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Όπως βιομηχανίες, εξόρυξη μεταλλευμάτων, τήξη και μεταποίηση, χημικά, βιομηχανικά και τοξικά απόβλητα, οικιακά, ζωικά
και αστικά απόβλητα, αλλά και φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, λιπάσματα, προϊόντα πετρελαίου που απελευθερώνονται ή υποβαθμίζονται στο περιβάλλον, όπως και τα καυσαέρια
που παράγονται από τις καύσεις εργοστασίων
οχημάτων, οικιών και κατακάθονται στο έδαφος. Αυτά διεισδύουν στον υδροφόρο ορίζοντα με τις βροχές και μολύνουν το νερό των
γεωτρήσεων (για ύδρευση ή άρδευση), αλλά και με τον αέρα και τις πλημμύρες μολύνουν μεγαλύτερες εκτάσεις. Η ρύπανση του
εδάφους δεν γίνεται οπτικά αντιληπτή, ούτε
εκτιμάται άμεσα. Όμως η χρήση προϊόντων
που παράγονται από μολυσμένα εδάφη, έχει
επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών.
Η βιομηχανική παραγωγή και η αστικοποίηση συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς, αλλά η
εντατικοποίηση της γεωργίας είναι πολύ πίσω. Η παραγωγή χημικών αναπτύχθηκε ταχέως την τελευταία 10ετία και θα αυξάνεται
με ρυθμό 3,4% μέχρι το 2030.Το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) παράγεται ετησίως σε 30
δισεκατομμύρια τόνους (πλαστικά καθίσματα, πόρτες παράθυρα, πατώματα πλαστικοί
σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, μονωτικό σωλήνων, ασκοί αίματος, φιάλες ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών, καθετήρες) και δυστυχώς δεν αποσυντίθεται αλλά παραμένει στο έδαφος σε μικρά τεμάχια
και μέσω της αναπνοής και των τροφών εισέρχεται στο σώμα μας.
Στο πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφηκε το 1997, ως συμπληρωματική Συμφωνία-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για
την κλιματική αλλαγή από το 1992 και τέθηκε μερικώς σε ισχύ το 2005, γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της οικολογικά ευαίσθητης
ανάπτυξης. Οι υποστηρικτές της πράσινης
ανάπτυξης πιστεύουν ότι η καλύτερη τεχνολογία στην παραγωγή, αποθήκευση και συντήρηση των προϊόντων θα ενισχύσει τη βιωσιμότητά της.
Οι διεθνείς περιβαλλοντολόγοι αντίθετα υποστηρίζουν με σιγουριά, ότι θα ανα-

πτυχθεί μελλοντικά τεχνολογία μεγάλης κλίμακας για δέσμευση και αποθήκευση των
εκπομπών του CO2. Αλλά δεν εφαρμόζονται ακόμη τέτοιες τεχνικές, έστω και σε μικρή κλίμακα.

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη χώρα στο πλανήτη με τις μεγαλύτερες ευαισθησίες και τα περισσότερα μέτρα που έλαβε για
την προστασία των καταναλωτών και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι από
τις παλαιότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ).Η Ε.Ε είναι πρωτοπόρος στην
υφήλιο για την προστασία των εδαφών από
ρύπανση. Από το 1962 εκπλήρωσε με επιτυχία τους αρχικούς της στόχους που ήταν εφοδιασμός των καταναλωτών με ποιοτικά, θρεπτικά, ασφαλή και οικονομικά προσιτά τρόφιμα. Σήμερα στόχος της Ε.Ε είναι να παράγει αγροτικά προϊόντα με παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας.
Η παραγωγή τροφίμων, ιδίως από την εντατική γεωργία (αρδεύσεις, λιπάσματα, ψεκασμοί), ρυπαίνει τον αέρα, το νερό και το έδαφος. Συμβάλλει στην απώλεια της βιοποικιλότητας, την κλιματικά αλλαγή, κατά-στρέφει
τεράστιες ποσότητες πόρων και σπαταλιέται
σημαντική ποσότητα τροφίμων.
Η διατροφή κακής ποιότητας που συνήθως είναι μολυσμένη από μύκητες(είτε από
τον αγρό είτε κατά την αποθήκευση) προκαλεί παχυσαρκία, μη καλή ανάπτυξη του σώματος, ευαισθησία στις λοιμώξεις και καρκίνο (ήπατος, νεφρών, οισοφάγου). Το 62% της
νοσηρότητας των δυτικών κοινωνιών οφείλεται σε μη λοιμώδη νοσήματα, αλλά νοσήματα φθοράς, λόγω κακής διατροφής, όπως
παχυσαρκία, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιμία, καρδιαγγειακά επεισόδια.
Ο κόσμος εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς
και οι αγρότες όπως και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Κλιματική αλλαγή,
αστάθεια τιμών, πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, αύξηση του Παγκόσμιου Εμπορίου.
Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος του
άρθρου της κας. Παντσιώτου Κυρατσούλας
στο επόμενο φύλλο λόγω πληθώρας ύλης.

Συνάντηση εκπροσώπων των Συλλόγων
του ΚΥΧ με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ
Σε πολύ καλό κλίμα διεξήχθη η προγραμματισμένη συνάντηση του Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε. κ. Γιάννη Καρβέλη με τις
αντιπροσωπείες των δύο εθελοντικών Συλλόγων, που δρουν
στην περιοχή υγειονομικής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας (Κ.Υ.Χ.), του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ και του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών ΚΥΧ.
Σκοπός της συνάντησης αφενός η γνωριμία με τον νέο Διοικητή της 6η Υ.Π.Ε. και αφετέρου η βελτίωση της λειτουργίας του ΚΥΧ, του οποίου την επωνυμία φέρουν στο λογότυπό τους και οι δύο Σύλλογοι. Δύο Σύλλογοι οι οποίοι προήλθαν από το Πρωτοβάθμιο Υγειονομικό Ίδρυμα προκειμένου
να υπηρετήσουν την Π.Φ.Υ. και να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο με την τοπική κοινωνία στα θέματα της Δημόσιας
Υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος.
Οι εκπρόσωποι στη συνάντηση τόνισαν ότι οι Σύλλογοι στηρίζουν και είναι παρόντες στους μακροχρόνιους αγώνες του
ΚΥΧ και προσπαθούν εκ νέου να ξαναβρεί το πρωτοβάθμιο
ίδρυμα τους παλιούς βηματισμούς του με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των 30.000 πε-

ρίπου κατοίκων της περιοχής δραστηριότητάς του.
Ο κ. Καρβέλης άκουσε με πολύ προσοχή τα αιτήματα των
εκπροσώπων και υποσχέθηκε ότι θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον. Η ενδιαφέρουσα πρώτη συνάντηση είπε ότι θα επαναληφθεί με την
κατάθεση ολοκληρωμένης γραπτής πρότασης για τα υφιστάμενα κενά του ΚΥΧ, αφού εξήρε το έργο και τη συμβολή των
Συλλόγων στην περιοχή του ΚΥΧ.

Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!
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ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ

Η κλιματική αλλαγή βλάπτει και την υγεία
Η επίδραση που έχει το περιβάλλον στην υγεία είναι γνωστή από τους
αρχαίους χρόνους. Ο πατέρας της Ιατρικής Επιστήμης Ιπποκράτης αναφέρει στο έργο του «περί αερίων υδάτων
τόπων» ότι το κλίμα ρυθμίζει την υγεία
των ανθρώπων.
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό με άμεσο και έμμεσο τρόπο. Η άμεση έκθεση πραγματοποιείται από τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, όπως την θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις, τη στάθμη της
θάλασσας που αυξάνει και τα ακραία
φαινόμενα που είναι τελευταία εντονότερα και πιο εντατικά.
Η έμμεση έκθεση οφείλεται στη χαμηλότερη ποιότητα του νερού, του αέρα και του φαγητού, καθώς και στις μεταβολές του οικοσυστήματος, της γεωργίας, της βιομηχανίας των οικισμών και
της οικονομίας. Κατά συνέπεια η κλιματική αλλαγή αυξάνει παγκοσμίως τις ήδη
υπάρχουσες ασθένειες, αλλά δημιουργεί
και νέες ενώ οδηγεί σε πρόωρο θάνατο.
Οι κλιματικές αλλαγές και η υπερθέρμανση του πλανήτη, που γίνονται τώρα,
αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία και οι επιπτώσεις αυτές θα προέλθουν από τις αυξημένες καταιγίδες, τις πλημμύρες, τα
κύματα ξηρασίας και τις φωτιές που θα
επηρεάσουν τα αποθέματα νερού, την
παραγωγή υγιεινών τροφίμων και τη
γενικότερη διαχείριση των συστημάτων υγείας. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα συμβάλει στην αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας που σχετίζονται με την διατροφή και την ποιότητα του νερού και του αέρα.
Η κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη λόγω της υπερθέρμανσης, βοηθά στην εξάπλωση νοσημάτων που μεταδίδονται με
διαβιβαστές (συνήθως έντομα) όπως του
ιού του Δυτικού Νείλου.
Οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοι-

ξη, οι παρατεταμένες βροχές στην αρχή
του καλοκαιριού και τα κύματα ζέστης
που ακολουθούν, διαμορφώνουν ιδανικές συνθήκες όχι μόνο για την δημιουργία νέων εστιών πολλαπλασιασμού
των κουνουπιών, αλλά και για τον πολλαπλασιασμό του ίδιου του ιού μέσα στα
κουνούπια.
Κάθε χρόνο περίπου 700 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως - ένας στους
Δέκα! – νοσούν από ασθένειες που μεταδίδονται μέσω μολυσμένων κουνουπιών : ελονοσία, κίτρινος πυρετός, ο Ζίκα
και τελευταία ο Τσικουνγκούνα που μέχρι τώρα εντοπιζόταν στις τροπικές χώρες αλλά πλησιάζει απειλητικά την Ευρώπη. Οι θάνατοι αγγίζουν τις 500.000,
οι περισσότεροι σε παιδιά κάτω των πέντε ετών. Η ακτίνα μετάδοσης διαρκώς
μεγαλώνει.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Στην Ελλάδα τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι μέχρι το 2025 θα υπάρξει αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης από
τον ιό του Δυτικού Νείλου στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας.
Ο μόνος τρόπος που απομένει για
την αντιμετώπιση των κουνουπιών είναι η πρόληψη από τα δείγματα των
κουνουπιών.
Α) Γενικά Μέτρα Προστασίας από
τα κουνούπια
1. Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων
Ρούχα που καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται το σώμα
- με μακριά μανίκια και παντελόνια
- και ποιο αποτελεσματικά είναι τα
ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα
2. Χρήση Εντομοαπωθητικών στο
ακάλυπτο δέρμα αλλά και πάνω από
τα ρούχα και να είναι
- Εγκεκριμένα στη χώρα και
- με αποτελεσματικές δραστικές ουσίες.

Τα εντομοαπωθητικά προϊόντα πρέπει να επαλείφονται μετά τα αντηλιακά,
και δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή
με το στόμα, τα μάτια και το βλεννογόνο της μύτης. Μπορούν να επαναλαμβάνονται μετά από λίγες ώρες ανάλογα με την δύναμη του προϊόντος που
επιλέγεται.
3. Περμεθρίνη
Για να επιτύχουμε πρόσθετη προστασία, τα κλινοσκεπάσματα, τα ρούχα, τα
παπούτσια και οι κάλτσες μπορούν να
ψεκαστούν με περμεθρίνη.
Αν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της μπορεί να είναι αποτελεσματική για μεν τα ρούχα για αρκετούς μήνες για δε τα κλινοσκεπάσματα για μισό χρόνο. Συνδέεται με το
ύφασμα με τέτοιο τρόπο, ώστε μπορεί
στη συνέχεια να πλυθεί κατ’ επανάληψη, χωρίς να χαθεί η δραστηριότητά
της. Η εφαρμογή της επάνω στα ρού-

Ικανοποίηση από την
εφαρμογή του αντικαπνιστικού
Στη συνεδρίαση του αντικαπνιστικού
φορέα, στον οποίο συμμετέχει και ο Σύλλογός μας, που πραγματοποιήθηκε στις
αρχές του Ιανουαρίου, του νέου χρόνου,
αναφέρθηκε ότι έχει πλέον παγιωθεί η
αντίληψη στον κόσμο ότι δεν καπνίζουμε σε κλειστούς και ημιυπαίθριους χώρους εστίασης, παρά μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Και αυτό δεν είναι μόνο
αόριστη εντύπωση, αλλά με επίσημα
στοιχεία όπως αποδείχτηκε σε ελέγχους,
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εορτών, ακόμα και παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στο 95% δεν υπήρξε παράβαση,
εκτός δύο περιπτώσεων, όπου επιβλήθηκε πρόστιμο 4000 ευρώ στον επιχειρηματία και 500 ευρώ στον καπνίζοντα.
Ο κ. Τσαχρέλιας, πρόεδρος του Αντικαπνιστικού Συλλόγου, παραδέχτηκε
ότι κατά γενική ομολογία ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από την εφαρμογή
του αντικαπνιστικού νόμου και ότι μέχρι
και οι καπνιστές, σε ποσοστό 65%, επιθυμούν την εφαρμογή του.
Ο ισχυρισμός ότι μειώθηκε η πελατεία των μαγαζιών είναι μύθος, αφού
πολλοί επιχειρηματίες λένε ότι απεναντίας αυξήθηκε η πελατεία τους, για-

χα προλαμβάνει και την απορρόφηση
της μέσω του δέρματος.
4. Χρήση εντομοκτόνων στον αέρα.
Περιέχουν πυρεθρανοειδή (π.χ. περμεθρίνη) ουσίες που προσβάλλουν το
νευρικό σύστημα των εντόμων και τα
αποπροσανατολίζουν. Κυκλοφορούν
στο εμπόριο στις εξής μορφές : αερόλυμα (αεροζόλ), ταμπλέτες, εξατμιζόμενο
διάλυμα, σπιράλ (φιδάκια). Δεν πρέπει
να εφαρμόζονται στο δέρμα.
Β. Πώς να αποφεύγουμε τα κουνούπια μέσα στο σπίτι
α) Αντικουνουπικά πλέγματα (σήτες που εμποδίζουν τη δίοδο κουνουπιών) στα ανοίγματα του σπιτιού (π.χ.
παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγοί τζακιού) και περιοδικός έλεγχος και συντήρησή τους
β) Χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές
με μεγάλη πυκνότητα κουνουπιών ή
σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται ή

χρήση άλλων προστατευτικών μέσων
(όπως χρήση εντομοαπωθητικών στα
βρέφη <2 μηνών). Είναι πιο αποτελεσματικές, όταν είναι εμβαπτισμένες σε
εντομοαπωθητικό
γ) Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό εξωτερικών χώρων (προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια)
δ) Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών. Ο δροσερός αέρας μειώνει τη
δραστηριότητα των κουνουπιών, αλλά
δεν τα σκοτώνει. Η χρήση ανεμιστήρων
(ιδίως οροφής) δυσχεραίνει την προσέγγιση εντόμων
Γ) Προστασία από τα κουνούπια γύρω από το σπίτι
· Πρέπει να περιορίσουμε στο χώρο
μας όλες τις επιφάνειες εκείνες όπου
μπορούν να λιμνάζουν νερά
· Φυλάγουμε τα δοχεία νερού που δε
χρησιμοποιούμε γυρισμένα ανάποδα ή
τα διατηρούμε καλυμμένα
· Ανανεώνουμε και καθαρίζουμε τακτικά το νερό στις ποτίστρες των ζώων
(τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα)
· Απομακρύνουμε το νερό που μαζεύεται στα πιατάκια από τις γλάστρες
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
· Καλύπτουμε ή απομακρύνουμε παλιά λάστιχα που συσσωρεύεται βρόχινο νερό
· Καθαρίζουμε τα φύλλα που μαζεύονται στα λούκια της βροχής
· Αντικαθιστούμε τυχόν σπασμένους
σωλήνες νερού που τρέχουν
· Καλύπτουμε με σήτες τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων
· Αν έχουμε πισίνα καλό είναι να θέτουμε σε λειτουργία κάθε μέρα το φίλτρο καθαρισμού ώστε να απομακρύνονται αυγά και προνύμφες κουνουπιών
· Καλό κούρεμα γρασιδιού, θάμνων
φυλλωσιών (σημεία που βρίσκουν καταφύγιο ενήλικα κουνούπια)
· Ποτίζουμε κατά προτίμηση το πρωί.

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτιά στον δείκτη δυσφορίας

τί τώρα προσέρχονται και οικογένειες
με παιδιά, οι οποίοι απέφευγαν να πάνε πριν την εφαρμογή του νόμου για να
μην βλάψουν τα παιδιά τους από την εισπνοή του τσιγάρου.
Στην ανωτέρω συνεδρίαση τονίστηκε

ότι τα τηλέφωνα για καταγγελίες παραβάσεων του νόμου είναι τα εξής:
2613 620725, 2613 620728.
Να προτιμώνται αυτοί οι αριθμοί κλήσης από το τετραψήφιο 1142, γιατί είναι
πιο φθηνή η κλήση μέσω αυτών.

AIL«Σε ερημοποίηση θα οδηγηθεί το 40%
της χώρας μας μέχρι το τέλος του αιώνα, σε
περίπτωση μη προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή», ανέφερε ο ακαδημαϊκός, Χρήστος
Ζερεφός σε ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και του forum
«ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ», στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Όπως σημείωσε ο καθηγητής, στο προσεχές μέλλον το φαινόμενο πρόκειται να ενταθεί, καθώς οι βροχοπτώσεις θα μειωθούν
σημαντικά κυρίως στην Αν. Πελοπόννησο,
ενώ η διάρκεια της ξηρής περιόδου θα επι-

μηκυνθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με τον καθηγητή, η Δυτική Ελλάδα αναμένεται να έχει
την πρωτιά όσον αφορά τον δείκτη δυσφορίας. Εκτίμησε ότι η μέση θερμοκρασία θα
ξεπεράσει τους τρεις βαθμούς κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα. Όπως είπε, η επιβάρυνση του κλίματος στη χώρα μας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ενώ παρατηρούνταν δύο καύσωνες κάθε τριάντα χρόνια μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα, πλέον το φαινόμενο εκδηλώνεται έντονα κάθε
δεύτερο χρόνο.

Η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή είναι δείγμα υψηλής περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών
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Από αριστερά ο κ. Γ. Παπασπυρόπουλος, ο κ. Αθ. Ασ. Θεοδωρόπουλος, ο κ. Ν. Μιχάλης (προεδρείο Γεν. Συνέλευσης) και ο κ. Γρ. Κουτρόπουλος, μέλος του ∆Σ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ
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Ο π. Ν. Βγενόπουλος, ο π. ∆. Παπαγεωργίου (εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου) και ο π. Ι. Σαμοΐλα ευλογούν την
πίτα του Συλλόγου και την πίτα των 38 συνεργαζομένων Πολιτιστικών Συλλόγων. ∆ίπλα τους ο γεν. γραμματέας
του Συλλόγου κ. Ι. Πολυδωρόπουλος και ο πρόεδρος κ. Β. Κοτσώνης.

Προχωράμε δυναμικά

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

O π. Δημήτριος Παπαγεωργίου μεταξύ των άλλων ανέφερε: ‘’Τις ευχές και
τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κκ. Χρυσοστόμου, ο οποίος
μου ανέθεσε να έλθω και να τον εκπροσωπήσω. Είναι γνωστές οι ευαισθησίες
του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και κάποιοι τον έχουν χαρακτηρίσει ως πράσινο ιεράρχη.
Ο δραστήριος Σύλλογός μας αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος
και της Δημόσιας Υγείας των κατοίκων
της περιοχής, με γνώμονα το ‘’κάλλιο
το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν’’.
Ο Άγιος Βασίλειος αναφέρει ότι ο Θεός
ολοκλήρωσε τη δημιουργία του κόσμου
με αυτή του ανθρώπου και τον έφτιαξε
τελευταίο γιατί όπως κατασκευάζουμε
ένα σπίτι ξεκινάμε από τα θεμέλια και
μετά το τελείωμα της οικοδομής έρχεται
ο άνθρωπος να το κατοικήσει. Έτσι έγινε
και με τον κόσμο, όταν τελείωσε τη δημιουργία του ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο,
ως κορωνίδα της δημιουργίας του. Άρα
το καθήκον του ανθρώπου είναι να διαφυλάττει τον δημιουργό για να μπορεί να
κατοικεί διαχρονικά σ’ αυτό.
Ο Σύλλογός μας εργάζεται άοκνα εδώ
και πάρα πολλά χρόνια από την ίδρυσή
του και χαίρομαι και καμαρώνω που είμαι μέλος αυτού του Συλλόγου.
Χρόνια πολλά και καλά και ο Θεός να
είναι μαζί μας και να πετύχει ο Σύλλογος στους στόχους του με τη βοήθεια
όλων μας. Καλή χρονιά κι ευλογημένη.

πουλο και τον κ. Νικόλαο Μιχάλη.
Ο κ. Αθανάσιος Ασ. Θεοδωρόπουλος,
πρόεδρος εφορευτικής επιτροπής και
πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του ΚΥΧ είπε: «Ως πρόεδρος της
Εφορευτικής Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τους κκ. Παπασπυρόπουλο Γιώργο και Μιχάλη Νικόλαο θέλουμε κατ’ αρχήν να σας καλωσορίσουμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του δραστήριου Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής
ΚΥΧ και να ευχηθούμε με τη σειρά μας
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά, υγεία,
αγάπη, ειρήνη και αισιοδοξία. Συνέχισε
με αναφορά στα διαδικαστικά της Γ. Σ.

Η ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στη συνέχεια κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου κ. Γιάννη Πολυδωρόπουλο για το Διοικητικό Απολογισμό
της χρονιάς που πέρασε και μετά τον ταμία κ. Γεώργιο Καλαντζή.που παρουσίασε τα οικονομικά του Συλλόγου.

Και ακολούθως η πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής κα. Νικολίτσα Γκοτσοπούλου τα επιβεβαίωσε.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Β. Κοτσώνης, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ευχήθηκε χρόνια
πολλά και καλή χρονιά, έδωσε το λόγο
στο προεδρείο της συνέλευσης, το οποίο
αποτελείτο από τον κ. Αθαν. Ασ. Θεοδωρόπουλο, τον κ. Γεώργιο Παπασπυρό-

Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής συνέχισε λέγοντας ότι ο Σύλλογος κάθε χρόνο έχει να παρουσιάσει μια πλούσια δραστηριότητα με πολλά και δύσκολα θέματα, αφού έχει να ασχοληθεί με
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο κ. Πολυδωρόπουλος ανέφερε: Στις
27 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου. Την τελετή πλαισίωσαν η γυναικεία χορωδία του Μπεγουλακίου και το φωνητικό σύνολο «ΈΚΦΡΑΣΗ» του Συλλόγου Εγλυκάδος. Στην
εκδήλωση αυτή ο Σύλλογος τίμησε την
κ. Αναστασία Κουμούση, Διευθύντρια
Εφορίας Αρχαιοτήτων Αχαΐας για την
προσφορά της στα εκκλησιαστικά μνημεία της περιοχής δραστηριότητας του
Συλλόγου, όπως του Βυζαντινού Ι.Ν της
Παναγίας της Μέντζενας και του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Λεοντίου. Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε
η εκλογή του νέου Δ.Σ και της εξελεγκτικής επιτροπής.
Το Φεβρουάριο αντιπροσωπεία του
Συλλόγου μας συμμετείχε σε εκδήλωση
που οργάνωσε η συντονιστική επιτροπή
αγώνα της περιοχής του Ριγανόκαμπου
και αφορούσε την ανάπλαση της περιοχής, με την κατασκευή πολιτιστικού και
αθλητικού πάρκου. Μια ανάσα για τους
κατοίκους μετά από μια πολυετή δοκιμασία από τη λειτουργία του σκουπιδότοπου της Πάτρας.
Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε η χειμερινή εκδρομή σε Καβάλα και
Ξάνθη, όπου με σύμμαχο τον καλό καιρό τα μέλη του Συλλόγου μας απόλαυσαν το πλούσιο πρόγραμμα που περιελάμβανε επισκέψεις σε αρχαιολογικούς
και θρησκευτικούς χώρους. Έγινε ημερήσια εκδρομή επίσκεψη στη Βουλή των
Ελλήνων και στην έκθεση «Ρήγας Φεραίος και Επανάσταση».
Για μια ακόμη χρονιά τα μέλη και οι
φίλοι του Συλλόγου απόλαυσαν το παραδοσιακό γλέντι της Τσικνοπέμπτης, στην
παραδοσιακή ταβέρνα «Μουριές», ακολουθώντας μια συνήθεια οκτώ ετών.
Στις 17 Μαρτίου, στο νέο Δημαρχείο
Χαλανδρίτσας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ‘’Σύγχρονα
προβλήματα του ελαιόκαρπου’’, η οποία

οργανώθηκε με επιτυχία από τον Σύλλογό μας και τον Δήμο Ερυμάνθου.
Σημαντικές υπήρξαν και οι μηνιαίες
συναντήσεις και πρωτοβουλίες του Δικτύου Φορέων και οικολογικών και κοινωνικών οργανώσεων της ευρύτερης
περιοχής για την Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα στην αναμέτρησή του
με την κακή νοοτροπία του καπνίσματος.
Καταθέσαμε στεφάνους στις εθνικές
εορτές για τους πεσόντες, στο ηρώο της
Οβρυάς και της Χαλανδρίτσας.
Στις 23 Απριλίου ο Σύλλογος οργάνωσε επίσκεψη-ξενάγηση στην έκθεση «Πόλισμα δομών και πολιτισμού: Η
Πάτρα πριν από μισό αιώνα με τον φακό του αρχιτέκτονα Μιχάλη Δωρή», στη
Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών.
Την Κυριακή 9 Ιουνίου γιορτάστηκε,
από τον Σύλλογό μας και από τον τοπικό Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο
Άνω Οβρυάς «ο Προφήτης Ηλίας», η
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Οι
εκδηλώσεις ξεκίνησαν στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Άνω Οβρυάς με την τέλεση Θείας λειτουργίας μετ’ αρτοκλασίας και συνεχίστηκαν με την κεντρική ομιλία του κ. Πέτρου Αχιλλεόπουλου με θέμα την κλιματική αλλαγή. Οι
εκδηλώσεις τελείωσαν με παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και με παραδοσιακά κεράσματα.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης τη
χαρά να θαυμάσουν στην εκεί έκθεση
τα ζωγραφικά έργα των μαθητών του
2ου Δημοτικού Σχολείου Οβρυάς και
του Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίτσας,
με θέμα «Περιβάλλον και Οικογένεια»
που έγινε στα πλαίσια του προγράμματος «Let’s do it Greece».
Όπως κάθε χρόνο, μέλη του Συλλόγου
συμμετείχαν στον καθαρισμό της περιοχής Κεφαλόβρυσου – Ομπλού, ο οποίος
οργανώθηκε από τον Φιλοδασικό Προοδευτικό Σύλλογο Σαραβαλίου «ο Άγιος
Νικόλαος», στα πλαίσια της πανελλήνιας
πρόσκλησης της HELMEPA .
Στις 30 Ιουνίου ξεκίνησαν οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας με την ακολουθία του εσπερινού στο
ναϊδριο του ΚΥΧ των Αγίων Αναργύρων
Κοσμά και Δαμιανού. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με βραβεύσεις, μεταξύ άλλων,
του Συλλόγου μας καθώς και του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Κ.Υ.Χ. «Ο
Άγιος Χαράλαμπος», για την αδιάλειπτη

στήριξη στο έργο του Κ.Υ.Χ. και το χαιρετισμό των φορέων που παρέστησαν
στην εκδήλωση.
Ο Σύλλογός μας, το Κ.Υ.Χ. και το Σωματείο Ι.Φ.ΝΕ. Αχαΐας συνδιοργάνωσαν
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Νόσος Crohn και Ελκώδης Κολίτιδα».
Επίσης τον Ιούνιο έγινε μονοήμερη εκδρομή στις άγνωστες και πολύ ενδιαφέρουσες αρχαιότητες της Ελευσίνας, με
πρώτη στάση στη Μονή της Παναγίας της
Γοργοεπηκόου, στην Μάνδρα Αττικής.
Με την συμμετοχή 75 πεζοπόρων, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Καρουσιωτών
«ο Άγιος Δημήτριος», ο Σύλλογός μας
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προφήτη
Ηλία συνδιοργάνωσαν πεζοπορία και
προσκύνημα στην Ι.Μ. Μακελαριάς, την
Κυριακή 4 Αυγούστου.
Ακολούθησε η καθιερωμένη Αρχιερατική Ιερά Παράκληση τον Αύγουστο
στην Παναγία της Μέντζενας. Σημαντική ήταν η ανταπόκριση φορέων καθώς
και πλήθους πιστών.
Το Σεπτέμβριο συμμετείχαμε με περίπτερο στην 18η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας, προβάλλοντας τον μεσαιωνικό πύργο Χαλανδρίτσας, που έγινε πόλος έλξης επισκεπτών και εκθετών. Τον
ίδιο μήνα εντυπωσιακή ήταν και η συμμετοχή μελών και φίλων του Συλλόγου
στο πέρασμα της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου «Χαριλάου Τρικούπη».
Τις επόμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε 10ήμερη εκδρομή του Συλλόγου
στην λουτρόπολη της Αιδηψού καθώς και
επίσκεψη στη γραφική Λίμνη Ευβοίας.
Εντυπωσιακή ήταν η 5νθήμερη (1923/9) εκδρομή στο πανέμορφο νησί της
Ικαρίας, όπου γνωρίσαμε τον τρόπο ζωής
των κατοίκων και την ιστορία του νησιού.
Το Σεπτέμβριο συμμετείχαμε στο
7ο Φόρουμ Υγείας με θέμα ‘’Υγεία και
Ανάπτυξη’’ του ‘’Σύμβουλου Επιχειρήσεων’’. Η εκπρόσωπος του Συλλόγου μας,
στην ομιλία της, έκανε αναφορά για τις
δραστηριότητες του Συλλόγου στην περιοχή ευθύνης του.
Στα μέσα Οκτώβρη πραγματοποιήσαμε την 9η γιορτή τσίπουρου με επιτυχία
και μεγάλη συμμετοχή, με τη συνεργασία της Περιφέρειας, Δήμων της Αχαΐας
και 38 Πολιτιστικών Συλλόγων και πολλών χορευτικών. Η γιορτή του τσίπουρου προάγει το παραδοσιακό μας ποτό,
προστατεύει τη Δημόσια Υγεία, προβάλλει την περιοχή μας και αναδεικνύει τη

Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουμε
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Η χορωδία της Κοινοτοπίας υπό τη διεύθυνση της κας. Λίνας Γερονίκου. Στο
πιάνο η κα. Κατερίνα Φιλιππάτου.
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Άποψη της χορωδίας και του κοινού.

με πίστη και αισιοδοξία
συνεργασία τόσων φορέων.
Στις 31 Οκτωβρίου συνδιοργανώθηκε από το Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, το Σύλλογό μας, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και το Δήμο Ερυμάνθου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Πότε πάμε
στο γιατρό».
Ο Σύλλογος συμμετείχε στο 29ο 3ήμερο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ στην Ναύπακτο με θέμα ‘’ Θαλάσσιο χωροταξικό, Επεξεργασία υγρών αποβλήτων, Θαλάσσιοι αποδέκτες’’ (Νοέμβριος 2019).
Παράλληλα συμμετείχαμε για μια χρονιά ακόμη στο 22ο Φόρουμ Ανάπτυξης,
που οργάνωσε ο ‘’Σύμβουλος Επιχειρήσεων’’. Το θέμα μας λίαν ενδιαφέρον
‘’Έξυπνες λύσεις στην προστασία του
περιβάλλοντος’’ με ειδικούς ομιλητές.
Στο ίδιο Φόρουμ συμμετείχαμε και
μέσω της Ένωσης Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος
Κορινθιακού και Πατραϊκού ‘’ο Νηρέας’’ με θέμα ‘ Έξυπνες λύσεις παντού’’.
Στις αρχές Δεκεμβρίου συμμετείχαμε
σε ενημερωτική ημερίδα στο πνευματικό κέντρο των Αγίων Αποστόλων Μπεγουλακίου για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο και το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο του ομώνυμου ιερού ναού.
Τον ίδιο μήνα, μέλη και φίλοι του Συλλόγου επισκεφθήκαμε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του ιδρύματος Βασίλη
& Ελίζας Γουλανδρή. Η επίσκεψή μας
στην Αθήνα περιελάμβανε και την παρακολούθηση της παράστασης ‘’ΩΝΑΣΗΣ-Τα θέλω όλα’’.
Στις 15 Δεκεμβρίου, μέλη του Συλλόγου επισκέφθηκαν το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο
Ρίο, το οποίο ιδρύθηκε το 1968, ύστερα από πολλαπλές προσπάθειες του
αξιότιμου Καθηγητή κ. Ιωάννη Ούτρια.
Οι καταγγελίες που έφθασαν στο Σύλλογο δεν ήσαν και λίγες, τις οποίες και
διαβιβάσαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές: Καταγγελία για προβλήματα που προκαλούνται από την παρουσία των Ρομά
στις Φαρρές Ερυμάνθου, για τα ακάλυπτα φρεάτια στα πεζοδρόμια της Πατρών Κλάους, καταγγελίες σχετικά με
κεραία cosmote στο Κάνταλο Χαλανδρίτσας, για ρίψη σκουπιδιών/μπαζών σε αγροτικό δρόμο στην Χαλανδρίτσα, για γεωτρήσεις στη Νερομάνα Κρήνης κ.α.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Ο Σύλλογος ανταποκρίθηκε σε προσκλήσεις σε διάφορες εκδηλώσεις φορέων πχ πολιτιστικές, κοπή πίτας κ.α.
α) Πολιτιστικών Συλλόγων: Μοιραλίου, Μοίρα ‘’Η Θάνα’’, Παναγίας Γηροκομήτισσας, Μπεγουλακίου, Καρουσιωτών, Εθελοντών Αιμοδοτών,
Σταροχωρίου, Προοδευτικού Φιλοδασικού Συλλόγου Σαραβαλίου, Ρωμανού, Κρύας Ιτεών, Λεοντίου, Ανάδειξης Πολ. Κληρ. Κρήνης, Σουλίου,
Χαλ/τσας, Καλάνιστρας, Βασιλικού,
Ελληνικού, Δαφνούλας, Περιβόλας,
Κρυσταλλόβρυσης, Θωμείκων, Νεάπολης, Καρατζάδων.
β) Από το ΚΥΧ, από τις Α΄ Βάθμια &
Β΄ Βάθμια εκπαίδευση, από το Δ. Σχ.
Χαλ/τσας, από την ΟΙΚΙΠΑ, από την
Κοινοτοπία, από το Σύμβουλο Επιχειρήσεων, από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, από τη Δημοτική Ενότητα Πετρωτού, από τη Χορωδία του Παν/μίου Πατρών, από το 3ο Αναπτυξιακό
Συνέδριο Δυτ. Αχαΐας, από τα Πρόσωπα Χρονιάς 2018, από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, και άλλες.
Συμμετοχές και δράσεις: 1. Σε ημερίδα για τον Κορινθιακό-Πατραϊκό. 2.
Συμμετοχή κάθε Τετάρτη κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου στη δασοφύλαξη του πευκοδάσους Κεφαλοβρύσου-Ομπλού, βοηθώντας έτσι
την εξαιρετική πρωτοβουλία του Φιλοδασικού Προοδευτικού Συλλόγου
Σαραβαλίου.
3. Έγινε ο ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος του πόσιμου νερού στα διάφορα
Δ.Δ. στην περιοχή ευθύνης του Συλλόγου στο εργαστήριο Υγιεινής του Παν/
μίου Πατρών με ίδια έξοδα.
4. Συμμετοχή στον αγώνα για τη σωστή λειτουργία
του ΚΥΧ. Διαρκώς τονίζουμε όχι στη συρρίκνωση του
προσωπικού και της υγειονομικής περιοχής του ΚΥΧ.
Μια πάγια θέση του Συλλόγου, την οποία υποστηρίζουμε μαζί με άλλους φορείς,
όπως το Δήμο Ερυμάνθου για
την παροχή υψηλών υγειονομικών υπηρεσιών, όπως την

απολάμβαναν τις πρώτες δεκαετίες
οι κάτοικοι της περιοχής. Ο Σύλλογος και ο νυν Διευθυντής του ΚΥΧ κ.
Γρηγόρης Αλόκριος, έχουν μια άριστη συνεργασία και τον συγχαίρουμε
για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει για τη σωστή λειτουργία του Κέντρου Υγείας, η οποία είναι κοινή διαπίστωση όλων των φορέων της περιοχής μας.
Όσα σήμερα ακούσθηκαν στη Γενική Συνέλευση, όπως και κάθε χρόνο
έχουν πάρει πρώτα την έγκριση των
μελών του Δ.Σ.
Όλα έχουν καταχωρηθεί λεπτομερώς στα 20 πρακτικά των αντίστοιχων συνεδριάσεων του Δ.Σ. του έτους
2019. Αυτά τα πρακτικά μετά από κάθε
συνεδρίαση υπογράφονται από όλα τα
παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ., όπου
και καταγράφονται οι όποιες διαφορετικές απόψεις με δημοκρατικές πάντα
διαδικασίες.
Το έργο του Συλλόγου είναι αρκετά
μεγάλο και δύσκολο. Αρκετές φορές
ερχόμαστε αντιμέτωποι, όχι μόνο με
τα συμφέροντα, αλλά και με τους δικούς μας ανθρώπους.
Η προσφορά μας είναι εθελοντική
και δεν υπακούει σε καμία κομματική ή παραταξιακή τακτική όπως την
ορίζει και το καταστατικό μας.
Χρόνια πολλά και καλή, ειρηνική
και δημιουργική χρονιά, προσφέροντας τα απαραίτητα στην προστασία
του φυσικού μας περιβάλλοντος και
της δημόσιας υγείας.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ
Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μετά την κοπή της πίτας ο Σύλλογος τίμησε τον ιατρό κ. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο και τον ανέδειξε επίτιμο πρόεδρο
ως ιδρυτή του Συλλόγου σε ένδειξη αναγνώρισης της πολυετούς και πολύπλευρης προσφοράς του στο Σύλλογο, όπως
εισαγωγικά ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κοτσώνης. Την τιμητική πλακέτα παρέδωσε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ.
Θεόδ. Μπαρής. Ο κ. Π. Θεοδωρόπουλος,
αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο και το ΔΣ
του Συλλόγου, ανεφέρθη στο ιστορικό της
ίδρυσης του Συλλόγου και αφιέρωσε το
κομμάτι της πίτας στους εθελοντές.

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Ο κ. Π. Θεοδωρόπουλος, παραλαμβάνοντας την πλακέτα ανέφερε: Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του ΔΣ και στον πρόεδρο
του Συλλόγου που αγωνίζονται για την τήρηση των σκοπών του Συλλόγου. Αυτούς
τους σκοπούς που καθιερώθηκαν από την
πρώτη στιγμή λειτουργίας του, που φιλοδοξεί να παρέμβει στην περιοχή προστατεύοντας την υγεία και το περιβάλλον.
Η ιδέα της δημιουργίας αυτού του Συλλόγου κύριε Βουλευτά , κύριε Δήμαρχε
κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων έχει άμεση σχέση με το υγειονομικό ίδρυμα, που
ξεκίνησε στην περιοχή μας πριν από 31
χρόνια. Το ίδρυμα καθιέρωσε την Πρωτο-

βάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Οφείλαμε
να βρούμε ένα τρόπο και να συνδέσουμε
τους φορείς και τους κατοίκους αυτού του
τόπου με το νέο θεσμό, που έμελλε να έχει
συνέχεια δεκαετιών και ως βασικό στόχο
είχε και έχει να αναβαθμίσει την υγεία.
Όμως κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπατριώτες η υγεία δεν είναι μόνον η
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτής,
έχει σαν βασικό στόχο την πρόληψη, η
οποία προσφέρει πολλαπλά οφέλη, μόνον
που εμείς δεν προχωρούμε σε εκείνες τις
αποφάσεις που υπηρετούν την πρόληψη.
Έπρεπε να βρεθεί κάποιος φορέας, ο
οποίος να θυμίζει διαχρονικά αυτή τη λέξη, την πρόληψη. Αυτό που ασφαλώς εκ
των πραγμάτων δεν μπορούσαν να εφαρμόσουν μέσα από τα ιατρεία τους οι λιγοστοί αρχικά εργαζόμενοι.
Έπρεπε να βρεθεί ένας φορέας που
να δραστηριοποιείται αποκλειστικά έξω
από το Κ.Υ. Χαλανδρίτσας και όφειλε να
ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, να
θίξει τα κακώς κείμενα και τέλος να φέρει τους φορείς και τους πολίτες κοντά
στο Πρωτοβάθμιο Υγειονομικό Ίδρυμα.
Ένα πετυχημένο Πρωτοβάθμιο Υγειονομικό Ίδρυμα για να έχει γερά θεμέλια θα
έπρεπε να αναπτύξει τον βασικό τομέα
της λειτουργίας του, την πρόληψη. Με το
να θεραπεύεις μόνον και να έχουμε αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας σε μια περιοχή θα λέγαμε ότι είναι
δώρον άδωρον. Όταν όμως μιλάμε για
υγεία αναπόσπαστο κομμάτι αυτής είναι
και το περιβάλλον.
(συνέχεια στη σελίδα 6)

Πάνω: Ο ∆ήμαρχος Ερυμάνθου κ. Θ. Μπαρής επιδίδει στον κ. Παν. Θεοδωρόπουλο την τιμητική διάκριση ως επιτίμου προέδρου του Συλλόγου.
Αριστερά: Ο κ. Π. Θεοδωρόπουλος κόβει την πίτα και αφιερώνει το κομμάτι στους εθελοντές.

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

6

Η εξαμελής
γραμματεία της
Γεν. Συνέλευσης

Προχωράμε
δυναμικά
με πίστη
και αισιοδοξία
(συνέχεια από
τη σελίδα 5)

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
Αυτή η ιδέα της ύπαρξης ενός νέου
φορέα άρχισε να υιοθετείται από τους
τότε ελάχιστους εργαζομένους του ΚΥΧ.
Το πρότυπο κα. Πασχαλίδου, κα. Διευθύντρια του Δημ. Σχολ. Χαλανδρίτσας, του
Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, λειτούργησε καταλυτικά, ότι οι ασχολούμενοι με αυτόν τον Σύλλογο κάτι παραπάνω θα είχαν να προσφέρουν στους μαθητές, αλλά και στους εκπαιδευτικούς.
Σίγουρα τα μέλη αυτού του Συλλόγου
προσφέρουν βοήθεια και φέρνουν πιο
κοντά τους γονείς με το εκπαιδευτικό
ίδρυμα, με συνέπεια ένα καλύτερο θετικό αποτέλεσμα. Αυτή η σκέψη κυριάρχησε και σε εμάς. Κάτι θα έπρεπε να
δημιουργηθεί ανάμεσα στους εργαζομένους του ΚΥΧ και στους κατοίκους και
φορείς της περιοχής μας, αυτούς δηλαδή που θα μπορούσαν δυνητικά να προάγουν την υγεία.
Σε μία από τις επισκέψεις ενός εκλεκτού συναδέλφου ιατρού, που ασχολείται με τα κοινά για την ενημέρωση των
μαθητών των Γυμνασίων & Λυκείων της
περιοχής, πάνω σε θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών του κου. Βασίλη Πασσά, μας
παρότρυνε για τη δημιουργία του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος ατενίζοντας τις φυσικές ομορφιές
της περιοχής του ΚΥΧ.
Έτσι ο Σύλλογος δεν άργησε να γίνει.
Αρχίσαμε να καλλιεργούμε αυτή την ιδέα
με τους τότε Κοινοτάρχες και τους εκπροσώπους των τότε λιγοστών Πολιτιστικών
Συλλόγων. Απευθυνηθήκαμε στους τοπικούς άρχοντες, αφού πρωτίστως τους
φέραμε στο ΚΥΧ με μία συμβολική δενδροφύτευση στον περίβολό του.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το 1991 έγινε στο τότε ΓυμνάσιοΛύκειο Χαλανδρίτσας η πρώτη ιδρυτική καταστατική συνέλευση με σκοπό τη
δημιουργία Συλλόγου Προστασίας Υγείας
& Περιβάλλοντος. Στο κάλεσμα των εργαζομένων του ΚΥΧ ανταποκρίθηκαν οι
Κοινοτάρχες της περιοχής, οι εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Συλλόγων. Ανάμεσά τους και οι μακαριστοί, ο πρώην Υφυπουργός Γρηγόρης Σολωμός, ο παιδίατρος και για πολλά χρόνια πρόεδρος της
εταιρείας Τοπίου & Περιβάλλοντος Πατρών Τάκης Πολίτης και άλλοι. Κεντρικός ομιλητής ήταν ένας 15χρονος μαθητής με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, ο
οποίος κατέθεσε στα 110 παρόντα ιδρυτικά μέλη τις αγωνίες του και τις ανησυχίες του για το μέλλον του περιβάλλοντος.
Με τα 110 πρώτα μέλη που απετέλεσαν το βασικό κορμό του Συλλόγου, σιγά σιγά έφθασε η δραστηριότητά του από
χρόνο σε χρόνο να αυξάνεται με στόχο
και πρόσημο την προστασία της υγείας
και του περιβάλλοντος.
Ο Σύλλογος αυτός βρέθηκε πάρα πολλές φορές κοντά στα προβλήματα και στις
αγωνιώδεις προσπάθειες του ΚΥΧ. Με
τον πολιτικό του λόγο και με τη δυναμική του παρουσία δεν είχε κανένα ενδοιασμό να αναφέρει τις αδυναμίες του
ΚΥΧ, τις ελλείψεις και τις ανεπάρκειες
τις οποίες ατυχώς ξαναέχουμε και σή-

μερα. Δεν δίστασαν τα μέλη του να αναφέρουν τα όποια προβλήματα δημιουργούσαν οι επιχειρηματικές και ανθρώπινες δραστηριότητες, ευαισθητοποιώντας
παράλληλα τους πολίτες, για όσους αντιλαμβάνοντο τη σημασία και την παρουσία του Συλλόγου στην περιοχή.

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Ωστόσο να σας αναφέρω ότι είναι το
μοναδικό Κ.Υ. στην Ελλάδα που διαθέτει Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος και το δραστήριο και πασίγνωστο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών.
Δύο Σύλλογοι που ενισχύουν τον τομέα
της πρόληψης, βασικό πυλώνα για κάθε Κ.Υ. Είναι δύο Σύλλογοι που βγήκαν
μέσα από τα σπλάχνα του Πρωτοβάθμιου Υγειονομικού μας Ιδρύματος. Είναι
δύο Σύλλογοι που έγιναν γέφυρες ανάμεσα στο ΚΥΧ, στους πολίτες και στους
φορείς της περιοχής. Συνέδεσαν αυτόν
τον υπέροχο θεσμό, ο οποίος αδιάκοπα
προσφέρει στον τόπο μας. Ασφαλώς θα
είχε ακόμη περισσότερα να προσφέρει,
εάν η πολιτεία έδειχνε περισσότερο ενδιαφέρον στην εξασφάλιση προσωπικού
και εξοπλισμού.

ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΑΓΩΝΕΣ
Απαιτήθηκαν μεγάλοι αγώνες για να
φθάσουμε σ’ αυτό το επίπεδο και φθάσαμε κατ’ επανάληψη μέχρι και το Υπουργείο Υγείας, το οποίο συχνά πυκνά επισκεπτόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, μέχρι του σημείου που οι
υπάλληλοι δυσανασχετούσαν. Ένα πρωινό με πήρε τηλέφωνο κ. Τουλγαρίδη, μια
τομεάρχης του Υπουργείου Εμπορίου, η
οποία είχε μάθει για τον αγώνα μας και
μας έστειλε ένα φορτηγό γεμάτο με μη
αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, λέγοντας
ότι δεν έχει τίποτε άλλο να μας στείλει
από τις αποθήκες του Υπουργείου. Αυτό λέει πολλά.
Θεωρώ ότι και σήμερα γίνεται ένας
παρόμοιος αγώνας από τον νυν Διευθυντή του ΚΥΧ κ. Αλόκριο και τους λοιπούς
εργαζομένους με τη βοήθεια και των δυο
Συλλόγων και των φορέων της περιοχής.
Εύχομαι να βρει το ΚΥΧ ξανά τους παλιούς
βηματισμούς κάτω από την άξια ηγεσία
του κου. Αλόκριου.
Πιστεύω πως εάν ο Σύλλογος διαθέτει
αξιόλογους συνεργάτες, όπως τους έχει
και αποκτήσει και καινούρια μέλη από την
περιοχή, σίγουρα το θέμα της πρόληψης
θα πάει πολύ καλύτερα και η νοσηρότητα
και οι δείκτες θνησιμότητας θα μειωθούν.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Να αναφέρω τέλος ότι οι διακομιδές
από το ΚΥΧ είναι μηδαμινές. Ανεφέρθη
στον τύπο αυτές τις μέρες ότι στα επείγοντα του Παν/κου Νοσοκομείου είχαν
400 ασθενείς σε μια ημέρα. Την ίδια μέρα στο Κ.Υ. οι ασθενείς έφθασαν τους 41,
και έγινε μόνο μία παραπομπή! Είναι μία
ακόμη απόδειξη της συμβολής του ΚΥΧ
στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων

της πόλης, αν αναλογισθεί κανείς τα μέσα
που διαθέτει το ΚΥΧ. Άρα ο Σύλλογος είχε
μία ουσιαστική παρέμβαση στα δρώμενα της περιοχής. Πιστεύω πως αυτό μπορεί να συνεχισθεί και με τους φορείς της
περιοχής μας που υπάρχει μία θαυμάσια
συνεργασία και με τον νυν Δήμαρχο Ερυμάνθου κ. Μπαρή, όπως και με τον προηγούμενο κ. Καρπή.
Ευχαριστώ και πάλι τον πρόεδρο και
τα μέλη του ΔΣ για την τιμητική διάκριση
και όλους εσάς. Το κομμάτι της πίτας θα
το αφιερώσω στους εθελοντές της περιοχής μας, γιατί οι εθελοντές ως γνωστόν δεν ξεπερνούν το 10% του πληθυσμού της χώρας.

όμαστε για το καλό αυτής της περιοχής.
Τελευταία γίναμε μάρτυρες π.χ. μιας
εκτεταμένης αποδάσωσης είτε στον Αμαζόνιο είτε στην Αυστραλία από την οποία
οι συνέπειες θα είναι και άμεσες και στο
μέλλον ορατές. Το δεύτερο είναι η έλλειψη νερού από τις αλλαγές που θα προκύψουν και από την κλιματική αλλαγή,
εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Πολλές φορές αναλογιζόμαστε τι μπορούμε να προσφέρουμε; Απλά να μην
αφήνουμε κάποιες παροχές του νερού
ανοιχτές, μπροστά μάλιστα στις μεγάλες ανάγκες που καθημερινά δημιουργούνται. Υπάρχει ένα διαχρονικό μήνυμα
‘’Σκέψου παγκόσμια και δράσε τοπικά’’,
το οποίο δεν έπαψε να ισχύει. Μία σταγόνα νερού που χάνεται άσκοπα και αλόγιστα στο τέλος γίνονται πολλές σταγόνες
και η απώλεια νερού στο τέλος είναι πολύ μεγάλη. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει
να σκεφτόμαστε και έτσι πρέπει να λειτουργούμε προκειμένου να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές καλύτερο και
ασφαλέστερο, γιατί αυτές είναι οι υποχρεώσεις κάθε πολίτη.
Χρόνια πολλά με υγεία. Το κομμάτι της
πίτας θα το αφιερώσω εθελοντές, στους
ανθρώπους που αγωνίζονται για να μας
θυμίζουν κάθε φορά τις ευθύνες μας απέναντι στο περιβάλλον. Καλή χρονιά με καθαρότερο περιβάλλον.

ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε διαδοχικά να κόψουν ένα κομμάτι της πίτας
1)το Δήμαρχο Ερυμάνθου κ. Θ. Μπαρή,
2)το βουλευτή Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ κ. Κ. Μάρκου, 3)τον πρόεδρο του κοινωνικού τομέα
του Δήμου Πατρέων κ. Θ. Τουλγαρίδη, ο
οποίος απήυθυνε ευχές και εκ μέρους του
Δημάρχου Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη,
4)τον κ. Σκανδάμη, τομεάρχη προστασίας πολίτη ΚΙΝΑΛ, 5)το Διευθυντή του Κ.
Υ. Χαλανδρίτσας κ. Γρηγ. Αλόκριο, 6)τον
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Κουραχάνη Γιώργο, 7)τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αγγελόπουλο Γιώργο, 8)
τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ερυμάνθου κ. Γεωργαντόπουλο Διονύση και κ.
Παρασκευόπουλο Γεώργιο, 9)τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ερυμάνθου κκ. Γεωργαντόπουλο Λεωνίδα,
Κωστόπουλο Κων/νο, Ταλαγάνη Σοφία
και Σκιαδά Τάκη. Επίσης παρέστησαν οι
πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων κκ.
Χαρ. Λαλιώτης της Χαλανδρίτσας, Γ. Μακρόπουλος της Κρυσταλλόβρυσης και Γ.
Παντελής του Ελληνικού.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο κ. Βασιλακόπουλος Γιώργος
από την ΟΙΚΙΠΑ, και ο κ. Σπηλιώτης Ανδρέας, εκπροσωπώντας την Κοινοτοπία.

ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ

Ειδικότερα ο κ. Θ. Μπαρής, Δήμαρχος
Ερυμάνθου ανέφερε: Καλώς ορίσατε. Πάντα ο Σύλλογος συμπορεύεται με το Δήμο μας παρά το γεγονός ότι ένας τέτοιος
Σύλλογος έχει και ρόλο ελεγκτικό απέναντι στις δραστηριότητες της Δημοτικής
Αρχής και όχι μόνον, με γνώμονα πάντα
το κοινό καλό, ώστε η αποτελεσματικότητά του να φθάσει σ’ αυτό που αναφέρεται
στο λογότυπο, του Συλλόγου του, ως Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ. Θεωρώ ότι συμπορευ-

Την πίτα των 38 συνεργαζόμενων Συλλόγων της 9ης γιορτής τσίπουρου έκοψε
η πρόεδρος του Δροσάτου κα. Έφη Πουλή, η οποία απήυθυνε ευχές για περισσότερη συνεργασία, στην οποία αφιέρωσε
και το κομμάτι της πίτας.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Ο κ. Κων/νος Μάρκου (Βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Παν/μίου Πατρών) μεταξύ των άλλων ανέφερε: Αγαπητοί φίλες και φίλοι χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση,
που είναι τιμητική για μένα και χαίρομαι
ιδιαίτερα γιατί βρίσκομαι ανάμεσά σας.
Πρόκειται για μία εξαιρετική θα έλεγα πρωτοβουλία η ύπαρξη και η δραστηριότητα
αυτού του Συλλόγου, η οποία όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο πολύ επίκαιρη.
Αυτή η προσπάθεια με την παρουσία
σας εδώ σήμερα δείχνει την ευαισθησία και είναι το πρώτο πράγμα. Έχει δύο
εχθρούς που πρέπει να αντιμετωπίσει, την
εσωτερικότητα του κάθε ατόμου, που έχει
μάθει στα στερεότυπα, και τις συνήθειές
του. Η προσπάθεια να διατηρηθεί αυτός
ο τόπος, που μας ζει, πολλές φορές έρχεται κόντρα στα συμφέροντα, τα οποία
δεν συνειδητοποιούν τι κακό κάνουν και
είναι κοντόφθαλμη, όσον αφορά τη δραστηριότητά τους γι’ αυτό πρέπει να υπάρχουν οι μάχες.
Τελειώνοντας να συγχαρώ τον κ. Θεοδωρόπουλο για τη διάκρισή του, γιατί έχω
ζήσει δεκαετίες την προσπάθειά του στο
ΚΥΧ και να σας βεβαιώσω ότι δεν είναι
αβροφροσύνη και καλά λόγια, λόγω της
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ημέρας σήμερα να πούμε ότι πράγματι το
ΚΥΧ είχε και εκτιμώ, ότι έχει παρ’ όλα τα
προβλήματά του, μια πρωτοποριακή λειτουργικότητα και οργάνωση και σε μεγάλο βαθμό ο κ. Θεοδωρόπουλος έπαιξε αυτό το ρόλο, όπως εγώ το βίωσα στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου.
Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους ατομικά
και συλλογικά. Να είμαστε καλά. Το κομμάτι το αφιερώνω στη νέα Δημοτική Αρχή.

ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο κ. Θ. Τουγλαρίδης (Πρόεδρος του Κοινωνικού Τομέα του Δήμου Πατρέων) είπε: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να
ευχηθούμε κατ’ αρχήν για το Σύλλογό σας
να έχει μία πετυχημένη χρονιά με πλούσια δραστηριότητα και να συνεχίσει τον
ωραίο δρόμο που έχει χαράξει εδώ και
πολλά χρόνια.
Δράττομαι της ευκαιρίας να συγχαρώ
τον συνάδελφο ιατρό κ. Θεοδωρόπουλο
και να πω ότι εάν κάτι απ’ όλα αυτά που
ακούσαμε για όλα αυτά τα χρόνια και μας
διδάσκει ο Σύλλογός σας και ο αγαπητός
συνάδελφος Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος είναι η διεκδίκηση. Η διεκδίκηση και
η διάθεση να προσφέρουμε και να ζητάμε
συλλογικά. Αυτή μπορεί να φέρει αποτελέσματα, κι αυτό έγινε στην περιοχή σας
και είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα. Όπως
κι άλλοι φορείς το είπαν, αυτό οφείλουμε
να το κρατήσουμε, γιατί μπροστά μας παρουσιάζονται δυσκολίες και η συλλογική
δράση και η οργανωμένη διαδικασία μας
οδηγεί κάποτε στη δικαίωση.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια χτυπιούνται οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και του φιλολαϊκού κινήματος με νόμο που περιορίζονται οι συνδικαλιστικές δράσεις, οι απεργίες. Αυτές δεν είναι καθόλου καλές εξελίξεις
και γίνεται προσπάθεια να φιμώσουν
τη φωνή μας και δεν πρέπει αυτό να το
επιτρέψουμε.
Όσον αφορά το θέμα της υγείας για το
οποίο, είπε και ο ιατρός κ. Θεοδωρόπουλος, δεν είναι καλά τα πράγματα. Αντί να
αυξάνουν τα κονδύλια για την υγεία αυτά μειώνονται. Έχουμε 30000 κενές θέσεις στο Σύστημα Υγείας. Πρέπει να διατηρηθεί η 24ωρη λειτουργία των Κ.Υ.,
και να αποδοθεί ο εξοπλισμός και το προσωπικό που πρέπει.
Έχουμε σαν Δήμος της Πάτρας αρκετές διαμαρτυρίες. Ξεκινάμε νέους αγώνες και σας καλούμε να μας βοηθήσετε.
Το κομμάτι της πίτας το αφιερώνω στα
μέλη του Συλλόγου, να έχουν υγεία και
δύναμη και να συνεχίσουν τον ωραίο
αγώνα τους.

ΣΤΗΡΙΞΗ

Ο κ. Μ. Σκανδάμης, Πολιτευτής ΚΙΝΑΛ Αχαΐας, Υπεύθυνος τομέα πολιτικής
προστασίας τόνισε: Να ευχηθώ ολόψυχα καλή χρονιά με υγεία, δύναμη, ελπίδα, αισιοδοξία και πρόοδο.
(συνέχεια στη σελίδα 8)

Η διαχείριση των στερεþν αποâλήτων απαιτεί μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Καμία ακτινοβολία δεν είναι αθώα
Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου στη Διακίδειο Σχολή Λαού, παρουσία πλήθους συμπολιτών μας, έγινε η ενημερωτική εκδήλωση, από την πρόεδρο του Ιατρικού
Συλλόγου Πατρών και μέλος του Συλλόγου μας κα. Άννα Μαστοράκου με θέμα ‘’Η ακτινοβολία, παντού γύρω μας’’.
Μεταξύ των πολλών επισημάνσεων
ανέφερε ότι: ‘’Την ακτινοβολία πρέπει
να την εκτιμούμε και όχι να τη φοβόμαστε. Καμία ακτινοβολία δεν είναι αθώα
είτε είναι εργαλείο εξυπηρέτησης του
ανθρώπου (οικιακές συσκευές, ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ) είτε όπλο μαζικής καταστροφής.
Είναι αναγκαίο είπε οι πολίτες ‘’να φιλτράρουν’’ τα όσα κατά καιρούς ακούγονται για τις επιπτώσεις στην υγεία μας
από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
και να τηρούν τις βασικές αρχές εφαρμογής της, όπως είναι η τήρηση από αυτές της ενδεδειγμένης απόστασης και του
χρονικού περιορισμού στη διάρκεια της
έκθεσης σ’ αυτές. Άλλωστε οι τρεις αρ-

χές της ακτινοπροστασίας, οι καθολικά αποδεκτές είναι η ακτινοπροστασία,
ο μικρός χρόνος έκθεσης, η απόσταση
και η θωράκιση.
Η έκθεση των πολιτών στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην εποχή μας εί-

ναι καθημερινή και αδιάκοπη, με κυριότερες πηγές εκπομπής των τους πομπούς
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σταθμών, τις κεραίες σταθμών βάσης
κινητής τηλεφωνίας, τις κεραίες βάσης
ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών,

τα ασύρματα τηλέφωνα, τα wifi routers,
τα tablets, όταν είναι σε λειτουργία. Και
το ίδιο ισχύει για τα laptops κλπ.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να έχουμε προς τα παιδιά και τις έγκυες γυναίκες. Όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα
αυτά δεν θα πρέπει να τα λειτουργούμε
στα ασανσέρ, στα αυτοκίνητα, στα υπόγεια, στα ταξίδια γιατί ενισχύεται η ισχύς
του σήματός των από την ακτινοβολία
που εκπέμπουν.
Επίσης επιβάλλεται ο καλός αερισμός
των σπιτιών μας, γιατί ένα στοιχείο που
ονομάζεται ραδόνιο και αυτό αποτελεί
δημόσιο κίνδυνο για την υγεία μας. Σημειωτέον ότι το ραδόνιο είναι ένας ρύπος που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων.
Αυτό είναι εξαιρετικά τοξικό για τον άνθρωπο εξαιτίας της ραδιενέργειάς του
και κατά τη διάρκεια δε του καπνίσματος, όπου επίσης απαντάται, αυτό απορροφάται από το αναπνευστικό σύστημα,
μαζί με άλλες καρκινογόνες ουσίες του

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ

Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε ένα
σχετικό άρθρο, στην εφημερίδα
‘’ΘΕΜΑ’’ για το δημογραφικό πρόβλημα, που αναφερόταν στις δηλώσεις του καθηγητού Δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Βύρωνα Κοτζαμάνη, με τον
οποίο μαζί με άλλους τρείς εκλεκτούς εισηγητές παρουσιάσαμε
αυτό το καυτό και άκρως ενδιαφέρον πρόβλημα, που αντιμετωπίζει και η χώρα μας με την ευκαιρία της συμμετοχής μας στο
21ο Forum Ανάπτυξης στο ξενοδοχείο Αστήρ το 2018, με διοργανωτή τον ‘’Σύμβουλο Επιχειρήσεων’’ του κ. Παν. Γιαλένιου.
Ο κ. Κοτζαμάνης, βασιζόμενος
σε πρόσφατες μελέτες του εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων διατύπωσε
τις παρακάτω απόψεις.
‘’Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των γεννήσεων στη χώρα μας έχει μειωθεί σημαντικά (155000 τη δεκαετία
του 50, 141000 το 1981, 102000 το
2001και 86500 το 2018).’’
Το 2018 στη χώρα μας ειδικά

σημειώθηκαν 33857 περισσότεροι θάνατοι (120297) από τις γεννήσεις (86440).
Δυστυχώς μετά από αυτά τα αποτελέσματα δημιουργήθηκε μια νέα
κατάσταση που ήλθε για να μείνει
και γι’ αυτό απαιτούνται είπε πολύ σοβαρές αλλαγές για να ανατραπεί. Μέσα στις γεννήσεις είναι
και ένα σεβαστό ποσοστό ανθρώπων που προέρχονται από τις μόνιμα εγκαταστημένες στη χώρα μας,

τις αλλοδαπές.
Στα αίτια συμπεριλαμβάνονται
κατά πρώτον η άνοδος της μέσης
ηλικίας για την απόκτηση του πρώτου παιδιού και δεύτερον η προοδευτική πτώση των δεικτών γονιμότητας.
Ο κ. Κοντζαμάνης επεσήμανε ότι
‘’Η πρόσφατη οικονομική κρίση εκδηλώθηκε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται 1)από τη μείωση του
πλήθους των γυναικών της αναπα-

ραγωγικής ηλικίας, 2)από τη συνεχή αύξηση της ηλικίας στην απόκτηση του πρώτου παιδιού και 3)
στη μείωση του μέσου αριθμού
στις διάδοχες οικογένειες.
Για να υπάρχει πορεία αναστροφής αυτού του γεγονότος απαιτούνται: α) Στοχευμένη δημογραφική
πολιτική, που απαραίτητα πρέπει
να συνοδεύεται και από σωστή κοινωνική πολιτική. β) Κρίνεται επιτακτική και απαραίτητη η ανόρθωση της οικονομίας της χώρας μας,
καθώς και γ) η βελτίωση συνθηκών εργασίας.
Απαιτούνται μέτρα, επίσης τα
οποία δεν θα στοχεύουν μόνο στη
μείωση του οικονομικού κόστους
που προκύπτει από τη γέννηση και
το μεγάλωμα κάθε παιδιού, αλλά
κυρίως στην εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Απαραίτητη η αύξηση των
εισοδημάτων έστω και με μερική
κάλυψη βασικών κινδύνων, που
μελλοντικά μπορεί να αντιμετωπίσουν οι γονείς (πχ απώλεια εργασίας) και η διασφάλιση κατώτατου
εισοδήματος.

τσιγάρου.
Η κα. Άννα Μαστοράκου συνέστησε τη
χρήση των κινητών τηλεφώνων μακριά
από τα ζωτικά όργανα του σώματος. Η
χρήση του handsfree και bluetooth μειώνουν αισθητά την έκθεση στην ακτινοβολία.
Δεν παράλειψε να τονίσει την ιδιαίτερη
προσοχή της χρήσης των κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά, αφού όπως είπε
αυτά, απορροφούν δέκα φορές περισσότερη ακτινοβολία από τους ενήλικες.
Τέλος ανεφέρθη με ιδιαίτερη έμφαση
στα δίκτυα 5G για τα οποία έχουν υπάρξει πρόσφατα έντονες αντιδράσεις για την
άδεια λειτουργίας των, επικαλούμενοι τα
επιστημονικά δεδομένα, που έχουν διατυπώσει πλειάδα επιστημόνων.
Κατέληξε λέγοντας ότι δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη επίπτωση στους ανθρώπους ή στο
περιβάλλον από τα ραδιοκύματα στα
επίπεδα ισχύος που χρησιμοποιούνται για τα 5G.

Τι πρέπει να ελέγχετε ΠΑΝΤΑ
στα πλαστικά μπουκάλια νερού
Κάθε είδους πλαστικό περιέχει διαφορετικές χημικές
ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν διάφορες βλάβες στο
ανθρώπινο σώμα.
Ο τύπος των πλαστικών υποδεικνύεται με γράμματα και
αριθμούς, υπό την μορφή συμβόλων όπως τα ακόλουθα:
PET ή PETE
Το ΡΕΤ είναι ένα από τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα πλαστικά σε καταναλωτικά προϊόντα και βρίσκεται στα
περισσότερα πλαστικά μπουκάλια για νερό και αναψυκτικά.
Προορίζεται για πλαστικά μίας μόνο χρήσης.
Η επαναλαμβανόμενη χρήση αυξάνει τον κίνδυνο της ανάπτυξης βακτηριδίων. Αυτά τα μπουκάλια μπορεί να απελευθερώσουν βαρέα μέταλλα και χημικές ουσίες που επηρεάζουν την ορμονική ισορροπία του οργανισμού.
Το πλαστικό ΡΕΤ είναι δύσκολο να απολυμανθεί και να
καθαριστεί σωστά.
Πηγή: Tempo 24

Επόμενες Εκδηλώσεις Συλλόγου

10 ΜΑΪΟΥ: Εκδήλωση για τους αρχαιολογικούς χώρους της Χαλανδρίτσας (Μυκηναϊκός
οικισμός & Μεσαιωνικός πύργος) σε συνδιοργάνωση με το Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίτσας

10 ΜΑΪΟΥ: Φαράγγι Βουραϊκού

ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ‘Η ΜΑΪΟ: Προσκυνηματική εκδρομή στον Αγ. Εφραίμ και Τήνο

ΙΟΥΝΙΟΣ: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ανακύκλωση: Πολιτισμός, Οικονομία, Προστασία του Περιβάλλοντος
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Προχωράμε
δυναμικά
με πίστη
και αισιοδοξία
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 6)

Αυτή τη νέα χρονιά, τα εθνικά θέματα έπρεπε να είναι πάνω απ’ όλα. Ταυτόχρονα όμως παντού υπάρχει ως παγκόσμια αγωνία, το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Ένα πρόβλημα, το οποίο φαίνεται
να παίρνει το μισό του 21ου αιώνα και θα
είναι νούμερο ένα, παγκόσμιο πρόβλημα,
με καταστροφικές συνέπειες για όλο τον
κόσμο. Επομένως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η πρωτοβουλία σαν αυτή του
Συλλόγου σας, που πατάει στα θέματα υγείας, που είναι τόσο αλληλένδετα με τα θέματα του περιβάλλοντος.
Άκουσα την πολύ εμπνευσμένη ομιλία
του τιμώμενου ιατρού κου. Θεοδωρόπουλου, που σχετίζονται με την αξία που δίνουμε στην ανθρώπινη ζωή. Είναι πάρα πολύ
εύστοχο αυτό που είπατε π. Δημήτριε επικαλούμενος το λόγο του Μεγάλου Βασιλείου ότι είναι καθήκον μας, να προστατεύουμε το περιβάλλον και πρέπει να δρούμε τοπικά σκεπτόμενοι παγκόσμια, όπως το
αναφέρατε κύριε Δήμαρχε κ. Μπαρή. Άρα
τέτοιες δράσεις του Συλλόγου σας τοπικά
και μαζεμένες όλες αυτές οι δράσεις σ’ όλο
τον κόσμο, παράγουν ελπίδα για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία.
Εμείς κ. πρόεδρε είμαστε κοντά σας σε
κάθε αίτημα ως Κίνημα Αλλαγής και πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει μια μεγάλη
πολιτική παρακαταθήκη. Η δημοκρατική
παράταξη ήταν το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έθεσε οικολογικό νόμο τη δεκαετία του 80, ο οποίος τελικά ισχύει και σήμερα. Είμαστε κοντά σας και καλή επιτυχία
σε κάθε αγώνα που κάνετε και συμπορευόμαστε σε όλα. Καλή Χρονιά. Θα κόψω το
κομμάτι της πίτας και το αφιερώνω στους
κοινούς αγώνες για το περιβάλλον.

«Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ»

Ο κ. Γρηγόρης Αλόκριος, Διευθυντής

Κ.Υ. Χαλανδρίτσας ευχήθηκε: Καλή χρονιά. Θέλω να εκφράσω εκ μέρους όλου
του προσωπικού του ΚΥΧ τις ευχαριστίες μας για την άψογη συνεργασία, τη συνεχή και απρόσκοπτη, για όλα τα χρόνια
που είστε μαζί μας.
Να απευθύνω στο πρόσωπό σας και
σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και εκείνα
που είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά και
αυτά που κάθονται στην τελευταία σειρά των καθισμάτων, την κα. Ιωάννα και
τον κ. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, που
‘’δήθεν’’ έχουν απομακρυνθεί από την
ενεργό δράση, αλλά είναι πάντα μπροστά. Θέλω επίσης να διαμαρτυρηθώ κ.
πρόεδρε για τα καλά σας λόγια για μένα,
ήταν και υπερβολικά και σε υπερθετικό
βαθμό για τις μάχες που δίνει το Κ.Υ. Χαλανδρίτσας με τους στρατιώτες του και το
προσωπικό του. Και εάν θέλετε να πούμε για έναν ‘’στρατηγό’’, που δίνει κατευθύνσεις πάλι θα σας πω πως είναι ο ιατρός κ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος μας
δίδαξε όλα αυτά τα χρόνια πως θα πρέπει να λειτουργούμε στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας. Ευχαριστούμε για την
πρόσκληση και Καλή Χρονιά.

Η ΥΓΕΙΑ

Ο κ. Λεωνίδας Γεωργαντόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Ερυμάνθου είπε: Χρόνια
Πολλά, Καλή Χρονιά, Υγεία για όλους.
κ. πρόεδρε του Συλλόγου εύχομαι σε
εσάς και στα μέλη του ΔΣ και στα μέλη του Συλλόγου δύναμη και επιτυχίες
στο έργο σας.
Το κομμάτι το αφιερώνω στο πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου την υγεία.
Να είστε καλά.

ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Ο κ. Γιώργος Βασιλακόπουλος, Εκπρόσωπος ΟΙΚΙΠΑ τόνισε: Χρόνια Πολ-

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Απέραντη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της αγαπημένης μας φίλης και συνεργάτιδος Γεωργίας στην τοπική
κοινωνία και όχι μόνο και ιδιαίτερα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ.
Η Γεωργία υπήρξε αγαπητή, ξεχωριστός άνθρωπος, μία
άρτια επιστήμων, ένας πολίτης της προσφοράς, του ήθους,
της αξιοπρέπειας, της ευθύνης και της εντιμότητας. Επέδειξε
ιδιαίτερη ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα
από τις δράσεις του Συλλόγου μας, που μαζί αγωνιστήκαμε.
Προσηνής χαρακτήρας με πληθωρική παρουσία. Ξεχώριζε
η ευγένειά της, η εργατικότητά της, η καλοσύνη της και η ευσυνειδησία της. Έντονη ήταν η κοινωνική παρουσία της και
κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων
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Αναμνηστική φωτογραφία του προέδρου και των μελών του ∆Σ με τον τιμώμενο κ. Π. Θεοδωρόπουλο

λά, καλή δύναμη σε όλους. Σε μία εποχή
που τα περιβαλλοντικά θέματα είναι οξυμένα, είναι πολύ σημαντικό σ’ αυτή την
παγκόσμια συστράτευση, που υπάρχουν
αυτά τα κινήματα των νεολαίων για αλλαγή των πολιτικών.. Αυτός ο αγώνας είναι
μια ελπίδα σε τοπικό επίπεδο.
Υπάρχει μια συνεργασία τουλάχιστον
12 φορέων, που κινητοποιηθήκαμε στην
πλατεία Γεωργίου των Πατρών πριν από
λίγους μήνες κατά της κλιματικής αλλαγής. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ και η ΟΙΚΙΠΑ, αλλά
και άλλοι για τον αγώνα που κάναμε για
το περιβάλλον για την αλλαγή των πολιτικών. Πρέπει να αλλάξουμε και τις δικές μας συνήθειες στη δική μας καθημερινότητα, πως δηλαδή να κυκλοφορούμε, πως και τι να τρώμε, όλα αυτά δηλαδή που δημιουργούν το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτά πρέπει να
τα αλλάξουμε, γιατί υπάρχει συνευθύνη.
Χρόνια Πολλά και πάλι. Υπάρχει αγώνας που συνεχίζεται. Το κομμάτι το αφιερώνω στο περιβαλλοντικό κίνημα, παγκόσμιο και τοπικό.

βαλλοντικά θέματα και στα κοινωνικά ζητήματα και στα δημοκρατικά δικαιώματα.
Υπάρχουν εχθροί της προόδου. Πρέπει
να τους δούμε, να τους καταλάβουμε για
να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε.
Να ανοίξουμε το δρόμο για το μέλλον και
το μέλλον δεν θα έλθει μόνο του. Θα έλθει μέσα από αγώνες, μέσα από δράσεις,
μέσα από συσπειρώσεις, όπως του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος και είναι σημαντικές. Βοηθούν, έχουν
κοινωνικό περιεχόμενο, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να στοχεύσουν και στον αντίπαλο. Αντίπαλοι είναι οι δυνάμεις της αγοράς, τα μεγάλα κοινωνικά συμφέροντα.
Θα κόψω το κομμάτι της πίτας σε όλους
αυτούς τους ανθρώπους, που κάνουν
μία εθελοντική δράση, αγώνα για να αλλάξουν τα πράγματα. Σε όλους αυτούς,
που αντιστέκονται για να πάνε τα πράγματα μπροστά. Αυτό που τελικά θα κυριαρχήσει και θα νικήσει, κόντρα στα μεγάλα συμφέροντα, που δυστυχώς πάνε
ολοταχώς προς τα πίσω και απειλούν τα
πάντα. Καλή Χρονιά σε όλους με υγεία.

ΔΡΟΜΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

*Νίκη Χαϊδοπούλου – Πέττα, Πρόεδρος Πολ. Συλ. Περιβόλας: Η προώθηση κοινών θεμάτων απαιτεί συνεργασία.
Ο Σύλλογος Περιβόλας Πάτρας αγωνίζεται με πολλούς Συλλόγους του Ανατολικού Τομέα της Πάτρας και με το Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας για την
αξιοποίηση μεγάλης εγκαταλελειμμένης
έκτασης του Δημοσίου και (του Πανεπιστημίου) με τη δημιουργία του Ανατολικού πάρκου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η συνεργασία τα τελευταία χρόνια, με
το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος
και Υγείας του Κ. Υ. Χ. και πολλούς ακόμη Συλλόγους διαφορετικών επιδιώξεων,
αντιλήψεων και νοοτροπίας στη γιορτή του

Ο κ. Σκιαδάς Τάκης, Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης Δήμου Ερυμάνθου τόνισε: Ευχαριστώ το Σύλλογο για
την πρόσκληση. Εύχομαι καλή χρονιά, με
δύναμη με υγεία. Δυο λόγια για τη χρονιά που κόβουμε την πίτα, ότι είναι σε μία
εποχή δύσκολη και αντιφατική.
Κάθε χρόνο δυστυχώς τα πράγματα δυσχεραίνουν το ρολόι της ιστορίας, αντί να
πηγαίνει μπροστά και σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει η εποχή, και είναι τεράστιες στην επιστήμη και στην παραγωγή, όπου μπορούν οι άνθρωποι να ζουν
καλά και ευτυχισμένα. Το ρολόι της ιστορίας γυρίζει προς τα πίσω και στα περι-

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τσίπουρου, έδειξε ότι η στοχοπροσήλωση,
η κατάλληλη οργάνωση και η εξισορρόπηση των όποιων διαφωνιών μέσα από
το διάλογο και το σεβασμό στη συλλογικότητα ενισχύει τη συνεργασία και τη δυναμική στην επίτευξη ενός στόχου. Η εμπειρία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μας
και συγχαίρουμε. Ελπίζουμε με την ομαδικότητα την κοινή προσπάθεια και φυσικά τη συνεργασία να προωθήσουμε
τη φετινή χρονιά κάποια από τα δύσκολα θέματα που μας αφορούν. Ευχόμαστε
σε όλους σας υγεία και επιτυχία ατομική
και συλλογική.
*Το κείμενο της κας. Χαϊδοπούλου, η
οποία απουσίαζε στο εξωτερικό, ανέγνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κοτσώνης.

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ
Στην τελετή παρέστησαν ο πρόεδρος
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών ΚΥΧ
κ. Αθ. Ασ. Θεοδωρόπουλος και οι πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων Χαλανδρίτσας κ. Κ. Σπυρόπουλος, Κομπηγαδίου κ. Κ. Ζαφειρόπουλος, Σταροχωρίου κ. Δ. Μήλας, Φιλοδασικού Προοδευτικού Σαραβαλίου κ. Ι. Ντόντορος, Μεταμόρφωσης Σωτήρος Εγλυκάδος κ. Γ.
Κυπριανός, Δροσάτου Καλαβρύτων κα.
Έφη Πουλή, Μοίρα ‘’Η Θάνα’’ κ. Κ. Αγγελόπουλος, Ελληνικού κα. Δ. Παντελή, Γηροκομείου κα. Μαρία Δεληγιάννη,
Καλάνιστρας κ. Ανδρικόπουλος, Λεοντίου κ. Ανδ. Θεοδωρακόπουλος, Φαρρών
κ. Βλασ. Σωτηρακόπουλος, Καρουσιωτών κ. Γρηγ. Κουτρόπουλος και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρυσοπηγής εκπροσώπησε ο κ. Ηλ. Γιαννικόπουλος.
Την τελετή πλαισίωσε με μελωδικές
αποδόσεις η εξαιρετική χορωδία της Κοινοτοπίας υπό τη διεύθυνση της κας. Λίνας Γερονίκου και την κα Φιλιππάτου
Κατερίνα στο πιάνο.

Στη γειτονιά των αγγέλων

όσων την γνώριζαν. Ήταν ερωτευμένη όχι μόνο με την οικογένειά της, αλλά και με τη δουλειά της.
Περάτωσε όλες τις σπουδές της με επιτυχία, και με τη
συγγραφική της δεινότητα βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.
Άριστη σύζυγος και άριστη μάνα, άνθρωπος του Θεού,
σεμνή και πολυτάλαντη.
Παλικαρίσια αντιμετώπισε τη ζωή αλλά και παλικαρίσια
πάλεψε και την πολύμηνη δοκιμασία της με ελπίδα και βαθιά
πίστη στο Θεό. Δεν της έλειπε το χαμόγελο και η αισιοδοξία
και μας εξέπληττε με τη δύναμη της ψυχής της.
Με τον αγαπημένο της σύζυγο σου Δημήτρη δημιούργησε μία ωραία οικογένεια και αποκτήσαν 3 παιδιά. Τεράστιο
και δυσαναπλήρωτο είναι το κενό που δημιουργήθηκε με

την αναχώρησή της.
Με δάκρυα στα μάτια και ένα αναπάντητο γιατί την
αποχαιρετήσαμε. Προσευχηθήκαμε ο Θεός να την
έχει στα δεξιά του, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η θέση της αξίζει.
Ας είναι παρηγοριά στα βλαστάρια της και στον σύζυγό της, στους γονείς της και τα αδέρφια της το καλό
της όνομα και η εκτίμηση όλων μας προς το πρόσωπό της.
Έφυγε από την πρόσκαιρη τούτη ζωή, αλλά
δεν φεύγει από την καρδιά μας και τη μνήμη
μας. Θα είναι φάρος και οδηγός μας, και όλοι
εμείς θα ρίχνουμε νερό στις ρίζες του καρποφόρου δέντρου της στην αιώνια μνήμη της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα και η ιατρός κα. Ιωάννα Θεοδωροπούλου αποχαιρέτισε την εκλιπούσα εκ μέρους του Συλλόγου κατά την εξόδιο ακολουθία.
Το Δ.Σ του Συλλόγου ακύρωσε την παραδοσιακή συνάντηση της Τσικνοπέμπτης και τη συμμετοχή του Συλλόγου στην καρναβαλική παρέλαση, σε ένδειξη πένθους.

