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

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ο

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

ι εξελίξεις στον τομέα της υγείας τον 21ο αιώνα ήταν πραγματικά σημαντικές, τόσο στο
διαγνωστικό, όσο και στον θεραπευτικό τομέα. Η μεγάλη πρόοδος στη γενετική και την μοριακή βιολογία βοήθησε στη βαθύτερη κατανόηση
των νόσων και την καλύτερη αντιμετώπισή τους.
Έχει αποδειχθεί ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παίζει σημαντικό ρόλο για την υγεία και είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης
πολλών ασθενειών σήμερα.
Ο προληπτικός προσυμπτωματικός έλεγχος με
την κολονοσκόπηση μειώνει την επίπτωση του καρκίνου του παχέος εντέρου και σώζει ζωές, όπως

επίσης η μαστογραφία, το paptest σε συνδυασμό
με τις μοριακές τεχνικές για ανίχνευση του HPV
μειώνει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Πρόσφατα προσετέθη και η αξονική τομογραφία
του θώρακα χαμηλής ακτινοβολίας για την πρώιμη διάγνωση του μικροκυτταρικού καρκίνου του
πνεύμονα σε χρόνιους καπνιστές.
Σπουδαίο προληπτικό μέτρο αποτελεί ο εμβολιασμός των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων. Η
αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού των παιδιών
φθάνει σε ποσοστό άνω του 97% και είναι το σπουδαιότερο μέτρο πρόληψης των νοσημάτων αυτών.
(συνέχεια στη σελίδα 4)

Στοίχηµα η ανακύκλωση

ΤΗΣ ΓΗΣ

Η

ημέρα της Γης εορτάζεται σε περισσότερες από 190 χώρες και συντονίζεται από
το Δίκτυο Ημέρας της Γης. Από το 2009
καθορίσθηκε η 22α Απριλίου για τον εορτασμό
της από τα Ηνωμένα Έθνη.
Η ημέρα της Γης καθιερώθηκε το 1970 στις ΗΠΑ.
Τότε ο πλανήτης δεν είχε ακόμη συνειδητοποιήσει τις επερχόμενες συνέπειες των επεμβάσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον. Αιτία οι τραγικές καταστροφές που ακολούθησαν και αφορμή
τη μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα στο κανάλι Σάντα Μπάρμπαρα των ΗΠΑ, που είχε σαν αποτέλεσμα να πεθάνουν πάνω από 3.500 θαλάσσια που-

Η αξιοποίηση της παραλίµνιας
περιοχής του φράγµατος
γεννά πολλές ελπίδες

λιά καθώς και δελφίνια, φώκιες κ.α. Έτσι ξύπνησαν κάποιες συνειδήσεις και έγιναν κίνημα και
το 1970 Παγκόσμιο Κίνημα. Στόχος της ημέρας η
κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, οργανισμών για έναν καθαρό και υγιή
πλανήτη. Αυτά τα γεγονότα αποτέλεσαν την απαρχή του σύγχρονου Περιβαλλοντικού κινήματος.
22 Απριλίου: Παγκόσμια ημέρα της Γης, ημέρα
που γιορτάζει ο πλανήτης Γη. Είναι μία ημερομηνία κατά την οποία διοργανώνονται εκδηλώσεις
σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα.
(συνέχεια στη σελίδα 4)

Το Κ.Υ. Χαλανδρίτσας έχει µπει στην
µεγάλη µάχη κατά του κορωνοϊού ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 6

Σύσκεψη στην έδρα του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας στα Λουσικά πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου με θέμα συζήτησης τις τελευταίες εξελίξεις
της διαχείρισης των απορριμμάτων, μετά από την ένταξη του εργοστασίου
Απορριμμάτων στου Φλόκα για χρηματοδότηση.
Ως γνωστόν το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στο Φλόκα θα
υποδέχεται 53.000 τόνους σκουπιδιών από το 2024. Η εφαρμογή της συστηματικής ανακύκλωσης είναι ατομική ευθύνη για τον τόπο και το περιβάλλον.
(συνέχεια στη σελίδα 4)

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΟΛΜΗΡΑ
ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΕΛ. 3

Πληµµύρισαν σπίτια από
υπερχείλιση του χειµάρρου
της Νεροµάνας

ΣΕΛ. 6

Το ανέσπερο φως της Ανάστασης να φωτίζει τις
καρδιές µας για αγάπη, ελπίδα και για ένα καλύτερο αύριο µε απελευθερωµένο τον πλανήτη µας από
κορωνοϊούς, ρύπους και φυσικές καταστροφές.
Χαρούµενες Πασχαλινές ηµέρες µε υγεία, τηρώντας τα ενδεδειγµένα υγειονοµικά µέτρα.

Χρόνια Πολλά
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Η∆Η ΞΑΦΝΙΚΑ μπήκαμε σε νέα εποχή ενημέρωσης και πληροφόρησης. Όλες
οι ειδήσεις συνεχίζουν να περιέχουν καταγγελίες για επαίσχυντες συμπεριφορές
βίας και κακοποίησης, κυρίως γενετήσιας,
πολλών πολιτών, από άλλους που έχουν
δύναμη και εξουσία.
ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ που επωαζόταν διαχρονικά στους κόλπους της κοινωνίας. Οι αποκαλύψεις και οι αναθυμιάσεις που ακολούθησαν και συνεχίζονται,
συντάραξαν τους πολίτες.
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ότι η πάσης φύσεως βία και κακοποίηση βρίσκουν γόνιμο έδαφος σε ειδικά περιβάλλοντα, συντελούν το απεχθές έργο τους σκορπώντας ανείπωτη οδύνη σε πολλά μέλη της
κοινωνίας.
Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ανθεί σε περιβάλλοντα θεάματος, αθλήσεως, αλληλεξάρτησης, επαγγελματικά, οικογενειακά και μακροχρόνιων φιλικών σχέσεων. Την ευνοεί η έμφοβη σιωπή των θυμάτων, η ένοχη σιωπή όσων γνωρίζουν και η «εξουσιαστική» ισχύς των θυτών.
ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ότι οι αποκαλύψεις είναι ενδεικτικές, αποτελούν μικρό ποσοστό των όσων συμβαίνουν και προκαλούν οδύνη σε συνανθρώπους μας, από
την αναλγησία, τον κυνισμό, την χυδαιότητα και την διαστροφή κάποιων άλλων.
Η ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ είναι θλιβερή και ακεραία η ευθύνη της οργανωμένης κοινωνίας. Ο φόβος, η αδιαφορία, η ανεκτικότητα,
η εξοικείωση με την παραβατικότητα και
η σιωπή σκοπιμότητας είναι άλλοι παράγοντες διατήρησης και ενίσχυσης της βίας και της κακοποίησης. Μία τέτοια κοινωνία με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά πιστεύω δεν δικαιούται να είναι υπερήφανη.
Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ στην διαχρονική
πορεία της έχει να επιδείξει επιτεύγματα
ασύλληπτα για την κοινή λογική και νοημοσύνη, επιτεύγματα που ανέτρεψαν παγιωμένες παραδοχές και έχουν συμβάλει
στην απόλυτη αλλαγή των συνθηκών της
ζωής μας, εξασφαλίζοντας όρους υψηλού βιοτικού και πνευματικού επιπέδου
σε αρκετές χώρες.
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, η περιούσια αυτή
ύπαρξη, είναι ικανός να καταπλήσσει διαρκώς με τις επινοήσεις του και τις επιστημονικές του αποκαλύψεις, τις οποίες
θέτει στην υπηρεσία της ανθρωπότητας,
με προφανές αποτέλεσμα την αέναη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Επίσης οι
άνθρωποι στην διαδρομή τους έχουν να
επιδείξουν ανυπέρβλητες περγαμηνές
και στον τομέα της φιλαλληλίας και του
αλτρουϊσμού, πραγματικής αφοσίωσης
στην υπηρεσία του πάσχοντα συνανθρώπου. Από τα ανωτέρω, συνοπτικά, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος
είναι ικανός για τα ύψιστα και τα μέγιστα.

ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ονοµάζουν
παιδόφιλους(!!!)
τους βιαστές
των παιδιών
Του Γιώργου
Παπασπυρόπουλου*

ΟΜΩΣ, ΕΠΙΣΗΣ, ο άνθρωπος σε μια
άλλη έκδοσή του, είναι ικανός και για τα
χείριστα και απεχθή, τα οποία αμαυρώνουν την εικόνα του. Η καταστροφή του
περιβάλλοντος, οι πόλεμοι, οι καταπιέσεις ατόμων και εθνών, η εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, είναι έργα ανθρώπων που βυθίζουν στην δυστυχία και
την απόγνωση άτομα, κοινωνίες και έθνη.
ΓΕΝΙΚΑ, η κακοποίηση ανθρώπου από
άνθρωπο, σε όλες τις μορφές της, είναι
πράξεις κατάπτυστες και καταδικαστέες.
Ιδιαίτερα οδυνηρή είναι η γενετήσια κακοποίηση που μαγαρίζει το σώμα και καταθλίβει την ψυχή, όταν δε αυτή συντελείται σε βάρος αδύναμων και ανυπεράσπιστων παιδιών, τότε η τραγικότητα του γεγονότος είναι μοναδική.
ΚΑΘΕ ΝΕΟΣ - ΝΕΑ που γεννιέται,
μεγαλώνει με τις όποιες συνθήκες που
του έχουν ετοιμάσει οι μεγαλύτεροι. Πολλές φορές είναι συνθήκες μιζέριας και
στέρησης, προσαρμόζεται σε αυτές και
από μικρής ηλικίας επιθυμεί να αγωνισθεί για τη βελτίωσή τους στον τόπο γέννησής του ή να αναζητήσει την τύχη του
σε άλλη χώρα.
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ όλου του κόσμου, μετά
την βρεφική ηλικία μπαίνουν στην επίσης τρυφερή παιδική ηλικία και σε εκείνη
της άγουρης νιότης, σε όλη αυτή τη διάρκεια της παιδικότητας έχουν ζωτική ανάγκη από τροφή, θαλπωρή, από το χαμό-
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Η κακοποίηση ανθεί σε περιβάλλοντα θεάµατος, αθλήσεως, αλληλεξάρτησης,
επαγγελµατικά, οικογενειακά και µακροχρόνιων φιλικών σχέσεων. Την ευνοεί
η έµφοβη σιωπή των θυµάτων, η ένοχη σιωπή όσων
γνωρίζουν και η «εξουσιαστική» ισχύς των θυτών

γελο και τη ζεστασιά των γονιών τους και
ασφαλώς από την διαρκή προστασία τους,
από κινδύνους ορατούς και μη.
ΣΕ ΑΥΤΗ την εύπλαστη και αθώα πορεία τους, που άλλοι έχουν την ευθύνη
προφύλαξής τους, τα παιδιά αρχίζουν να
ονειρεύονται, κάνουν σχέδια, για τη ζωή
τους, για την γενετήσια εξέλιξή τους και
για τον – την σύντροφό τους. Όμως για
κάποια παιδιά παραμονεύουν κάποιοι
τύποι, που μοιάζουν με ανθρώπους, οι
οποίοι στο παιδικό και αδιαμόρφωτο σώμα τους εκτονώνουν την δυσώδη διαστροφή τους.
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνο ο μιαρός βιασμός
του σώματος που συντελείται, συγχρόνως συντελείται και ο βιασμός του ονείρου και της ψυχής, είναι δε τούτος ο βιασμός ακόμη πιο επώδυνος και θα συνοδεύει το παιδί-θύμα σε όλο τον βίο του.
ΕΙΝΑΙ, ΣΥΝΕΠΩΣ, ο βιασμός ανηλί-

κων παιδιών, ακόμη και βρεφών, ο έσχατος ξεπεσμός του ανθρώπου, το όνειδος
που όμοιό του δεν υπάρχει.
ΟΙ ΘΥΤΕΣ αυτών των απεχθών πράξεων προκαλούν αποτροπιασμό και αποστροφή, προσβάλλουν βαρύτατα το ανθρώπινο γένος και ασφαλώς δεν δικαιούνται καμιάς επιείκειας.
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ θα είχε ίσως μία, και
αυτή όχι πειστική, εξήγηση αν συνέβαινε
σε πνευματικά και κοινωνικά υπανάπτυκτες χώρες, όμως τα στοιχεία και οι πληροφορίες άλλα αποκαλύπτουν. Οι βιασμοί
ανηλίκων γίνονται και στις «πολιτισμένες»
κοινωνίες, πρωταγωνιστές και συνεργοί
είναι και άνθρωποι με υψηλό «μορφωτικό, κοινωνικό» και οικονομικό επίπεδο.
ΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ με υψηλό οικονομικό
εισόδημα δεν αρκούνται στα δεινά που
προκαλούν στα παιδιά των χωρών τους,
εξάγουν την διαστροφή τους σε δυστυχισμένους λαούς, όπου, λόγω της ανείπωτης φτώχειας, τους προσφέρονται πλήθος
ανήμπορων και ανυποψίαστων θυμάτων.
ΑΥΤΟΙ ΟΙ, μόνο κατ’ εικόνα, άνθρωποι, οι βιαστές παιδιών, - ακόμη και βρεφών αντί να είναι οι απόβλητοι επί της γης
και ασφαλώς να μην έχουν θέση ως μέλη καμιάς κοινωνίας, με περίσσεια υποκρισία και προς απόλυτη γελοιοποίηση
λέξεων και εννοιών, επιχειρούν δολίως
να αμβλύνουν τις απαίσιες πράξεις τους.
ΕΧΟΥΝ την κυνική αναίδεια, το θράσος, αλλά, δυστυχώς, και την δυνατότητα να υποστηρίζουν ότι οι βδελυρές πράξεις τους, που εξοντώνουν συνειδήσεις,
όνειρα και ψυχές κινούνται στον χώρο,
άκουσον – άκουσον, της παιδοφιλίας ή
της παιδεραστίας.
Η ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ αυτή παράνοια που
προσβάλει βάναυσα την νοημοσύνη έχει
επιβληθεί και έχει γίνει αποδεκτή από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή δε
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η αποδοχή, που διαφοροποιεί νοηματικά τους μιαρούς βιασμούς των παιδιών,
αποδεικνύει βαθιά κοινωνική παρακμή.
Η∆Η από Μ.Μ.Ε. άναυδοι οι άνθρωποι πληροφορούνται ότι οι βιαστές παιδιών έχουν συστήσει και ομίλους, έχουν
εισβάλλει και στο διαδίκτυο, όπου προβάλλουν, ως εμπόρευμα προς πώληση,
εικόνες εσχάτης αποστροφής, κατάπτωσης και ντροπής.
ΤΟ ΠΛΕΟΝ ανησυχητικό και απαξιωτικό για την κοινωνία μας είναι το γεγονός ότι τις ιστοσελίδες, που εκτίθενται
τα ανατριχιαστικά εκθέματα της παιδικής
πορνείας, παρακολουθούν πολλοί «άνθρωποι» ασφαλώς και «ευϋπόληπτοι»
κύριοι, για την διακίνηση δε του σχετικού υλικού διατίθενται ιδιαίτερα υψηλά
χρηματικά ποσά.
∆ΥΣΤΥΧΩΣ αυτά συμβαίνουν, προβάλλονται και αναπαράγονται και στον 21ο αιώνα σε πείσμα όλων όσων έχουν γραφεί
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε κοινωνίες που υποστηρίζουν ότι έχουν κατακτήσει υψηλές θέσεις στον δείκτη του
πολιτισμού.
Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το 1948 τονίζει: «Το δικαίωμα της ελευθερίας και της
ισότητας είναι σύμφυτο δικαίωμα του ανθρώπου και δεν απαλλοτριώνεται, καθώς
και η αξιοπρέπεια είναι σύμφυτη σε όλα
τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας...».
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια έχει εφαρμοσθεί και στη χώρα μας ο νόμος της μη
αποκάλυψης των προσωπικών δεδομένων, ακριβώς για να προφυλάσσει τα άτομα από την κατάχρηση της δημοσιότητας
και για αδικήματα ήπιας παραβατικότητας. Όμως στην χώρα μας, όπως κατά κανόνα συμβαίνει, στρεβλώσαμε την πρόθεση του νομοθέτη και επεκτείναμε την
προστασία του νόμου και σε άτομα, των
οποίων η δράση προκαλεί βαριά και μη
αναστρέψιμη βλάβη στον ανθό της κοινωνίας μας, στα παιδιά.
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΤΟ και επιτρεπτό η
μεγαλοθυμία και η πρόνοια της πολιτείας
να επιδεικνύει σεβασμό στην ανύπαρκτη
υπόληψη των βιαστών και να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία τους, θέτοντας σε προφανή κίνδυνο και άλλα παιδιά, όπως επίσης δεν είναι νοητό οι θύτες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, έστω και με περιοριστικά
μέτρα, μέχρι την διεξαγωγή της δίκης τους.
ΑΣΦΑΛΩΣ είναι απαραίτητο να εξασφαλισθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης των καταγγελλομένων.
Το κράτος δικαίου καταξιώνεται όταν τιμωρούνται οι ένοχοι και δεν διαπομπεύονται οι αθώοι.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ χρέος της πολιτείας είναι
να μην παραδώσει στη λήθη όσα συγκλονιστικά στοιχεία καταγγέλθηκαν από την
ηρωική κα Μπεκατώρου και όσους μιμούνται την πρωτοβουλία της, αλλά να γίνουν αιτία να απαλλαγεί η κοινωνία από
το άγος της.
* Ο Γιώργος Παπασπυρόπουλος είναι
συνταξιούχος πολιτικός µηχανικός, πρώην αντιδήµαρχος ∆ήµου Πατρέων

Το νέο e-mail του Συλλόγου
ygeia.perib.chala@gmail.com
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Η ανακύκλωση είναι δείγµα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!

Επετειακός
εορτασµός του 1821
Το 2021 ήρθε και η Ελλάδα γιορτάζει
την ιστορική επέτειο της εθνεγερσίας του
1821. Σύμπας ο λαός και οι απανταχού Έλληνες, παρά την πανδημία του κορωνοϊού, τιμούνε τον αγώνα των Προγόνων, που
τόλμησαν να σηκώσουν το ανάστημά τους
απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Υποτάχθηκαν για πάνω από 400 χρόνια, όμως δεν αφομοιώθηκαν με τους κατακτητές. Κατόρθωσαν να διατηρήσουν την
εθνική τους συνείδηση και ταυτότητα μέσω της ορθόδοξης πίστης και της ελληνικής γλώσσας. Είχαν πάντα κατά νουν την
απελευθέρωσή τους, γιατί το κρυφό σχολειό, οι διδάσκαλοι του Γένους και άλλοι
εθνεγέρτες, όπως ο Ρήγας Φερραίος, τους
υπενθυμίζουν συνεχώς ότι είναι απόγονοι όχι μόνον της Βυζαντινής Αυτοκρατο-

Απαιτούνται τολµηρά βήµατα
στην διαχείριση των πλαστικών
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

χωρίς στρατό, να σηκώσει το κεφάλι…
Αδιανόητο γιατί δεν είχαν μόνο τον αφέντη Σουλτάνο, είχαν απέναντί τους και την
απολυταρχική Ευρώπη του Μέτερνιχ και
των αποικιοκρατών, που δεν ευνοούσαν
καθόλου εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. Δίκαια, λοιπόν, τιμούμε τους οραματιστές εκείνους και τους αγωνιστές που με
τον ηρωισμό και τις θυσίες τους μας χάρισαν ένα κράτος ελεύθερο, το οποίο απολαμβάνουμε εμείς σήμερα…
Το 1821 μάς διδάσκει ότι ο ελληνισμός
έχει μεγάλες εθνικές και πολιτισμικές δυνάμεις διαχρονικά και τις οποίες δεν έχασε στα 400 χρόνια και πλέον δουλείας. Έτσι
ενέπνευσε τις επόμενες γενεές να αγωνιστούν για να απελευθερώσουν και τις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές όπως η Ήπει-
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ρίας, αλλά και της Αρχαίας Ελλάδας. Γι’
αυτό δεν ησυχάζουν, είχαν κάνει πάνω
από εβδομήντα-αποτυχημένες δυστυχώς-επαναστάσεις.
Να που όμως το Μάρτη του 1821 οι
προσπάθειές τους ευοδώθηκαν. Το σύνθημα που ακούστηκε στην Αγία Λαύρα
ήταν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ. Είχαν υποστεί τις ταπεινώσεις της πιο σκληρής σκλαβιάς: βίαιο εξισλαμισμό, παιδομάζωμα,
βαριά φορολογία, σφαγές, διώξεις, μαρτύρια… Το μόνο ‘’αγαθό’’ που απολάμβαναν ήταν ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον,
χωρίς καυσαέρια, ρύπους εργοστασίων
και αυτοκινήτων, ανθυγιεινές τροφές και
ακτινοβολίες…
Οργανωµένο στρατό δεν διέθεταν για να
αντιπαραταχθούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν μια αποκοτιά… ‘’Ο κόσμος
μάς έλεγε τρελούς’’ γράφει ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του, και αλλού:
‘’Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την επανάσταση, δεν εσυλλογιστήκαμε ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις … αλλά ως μια βροχή
έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι, και ο κλήρος και οι
προεστοί και οι καπεταναίοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτόν τον σκοπόν και εκάναμε
την επανάσταση’’.
Μοναδική περίπτωση στην ιστορία της
ανθρωπότητας τότε, ένα έθνος υπόδουλο,
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ρος, η Μακεδονία, η Θράκη, που παρέμεναν το 1940 να πολεμούν για την ελευθερία της Ελλάδας στα αλβανικά βουνά.
∆ίκαια, λοιπόν, σύσσωμος ο εντός και
εκτός της Ελλάδας ελληνισμός έχει ‘’συστρατευτεί’’ κάτω από την αιγίδα του επίσημου κράτους, για να εορτάσει αυτή την
ιστορική επέτειο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία εμείς οι νεότεροι, αλλά και ο κόσμος
όλος, να πληροφορηθεί τί έγινε εδώ σ’ αυτόν τον τόπο πριν 200 χρόνια, που θαύμασε τότε όλη η Ευρώπη και που προκάλεσε το μεγάλο ρεύμα του φιλελληνισμού.
Πάνω απ’ όλα, ο επετειακός αυτός εορτασμός είναι μια μοναδική ευκαιρία, σήμερα που η λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης διαβρώνει εθνικές συνειδήσεις και
ταυτότητες, να θυμηθούμε τα ιδανικά του
’21, τις θυσίες των αγωνιστών και τις αξίες
τους, όπως τα ‘’είμαστε στο εμείς και όχι στο
Εγώ’’ του Μακρυγιάννη, να μην αλλοτριωνόμαστε από τα ξένα πρότυπα ζωής, αλλά
αντίθετα, να εμπνεόμαστε από τις πατροπαράδοτες πολιτισμικές αξίες του έθνους
μας και να προχωράμε μπροστά, παρά τα
όποια εμπόδια κάθε φορά.
Το µήνυµα του εορτασμού της εθνεγερσίας του 1821 πολύ χαρακτηριστικά το ορίζει με τους στίχους του ο Κωστής Παλαμάς.
Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλον κανένα:
«Μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα!»
Ε. Κ.

τα πλαίσια της 35χρονης λειτουργίας της ΟΙΚΙΠΑ (Οικολογική Κίνηση Πάτρας) και των 30 ετών έκδοσης
της εφημερίδας της «εν αιθρία», υπό την αιγίδα του
Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου
μια τηλε-ημερίδα, ανοιχτή στο κοινό, με θέμα ‘’Τα πλαστικά
στο φυσικό περιβάλλον και … στην εποχή του covid-19’’.
Η ημερίδα έγινε στο πλαίσιο συμφωνημένης συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και της ΟΙΚΙΠΑ με στόχο την προώθηση των περιβαλλοντικών θεμάτων μέσω
της Επιστήμης.
Συντονιστής ήταν ο κ. Κων/νος Μάγνης Διευθυντής σύνταξης της Εφημερίδας ‘’Πελοπόννησος’’. Εισηγητές ήσαν:
1. Ο κ. Γεώργιος Παπαθεοδώρου καθηγητής του τμήματος Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών
2. Η κα. Ελένη Καμπέρη, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσών (ΕΚΛΕΘΕ)
3. Η κα. Χρυσή Καραπαναγιώτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παν/μίου Πατρών
4. Η κα. Αναστασία Μήλιου, Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας ‘’Αρχιπέλαγος’’ και
5. Ο κ. Γεώργιος Κανέλλης, εκπαιδευτικός και εκπρόσωπος της ΟΙΚΙΠΑ.
Ανάμεσα στα πολλά που ακούστηκαν η Greenpeace αναρωτήθηκε αν είναι ουσία ή ευχολόγια η νομοθεσία για τα
πλαστικά μιας χρήσης. Θα γίνει επιτέλους ένα ουσιαστικό
βήμα για την αντιμετώπιση της πλαστικής σπατάλης με βάση τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση ή το πρόβλημα θα κρυφτεί για μία ακόμη φορά κάτω από το χαλί με τεράστιο κόστος για την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Τα κλειδιά είναι: πολιτική βούληση, µόνιµη καµπάνια και ΕΠΙΜΟΝΗ.
Ο κ. Κανέλλης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία που περιλαμβάνει αναθεωρημένες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα απόβλητα ώστε να ενθαρρύνει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μία κυκλική οικονομία, η οποία
θα τονώσει την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο, θα προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και
θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Τα προτεινόμενα μέτρα έχουν στόχο τη μεγαλύτερη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων που θα έχουν
οφέλη για το περιβάλλον, αλλά και για την οικονομία...»
Η Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου ‘’Αρχιπέλαγος’’
κα. Μήλιου συνεπικουρούμενη από τον καθηγητή του Παν/
μίου Πατρών κ. Παπαθεοδώρου ανέφερε ότι τρομάζει επί
τριάντα χρόνια από αυτά που βλέπει στον πυθμένα του Πατραϊκού και προβληματίστηκε γιατί η Αυτοδιοίκηση δεν λαμβάνει πρωτοβουλίες για το ζήτημα αυτό και δεν δρομολογεί δραστικές και διαρκείς πολιτικές.
Στις ερωτήσεις που έγιναν στο τέλος της ημερίδας και σαν
συμπεράσματα τονίσθηκε από τους ομιλητές:
1) Ότι η Τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει στην ατζέντα της
τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, διότι θέλει να παρουσιάζει έργα στους δημότες που να φαίνονται και στην
περίπτωση των ‘’πλαστικών’’ χρειάζονται τολμηρά βήματα

και περισσότερες πρωτοβουλίες. Χρειάζονται πολύ σκληρές πολιτικές για ένα καλό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα η κα.
Καμπέρη ανέφερε ότι η εμπειρία με την Τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ κακή και τραυματική.
2) Στην περίπτωση των πλαστικών είναι πολύ χρήσιμος
και κρίσιμος ο ρόλος της βιομηχανίας. Αυτοί πρέπει να δώσουν λύση.
3) Ο κάθε πολίτης να αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Πρέπει να μάθουμε και εμείς οι πολίτες να έχουμε και εμείς ευθύνη. Για να σταματήσει ένα προϊόν δεν πρέπει να το αγοράζουμε. Έτσι θα καταλάβει ο βιομήχανος τι πρέπει να κάνει.
4) Τονίσθηκε ότι θα είναι πολύ χρήσιμο στα μέσα ενημέρωσης να υπάρχει το οικολογικό ρεπορτάζ, το οποίο θα διοχετεύει τέτοιες τις χρήσιμες πληροφορίες στο κοινό.
5) Φάνηκε ότι οι νόμοι που έρχονται θα πρέπει να φέρουν
ανατροπή της βολής μας και αλλαγή της πραγματικότητας,
γιατί τα μικροπλαστικά σύντομα θα απειλήσουν και τη δική
μας υγεία. Η σύνδεση με την εποχή του covid-19 ήταν ξεκάθαρη, αφού στην καραντίνα ο κάθε άνθρωπος περπατούσε
με ένα πλαστικό ποτήρι μιας χρήσης καφέ και στα take away
χρησιμοποιούσαν μαύρα πλαστικά δοχεία που δεν ανακυκλώνονται. Τονίσθηκε ότι πουθενά δεν υπήρχε μία πινακίδα που να έλεγε ‘’ότι αυτό που αγόρασες πρέπει να το πετάξεις κάπου ασφαλώς και όχι στα σκουπίδια’’.
Το τελικό συµπέρασµα αυτής της εξαιρετικής πρωτοβουλίας-ημερίδας ήταν: ‘’Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να βγάλουμε το πλαστικό από τη ζωή μας. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να αποπλαστικοποιήσουμε τη ζωή μας και να πειθαρχήσουμε στους νόμους για την ίδια τη ζωή μας’’.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ
Το ∆Σ του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης τριανταπέντε χρόνων δράσης της Οικολογικής Κίνησης
Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) και τριάντα χρόνων έκδοσης της
εφηµερίδας «Εν Αιθρία», συγχαίρει και εκφράζει
τις ευχαριστίες του για τις πρωτοβουλίες που λαµβάνει η ΟΙΚΙΠΑ για την ευαισθητοποίηση των πολιτών αφ’ ενός και την αντιµετώπιση βασικών οικολογικών προβληµάτων αφ’ ετέρου, για ένα καλύτερο φυσικό περιβάλλον και καλύτερη ποιότητα
ζωής των πολιτών.
Η ΟΙΚΙΠΑ γεννήθηκε και ανδρώθηκε µέσα από
τις ιδέες του εθελοντισµού και της προστασίας του
περιβάλλοντος µε βασικό στόχο την περιβαλλοντική ισορροπία και την ενεργοποίηση προς αυτήν την
κατεύθυνση κάθε σκεπτόµενου πολίτη.
Το ∆Σ εύχεται Χρόνια Πολλά, υγεία και δύναµη στους ακούραστους πρωτεργάτες της ΟΙΚΙΠΑ!

Η διαλογή των απορριµµάτων στην πηγή είναι δείγµα υψηλής περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών
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7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Ο ατελής εμβολιασμός και η άρνησή του
είναι δυνατόν να οδηγήσει στην επανεμφάνιση των νόσων που είναι υπό έλεγχο,
όπως έγινε πρόσφατα με την επανεμφάνιση της ιλαράς. Οι εξελίξεις στον τομέα
των εμβολίων μας έφεραν στα πιο τελειοποιημένα εμβόλια όπως του ιού του έρπητα ζωστήρα, της μηνιγγίτιδος τύπου Β,
του ιού του HPV για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Επίσης έχει επιτευχθεί τεράστια πρόοδος στις στοχευμένες θεραπείες έναντι των νεοπλασιών, καθώς και των εμβολίων που μας έδωσαν και φέτος λύση,
ίσως τη μοναδική, στη μεγάλη πανδημία
του covid-19.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
θέσπισε το 1950 την 7η Απριλίου κάθε έτους
ως παγκόσμια ημέρα Υγείας. Είναι ημέρα
προβληματισμού και ευαισθητοποίησης
σε όλο τον κόσμο για να βρεθούν τρόποι
κάλυψης των κενών στον τομέα της υγείας των συνανθρώπων μας και να τονισθεί
και πάλι η σημασία της πρόληψης.
Το μήνυμα του Π.Ο.Υ. για το 2021 είναι:
‘’Χτίζοντας έναν πιο δίκαιο, υγιέστερο κόσµο για όλους’’.
Τα τελευταία χρόνια χώρες του Δυτικού Ειρηνικού γνώρισαν ταχεία οικονομική ανάπτυξη, τη μετανάστευση και την
αστικοποίηση και δημιούργησαν ευκαιρίες για πολλούς για μία καλύτερη ζωή,
όμως άφησε άλλους πίσω.
Οι συνέπειες της πανδημίας covid-19
έχουν μειώσει τα οφέλη για την υγεία, ώθησαν τους περισσότερους ανθρώπους στη
φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια,
ενίσχυσαν επίσης τις ανισότητες μεταξύ
των φύλων, της κοινωνίας και της υγείας.
Η πανδημία covid-19 έχει πλήξει σκληρά όλες τις χώρες, αλλά ο αντίκτυπός της
ήταν πιο έντονος σε εκείνες που ήταν ήδη
ευάλωτες, δηλαδή πιο εκτεθειμένες στην
ασθένεια, αυτές που έχουν λιγότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και στην εφαρμογή των μέτρων για
τον περιορισμό της πανδημίας. Σε εποχές
κρίσης συνειδητοποιούμε ότι η υγεία είναι
πράγματι το πολυτιμότερο αγαθό.
Όλοι πλέον κατάλαβαν ότι οι επενδύσεις στο δημόσιο σύστημα αποτελούν το
καλύτερο αναπτυξιακό μέτρο, που μπορεί

να πάρει μία κοινωνία και αυτό ας μην το
ξεχάσουμε, όταν η κρίση θα περάσει. Στο
επιστημονικό περιοδικό Lancet, διεθνώς
αναγνωρισμένο, του μήνα Δεκεμβρίου τονίσθηκε ότι μετά την πανδημία θα πρέπει
να εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.
Οφείλουμε λοιπόν να επενδύσουμε στο
κλίμα, στη Δημόσια Υγεία και στην εκπαίδευση.
Το Παράρτημα της Πάτρας της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας, στα πλαίσια της
παγκόσμιας ημέρας Υγείας, πραγματοποίησε διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση
στις 7 Απριλίου, με θέμα ‘’Ατµοσφαιρική
ρύπανση-Καρκίνος και επιδηµία covid’’
από ένα εκλεκτό επιτελείο επιστημόνων
του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία
τονίσθηκαν τα εξής:
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερους
από 7.000.000 θανάτους ετησίως. Το ατμοσφαιρικό πρόβλημα σε συσχέτιση με την
κλιματική αλλαγή και την εμφάνιση νέων
νόσων εξαιτίας νέων μικροβίων, ιών, βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών που
μπορεί να φέρουν αντιμέτωπη όλη την ανθρωπότητα με πανδημίες, όπως αυτή που
σήμερα βιώνουμε, ανάγεται ως εκ τούτου
σε μείζον θέμα που πρέπει άμεσα να ενδιαφερθούν οι αρμόδιοι, για την προστασία
και την ποιότητα της ζωής μας.
Εκτός από τα μέσα μεταφοράς και τις βιομηχανίες που εκπέμπουν ρύπους, ρυπογόνα σωματίδια στην ατμόσφαιρα εγκλείονται επίσης και πολύ περισσότερα από την
καύση ξύλων και άλλων απορριμμάτων.
Η νόσος του καρκίνου του πνεύμονα
συνδέεται με τα αέρια και τα μικροσωματίδια των καύσεων, αλλά και με τους ρύπους γενικότερα της ατμόσφαιρας.
Η κλιματική αλλαγή συνδέεται με τις πανδημίες και συμβάλει στην εμφάνιση νέων
παθογόνων μικροοργανισμών (ιών, μικροβίων, παρασίτων) που ευθύνονται για νέες νόσους που οδηγούν σε πανδημίες και
στον θάνατο εκατομμύρια ανθρώπους.
Τέλος τονίσθηκε ότι η υγεία δεν εξαρτάται πάντοτε από την ιατρική, αλλά από την
ατομική και κοινωνική ευθύνη.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΓΗΣ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Δυστυχώς, όπως και πέρυσι έτσι
και φέτος τα περιοριστικά μέτρα
της πανδημίας covid-19 δεν αφήνουν περιθώρια ανάλογων εκδηλώσεων. Γιορτάζουμε και φέτος
την Παγκόσμια ημέρα της Γης μένοντας στο σπίτι μας. Βέβαια παρά
τα πρωτόγνωρα που ζούμε εξαιτίας του κορωνοϊού δεν πρέπει
να ξεχάσουμε τις βασικές έννοιες, που είναι συνυφασμένες με τη
ζωή μας, το περιβάλλον, τη Γη μας.
Είναι κοινή υπόθεση και ευθύνη
όλων των πολιτών οι δράσεις για
τη Γη, το Περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και για το μέλλον
αυτού του Πλανήτη.
Όλοι μας έχουμε ακούσει για τα
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Υδρόγειος.

Η ρύπανση του αέρα, του νερού, του εδάφους, των θαλασσών, των λιμνών, των ποταμών,
με τις επιπτώσεις της όξινης βροχής, της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με τις κλιματικές αλλαγές,
με την προοδευτική εξαφάνιση
ειδών του φυτικού και ζωικού
βασιλείου.
Τί θα γίνει με το διαρκές λιώσιμο των πάγων; Πόσες παράκτιες
περιοχές και πόλεις θα εξαφανισθούν; Πόσες νέες Ατλαντίδες θα
δημιουργήσουμε; Τι θα γίνει με τη
μείωση του υδροφόρου ορίζοντα
και κατ’ επέκταση με την ερημοποίηση μεγάλων εκτάσεων; Τι θα
γίνει με το μειούμενο πράσινο λόγω υλοτόμησης και της εξαφάνισης των δασών;
Μήπως γίναμε πολλοί; Μήπως
η υπερσυγκέντρωση ανθρώπων

σε πόλεις τέρατα απομακρύνουν
τον σύγχρονο άνθρωπο από το
φυσικό περιβάλλον; Μήπως δημιουργήθηκαν από το σύγχρονο
τρόπο διαβίωσης με τις αυξημένες ανάγκες ενέργειας και υπερκατανάλωσης αγαθών; Μήπως με
τη συμπεριφορά μας, τις απαιτήσεις μας για μία άνετη-καλύτερη
ζωή υποθηκεύσαμε το φυσικό περιβάλλον, υποθηκεύσαμε το μέλλον της Γης μας;
Όσα περισσότερα μαθαίνουμε
για τα σημερινά οικολογικά προβλήματα του περιβάλλοντος και για
τις αιτίες που μας απειλούν, τόσο
πιο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι θα είμαστε στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων που σχετίζονται με την επιβίωση της Γης μας και εμάς των
ιδίων.

∆ενδροφύτευση στη Χαλανδρίτσα
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
η προγραμματισμένη δενδροφύτευση στο λόφο του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Χαλανδρίτσας.
Με πρωτοβουλία του π. Δημητρίου Παπαγεωργίου και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κκ. Χρυσοστόμου σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία
και εφαρμόζοντας την παλιά παράδοση της ‘’ξέλασης’’ (βοήθεια
σε ανήμπορους ή προσφορά κοινωφελούς εργασίας) προσκλήθηκαν όλοι οι φορείς της Χαλανδρίτσας για τον εξωραϊσμό του Προφήτη Ηλία.
Στη δενδροφύτευση του αλσυλλίου, που έχει πρωτοδημιουργηθεί από το 1936, με πρωτοβουλία του τότε εφημερίου π.
Χρύσανθου Φίλια, συμμετείχαν
ο Δήμος Ερυμάνθου, το Τοπικό
Συμβούλιο Χαλανδρίτσας, ο Σύλ-

λογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας και αρκετοί
κάτοικοι, ιδίως νέοι, φορώντας
όλοι μάσκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Φυτεύτηκαν περί τα 100 δένδρα

και της δενδροφύτευσης προηγήθηκε καθαρισμός του χώρου.
Τέλος σε ατμόσφαιρα χαράς
και προσφοράς στο τέλος προσφέρθηκαν παραδοσιακά κεράσματα από τον π. Δημήτριο και
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλανδρίτσας.

Σεβασµός στο περιβάλλον σηµαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουµε
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Στοίχηµα η ανακύκλωση
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Η περιβαλλοντική παρακολούθηση του ‘’ΧΥΤΑ Φλόκα’’ θα γίνεται από
το εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
και προβλέπεται να γίνεται δειγματοληψία και ανάλυση στραγγισμάτων,
παρακολούθηση της ποιότητας των
επιφανειακών και υπογείων υδάτων,
μέτρηση του βιαερίου και των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, έλεγχο των
εδαφών, αναλύσεις εκπλυσιμότητας
στα στερεά απόβλητα που εναποτίθενται εκεί και αναλύσεις για τα αποστειρωμένα απόβλητα.
Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι οι
κοινωνίες των Δήμων Πατρέων και
Ερυμάνθου πρέπει να διαισθανθούν τις
υποχρεώσεις των έναντι αυτών που θα
έχουν τα απορρίμματά τους δίπλα τους.
Με την ευκαιρία αυτή αξίζει να αναφερθούμε για άλλη μία φορά στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.
Όλοι γνωρίζουμε ότι ο πολιτισμός
μιας κοινωνίας και η βιωσιμότητά της
χαρακτηρίζονται και εξαρτώνται από
τον τρόπο, που γίνεται η διαχείριση
των απορριμμάτων της.
Η κοινωνία μας αφ’ ενός με την
υπερπαραγωγή αγαθών και αφ’ ετέρου με τον υπερκαταναλωτισμό διαχειρίζεται δυστυχώς μέχρι σήμερα το
πρόβλημα των απορριμμάτων με επιπτώσεις τεράστιες στο περιβάλλον. Αυτό έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που
παράγουμε και διαχειριζόμαστε ο καθένας μας τα απορρίμματά μας. Επανειλημμένως έχουμε τονίσει ότι όλοι

φυτών, πριονίδια, άχυρα, στάχτη τζακιών, υπολείμματα καφέ, τσαγιού, τσόφλια αυγών, χαρτιά κουζίνας, χαρτοπετσέτες, γκαζόν, κοπριές από κότες, άλογα, γαϊδούρια, κουνέλια, χοίρους, κλπ.

μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
και πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία
και πρακτικές για σωστή διαχείριση.
Με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που η σχετική οδηγία έχει γίνει νόμος του κράτους, αλλά δεν τηρείται, οι
διαδικασίες για τη σωστή διαχείριση
των απορριµµάτων είναι: Η μείωση
και επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και κομποστοποίηση και τέλος η επεξεργασία και σωστή διάθε-

ση των υπολειμμάτων.
Ο καθένας μας έχει προσωπική ευθύνη για τη σκουπιδοκατάντια της χώρας μας. Για να περιορίσουμε τον όγκο
των απορριμμάτων θα πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή των με τη διαδικασία της πρόληψης της επαναχρησιμοποίησης, αλλά και της κομποστοποίησης.
Απαραίτητα θα πρέπει να διαχωρίζουμε τα απορρίμματα που παράγουμε

στο σπίτι μας σε ανακυκλώσιμα και οργανικά. Με τη διαλογή αυτή ένα μέρος
θα κομποστοποιούμε στον κήπο μας ή
σε ειδικό κάδο, ένα μέρος θα ρίχνουμε
στον κάδο ανακύκλωσης και ένα στον
κάδο απορριμμάτων.
Οι ουσίες που µπορούµε να κοµποστοποιήσουµε και να έχουμε ένα
τέλειο λίπασμα για τα φυτά μας είναι:
υπολείμματα φρούτων και λαχανικών,
φλούδες, φύλλα δένδρων, κλαδέματα

Ανακυκλώσιµα είναι:
1. Χάρτινες συσκευασίες από γάλα,
χυμούς, δημητριακά, μπισκότα, πίτσες,
απορρυπαντικά, χαρτοκιβώτια κλπ,
2. Αλουμινένιες συσκευασίες από
μπύρες, αναψυκτικά, κονσέρβες, τοματοπολτό, ζωοτροφές, λάδι, κ.α.
3. Πλαστικές συσκευασίες από νερό, αναψυκτικά, λάδι, γιαούρτια, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, σαμπουάν,
σακούλες, είδη καθαρισμού, κ.α.
4. Γυάλινες συσκευασίες από νερό, ποτά, γάλα, χυμούς, αναψυκτικά,
κρασί, βάζα, κ.α.
∆εν ρίχνουµε στους κάδους ανακύκλωσης: υπολείμματα τροφών, ρούχα υφάσματα, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, οικοδομικά
υλικά, τζάμια, CD-DVD, κασέτες, κλαδιά
δένδρων, αντικείμενα από ξύλο, κ.α.
Στόχος όλων αυτών είναι η μείωση
των σκουπιδιών στο ελάχιστο δυνατό
που θα οδηγούνται στον τελικό προορισμό π.χ. στο εργοστάσιο απορριμμάτων στου Φλόκα, προκειμένου να λάβουν με την επεξεργασία τους την τελική τους μορφή.
Όπως προκύπτει από την όλη αυτή ατομική προσπάθεια σαν αποτέλεσμα θα έχουμε προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση πόρων και
ενέργειας.

ÐáñÝäùóáí µáèÞµáôá æùÞò êáé åõáéóèçóßáò
2ο Βραβείο στον Πανευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό eTwinning στην ηλικιακή κατηγορία µαθητών 7-11 χρόνων για το ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίτσας
Οι μαθητές της Στ’ τάξης του
Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίτσας κατέκτησαν το 2οευρωπαϊκόβραβείο (ανάμεσα σε 870
έργα) για το συνεργατικό εκπαιδευτικό έργο «Inyourshoes» που
υλοποίησαν κατά το σχολικό έτος
2019-2020 στο μάθημα των Αγγλικών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning,
με την υποστήριξη της Διευθύντριας κας. Σοφίας-Ελίζας Πασχαλίδου και της καθηγήτριας
αγγλικής γλώσσας κας. Δήμητρας Διαμαντοπούλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο έργο είχε ήδη απονεμηθεί το 1οΕθνικό Βραβείο eTwinning στην
Κατηγορία Δημοτικό (612) στον 15o Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning.
Στο έργο αυτό συμμετείχαν 5
σχολεία από Ελλάδα, Ουκρανία,
Ισπανία και Σλοβενία.
Πρόκειται για ένα έργο με κοινωνικό θέμα σκοπός του οποίου ήταν να βάλει τους μαθητές
στη θέση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και να τους κάνει να συνειδητοποιήσουν πως

νιώθουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα από ποικίλες δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα, μπήκαν στη θέση
των ανθρώπων με προβλήματα

όρασης και ακοής, αυτών με κινητικά προβλήματα αλλά και στη
θέση των μεταναστών και των
ηλικιωμένων.

Για να κατανοήσουν τις δυσκολίες των ανθρώπων με προβλήματα όρασης έκαναν διάφορες
δραστηριότητες με κλειστά μάτια, όπως κινήθηκαν μέσα στην
τάξη, ζωγράφισαν, έφτιαξαν σχέδια από πλαστελίνη ακολουθώντας τις οδηγίες των συμμαθητών
τους, έκαναν γυμναστική. Ανακάλυψαν τη γραφή Braille ενώ με τη
βοήθεια της τεχνολογίας εφηύραν και σχεδίασαν συσκευές/εργαλεία που θα ήταν χρήσιμα για
τους ανθρώπους με προβλήματα
όρασης. Η δημιουργικότητα των
παιδιών δεν περιορίστηκε μόνο
στο σχεδιασμό αλλά προχώρησε
σε πράξη με τη δημιουργία παιχνιδιών για παιδιά με αντίστοιχα προβλήματα που παρουσιάστηκαν ζωντανά από τους δημιουργούς σε videoconference.
Μια ιδιαίτερη και πολύ συγκινητική στιγμή του έργου
ήταν όταν οι μαθητές “φόρεσαν
τα παπούτσια” των παππούδων
και των γιαγιάδων τους. Έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες
για αυτούς και δημιούργησαν
ένα συνεργατικό βιβλίο με φω-

τογραφίες από αυτούς καθώς
και πληροφορίες για τα αγαπημένα τους τραγούδια ή μουσικές
όταν ήταν νέοι. Οι περισσότεροι
από τους παππούδες και τις γιαγιάδες έκαναν την τιμή στα εγγόνια τους να τραγουδήσουν κιόλας τα τραγούδια αυτά.
Στη συνέχεια οι μαθητές μπήκαν στη θέση των μεταναστών για
να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην
ξένη χώρα.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την νοηματική γλώσσα και να στείλουν μηνύματα ενθάρρυνσης σε αυτή,
κάτι που αποδείχτηκε ιδιαίτερα
απαιτητικό για αυτούς.
Για να τιμήσουμε την ημέρα
της γυναίκας στις 8 Μαρτίου, οι
μαθητές αναζήτησαν και συνέλεξαν πληροφορίες για σπουδαίες
γυναίκες και τη συνεισφορά τους
στον κόσμο.
Ένα σημαντικό κομμάτι του έργου αποτέλεσαν οι συνεντεύξεις.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο
έργο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οι μαθητές παρακολούθη-

σαν βίντεο για το Netiquette, κατέγραψαν την γνώμη τους πάνω
σε αυτό και γιορτάσαμε την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου.
Μέσα από το συγκεκριμένο
έργο οι μαθητές συνειδητοποίησαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, ταυτίστηκαν συναισθηματικά με αυτές και έγιναν πιο ευαίσθητοι και υποστηρικτικοί απέναντι τους.
Οι μαθητές καλλιέργησαν τις
διαπροσωπικές σχέσεις τόσο με
τους συμμαθητές τους όσο και με
τους νέους φίλους και ανέπτυξαν
τις παρακάτω δεξιότητες: επικοινωνιακές δεξιότητες προφορικού
και γραπτού λόγου σε πραγματικό περιβάλλον, ικανότητα διαμεσολάβησης-παράλληλης χρήσης μητρικής και ξένης γλώσσας
αλλά και διαπολιτισμικής αντίληψης ανακαλύπτωντας ομοιότητες/διαφορές μεταξύ των χωρών-εταίρων.
Η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει στο πλαίσιο του
ετήσιου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του eTwinning.
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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ
Μια ακόµη φωτιά σε Κ∆ΑΥ. Τί είχες Γιάννη...

Πλήθος είναι τα «ατυχήματα» σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
και είναι τουλάχιστον ανόητο, να θεωρούμε ότι αυτό είναι σύμπτωση. Είναι ανόητο,
να μην εξετάζουμε την σχέση κόστους οφέλους, σε ότι σχετίζεται με την ανακύκλωση. Τα ποσά που διετέθησαν και διατίθενται, είναι τεράστια με το αποτέλεσμα να είναι δυσανάλογα μικρό. Απλά, συμφέρει πολύ περισσότερο μια φωτιά, από το να γίνεται ανακύκλωση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το πλαστικό. Αντί λοιπόν για «διαχείριση απορριμμάτων» μιλούν για«ενεργειακή αξιοποίηση», όπως ονομάζουν την καύση απορριμμάτων.
Εάν εστιάσουμε στο περιεχόμενο ενός μπλε κάδου, θα δούμε ότι, από το ξεκίνημά της, η διαδικασία πάσχει από παντού. Ουσιαστικά περιλαμβάνει σύμμεικτα αστικά απορρίμματα, καθώς ο πολίτης είναι πλήρως ανεκπαίδευτος. Έτσι βέβαια, ανεβαίνει το κόστος διαλογής στα ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) και
μειώνει την αξία του υλικού που θα καταλήξει στην αγορά. Έτσι μια φωτιά, λύνει όλα
αυτά τα προβλήματα.
Κι ενώ κάθε τόσο «βελτιώνεται» νομοθετικά το πλαίσιο της διαχείρισης , ενώ υπάρχουν πλήθος προτάσεις και ιδέες, είμαστε κάτω του μηδενός. Δηλαδή ενώ πριν ανεξέλεγκτα θάβαμε ή απλά απορρίπταμε οπουδήποτε τα οποιαδήποτε απορρίμματα (έστω
σε ΧΑΔΑ), σήμερα κάνουμε το ίδιο με ένα όμως δυσβάστακτο οικονομικό κόστος.
Οπουδήποτε έξω από αστικές περιοχές, θα δούμε τί σημαίνει διαχείριση απορριμμάτων. Σε ρέματα, σε δάση, σε παραλίες, σε παραποτάμιες περιοχές. Κι ενώ είναι απογοητευτικά τα δεδομένα του μπλε κάδου, ήδη δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά για
τα οργανικά απορρίμματα, με αγορά και διανομή κάδων και οχημάτων. Ρώτησε ποτέ κάποιος αν συλλέχθηκε ή μεταφέρθηκε έστω ένα κιλό οργανικών; Έστω ένα κιλό. Απασχόλησαν ποτέ κάποιον οι αμέτρητοι τόνοι από τις τοξικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων σε κάθε γωνιά καλλιεργήσιμων περιοχών; Οι αμέτρητοι τόνοι πλαστικών φιλμ για πρωιμότητα καλλιεργειών;
Από όποια σημεία και να προσεγγίσουμε την υπόθεση «διαχείριση απορριμμάτων»,
θα διαπιστώσουμε επιτήδειους που τα καταφέρνουν έξυπνα, με την πλήρη ανοχή και
αδιαφορία της Διοίκησης. Χωρίς αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγηση
του κάθε προγράμματος, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε το στοιχειώδες αποτέλεσμα.
Δεν είναι καθόλου ακραίο να πούμε ότι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα,
είναι η Διοίκηση, που θα έπρεπε να επιβάλει ποινικό, οικονομικό και διοικητικό κολασμό, στον οποιοδήποτε τυχάρπαστο που εμπλέκεται σε αυτή την ντροπιαστική και
σπάταλη αποτυχημένη διαδικασία.
Η Επταµελής Γραµµατεία του ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ
Επίσης ένα άλλο Δελτίο Τύπου που αναφέρεται στη νέα σύμβαση με την Καναδική ElDoradoGold (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ) και το Ελληνικό Δημόσιο για το χρυσό της
Χαλκιδικής που έγινε πλέον νόμος του κράτους είναι το ακόλουθο:

Ο «ΧΡΥΣΟΣ» που στην Ελλάδα δεν «λάµπει»
Το Πανελλήνιο
Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
εκφράζει τη βαθιά
του ανησυχία για την
επόμενη μέρα που
περιμένει την Χαλκιδική, αλλά και ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.
Η σύμβαση αυτή,
που λίαν επιεικώς θα την χαρακτηρίζαμε αποικιοκρατικού χαρακτήρα, παραδίδει
στις επιχειρηματικές ορέξεις του Καναδού «επενδυτή» μια πανέμορφη και τουριστική περιοχή, βάζοντας τροχοπέδη στην βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της, πλήττοντας το περιβάλλον της.
Θεωρούμε ότι οι όροι της σύμβασης, που ουσιαστικά εκφράζουν τις υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τον υποτιθέμενο «επενδυτή», θα ανοίξουν την κερκόπορτα
που θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον για όλη την Ελλάδα, καθώς η κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα θα έχει ως πρότυπο αυτή τη σύμβαση.
Οπότε, «καήκαμε»!
Η Επταµελής Γραµµατεία του ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Η ανάδειξη - διάσωση της κοίτης του χειµάρρου Γλαύκου
Είναι μία όμορφη φυσική γωνιά εκεί που ενώνεται
ο ορεινός όγκος του Ομπλού
με την οροσειρά του Παναχαϊκού, εκεί που ο χείμαρρος
του ποταμού Γλαύκου κατέβαινε ορμητικός καταστρέφοντας
τα πάντα στο διάβα του, πριν το
φράγμα στην περιοχή του Σουλίου,περιορίσει την ορμή του.
Εκεί και το εργοστάσιο της Δ.Ε
Η- ΔΕΔΔΗΕ που αξιοποιεί, εδώ
και έναν αιώνα την υδατόπτωση και την ορμητική του δύναμη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η πλούσια βλάστηση στη γύρω
περιοχή οφείλεται στην έντονη παρουσία του νερού και την άρδευση. Τη διαβρωμένη κοίτη του χειμάρρου πλαισιώνουν δασάκια από πλατάνια, πεύκα,
κυπαρίσσια, και άλλα φυτά του δάσους
και αναδεικνύουν την ιδιαίτερη αισθητική του τοπίου, λίγα μόλις χιλιόμετρα
μακριά από το κέντρο της πόλης μας.
Ωστόσο τα πολλά σκουπίδια και μπάζα καταδεικνύουν την ανθρώπινη ασυνειδησία, την αυθαιρεσία, αποδεικνύουν την έλλειψη οικολογικής και αισθη-

τικής αντίληψης και αλλοιώνουν την
εικόνα ενός όμορφου φυσικού τοπίου!
Ο Δήμος Πατρέων, μετά από αίτημα του Συλλόγου της περιοχής Περιβόλας, έχει ανακοινώσει την πρόθεση
να συμβάλει στην ανάδειξη του χώρου
με ήπια παρέμβαση μόνο για αναψυχή.
Γίνεται παράλληλα προσπάθεια για τον
καθαρισμό της κοίτης του χειμάρρου
και της πρόσβασης σε αυτό.
Είναι όμως δεδομένο ότι καμία προ-

σπάθεια δε μπορεί να έχει αποτέλεσμα
αν δεν υπάρξει ανθρώπινη συνεργασία, αν η σχέση του ανθρώπου με τη
φύση δε γίνει φιλική με σεβασμό και
έμπρακτη αγάπη. Σε αυτή την κατεύθυνση και ο Σύλλογος Περιβόλας ενώνει τη φωνή του με όσους αγωνίζονται
σταθερά και ευσυνείδητα για την προστασία του περιβάλλοντος.
Νίκη Χαϊδοπούλου-Γραµµατέας
Πολ. Συλ. Περιβόλας

Αυτοκινητοδρόµιο: Έχει µείνει µόνο όνειρο
Σε μία βραδυνή σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Παραρτήματος της ΕΛΠΑ Πάτρας στα τέλη του 1970
‘’πέφτει’’ η ιδέα της δημιουργίας του αυτοκινητοδρομίου σαν σπίθα σε ξερά χόρτα. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Έτσι και η σπίθα γίνεται φλόγα και εξαπλώνεται στην
κοινωνία των Πατρών. Άμεσα αρχίζει η αναζήτηση του
κατάλληλου χώρου εκτάσεως χιλίων στρεμμάτων. Σαν
από μηχανής θεός σε λίγες μέρες έρχεται η λύση με την
προσφορά έκτασης 1.200 στρεμμάτων στις Ρέντες Χαλανδρίτσας από τον εφημέριο της εκκλησίας του Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Χαλανδρίτσας. Μετά από τις απαραίτητες
διαδικασίες και τον καθορισμό της τιμής τον Οκτώβριο

του 1971, με γρήγορους ρυθμούς γίνεται η χαρτογράφηση της περιοχής του μελλοντικού Αυτοκινητοδρομίου.
Συγχρόνως προσκαλείται ο Διευθυντής της πίστας της
Μόντζα και σχεδιαστής αυτοκινητοδρόμων και γνωματεύει για την καταλληλότητα της περιοχής εξετάζοντας
την περιοχή μέτρο προς μέτρο και τους επισημαίνει ότι η
περιοχή είναι ιδανική από άποψη θέσεως και εδάφους.
Μετά από πολλά εμπόδια το 1994 με την ίδρυση ‘’Αυτοκινητοδρόμιο Πατρών Α.Ε.’’ αγοράζεται η έκταση και
το όνειρο του αυτοκινητοδρομίου ανάβει νέες ελπίδες
που μέχρι σήμερα έχει μείνει μόνο όνειρο. Άραγε για
πόσα χρόνια ακόμα;

Πληµµύρισαν σπίτια από υπερχείλιση
του χειµάρρου της Νεροµάνας
Συναγερμός στην πολιτική Προστασία και την πυροσβεστική το βράδυ της
Τρίτης 9 Φεβρουαρίου. Τα λίγα λεπτά
της άγριας νεροποντής δημιούργησαν
πλημμύρες και πολλά προβλήματα σε
σπίτια, αυλές και αγρούς με τις όποιες
συνέπειές της. Υπερχείλισε ο χείμαρρος
που ξεκινάει από τις παρειές του Ομπλού,
διασχίζει τη Νερομάνα, την Κρήνη, την
Οβρυά, την Παραλία και καταλήγει στον
Κόκκινο Μύλο στη θάλασσα.
Η πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από
10 κλήσεις για άντληση υδάτων από τα
υπόγεια των σπιτιών που είχαν πλημμυρίσει. Εκτός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, εκλήθησαν και συνέβαλαν
στην αντιμετώπιση του προβλήματος και
μηχανήματα από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας. Το φαινόμενο αυτό θα επαναλαμβάνεται και στο μέλλον.
Κατ’ επανάληψη ο Σύλλογός μας έχει
αναδείξει το πρόβλημα στις αρμόδιες
υπηρεσίες, αφ’ ενός γιατί δεν γίνεται ο
πρέπων καθαρισμός στο ρέμα αυτό, ιδίως στην περιοχή της Οβρυάς, αφ’ ετέρου
δεν υφίστανται οι απαραίτητοι αναβαθ-

μοί στην περιοχή της Νερομάνας Κρήνης, ώστε να συγκρατούνται πέτρες, χώματα και ξύλα που παρασύρονται από τα
ορμητικά νερά του χειμάρρου. Το κυριότερο όμως είναι η υδρομάστευση της
Νερομάνας με γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα να ξεραίνονται ένα-ένα τα πανύψηλα πλατάνια της κάθε χρόνο, που συγκρατούσαν τα ορμητικά νερά των νεροποντών.

Υπάρχει και άλλη μία αιτία που απορρέει από τη σμίκρυνση της κοίτης του χειμάρρου καθ’ όλο του μήκος του.
Ο Σύλλογός μας πρόσφατα μαζί με
άλλους φορείς, την πλειοψηφία του τοπικού Συμβουλίου της Κρήνης και τον
Πολιτιστικό Σύλλογο της Κρήνης διαμαρτυρήθηκαν στις αρμόδιες αρχές για επικείμενες νέες γεωτρήσεις στην περιοχή
της Νερομάνας.

Ç äéá÷åßñéóç ôùí óôåñåþí áðïâëÞôùí απαιτεί µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών
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Η αξιοποίηση της παραλίµνιας περιοχής
του φράγµατος γεννά πολλές ελπίδες
Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια και χιλιάδες εργατοώρες από όλους όσους ενεπλάκησαν σε αυτό φθάσαμε στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου του
Φράγματος Πείρου-Παραπείρου. Ένα πολύ μεγάλο έργο υποδομής για την Αχαΐα
πήρε ‘’σάρκα και οστά’’. Μετά την έμφραξη, που ξεκίνησε στο τέλος του περασμένου Αυγούστου, στον ταμιευτήρα Αστερίου, στις 2 Μαρτίου 2021 έγινε η πλήρωση
του ταμιευτήρα με νερό.
Με την ευκαιρία αυτή ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτ. Φαρμάκης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υποδομών κ. Κοτσώνης, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μπονάνος, ο Δήμαρχος
Ερυμάνθου κ. Θεοδ. Μπαρής και άλλοι
συναντήθηκαν στο Φράγμα και χαιρέτησαν το γεγονός.
Ο κ. Περιφερειάρχης στη συνάντηση
αυτή πλήρωσης του ταμιευτήρα με νερό
ανεφέρθη στη μεγάλη σημασία του έργου για την υδροδότηση της Πάτρας του
Δήμου Ερυμάνθου και της Δυτικής Αχαΐας. Δήλωσε δε ικανοποιημένος από τη
λειτουργία του έργου και το ξεκίνημα της
δεύτερης φάσης.
Ο κ. Κοτσώνης γνωστοποίησε ότι βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτησης
της β΄ φάσης του έργου, το οποίο έχει
ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μπονάνος
ανεφέρθη στο μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας που από ετών αντιμετωπίζει η
Πάτρα και η Βορειοδυτική Αχαΐα και τόνισε ότι το νερό είναι ζωή, είναι ανάπτυξη.
Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου εξήρε το έργο
από το οποίο θα ωφεληθούν όχι μόνο οι
πολίτες του Δήμου Ερυμάνθου, αλλά και
του Δήμου Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας.
Ως γνωστόν από την 1η Ιουνίου του 2020
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Γέµισε ο Ταµιευτήρας του
Φράγµατος Πείρου-Παραπείρου
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Τον παρελθόντα Δεκέμβρη ο Δήμαρχος κ. Θ. Μπαρής
είχε μία ακόμα συνάντηση με εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στη συζήτηση ζητήθηκε
από το Δήμαρχο η μεταβίβαση ακινήτου από την Περιφέρεια προς το Δήμο και συγκεκριμένα το ακίνητο
στη θέση ‘’Μύλος’’ της πρώην κοινότητας Λεοντίου
για τη συγκέντρωση λυμάτων του αποχετευτικού
δικτύου. Έτσι θα καλυφθεί η πάγια θέση του Συλλόγου μας για την δημιουργία βιολογικού καθαρισμού
και την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων Λεοντίου
της περιοχής του Δήμου Ερυμάνθου.

ξεκίνησε η κανονική λειτουργία του Φράγματος του Πείρου-Παραπείρου και μέσω
των σχετικών αγωγών τροφοδοτείται το
διυλιστήριο της Πάτρας στο Ριγανόκαμπο
καλύπτοντας τις ανάγκες του Δήμου της
Πάτρας με περιοχές νερού που ανάλογα
τη ζήτηση κυμαίνονται σε ποσότητες των
1070 m3/ανά ώρα ή 25680 m3/ανά ημέρα.
Το φράγμα γέμισε με 48 εκατομμύρια
κυβικά νερό. Το βάθος του φράγματος
ποικίλει με μέγιστο βάθος περίπου στα 60
μέτρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πλήρωση που το νερό φθάνει στον υπερχειλιστή με πολύ καλό ρυθμό και αυτό έγινε
μέσα σε 18 μήνες. Έτσι δίδονται περίπου
26 εκατομμύρια κυβικά ετησίως στο διυλιστήριο του Ριγανόκαμπου. Εκτός αυτού
υπάρχει και η δυνατότητα από το νερό που
υπερχειλίζει να τροφοδοτείται η πέριξ οικολογική περιοχή απ’ αυτή την παροχή.
Επίσης άλλη δυνατότητα είναι να γίνει εκμετάλλευση του νέου διυλιστηρίου που κατασκευάσθηκε στο φράγμα του
Αστερίου.
Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για μία
περίοδο 50 χρόνων να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα υδροδότησης στις περι-

οχές για τις οποίες σχεδιάσθηκε.
Η κανονική λειτουργία του φράγματος
μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης κατάκλισης εξασφαλίσθηκε από τις φυσικές
εισροές της υδρολογικής λεκάνης από το
φράγμα της Βαλμαντούρας και οι οποίες
επαρκούσαν για τη κάλυψη της πλήρωσης
του ταμιευτήρα όσο και την παροχή τροφοδότησης από το φράγμα. Ο Πρόεδρος του
ΔΣ του ΤΕΕ/ΤΔΕ κ. Βασίλης Αϊβαλής υπέβαλε πρόταση ανάληψης της διαχείρισης
του Φράγματος Πείρου-Παραπείρου από
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την
προϋπόθεση η Κυβέρνηση να δώσει ως
κεφάλαιο κίνησης 2 εκατομμύρια ευρώ.
Η ανωτέρω πρόταση ήταν αποτέλεσμα της
διαπίστωσης κωλυσιεργίας σε μεγάλα έργα υποδομών της περιοχής μας όπως του
Φράγματος Πείρου-Παραπείρου.
Ο Σύλλογός μας εύχεται καλή αρχή και
πιστεύει ότι η αξιοποίηση της παραλίµνιας περιοχής κρίνεται απαραίτητη και έχει
µεγάλη οικολογική σηµασία γιατί θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης τουριστικής και όχι μόνο. Επίσης η βελτίωση της
οδικής παράκαμψης του Φράγματος είναι
απαραίτητη προς αποφυγή ατυχημάτων.

ΧΡΟΝΙΑ Α∆ΙΚΙΑ
Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Θεοδ.
Μπαρής την 1/3/2021 στο πλαίσιο προγραμματισμένου ραντεβού, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών στην
Αθήνα, προκειμένου να συζητήσει θέματα που αφορούσαν το Δήμο Ερυμάνθου. Κυρίαρχο θέμα σ’ αυτή τη συνάντηση ήταν ο χαρακτηρισμός του Δήμου ορεινός, επισημαίνοντας την αδικία που έχει γίνει εδώ και χρόνια σε
βάρος του Δήμου Ερυμάνθου, ο οποίος αν και κατέχει μεγάλο ορεινό όγκο
δεν είναι ορεινός.
Αποτέλεσμα αυτού είναι να στερείται των δυνατοτήτων και της χρηματοδότησης που έχουν οι ορεινοί και μειονεκτικοί Δήμοι της χώρας με όλα τα
επακόλουθα για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων της καθημερινότητας και
της προοπτικής της περιοχής. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε πως θα εξετάσει το αί-

τημα του Δήμου Ερυμάνθου.
Παράλληλα συζητήθηκε και η ανάγκη
ενίσχυσης των μικρών Δήμων που δεν
έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών και ωρίμανσης έργων καθώς και η
υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ, οι οποίοι
έχουν μεγάλες περικοπές των θεσμοθετημένων πόρων, το οποίο έχει σαν
αποτέλεσμα την αδυναμία ανταπόκρισης στις ανάγκες τους, στην κινητικότητα των υπαλλήλων, αλλά και στο νέο
εκλογικό νόμο.
Ο Δήμαρχος κ. Μπαρής και σαν αντιπρόεδρος ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας ζήτησε από τον Υπουργό να εξετασθεί
και ο τρόπος κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων βάσει συμπληρωματικών κριτηρίων κατανομής και
έτσι να σταματήσει η αδικία που γίνεται στους μικρούς σε πληθυσμό Δήμους της χώρας.

Οι προϋποθέσεις για την σωστή αξιοποίηση του Ανατολικού Πάρκου της Πάτρας
Μετά από συνεχείς αγώνες 20 ετών των κατοίκων
και της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων και Φορέων του Ανατολικού διαμερίσματος και της ευρύτερης περιοχής, έφθασε το ‘’πλήρωμα του χρόνου’’
ώστε μελλοντικά η Πολιτεία να παραχωρήσει τον χώρο του πρώην σκουπιδότοπου στο Δήμο Πατρέων για
τη δημιουργία του Ανατολικού Πάρκου για τη φιλοξενία υποδομών και δράσεων Πολιτισμού & Αθλητισμού. Έτσι θα αξιοποιηθεί ο χώρος του Ριγανόκαμπου και θα μετατραπεί σε Πάρκο, με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος θα αξιοποιήσει τα προγράμματα μεταστέγασης του εκεί καταυλισμού των Ρομά για την
εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς και υγιεινής διαβίωσης των περιοίκων και των κατοίκων της Πάτρας.
Επίσης άλλη προϋπόθεση πιστεύουμε ότι είναι να
υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αξιοποίησης του
ανωτέρω χώρου ώστε να πραγματοποιούνται οι ανάγκες της κοινωνίας και να προστατεύεται το φυσικό
περιβάλλον. Στις 17 Φεβρουαρίου πάρθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρηθεί η έκταση των 140 στρεμμάτων στο Δήμο, προκειμένου κατόπιν μελετών και πανελλήνιου διαγωνισμού να διαμορφωθεί σε χώρο πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού. Όλο αυτό είναι ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα της Συλλογικότητας που έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών της
πόλης των Πατρών.
Η ομόφωνη απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμ-

βουλίου για την άμεση παραχώρηση γέμισε με ικανοποίηση τη συντονιστική επιτροπή για τον Ριγανόκαμπο που είχε σαν έμβλημά της ‘’ο επιμένων νικά’’.
Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
έχει ως εξής:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Η περιοχή του Ριγανόκαμπου, με έκταση 140 περίπου στρεμμάτων, λειτουργούσε από το Δήμο, από
το 1973 έως το 1992, ως σκουπιδότοπος της πόλης. Η
έκταση αυτή στις 7/9/1973 πέρασε στο Ελληνικό Δημόσιο, με κωδικό «Α.Β.Κ. 805Α Δημόσιο Ακίνητο».
Αυτό το ακίνητο, όπως και το σύνολο των ακινήτων
του Δημοσίου, πέρασε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και με το Ν.
4389/2016 έχει περιέλθει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Η έκταση αυτή κυρώθηκε με την κατάρτιση του δασολογίου ως εν γένει δασική έκταση, με χαρακτηρισμό (ΑΝ) και (ΔΑ).
Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ 358/30-12-2011), όπου προβλέπονται χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής, εκπαίδευσης και έρευνας.
Ως Δημοτικό Συμβούλιο, διεκδικούμε από τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, τον δημόσιο χώρο των 140
στρεμμάτων του παλιού σκουπιδότοπου του Ριγανόκαμπου, ώστε εκεί να δημιουργηθεί το Ανατολικό Πάρ-

κο της πόλης μας, πράγμα που με ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ είχε ζητήσει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 11/28-4-2017 Απόφασή του.
Επί χρόνια έχουμε εισπράξει από τις Κυβερνήσεις
ουσιαστικά άρνηση, καθώς επιδεικνύουν μια απαράδεκτη κωλυσιεργία στα να μας απαντήσουν στο αίτημα για απόδοση του χώρου, κάτι παρόμοιο με αυτό
που συνέβαινε και με το αίτημα παραχώρησης του
Παραλιακού Μετώπου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζοντας την ομόφωνη θέση των συλλόγων και κατοίκων της περιοχής,
αλλά και του συνόλου των κατοίκων της πόλης μας,
έχει προβεί σε πάρα πολλές ενέργειες για την παραχώρηση της πολύτιμης έκτασης, η οποία ανήκει δικαιωματικά στο λαό και όχι σε εταιρείες εκποίησης
της δημόσιας περιουσίας.
Οι περίπου 250.000 κάτοικοι του Δήμου Πατρέων
διαθέτουν ελάχιστους ελεύθερους χώρους, ενώ χάνονται διαρκώς εκατοντάδες στρέμματα θεσμοθετημένων πλατειών, ακόμα και οδών, του εγκεκριμένου
Σχεδίου Πόλεως. Αυτό συμβαίνει λόγω της ελλιπούς
χρηματοδότησης της τοπικής διοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να προχωρούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις των ιδιοκτητών της γης και να διασφαλίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι.
Ο Δήμαρχος Πατρέων στις 26/1/2021, με επιστολή
προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυρ. Μητσοτάκη, ζήτησε
την παρέμβασή του και την πραγματοποίηση συνά-

ντησης, προκειμένου να αποφασιστεί η παραχώρηση.
Επειδή τελευταία παρατηρήθηκαν δημόσιες παρεμβάσεις και ανακοινώσεις από διάφορους παράγοντες
σε διαφορετική κατεύθυνση, θεωρείται επιβεβλημένο και ξεκαθαρίζεται για μία ακόμα φορά και από το
παρόν Δημοτικό Συμβούλιο ότι:
1) Ζητάμε από την κυβέρνηση, την άμεση παραχώρηση στο Δήμο Πατρέων της χρήσης του χώρου για
πενήντα (50) χρόνια, με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία του Ανατολικού Πάρκου της Πάτρας, με χρήσεις που συνάδουν με το ενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
και τον αναδασωτέο χαρακτήρα του.
2) Να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από προγράμματα οι απαραίτητες μελέτες
και εργασίες διαμόρφωσης του χώρου.
3) Να προκηρύξουμε σχετικό Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, όπως προβλέπεται και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021.
Καλούμε τους φορείς και τον λαό της πόλης μας
να στηρίξουν αγωνιστικά τις σχετικές πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις που θα γίνουν, προκειμένου η
Πάτρα να αποκτήσει, πέραν του Νότιου και το Ανατολικό Πάρκο. Αυτή η στάση είναι καθοριστικός παράγοντας για να έχουμε επιτέλους θετικά αποτελέσματα.
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
Η Γραμματεύουσα
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Το Κ.Υ. Χαλανδρίτσας

έχει µπει στην µεγάλη
µάχη κατά του κορωνοϊού

Α

π’ τους μεγάλους αγώνες που δίνει η πατρίδα μας καθημερινά για να αναχαιτίσει
την πανδημία του covid-19 δεν θα μπορούσε να λείψει το δικό μας Κέντρο Υγείας, το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας. Μία δομή Πρωτοβάθμιας
φροντίδας Υγείας που από τη δημιουργία της πρωτοπορεί και αγωνίζεται.
Έτσι και τώρα η συμμετοχή του στο σχέδιο ‘’Ελευθερία’’ για τον εμβολιασμό έναντι στην πανδημία covid-19 ήταν αναμενόμενη. Έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα περίπου 2.500 εμβολιασμούς
συμπολιτών μας συμμετέχοντας σ’ αυτή την πανελλαδική μάχη έναντι του κορωνοϊού. Οι μεγάλες προσπάθειες του Διευθυντή κου. Γρηγόρη Αλόκριου και
όλων των εργαζομένων στο ΚΥΧ, ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού αξίζουν συγχαρητήρια και αποδεικνύουν τον σπουδαίο ρόλο της
πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. Όλοι οι εργαζόμενοι έδωσαν και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για
την επίτευξη του στόχου.
Παρά την κόπωση ‘’υπερέβαλαν εαυτόν’’ κερδίζοντας τη μάχη με τον κορωνοϊό και χωρίς να χαθεί ούτε μία δόση εμβολίου, εμβολίασαν τους πολίτες από διάφορες περιοχές της Αχαΐας που προσήλθαν με αγωνία και αισθάνθηκαν ικανοποίηση, χαρά και ανακούφιση, εμβολιαζόμενοι, αδιαφορώντας
και παραβλέποντας την ταλαιπωρία των αποστάσεων που διήνυσαν. Η καλή αντιμετώπισή τους από
το προσωπικό του ΚΥΧ και η παρακολούθησή τους
μετά τον εμβολιασμό ήταν καθ’ ομολογίαν υποδειγματική παρά το άγχος της καθημερινότητας και του
να μην χαθεί ούτε μία δόση του εμβολίου.
Η όλη ομαδική προσπάθεια των εργαζομένων στο
ΚΥΧ μας έχει εντυπωσιάσει και αξίζει κάθε έπαινο.

Το στοίχηµα της ζωής
Από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Διευθυντή
του K.Y. Χ. Γρηγόρη Αλόκριο
Το K.Y. Χαλανδρίτσας από τις
15/2 εντάχθηκε στο πανελλήνιο δίκτυο εμβολιαστικών κέντρων για την πρόληψη της νόσου covid-19. Μετά από σχεδόν δίμηνη εντατική προετοιμασία που αφορούσε την εκπόνηση σχεδίου διαδικασίας εμβολιασμού,
εκπαίδευση του
προσωπικού,
αναζήτηση
απαραίτητων
υλικών και
στελεχιακή ενδυνάμωση τεθήκαμε στη διάθεση
των πολιτών για να τους
παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Η εμπειρία πρωτόγνωρη, οι
πολίτες φοβισμένοι αλλά και
έτοιμοι για να ξανακερδίσουν τη
ζωή τους κι εμείς με την αγωνία και το άγχος για να ανταπεξέλθουμε. Μετά από ένα μήνα
λειτουργίας και εμβολιασμού
περί των 1300 ατόμων, μπο-

Μεταφορά πυλώνων υψηλής τάσης
Είναι γνωστοί οι αγώνες του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας για την απομάκρυνση-υπογειοποίηση της εναέριας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και Πυλώνων Υψηλής τάσης από ευθύνης του
Συλλόγου μας στην περιοχή του πρώην
Δήμου Μεσσάτιδος.
Οι αγώνες αυτοί ξεκίνησαν το 1995 και
συνεχίσθηκαν και συνεχίζονται έως σήμερα. Η υπόσχεση που είχε λάβει ο Σύλλογός μας τελευταία ήταν ότι οι υπογειοποιήσεις στο Δήμο Μεσσάτιδος θα τελείωναν το 2020. Δυστυχώς μετατοπίσθη-

καν για το Α΄ εξάμηνο του 2023 σε σχέση με το προηγούμενο εγκεκριμένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης.
Η χρονική αυτή μετατόπιση και καθυστέρηση της αποσυμφόρησης του αστικού ιστού της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου (πρώην Δήμου Μεσσάτιδος) από
τις εναέριες γραμμές μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης που διέρχονται από τις
πυκνοκατοικημένες περιοχές της Οβρυάς, των Δεμενίκων κλπ και την συνεχιζόμενη μεγάλη οικιστική όχληση που τόσα χρόνια υφίστανται, δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στην υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτών.

ρούμε να πούμε ότι το στοίχημα της ζωής θα το κερδίσουμε. Η ανταπόκριση του κόσμου
είναι συγκινητική και τα ευχαριστώ δίνουν και παίρνουν.
Οι παρενέργειες του εμβολίου είναι ήπιες και σε περιορισμένο αριθμό πολιτών.
Η απρόσκοπτη συνέχεια της εμβολιαστικής διαδικασίας είναι καθοριστική για το
μέλλον μας.
Ας βοηθήσουμε όλοι μας, ο
καθένας με τις δυνάμεις και δυνατότητες που
έχει, να κάμψουμε τις αντιστάσεις και αυτών των λίγων που
στέκονται με σκεπτικισμό απέναντι στα εμβόλια. Όλοι μαζί θα
τα καταφέρουμε να νικήσουμε
την πανδημία και το χαμόγελο
θα επιστρέψει στα χείλη μας.
Καλή Σαρακοστή σε όλους
και καλή Ανάσταση.
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Χρήσιµες απαντήσεις για τα εµβόλια
Από την Ιατρό κα. Χριστίνα-Παναγιώτα Κουτσούρη
Παθολόγο, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ.
Σε λιγότερο από ένα χρόνο από το ξέσπασμα της πανδημίας ξεκίνησε στην
χώρα μας ο εμβολιασμός του πληθυσμού σε τρείς φάσεις. Σύμφωνα με το
Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο εμβολιασμών κατά της Covid-19 ξεκίνησε με τον
εμβολιασμό των υγειονομικών, προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών και διαμένοντες καθώς και προσωπικό στους
οίκους ευγηρίας. Από αρχές Φεβρουαρίου στη 2η φάση αφορά πολίτες ηλικίας άνω των 70 ετών αρχικά και στη
συνέχεια πολίτες από 60 έως 69 ετών,
καθώς όλα τα αποτελέσματα των μελετών υποστηρίζουν έντονα την ιεράρχηση
της προσφοράς εμβολίων σε γηριατρικό
πληθυσμό και σε πολίτες με νοσήματα
υψηλού κινδύνου κατά προτεραιότητα.
Παρά την επιτυχία των εμβολίων,
στην μείωση της νοσηρότητας από
την Covid-19, περιορισμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία και της θνησιμότητας υπάρχει υψηλό ποσοστό δυσπιστίας έναντι του εμβολιασμού και ανάγκη για συνεχή ενημέρωση του πληθυσμού σε ολόκληρο τον κόσμο.
Τα βασικά ερωτήματα που ανέκυψαν
από την εμπειρία μας στα εμβολιαστικά
κέντρα ήταν:
Ποιοι θα πρέπει να εµβολιαστούν
πρώτοι;
Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πρόσβαση στα εμβόλια ταυτόχρονα με βάση τον πληθυσμό της και έχουν οριστεί
ομάδες προτεραιότητας με μοντέλα ιεράρχησης ξεκινώντας από τους υγειονομικούς και ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
 Οι πολίτες θα γνωρίζουν µε ποιο
εµβόλιο εµβολιάζονται;
Όλοι οι επαγγελματίες υγείας και όλοι
οι πολίτες έχουν στη διάθεση τους όλες
της πληροφορίες για το εμβόλιο που έχει
προγραμματιστεί για το ραντεβού τους.
 Πόσο ασφαλή είναι τα εµβόλια
που κυκλοφορούν;
Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται
έχουν λάβει έγκριση για την ασφάλεια,
την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τους από τις αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς , του EMA και τοy FDA και
έχουν ελεγχθεί από το ΠΟΥ.
 Προκαλούν τα εµβόλια ανεπιθύµητες ενέργειες;
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπο-

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου μετά από
αίτημα της Δασικής Υπηρεσίας του
Δασαρχείου Πατρών, ο Δήμος Πατρέων πραγματοποίησε καθαρισμό
στο δασάκι του Κεφαλοβρύσου. Η
ανταπόκριση του Δήμου ήταν άμεση
και με μηχανήματα της Διεύθυνσης
καθαριότητας του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας καθώς και εργαζομένων του Δήμου πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός και απομακρύνθηκαν κάθε λογής σκουπίδια, όπως
διάφορα μπάζα, σακούλες με οικοδομικά υλικά, πλαστικά περιβλήματα ηλεκτροφόρων καλωδίων, μαλλιά αιγοπροβάτων και άλλα.

ρεί να προκληθούν είναι ήπιες και παροδικές από τοπικά αντιδράσεις όπως
πόνος, οίδημα και ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης έως και συστηματικές
αντιδράσεις πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγίες, αδιαθεσία, ναυτία, λεμφαδενοπάθεια. Όλα τα συμπτώματα υποχωρούν γρήγορα, συνήθως μέσα στο εικοσιτετράωρο.
 Πόσο αποτελεσµατικό είναι το
εµβόλιο;
Το πόσο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο εξαρτάται από το συγκεκριμένο εμβόλιο, τη σωστή διενέργεια του
εμβολιασμού και από παράγοντες που
αφορούν την ανοσιακή απάντηση του
κάθε ατόμου.
 Μπορεί να έχω εµβολιαστεί και
παρόλα αυτά να νοσήσω από Covid-19;
Κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Τα εμβόλια έναντι της νόσου Covid-19 φαίνεται ότι μειώνουν
την πιθανότητα να νοσήσει κάποιος από
την νόσο επιπρόσθετα χρειάζεται μερικές εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό για
να μπορέσει να αναπτυχθεί ανοσία. Άρα
μερικοί άνθρωποι ενδέχεται να νοσήσουν από Covid-19 παρά το γεγονός ότι
έχουν εμβολιαστεί, αλλά η νόσηση μπορεί να είναι λιγότερο σοβαρή.
 Υπάρχει περίπτωση να νοσήσεις
από το ίδιο το εµβόλιο;
Ο εμβολιαζόμενος δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση να νοσήσει από
την Covid-19 εξαιτίας του εμβολίου καθώς κανένα από τα εμβόλια δεν περιέχει
ολόκληρο τον ιό, περιέχουν μόνο τμήματα του ιού που είναι ικανά να οδηγήσουν στην παραγωγή προστατευτικών
αντισωμάτων κατά του ιού στο άτομο
που θα χορηγηθούν.
 Πότε θα µπορέσει το εµβόλιο να
θέσει υπό έλεγχο την πανδηµία;
Για να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης που επιτρέπει τον έλεγχο της πανδημίας πρέπει περίπου το 70% του πληθυσμού να διαθέτει προστασία από την
νόσο είτε μέσω εμβολιασμού είτε λόγω
προηγηθείσας λοίμωξης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ
∆ΑΣΑΚΙ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

