Κωδικός
117076

ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο

www.sylpyp.gr
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΎ ΣΎΛΛΟΓΟΎ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΎΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΎ ΎΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΜΕΛΟΎΣ ΤΟΎ ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο

• ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 • Ετος 16ο • Τεύχος 79ο

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

ΑΜΙΑΝΤΙΤ

Η νομιμότητα

να συμβαδίσει με τον
πρακτικό ρεαλισμό!

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ 2018
Χρειάζεται αλληλεγγύη και περισσότερη δράση
για την προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η ετήσια
εκδήλωση για την κοπή
της Αι-Βασιλιάτικης πίτας
του Συλλόγου Προστασίας Υγείας &
Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας (Κ.Υ.Χ.) Η
εκδήλωσε έγινε το απόγευμα της Κυριακής, 14 Ιανουαρίου 2018 στο κατάμεστο από κόσμο κέντρο ‘’Μπαλκόνι’’
της Χαλανδρίτσας.

Πριν από την τελετή για την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας, πραγματοποιήθηκε, όπως είχε έγκαιρα
ανακοινωθεί, η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, κατά την διάρκεια της οποίας έγινε ο Διοικητικός
Απολογισμός από την γ. γραμματέα
κα. Γ. Γκοτσοπούλου και ο Οικονομικός Απολογισμός από τον ταμία κ. Β.
Κοτσώνη και από το μέλος της Ε.Ε. κ.
Κων/νο Πανταζή.

Στο προεδρείο της Γ.Σ. ήσαν, ο κ.
Δελαπόρτας Ανδρέας, η ιατρός του
ΚΥΧ κα. Ρίζου Στεφανία και η μαία κα.
Κοκοβίκα Χριστίνα, πρώην συνεργάτης του ΚΥΧ, οι οποίοι, ως τακτικά μέλη του Συλλόγου, εξελέγησαν για το
συντονισμό της Γενικής Συνέλευσης.
Η πρόεδρος του Συλλόγου κα.
Θεοδωροπούλου Ιωάννα αρχικά ευχαρίστησε όσους φορείς, μέλη και κατοίκους της περιοχής βοήθησαν με

Σε εκκρεμότητα οι φορείς διαχείρισης
των προστατευόμενων περιοχών
ΣΕΛΙΔΑ 2

Η πάνινη
οικολογική
τσάντα του
Συλλόγου µας
Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας Περιβάλλοντος
περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας ττύπωσε το λογότυπό
του σε όμορφες πάνινες τσάντες. Είναι ανθεκτικές
και κατάλληλες για ψώνια, περιοδικά και χαρτικά
κι άλλα αντικείμενα της καθημερινότητας.

ΣΕΛΙΔΑ 2

οποιονδήποτε τρόπο την εθελοντική
και δύσκολη, αλλά αναγκαία προσπάθεια του Συλλόγου.
Παράλληλα, εξήρε μεταξύ των άλλων την αγαστή συνεργασία, με τη νέα
διεύθυνση του ΚΥΧ και τόνισε λέγοντας, ότι ο Σύλλογος όλα αυτά τα 27
χρόνια, δραστηριότητάς του, αγωνίζεται για τη βελτίωση των παρεχομένων
υπηρεσιών του ΚΥΧ.
(συνέχεια στη σελίδα 4)

Ζακυνθινοί έφηβοι
με τσαγανό ΣΕΛΙΔΑ 2
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Ενας στους έξι
θανάτους παγκοσμίως
ΣΕΛΙΔΑ 7

Δικαιώνεται ο πολύχρονος
αγώνας του Συλλόγου μας
Ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης του Βυζαντινού Ι.Ν. της Παναγίας της Μέντζενας
Πριν από λίγες ημέρες ο Σύλλογος έλαβε σχετική επιστολή από τη
Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Αχαΐας, Αρχαιολόγο κα. Αν. Κουμούση στην οποία ενημερώνει το
Σύλλογό μας καθώς και το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κκ. Χρυσόστομο για την έναρξη των εργασιών
αναστήλωσης, που ήδη άρχισαν στο
Βυζαντινό Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου
Μέντζενας με χρηματοδότηση όπως
μας αναφέρει το σχετικό έγγραφο,
από το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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Ζακυνθινοί έφηβοι µε τσαγανό
Παράγουν προϊόντα-έκπληξη
από την Grandpa Tasos’s Farm

Ε

ίναι κάτω από 17 χρονών αλλά
έχουν τσαγανό, μεράκι, σαφή
σχέδια και πλάνα και ξέρουν
να τα υλοποιούν.
Είναι 6 πιτσιρικάδες που θα μπορούσαν να περνούν τη μέρα τους σε beach
bars ή απλά με το κινητό τους, όμως
σκέφτηκαν κάτι καλύτερο: να αξιοποιήσουν καλύτερα τα εκλεκτά καλούδια

της γενέτειράς τους και να ξεκινήσουν
μια μικρή αλλά υποδειγματικά οργανωμένη προσπάθεια προβολής και διάθεσής τους στους επισκέπτες του νησιού
που αναζητούν κάτι περισσότερο από το
Ναυάγιο και τη νυχτερινή ζωή. Το αποτέλεσμα είναι συγκινητικά χαριτωμένο και
αξιοθαύμαστα αποτελεσματικό: ένας μικρός καλαίσθητος πάγκος με ζακυνθινά

καλούδια, στο χωριό καταγωγής τους,
τις Βολίμες, στο δρόμο για το Ναυάγιο.
Η ‘’ΗΜΕΡΑ’’ Zακύνθου συνάντησε
τους πιτσιρικάδες εν ώρα εργασίας, διαπιστώνοντας ότι μπροστά της δεν έχει
παιδαρέλια αλλά αληθινούς επαγγελματίες μικρής ηλικίας.
ΕΝΑ ΑΛΜΠΟΎΜ ΜΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η ιδέα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2016,
όταν ο επικεφαλής της όλης προσπάθειας και με έμφυτη ηγετική ικανότητα, Τάσος, ξεφύλλιζε το οικογενειακό άλμπουμ
φωτογραφιών και είδε τον συνονόματο
παππού του να ασχολείται με τις αγροτικές του εργασίες, στις Βολίμες.
Ο μικρός σκέφτηκε ότι μια τέτοια αυθεντική κληρονομιά, δηλαδή τα σπάνιας
ποιότητας καλούδια του τόπου του, είναι κρίμα να χαθούν, μαζί με τις γενιές
που φεύγουν.
Φέτος το καλοκαίρι, η ιδέα πήρε σάρκα και οστά, χωρίς χρονοτριβές, χωρίς
ανώφελες καθυστερήσεις και χωρίς περιττές δεύτερες σκέψεις.
«Έβλεπα στο Διαδίκτυο ή στις ειδήσεις, ότι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα,
αξιοποιούν τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε

να τον συνδυάσουμε με τον τουρισμό,
για να προκύψει τελικά ένα αποτέλεσμα
που θα προωθήσει τη Ζάκυνθο σε όλο
τον κόσμο», λέει με αναπάντεχη σοβαρότητα ο Τάσος.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
Τα προϊόντα από το αγρόκτημα του
παππού υπήρχαν και είναι εξαιρετικά:
κρασί, ελαιόλαδο, σταφίδα. Μέλι βρέθηκε από καλούς μελισσοκόμους που
δεν λείπουν από τη Ζάκυνθο.
Αρα η καλή πρώτη ύλη υπάρχει. Μένουν τα χρήματα για να στηθεί μια μικρή, ελκυστική επιχείρηση και τα παιδιά
τα βρήκαν, όχι ζητώντας τα, αλλά αφού
παρέδωσαν στους γονείς τους ένα κανονικό επιχειρηματικό πλάνο, με προτάσεις και εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα.
Οι ξαφνιασμένοι γονείς ήταν αδύνατο
να αρνηθούν.
Ετσι, ένας γραφίστας ανέλαβε να ετοιμάσει το λογότυπο με τον παππού Τάσο,
σε ετικέτες, ποδιές και καπέλα.

Οι συσκευασίες και η υπόλοιπη προετοιμασία ολοκληρώθηκαν σε μία εβδομάδα. Όλα τα υπόλοιπα ήρθαν ταχύτατα
και απλά.
ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΎΣ
Συνολικά 6 πιτσιρικάδες που πίστεψαν
από την πρώτη στιγμή στην ιδέα του Τάσου που θεωρούν αδιαμφισβήτητο ηγέτη
και επικεφαλής της προσπάθειας, και τον
ακολούθησαν δίχως δισταγμό.
Η σκέψη ήταν απλή: «Το καλοκαίρι
που ερχόμαστε στο νησί και δεν έχουμε
σχολείο, θέλαμε να βγάλουμε ένα λιγοστό χαρτζιλίκι και, αφού είχαμε ήδη δικά
μας αγροτικά προϊόντα, σκεφτήκαμε ότι
διαθέτοντάς τα, αποκτούμε ένα μικρό
εισόδημα αλλά κυρίως βρίσκουμε έναν
τρόπο να δούμε πώς είναι να εργάζεσαι
και πώς γίνεται το εμπόριο», λέει ο Τάσος. Και το κατάφεραν.
Στο δρόμο σας για το Ναυάγιο, θα τους
συναντήσετε και, πραγματικά, αξίζει να
δοκιμάσετε τα καλούδια τους.

Σε εκκρεμότητα οι φορείς διαχείρισης
των προστατευόμενων περιοχών

Η Πάνινη οικολογική τσάντα του Συλλόγου Προστασίας
Υγείας Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας

Από το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
εστάλη στον Υπουργό Περιβάλλοντος
& Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκη και Αν.
Υπουργό κ. Σωκ. Φάμελλο η ακόλουθη επιστολή για τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών
Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) θεωρεί
ότι η προστασία της Ελληνικής φύσης
είναι αδιαπραγμάτευτη και η διατήρησή της είναι η καλύτερη επένδυση
για το μέλλον της χώρας μας. Αυτό
σημαίνει ότι οι οικότοποι, ιδιαίτερης
σημασίας και αξίας, πρέπει να αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για την
Ελληνική Πολιτεία. Δυστυχώς μέχρι
σήμερα δεν έχει επιδειχθεί η δέουσα
φροντίδα για την προστασία τους. Οι
Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών είναι διαρκώς σε

Υπολογίζεται ότι κάθε Έλληνας χρησιμοποιεί τον χρόνο 400
πλαστικές σακούλες. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν 4,5 δισεκατομμύρια σακούλες. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι τεράστια εφόσον η παραγωγή των πλαστικών
σακουλών απαιτεί πετρέλαιο και άλλα φυσικά αέρια, που δεν
αποτελούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η προσπάθεια για την
ανεύρεση περισσοτέρων τέτοιων υλικών οδηγεί στη μόλυνση
του περιβάλλοντος και στην καταστροφή οικοσυστημάτων σε
όλον τον πλανήτη.
Εκατοντάδες χιλιάδες θαλάσσιων χελωνών, φαλαινών και άλλων θαλάσσιων θηλαστικών πεθαίνουν κάθε χρόνο γιατί τρώνε
πλαστικές σακούλες που τις μπερδεύουν για φαγητό. Οι χελώνες πιστεύουν πως οι σακούλες μέσα στο νερό είναι μέδουσες,
το βασικό τους γεύμα, έτσι, μόλις τις καταπιούν, το πλαστικό τις
πνίγει, ή μπλοκάρει τα έντερά τους, γεγονός που οδηγεί σε ένα
βασανιστικό θάνατο. Μέχρι το 2050 το βάρος των πλαστικών
που θα καταλήξουν στον ωκεανό θα είναι μεγαλύτερο από το
συνολικό βάρος των ψαριών που ζουν εκεί.
Στη στεριά, πολλές αγελάδες, κατσίκες και άλλα ζώα υποφέρουν από την ίδια μοίρα με τα ζώα στη θάλασσα, όταν κατά
λάθος τρώνε πλαστικό ενώ βόσκουν.
Στις χωματερές, οι πλαστικές σακούλες χρειάζονται περίπου
1.000 χρόνια για να διαλυθούν. Ακόμη και τότε, διαλύονται σε
μικρά τοξικά κομμάτια, που μολύνουν το χώμα και το νερό. Όταν
οι πλαστικές σακούλες διαλύονται, τα μικρά πλαστικά κομμάτια τους είναι μία απειλή για τη θαλάσσια ζωή και μολύνουν τη

μια εκκρεμότητα, χωρίς να δίνεται μόνιμη λύση στη θεσμική κατοχύρωση
των ίδιων, των εργαζόμενων, αλλά
και των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων
τους για την επαρκή προστασία των
ευαίσθητων περιοχών στην Ελληνική Επικράτεια.
Πάλι φέτος οι εργαζόμενοι αγωνιούν για τη συνέχιση της λειτουργίας
των φορέων στους οποίους δραστηριοποιούνται και ακόμα δεν έχει δοθεί
λύση στα προβλήματά τους.
Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ καλεί το Υπουργείο
περιβάλλοντος να φροντίσει άμεσα για
την τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων, σε μόνιμη βάση. Η προστασία
της Ελληνικής φύσης πρέπει για το
Υπουργείο σας να αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα.
Η Επταμελής Γραμματεία
του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
www.sylpyp.gr | e-mail: Ygeia_Perib_Chala@yahoo.com
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
Υπεύθυνη ύλης: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
Tηλ. και Φαξ: 2610-271.500
Συντακτική Επιτροπή: Γκοτσοπούλου Γεωργία, Δετοράκης Ιωάννης,
Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόμβα Ευθυμία, Κωστοπούλου Δώρα,
Πανταζή Βούλα, Μιχαλόπουλος Ανδρέας, Γεωργαντοπούλου Ανδριάννα
Εκτύπωση – Μοντάζ: Fortosis Print Factory

ουµε
Προτείν πητούς
γα
στους αστες µας...
αναγνώ
...να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sylpyp.gr για πληρέστερη ενημέρωση και το sylpyp.gr youtube όπου έχουν αναρτηθεί
αρκετές βιντεοσκοπημένες εκδηλώσεις μας, όπως η
επίσκεψή μας στη Σερβία το 1996 και άλλες.

τροφική αλυσίδα.
Σύμφωνα με έρευνα του 2001 από Ιάπωνες επιστήμονες, το
πλαστικό λειτουργεί ως σφουγγάρι για τα τοξικά χημικά, κι αυτό
μαζεύει πολύ μεγαλύτερη και επικίνδυνη ποσότητα γύρω του,
από όλα τα βλαβερά αυτά στοιχεία. Αυτά καταλήγουν ως τροφή στα ψάρια και στα θαλάσσια όντα.
Η συγκέντρωση και ο κατακερματισμός των πλαστικών σακουλών δημιουργούν μία επιπλέον περιβαλλοντική απειλή, είτε
μολύνοντας τον αέρα όταν καίγονται ή το χώμα όταν θάβονται.
Τελικά τα πλαστικά που πετάμε αλόγιστα φτάνουν στο πιάτο μας με επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία και τη ζωή μας.
Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Περιοχης
Κ.Υ.Χαλανδρίτσας τύπωσε το λογότυπό του σε όμορφες πάνινες
τσάντες, σε χρώμα εκρού και τις διαθέτει προς το μικρό ποσό
των δυο (2) ευρώ. Είναι ανθεκτικές και κατάλληλες για ψώνια,
περιοδικά και χαρτικά κι άλλα αντικείμενα της καθημερινότητας.
Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν την τσάντα του Συλλόγου
μας μπορούν να απευθυνθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κοστίζουν μόνο 2 ευρώ. Τα οφέλη και τα μηνύματα
αυτής της τσάντας πάρα πολλά.
Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΟΥ
ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
ΑΣ ΤΙΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ
ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ!

Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!
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Η Υγεία με αριθμούς
στην Ελλάδα
Μείωση των γεννήσεων και αύξηση
των θανάτων και των διαζυγίων!
Η Ελλάδα σε αριθμούς σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το τελευταίο 3μηνο του έτους 2017, μας παρουσιάζουν την
τρέχουσα δημογραφική, κοινωνική και οικονομική εικόνα της χώρας μας.
Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
οι γεννήσεις μειώθηκαν από το 2012 που έφτασαν τις
100.371 στις 92.898 το 2016. Οι θάνατοι ωστόσο αυξήθηκαν, από 116.668 το 2012 στις 118.792 το 2016. Αύξηση
δε, επίσης παρατηρήθηκε και στα διαζύγια από 13.275 το
2010 στις 14.427 το 2014.
Επιπλέον, τα προσδοκώμενα όρια ζωής δείχνουν ότι
η Ελλάδα είναι 5η στη λίστα των χωρών της Ευρωζώνης
των 19 με όριο τα 78,5 για τους άνδρες και τα 83,7 για τις
γυναίκες για το έτος 2015.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση των ορίων ζωής καθώς το 2013 οι άνδρες έφταναν τα
78,7 έτη και οι γυναίκες τα 84, το 2014 οι άνδρες έφταναν
το 78,8 έτη και οι γυναίκες τα 84,1 έτη. Από το 2015 και
μετά παρατηρείται μια απότομη μείωση στο προσδόκιμο
ζωής των Ελλήνων.
Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για τις δαπάνες
υγείας ήταν το 2011 στα 12.425 εκατ. Ευρώ, το 2012 στα
11.082 εκατ. ευρώ, το 2013 στα 9.302 εκατ. ευρώ, το 2014
στα 8.194 εκατ. ευρώ και το 2015 στα 8.704 εκατ. Ευρώ,
έχουμε συνεχή μείωση.
Η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση, όπως από τις ιδιωτικές ασφάλειες και πληρωμές το 2011 ήταν στα 6.358
εκατ. ευρώ, το 2012 στα 5.644 εκατ. ευρώ, το 2013 στα
5.616 εκατ. ευρώ, το 2014 στα 5.737 εκατ. ευρώ και το
2015 στα 5.765 εκατ. ευρώ, επίσης μειούμενη.
ΤΗΣ ΑΝΘΉΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΎΛΟΥ

ΑΜΙΑΝΤΙΤ
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Η νομιμότητα να συμβαδίσει
με τον πρακτικό ρεαλισμό!

Έγινε Κοινή Ανακοίνωση των τριών
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της περιοχής της Πάτρας (Οικολογική Κίνηση
Πάτρας, Σύλλογος Προστασίας Υγείας
κ’ Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου
Υγείας Χαλανδρίτσας, ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ)
με την οποία ζητούν από κάθε αρμόδια
αρχή, περιλαμβανομένου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την ΑΜΕΣΗ ανάληψη πρωτοβουλιών και τη δρομολόγηση
νόμιμης αλλά και ρεαλιστικά εφαρμόσιμης λύσης του σοβαρού προβλήματος Δημόσιας Υγείας και περιβάλλοντος
που συνιστά η εγκαταλελειμμένη πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ.
Όπως προέκυψε και στην πρόσφατη,
υψηλού επιπέδου ημερίδα την οποία διοργάνωσε η περιβαλλοντική οργάνωση
ECOCITY στην Πάτρα, η πρόσκληση προς
την πλευρά των ιδιοκτητών, στην οποία
ήδη προέβη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να εφαρμόσουν την απόφαση του
2011 για μεταφορά του συνόλου των
αποβλήτων που βρίσκονται στο χώρο,
σε κατάλληλες Μονάδες Διαχείρισης στη
Γερμανία είναι ενέργεια νομότυπη μεν,
αλλά μετά βεβαιότητος μη επαρκής για
να δώσει αποτέλεσμα. Και τούτο διότι
η απόφαση αυτή και λόγω του κόστους
της τάξης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
αλλά και των μεγάλων δυσχερειών που
συνεπάγεται η μεταφορά δεκάδων χιλιάδων τόνων ρυπασμένων υλικών (χωμάτων κυρίως) στο εξωτερικό, παραμένει
πρακτικά μη εφαρμόσιμη τόσο και για
τους ίδιους λόγους, όσο ήταν και κατά τα

έξι χρόνια αδράνειας τα οποία πέρασαν
με το πρόβλημα να έχει παραδοθεί στη
διάθεση του ανέμου και της λεηλασίας.
Οι αρχές οφείλουν αξιοποιώντας κάθε
νόμιμο μέσο να υποχρεώσουν ΑΜΕΣΑ
την πλευρά των ιδιοκτητών, αφού περιφράξει και φυλάξει το χώρο, να ξεκινήσει από τα πρώτα, και με το εκτιμώμενο
στα λογικά επίπεδα των 2- 4 εκατομμυρίων ευρώ κόστος να τα στείλει χωρίς
καμιά καθυστέρηση στο εξωτερικό για
διαχείριση. Παράλληλα όμως, οφείλουν
να διευκολύνουν ρεαλιστικά την ολοκλήρωση της λύσης, παρέχοντας την άδεια
στην πλευρά των ιδιοκτητών να προχωρήσει σε υγειονομική ταφή σε τμήμα
του οικοπέδου της των 135 στρεμμάτων
των μικρής ή απλώς πιθανής επικινδυνότητας ποσοτήτων των ρυπασμένων
χωμάτων, με υποχρέωση άμεσης δεντροφύτευσης του χώρου αμέσως με
τη λήξη των εργασιών αυτών. Η πλευρά των ιδιοκτητών, (και ιδίως η Εθνική
Τράπεζα) καιρός είναι να αναλάβει πλήρως την κοινωνική της ευθύνη.
Με την ασφαλή απομάκρυνση και διαχείριση των κυρίως επικινδύνων υλικών, με την ασφαλή επιτόπια διαχείριση
των υπολοίπων, με την οριστική παύση
της διασποράς ινών με τον άνεμο και με
την μετατροπή του γηπέδου των 135
στρεμμάτων από πρόβλημα Δημόσιας
Υγείας σε αναπτυξιακή μονάδα. Μόνο
έτσι θα επιτευχθούν οι στόχοι.
Είναι ανάγκη η νομιμότητα να συμβαδίσει με τον πρακτικό ρεαλισμό.

Από την εγκαταλελειμενην ΑΜΙΑΝΤ

Δικαιώνεται ο πολύχρονος αγώνας του Συλλόγου μας
Ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης του Βυζαντινού Ι.Ν. της Παναγίας της Μέντζενας
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Αυτή η πληροφορία ήταν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου μια ευχάριστη έκπληξη και
ασφαλώς μια δικαίωση του πολύχρονου αγώνα του, ο οποίος ξεκίνησε από
το 2011. Κανείς δεν φανταζόταν ότι τόσο
σύντομα θα γινόταν αυτό, μετά τις επαφές που είχαν τα μέλη του ΔΣ με τους
αρμόδιους του Υπουργείου Πολιτισμού
& Αθλητισμού και όπως είχε τονίσει και
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
κ. Πολίτης όταν τον επισκέφθηκε τετραμελής αντιπροσωπεία του Συλλόγου, το
Υπουργείο αδυνατούσε λόγω οικονομικής κρίσης να εξασφαλίσει τη σχετική
δαπάνη. Ωστόσο στον κ. Πολίτη παρεδόθη ο σχετικός φάκελος με την εγκεκριμένη
μελέτη (340/10-2-2014)
από την προϊσταμένη της
6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων μαζί
και το επισυναπτόμενο
αίτημα του Μητροπολίτη
Πατρών κκ. Χρυσοστόμου, ο οποίος υπήρξε
ένθερμος υποστηρικτής
της όλης προσπάθειας του
Συλλόγου στη διεκδίκηση
της συντήρησης και της
αποκατάστασης του σεισμοπαθούς ιερού ναού.
Η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, όπως
είναι γνωστή, είναι κηρυγμένο μνημείο (απόφαση κήρυξης 16848/10-12-1964,
ΦΕΚ 30/Β/16-1-1965) και
προστατεύεται βάσει του Ν.
3028/2002.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ

Η Παναγία της Μέντζενας είναι μια τρίκλιτη βασιλική του 10ου αιώνα, όπως η
Μητρόπολη του Μυστρά και η Ι.Μ. Βλαχερνών. Από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχουν γίνει σχετικές μελέτες στα
πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών
του, όπως ήταν και η εργασία της τότε
φιλόλογου και Ηγουμένης σήμερα Σιλουανής της Ι.Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου
(Πελαγίας) Θηβών. Καθίσταται φανερό
ότι η Παναγία της Μέντζενας ήταν ήδη
γνωστή και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
του εξωτερικού, όπως της η ανωτέρω
περίπτωση της Οξφόρδης.
Από μαρτυρίες που προήλθαν από πολύχρονες ανασκαφές, οι οποίες ξεκί-

νησαν το 1981 στην περιοχή, αναφέρουν
ότι πρόκειται για ιερό ναό που οικοδομήθηκε πάνω σε τμήμα ρωμαϊκού κτιρίου, ο
δε χώρος γύρω από το ναό χρησιμοποιήθηκε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους
ως χριστιανικό νεκροταφείο.

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Στον κυρίως ναό έχουν χρησιμοποιηθεί ανεστραμμένα ιωνικά κιονόκρανα
από παρακείμενα κτίρια της αρχαιότητας.
Στόχος του Συλλόγου και των υπολοίπων συνεργαζομένων φορέων, όπως της
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων, της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών, του Δήμου Ερυμάνθου και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
της Αγ. Παρασκευής Μέντζενας, με επικεφαλής
τον εφημέριο π. Μιχαήλ
Γκότση, ήταν και είναι, η
διασφάλιση της επισκεψιμότητας του ναού, η προβολή και η ανάδειξή του.
Με δαπάνη που εξασφαλίστηκε από μέλη
και φίλους του Συλλόγου
και από σχετική λαχειοφόρο αγορά και με τη
στήριξη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, συγκεντρώθηκαν επαρκή
χρήματα για τη χρηματοδότηση της απαραίτητης τεχνικής μελέτης
για τη συντήρηση και
αποκατάσταση του ιερού ναού.
Ενημερωτικά από το
2011, με πρωτοβουλία
του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περι-

βάλλοντος περιοχής ΚΥΧ και
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών μαζί με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της
Αγ. Παρασκευής, αλλά και
με τη στήριξη του Δημάρχου
Ερυμάνθου κου. Καρπή τελούμε κάθε χρόνο παρουσία
πλήθους κόσμου, στον αύλειο χώρο του Βυζαντινού
μνημείου Ιερά Παράκληση κατά την περίοδο του
Δεκαπενταύγουστου μετά
από τη σχετική άδεια της
Εφορείας Αρχαιοτήτων.

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Τα ΜΜΕ επίσης της
πόλης, η εφημερίδα μας
ΥΠΑΙΘΡΟΣ, με την ευκαιρία κάθε εκδήλωσης, έφερναν το όλο
θέμα στην επικαιρότητα για να επισημαίνεται
η διαχρονική εκκρεμότητα. Παράλληλα ο
Σύλλογος δε σταμάτησε να αναζητά την
εξεύρεση χορηγών από τους διάφορα
ιδρύματα, γνωστά στο πανελλήνιο για τις
προσφορές των, σε ανάλογες αποκαταστάσεις μνημείων της χώρας μας. Επίσης συνεργάστηκε και υπέγραψε σχετική
συμφωνία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού προκειμένου
να δώσει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση
με την εμπειρία που διαθέτει σε ανάλογες περιπτώσεις και να καταχωρηθεί στα
μνημεία υπό κατάρρευση.
Αξίζει να αναφερθεί ότι για τους ίδιους
λόγους ανάδειξης και προβολής ο Σύλλογος το 2011 τέλεσε τις επετειακές του
εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια λειτουργίας

του, στον εξωτερικό χώρο του Βυζαντινού μνημείου. Το Σεπτέμβριο του 2012
με τους ιερείς π. Δημήτριο (Αρχιερατικό
Επίτροπο και εκπρόσωπο του Μητροπολίτη) και τον π. Μιχαήλ τέλεσαν Θεία Λειτουργία με δεκάδες συμπολιτών μας την
ημέρα της πανήγυρης του ιερού ναού.
Οι εργασίες όπως μας αναφέρει το σχετικό έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
θα συνεχιστούν με τη χρηματοδότηση του
οικονομικού έτους 2018 και πάλι από το
Υπουργείο Πολιτισμού. Θεωρούμε ότι
είναι μια ευχάριστη εξέλιξη για τον ιερό ναό, για τη Μέντζενα και για την περιοχή γενικότερα. Ωστόσο έχουν ακόμα
πολλά να γίνουν.

Η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή είναι δείγμα υψηλής περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ
Χρειάζεται αλληλεγγύη και περισσότερη δράση για την προστασία της δημόσιας

Οι ιερείς ευλογούν τις πίτες. Δεύτερος από αριστερά ο π. Δημήτριος, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου κκ. Χρυσοστόμου

Η χορωδία του Παμμικρασιατικού Συλλόγου Πατρών

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Τέλος ευχαρίστησε τους ιερείς, τους φορείς τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για τη συμμετοχή
τους στην εκδήλωση, όπως και τη χορωδία του Παμμικρασιατικού Συλλόγου Πατρών και το χορευτικό του
Πολιτιστικού Συλλόγου ‘’Παναγία η Γηροκομήτισσα’’,
καθώς και τους υπεύθυνους αυτών, μαέστρο κ. Στ. Σακοράφα και το χοράρχη κ. Χρ. Γιαννόπουλο αντίστοιχα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 2017
Στις 15 Ιανουαρίου 2017 με υποδειγματικό τρόπο
διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου για την
ανάδειξη 13μελούς νέου Δ.Σ. και 3μελούς εξελεγκτικής επιτροπής.

ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ & ΔΡΆΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ
• Γνωστοποιήσαμε (30/1/17) στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ελλάδος την
ύπαρξη κεκαλυμμένων κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε ταράτσες οικιών στην Οβρυά: α) Κρεσταίνων
και Ζαχάρως και β) Δημοκρατίας και Πολυτεχνείου.
• Ασχοληθήκαμε με την ολισθηρότητα του δρόμου,
γύρω από την κεντρική πλατεία της Κρήνης, από τα
ύδατα της βροχής, προκειμένου να αποτραπεί ατύχημα.
• Λάβαμε πρωτοβουλία για τη συνάντηση όλων
των Περιβαλλοντικών οργανώσεων της ευρύτερης
περιοχής των Πατρών και για επαναδραστηριοποίηση
του Συνδέσμου αυτών.
• Στείλαμε επιστολή προς την ΑΔΜΗΕ (ΔΕΗ) προκειμένου να έχουμε σχετική ενημέρωση και κατ’ επέκταση να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό, σχετικά με την
υπογειοποίηση αντί της υπερύψωσης των πυλώνων της
ΔΕΗ, στην περιοχή μας. Κοινοποιήσαμε την απάντηση
που λάβαμε στους πολίτες και στον Δήμαρχο Πατρέων.
• Προέβημεν σε συλλογή υπογραφών συμπαράστασης για την περίπτωση της ρύπανσης στις Σκουριές Χαλκιδικής.
• Στις 5/4/2017 για τις «Κεραίες κινητής τηλεφωνίας» στην Οβρυά έγινε εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Θέμα
της εκδήλωσης: « Η επίδραση της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας σε παιδιά κι εφήβους» με ομιλητή τον παιδίατρο ογκολόγο-αιματολόγο κ. Απόστολο Πουρτσίδη του

Στο προεδρείο από αριστερά η κα. Ρίζου, ο κ. Δελαπόρτας και η κα. Κοκοβίκα, στο
βήμα η Γ. Γραμματέας κα. Γ. Γκοτσοπούλου
Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.
• Ακολούθησαν επιστολές προς το Ευρωπαϊκό κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, το
ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το ίδρυμα Ψύχα, το ίδρυμα
Κωστόπουλου το ίδρυμα Παν και Έφης Μιχελή και
προς το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς για την
χρηματοδότηση της αναστήλωσης του σπουδαίου Βυζαντινού μνημείου του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας, της Μέτζαινας.
• Κρίθηκε αναγκαίο, μετά από συνάντηση των εκπροσώπων των Πολιτιστικών Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής του Περιφερειακού Ιατρείου Σαραβαλίου
από Καλλιθέα έως Σούλι, (την οποία προκάλεσε ο
Σύλλογος), αβίαστα να υπογραφεί κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας για την επιχειρούμενη Διοικητική αλλαγή
του Π.Ι. Σαραβαλίου από το Κ.Υ.Χαλανδρίτσας στο Κ.Υ.
Ζαρουχλεϊκων. Αυτό έχει σταλεί στον Υπουργό Υγείας και στην 6η ΥΠΕ. Οι 12 φορείς που υπέγραψαν και
σφράγισαν το ψήφισμα εξέφρασαν την αντίθεσή τους
σε αυτήν την αλλαγή, ως μη συμφέρουσα τους κατοίκους του Π.Ι. Σαραβαλίου.

• Στις 26/03/2017 Ο Σύλλογος από κοινού με τον
Δήμο Ερυμάνθου, τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, το
Κ.Υ. Χαλανδρίτσας και με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών πραγματοποίησαν στο Κ.Υ.Χ. την άκρως πετυχημένη εκδήλωση με θέμα: «Η υγεία στην ύπαιθρο».
Σκοποί: Η επισήμανση της σημαντικότητας της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και η προσφορά τους στον
αγροτικό πληθυσμό. Μία πολύ σημαντική εκδήλωση
με πολύ μεγάλη συμμετοχή φορέων και πολιτών, με
αξιόλογες τοποθετήσεις ειδικών επιστημόνων καθώς
επίσης και Δημάρχων, Περιφερειάρχη, εκπροσώπων
της Υγειονομικής Περιφέρειας και εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ιδιαίτερα εντύπωση έκανε
η συμμετοχή των πολιτών από τα διάφορα Δημοτικά
Διαμερίσματα της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ.Χ. και
του Συλλόγου μας.
• Στις 28 Μαΐου 2017 έγιναν εκδηλώσεις για την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με την τέλεση Θείας
Λειτουργίας στην Ι.Μ. Αναλήψεως Παυλοκάστρου- Μιντιλογλίου και με ενημερωτική εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή το χημικό κ. Νίκο Καφαντάρη ειδικό στα

ενεργειακά θέματα με θέμα ‘’Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Οικιακό Τομέα – Περιβαλλοντικά και Οικονομικά Οφέλη’’.
• Η συνεργασία με Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής
ευθύνης του Συλλόγου συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά.
• Πραγματοποιήσαμε ιερή Παράκληση στον ιερό
ναό της Παναγίας της Μέτζενας στις 9 Αυγούστου
2017 με την παρουσία και την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ. Χρυσοστόμου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα άμεσης αναστήλωσης της Παναγίας
της Μέντζενας.
• Το Δεκέμβριο είχαμε μία σειρά από ενημερωτικές
εκδηλώσεις για τα Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και
με τα Τ.Ε.Ι. Ο κ. Δετοράκης, ένας εκ των ομιλητών, είχε
την επιμέλεια της έκδοσης ειδικού ενημερωτικού εντύπου. Επισκεφθήκαμε τα Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδος (Πατρών,
Αιγίου, Πύργου, Αμαλιάδας, Αγρινίου και Αντιρρίου).
• Πραγματοποιήσαμε ενημερωτική εκδήλωση στο
Πνευματικό κέντρο Δεμενίκων τον Μάρτιο με θέμα:
«Διατροφή και Καρκίνος» με ομιλητή τον καθηγητή
Γεωπονικής Αθηνών κ. Φασσέα Κών/νο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ
Συμμετείχαμε:
1. Στο Σεμινάριο κοινωνικής οικονομίας στο Δήμο
Ερυμάνθου στις 3/4/5- 3- 2017.
2. Στη Δεντροφύτευση του Συλλόγου με τη συμμετοχή μαθητών του Γυμνασίου Χαλανδρίτσας στη θέση
« Άη Λιάς» Χαλανδρίτσας.
3. Στο 6ο Φόρουμ Ενέργειας στην Πάτρα (4-5/02/17).
4. Let’sdoitGreece! Στις 2 Απρίλη 2017 μέλη του
Συλλόγου, σε ομάδες, συμμετείχαν στην Πανελλήνια
οικολογική δράση, με τον καθαρισμό του δρόμου
Χαλανδρίτσας- Πατρών, στο πλαίσιο της καμπάνιας
«ενώνουμε τις πόλεις μας καθαρίζοντας». Παράλληλα
άλλη ομάδα του Συλλόγου συμμετείχε σε δεντροφύτευση στο θεατράκι της Κρήνης με τον τοπικό Σύλλογο.
5. Στον καθαρισμό του δάσους και της πλατείας
του Κεφαλόβρυσου την Κυριακή 7 Μαΐου με διοργανωτή τον Φιλοδασικό Σύλλογο Σαραβαλίου και τον
Δήμο Πατρέων.
6. Στη βράβευση για τα «Πρόσωπα της χρονιάς
2016». Προταθήκαμε στο διαγωνισμό που διοργανώθηκε από την εφημερίδα των Πατρών «Πελοπόν-
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ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ 2018
υγείας και του περιβάλλοντος

ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΟ ΧΘΕΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΑΣΟΣ

Ανθοδέσμη στο μαέστρο κ. Σακοράφα

νησος», στις 14/01/17, στο Συνεδριακό κέντρο
του Πανεπιστημίου Πατρών.
7. Στο 5ο Φόρουμ Υγείας 19/20-5-2017 στο
PatraPalace, που διοργάνωσαν η Περιφέρεια
Δυτ. Ελλάδος και ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων
με θέμα « Εθελοντισμός, υγεία και ανάπτυξη».
8. Στην ανάβαση του Ομπλού στις 11 Ιουνίου 2017 από κοινού με τον Σύλλογο Ανάδειξης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήνης « Ο Άγιος
Αθανάσιος».
9. Στην πανελλήνια καμπάνια (Ιούλιος)
“Lifedebag”. Ενημέρωση στην παραλιακή ζώνη Ροϊτίκων- Βραχνεϊκων από κοινού με την
«Κίνηση Προστασίας Παραλιακής Ζώνης Δ.Ε.
Βραχνεϊκων».
10. Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή του Συλλόγου μας με περίπτερο κι άλλες δράσεις στην
16η Αγροτική έκθεση Χαλανδρίτσας από 31-8/
3-9- 2017.
11. Περπατήσαμε στις 5/9/17 στην Μίνι Περιμετρική συμμετέχοντας στους εορτασμούς στο
ύψος του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου για τη δημιουργία της.
12. Στον ετήσιο περίπατο υγείας στην γέφυρα
«Χαρ. Τρικούπης» (Οκτώβριος).
13. Η Τσικνοπέμπτη εορτάστηκε από το Σύλλογο στις 16/02/17 στην ταβέρνα «Μουριές» με
αθρόα συμμετοχή φίλων και μελών του Συλλόγου μας.
14. Στις 8 Οκτωβρίου έγινε καθαρισμός από
μέλη μας, ως κοινή δράση του Συνδέσμου Περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων της
ευρύτερης περιοχής στην ακτή του Καστελόκαμπου, στην περιοχή Δάφνες στα πλαίσια της
πανελλήνιας δράσης της HELMEPA.
15. Στις 15 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 7η Γιορτή του Τσίπουρου, στο κτήμα Διαμαντή με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή
41 Πολιτιστικών Συλλόγων και επιπλέον με τους
Δήμους Ερυμάνθου, Πατρών, Δυτικής Αχαΐας
και Καλαβρύτων & Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος.
16. Στις 5 Νοεμβρίου, οργανώσαμε ιατροκοινωνική εκδήλωση με θέμα «η αξία των εμβολιασμών» στο πνευματικό κέντρο του ιερού
ναού Αγ. Νικολάου Σαραβαλίου με τον Ιατρικό
Σύλλογο, την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος και το

Κ.Υ. Χαλανδρίτσας.
17. Συμμετοχή στην ημερίδα, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αιμοδοτών στο Κ.Υ.Χ. με θέμα: «
σφαλής οδική συμπεριφορά και αιμοπροστασία».
18. Στις 18/11/17 στο 20ο Φόρουμ Ανάπτυξης
στο Ξενοδοχείο Αστήρ Πατρών με θέμα της τράπεζας του Συλλόγου μας «Θεσμική, οικονομική
και κοινωνική δυναμική της γεωργικής παραγωγής, και της προστασίας του περιβάλλοντος
και του καταναλωτή», με πολύ ενδιαφέρουσες
εισηγήσεις.
19. Δεντροφύτευση την Κυριακή 19/11/17
μαζί με την Περιφέρεια και τους προσκόπους
στην περιοχή Κεφαλόβρυσου-Ομπλού.
20. Συμμετείχαμε στην ημερίδα του ECOCITY
με θέμα τα τοξικά εγκατελελημμένα απόβλητα
της Αμιαντίτ.
21. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ.
Ο κ. Αθαν. του Χρ. Θεοδωρόπουλος εξελέγη στην
7μελή γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ για δεύτερη
φορά. Το Συνέδριο διεξήχθη στην Ηγουμενίτσα
με συνδιοργανωτές την ΚΕΔΕ, την ΠΕΔ Ηπείρου,
τον Δήμο Ηγουμενίτσας στις 17-19/11.
22. Στην Δασοφύλαξη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή Ομπλού –Κεφαλόβρυσου. Τον συντονισμό έχει ο Φιλοδασικός,
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σαραβαλίου με το Δήμο Πατρέων.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
1. Τριήμερη εκδρομή πραγματοποιήθηκε το
Φεβρουάριο στο Μέτσοβο- Βεργίνα- Πέλλα. Είχε μεγάλη επιτυχία και τεράστιο ενδιαφέρον ως
προς τα αρχαιολογικά εκθέματα.
2. Α’ Χαιρετισμοί, πραγματοποιήθηκαν τον
Μάρτιο στην Παναγία της Κορυφής με μεγάλη
επίσης συμμετοχή.
3. Διήμερη προσκυνηματική εκδρομή του Συλλόγου στην Τήνο στις 20/21 Απριλίου.
4. Εκδρομή στην Αρχαία Πλευρώνα, Αρχαία
Καλυδώνα, Οινιάδες, Ρωμαϊκές θέρμες Μεσολογγίου στις 25 Ιουνίου, με μεγάλο ενδιαφέρον
λόγω της αρχαιολογικής σημαντικότητας των
παραπάνω περιοχών.
(συνέχεια στη σελίδα 6)

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κα. Ιωάννα Θεοδωροπούλου ανέγνωσε το σκεπτικό της βράβευσης του κου. Σακελλαρίου Παναγιώτη του Κων/νου.
‘’Ο Σύλλογός μας, ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας &
Περιβάλλοντος της περιοχής του Κ.Υ.Χ., κάθε χρόνο
κατά την τελετή της Αι-βασιλιάτικης πίτας, με απόφαση
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τιμά την προσφορά συντοπιτών μας στην εξυπηρέτηση των σκοπών
του Συλλόγου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της τοπικής μας κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι,
Σήμερα τιμούμε με ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ. (Πρακτικό Νο.22 /20-12-17)
τον συμπατριώτη μας από το Βασιλικό κ. Παναγιώτη Σακελλαρίου
του Κωνσταντίνου.
Ο κ. Σακελλαρίου, όχι μόνον
αυτός αλλά και η οικογένειά του
βρέθηκαν κοντά στο ξεκίνημα
του Συλλόγου Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος. Ο ίδιος είχε την
ιδέα να μας προτείνει τη δημιουργία του σχετικού δάσους γύρω από
το νεόδμητο τότε Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας. Το τότε Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου άδραξε την ευκαιρία
και υιοθέτησε την πρόταση ως
απαραίτητη, για την αύξηση του
πρασίνου στην περιοχή. Κατόπιν
ενεργειών του Συλλόγου και της
άμεσης ανταπόκρισης της Δασικής Υπηρεσίας του

Νομού και στη συνέχεια της Κοινότητας Χαλανδρίτσας,
ενήργησαν όλοι μαζί για τη σταδιακή δημιουργία διακοσίων στρεμμάτων πευκοδάσους γύρω και πίσω από το
Κέντρο Υγείας.
Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο διακρίνεται μία εικόνα της εποχής εκείνης που εγκαινιάστηκε το
Κέντρο Υγείας (Σεπτέμβριος 1991). Διακρίνει κανείς την
αραιά βλάστηση που επικρατούσε τότε γύρω από το Κ.Υ.Χ.
Διακρίνονται οι τότε Κοινοτάρχες του τέως Δήμου Φαρρών να εγκαινιάζουν τη δενδροφύτευση, από το εσωτερικό μέρος του Κέντρου Υγείας. Ήταν μία συμβολική
προσπάθεια δενδροφύτευσης. Κάθε κοινότητα με τον εκπρόσωπό της, μπροστά από την ανηρτημένη μαρμάρινη
πλάκα με το όνομα της Κοινότητας, φύτεψε συμβολικά το δικό
της δενδρύλλιο. Ένας τρόπος για
να αποδειχθεί ότι οι Κοινότητες
αγκαλιάζουν το δικό τους Κέντρο
Υγείας και τ’ ανάπαλιν.
Σήμερα έχουμε αυτή την αεροφωτογραφία που το πράσινο με
τα χρόνια αναπτύχθηκε, άλλαξε τη
γύρω περιοχή και προβλήθηκε ακόμα
περισσότερο το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας. Αυτή τη θετική εξέλιξη με
εμπνευστή τον κ. Π. Σακελλαρίου
θέλησε ο Σύλλογος να τιμήσει.
Παρακαλούμε τον κ. Δριβήλα
να παραδώσει την τιμητική διάκριση, αφού τον συγχαρούμε
και τον ευχαριστήσουμε.
Ο Σακελλαρίου Παναγιώτης
ευχαρίστησε το ΔΣ του Συλλόγου για
την τιμητική διάκριση θεωρώντας ασήμαντη την προσφορά του. ‘’Δεν έκανα τίποτε άλλο από το να υποδείξω
την έλλειψη και την ανάγκη στο
χώρο. Χαίρομαι γιατί καρποφόρησε. Ελπίζω να υπάρχουν τέτοιες ανάλογες προτάσεις. Όλοι
πρέπει να προσπαθούμε για το
καλό της περιοχής και όλοι να
συμμετέχουμε. Χρόνια πολλά, καλή
χρονιά, υγεία και καλοσύνη.’’

Κοινοτάρχες
του τέως Δήμου Φαρρών
συμμετέχουν
στην συμβολική δενδροφύτευση

Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί τον πρώτο και βασικό παράγοντα ανάπτυξης κάθε περιοχής
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Λέµε όχι στη συρρίκνωση της περιοχής
του Κ.Υ.Χ. και του προσωπικού του
Θέλουµε να παραµείνει το Περιφερειακό
Ιατρείο Σαραβαλίου στο ΚΥ Χαλανδρίτσας

ΨΗΦΙΣΜΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Προς: κ. Αν. Ξανθό, Υπουργό Υγείας
κ. Γ. Νικολόπουλο, Διοικητή 6ης Υ.Π.Ε.
κ. Δ. Κωστακιώτη, Υποδιοικητή 6ης Υ.Π.Ε.
Κοιν.: 1) κ. Απ. Κατσιφάρα, Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδος
2) Βουλευτές Νομού Αχαΐας
3) κ. Κ. Πελετίδη, Δήμαρχο Πατρέων
4) κ. Αθ. Καρπή, Δήμαρχο Ερυμάνθου

Το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου ‘’Παναγία η Γηροκομήτισσα’’

(συνέχεια από τη σελίδα 5)
5. 14 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε το

ετήσιο πέρασμα του Φαραγγιού του Βουραϊκού από μέλη και φίλους του Συλλόγου.
6. Ο Σύλλογος επανήλθε με μεγάλη συμμετοχή στις εκδρομές του εξωτερικού μετά
από δυο χρόνια απουσίας λόγω οικονομικών δυσκολιών και πραγματοποίησε την
καλοκαιρινή εκδρομή του στη Σερβία από
τις 26- 31 Αυγούστου 2017. Η εκδρομή
ήταν άκρως επιτυχημένη καθώς η Σερβία
είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα με μοναδικό φυσικό κάλλος.
7. Εκδρομή στην Άρτα τον Σεπτέμβριο,
όπου απολαύσαμε τα ιστορικά μνημεία και
τους βιοτόπους της περιοχής.
8. Στις 7 Οκτωβρίου έγινε η μονοήμερη
εκδρομή στην Αθήνα, στο ίδρυμα Θεοχαράκη για την έκθεση «Μαρία Κάλλας: 40
χρόνια από τον θάνατό της» και στο Βυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο για την έκθεση «Ομάδα Τέχνης: 100 χρόνια, οι πρώτοι
Μοντερνιστές και ο Βενιζέλος».
9. Επίσκεψη στην Ι.Μ. Μακελαριάς στις
26/11.
ΤΕΛΕΤΗ ΠΙΤΑΣ
Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του
κέντρου τις πίτες ευλόγησαν εκ μέρους του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών
κκ. Χρυσοστόμου ο πατήρ Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αρχιερατικός Επίτροπος του
τέως Δήμου Φαρρών και Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου, οι ιερείς π. Νικόλαος
Δεκής, π. Σπυρίδων Γκολώνης, π. Ιωάννης
Σαμοϊλα και ο π. Νικόλαος Βγενόπουλος.
Η πρόεδρος του Συλλόγου κα. Θεοδωροπούλου Ιωάννα αφιέρωσε το κομμάτι της
πίτας στους ευαισθητοποιημένους πολίτες
γύρω από την προστασία της υγείας και του
φυσικού περιβάλλοντος.
Μαζί με το Σύλλογο έκοψαν την πίτα τους
και οι συνεργαζόμενοι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, της 7ης γιορτής του τσίπουρου με
εκπρόσωπό τους τον αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρωμανού κ. Πατούλα
Σταμάτη και εξ’ ονόματος αυτών ευχήθηκε
για το νέο έτος.
Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Δημήτριος Δριβήλας
Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Αθανάσιος Καρπής Δήμαρχος Ερυμάνθου, ο κ. Παναγιώτης Λαλιώτης Περιφερειακός Σύμβουλος,
ο κ. Θεόδωρος Μπαρής Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Γεώργιος Βασιλακόπουλος
εκπρόσωπος της ΟΙΚΙΠΑ και ο κ. Αθανάσιος
Θεοδωρόπουλος Πρόεδρος του Συλλόγου
Εθελοντών Αιμοδοτών ΚΥΧ. Όλοι ανεξαιρέτως εξήραν το πλούσιο και δημιουργικό
έργο του Συλλόγου και ευχήθηκαν στα μέλη του ΔΣ υγεία και δύναμη και με την ίδια
διάθεση να συνεχίσουν την ανοδική τους
πορεία προς χάριν, της τοπικής κοινωνίας
όπου δραστηριοποιείται ο Σύλλογος. Επίσης
παρευρέθησαν εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Συλλόγων Χρυσοπηγής, Χαλανδρίτσας,
Μοίρα, Εγλυκάδος ‘’Η έκφραση’’, Σουλίου,
Μοιραλίου, Φιλοδασικού, Δεμενίκων, Ρω-

μανού, Κρήνης, Αγ. Στεφάνου, Σαραβαλίου,
Συνοικίας Μακρυγιάννη, Γηροκομείου και
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών ΚΥΧ.
Στη συνέχεια ο Σύλλογος τίμησε, μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, τον κ.
Παναγιώτη Κ. Σακελλαρίου, κάτοικο Βασιλικού και το ζεύγος Βασίλη & Ελευθερίας
Παρασκευοπούλου, κατοίκους Χαλανδρίτσας για την προσφορά τους, στο Σύλλογο
και στην τοπική κοινωνία.
Το πρόγραμμα της εορταστικής εκδήλωσης άνοιξε η χορωδία του Παμμικρασιατικού Συλλόγου, την οποία προλόγισε
ο αντιπρόεδρος κ. Αλατσινός. Η χορωδία
απέδωσε μελωδικά νοσταλγικά τραγούδια
χαρίζοντας το κέφι σε όσους συμμετείχαν
στην εκδήλωση.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου ‘’Παναγία
η Γηροκομήτισσα’’, το οποίο απέδωσε με
επιτυχία παραδοσιακούς χορούς της Μικράς
Ασίας, δημιουργώντας στους παρευρισκόμενους συναισθήματα χαράς και συγκίνησης. Το χορευτικό προλόγισε η πρόεδρος
του Συλλόγου κα. Μαρία Δεληγιάννη, η
οποία απηύθυνε ευχές για την νέα χρονιά.
Να σημειωθεί ότι τόσο τα μέλη της χορωδίας, όσο και τα μέλη του χορευτικού απέσπασαν θερμό χειροκρότημα.
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΎΠΕΡΗΦΑΝΟΙ»

Μετά την ευλογία της πίτας από τους παριστάμενους ιερείς ο π. Δημήτριος Παπαγεωργίου (ως εκπρόσωπος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κκ. Χρυσοστόμου και αρχιερατικός επίτροπος του
πρ. Δήμου Φαρρών) ανέφερε: ‘’Θα αποδώσω πατρικές ευχές. Χρόνια Πολλά, Καλή
Χρονιά και ευλογημένη, καρποφόρα και
ειρηνική. Σας μεταφέρω τις ευχές και τις
ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κκ. Χρυσοστόμου, ο οποίος μόλις
έλαβε την πρόσκληση του Συλλόγου μας,
με παρακάλεσε να τον εκπροσωπήσω γιατί αδυνατούσε λόγω υποχρεώσεων να παραστεί. Άλλωστε είναι αρκετές οι φορές
που είναι παρών στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μέχρι ακόμη που τον θεωρούμε και
μέλος μας.
Κάθε χρόνο ο απολογισμός του ΔΣ είναι
τόσο μεγάλος, που κουραζόμαστε ακόμη
και να ακούμε τα δρώμενα μιας ολόκληρης χρονιάς. Η καινούρια χρονιά να είναι
επίσης δημιουργική. Είμαστε υπερήφανοι
και είμαστε από τις τυχερές και ευλογημένες περιοχές της χώρας μας που έχουμε
έναν τόσο δραστήριο Σύλλογο. Κάθε χρόνο
ο Σύλλογος ανεβάζει τον πήχη ακόμα πιο

ψηλά και ευχόμαστε και το 2018 να είναι το
ίδιο αποδοτικό και καρποφόρο.
Κυρία πρόεδρε, αγαπητά μέλη του ΔΣ και
του Συλλόγου, αγαπητοί φίλοι που είστε σήμερα μαζί μας χρόνια πολλά και κάθε καλό.’’
«ΟΜΟΨΎΧΙΑ»- ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΎ ΚΕΝΤΡΟΎ ΎΓΕΙΑΣ

Η πρόεδρος του Συλλόγου κα. Ιωάννα
Θεοδωροπούλου στη συνέχεια ανέφερε:
Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους των μελών του Δ.Σ. στην αποψινή εορταστική και
θεσμική εκδήλωση του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του ΚΥΧ. Στα πλαίσια της Γενικής
Συνέλευσης έχουμε και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας όπως το συνηθίζουμε
κάθε χρόνο.
Ευχόμεθα με την ευκαιρία του νέου έτους
υγεία και το 2018 να είναι δημιουργικό. Ομοψυχία και αλληλεγγύη και περισσότερη δράση στην προστασία της δημόσιας υγείας &
του περιβάλλοντος. Καλή χρονιά σε όλους.
Τέλος ευχαρίστησε εκ μέρους των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εκπροσώπους των Πολιτιστικών Συλλόγων που
παρευρίσκονται και όλους τους συμμετέχοντες. Με την ευκαιρία ανέφερε ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δουλεύει όλα αυτά τα χρόνια για τη βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου
Υγείας Χαλανδρίτσας, όπως για τη στελέχωσή του, για τον εξοπλισμό του και για τη
διατήρηση ακεραίας της υγειονομικής του
περιοχής, όπως είναι μέχρι σήμερα, δηλαδή
την περιοχή με τους τέως Δήμους Μεσσάτιδος & Φαρρών, με την πρώην Κοινότητα
Λεοντίου κλπ.
Στη συνέχεια εκλήθησαν οι φορείς της
περιοχής:
«ΕΠΙΤΎΧΗΜΕΝΕΣ ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Πατούλας Σταμάτης (αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ρωµανού, εκπρόσωπος
των 41 συνεργαζοµένων Πολιτιστικών Συλλόγων): ‘’Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά,
με υγεία και κάθε επιτυχία στο Σύλλογο.
(συνέχεια στη σελίδα 8)

κ. Υπουργέ Χαίρετε,
Μετά την επιτυχή ημερίδα, που έγινε στο
Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας (Κ.Υ.Χ.) με θέμα: ‘’Η Υγεία στην Ύπαιθρο’’, στις 26 Μαρτίου
2017, τόσο με τη συμμετοχή πλήθους κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, όσο και
με την παρουσία Υγειονομικών, Ιατρικών &
Αυτοδιοικητικών Αρχών από το Νομό Αχαΐας, καθώς και αρκετών εκπροσώπων από
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους.
Από αυτή την εντυπωσιακή συνάντηση
τόσων φορέων με ομιλίες, συζήτηση και
τοποθετήσεις προέκυψαν αρκετά μηνύματα.
Ένα από αυτά αφορούσε τη γενικότερη
λειτουργία του Κ.Υ.Χ. στην περιοχή, που υποστήριζε την άποψη, όχι στη συρρίκνωση της
περιοχής του Κ.Υ.Χ. και όχι στη συρρίκνωση
του προσωπικού του.
Η ενδιαφέρουσα ημερίδα έγινε γνωστή
στα ΜΜΕ του Νομού μαζί με τα πορίσματά της.
Σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2017, οι εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Συλλόγων της υγειονομικής περιοχής του Περιφερειακού Ιατρείου
Σαραβαλίου (Π.Ι.), το οποίο από το 1994 ανήκει στο Κ.Υ.Χ., συγκεντρώθηκαν σε αίθουσα
του Δήμου Πατρέων στην Οβρυά, προκειμένου να συζητήσουν,-όσα πρόκειται κατά
πληροφορίες μας- για τη μελλοντική Διοικητική υπαγωγή του ιατρείου, στο Π.Ε.Δ.Υ.
Ζαρουχλεΐκων, με την αιτιολογία του Καλλικρατικού Δήμου.
Αρκετές φορές όμως στο παρελθόν είχαμε εκφράσει Δημόσια όλοι οι φορείς, ότι
δεν πρέπει να ταυτίζονται τα Υγειονομικά
όρια με τα Αυτοδιοικητικά όρια.
Οι παρόντες σήμερα υπογράφουμε το
παρόν ψήφισμα διαμαρτυρίας, αφού συζητήσαμε με την ανάλογη σοβαρότητα, που
επιβάλλει η κρισιμότητα του θέματος και
αφού λάβαμε υπ’ όψιν μας τη μέχρι σήμερα προσφορά του τοπικού μας ιατρείου

22/11/2017

και κατ’ επέκταση του δικού μας Κέντρου
Υγείας. Αποφασίσαμε να σταθούμε ενάντια
στην εφαρμογή της όποιας αλλαγής, σε άλλο Υγειονομικό φορέα με το αιτιολογικό ότι
οι κάτοικοι της περιοχής μας, νιώθουν ικανοποιημένοι για τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν όλα αυτά τα χρόνια και έφεραν στον
τόπο μας τη μεγάλη Τομή.
Με τη σειρά μας επανερχόμαστε να ζητήσουμε, να αποδοθούν τόσο στο Κ.Υ.Χ. όσο
και στο Π.Ι. Σαραβαλίου τα αυτονόητα, σε
εξοπλισμό και προσωπικό και να είστε βέβαιος πως θα έχετε προσφέρει πολύ μεγάλη βοήθεια στους κατοίκους της περιοχής
του Κ.Υ.Χ. .
Η λαϊκή βάση των κατοίκων της περιοχής,
την οποία πολλαπλώς εκπροσωπούμε και
την οποία εσείς κατά κόρον επικαλείστε, δεν
συμφωνεί και είναι αντίθετη με την άσκοπη και αδικαιολόγητη, κατά τη γνώμη μας,
τυχόν απόφασή σας για αλλαγή υπαγωγής
του Π.Ι. Σαραβαλίου.
Επίσης το ίδιο θέλουμε να ισχύσει για το
νεοσύστατο ΤΟΜΥ Οβρυάς και Δεμενίκων να
είναι δηλαδή υπό τη στέγη και καθοδήγηση
του Κ.Υ.Χ., όπως ήταν όλα αυτά τα 23 χρόνια, όπου όπως γνωρίζεται προσωπικό του
Κ.Υ.Χαλανδρίτσας και όχι της Πάτρας (ΙΚΑ
& Δήμος) κάλυπτε αδιαλείπτως τις ανάγκες
της περιοχής του Π.Ι.Σαραβαλίου με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Ένα Κέντρο Υγείας, το οποίο χάρη στο
πρόγραμμά του &στο οργανόγραμμα εργασίας του, έφερε τα γνωστά πανελληνίως
αποτελέσματα, τόσο στον τομέα αντιμετώπισης των ασθενών όσο και στον τομέα της
πρόληψης των ασθενειών.
Επιθυμούμε λοιπόν για τους λόγους που
σας εκθέσαμε, να παραμείνει το Περιφερειακό Ιατρείο Σαραβαλίου στο Κ.Υ.Χαλανδρίτσας.
Θέλουμε να παραμείνουμε στη δοκιμασμένη και πετυχημένη λειτουργία του.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών
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Τα φαρμακευτικά φυτά από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Κ. ΜΑΡΣΕΛΟ
ΜΑΡΙΟ
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ο πρωτόγονος
άνθρωπος περιεργαζόταν με τα χέρια του και
δοκίμαζε με τη γεύση
του, τα φυτά που συναντούσε στο φυσικό του
περιβάλλον. Εκτός από
τροφή, μερικά από αυτά
άρχισαν να αναγνωρίζονται και για τις επιδράσεις τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Η άθροιση αυτής της παγκόσμιας εμπειρικής
γνώσης οδήγησε στην αναζήτηση και αξιοποίηση όλων εκείνων
των βοτάνων που ανακούφιζαν τον πόνο ή και θεράπευαν ακόμη ορισμένες ασθένειες. Είναι εντυπωσιακό ότι η εμπειρική αυτή
εφαρμογή των βοτάνων συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Μάλιστα,
πολλά από αυτά έχουν αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους από τη
σύγχρονη Ιατρική.

θανάτους

Ένας στους έξι
παγκοσμίως
σχετίζεται με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας
Η ρύπανση σχετίζεται με περίπου έναν στους έξι θανάτους παγκοσμίως (9 εκατομμύρια το 2015), σύμφωνα με μια νέα διεθνή
επιστημονική έρευνα, ίσως την πιο ολοκληρωμένη του είδους
της μέχρι σήμερα.
Σχεδόν όλοι αυτοί οι θάνατοι συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και
μεσαίου εισοδήματος, όπου η ρύπανση μπορεί να ευθύνεται ακόμη
και για το ένα τέταρτο των θανάτων, με χειρότερες περιπτώσεις
το Μπαγκλαντές και τη Σομαλία. Τους λιγότερους θανάτους από
ρύπανση έχει η Σουηδία.
Η ρύπανση του αέρα είναι αυτή με την μεγαλύτερη επίπτωση,
καθώς συνδέεται με τα δύο τρίτα των θανάτων από ρύπανση (περίπου 6,5 εκατ. πρόωροι θάνατοι το 2015). Ακολουθεί σε σοβαρότητα η ρύπανση των υδάτων (1,8 εκατ. θάνατοι), ενώ η ρύπανση

στους χώρους εργασίας ευθύνεται για περίπου 800.000 θανάτους
ετησίως. Η ρύπανση επιβαρύνει γενικότερα την υγεία, αυξάνοντας
τον κίνδυνο θανάτου κυρίως από καρδιά, εγκεφαλικό επεισόδιο
και καρκίνο των πνευμόνων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, στην Ελλάδα το 8% των
θανάτων - δηλαδή τουλάχιστον 1 στους 12 - κάθε χρόνο σχετίζεται με τη ρύπανση.
Από τους περίπου 122.000 θανάτους του 2015, κατά προσέγγιση
οι 9.800 συνδέονται με τη ρύπανση. Από αυτούς, οι 7.216 σχετίζονται με τη ρύπανση του αέρα, οι 257 με τη ρύπανση των υδάτων
και οι 1.422 με τη ρύπανση στους χώρους εργασίας (ιδίως όσον
αφορά το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ÕðÝñôáóç

Το φυσιολογικό βάρος κρατά την πίεση χαμηλά

Καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο
της αρτηριακής πίεσης διαδραματίζει η διατήρηση ενός υγιούς
βάρους καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής, σύμφωνα με τη νέα έρευνα
που παρουσιάστηκε στις Επιστημονικές Συνεδρίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας
για την υπέρταση, που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβρη στο
Σαν Φρανσίσκο.
Η υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελεί ένα από τους πέντε κύριους
παγκόσμιους κινδύνους θνησιμότητας. Δυστυχώς τόσο στις
αναπτυσσόμενες όσο και στις
ανεπτυγμένες χώρες η πίεση του
αίματος των περισσότερων ενηλίκων είναι υψηλότερη από το κανονικό επίπεδο. Μαζί με τη χρήση
του καπνού, τον σακχαρώδη διαβήτη, τη σωματική αδράνεια, το
υπερβολικό βάρος /παχυσαρκία
ευθύνεται για την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Ένα άτομο για
να χαρακτηριστεί υπερτασικό θα

και όσο μεγαλύτερο το χρονικό
διάστημα που μένει αδιάγνωστη
ή αθεράπευτη, τόσο μεγαλύτερες
είναι οι βλάβες που προκαλούνται
στον οργανισμό.
Εκτός από το έμφραγμα και το
εγκεφαλικό επεισόδιο, η νόσος
μπορεί να προκαλέσει ανεύρυσμα αορτής, καρδιακή ή και νεφρική ανεπάρκεια, μεταβολικό
σύνδρομο, ακόμα και προβλήματα σχετιζόμενα με την αντίληψη
και τη μνήμη.
Η έγκαιρη διάγνωση της πάθησης είναι απολύτως απαραίτητη. Για την αντιμετώπιση της
υπέρτασης υπάρχει πλήθος φαρμακευτικών θεραπειών, που σε
συνδυασμό με έναν υγιεινό τρόπο
ζωής, με τον έλεγχο του στρες και
της τακτικής παρακολούθηση της
πίεσης στο σπίτι, δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να ρυθμίσουν ικανοποιητικά τις τιμές τους
και στους ανθρώπους με υψηλό
κίνδυνο και να προλάβουν την
εμφάνιση των επιπλοκών.

πρέπει η συστολική αρτηριακή
πίεση να είναι ίση ή μεγαλύτερη
από 140 mm Hg και η διαστολική
ίση ή μεγαλύτερη από 85 mm Hg.
Οι παράγοντες που αυξάνουν
τον κίνδυνο για την υπέρταση
είναι η διατροφή που περιέχει
υψηλές ποσότητες νατρίου και

χαμηλές καλίου, η έλλειψη βιταμίνης D, η κατανάλωση αλκοόλ,
η έλλειψη άσκησης και η παχυσαρκία».
Η υπέρταση είναι μια ύπουλη
ασθένεια που δεν έχει εμφανή
συμπτώματα. Μάλιστα, όσο υψηλότερη είναι η αρτηριακή πίεση

Ελλάδα χωρίς άλλο κάρβουνο
Ένας σημαντικός τομέας δράσης της WWF Ελλάς είναι η ενέργεια και η απεξάρτηση από τον λιγνίτη, με ταυτόχρονη στροφή
της χώρας στην καθαρή ενέργεια και στην ενεργειακή αποδοτικότητα.
Δυστυχώς, στη χώρα μας λαμβάνονται συχνά σημαντικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και
την τσέπη μας για πολλές δεκαετίες, χωρίς ωστόσο να έχουν
μελετηθεί αρκετά ή να έχουν συγκριθεί με εναλλακτικές λύσεις.
Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας όπου σχεδιάζεται σήμερα η κατασκευή δύο νέων λιγνιτικών μονάδων και
η παράταση της ζωής πολλών υφιστάμενων.
Είναι όμως αυτή η ορθότερη επιλογή;
Στο βασικό αυτό ερώτημα επιχειρούν να απαντήσουν τεκμηριωμένα οι φίλοι από τη WWF με τη
νέα μελέτη τους για τον «Μακροχρόνιο
σχεδιασμό για το ενεργειακό σύστημα
της Ελλάδας» όπου δούλεψαν για πολλούς μήνες σε στενή συνεργασία με τους
επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Η συγκεκριμένη μελέτη, αποδεικνύει
ότι η απεξάρτηση από τον λιγνίτη είναι
όχι μόνο τεχνικά εφικτή αλλά θα έχει
ακόμη και οικονομικά οφέλη για τους
πολίτες. Τα σενάρια βασίστηκαν στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αυξημένη ενεργειακή
αποδοτικότητα, τα οποία οδηγούν σε σημαντικά χαμηλότερο
κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με αυτά που στηρίζονται στον λιγνίτη.
Παράλληλα, διαφαίνεται ότι η εξάλειψη του λιγνίτη από το
ενεργειακό μίγμα της χώρας, πρακτικά από το 2035, θα μειώσει δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνα για την κλιματική αλλαγή, ενώ θα βελτιώσει την
υγεία και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας στις κυρίως
λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες από δεκαετίες πληρώνουν βαρύ το τίμημα για να ηλεκτροδοτούμαστε όλοι εμείς.
Είναι λοιπόν ώρα η Ελλάδα να αλλάξει σελίδα αφήνοντας πίσω της τον λιγνίτη και εστιάζοντας στη δίκαιη μετάβαση στη
μετα-λιγνιτική περίοδο. Είναι εφικτό, είναι ευεργετικό για το
περιβάλλον, είναι οικονομικό, μα πάνω από όλα είναι επείγον!

Επόμενες Εκδηλώσεις Συλλόγου

23 Φεβρουαρίου

Α΄ Χαιρετισμοί στην Παναγία στο
Φραγκοπήδημα

11 Μαρίου

Ιατροκοινωνική εκδήλωση στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας για τις
εποχικές αλλεργίες

29 Απριλίου

Let’s do it-Καθαρισμός παραγλαύκειων οδών

13 Μαΐου

Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού (πεζοί & με Οδοντωτό)

31 Μαΐου – 5 Ιουνίου

Εξαήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους

Ανακύκλωση: Πολιτισμός, Οικονομία, Προστασία του Περιβάλλοντος
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Σ
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ
ΠΙΤΑ ΤΟΥ 2018
(συνέχεια από τη σελίδα 6)
Επίσης εύχομαι επιτυχίες στις συνεργασίες του Συλλόγου για τον πολιτισμό και
την ανάπτυξη.
«ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ»

αναφέρονται δύο λέξεις, μέσα στα άλλα,
πολύ σημαντικές, υπομονή και ομοψυχία.
Επειδή μου έκαναν εντύπωση τις επαναλαμβάνω, είναι αρκετά χρήσιμες για την
εποχή μας.
Κυρία πρόεδρε, αγαπητά μέλη του ΔΣ
αφού σας συγχαρώ για τις δραστηριότητές
σας και γι’ αυτό έχω εκφραστεί αρκετές
φορές, αυτό το πιστεύω και το πιστεύουμε πολλοί, πρέπει να κάνουμε και τα δύο
και υπομονή και ομοψυχία.
Βλέπω σήμερα πόσος κόσμος είναι παρών. Θερμά και πάλι συγχαρητήρια για τις
πάμπολλες δραστηριότητές σας. Καλή χρονιά και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. ‘’
«ΝΑ ΚΑΝΟΎΜΕ ΟΛΟΙ
ΤΟ ΑΎΤΟΝΟΗΤΟ»

Αθανάσιος Καρπής (∆ήµαρχος Ερυµάνθου): ‘’Το κομμάτι της πίτας το αφιερώνω στη συνεργασία των φορέων της
περιοχής μας για το καλό της τοπικής μας
κοινωνίας.
Εύχομαι σε όλους, χρόνια πολλά, καλή
χρονιά με υγεία και ευτυχία προσωπική και
οικογενειακή. Ιδιαίτερες ευχές στην πρόεδρο και στα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.
Τα μέλη του, να συνεχίσουν όπως και τον
προηγούμενο χρόνο αλλά και τα παλαιότερα, το δύσκολο αλλά δημιουργικό και
παραγωγικό τους έργο και ιδιαίτερα στο
περιβάλλον.
Ακούσαμε αυτές τις ημέρες αρκετοί
από εμάς ή ενδεχομένως διαβάσαμε για τα
αποτελέσματα της NASA σε σχέση με την
τρύπα του όζοντος, τα οποία ήσαν πολύ
σημαντικά και ενθαρρυντικά. Ήταν αποτέλεσμα και προϊόν του πρωτοκόλλου του
Μόντρεαλ. Πριν από 33 χρόνια στον Καναδά συμφωνήθηκε από αρκετά μέλη, από
τις αντίστοιχες κυβερνήσεις, σε συνεργασία με τις μεγάλες ρυπογόνες επιχειρήσεις
και βιομηχανίες, οι οποίες δέχτηκαν τελικά να εφαρμόσουν αυτό το πρωτόκολλο.
Τελικά τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν
ότι η μείωση της τρύπας του όζοντος είναι σημαντική. Αυτό δηλώνει ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, ανεξάρτητα από τα
λεγόμενα του Τράμπ. Ακόμη ότι υπάρχει η
δυνατότητα να ανατραπεί ακόμη περισσότερο αυτή η αρνητική μέχρι σήμερα πορεία.
Υπάρχει δηλαδή ελπίδα, υπάρχει δηλαδή ο
τρόπος να γλυτώσουμε και να λυτρώσουμε τον πλανήτη.
Ο Σύλλογος, αυτός ο δικός μας Σύλλογος και όσοι Σύλλογοι ασχολούνται με το
περιβάλλον, συνεισφέρουν στο μέτρο που
τους αναλογεί και στο μέτρο των δυνατοτήτων που διαθέτουν και προς αυτή την
κατεύθυνση κινείται.
Μαζί με το γενικότερο κίνημα θα μπορέσουμε να πούμε κάποια στιγμή στο μέλλον
ότι δεν κινδυνεύει πλέον ο πλανήτης Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι βρισκόμαστε
στην κόκκινη γραμμή!
Εύχομαι τέλος στο Σύλλογο να έχει πάντα επιτυχίες και καλή δύναμη στα μέλη
του ΔΣ.’’

Η βράβευση του ζεύγους κκ. Βασίλη & Ελευθερίας
Παρασκευοπούλου από το Δήμαρχο Ερυμάνθου κ.
Καρπή
σπάθεια και να ξέρετε ακόμη, ότι είσθε στις
καρδιές των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας και αυτό είναι μία δική σας επιτυχία.
Συγχαρητήρια για το έργο σας. ‘’
«ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ»

Θεόδωρος Μπαρής (∆ηµοτικός Σύµβουλος Ερυµάνθου) ’’Ευχές για ένα καλύτερο και πιο δημιουργικό έτος και με
μεγαλύτερη ευαισθησία για την προστασία
του περιβάλλοντος. Εάν όλοι φροντίζαμε
να κάναμε το αυτονόητο, τότε το περιβάλλον θα μας είχε πολύ λιγότερη ανάγκη. Το
αυτονόητο γιατί οι πάντες π.χ. γνωρίζουν
ότι μία πλαστική σακούλα, για να αναφερθώ στο θέμα των ημερών, χρειάζεται αιώνες για να αποδομηθεί. Παρόλα αυτά
εξακολουθούμε να τις χρησιμοποιούμε και
αλόγιστα να τις πετάμε χωρίς καμία σκέψη
για την προστασία του περιβάλλοντος, αν
και γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό.
Ο συγκεκριμένος Σύλλογος είναι εδώ για
να μας θυμίζει σε όλους τι ακριβώς πρέπει
να πράττουμε. Τελικά όμως ερωτώμεθα
για το τι δέον γενέσθαι. Θεωρώ ότι είναι
προσωπική η απόφαση και εκεί πρέπει να
εστιαστούμε. Να μην περιμένουμε πρώτα
να αλλάξουν οι άλλοι και έπειτα εμείς, γιατί
τότε δεν θα γίνει τίποτα.
Ευχές για κάθε καλό. Το κομμάτι της
πίτας θα το αφιερώσω σε όλους αυτούς
που προσπαθούν να μας ενημερώσουν,
να μας ευαισθητοποιήσουν και να μας κινητοποιήσουν, προκειμένου να κάνουμε
αυτό που θα έπρεπε από μόνοι μας.
Υγεία και δύναμη στην πρόεδρο και στα
μέλη του ΔΣ. ‘’
«ΣΤΗΡΙΖΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΑΣ»

Γιώργος Βασιλακόπουλος (εκπρόσωπος της ΟΙΚΙΠΑ): ‘’Μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές της Οικολογικής
Κίνησης Πάτρας στον ‘’αδελφό’’ Σύλλογο
Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος και
να τονίσω την πολύχρονη και πολύ θετική
συνεργασία που έχουν οι δύο Σύλλογοι
στα θέματα περιβάλλοντος. Εσχάτως επαναλειτουργήσαμε το Σύνδεσμο των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Ευρύτερης
περιοχής Πατρών, στον οποίο συμμετέχουν
πέντε Κοινωνικοί και Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι.
Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από
μία πολυποίκιλη κρίση και η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, είναι κυρίως πολιτιστική και περιβαλλοντική. Την οικονομική
κρίση την βιώνει μόνο η Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεύρεση ενεργών
πολιτών, γιατί έτσι όλοι μαζί συντονισμένα
και αποφασιστικά θα μπορέσουμε να αγωνιστούμε για τον κοινό στόχο, που είναι η
δημιουργία ανθρώπινης κοινωνίας σε ένα
βιώσιμο περιβάλλον.
Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι και πάλι
καλή επιτυχία στο Σύλλογο με την ευκαιρία
της πρωτοχρονιάτικης πίτας.’’

Πιστεύω πως ακούσατε ή διαβάσατε τις
τελευταίες ημέρες την τεράστια έλλειψη αίματος που δυστυχώς άγγιξε και τη δική μας
περιοχή, αφού παρατηρήθηκαν μεγάλες
ελλείψεις στις αιμοδοσίες των νοσοκομείων μας. Φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό για τα
βαριά περιστατικά, για τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία και για τα τροχαία ατυχήματα.
Μετά από πολλά χρόνια έλαβα τηλεφωνική κλήση από τη Διευθύντρια της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέας, η οποία
με παρακαλούσε να επικοινωνήσω με τα
μέλη του Συλλόγου μας για να καλυφθούν
έκτακτα περιστατικά, αφού δεν διέθεταν τις
απαιτούμενες μονάδες αίματος. Επ’ ευκαιρία
να αναφέρω ότι ο Σύλλογος Αιμοδοτών του
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας κατάφερε την
προηγούμενη χρονιά με τους εκατοντάδες
αιμοδότες του να ξεπεράσει τις 1.214 μονάδες και να είναι στην πρώτη θέση για τη
Νοτιοδυτική Ελλάδα τουλάχιστον.
Με αφορμή αυτά τα δύο γεγονότα το
κομμάτι της πίτας θα το κόψω με την ευχή για ακόμα περισσότερους εθελοντές
αιμοδότες. ‘’

«ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ»

«ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Θανάσης Θεοδωρόπουλος (Πρόεδρος
Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών ΚΥΧ): ‘’
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά, υγεία, δύναμη και ελπίδα.
Κυρία Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του
ΔΣ του ‘’αδελφού’’ Συλλόγου, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και σας συγχαίρουμε για το πλούσιο έργο που επιτελέσατε
την προηγούμενη χρονιά και προσωπικά
είμαι υπερήφανος γιατί τυγχάνω να είμαι
και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου. Σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία
στις προσπάθειές σας.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου κα. Ιωάννα
Θεοδωροπούλου μετά τη βράβευση του
κ. Παναγιώτη Σακελλαρίου, ανέγνωσε το
σκεπτικό της βράβευσης του ζεύγους Βασίλη και Ελευθερίας Παρασκευοπούλου.
‘’ Ένα πολύ για εμάς, αγαπητό ζευγάρι,
στάθηκε δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια,
αφότου άρχισε ο Σύλλογος να οργανώνει
τις ιατροκοινωνικές του εκδηλώσεις είτε
στο Κέντρο Υγείας είτε στα διάφορα Δ.Δ.
της περιοχής του, των τέως Δήμων Φαρρών και Μεσσάτιδος κλπ. Η διαχρονική
προσφορά του ζεύγους Βασίλη και Ελευθερίας Παρασκευοπούλου με άνθη παραγωγής των, διατηρούν άλλωστε ανθοκήπιο
στη Χαλανδρίτσα και μέχρι πρότινος είχαν
το ανθοπωλείο ‘’Ζέμπερα’’ στην Πάτρα,
ενίσχυαν και ομόρφυναν τις διάφορες εκδηλώσεις μας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου δεν μπορούσε να
μείνει αδιάφορο όπως το ίδιο συμβαίνει και
αντιμετωπίζει σε κάθε προσφορά και χο-

«ΎΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΨΎΧΙΑ»

Δημήτρης Δριβήλας (αντιπεριφερειάρχης): ‘’ Το κομμάτι της πίτας το αφιερώνω στη συνεργασία της Περιφέρειας με το
Σύλλογο και με τους άλλους Συλλόγους.
Έχω να πω μόνον ευχές για υγεία και πρόοδο. Στο μήνυμα των ευχών σας που διαβάζω στη διαφάνεια της οθόνης

Η βράβευση του κου. Παν. Σακελλαρίου
από τον κ. Δριβήλα

Παναγιώτης Λαλιώτης (Περιφερειακός
Σύµβουλος ∆υτ. Ελλάδος): ‘’Θέλω κατά
πρώτον να ευχηθώ στα μέλη του ΔΣ του
Συλλόγου και στα μέλη του, καλή χρονιά,
υγεία, ειρήνη και πρόοδο. Θέλω επίσης να
τονίσω για τον Σύλλογο, επειδή διαμένω
στην περιοχή και γνωρίζω τις δραστηριότητές του από τη νηπιακή του ηλικία, ότι
πρόκειται για ένα Σύλλογο, ο οποίος μόνο
επιτυχίες προσφέρει, ξεκινώντας τις δραστηριότητές του από την τοπική μας κοινωνία έως την ευρύτερη περιοχή έως την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Ως περιφερειακός σύμβουλος μαζί με
τον Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο θα
είμαστε αρωγοί σε αυτή την ωραία προ-

ρηγία κατοίκων ή φορέων. Μετά τη σχετική πρόταση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε
(Πρακτικό Νο.22 /20-12-17) να τιμήσει τους
Βασίλη και Ελευθερία Παρασκευοπούλου
για την πολύτιμη και πολυετή προσφορά
τους, δύο αυτοδημιούργητων και πετυχημένων συμπατριωτών μας.
Την πλακέτα επέδωσε ο κ. Καρπής Αθανάσιος, Δήμαρχος Ερυμάνθου.’’
Ο Βασίλης Παρασκευόπουλος αφού ευχαρίστησε για τη βράβευση είπε: ‘’Είναι μεγάλη για εμάς αυτή η τιμή, για εμένα και τη
γυναίκα μου, αυτή η βράβευση από το Δ.Σ.
του Συλλόγου.
Θαυμάζουμε όλα αυτά τα χρόνια το μεγάλο έργο του και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να
προσφέρουμε και εμείς κάτι στο Σύλλογο,
ο οποίος έχει τόσα προσφέρει στην περιοχή. Και πάλι ευχαριστούμε. ‘’
Ακολούθησε το χορευτικό τμήμα του
Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου ‘’Παναγία η Γηροκομήτισσα’’ με χοροδιδάσκαλο τον κ. Χρ. Γιαννόπουλο και με
υπεύθυνη την κα. Κωνσταντίνα Παπάκου.
Η πρόεδρος του Συλλόγου κα. Δεληγιάννη
απήυθυνε ευχές για την καινούρια χρονιά
και ευχαρίστησε την Πρόεδρο για την πρόσκληση να είναι παρών το χορευτικό τους
και να παρουσιάσει χορούς από τη Μικρά
Ασία, από τις αξέχαστες πατρίδες.
Η πρόεδρος κα. Θεοδωροπούλου αντευχόμενη είπε: ‘’Εκφράζουμε τις ευχαριστίες όλων των μελών του ΔΣ του Συλλόγου
για την πολύ ωραία, χαρούμενη αλλά και
συγκινητική παρουσία του χορευτικού σας
τμήματος στην εορταστική εκδήλωσή μας.
Μαζί με τις εγκάρδιες ευχές μας, για το
νέο έτος, ευχόμεθα στον αξιόλογο Σύλλογό
σας επιτυχίες στους σκοπούς του και υγεία
στα μέλη. Επιπλέον ευχόμεθα συνέχιση στη
συνεργασία μας, την οποία ο Σύλλογός μας
έχει κάνει ‘’σημαία’’ από τον καιρό που άρχισε να δραστηριοποιείται.’’
Το φλουρί της πίτας έτυχε στον κ. Ιωάννη
Πολυδωρόπουλο μέλος του ΔΣ. Ήταν μία
αξέχαστη βραδιά για το Σύλλογο και τους
συμμετέχοντες. Μία εκδήλωση ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης για τους νέους αγώνες
των μελών στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς.

