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

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑ ∆ΑΣΗ
ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΜΩΒ

Από την κα.
Θεοδώρα
Νάντσου της
WWF Grecce
πήραµε την
παρακάτω
επιστολή, της
οποίας
αποσπάσµατα
παραθέτουµε

Οι δοκιμασίες για τα δάση μας συνεχίζονται.
Πριν από λίγες μέρες κατατέθηκε στη Βουλή το πολύ-νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις για τα δάση.
Δασικές εκτάσεις που έχουν καταπατηθεί από αυθαίρετα πλέον δεν θα χαρακτηρίζονται ως δάση – ώστε να προφυλαχθεί ο χαρακτήρας τους – αλλά ως ‘’περιοχές οικιστικής πύκνωσης’’ – ώστε να ανοίξει ο δρόμος για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων μες στα δάση.
Ένα αυθαίρετο που νομιμοποιείται σε δασική γη θα ξεσηκώσει θύελλα αντίδρασεων, και είναι ξεκάθαρα παράνομο και αντίθετο με τις προβλέψεις του Συντάγματος, αν αυτό γίνει σε μια μωβ ζώνη «οικιστικής πύκνωσης», τότε η αυθαιρεσία περνάει απαρατήρητη. Εδώ και καιρό οι κυβερνήσεις προσπαθούν να δώσουν την τελική «λύση» στο πρόβλημα των αυθαιρέτων. Όμως μια τέτοια κρυφή τακτοποίηση δεν θα είναι το τέλος. Θα είναι η επιβράβευση της παρανομίας ετών, ενάντια στη
φύση και το δημόσιο συμφέρον και η επαλήθευση της λογικής ότι «τελικά, στην Ελλάδα όλα νομιμοποιούνται και όλα επιτρέπονται». Και αυτό μόνο τέλος δεν θα είναι,
αλλά η συνέχεια της παλιάς νοοτροπίας και η αρχή ενός νέου κύκλου παρανομιών
στα δάση μας (που κάποια στιγμή … μάλλον θα δικαιωθούν). (συνέχεια στη σελ. 7)

Η Κλιµατική αλλαγή στο επίκεντρο των
εκδηλώσεων για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γης

Στο Γυμνάσιο της Οβρυάς. Μαθητές και ο ομιλητής κ. Ανδρέας Καζαντζίδης
ε την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας της Γης (22 Απριλίου) ο
Σύλλογός μας συνεπής στην αποστολή του για την ευαισθητοποίηση και των
αυριανών πολιτών, που είναι αποδέκτες
των δικών μας πρακτικών και συμπεριφορών, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο
Οβρυάς πραγματοποίησε σχετική εκδήλωση στο ως άνω εκπαιδευτηρίο.
Μετά από τις τυπικές διαδικασίες εξασφαλίστηκε η προβλεπόμενη άδεια για
την πραγματοποίησή της με την υποστήριξη και αμέριστη συνεργασία του Διευ-

Μ

θυντή του Γυμνασίου Οβρυάς κ. Λότσου
Αντωνίου ο οποίος απεδέχθη πρόθυμα
αυτή την πρόσκληση, αφού διακρίνεται
για τις ανθρωπιστικές και παιδαγωγικές
του ευαισθησίες αλλά και της υπεύθυνης της Δευτεροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κας. Παπαϊωάννου Ιωάννας, η οποία έδειξε το δικό της υπηρεσιακό ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της ευαισθητοποίησης των μαθητών.
Ο αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής
του Πανεπιστημίου Πατρών κος. Καζαντζί-

δης Ανδρέας απεδέχθη το αίτημα του Συλλόγου και ανέπτυξε με απλά λόγια το θέμα
της ομιλίας του «Από την τρύπα του όζοντος, στην Κλιματική Αλλαγή: Ο πλανήτης αλλάζει, εμείς;». Την εκδήλωση συντόνισε ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Ανδρ.
Χ. Μιχαλόπουλος, μέλος του Δ.Σ., ο οποίος εισαγωγικά αναφέρθηκε εν ολίγοις στο
θέμα, και ευχαρίστησε τον ομιλητή για
την ανταπόκρισή του, τον Διευθυντή και
το λοιπό προσωπικό του Γυμνασίου καθώς και την κα. Παπαιωάννου.
(συνέχεια στη σελ. 5)

Ε∆ΕΣΣΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΒΕΡΟΙΑ

τρεις ΦιΛόξενες

Με …100 «τρέχει» το
Let’s Do It στη ∆υτική Ελλάδα

Τριήµερη εκδροµή του Συλλόγου 1-3 Απριλίου

Μήνυµα του Περιφερειάρχη κ. Απ. Κατσιφάρα
για την πανελλαδική εθελοντική εκστρατεία

«ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ» ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ειμαςτε
όΛόι ΠόΛιτες

Απολογισµός
του έργου

Στην Ιερά Μονή ∆οβρά
Και όμως δεν ήταν ψέμα.
Πρωταπριλιά ξεκινήσαμε δύο πούλμαν για την προγραμματισμένη εκδρομή του Συλλόγου στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας, μία εκδρομή που τα
είχε όλα. Το θρησκευτικό μέρος, την ιστορία, τον πολιτισμό, το νέο και το παλαιό, αλλά και την απερίγραπτη φυσική ομορφιά.
Στην πρώτη ημέρα, μέσα από μία διαδρομή που ξεκίνησε από την Πάτρα
και διέσχισε τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο και έφθασε στη Μακεδονία μέσα
από πανέμορφα τοπία φθάσαμε στα Λευκάδια της Νάουσας. Εκεί μας περίμενε η ιστορία. Με ειδική άδεια άνοιξαν δύο Μακεδονικοί τάφοι και δύο ξεναγοί μας γύρισαν σε χρόνια δοξασμένα.
Ο ένας είναι τάφος της Κρίσεως, ένα υπόγειο τυμβόχωστο κτίριο με δύο
θαλάμους, ζωγραφισμένος εξωτερικά, συνολικού μήκους 9 μέτρων, όσο
περίπου είναι το πλάτος και το ύψος της πρόσοψης και έχει θέμα την κρίση στον κάτω κόσμο.
(συνέχεια στη σελίδα 5)

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και
Περιβάλλοντος της περιοχής του Κ.Υ.
Χαλανδρίτσας σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφνούλας Ερυμάνθου «Οι Άγιοι Θεόδωροι», οργάνωσαν ενημερωτική και πολιτιστική
εκδήλωση στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Δαφνούλας, την Κυριακή 10 Απριλίου 2016, με την ευκαιρία της λήξης του Προγράμματος
«Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο και
υλοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας
Υγείας και Περιβάλλοντος.
(συνέχεια στη σελίδα 4 )

«Η μεγάλη ημέρα για τον εθελοντισμό και το Let’s Do it Greece έφθασε…»
Την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε κάθε γωνιά
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Λέμε δυνατά Let’s Do it Greece και συμμετέχουμε στην μεγαλύτερη εθελοντική εκστρατεία που ξεκίνησε με βασικό
σκοπό να διαδώσει το μήνυμα του εθελοντισμού, πραγματοποιώντας δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης σε όλη τη χώρα.
(συνέχεια στη σελ. 4)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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κεντρό ύγειας χαΛανδριτςας

48 διαφορετικά ελληνικά ΜΕΛΙΑ
στο μικροσκόπιο των μελετητών

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ
ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ
Τον Οκτώβριο του 1988 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) η
από ετών αναμενόμενη δημιουργία του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας με το προβλεπόμενο γι’ αυτό προσωπικό ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό κ.ο.κ.
Οι τότε αρμόδιοι στα θέματα υγείας απεφάσισαν την ‘’προσωρινή’’ στέγαση του
νέου θεσμού στον υπάρχοντα Υγειονομικό Σταθμό (Υ.Σ.), αφού η κτιριακή του υποδομή ήταν ακόμη στα «μπετά».
Ο Υγειονομικός Σταθμός παρεμπιπτόντως λειτούργησε αδιάκοπα από το 1956 με
το ανάλογο προσωπικό, με δύο δηλαδή αγροτικούς ιατρούς, με μία μαία, με μία
νοσηλεύτρια και με δύο άτομα βοηθητικό προσωπικό. Ο Υ.Σ. επέδειξε όλα αυτά τα
χρόνια μία ιστορική και πολύτιμη παρέμβαση στα θέματα της δημόσιας Υγείας στην
περιοχή. Σ’ αυτόν υπηρέτησαν σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα, δεκάδες αγροτικών
ιατρών και πρώτος από αυτούς ήταν ο αείμνηστος ιατρός Δημήτριος Μακρυστάθης ή Μητράκος, μέχρι της συνταξιοδότησής του.
Με το νέο θεσμό του Κέντρου Υγείας έμπαιναν οι βάσεις για την εδραίωση ενός
σύγχρονου συστήματος πρωτοβάθμιου υγειονομικού φορέα, με ασφαλώς πολύ
περισσότερο προσωπικό, με αρκετές ειδικότητες, με τον απαραίτητο βιοτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό με καινούριες άπλετες κτιριακές υποδομές, με
νέα οράματα με νέους στόχους, με νέους υγειονομικούς χάρτες.
Το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας μέχρι το 1994 απαρτίζετο από 4 Περιφερειακά Ιατρεία Ισώματος, Καλουσίου, Καλάνου, Λεοντίου, συνολικά από 19 Κοινότητες. Μετά
προσετέθη στο Κ.Υ.Χ. το Περιφερειακό Ιατρείο Σαραβαλίου με άλλες 8 Κοινότητες.
Αρχικά το 1986 ως χώρος ανέγερσης του Κ.Υ. επελέγη η θέση ‘’ΔΑΣΑΚΙ’’ της Χαλανδρίτσας. Οι χωματουργικές όμως εργασίες για τη θεμελίωσή του έφεραν στο
φως το Μυκηναϊκό οικισμό . Η εξεύρεση του νέου οικοπέδου καθυστέρησε τις οικοδομικές δραστηριότητες για δυόμιση περίπου χρόνια με συνέπεια η αρχική γι’
αυτό χρηματοδότηση του έργου πολύ γρήγορα να εξανεμηθεί. Απαιτήθηκαν νέες
και μάλιστα γενναίες επιχορηγήσεις για να αντιμετωπιστούν οι ραγδαίες ανατιμήσεις της εποχής και οι νέες αναγκαίες ρυθμίσεις στο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε από την κα. Φαρμάκη διέφερε κατά πολύ
των άλλων τυποποιημένων σχεδίων του Υπουργείου βάσει των οποίων ανεγέρθηκαν πολλά Κέντρα Υγείας της χώρας. Το Κ.Υ.Χ είχε και έχει κάτι το εξαιρετικό κάτι το μοναδικό τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Δεν ταίριαζε με κανένα άλλο.
Χωρίς τα απαραίτητα ξεκίνησαν ωστόσο οι διορισμοί του προσωπικού. Τον Ιούλιο του 1989 διορίζεται ο πρώτος υπεύθυνος ιατρός του Κ.Υ.Χ μετά από τις τυπικές διαδικασίες προκήρυξης κλπ. από το Υπουργείο Υγείας. Ακολούθησε ο διορισμός της οδοντιάτρου. Οι διορισμοί όμως σταμάτησαν για 4-5 χρόνια μέχρι να διοριστούν οι δύο νέες νοσηλεύτριες.
Με ισχνό, ισχνότατο προσωπικό, με πάμπολλες ανεπάρκειες ξεκίνησε η πολυσυζητημένη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας αυτήν δηλαδή που είχαν οραματιστεί γενιές και γενιές των κατοίκων της περιοχής. Η πλήρης στελέχωση και ο εξοπλισμός των γειτονικών Κέντρων Υγείας ήταν μία σκέτη πρόκληση μία
ευθεία βολή για τους πρωτοδιοριζόμενους στο ΚΥ Χαλανδρίτσας οι οποίοι εκαλούντο να δικαιώσουν τον νέο θεσμό, να δικαιώσουν την παρουσία τους στο Κ.Υ.Χ.
Εκαλούντο να διακονήσουν το νέο θεσμό και να καλύψουν με κάθε τρόπο τις υφιστάμενες αδυναμίες του Κέντρου Υγείας. Όφειλαν οι λιγοστοί να μεριμνήσουν για
την αποπεράτωση του κτιρίου, για την απόκτηση του προσωπικού, για τον εξοπλισμό του και να αλλάξουν την υπάρχουσα νοοτροπία. Να πουν το όχι στην τροχονόμευση, το όχι στην ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση, το ναι στην κλινική εκτίμηση τόσο εντός του Κέντρου Υγείας όσο και εκτός αυτού στα Περιφερειακά Ιατρεία.
Η αναγκαστική στέγαση του προσωπικού για τρία περίπου χρόνια στα μικρά διαμερίσματα του ‘’Καραμπελιά’’, φιλοξένησε τον Υ.Σ. που δεν είχε τίποτα να θυμίζει
το σύγχρονο Κέντρο Υγείας. Όλα αυτά όμως δεν στάθηκαν εμπόδιο για την ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών.
Πρώτα-πρώτα ανακαινίσθηκαν πλήρως τα κακώς κείμενα στο παλιό Υγειονομικό Σταθμό και ζητήθηκε ένας ακόμη χώρος στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου
ώστε με ένα στοιχειώδη εξοπλισμό να λειτουργεί με αυτές τις συνθήκες κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από την πρώτη επίσης στιγμή σε εφαρμογή τέθηκε ο ατομικός φάκελος για τον ασθενή ο οποίος και αποτέλεσε και αποτελεί
για το Κ.Υ.Χ το βαρύ οπλοστάσιο για το πρωτοβάθμιο ίδρυμα υγείας, χάρη στο
οποίο απεκόμισε μελλοντικά την εκτίμηση και τα εύσημα από τους ειδήμονες
και από την ιατρική κοινότητα της περιοχής και όχι μόνον. Οι ατομικοί φάκελοι βοήθησαν τα μέγιστα τους ασθενείς. Δύσκολα να συναντήσεις κάτι ανάλογο σε άλλη δημόσια υπηρεσία Π.Φ.Υγείας για την εποχή που αναφερόμαστε.
(συνέχεια στη σελίδα 3)

Νέα έρευνα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποδεικνύει την ευεργετική δράση των ελληνικών μελιών στον ανθρώπινο οργανισμό. Συλλέχθηκαν 48 διαφορετικά
δείγματα μελιού από όλη την Ελλάδα
και από όλες τις ανθοφορίες, και κανείς δεν περίμενε ότι η σύνθεση τους
κρύβει τόσες ιδιότητες καλύτερες ακόμα και από τα πολυδιαφημισμένα μέλια του εξωτερικού.
Στην έρευνα συμμετείχαν μέλι βελανιδιάς, πεύκου, ελάτου, καστανιάς,
πορτοκαλιάς, θυμαριού και για όλα
υπήρχε κάτι ξεχωριστό, που σύμφωνα με την καθηγήτρια Χρυσούλα Τανανάκη είχαν τρομερή αντιοξειδωτική δράση και μπορούσαν με απίστευτη αποτελεσματικότητα να καταπολεμήσουν τις ελεύθερες ρίζες και τον
εκφυλισμό των κυττάρων που προκαλούν το καρκίνο. Σπάνια ευρήματα λοιπόν για το ελληνικό μέλι! Επίσης αυτές οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες δημιουργούσαν στον οργανισμό τη
δυνατότητα να τον «υπερφορτώσουν»
με αμυντικούς μηχανισμούς για όλες
τις ασθένειες.
Η γλυκόζη και η φρουκτόζη στο μέλι
είναι στην πιο απλή τους μορφή. Τόσο
εύπεπτες για τον οργανισμό που μπορούν να κάνουν ένα πραγματικό θαύμα. Δεν υπάρχει ουδεμία σχέση με τη
ζάχαρη που καταστρέφει τα όργανα και
την εύρυθμη λειτουργία τους. Το μέλι όταν μπαίνει στον οργανισμό, αναγνωρίζεται ως «βιολογικό προϊόν» και
η γλυκόζη που απορροφάται στο αίμα γίνεται με μέτρο (παίρνει όση
έχει ανάγκη ο οργανισμός) και
όχι ανεξέλεγκτη όπως συμβαίνει με τη ζάχαρη.
Αυτές πρόκειται για πολύ σημαντικές ανακαλύψεις που μας
θυμίζουν για άλλη μια φορά
την ανεκτίμητη αξία που
έχει το ελληνικό μέλι και
ότι πρέπει να καταναλώνεται οπωσδήποτε δύο φορές
κάθε ημέρα. Ακόμη και για
όποιον έχει προβλήματα με το
ζάχαρο το μέλι μπορεί να γίνει
φάρμακο, και ιδανικό θεωρείτε
αυτό της κουμαριάς (πικρό) που
έχει τη χαμηλότερη περιεκτικότη-

ÐáñÜãïõí êáé äçµéïõñãïýí
ïé µÝëéóóåò µÝóá óôï óêïôÜäé.
Ç óêÝøç µÝóá óôç óéùðÞ,
ç áñåôÞ óôçí áöÜíåéá
τα σε σάκχαρα.
Το μέλι είναι από τα λίγα προϊόντα
σήμερα που δεν έχει επηρεαστεί από
την εξέλιξη του ανθρώπου, τη βιομηχανική δραστηριότητα, τα φυτοφάρμακα κλπ. Η μέλισσα έχει τον
τρόπο της να συλλέγει μόνο
τα καθαρά λουλούδια, και

να παράγει «θησαυρό» σε όποιο μέρος
και αν βρίσκεται. Το μόνο που θα πρέπει να προσέξουμε στην αγορά του, είναι να το πάρουμε κατευθείαν από κάποιο παραγωγό, και όχι τυποποιημένο
από κάποιο σουπερ μάρκετ διότι εκεί
αλλάζουν τα πράγματα.
Στην έρευνα που έκανε το ΑΠΘ, έγινε άλλη μια τρομερή ανακάλυψη. Πήραν δείγμα από μέλι manuka (το μέλι
του εξωτερικού που διαφημίζεται παγκοσμίως ως το καλύτερο για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες) και σύγκριναν την σύνθεση του με τα δικά μας. Το
αποτέλεσμα ήταν απρόσμενο. Το πολυδιαφημισμένο μέλι manuka δεν είχε
τέτοια αντιοξειδωτική δράση όπως
το ελληνικό μέλι. Συγκεκριμένα η
έρευνα έδειξε ότι το μέλι με την περισσότερο αντιοξειδωτική δράση
ήταν το μέλι βελανιδιάς και ακολουθούσαν το έλατο, το ερείκι, η καστανιά το πεύκο το θυμάρι και
η πορτοκαλιά.
Συμπεραίνοντας, η
Ελλάδα έχει ένα θησαυρό στα χέρια της. Μέλι
που δεν παράγεται πουθενά αλλού σε ολόκληρο
το κόσμο. Και αν πρέπει
να γίνει κάτι στο μέλλον
αυτό είναι να αναδείξουμε
το πλούτο μας και να κάνουμε μια προώθηση που θα φτάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Να
φτάσουμε την Ελλάδα μας στη κορυφή. Γιατί το αξίζει!

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ
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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: Κοτσώνης Βασίλειος
Υπεύθυνη ύλης: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
Tηλ. και Φαξ: 2610-271.500
Συντακτική Επιτροπή: Γκοτσοπούλου Γεωργία, Δετοράκης Ιωάννης,
Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόμβα Ευθυμία,
Κωστοπούλου Δώρα, Πανταζή Βούλα,
Εκτύπωση – Μοντάζ: Fortosis Print Factory
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Ο μεγάλος Γάλλος διαφωτιστής ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ είχε
πεί «Είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων
των λαών.»
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΙΤΕ (Ο μεγαλύτερος ποιητής της
Γερμανίας, 1749-1832)
«Άκουσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώµης το Ευαγγέλιο
σε όλες τις γλώσσες. Η Ελληνική αντήχησε άστρο
λαµπερό µέσα στη νύχτα.»
Διάλογος του Γκαίτε με τους μαθητές του:
-Δάσκαλε τι να διαβάσουμε για να γίνουμε σοφοί όπως εσύ;
-Τους Έλληνες κλασικούς.
-Και όταν τελειώσουμε τους Έλληνες κλασικούς
τι να διαβάσουμε;
-Πάλι τους Έλληνες κλασικούς.
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ (Μεγάλος Ιρλανδός
θεατρικός συγγραφέας, 1856-1950)
«Αν στη βιβλιοθήκη του σπιτιού σας δεν έχετε τα
έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε µένετε σε ένα σπίτι δίχως φώς.»
Η ΙΡΙΝΑ ΚΟΒΑΛΕΒΑ (Σύγχρονη Ρωσίδα καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Λομονόσωφ, 1995)
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«Η Ελληνική γλώσσα είναι όµορφη σαν τον ουρανό µε τα άστρα.»
Ο WILL DURANT (Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Columbia)
«Το αλφάβητόν µας προήλθε εξ Ελλάδος δια της Κύµης και της Ρώµης. Η Γλώσσα µας βρίθει Ελληνικών λέξεων. Η επιστήµη µας εσφυρηλάτησε µιάν
διεθνή γλώσσα διά των Ελληνικών όρων. Η γραµµατική µας και η ρητορική µας, ακόµα και η στίξη
και η διαίρεση είς παραγράφους... είναι Ελληνικές
εφευρέσεις. Τα λογοτεχνικά µας είδη είναι Ελληνικα – το λυρικόν, η ωδή, το ειδύλλιον, το µυθιστόρηµα, η πραγµατεία, η προσφώνησις, η βιογραφία,
η ιστορία και προ πάντων το όραµα. Και όλες σχεδόν αυτές οι λέξεις είναι Ελληνικές.»
Η ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ (Σύγχρονη Γαλλίδα Ακαδημαϊκός και συγγραφεύς)
«Η αρχαία Ελλάδα µας προσφέρει µια γλώσσα, για
την οποία θα πώ ότι είναι οικουµενική.»
«Όλος ο κόσµος πρέπει να µάθει Ελληνικά, επειδή
η Ελληνική γλώσσα µας βοηθάει πρώτα από όλα να
καταλάβουµε την δική µας γλώσσα.»
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Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!

Προτεραιότητα
στην υγεία μας

ÌÁÈÇÔÉÊÇ ÁÕÑÁ
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΑΡΡΩΝ

ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που μαστίζουν και τη δική μας κοινωνία, είναι και οι διάφορες ασθένειες.
Όπως η υψηλή πίεση, το ανεβασμένο
σάκχαρο, η χοληστερίνη, η στένωση
των αρτηριών, τα προβλήματα του ουροποιητικού συστήματος, η δυσκοιλιότητα κ.λπ. Και αυτές οι ασθένειες δεν
πλήττουν μόνο τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Πλήττουν και τις μικρότερες ηλικίες. Όσο για τα χρήματα που διαθέτει
κάθε χρόνο η πολιτεία μας για φάρμακα, για ανανέωση της ιατρικής τεχνολογίας, για την εν γένει λειτουργία των
νοσοκομείων μας και για τη μισθοδοσία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δεν έχω υπ’ όψιν μου κάποια
συγκεκριμένα στοιχεία. Σίγουρα όμως
για τον τομέα της υγείας, ξοδεύονται
σε χρονιάτικη βάση πολλά δισ. ευρώ.
Εκτός όμως από τις μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις που έχουν τα προβλήματα υγείας, έχουν και έναν αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητά

μας. Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι
με την κλονισμένη υγεία, για να είναι
το ίδιο αποδοτικοί στην οποιαδήποτε
εργασία με τους υγιείς συναδέλφους
τους. Που θέλω να καταλήξω; Τι θέλω να πω; Θέλω να πω με απλά λόγια,
ό,τι όταν σε μια χώρα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της νοσεί, μπαινοβγαίνει συχνά στα νοσοκομεία, ενώ
χρειάζεται και τεράστιες ποσότητες από

όλα τα φάρμακα, όλα τα προβλήματά
της επιτείνονται. Γι’ αυτό και οφείλουμε όλοι μας να έχουμε σε προτεραιότητα την υγεία μας. Και μπορούμε να
τη διασφαλίσουμε, αν ακολουθήσουμε πιστά όλους τους κανόνες υγιεινής.
Ο γράφων για να τους τηρεί με ευλάβεια όλους αυτούς τους κανόνες, δεν
παίρνει ούτε ασπιρίνη και τώρα στα
82 του χρόνια.

Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

ΑΠΟΚΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Με χαρά υποδεχόμαστε στην περιοχή μας και δημοσιοποιούμε την ίδρυση ενός νέου Πολιτιστικού φορέα, τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Καταρράκτη ‘’Ο Άγιος Νικόλαος’’, μετά την αξιέπαινη πρωτοβουλία κάποιων ευαισθητοποιημένων κατοίκων της ομώνυμης
κοινότητας. Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμεθα καλή επιτυχία στην κοινωνική και πολιτιστική τους προσπάθεια. Εμείς όπως το γνωρίζουν οι πάντες, τα μέλη
του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος,
είμαστε με πάθος ταγμένα υπέρ της συνεργασίας των
φορέων, πόσο μάλλον όταν αυτή προέρχεται από πολιτιστικούς. Αυτή την συνεργασία στοχεύουμε και αυ-

ΠΑΛΑΙΟ ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟ
Είναι γεγονός ότι πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι η φράση, όπως προφέρεται,
είναι πράσινα άλογα. Ωστόσο, το σωστό
είναι Πράσσειν άλογα.
Τι σημαίνει η φράση αυτή;
Όταν κάποιος σε μία συζήτηση μας λέει πράγματα με τα οποία διαφωνούμε ή
μας ακούγονται παράλογα, συνηθίζου-

τό στην πράξη εφαρμόζουμε. Αναγνωρίζουμε και χειροκροτούμε παρόμοιες δράσεις οι οποίες αποβλέπουν
σε ένα καλύτερο αύριο, για την τοπική μας κοινωνία.
Τους ευχαριστούμε για όσα μας αναφέρουν και ένα
απόσπασμα παραθέτουμε στην γεμάτη με νόημα επιστολή τους.
«...στην προσπάθειά μας αυτή, η δική σας συμβολή θα είναι ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική. Ως
εκ πάντων θεωρούμε πως μία μελλοντική συνεργασία των Συλλόγων μας, θα είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στοχεύοντας στην μέγιστη αξιοποίηση της
δράσης τους...»

«Πράσσειν άλογα»

με να λέμε: « Τί είναι αυτά που μου λες;
Αυτά είναι αηδίες και πράσσειν άλογα».
Το «πράσσειν άλογα» λοιπόν, δεν είναι πράσινα άλογα όπως πιστεύει πολύς
κόσμος, αλλά αρχαία ελληνική έκφραση. Προέρχεται εκ του ενεργητικού απαρεμφάτου του ρήματος «πράττω» ή/και
«πράσσω» (τα δύο τ, αντικαθίστανται στα
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αρχαία και από δύο σ), που είναι το «πράττειν» ή/και «πράσσειν» και του «άλογο»
που είναι ουσιαστικά το ουσιαστικό «λόγος» που σημαίνει λογική (σε μία από τις
έννοιες του) με το α στερητικό μπροστά.
Α-λογο το παράλογο, δηλαδή, πράσσειν άλογα, το να κάνει κανείς παράλογα πράγματα!

Περιέπεσε στα χέρια μας η μικρή μαθητική εφημερίδα με τον εντυπωσιακό
τίτλο ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΥΡΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΑΡΡΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Πρόκειται για μία περιοδική έκδοση με πλούσια και ενδιαφέρουσα ύλη, ενημερωτική και ψυχαγωγική, με συντάκτες αρκετούς μαθητές του εκπαιδευτηρίου και με υπεύθυνους σύνταξης τους εκπαιδευτικούς κα. Αγγελική Μπολάκη
και τον κ. Γιώργο Ραβασόπουλο.
Αυτή η δραστηριότητα, αξίζει κάθε επαίνου. Ευχόμαστε να πετύχει στους ευγενείς στόχους που υπηρετεί.
Ένα άρθρο ανάμεσα στα
άλλα της συμπαθητικής μαθητικής εφημερίδας είναι
με τον τίτλο ‘’Η ΩΡΑ ΤΗΣ
ΓΗΣ’’ για τον πλανήτη. Μεταξύ των άλλων αναφέρει: ‘’
ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ‘’ είναι ο καθιερωμένος τίτλος της σχετικής πρωτοβουλίας που μας
προτρέπει να σβήσουμε μία
φορά το χρόνο τα φώτα μας
για την προστασία του πλανήτη.
Δεν μπορείς να λες ότι
προστατεύεις το περιβάλλον,
όταν ταυτόχρονα το ισοπεδώνεις, υιοθετώντας με τον τρόπο της ζωής σου όλα όσα το
καταστρέφουν. Αγαπητοί φίλοι μην σταματήσετε να διαδίδετε τα πανανθρώπινα αυτά μηνύματα για ένα καλύτερο
αύριο.Χαρά μας να βοηθάμε.
Το Δ.Σ.

Παγκόσµιο ενδιαφέρον για τις
φλεγµονώδεις νόσους του εντέρου
Πέντε εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με τη νόσο του Crohn και
την ελκώδη κολίτιδα, παθήσεις που είναι γνωστές ως Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ).
Η Παγκόσμια Ημέρα ΙΦΝΕ «εορτάζεται» τη 19η Μαΐου κάθε έτους από οργανώσεις ασθενών από όλο τον κόσμο
με κύριο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ΙΦΝΕ.
Για την Παγκόσμια Ημέρα ΙΦΝΕ 2016,
η πανευρωπαϊκή οργάνωση ασθενών
με νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα, μαζί με τα 31 μέλη της, μεταξύ αυτών και ο Σύλλογος Ατόμων με Νόσο
του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας, και άλλες αδερφές οργανώσεις από
όλο τον κόσμο ενώνουν τις προσπάθειές
τους γύρω από την καμπάνια «Βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ατόμων
με ‘’ΙΦΝΕ’’ προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί το ευρύτε-

ρο κοινό και να ανοίξει ο δρόμος για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.
Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, με
την άδεια αρμόδιων τοπικών, δημοτικών
και περιφερειακών αρχών παγκοσμίως φωταγωγήθηκαν διάσημα ορόσημα/μνημεία/κτήρια με μωβ χρώμα (το
χρώμα της Παγκόσμιας Ημέρας ΙΦΝΕ).
Στην Ελλάδα αρκετοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι φορείς,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Crohn και
Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας, έδωσαν την
άδειά τους προκειμένου τη νύχτα της
19ης Μαΐου να φωταγωγηθούν με μωβ
χρώμα διάσημα ορόσημα/μνημεία/κτήρια της περιοχής τους, υποστηρίζοντας
την καμπάνια «Βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ατόμων με ΙΦΝΕ». Μεταξύ αυτών ήταν και το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, της Πάτρας.

κεντρό ύγειας χαΛανδριτςας
(συνέχεια από τη σελ. 2)
Σε διάστημα εννέα μηνών είχαν συσταθεί
(1989,1990 δύο Σύλλογοι οι οποίοι στόχο είχαν να
εξυπηρετήσουν το βασικότερο τομέα του Κ.Υ.Χ την
πρόληψη να γίνουν γέφυρες μετάδοσης γνώσης
και ενημέρωσης ανάμεσα στον πολίτη της περιοχής και τον εργαζόμενο στο Κ.Υ. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του Κ.Υ.Χ. (1989) ξεκίνησε πολύ
δυναμικά, ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής (1990) είχε να επιτελέσει
ένα πολύ δύσκολο έργο στην περιοχή.
Δύο Σύλλογοι πυλώνες του Κ.Υ. οι οποίοι συνέβαλαν τότε μαζί με αρκετούς κοινοτάρχες στην
εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για την

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ
ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ
ολοκλήρωση του νεόδμητου κτιρίου. Πόσες φορές δεν χρειάστηκε ομαδικά όλοι οι φορείς να μεταβούν στην τότε Νομαρχία για τις οικονομικές διεκδικήσεις ανέγερσης του έργου . Έπρεπε το Κέντρο Υγείας να τελειώσει. Οι τότε κοινοτάρχες της
Χαλανδρίτσας, της Καλάνιστρας, του Λεοντίου, του
Βασιλικού, του Καλουσίου, της Πλατανόβρυσης του

Κομπηγαδίου και άλλοι έδιδαν εκ περιτροπής το
παρών στις συχνές επισκέψεις στη Νομαρχία μαζί
τους και οι εκπρόσωποι των Συλλόγων.
Συγκεκριμένα, τα 100 πρώτα ιδρυτικά μέλη του
Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος
προήρχοντο από τους προέδρους και τα μέλη των
Κοινοτικών Συμβουλίων, από τους προέδρους και

τα μέλη των Πολιτιστικών Συλλόγων. Τα πρώτα
δηλαδή μέλη του Συλλόγου ήσαν οι εκπρόσωποι
των φορέων της περιοχής. Δυο δραστήριοι Σύλλογοι ήσαν και είναι δυο δυνατά εργαλεία πρόληψης, στην υπηρεσία ουσιαστικά του Κέντρου
Υγείας. Δεν υπάρχει άλλο Κέντρο Υγείας στη χώρα που να έχει δύο παρόμοιους Συλλόγους και ο
νοών νοείτο.
Στο επόμενο φύλλο η συνέχεια με πραγματικές
πάντα αναφορές για να μάθει ο πολίτης της περιοχής ότι το Κέντρο Υγείας δεν πρέπει να χάσει τίποτα από την φήμη του και για όσα με αγώνες έχει
κατακτήσει. Αγώνες με υποστηρικτές τους εργαζόμενους, τους φορείς και τους πολίτες.
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Η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή είναι δείγμα υψηλής περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών

Με …100 «τρέχει» το
Let’s Do It στη ∆υτική Ελλάδα
Μήνυµα του Περιφερειάρχη κ. Απ. Κατσιφάρα
για την πανελλαδική εθελοντική εκστρατεία
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Πάνω από 100 είναι τα καταγεγραμμένα σημεία δράσης που έχουν δηλωθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
για τη φετινή δράση.
Οι δράσεις πολλές, από Συλλόγους,
Φορείς, ομάδες, Δήμους, τοπικές κοινότητες, αθλητικά σωματεία, σχολεία,
προσκόπους, ενώ ξεχωρίζει και αυτή που κάνει το Θεραπευτικό και Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων
με νοητική υστέρηση «Η Μέριμνα».
«Για άλλη μια χρονιά μας συγκινεί
η μαζικότητα της συμμετοχής ακόμα
και από άτομα και ομάδες που δεν
έχουν τον περιβαλλοντικό εθελοντισμό στον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους» τονίζει σε μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, σημειώνοντας τη
μεγάλη ανταπόκριση και από το χώρο
του αθλητισμού.
Ο εθελοντισμός είναι ένα ταξίδι αλληλεγγύης και ένας τρόπος τόσο για
τους μεμονωμένους πολίτες όσο για
οργανωμένες ομάδες να εντοπίσουν
και να ικανοποιήσουν τις ανθρώπινες,
κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες και ανησυχίες τους, ενώ δημιουργεί ενεργούς πολίτες και ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο.

τό δικό μας ραντεΒόύ
Ο Σύλλογός μας, στα πλαίσια αυτής
της διεθνούς καμπάνιας καθαρισμού
του περιβάλλοντος Let’s Do It Greece!,
συμμετείχε σε δύο δράσεις καθαριότητας περιοχών ευθύνης του.
Η μία έγινε στη Χαλανδρίτσα σε συνεργασία με το Δήμο Ερυμάνθου, όπου
τα μέλη του Συλλόγου μας καθάρισαν
το δρόμο από Χαλανδρίτσα έως Άγιο
Σπυρίδωνα (111 περιφ. οδός), μία απόσταση περίπου 4,5-5 χλμ. από άχρηστα αντικείμενα που πέταξαν οι συμπολίτες μας, αδιαφορώντας για τις
συνέπειες στο περιβάλλον μας.
Η δεύτερη συμμετοχή του Συλλόγου ήταν η αναληφθείσα πρωτοβουλία του Φιλοδασικού-Προοδευτικού Συλλόγου Σαραβαλίου «ο Άγ. Νικόλαος» για
καθαρισμό των δρόμων που οδηγούν στο δάσος του Κεφαλοβρύσου-Ομπλού. Η
προσπάθεια άλλωστε αυτή επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο αυτή την εποχή, γιατί
όταν το δάσος είναι καθαρό μειώνονται οι πιθανότητες πυρκαγιών και αυξάνεται η επισκεψιμότητα του.
Σ’ αυτή τη δράση συμμετείχαν επίσης εκτός από το Σύλλογό μας, ο Δήμος
Πατρέων που διέθεσε ένα φορτηγό και ένα εκσκαπτικό μηχάνημα, οι μαθητές
του Δημοτικού & Γυμνασίου Σχολείου Σαραβαλίου, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κρυσταλλόβρυσης,
οι Εθελοντές Πυροπροστασίας-Πυρόσβεσης Κρήνης, οι Εθελοντές Πυροπροστασίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας, ο Σύλλογος Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήνης και οι Εθελοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μία ακόμα συλλογικότητα στην περιοχή με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος.

ειμαςτε
όΛόι ΠόΛιτες

Απολογισµός έργου

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Το Πρόγραμμα απευθύνετο σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, π.χ. άπορους, ανασφάλιστους, Ρομά, και περιελάμβανε ενημέρωση, εμβολιασμούς
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου ∆αφνούλας

Η υπεύθυνη κ. Ιωάννα Θεοδωροπούλου ανέφερε ότι η ομάδα επισκέφθηκε αρκετές φορές στον ενάμιση
αυτό χρόνο που διήρκεσε το Πρόγραμμα, τους καταυλισμούς των Ρομά στην
Χαλανδρίτσα, στις Φαρρές, στη Δαφνούλα, στη Καλλιθέα, στο Πετρωτό,
στις Ιτιές, στη Παραλία και στο Μπεφουλάκι, με φαρμακευτικό και κοινωνικό υλικό, εκτός από τους τακτικούς εμβολιασμούς. Έγινε καταγραφή, 50 οικογενειών, οι οποιές αριθμούν περί τα 250 άτομα με 110 παιδιά
κάτω των 14 ετών. Οι περισσότεροι,
διεπιστώθη, ότι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Έγιναν συνολικά 435 εμβολιασμοί ενάντια στην ηπατίτιδα Β,
στο μηνιγγιτιδόκοκκο και κατά του ιού
των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV ,
ο οποίος είναι υπεύθυνος για το καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
«Καταφέραμε», κατέληξε η κ. Ιωάννα Θεοδωροπούλου, «χάρις στην υπομονή μας, να πείσουμε αυτή την ομάδα
των συνανθρώπων μας, για τις προθέσεις μας και να φανούμε χρήσιμοι με
την τακτική και ειλικρινή μας επικοινωνία. Κερδίσαμε αρκετό μέρος από
την εμπιστοσύνη τους ώστε να προχωρήσουμε λίγα βήματα μπροστά, αφήνοντας το πεδίο ανοιχτό για περαιτέρω προσφορά φορέων και πολιτών».

Η κοινωνική λειτουργός κα. Νικολίτσα Γκοτσοπούλου, μίλησε για την
ένταξη των παιδιών των Ρομά στη σχολική κοινότητα και ανέφερε ότι η σχολική ένταξη είναι ένα βασικό κομμάτι της κοινωνικής ένταξης αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών ομάδων, που αν μάλιστα
συνοδεύεται και από παράλληλη εκπαίδευση των γονιών τους, τα αποτε-

λέσματα μπορούν να γίνουν πολύ πολύ καλύτερα.
Οι δράσεις του Συλλόγου προς αυτή την κατεύθυνση ήσαν δράσεις που
αποσκοπούσαν στην προστασία της
υγείας με τον εντοπισμό και την καταγραφή των ανεμβολίαστων παιδιών
κυρίως αλλά και ηλικιωμένων ακόμη γύρω από την περιοχή ευθύνης
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και
όχι μόνον.
Ήσαν δράσεις των ανθρώπων του
Συλλόγου που καλλιεργούσαν την σωστή συμπεριφορά, της θετικής στάσης
απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο.
Με την τακτική επικοινωνία, διαπιστώσαμε και θετικές εκφράσεις, όπως
την έφεση των παιδιών για την απόκτηση δεξιοτεχνιών μέσα από οργανωμένο πρόγραμμα εκμάθησής τους.
Η κα. Γκοτσοπούλου τελείωσε την ενδιαφέρουσα εισήγησή της, λέγοντας
ότι η κοινωνική ένταξη των Ρομά, είναι μία πρόκληση για τον σύγχρονο
κόσμο ενάντια στον αποκλεισμό και
την βαρβαρότητα.

Η πρώτη στη σειρά του προγράμματος, ομιλήτρια, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και συγγραφέας, κα. Σταματία Αργυροπούλου-Λέντζου, με το
γλαφυρό της ταπεραμέντο, αναφέρθηκε διεξοδικά στην ιστορία και τον
Πολιτισμό των Ρομά, στη γλώσσα, που
αποτελεί άρρηκτο διασυνδετικό κρίκο τους, στη θρησκεία και συνέχισε
λέγοντας ότι ευλαβούντο οι Έλληνες
Ρομά την Παναγία, τον Άγιο Γεώργιο
και τον Άγιο Ανδρέα της περιοχής μας.
Αναφέρθηκε στις διάφορες θεωρίες
που υπάρχουν για την προέλευσή τους
και για τις μετακινήσεις τους από την
περιοχή της Ινδίας και του Πακιστάν,

μέχρι να φθάσουν στην Ευρώπη, μέσω της Μεσοποταμίας.
Η Ελλάδα μόνο, απαριθμεί κατά
εκτιμήσεις από εκατό έως τετρακόσιες
χιλιάδες, που είναι Έλληνες πολίτες.
Την εκδήλωση και συζήτηση συντόνισε ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ιατρός, τ. Δ/ντής του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας.
Την εκδήλωση τίμησαν ο εφημέριος
π. Γρηγόριος Λουμπαρδέας , ο αντιδήμαρχος Ερυμάνθου, κ. Ιωάννης Μανέττας, ο Βουλευτής Ν. Αχαΐας κ. Ιάσων Φωτήλας, ο οποίος και απηύθυνε
χαιρετισμό, αναφέροντας μεταξύ των
άλλων, για την ιστορία των κοινωνικά αποκλεισμένων Ρομά, για την Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά, 8η Απριλίου και ότι κατοικούν στην Ευρώπη δεκαπέντε εκατομμύρια περίπου Ρομά
ως Ευρωπαίοι πολίτες.

Επίσης χαιρετισμό απήυθηναν και
οι, κ. Θεόδωρος Μπαρής, εκπαιδευτικός, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ερυμάνθου, επικεφαλής της Δημοτικής
Παράταξης «Συνεργασία για τον Ερύμανθο» και ο κ. Γ. Κανέλλης εκπρόσωπος της ΟΙΚΙΠΑ, Περιφερειακός
Σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι εξήραν την προσπάθεια του Συλλόγου να φέρει σε πέρας
με επιτυχία το δύσκολο Πρόγραμμα
για τους συμπολίτες μας Ρομά.
Αρχικά τους συγκεντρωθέντες,
καλωσόρισαν οι Πρόεδροι, κ. Β. Κοτσώνης (Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος) και ο κ. Νεκ. Κανελλόπουλος (Πολιτιστικού Δαφνούλας), ευχαρίστησαν τους ομιλητές
και τους προσκεκλημένους, καθώς
και όσους εργάσθηκαν στην υλοποίηση του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Στις 14/4/2016 πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός της παραλίας Ποσειδωνίας της Κορινθίας. Η Οικολογική κίνηση Φιλοξένεια σε συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων και το ΠΑΝΔΟΙΚΟ διοργάνωσε τον καθαρισμό της Ποσειδωνίας .Στη δράση αυτή συμμετείχαν: 1) 3ο ΓΕΛ
Κορίνθου,2) Γυμνάσιο Κριονερίου,3 ) Γυμνάσιο
Παναρείτου,4 ) ΕΠΑΛ Ξυλοκάστρου,5) Helmepa
(Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
),6 ) Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Άγιοι Θεόδωροι,7 ) Μουσείο περιβάλλοντος Στυμφαλίας,8 )Σύλλογος προστασίας Υγείας και Περιβάλ-
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λοντος περιοχής Κ.Υ .Χαλανδρίτσας, 9 )ΟΙΚΟΖΩΗ
Κιάτου,10) Λουτράκι difers. Όλοι όσοι συμμετείχαν στο καθαρισμό της Ποσειδωνίας μέσα σε 2
½ ώρες κατάφεραν να συλλέξουν πάνω από 60
σακούλες σκουπιδιών γίγας . Οι εθελοντές δύτες
οι οποίοι βούτηξαν στα γαλάζια νερά του Κορινθιακού ,έβγαλαν από τον πυθμένα ότι μπορεί
να βάλει ο νους μας (λάστιχα ,φανάρια ,σακούλες ,μπουκάλια ,κ.λ.π). Ευχή όλων μας είναι να
μείνουν οι ακτές μας καθαρές !!!!!!!!
Θεοδωρόπουλος Χ Αθανάσιος
και Θεοδωροπούλου Τζένη
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Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουμε

Η Κλιµατική αλλαγή στο επίκεντρο των
εκδηλώσεων για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γης

22
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ο ομιλητής κ. Ανδρέας Καζαντζίδης

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Ακολούθησε η ομιλία του κου. Ανδρέα Καζαντζίδη η οποία προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών. Χρησιμοποιήθηκε πλήθος εποπτικών μέσων για την επίτευξη της απλούστευσης της επιστημονικής
προσέγγισης, η οποία κατέστη περισσότερο δυνατή και από το ύφος
της ομιλίας. Ο λόγος διακρινόταν από ευστοχία και παραστατικότητα, η
δε χιουμοριστική χροιά προκάλεσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον
των μαθητών. Μετά το τέλος της ομιλίας ζητήθηκε από τους μαθητές
να διατυπώσουν τις απορίες τους. Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθυντής του σχολείου κ. Λότσος, ο οποίος καλωσόρισε τον ομιλητή και
ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Συλλόγου για την προτίμησή τους
να συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενός τόσο ενδιαφέροντος θέματος.
Βασικοί στόχοι της ομιλίας του καθηγητή κου. Ανδρ. Καζαντζίδη
ήταν, με βάση τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία 40 χρόνια στο θέμα της

Ο ομιλητής, η κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου και ο κ. Ανδρέας Μιχαλόπουλος

προστασίας του όζοντος:
α) Να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησαν οι εμπλεκόμενοι φορείς για τη λύση του πρώτου περιβαλλοντικού προβλήματος με παγκόσμια κλίμακα
β) Να συνδεθούν τα γεγονότα και οι καταστάσεις της τότε εποχής
με τα αντίστοιχα που αφορούν την προσπάθεια της αντιμετώπισης της
κλιματικής αλλαγής
γ) Να εξετασθεί που βρισκόμαστε σήμερα και τι μας επιφυλάσσει το
μέλλον για ένα ζήτημα που «τεχνικά» έχει λυθεί
Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο προέκυψαν,
τη δεκαετία του 1970, οι θεωρίες για την επερχόμενη καταστροφή του
όζοντος, αλλά και το πώς αντιμετωπίστηκαν από τους πολέμιους αυτής της θεωρίας και από τους διάφορους επιστήμονες της εποχής, Επίσης, το πώς ανακαλύφθηκε τελικά η «τρύπα του όζοντος» στην Ανταρ-
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κτική και τα μέτρα που λήφθηκαν για την προστασία του, αφού όμως
είχε επέλθει η καταστροφή. Τέλος, παρουσιάστηκε η σημερινή κατάσταση για το όζον καθώς και οι εκτιμήσεις για τους κινδύνους από την
υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.
Τα παραπάνω συνδέθηκαν με τη σημερινή πραγματικότητα, όπου
υπάρχουν οι θεωρίες και οι ενδείξεις για την κλιματική αλλαγή, αλλά ακόμη δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για το μετριασμό της. Επίσης, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις όπου η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη το περιβάλλον και καθιστά δύσκολη την επιβίωση των ανθρώπων. Στο πλαίσιο της τρέχουσας επικαιρότητας με το θέμα των προσφύγων, συζητήθηκε η σοβαρή πιθανότητα να υπάρξουν
στα επόμενα χρόνια κλιματικοί πρόσφυγες, δηλαδή άνθρωποι που θα
αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής.

Τριήµερη εκδροµή του Συλλόγου 1-3 Απριλίου

τρεις ΦιΛόξενες «ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ» ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Στη Σχολή του Αριστοτέλη

Στα Λουτρά Πόζαρ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Στην πρόσοψη εναλλάσσονται ο Δωρικός και ο
Ιωνικός ρυθμός και πρόκειται για τον μεγαλύτερο
και μνημειακότερο γνωστό Μακεδονικό τάφο που
ήρθε στο φως το 1954. Η ζωγραφική παράσταση
της πρόσοψης είναι μοναδική.
Ο δεύτερος τάφος ήταν ο τάφος των Ανθεμίων
και ανακαλύφθηκε το 1971. Πρόκειται για ένα χαριτωμένο διθάλαμο μνημείο με ιωνική πρόσοψη
από τέσσερις ημικίονες. Στο τύμπανο εικονίζεται σε
νωπογραφία μισοξαπλωμένο ένα ζευγάρι, ενώ όλη
η θολωτή οροφή του προθαλάμου είναι ζωγραφισμένη με νερολούλουδα και ανθέμια σε λευκές και
ιώδεις αποχρώσεις πάνω σε ένα γαλάζιο βάθος.
Ενθουσιασμένοι αλλά και συγκινημένοι από την

Στο Χιονοδρομικό Καϊμακτσαλάν

ση
Περιπατητική ξενάγη
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ιστορία μας συνεχίσαμε για την αναπαλαιωμένη
Μονή της Παναγίας του Δοβρά, ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της περιοχής. Με κατάνυξη προσκυνήσαμε την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
και τα λείψανα του Αγ. Λουκά Κριμαίας, απολαύσαμε την ομορφιά, την φύση, την τάξη όλου του χώρου της Μονής και συνεχίσαμε για τη μοναδική πόλη της Έδεσσας.
Πόλη μέσα στο νερό σημαίνει το όνομά της. Και
πράγματι έτσι είναι. Τακτοποιηθήκαμε στα ξενοδοχεία μας και στους ναούς της πόλης παρακολουθήσαμε τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας. Το υπόλοιπο βράδυ ήταν για βόλτα στα ταβερνάκια και τους
πεζόδρομους της πόλης.
Η δεύτερη ημέρα ήταν εξίσου συναρπαστική. Εκ-

Ο Τάφος των
Ανθεμίων

δρομή στην πανέμορφη ελληνική φύση. Τα λουτρά
Πόζαρ, όπου κάποιοι εκδρομείς μας απόλαυσαν το
μπάνιο τους (ιαματικό) είναι μοναδικής ομορφιάς.
Σε ένα καταπράσινο τοπίο με καταρράκτες και ποτάμια και με ιαματικά ζεστά νερά να βγαίνουν από
παντού. Ώρες χαλάρωσης για όλους μας. Και αν
έπρεπε να αφήσουμε αυτό το εντυπωσιακό περιβάλλον δεν μας κατέλαβε θλίψη. Η λίμνη ‘’Βεργορίτη’’ και το χιονοδρομικό Βόρα στις απόκρημνες
βουνοπλαγιές του Καϊμακτσαλάν (2.500) μας περίμεναν, μία εκπληκτική διαδρομή με αρκετά ξεχωριστά τοπία.
Είχε έλθει όμως η ώρα του μεσημεριανού φαγητού. Ο Παλαιός Αγ. Αθανάσιος, ένα από τα πιο
όμορφα ορεινά χωριά της Ελλάδας με τα πετρό-

Ο Τάφος της
Κρίσεως

χτιστα σπίτια και τους πετροστρωμένους δρόμους
μας περίμενε. Οι παραδοσιακές ταβέρνες και τα
μαγαζιά με τα τοπικά προϊόντα μας καλούσαν να
τα απολαύσουμε.
Η επιστροφή στην Έδεσσα ήταν εξίσου συναρπαστική. Η περιπατητική ξενάγηση στην πόλη με
τα ποτάμια, τους καταρράκτες, τους πεζόδρομους,
τις εκκλησίες, την παραδοσιακή συνοικία ‘’Βαρόσι’’ έκλεισε την ημέρα μας με τον καλύτερο τρόπο.
Η τρίτη ημέρα είναι συνήθως η ημέρα της επιστροφής. Όμως η εκδρομή μας ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Μετά τον εκκλησιασμό ξεκινήσαμε για την θέση ‘’Ισβόρια’’ ανατολικά της Νάουσας. Χρονιά Αριστοτέλους είναι η χρονιά αυτή.
(συνέχεια στη σελίδα 6)

Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί τον πρώτο και βασικό παράγοντα ανάπτυξης κάθε περιοχής
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 27-28 ΜΑΪΟΥ

Οι περιστερώνες της Τήνου

ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΑΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ
Μάιος. Ο τελευταίος μήνας της άνοιξης, αφού είχε διάγει μια εντελώς φθινοπωριάτικη πορεία, στις
τελευταίες ημέρες του μας προσέφερε έναν καιρό
επιτέλους ανοιξιάτικο, ακριβώς στο διήμερο της εκδρομής μας.
27, 28 Μαΐου ήταν οι ημερομηνίες της εκδρομής
μας της καθιερωμένης από χρόνια να πραγματοποιείται κάθε πέμπτο μήνα εκάστου έτους, όταν δηλαδή ο Ποσειδώνας κάθεται στα αυγά του και ο Αίολος έχει κλείσει τους ανέμους στον ασκό του και
ρεμβάζει ήσυχος…
Τόσο στον πηγαιμό όσο και στην επιστροφή μας,
η θάλασσα δεν ήταν απλώς λάδι, ήταν αγίασμα και
το ταξίδι ήταν υπέροχο.
Τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο μας και κατόπιν
κάναμε μία βόλτα στα όμορφα δρομάκια του νησιού.
Οι ανθισμένες μπουκαμβίλιες μας καλωσόριζαν ενθουσιαστικά, καθώς ξεχύνονταν από τα μπαλκόνια
και έκαναν το δρόμο μας ανθόσπαρτο.
Την επόμενη ημέρα πρώτος και κύριος προορισμός

μας ήταν ο Οίκος της Μεγαλόχαρης. Τελέσαμε ιδιωτική λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, όπως κάθε χρόνο.
Μεγαλοπρεπής και σε δεσπόζουσα θέση η εκκλησία της Παναγίας, ένα παλάτι αντάξιο μιας Κυρίας.
Στο εσωτερικό του ναού, περιβαλλόμαστε από
θαυμάσιες αγιογραφίες, ενώ από οροφής κρέμονταν πολλές δεκάδες ασημένια καντήλια, τάματα ελπίδας και δώρα πίστης.
Υπεράνω μας αιωρούνταν δεκάδες, εκατοντάδες,
χιλιάδες ολόθερμα ευχαριστώ, σαν αύρα μοσχολίβανου από τις ευγνώμονες, πιστές καρδιές που βίωσαν τα μικρά και μεγάλα θαύματα, αυτά τα υπέρτατα ‘’ναι’’ της πίστης!
Αφού επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας, απολαύσαμε το πρόγευμά μας δίπλα στην πισίνα και κατόπιν
επιβιβαστήκαμε και αναχωρήσαμε για το μοναστήρι
της Αγίας Πελαγίας στο Κεχροβούνι. Το μοναστήρι,
εκτός από την εσωτερική ενατένιση, προσφέρει και
άπλετη θέα στους προσκυνητές του.
Ολόγυρα, άγονοι λόφοι υψώνονται κυριολεκτικά
κλιμακωτά, με τις αναβαθμίδες τους από ξερολιθιά.
Η σοφία της πενίας που μοχθούσε να επαυξήσει

το φτωχό, φτενό έδαφος…
Σπιτάκια κατάλευκα, αλλού κατά ομάδες, αλλού
σκόρπια, σαν προβατάκια που ξεστράτισαν από το
κοπάδι τους, και βέβαια οι περιστερώνες, το θαύμα
της λαϊκής αρχιτεκτονικής και σήμα κατατεθέν του
νησιού, αν και η εκτροφή περιστεριού καθιερώθηκε από τους Ενετούς κατακτητές.
Απομεινάρι τους είναι αυτό το σύμβολο ειρήνης,
τι ειρωνεία!
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας θαυμάσαμε ένα
άλλο γλυπτό, έργο της φύσης αυτό: Τον επιβλητικό
βράχο Ξώμπουργκο όπου επί Ενετών υπήρχε φτιαγμένο κάστρο εκεί, εξ ου και η ονομασία: Μπούργκο
σημαίνει κάστρο, ελληνιστί Εξώκαστρο.
Μακρύτερα, ένα ακόμα γεωλογικό αξιοπερίεργο
μας εντυπωσίασε περισσότερο: Στην διαδρομή προς
Βώλακα, ήταν απιθωμένα στις πλαγιές των λόφων
τεράστια στρογγυλά και οβάλ λιθάρια σαν γιγαντιαία
βότσαλα της θάλασσας.
Θαρρείς πως ο Ποσειδώνας θύμωσε με τον Αίολο και άρχισε να τον πετροβολάει από τα βάθη του
πελάγου! Μυστήρια πράγματα…

ΟΙΚΙΠΑ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ

Τριάντα χρόνια στην
υπηρεσία των ανθρώπων
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριάντα χρόνων δράσης της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας το Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ.Χ. έστειλε την παρακάτω επιστολή:
«Τριάντα χρόνια από την ίδρυση της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ), μιας κίνησης που γεννήθηκε και ανδρώθηκε μέσα από τις ιδέες του εθελοντισμού και κατ’ επέκταση της προστασίας του Περιβάλλοντος. Η ΟΙΚΙΠΑ
επαναπροσδιόρισε την έννοια «περιβάλλον» και πασχίζει με κάθε μέσο να την καταστήσει ευδιάκριτη και σε όσους
απομακρύνθηκαν από το νόημά της.
Βασικός στόχος της οικολογικής κίνησης είναι η περιβαλλοντική ισορροπία και η ενεργοποίηση κάθε «σκεπτόμενου πολίτη», αυτού που αντιλαμβάνεται την παρέκκλιση του ανθρώπου από τη φυσική του πορεία.
Η επίτευξη του στόχου είναι εμφανής από το
πλήθος των δραστηριοτήτων τους, που επιδιώκουν την ανάδειξη των οικολογικών ζητημάτων
και την επίλυση αυτών των προβλημάτων, με
την ενεργοποίηση των θεσμικών φορέων της
περιοχής μας.
Οι επιτυχημένες δράσεις της ΟΙΚΙΠΑ μας γεμίζουν με υπερηφάνεια και αισιοδοξία. Υπερηφάνεια, γιατί η πόλη μας δεν παραμένει αδρανής
απέναντι στην ανατροπή της παγκόσμιας ισορροπίας και ταυτόχρονα αισιοδοξία, γιατί τέτοιες εύστοχες συνειδητές και
καίριες δράσεις δεν μπορεί παρά να οδηγήσουν σε χειροπιαστά αποτελέσματα.
Ο Σύλλογός μας βρίσκεται από την ίδρυσή του, σε αγαστή συνεργασία με την καταξιωμένη στη κοινή συνείδηση
ΟΙΚΙΠΑ, παραδειγματιζόμενος αρκετές φορές από τις πετυχημένες τακτικές που ακολουθεί στις διεκδικήσεις της.
Συγχαίρουμε, τέλος, την ΟΙΚΙΠΑ και τα μέλη της, την ευχαριστούμε για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της περιοχής μας για ένα καλύτερο φυσικό περιβάλλον, για μία καλύτερη ποιότητα ζωής.
Χρόνια Πολλά, υγεία και δύναμη στους ακούραστους εργάτες της ΟΙΚΙΠΑ.»

Επιστρέψαμε στη Χώρα και είχαμε αρκετό ελεύθερο χρόνο για αγορές παραδοσιακών προϊόντων
και τεστ γευσιγνωσίας στα μαγαζιά της παραλίας.
Το απομεσήμερο αποπλεύσαμε και το απόγευμα
αποβιβαστήκαμε στη Ραφήνα απ’ όπου κατευθυνθήκαμε στη Μονή του Αγίου Εφραίμ, ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της Αττικής.
Ο Άγιος Εφραίμ είναι από τους διπλά αγίους της
θρησκείας μας, διότι μαρτύρησε και πέθανε για την
πίστη του. Ακόμα σώζεται η μουριά όπου τον κρέμασαν οι Τούρκοι.
Προσκυνήσαμε το λείψανο του αγίου, περιηγηθήκαμε στο μοναστήρι και αποχωρήσαμε, νιώθοντας
μαζί μας την ευλογία του Αγίου Εφραίμ, σαν ευφροσύνη στην ψυχή μας.
Έτσι βιώνεται η συγκίνηση της πίστης στον χριστιανισμό. Όχι με έξαρση, αλλά με ταπείνωση, με γλυκύτητα, με συγκατάβαση, με ανθρωπιά.
Με αυτά τα συναισθήματα, με αυτά τα στοιχεία σαν
ψηφίδες στην ψυχή μας αναχωρήσαμε για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας.
Έχει ο Θεός, πάντοτε, για όλους…

Ε∆ΕΣΣΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΒΕΡΟΙΑ

ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΣ
«ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ» ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Τριήµερη εκδροµή του Συλλόγου 1-3 Απριλίου
(συνέχεια από τη σελ. 5)
Και ο Σύλλογός δεν μπορούσε να προσπεράσει το μέρος που ο μεγαλύτερος φιλόσοφος
όλων των εποχών, ο Αριστοτέλης δίδαξε τον νεαρό Αλέξανδρο φιλοσοφία, τέχνες και μαθηματικά. Ο χώρος που στεγάσθηκε η σχολή και τα δύο βίντεο που προβλήθηκαν σε ειδική
αίθουσα του μουσείου μαζί με την όλη ξενάγηση που ακολούθησε μας γύρισαν χιλιάδες
χρόνια πίσω σε χρόνια δοξασμένα. Με πόνο ψυχής αποχαιρετήσαμε την ιστορία μας και
το ειδυλλιακό τοπίο και αναχωρήσαμε για το Άλσος του
Αγ. Νικολάου, μία όαση δίπλα στην Νάουσα.
Είναι μία περιοχή με 60
στρέμματα, όπου κυριαρχούν τα υπεραιωνόβια πλατάνια, ο ποταμός Αραπίτσα,
τα ξύλινα και πέτρινα γεφύρια, η μικρή τεχνητή λίμνη
με τις πέστροφες και τις πάπιες, τα αναψυκτήρια, τις ταβέρνες, την παιδική χαρά και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου που
μας προσέφεραν στιγμές χαλάρωσης και αναψυχής μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο.
Επόμενος σταθμός ήταν η Μονή της Παναγίας Σουμελά. Την θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας, έργο του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά, την έφεραν οι πρόσφυγες από
τον Πόντο το 1931 και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ποντιακής καταγωγής ορθοδόξους και κέντρο προσκυνήματος για όλους τους Έλληνες χριστιανούς. Με συγκίνηση και
σεβασμό προσκυνήσαμε την εικόνα και υπό την σκέπη της Παναγίας πήραμε τον δρόμο
της επιστροφής για την Πάτρα.
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Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών
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Stop στη νέα ευρωπαϊκή αδειοδότηση του Roundup! ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑ ∆ΑΣΗ
Έρευνες το χαρακτηρίζουν καρκινογόνο και μεταλλαξιογόνο

ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΜΩΒ

Από την ομάδα Γεωργίας των Οικολόγων Πράσινων λάβαμε το κάτωθι Δελτίο Τύπου
Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της
ΕΕ πρόκειται με την ψήφο τους στις 6 Ιουνίου να αποφασίσουν σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για την εκ νέου αδειοδότηση, επί μια 15ετία, της χρήσης του ευρύτερα
χρησιμοποιούμενου σήμερα παρασιτοκτόνου, του glyphosate, που κυκλοφορεί με το
εμπορικό όνομα Roundup της πολυεθνικής
αγροχημικών Monsanto.Το συγκεκριμένο
αγροχημικό είναι, κάθε άλλο παρά ασφαλές .
Έκθεση ογκολόγων ερευνητών του IARC
(ερευνητικός οργανισμός για τον καρκίνο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) που δημοσιεύθηκε το καλοκαίρι του 2015 κατέληξε ότι
τα φυτοφάρμακα που περιέχουν glyphosate
είναι «πιθανώς καρκινογόνα». Ακόμη, έρευνα που διεξήχθη για την διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση «Φίλοι της γης» βρέθηκαν
στα ούρα όλων των ανθρώπων που εξετάσθηκαν σε διάφορες χώρες.
Από την ομάδα της Αvaaz.org λάβαμε επίσης το παρακάτω email, οι οποίοι μεταξύ
των άλλων αναφέρουν ότι: Μετά από αγώνες βρισκόμαστε για πρώτη φορά σε απόσταση αναπνοής από την απαγόρευση του
Roundup. Για τον σκοπό αυτό η Avaaz συνέλεξε 1.700.000 ηλεκτρονικές υπογραφές, χιλιάδες email, τηλέφωνα και tweets εστάλησαν στους αρμόδιους και έφεραν την απαγόρευση, στο τραπέζι των συζητήσεων.
Αν επιτευχθεί η απαγόρευση στην Ευρώπη θα είναι η απαρχή να απαλλαχθεί ο πλανήτης από το glyphosate το οποίο θεωρείται πέραν της τοξικότητας, σύμβολο της ‘’αυτοκρατορίας Monsanto’’ στην οποία επιφέ-

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Ας μην κάνουμε το λάθος να σκεφτούμε ότι «η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων θα φέρει λεφτά στο κράτος, οπότε οικονομικά θα βγούμε κερδισμένοι». Τα αυθαίρετα για σειρά ετών δεν έχουν πληρώσει το κόστος
μιας νόμιμης οικοδομής. Με ένα ελάχιστο τέλος νομιμοποίησης και με
σβήσιμο των τεράστιων προστίμων που προέβλεπε η νομοθεσία μέχρι πρόσφατα (αλλά σπάνια εισπράττονταν), η περιοχή τους μετατρέπεται σε νόμιμο οικισμό, με το κράτος να πρέπει να αναλάβει όλο το κόστος των δημόσιων υπηρεσιών: δρόμους, αποχετεύσεις, ηλεκτρισμό,
κ.λπ. Τελικά, στην Ελλάδα φαίνεται ότι ο φθηνότερος τρόπος να χτίσεις
είναι ο αυθαίρετος…

εΠιτύχια για τα δαςή μας

ρει κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Αγαπημένοι φίλοι και φίλες
ΣΚΙΣΑΜΕ
Μέχρι πριν μερικούς μήνες, ο πανίσχυρος αγροχημικός κολοσσός Mosanto φάνταζε ακλόνητος. Όμως, 2 εκατ. πολίτες συμμετείχαμε στην τεράστια εκστρατεία του Avaaz
με υπογραφές, emails, τηλεφωνήματα, δράσεις, συναντήσεις με τους αρμόδιους και δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ και τώρα το μέλλον του
«μοντέλου Monsato» βρίσκεται υπό αμφισβήτηση! Η ΕΕ μόλις αρνήθηκε να ανανε-

ώσει την άδεια κυκλοφορίας της γλυφοσάτης και η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες
που γύρισαν την πλάτη στη Monsato! Η αντίδρασή μας σε αυτό το ζιζανιοκτόνο δεν ήταν
μία παράλογη κραυγή: Η εκστρατεία μας ζητά να σταματήσει η χρήση της γλυφοσάτης
μέχρι να αποδειχθεί από ανεξάρτητους επιστήμονες ότι είναι ασφαλής. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, αλλά αν η ΕΕ παραχωρήσει 18 μήνες για να γίνουν περαιτέρω επιστημονικές μελέτες και πιέσουμε ώστε αυτές οι μελέτες να είναι ανεξάρτητες, μπορούμε να νικήσουμε!

Τα καταφέραμε! Έκλεισε το νομικό ‘’παραθυράκι’’ που θα έφερνε θύελλες στα δάση μας. Μετά τις αντιδράσεις μας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος κατέθεσε νομοτεχνική αναδιατύπωση στις διατάξεις για τους δασικούς χάρτες, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νέες μωβ ζώνες ‘’οικιστικής πύκνωσης’’ (τι όρος κι αυτός!) δεν αποχαρακτηρίζονται και εξακολουθούν να
υπόκεινται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Με άλλα λόγια, δεν θα
μπορούν πια να ξεκινήσουν συλλήβδην και κρυμμένες κάτω από «μωβ
μανδύα» νομιμοποιήσεις οικισμών που οικοδομήθηκαν παράνομα και
αντισυνταγματικά σε δασική γη.
Οι εξελίξεις ήταν αστραπιαίες: την περασμένη Τετάρτη βράδυ κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο, το οποίο εκτός από τα προαπαιτούμενα περιείχε και την τοξική αυτή διάταξη που δεν είχε βγει σε δημόσια διαβούλευση.
Το επόμενο μεσημέρι, έχοντας αναλύσει τα προβληματικά σημεία,
στείλαμε επιστολή στους βουλευτές εκθέτοντας το σκάνδαλο και ζητώντας αλλαγές. Επίσης, μιλήσαμε με αρκετούς βουλευτές που ζήτησαν να
ακούσουν τις ενστάσεις μας. Ταυτόχρονα, το μήνυμά μας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης προωθήθηκε σε πάνω από 300.000 άτομα, ενώ τα
ΜΜΕ αναπαρήγαγαν την είδηση. Αρκετοί από εσάς μοιραστήκατε την είδηση και στείλατε προσωπικά μηνύματα διαμαρτυρίας. Το αποτέλεσμα
της όλης κινητοποίησης; Την Παρασκευή, ο Υπουργός έφερε ως τροποποίηση την αλλαγή που ζητήσαμε!

Πώς να καθαρίσετε σωστά το βετέξ της κουζίνας
Η κουζίνα είναι μαζί με το μπάνιο, τα
δύο μέρη του σπιτιού που καθαρίζουμε
επισταμένως αρκετές φορές την ημέρα.
Ειδικά στην κουζίνα, το κλασικό βετέξ
που υπάρχει κοντά σε σχεδόν κάθε νιπτήρα, το χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε όλες τις επιφάνειες και όχι μόνο.
Αλλά το απλό νερό με το οποίο το “ξεπλένουμε” συνήθως το βετέξ, δεν είναι αρκετό για να βεβαιωθούμε ότι δεν
μένουν σε αυτό διάφορες βρωμιές και
βακτήρια, τα οποία στη συνέχεια “εξαπλώνουμε” εκ νέου στις επιφάνειες που
επιχειρούμε να καθαρίσουμε αργότερα.
Δείτε με ποιους τρόπους μπορείτε να
καθαρίσετε καλά το βετέξ αλλά και τα
πανάκια που χρησιμοποιείτε συνεχώς
στην κουζίνα:

είναι βρεγμένο, τρίψτε το λίγο σε τακτά
χρονικά διαστήματα για να φύγουν τυχόν λεκέδες και αφήστε το διάλυμα να
“γεμίσει” τους πόρους του υφάσματος.
Μετά από μερικές ώρες βγάλτε το από
το διάλυμα και ξεπλύνετε το καλά με
άφθονο ζεστό νερό. Στη συνέχεια στεγνώστε το καλά και θα είναι έτοιμο να
χρησιμοποιηθεί ξανά. Επαναλάβετε κάθε 2η μέρα το περισσότερο.

Φόύρνός μικρόκύματων

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες και οι
δύο αυτές συσκευές φιλοξενούν στα
εσωτερικά τους μέρη μεγάλους αριθμούς μικροβίων και παθογόνων οργανισμών, που μπορεί να βλάψουν την
υγεία μας.
Η απολύμανση, λοιπόν, και ο καθαρισμός τους, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, κρίνεται επιβεβλημένος.
Δείτε πώς θα απαλλάξετε από τα μικρόβια το πλυντήριο ρούχων και το πλυντήριο των πιάτων σας

Βραςιμό με νερό και
μαγειρική ςόδα

Λεμόνι και ξύδι

Τόσο το λεμόνι, όσο και το ξύδι είναι
πολύ αποτελεσματικοί φυσικοί παράγοντες καθαρισμού. Το λεμόνι έχει στυπτικές, λευκαντικές και αντιβακτηριδιακές
ιδιότητες, ενώ το ξύδι έχει αποσμητική
και αντιμυκητιακή δράση.
Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πάρετε μια κουταλιά της σούπας
αλάτι και να το προσθέστε σε ένα διάλυμα από ίσες ποσότητες ξυδιού και
λεμονιού. Μουλιάστε μέσα το βετέξ ή
το πανί για λίγες ώρες. Ενώ το ύφασμα

Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι ένα
πολύ πρακτικό εργαλείο, επειδή, εκτός
των άλλων, είναι ένας πολύ αποτελεσματικός βακτηριοκτόνος παράγοντας.
Η θερμότητα και τα μικροκύματα που
χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση των
τροφών είναι μια πολύ αποτελεσματική
μέθοδος αποστείρωσης.
Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι
να μουλιάστε το βετέξ/πανί σε ένα διάλυμα από ξύδι και νερό για λίγα λεπτά.
Τρίψτε το πανί και βάλτε το στο φούρνο
μικροκυμάτων για 10-15 δευτερόλεπτα
σε υψηλή θερμοκρασία. Η μέθοδος αυτή
μπορεί να γίνεται ακόμα και κάθε μέρα.
Το γεγονός ότι στο πλυντήριο πλένουμε τα ρούχα μας, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πάντα καθαρό, ενώ, όπως
είναι ευνόητο, το ίδιο ισχύει και για το
πλυντήριο πιάτων.

ΠΛύντήριό ρόύχων

ΠΛόύςιες τροφές σε ω3 λιπαρά

γνωστά ως αντιοξειδωτικά είναι: ο
λιναρόσπορος, τα καρύδια, ο σολομός, ο τόνος, το κατσαρό λάχανο, οι
σαρδέλες κ.α.

ό ςιδήρός βρίσκεται στο κόκκινο

-Επιλέξτε το πρόγραμμα που έχει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία
-Βάλτε απορρυπαντικό στη θήκη
-Θέστε το πλυντήριο σε λειτουργία χωρίς ρούχα Ανά δύο μήνες κάντε ειδικό καθαρισμό ως εξής:
Ρυθμίστε το πλυντήριο στους 90 βαθμούς. Βάλτε στην ειδική θήκη 1,5 κούπα σόδα, 3 κούπες ξύδι και 3 λίτρα πολύ ζεστό νερό

ΠΛύντήριό Πιατων
Το βραστό νερό είναι ο καλύτερος
τρόπος για να σκοτώσετε τα βακτήρια
και να απομακρύνετε τις βρομιές. Η μαγειρική σόδα είναι ένας άλλος παράγοντας που λειτουργεί όπως και το ξύδι
και το λεμόνι.
Πάρτε περίπου δύο με τρεις κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα και προσθέστε το σε ένα δοχείο με νερό. Τώρα
τοποθετήστε το βετέξ ή το πανί κουζίνας στο δοχείο και αφήστε το να βράσει. Αφήστε το ύφασμα να παραμείνει
στο διάλυμα που βράζει για μερικά λεπτά. Αφήστε μετά το νερό να κρυώσει
και αφαιρέστε το βετέξ/πανί. Ξεπλύνετέ το και στεγνώστε το.

Γνωρίζετε ότι

κρέας, τα αυγά, τις σαρδέλες, τους
ξηρούς καρπούς, στα σκουροπράσινα λαχανικά.

τό γιαόύρτι είναι super τροφή,
διότι περιέχει: πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, ασβέστιο, φωσφόρο, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες
Α και Β. Αφομοιώνεται εύκολα και
βοηθά στην καλύτερη λειτουργία
του εντέρου.

ό όργανιςμός μας, το καλο-

καίρι, έχει αυξημένες απαιτήσεις
σε νερό, λόγω της αυξημένης εφίδρωσης.

καθε άνθρωπος κατά μέσο όρο

κάνει κατά τη διάρκεια της ζωής
του, το γύρο του κόσμου 4 φορές.

ή αμύγδαΛια είναι το σύμβολο
της ελπίδας.
-Το ξίδι κάνει θαύματα και στην απολύμανση του πλυντηρίου των πιάτων.
-Βάλτε ξύδι στην θήκη του απορρυπαντικού ή μισή κούπα σε ένα μικρό μπολάκι στον πάτο του πλυντηρίου
-Θέστε το σε λειτουργία χωρίς πιάτα
-Μετά το τέλος του προγράμματος, βάλτε το να επαναλάβει ένα ακόμα πρόγραμμα, αυτή τη φορά με απορρυπαντικό, αλλά πάλι άδειο.

τό τεΛειότερό οικοδόμημα όλων
των εποχών είναι ο Παρθενώνας.

Πατριδα της Ντομάτας είναι η Κεντρική και Νότια Αμερική.

ή όικιακή μύγα μπορεί να μεταφέρει πάνω από 100 παθογόνους
μικροοργανισμούς.
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Ανακύκλωση: Πολιτισμός, Οικονομία, Προστασία του Περιβάλλοντος

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ∆ΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ

Αποψη του κοινού στην αίθουσα Κ.Υ Χαλανδρίτσας

ΕΝΑΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ
ΜΑΧΗΤΗΣ ΕΦΥΓΕ
Η πρόληψη προτεραιότητα
για τη νέα διεύθυνση
Στην όχθη του Νέστου
Αποχαιρετήσαµε έστω και από πολύ µακριά τον αγωνιστή – πρωτοπόρο της οικολογικής κίνησης ∆ράµας, αλλά και πατέρα της οικολογίας της χώρας µας, Κυριάκο ∆οµατζόγλου ο οποίος έφυγε για το
αιώνιο ταξίδι τον Απρίλη κάνοντας όλους µας φτωχότερους.
Ο αείµνηστος Κυριάκος µε τις συνεχείς εθελοντικές δράσεις του,
µε το µοναδικό οικολογικό του ταπεραµέντο και µε τον επικοινωνιακό του τύπο υπήρξε αξιαγάπητος και απολάµβανε τον σεβασµό και
την εκτίµηση των οικείων του και των συνεργατών του.
Είχε αφιερώσει όλη την ζωή του στην υπηρεσία του ανθρώπου,
στην υπηρεσία της προστασίας του περιβάλλοντος και αναµφίβολα πρόσθεσε το δικό του λιθαράκι στα κοινά, που δεν ήταν λιθαράκι αλλά ‘’µετεωρίτης’’.
Είχαµε την τύχη να τον γνωρίσουµε από κοντά µέσα από τα συνέδρια του ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ και να απολάβουµε απλόχερα τις περιβαλλοντικές του γνώσεις και την βαθυστόχαστη σοφία του.
Εύλογα τα µέλη του Συλλόγου µας αισθανθήκαµε θλίψη από την
αποχώρηση του Κυριάκου από τα εγκόσµια.
Είχαµε επίσης την ευκαιρία να τον επισκεφθούµε τελευταία φορά στο φιλόξενο σπίτι του στη ∆ράµα, αφού η σωµατική του αναπηρία δεν του επέτρεπε τις µετακινήσεις, σε αντίθεση µίας άλλης επίσκεψης κατά την οποία για τρεις συνεχείς ηµέρες σε εκδροµή του
Συλλόγου ήταν µόνιµα δίπλα µας, µαζί µε την αξιαγάπητη σύζυγό
του Νίκη, για να µας ξεναγήσει στο πανέµορφο δάσος του ‘’ΚΑΡΑΝΤΕΡΕ’’, καθώς και στις προσιτές, καταπράσινες όχθες του Νέστου.
Στους φίλους και συνεργάτες του Κυριάκου στείλαµε την εξής συλλυπητήρια επιστολή:
Αγαπητοί µας φίλοι,
Η είδηση, που µας ήλθε µέσω του ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ για την απώλεια του
σεβαστού πατέρα της οικολογίας Κυριάκου ∆οµατζόγλου, µας προκάλεσε θλίψη και εύλογη συγκίνηση. Οι αξέχαστοι αγώνες του η
ανθρώπινη και ευχάριστη συµπεριφορά του θα παραµείνουν βαθιά
χαραγµένα στη µνήµη µας, για όσους είχαµε την τύχη να τον γνωρίσουµε από κοντά.
Σας παρακαλούµε εκ µέρους του ∆.Σ. του Συλλόγου µας να µεταφέρετε στην σύζυγό του Νίκη και την ευυπόληπτη οικογένειά του τα
θερµά µας συλλυπητήρια. Αιωνία να είναι η µνήµη του.
Το ∆.Σ.

Ο αείµηστος Κυριάκος ∆οµατζόγλου
στο δάσος Καραντερέ ξεναγεί
τα µέλη µας

Εκδηλώσεις Συλλόγου
Περίπατος Υγείας
Κρήνης – Οµπλού
12 ΙΟΥΝΙΟΥ
σε συνεργασία
µε τον Σύλλογο
Ανάδειξης
Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς Κρήνης.

5 ΙΟΥΝΙΟΥ
εορταστικές εκδηλώσεις για την Παγκόσµια
Ηµέρα Περιβάλλοντος
α. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για το Περιβάλλον στην Ι. Μ. Αγ. Πάντων Ερυµάνθου
β. Ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα ‘’Περιβάλλον ένα πανάρχαιο µέληµα µε σηµερινή
επικαιρότητα.

Α

πό τον Διευθυντή του Κ.Υ.Χ κ. Γρηγόρη Αλόκριο λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή
με την ευκαιρία της δεύτερης κατά σειρά ενημερωτικής εκδήλωσης με το πάντα επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα, την
πρόληψη του καρκίνου του μαστού, την
οποία συνδιοργάνωσε με τον ‘’ Σύλλογο Άλμα Ζωής’’.
Η πρώτη έγινε πριν από ένα περίπου
μήνα στην αίθουσα του νέου Δημοτικού
κτιρίου Ερυμάνθου στην Χαλανδρίτσα με
πρωτοβουλία του σωματείου των πασχόντων από ρευματικές παθήσεις.
Δυο πετυχημένες ιατροκοινωνικές εκδηλώσεις και από πλευράς ομιλητών και
από πλευράς συμμετοχής. Έντονη ήταν
και η παρουσία των μελών του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση των υπευθύνων.
Η πρόληψη από όπου και αν ξεκινάει

Ο νέος διευθυντής κ. Γρ. Αλόκριος

είναι θεμελιώδης αρχή για την ποιότητα
ζωής των συνανθρώπων μας.
Η επιστολή του κ. Αλόκριου αναφέρει:
Την Κυριακή 22/5 πραγματοποιήθηκε
στο Κ.Υ.Χαλανδρίτσας ενημερωτική εκδήλωση με θέμα « πρόληψη του καρκίνου μαστού». Εντάσσεται στα πλαίσια των
προληπτικών δράσεων που έχει αναλάβει το ΚΥΧ με σκοπό την ενημέρωση του
πληθυσμού ευθύνης του για καίρια ζητήματα υγείας. Διοργανώθηκε σε συνεργα-

σία με το «Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας» και με
την συμπαράσταση του «Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής του Κ.Υ.Χ.». Οι συμπολίτες μας
που προσήλθαν στην εκδήλωση άκουσαν τους διακεκριμένους ομιλητές να
απομυθοποιούν τον καρκίνο του μαστού
και έμαθαν τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τον προλάβουμε. Στη
συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα σε πολλές γυναίκες της περιοχής μας να εξετασθούν από μαστολόγο. Όσες δεν πρόλαβαν να εξεταστούν ενημερώθηκαν ότι
στο άμεσο μέλλον θα προσέλθει και πάλι
μαστολόγος στο ΚΥΧ για κλινική εξέταση
του μαστού. Το προσωπικό του ΚΥΧ ευχαριστεί θερμά όλους τους φορείς που
στήριξαν αυτή την εκδήλωση και διαβεβαιώνει ότι, με τη συνεργασία όλων,
θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες
δράσεις με σκοπό να ωφεληθούν υγειονομικά οι κάτοικοι της περιοχής μας.

ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ

ΤΟ ΘΕΡΙΟ ΞΥΠΝΗΣΕ - ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΥ
Το ‘’θεριό’’ που εμφανίστηκε στον δρόμο κάτω από την Achaia
Clauss δεν θα μπορούσε να μην γίνει αντιληπτό και να μην τρομάξει τους κατοίκους. Άλλωστε όπως μάθαμε έφθασε μέχρι το κέντρο της Πάτρας η αποκρουστική μυρωδιά του. Η δύσοσμη ‘’ουρά’’ του έμοιαζε ατελείωτη. Υγρή και βρωμερή, αποκρουστική για
τον απλό περιπατητή, ‘’εφιάλτης’’ για τον μόνιμο κάτοικο της περιοχής. Μάθαμε δε, πως ακόμη και στην οδό Γούναρη κάποιοι κοιτούσαν επιμόνως τα
παπούτσια τους, πιστεύοντας
πως… είχαν πατήσει περιττώματα του ‘’θεριού’’! Μέχρι εκεί
είχε απλωθεί η μπόχα του. Στο
σημείο έφθασαν ‘’ειδικές δυνάμεις’’ για να μας σώσουν από το
θεριό και την βρώμα του. ΔΕΥΑΠ, Πυροσβεστική, Αστυνομία!
Έριξαν τόνους νερό, μπας και το
τρομάξουν. Μετά από πολύωρη και πολυήμερη προσπάθεια,
τα κατάφεραν. Με εντολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
κου. Απόστολου Κατσιφάρα, κατέφθασαν στην περιοχή του Πετρωτού Πατρών, τρία κλιμάκια της Περιφέρειας προκειμένου να
εξετάσουν τι ακριβώς συνέβη με τη διαρροή λυμάτων στον κεντρικό δρόμο της Πατρών-Κλάους.
Το υλικό που ελήφθη τόσο από το δρόμο όσο και από τις εγκαταστάσεις και τις δεξαμενές της παρακείμενης επιχείρησης της
Αχάια Κλάους, εστάλη ήδη στο Γενικό Χημείο του Κράτους για

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
περίπατος Υγείας στους Ταξιάρχες Βλασίας
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αρχιερατική Παράκληση στον Ι.Ν. Παναγίας της Μέντζαινας
3-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Καλοκαιρινή εκδροµή στη Βόρεια Ελλάδα – Σαµοθράκη

περαιτέρω ανάλυση και αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα.
Όμως οι κάτοικοι ανησυχούν. Θα εμφανιστεί ξανά το θεριό; Και
πως θα το αντιμετωπίσουν; Κινδυνεύουν εκείνοι και τα παιδιά τους;
Κάποτε η περιοχή ‘’μεθούσε’’ από τα αρώματα των οίνων, του μούστου και των άλλων λουλουδιών! Αυτές τις μυρωδιές θέλουν ξανά
οι κάτοικοι! Και ελπίζουν πως το αέναο βλέμμα από ‘’ψηλά’’, του
Γουσταύου, που σε αυτή την γη ερωτεύθηκε την Δάφνη με τα κατάμαυρα μάτια, θα καθοδηγεί όλους
όσους άφησαν να βγει έξω το θεριό,
ώστε να αποτρέψουν πιθανή μελλοντική επανεμφάνισή του.
Στο βιβλίο ΑδικημάτωνΣυμβάντων του Ε΄ Αστυνομικού
Τμήματος Πατρών γράφτηκε μεταξύ άλλων: Την 17/05/2016 συνελήφθη από Αστυνομικούς της
Αμέσου Δράσεως ο υπεύθυνος της
επιχείρησης για παράβαση του άρθρου 2 παρ. 4Ν.1650/1986 «Υποβάθμιση περιβάλλοντος» πράξη
που έλαβε χώρα την 15:00 ώρα της
17/05/2016 στην περιοχή Πετρωτού Πατρών από χώρο εγκαταστάσεων οινοποιητικής εταιρείας Αχάια Κλάους. Ενημερώθηκε ο
Εισαγγελέας Υπηρεσίας για το συμβάν. Εκδόθηκαν αναζητήσεις
για την σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας Αχαία Κλάους. Προανάκριση διενεργείται από την ανωτέρω Υπηρεσία.
Τα λύµατα της συµπαθούς οινοποιίας της περιοχής µας
δεν είναι η πρώτη φορά που µας απασχολούν δυσάρεστα
και µας προβληµατίζουν.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Περίπατος Υγείας Γέφυρας
Ρίου – Αντιρρίου
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
6η Γιορτή
Τσίπουρου
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ενηµερωτική ιατροκοινωνική εκδήλωση.

