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

Κοπη πρΩτοχρονιάτιΚησ πιτάσ-άρχάιρεσιεσ

επι∆οΚιμάστηΚάν οι ∆ράστηριοτητεσ του
συλλογου τησ προηγουμενησ χρονιάσ

Η Χορωδία «Εμέλλεια» και το ορχηστρικό σχήμα «Vibrato» της Πολυφωνικής

Οι ιερείς ευλογούν τη Βασιλόπιτα και δεύτερος από δεξιά ο τιμηθείς
π. Δημήτριος ως επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου, μέσα στα πλαί- πούλου Κων/να εξ ονόματος όλων των Συλλόσια της Εκλογο-απολογιστικής Γενικής Συνέλευ- γων έστειλε μαζί με τις ευχές της και το μήνυμα
σης του Συλλόγου έγινε η τελετή της κοπής της της συλλογικότητας, που κυριάρχησε στη γιορΠρωτοχρονιάτικης πίτας, στο κέντρο ‘’Μπαλκό- τή του τσίπουρου, το οποίο και χαρακτηρίστηκε
νι’’ Χαλανδρίτσας. Στην κατάμεστη αίθουσα μετα- από τους αρμόδιους της ανάδειξης του Συλλόξύ των άλλων ήσαν αρκετοί ιερείς της περιοχής, γου στα ‘’Πρόσωπα της χρονιάς 2016’’, ως ένα
όπως ο π. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αρχιερα- μοναδικό πανελλήνιο φαινόμενο.
τικός Επίτροπος της περιοχής του τέως Δήμου
Φαρρών, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ο οποίος ανεδείχθη ομόφωνα και επίτιμος πρόεΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
δρος από τα μέλη της Γενικής ΣυνέΤο Διοικητικό Απολογισμό 2016 εκλήθη από
λευσης, για την πολύτιμη και ποτο προεδρείο να αναγνώσει η Γραμματέας
λύχρονη προσφορά του στο
κα. Ι. Θεοδωροπούλου, η οποία ανέφερε:
Σύλλογο. Επίσης παρόντες
‘’Μετά την κοπή της ΠρωτοχροΑνεδείχθη
ήσαν ο π. Νικ. Δεκής, ο π.
νιάτικης πίτας με την παρουσία του
νέο 13μελές
Γρ. Πετρούτσος, ο π. Χρ.
μουσικού σχήματος ‘’Vibrato’’ της
Πολυφωνικής, ασχοληθήκαμε καΣιαμαντάς, ο π. Γρ. ΛουΔιοικητικό
τά πρώτον με τη γνωστή υπόθεση
μπαρδέας και ο π. Ιωάν.
Συμβούλιο
Σαμοΐλας. Από την Τοπική
των πυρηνελαιουργείων. Συνεχί• Πάμε όλοι
Αυτοδιοίκηση τίμησαν την
σαμε τη συλλογή, υπογραφών πέεκδήλωση η πρόεδρος του
ραν των 1100 του 2015.
μαζί
Περιφερειακού Συμβουλίου
Αποτεφρωτήριο (ΚΑΝ)
κα. Αναστ. Τογιοπούλου, ο
Προσφύγαμε στη δικαιοσύνη με τον ΠοΔήμαρχος Ερυμάνθου κ. Αθ. Καρλιτιστικό Σύλλογο Δεμενίκων, διαμαρτυρόμεπής, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίνοι για την ανέγερση στο ΒΙΟΠΑ, χωρίς όμως αποτευσης κ. Θ. Μπαρής και ο εκπρόσωπος της Οι- τέλεσμα, αφού το αίτημά μας δεν έγινε αποδεκτό.
Το Πρόγραμμα ‘’Είμαστε όλοι πολίτες’’ συνεκολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) κ. Γ. Βασιλακόπουλος, οι οποίοι και απηύθυναν ευχές και χίστηκε έως τέλος Απριλίου στους Ρομά και σε
ευχαριστίες, αφού πρώτα εξεφράσθησαν με ευ- άλλα περιθωριοποιημένα άτομα (ανασφάλιστα,
μενή σχόλια, για το έργο του Συλλόγου στα 27 κλπ.). Πραγματοποιήσαμε συνολικά 435 εμβόχρόνια λειτουργίας του. Επίσης το παρόν έδωσαν λια ηπατίτιδας Β, μηνιγγιτιδόκοκου και προφύαρκετοί εκπρόσωποι Συλλόγων, που συμμετείχαν λαξης από τον HPV ιό, υπαίτιο για τον γυναικοστην 6η Γιορτή Τσίπουρου 2016. Η κα. Θεοφανο- λογικό καρκίνο.
(συνέχεια στη σελίδα 4)

Εκδήλωση Πρωταγωνιστών 2016
στο Συνεδριακό του Πανεπιστηµίου

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΥΧ)

οργανώνει
ενηµερωτική εκδήλωση
µε θέµα:

Η ΥΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ
ΥΠΑΙΘΡΟ

Οι αρθρογράφοι-Παρουσιαστές.
Δεύτερος από δεξιά ο κ. Παναγιώτης Γιαλένιος
Κοσμοπλημμύρα στο
Συνεδριακό

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2016 ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ‘’ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ’’

Η επικαιρότητα της δράσης
Ανάµεσά τους και ο Σύλλογός µας της Κοινωνίας των Πολιτών
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Συγκινητική ήταν η βραδιά της βράβευσης των 3 πρώτων κάθε κατηγορίας
των ‘’ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ’’, όπως ακριβώς τα είχαν σχεδιάσει οι διοργανωτές. Ήταν μια εντυπωσιακή εκδήλωση την οποία οργάνωσε για τρίτη συνεχή
χρονιά η εφημερίδα ‘’Πελοπόννησος’’ προκειμένου να τιμήσει τους ‘’πρωταγωνιστές’’ της προηγούμενης χρονιάς, όλους αυτούς οι οποίοι έκαναν την υπέρβαση είτε την ατομική είτε τη συλλογική και υπηρεσιακή για το καλό της τοπικής μας κοινωνίας και όχι μόνο.
(συνέχεια στη σελίδα 8)

Η ανασκόπηση δράσεων και παρεμβάσεων κρίνεται απαραίτητη, για να προσεγγίσουμε την σημερινή εικόνα του κοινωνικού γίγνεσθε και των όποιων θετικών ή
αρνητικών επιπτώσεων. Είναι απαραίτητη για να είναι σε θέση, όσοι ενεργά συμμετέχουν, να ιεραρχούν τις ανάγκες αλλά και τις προτεραιότητες και να διευρύνουν τη λεγόμενη, όλο και πιο πολύ, κοι-

νωνία των πολιτών.
Στο κέντρο αυτής της κοινωνίας ο άνθρωπος, η υγεία του και το περιβάλλον
του, αφ’ ενός και αφετέρου, εάν και κατά
πόσον αυτή η κοινωνία μπορεί να βελτιωθεί και με ρεαλισμό να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο επικοινωνιακή, πιο παραγωγική και πιο καινοτόμος.
(συνέχεια στη σελίδα 8)

την Κυριακή

26 Μαρτίου
και ώρα 5.30 µ.µ
στο Κέντρο Υγείας
Χαλανδρίτσας
ΜΕ ΤΟΥΣ:
1. ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΤΡΩΝ
3. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
4. ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΥΧ
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Η ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) μας έστειλε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα για τη συνάντηση που είχε η Επταμελής Γραμματεία
του (Ε.Γ.) με τον αν Υπουργό Περιβάλλοντος
κ. Φάμελο, την Τετάρτη 15/02/2017. Η συνάντηση αυτή έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Η
Ε.Γ. κατέθεσε στον κ. Υπουργό ένα έγγραφο με την ταυτότητα του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και μια
συνοπτική καταγραφή των κυριότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων του Ελληνικού χώρου.
Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να υπάρχει συνεχής συνεργασία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ με
τους στενούς συνεργάτες του κ. Υπουργού
για την προώθηση κοινών απόψεων πάνω
στα προβλήματα του περιβάλλοντος.
Αποσπάσματα του υπομνήματος με τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ελλάδος. δημοσιεύουμε στη συνέχεια.
Οι πιέσεις που ασκούνται στα στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος (βιοτικού και αβιοτικού) στην Ελλάδα είναι ανάλογες με αυτές
που παρατηρούνται στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια
στην Ελλάδα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης παρατηρείται επιδείνωση των οικολογικών δεικτών του περιβάλλοντος.

Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υποβαθμίσεις λιμναίων εκτάσεων, με χαρακτηριστικότερη τη λίμνη Κορώνεια, ρυπάνσεις ποταμών, υποβάθμιση και αλάτωση των υπογείων υδροφορέων.
Αναγκαία είναι η εφαρμογή των οδηγιών
της Ε.Ε. για τα νερά, αλλά και της πλημμελώς εφαρμοζόμενης νομοθεσίας.

Β. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΠΟΛΕΩΝΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πολλές Ελληνικές πόλεις είναι ανάμεσα
στις πλέον επιβαρημένες από αιωρούμενα σωματίδια ευρωπαϊκές πόλεις. Ιδιαίτερα
τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης και της εξ αυτής ανεξέλεγκτης χρήσης
ακατάλληλων υλικών προς καύση, η κατάσταση έχει ραγδαία επιδεινωθεί. Μια ολοκληρωμένη πολιτική βελτίωση της ποιότητας του αέρα, που να περιλαμβάνει σύστημα απογραφής των εκπομπών, κατάργηση
ιδιαίτερα επιβαρυντικών καυσίμων, δημιουργία ποδηλατοδρόμων, είναι επείγουσα
ανάγκη. Μία από τις προτάσεις για την Αθήνα και τις μεγάλες επαρχιακές πόλεις είναι
η ενίσχυση των μαζικών μέσων μεταφοράς
(λεωφορεία-λεωφορειόδρομοι, κλπ.) και η
υποχρεωτική κατασκευή χώρων στάθμευσης στις νέες οικοδομές.
Η πολιτική απόδοσης στρατοπέδων σε κοι-

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
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νή χρήση είναι επίσης μια αναγκαία πολιτική
που καθυστερεί, ανάμεσα στις τόσες άλλες.

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
– ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται σε
ότι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων,
αστικών και βιομηχανικών καθώς και στον
τομέα της ανακύκλωσης. Οι ανεξέλεγκτες
αποθέσεις απορριμμάτων, που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, προκαλούν προβλήματα όπως ρύπανση υδροφορέων ή αισθητική προσβολή περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Παράλληλα η ανακύκλωση
έχει περιορισμένη εφαρμογή, ενώ η μέθοδος της διαλογής στην πηγή καρκινοβατεί.
Σε πρόσφατο Συνέδριο που πραγματοποίησε το ΠΑΝΔΟΙΚΟ, σε συνδιοργάνωση
με την ΚΕΔΕ, αναδείχθηκαν τα προβλήματα που δημιουργεί το πλαστικό και κυρίως
η πλαστική σακούλα μιας χρήσης, στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στην ιχθυοπανίδα.
Σε ότι αφορά τα οικοδομικά απορρίμματα,
παρότι εν δυνάμει μπορούν να τύχουν 100%
ορθολογικής διαχείρισης, με σημαντικό ποσοστό ανακύκλωσης, πετιούνται χωρίς ανακύκλωση, ως μπάζα.
Σε ότι αφορά τα αστικά λύματα μεγάλη
πρόοδος έχει σημειωθεί μια και τα μεγαλύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα διαθέτουν
ήδη, λιγότερο ή περισσότερο καλά, λειτουργούντες βιολογικούς καθαρισμούς.
Τα τοξικά απόβλητα είναι σκοτεινή περιοχή. Κρούσματα παράνομης ταφής, διακίνησης και διάθεσης δείχνουν ότι η διαχείρισή
τους απέχει πολύ από την αναγκαία.
Για όλες τις παραπάνω επιμέρους περιπτώσεις απαιτείται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, με αυστηρό
χρονοδιάγραμμα, και άξονες:

Δ. ΠΑΝΙΔΑ

Το κυνήγι αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη διατήρηση της πλούσιας πανίδας στον τόπο μας. Δυστυχώς κάθε χρόνο
το αρμόδιο Υπουργείο εκδίδει σχεδόν πανομοιότυπες ρυθμιστικές για το κυνήγι, χωρίς να υπάρχουν αξιόπιστες μελέτες για την
κατάσταση της πανίδας και παρά τις αντίθετες θέσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αποτέλεσμα είναι η μείωση της βιοποικιλότητας, γεγονός που έχει επίπτωση σε πολλές άλλες δραστηριότητες, όπως π.χ. η γεωργία. Να απαγορεύεται νομοθετικά το κυνήγι στις χιονισμένες περιοχές και στις γύρω από αυτές.

Ε. ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Αυξανόμενες επεμβάσεις στις ορεινές
λεκάνες απορροής (αποδάσωση, οδοποι-

ΐα στα βουνά, υπερβόσκηση, αυθαίρετη δόμηση) επιδεινώνουν τα χειμαρρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα την έκπλυση του επιφανειακού γόνιμου εδάφους και την είσοδο στο φαύλο κύκλο της ερημοποίησης.

ΣΤ. ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ, ΔΑΣΗ

Ένα πλήθος αυθαιρεσιών υποβαθμίζει
τους υγροτόπους: κυνήγι, υπερβόσκηση,
οδοποιία, καταπατήσεις.
Σε ότι αφορά τα δάση, οι πυρκαγιές, οι
διεκδικήσεις και οι πιέσεις για οικοδόμηση
διευκολύνονται από την έλλειψη δασολογίου, το οποίο μπήκε ευτυχώς πρόσφατα
σε κάποιο δρόμο.

Ζ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χωροταξικός Σχεδιασμός, Εθνικό Κτηματολόγιο, Δασολόγιο και Ειδικά Χωροταξικά, προχώρησαν και προχωρούν αργά και με μεγάλη καθυστέρηση στη χώρα
μας, με αποτέλεσμα τη διαιώνιση των αυθαίρετων με αλλεπάλληλες νομιμοποιήσεις τους. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται τώρα τελευταία, οι οποίες
όμως πρέπει να ενταθούν για να υπάρξει
γρήγορα αποτέλεσμα.

Η. ΑΚΤΕΣ

Οι περιαστικές ακτές έχουν δεχτεί σοβαρά πλήγματα από την οδοποιία, τις περιφράξεις από ιδιώτες και τον περιορισμό
της πρόσβασης του κοινού. Πρέπει να διαφυλάσσεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας
των ακτών και να προστατεύεται η ευαίσθητη βιοποικιλότητά τους. Η παράνομη
αμμοληψία εκτός των άλλων προκαλεί και
διάβρωση των ακτών.

Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ενεργειακό μοντέλο της χώρας παραμένει ακόμα εξαρτημένο από το λιγνίτη.
Είμαστε αντίθετοι στην προγραμματιζόμενη
νέα μονάδα στην Πτολεμαΐδα. Οι εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή ενέργειας και από τις μεταφορές αντί να
σταθεροποιούνται, αυξάνονται, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προγραμματίσει σοβαρούς περιορισμούς στα μη ανανεώσιμα
μοντέλα ενέργειας. Θεωρούμε ότι η χώρα
μας έχει σοβαρά πλεονεκτήματα ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και απεξάρτησης από τις συμβατικές
πηγές ενέργειας. Απαραίτητο είναι το εθνικό χωροταξικό σχέδιο για τη χωροθέτηση
των εγκαταστάσεων των ΑΠΕ.

Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η ελληνική γεωργία παρουσιάζει όλο
και περισσότερο μη αειφορικά χαρακτηρι-

Πλαστικά
στη θάλασσα
Προτείνονται οι παρακάτω δράσεις
για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων:
- Βελτίωση των πολιτικών εθνικής διαχείρισης των απορριμμάτων.
- Βελτίωση των νομικών και διαχειριστικών οργάνων για τα θαλάσσια απορρίμματα ως μέρος της εθνικής πολιτικής
για τα απορρίμματα.

- Ανάπτυξη περιφερειακών και εθνικών σχεδίων διαχείρισης και παρακολούθησης των θαλάσσιων απορριμμάτων, με

στικά. Μονοκαλλιέργειες βασισμένες στην
υπερχρήση χημικών εισροών, υποβάθμιση υδροφορέων, απώλεια εντόπιων ποικιλιών είναι ενδεικτικές της αύξουσας βλάβης που προκαλείται στα οικοσυστήματα
και το καλλιεργήσιμο έδαφος.

ΙΑ. ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα διατροφικά προβλήματα ενδιαφέρουν
ιδιαίτερα τους Έλληνες πολίτες. Τα διατροφικά σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί φαίνονται αδύναμοι να προστατεύσουν τους καταναλωτές.
Τα μεταλλαγμένα βρίσκονται ήδη στο πιάτο μας. Η βιολογική γεωργία, παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, είναι πίσω σε σχέση με άλλες χώρες, ακόμα
και της Βόρειας Ευρώπης.
Η χημική ρύπανση είναι μέσα στα σπίτια μας, και όχι μόνο, με διάφορες μορφές.
Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες τοποθετούνται ασύδοτα και ανεξέλεγκτα
από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, θυμίζουν τη Λερναία Ύδρα. Μία κατεβαίνει και
δύο στήνονται. Η νομοθετική ρύθμιση, όχι
μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά προφανέστατα το επιδείνωσε. Αποτέλεσμα είναι η
διαρκής «κόντρα» θιγόμενων πολιτών και
Δήμων με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
Οι ανοιχτές εξορύξεις, η πλέον χαρακτηριστική μορφή μη αειφόρου δραστηριότητας, που προγραμματίζονται ενάντια στη
βούληση των τοπικών κοινωνιών (Χαλκιδική, Θράκη, Φωκίδα, Μήλος) αποτελούν
σοβαρές αιτίες δηλητηρίασης εδαφών και
νερών και γενικά υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση συμβάλει σημαντικά στην ενημέρωση των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων και να αντιμετωπίζει αρκετά από τα προβλήματα που προαναφέραμε.
Τα παραπάνω είναι μια σύνοψη
των πιέσεων που αντιμετωπίζει το
ελληνικό φυσικό αλλά και αστικό περιβάλλον.
Το κυριότερο αίτημα των οργανώσεων του δικτύου (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο) στο
πολιτικό επίπεδο, πέραν της ενσωμάτωσης των αρχών της βιωσιμότητας
σε κάθε πολιτική, παραμένει η ΕΦΑΡΜΟΓΗ των κειμένων διατάξεων και
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της ασκούμενης πολιτικής.
ΥΓ. Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος θα το βρείτε στον ιστότοπο του
Συλλόγου μας www.sylpyp.gr στην κατηγορία ‘’ Άρθρα για το περιβάλλον’’.

χρήση κοινών μεθοδολογιών και κριτηρίων διαχείρισης.
- Ανάπτυξη και υλοποίηση μέτρων για
την αποφυγή και μείωση της ρύπανσης
από τα θαλάσσια απορρίμματα.
- Ευαισθητοποίηση και βελτίωση της
εκπαίδευσης του κοινού.
- Ενίσχυση δημόσιων/ιδιωτικών συνεργασιών για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης.
- Χρήση των βέλτιστων τεχνολογιών για
τη συλλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση και
διάθεση των θαλάσσιων απορριμμάτων.
- Βελτίωση των επαγγελματικών ειδικεύσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση
των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!
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Ατμοσφαιρική ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή Πατρών
Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία με θέμα «Ατμοσφαιρική ρύπανση στην Πάτρα: τι συμβαίνει, ποιες είναι επιπτώσεις,
πως μπορεί να αντιμετωπισθεί».
Ο Σπύρος Πανδής, Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών χαρακτηριστικά ανέφερε
• Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι το μεγαλύτερο άμεσο ατμοσφαιρικό πρόβλημα τόσο στην Πάτρα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
• Τα μέσα μεταφοράς και η βιομηχανία δεν είναι
πλέον οι κυρίαρχες πηγές, υπάρχουν όμως περιθώρια βελτίωσης
• Μέρος της ρύπανσης (περίπου το μισό κατά μέσο όρο) εισάγεται από άλλες περιοχές. Οι ρύποι από
την Πάτρα εξάγονται επίσης. Η κάθε περιοχή πρέπει
να μειώσει τη συνεισφορά της στο κοινό πρόβλημα.
Χρειάζεται πανελλήνια και βαλκανική στρατηγική.
• Η καύση βιομάζας είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα
• Η καύση ξύλων για θέρμανση το χειμώνα είναι
μεγάλο πρόβλημα για τις ελληνικές πόλεις
• Η καύση αγροτικών αποβλήτων εκτός του ότι
είναι σημαντικό πρόβλημα για όλες τις ελληνικές
πόλεις -μικρότερο για την Αθήνα- χάνεται πολύτιμη ενέργεια
• Μεγάλη έκπληξη η σημαντική συνεισφορά του
μαγειρέματος (κυρίως ψήσιμο κρέατος) στις εκπομπές που όμως είναι σχετικά εύκολο να ελαττω-

Η Πάτρα ίσα που διακρίνεται

θούν με φίλτρα
Ο Ανδρέας Καζαντζίδης, Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των μετρήσεων του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας που έχει εγκαταστήσει όργανο υψηλής ακρίβειας για τη μέτρηση των
αιωρούμενων σωματιδίων στο Νότιο Λιμένα. Σύμφωνα με αυτά η μέση ημερήσια συγκέντρωση των
σωματιδίων PM10 υπερβαίνει κατά πολύ το όριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπερβάσεις κατά τους θερινούς μήνες είναι ελάχιστες σε σχέση με τους χειμερινούς στους οποίους εμφανίζεται μεγάλη αύξη-

ση της συγκέντρωσης κατά τις πρωινές, απογευματινές και πρώτες νυχτερινές ώρες. Η επίδραση από
τις δραστηριότητες του λιμανιού είναι υπαρκτή, αλλά πολύ μικρότερη σε μέγεθος και διάρκεια σε σχέση με άλλες πηγές ρύπανσης.
Κατόπιν παρουσίασε το σύστημα ΑΙΘΕΡΑΣ το οποίο
έχει εγκαταστήσει τον πρώτο του πιλοτικό σταθμό
για τη μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων στο
Πανεπιστήμιο Πατρών.
Τέλος προέτρεψε για συνεργασίες ανάμεσα στους
αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνει μεταφορά της τεχνογνωσίας και χρήση του εξοπλισμού που διαθέ-

Το δέος Της καΤαςΤροφης
Του πέριβαλλονΤος
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η οργανωμένη δόμηση και η αναγκαία συνύπαρξη
των ανθρώπων δημιούργησαν νέες συνθήκες, νέους
κανόνες, καινούργιες προσδοκίες, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που όλα μαζί αποτελούν την συνισταμένη της
διαχρονικής πορείας της ανθρωπότητας.
Τα αγαθά της προόδου που παράγονται από την συλλογική προσπάθεια αφ’ ενός βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, αφ’
ετέρου σωρεύουν κέρδη κυρίως στους επιχειρηματίες οι οποίοι εξελίσσονται σε τοπικούς, περιφερειακούς
και παγκόσμιους ρυθμιστές των εργασιακών σχέσεων
και του μοιράσματος του εισοδήματος, είναι οι ίδιοι που
ορίζουν ποια προϊόντα, με ποια υλικά και με ποιες μεθόδους θα τα παραγάγουν, μέσω δε της δαπανηρής και
αποτελεσματικής διαφήμισης κατευθύνουν το ενδιαφέρον μας στα προϊόντα εκείνα που τους εξασφαλίζουν μεγαλύτερο πλούτο.
Υπέρτατο χρέος όλων είναι ο σεβασμός του περιβάλλοντος του οποίου η αέναη και φυσική -χωρίς παρεμβάσεις- λειτουργία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, και
εγγύηση για την ομαλή προαγωγή και εξέλιξη της ζωής.
Συνεπώς η οποιαδήποτε ανάπτυξη και πρόοδος είναι επιτρεπτή και επιθυμητή όταν η διαδικασία παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών δεν βλάπτει το
περιβάλλον που είναι αδιαίρετο και κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας.
Είναι επιστημονικά βεβαιωμένο και καθολικά αποδεκτό ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβάσεις
στις τελευταίες δεκαετίες έχουν τρομακτικά επιβαρύνει
το περιβάλλον, με βεβαία την προοπτική ότι οδηγούμαστε σε εφιαλτικές εποχές, με όσα δεινά συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη, αν δεν διακόψουμε άμεσα όλες τις ενέργειες που προκαλούν τις φοβερές επιβαρύνσεις.
Είμαστε τα μόνα έμβια όντα στον πλανήτη που καταστρέφουμε τις φυσικές συνθήκες διαβίωσής μας και το
εγκληματικότερο καταστρέφουμε τις περιβαλλοντικές
συνθήκες κάθε μελλοντικής ζωής, όλα δε αυτά προς δόξα!!! της ανθρώπινης μεγαλοφυΐας, όπως διατεινόμαστε.
Μεγαλύτεροι ρυπαντές και καταστροφείς του περιβάλλοντος είναι οι θεματοφύλακες προστασίας του,
δηλαδή οι κυβερνήσεις με πρώτη πλέον τη Κίνα, την
Ινδία και ακολουθούν οι διαχρονικοί: Ρωσία, Αμερική και άλλοι, μεγάλος ρυπαντής, δυσανάλογος με το
μέγεθός της, είναι και η χώρα μας, ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων, πολλά απόβλητα χωρίς επεξεργασία ρυπαίνουν υπόγεια και επί της γης ρέοντα νερά, έλλειψη Δασολογίου και Κτηματολογίου, ανοχή

και ενθάρρυνση αυθαίρετων κατασκευών, λειτουργία
ακόμη εκατοντάδων χωματερών, εν έτει 2017, χρήση λιγνίτη ως κύρια πηγή ενέργειας, πυρκαγιές κ.λπ.
Όλα τούτα κατά κραυγαλέα περιφρόνηση και παράβαση του άρθρου 24 του συντάγματος που ορίζει: «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Για την διαφύλαξή του
το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα ….».
Η αποφυγή κάθε ενέργειας επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και η δρομολόγηση αντίστοιχων ενεργειών
βελτίωσης και αποκάθαρσής του οφείλουν να είναι πανανθρώπινα ζητούμενα, ήδη αρθρώνεται κραυγή παγκόσμιας αγωνίας και απόγνωσης για το ζοφερό μέλλον του πλανήτη.
Όμως οι δραστηριότητες που προκαλούν τους παράγοντες της περιβαλλοντικής ρύπανσης δεν εξαρτώνται και δεν προσδιορίζονται από τους λαούς αλλά από
τους πολιτικά και οικονομικά ισχυρούς της γης, οι οποίοι συμπεριφέρονται ως αφεντικά και ιδιοκτήτες του περιβάλλοντος.
Κατά καιρούς συνέρχονται σε διάφορες πόλεις οι ισχυρότεροι πολιτικοί ηγέτες και αναφέρονται στο μέγα θέμα
του Περιβάλλοντος, πλειοδοτούν σε επισημάνσεις των
κινδύνων που μας απειλούν καθώς και σε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, κάπου εκεί τελειώνει και το χρέος τους,
όπως οι ίδιοι το εννοούν. Άξια αναφοράς και παγκόσμιας ανησυχίας είναι η άποψη που εξέφρασε ο νέος Πρόεδρος των Η.Π.Α. κ. Τραμπ, ότι θα επανεξετάσει την θέση της χώρας του για την προστασία του περιβάλλοντος
και θα περικόψει τις δαπάνες που έχει προσυπογράψει
με άλλους ηγέτες σε πρόσφατη σύνοδό τους στο Παρίσι.
Η κρισιμότητα του θέματος για την αποτροπή τής, επί
θύραις, ανηκέστου πλέον βλάβης του περιβάλλοντος έχει
αφυπνίσει πολλές συνειδήσεις παγκοσμίως και ήδη πολλές και αξιόλογες οργανώσεις έχουν συσταθεί και δραστηριοποιούνται για την προστασία του.
Η ευρύτητα και το αδιαίρετο του περιβάλλοντος δεν
αφήνουν νησίδες γης αλώβητες στις οποίες θα μπορούσαν να μετακινηθούν και να ζήσουν όλοι οι ισχυροί που
είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή του, και να μην επηρεαστούν από τα δεινά αυτής της μεταβολής, δηλαδή τελικά είμαστε όλοι πάνω στο ίδιο καράβι, δεν θα υπάρχει
οδός σωτηρίας για κανένα.
Ίσως αυτή η συγκλονιστική γνώση προκαλέσει δέος
και συνεγείρει τις καρδιές και τις συνειδήσεις των ισχυρών πολιτικών και οικονομικών ηγεσιών, και τις οδηγήσει, για την δική τους σωτηρία, στον δρόμο της σύνεσης, είναι η έσχατη ελπίδα μας.

τει το ΑΕΙ Πατρών, ώστε να υπάρξουν κοινές δράσεις και αντιμετώπιση του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Ο Απόστολος Βανταράκης, Αν. Καθηγητής Υγιεινής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών εστίασε στις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στη Δημόσια Υγεία αναφέροντας: Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι η κύρια αιτία περιβαλλοντικής ρύπανσης του αέρα. Οι αέριες ρυπογόνες ουσίες είναι ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στους ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Όσον
αφορά τους ανθρώπους, μια αέρια ρυπογόνα ουσία μπορεί να αυξήσει και να συμβάλλει στη θνησιμότητα ή να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες ή βλάβες στον οργανισμό.
Οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς
ατμοσφαιρικούς ρύπους κυρίως μέσω της εισπνοής, κατάποσης, δερματικής επαφής (δευτερεύουσα οδός έκθεσης). Η ατμοσφαιρική ρύπανση συμβάλλει, σε μεγάλο βαθμό, στη μόλυνση των τροφίμων και του νερού, γεγονός που καθιστά την κατάποση σε αρκετές περιπτώσεις την κύρια οδό ρύπων πρόσληψης.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιπτώσεις στην
υγεία είναι: η διαφορετική σύνθεση των ατμοσφαιρικών ρύπων, η δόση, ο χρόνος έκθεσης και το είδος
του ρυπαντή. Οι επιπτώσεις των αέριων ρυπαντών
αφορούν τα συστήματα: Αναπνευστικό, Καρδιαγγειακό, Νευρικό, Ουροποιητικό, Πεπτικό, Εγκυμοσύνη.
Πηγή: ΔΣ Κοινο_Τοπία

έκδηλΩςη ΜνηΜης
Στο δημοσιογράφο
Γιάννη Απ. Βουλδή
Η εταιρεία λογοτεχνών Ν.Δ. Ελλάδος και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών διοργάνωσαν στη μνήμη του αείμνηστου δημοσιογράφου, συγγραφέα και πατριώτη
μας Γιάννη Απ. Βουλδή, φιλολογικό μνημόσυνο.
Ο Γιάννης Απ. Βουλδής έφυγε από τη ζωή πριν ένα χρόνο, στις 11 Φεβρουαρίου
2016, αφήνοντας πίσω του μια βαριά παρακαταθήκη τόσο με το πολύχρονο έργο
του όσο και με την έντονη κοινωνική του παρουσία, στα παιδιά του Αποστόλη και
Χρύσα αλλά και στους νεότερους συναδέλφους του.
Ο Γιάννης Απ. Βουλδής εργάστηκε αδιάκοπα για 45 χρόνια στην εφημερίδα ‘’Πελοπόννησος’’ από τη θέση του συντάκτη έως και του Διευθυντή σύνταξης, αρθρογραφούσε επίσης σε αρκετές αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά. Ήταν ένας από
τους καταξιωμένους δημοσιογράφους στη
χώρα και έχαιρε εκτίμησης και σεβασμού.
Εξέδωσε 4 βιβλία από τον ‘’Κύκλο της ζωής’’ με το γνωστό του ύφος και με τη χαρακτηριστική και αρχοντική του γλώσσα. Ανήκε στη γενιά των Πατρινών δημοσιογράφων
που προσέφεραν πολλά στην ιστορία και
στην πόλη. Συναισθηματικά ήταν δεμένος με
την ιδιαίτερή του πατρίδα, την Χαλανδρίτσα.
Στο φιλολογικό βραδινό μίλησαν οι κκ. Λεωνίδας Μαργαρίτης πρόεδρος της Εταιρείας, Βασίλης Λάζαρης Ιστορικός & Συγγραφέας, Σταύρος Ιντζεγιάννης Δημοσιογράφος & Λογοτέχνης και ο γιος του Απόστολος Γ. Βουλδής Δημοσιογράφος. Όλοι εξήραν το ήθος την προσωπικότητα άλλα και
την προσφορά του.
Ήταν μια βραδιά φορτισμένη από συγκίνηση και αναμνήσεις. Εκεί ήσαν και οι εκπρόσωποι των δυο Συλλόγων και του Περιβάλλοντος και των Αιμοδοτών, προκειμένου να τιμήσουν τον συνεργάτη τους, τον ευεργέτη τους, το δικό τους άνθρωπο,
όπως και ο ίδιος τους θεωρούσε. Σημειωτέον ότι το πρώτο άρθρο της ΥΠΑΙΘΡΟΥ
είναι γραμμένο δια χειρός Γιάννη Βουλδή με τον τίτλο ‘’Ευθύνη και υποχρέωση
όλων’’. Επίσης υπήρξε και ο ανάδοχος της εφημερίδας του Συλλόγου Εθελοντών
Αιμοδοτών με το γνωστό τίτλο ‘’ΦΛΟΓΑ Εθελοντικής Αιμοδοσίας’’. Έκτοτε μας έχει
αφιερώσει αρκετά άρθρα του, στις αντίστοιχες εφημερίδες και πάντα μας καθοδηγούσε για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση των εντύπων μας, με τα οποία καταφέρναμε να μεταφέρουμε τα μηνύματα και τους σκοπούς των Συλλόγων στην τοπική κοινωνία της περιοχής. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών τον ανέδειξε επίτιμο μέλος του Συλλόγου για την εν γένει προσφορά του στη διάδοση και προαγωγή της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ο Σύλλογος Περιβάλλοντος σήμερα τιμά τη μνήμη του και την προσφορά του με αυτό το μικρό άρθρο ως ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης με την υπόσχεση ότι θα παραμένει για πάντα στη σκέψη μας και στην
καρδιά μας. Αιωνία του η μνήμη.
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Η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή είναι δείγμα υψηλής περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών
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επι∆οΚιμάστηΚάν οι ∆ράστηριοτητεσ του

τιΚησ
Κοπη πρΩτοχρονιάιεσ
πιτάσ-άρχάιρεσ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Το πρόγραμμα έληξε με τη διοργάνωση ημερίδας στη Δαφνούλα για την ιστορία των Ρομά και για
τους τρόπους ενσωμάτωσής των στην κοινωνία.
Ο Σύλλογός μας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα
του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλη μας συμμετείχαν στη δενδροφύτευση, που είχε οργανώσει.
Η Τσικνοπέμπτη γιορτάσθηκε στις ‘’Μουριές’’.
Τους Γ΄ Χαιρετισμούς τους παρακολουθήσαμε
στην Ι. Μ. Ταξιαρχών Αιγίου.
Το Μάρτιο είχαμε την Ιατροκοινωνική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Σαραβαλίου με θέμα:
‘’Νεότερα δεδομένα για την άνοια που μπορούν να
βοηθήσουν τον πολίτη’’.
Τον ίδιο μήνα τα μέλη μας ξεναγήθηκαν στην παλιά πόλη των Πατρών, με την ιστορικό κα. Καΐκα.
Επιτυχημένη ήταν και η 3μερη εκδρομή στην
Έδεσσα-Νάουσα-Βέροια, Σχολή Αριστοτέλη, Μακεδονικούς τάφους στα Λευκάδια και στο Χιονοδρομικό Καϊμακτσαλάν.
Τον Απρίλιο συμμετείχαμε στον καθαρισμό της
παραλίας της Ποσειδωνίας Κορίνθου με πρωτοβουλία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ.
Συμμετείχαμε και στο ‘’Let’s do it Greece 2016’’
σε συνεργασία με το Δήμο Ερυμάνθου και το Φιλοδασικό Προοδευτικό Σύλλογο Σαραβαλίου.
Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας της Γης 22
Απριλίου, έγινε στο Γυμνάσιο της Οβρυάς με ομιλητή τον καθηγητή του Παν/μίου Πατρών κ. Καζαντζίδη Ανδρ. και με θέμα: ‘’Από την τρύπα του
όζοντος στην κλιματική αλλαγή. Ο πλανήτης αλλάζει. Εμείς;’’
Το Μάιο περπατήσαμε στο φαράγγι του Βουραϊκού.
Ακολούθησε η Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο
τον ίδιο μήνα.
Αρχές Ιουνίου μέλη και φίλοι του Συλλόγου βρεθήκαμε στην Ι.Μ. Αγίων Πάντων για τις εορταστικές
εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, όπου μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
ακολούθησε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: ‘’
Περιβάλλον ένα πανάρχαιο μέλημα με σημερινή

Γενική άποψη του κοινού κατά την κοπή της πίτας
επικαιρότητα’’, με τη συμμετοχή του Βυζαντινού
χορού της Πολυφωνικής. Οι διοργανωτές, Σύλλογος, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος & Δήμος Ερυμάνθου εισέπραξαν αρκετά κολακευτικά σχόλια.
Η ανάβαση του Ομπλού συνεχίστηκε με τη συνεργασία του Συλλόγου Ανάδειξης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς Κρήνης Πατρών ‘’Ο Άγιος Αθανάσιος’’ , στα μέσα Ιουνίου.
Τον Ιούλιο επισκεφθήκαμε την Αίγινα και τον
προστάτη της Άγιο Νεκτάριο.
Αρχές Αυγούστου περπατήσαμε στους καταρράκτες ‘’Ταξιάρχες’’ της Βλασίας.
Αρχές Αυγούστου βρεθήκαμε στον Ι.Ν. Παναγία της Μέντζενας όπου καλέσαμε για άλλη μια
φορά τα μέλη, τους φίλους και τους κατοίκους
της Πλατανόβρυσης στην τέλεση της Αρχιερατικής Ιεράς Παράκλησης, η οποία πέραν από τα λατρευτικό χαρακτήρα απέβλεπε και στην ανάδειξη
του χρονίζοντος προβλήματος της αναστήλωσης
της εκκλησίας.
Συμμετείχαμε στην Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας με περίπτερο, προσφορά του Δήμου Ερυμάνθου, με διανομή έντυπου υλικού, με ενημέρωση
του κοινού για τους σκοπούς του Συλλόγου και με
τηλεοπτική προβολή του έργου του.
Η 6ήμερη εκδρομή στην Αλεξανδρούπολη και
τη Σαμοθράκη, ήσαν δύο περιοχές με απαράμιλλες φυσικές ομορφιές και ξεχωριστή ιστορική διαδρομή, γοήτευσε και τους πιο απαιτητικούς εκδρομείς από τους 90 που συνολικά συμμετείχαν.
Το Σεπτέμβριο έγινε ο Περίπατος Υγείας στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.
Τους φθινοπωρινούς μήνες πραγματοποιήσαμε 40 δειγματοληψίες του πόσιμου νερού με δαπάνες του Συλλόγου στα Δημοτικά Διαμερίσματα
ευθύνης δραστηριότητάς του. Οι εξετάσεις έγιναν
στο εργαστήριο Υγιεινής του Παν/μίου Πατρών.
Ξεχώρισε η 6η Γιορτή Τσίπουρου έναντι όλων
των προηγουμένων για τη συμμετοχή των 37 Πολιτιστικών Συλλόγων από την ευρύτερη περιοχή,
για τη μεγάλη και υποδειγματική συμμετοχή του
κόσμου και για τη συμμετοχή 7 χορευτικών τμημά-

Πρωτοφανής επιτυχία

Για ακόμα μια χρονιά τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της
περιοχής του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας , γλέντησαν την
Τσικνοπέμτη στη παραδοσιακή ταβέρνα «Μουριές»
Πετρωτού, πιστοί στη συνήθεια 26 ετών.
Σε πείσμα των χαλεπών καιρών αλλά και του κρύ-

των. Χάρη σε όλα αυτά επροτάθη τιμητικά ο Σύλλογος στα ‘’Πρόσωπα της χρονιά 2016’’. Συμμετείχαμε με αρκετούς εκπροσώπους στην τιμητική αυτή διάκριση της εφημερίδας ‘’Πελοπόννησος’’, στο
Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου, όπου έγινε η απονομή των βραβείων σε όσους προκρίθηκαν μετά την ψηφοφορία του κοινού.
Ακολούθησε σεμινάριο κομποστοποίησης από
την ΑΔΕΠ στα Δεμένικα απ’ όπου παραλάβαμε 25
κάδους κομποστοποίησης.
Συμμετείχαμε στο 26ο Οικολογικό Συνέδριο
ΠΑΝΔΟΙΚΟ στην Κόρινθο του οποίου το κεντρικό
θέμα ήταν: ‘’Η πλαστική σακούλα στη ζωή μας’’.
Συμμετείχαμε το Νοέμβριο στο 19ο Forum Ανάπτυξης (για άλλη μία φορά) με θέμα: ‘’Αποτελεσματικότητα παντού με σφαιρική αντιμετώπιση.’’ Ανάμεσα στις εξαιρετικές εισηγήσεις, είχαμε την ευκαιρία με τη φιλόλογο κα. Γεωργία Γκοτσοπούλου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, να παρουσιάσουμε την 26χρονη δράση μας. Είχαμε επίσης την
ευκαιρία να ακούσουμε το νέο Διευθυντή του Κ.Υ.
Χαλανδρίτσας κ. Γρηγόρη Αλόκριο να αναφέρεται
και να εξαίρει το πολύχρονο έργο των Συλλόγων,
Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος και Εθελοντών Αιμοδοτών, καθώς και τη συμβολή αυτών
στην εξυπηρέτηση των σκοπών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στον τομέα της πρόληψης.
Συμμετοχές: Δασοφύλαξη στο πευκοδάσος
Κεφαλόβρυσου-Ομπλού. Μία προσπάθεια η οποία
γίνεται κάθε χρόνο μετά την εξαιρετική πρωτοβουλία του Φιλοδασικού & Προοδευτικού Συλλόγου Σαραβαλίου.
Αντιπροσωπεία του ΔΣ βρέθηκε στην Κρυσταλόβρυση με τους προσκόπους για δημιουργία βιωμάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Συμμετοχή μελών μας στην Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
στην οποία πρωτοστάτησε για την Πάτρα ο ‘’αδελφός’’ Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών.
Διαμαρτυρίες & Παρεμβάσεις: Για τη ρύπανση του ρέματος Χαλανδρίτσας, στην Περιφέρεια και
στο Δήμο Πατρέων για τις επικίνδυνες παγίδες της

οδού Πατρών-Κλάους και Μπεγουλακίου, στο Δήμο Πατρέων, για τα βυτιοφόρα τα οποία αδειάζουν
απόβλητα σε αποχετευτικό αγωγό των Δεμενίκων.
Από το Μάιο της περσινής χρονιάς διαρκώς υποστηρίζουμε το ΚΥΧ και διαμαρτυρόμαστε για την όποια
συρρίκνωση προσωπικού και υγειονομικής περιοχής
του. Μία πάγια θέση του Συλλόγου, την οποία αναδεικνύουμε μαζί με άλλους φορείς, όπως με το Δήμο Ερυμάνθου για την εξασφάλιση ικανοποιητικού
επιπέδου υγειονομικών υπηρεσιών στην περιοχή.
Επιπλέον παρέμβαση και πάλι για τα λύματα της
Αχάια Κλάους.
Η ημερίδα στις 30 Οκτωβρίου με θέμα:‘’ Έντομα
και Δημόσια Υγεία’’ ήταν η αιτία να εγκατασταθεί
μια Ειδική Παγίδα στην περιοχή της Πάτρας για τον
έλεγχο των νέων ειδών κουνουπιών που πλήττουν την Ευρώπη.
Συνεργασίες-Εκπροσωπήσεις: Με το Κέντρο
Υγείας Χαλανδρίτσας σε ιατροκοινωνική εκδήλωση
στις 22 Μαΐου. Συμμετείχαμε σε αρκετές εκδηλώσεις των Συλλόγων της περιοχής μας: Ελληνικού,
Εθελοντών Αιμοδοτών, Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλανδρίτσας, Μοίρα, Καρουσιωτών, Μπεγουλακίου,
Λεοντίου, Ν. Σουλίου, Βασιλικού, Παγκαλαβρυτινού, Περιβόλας, Συλλόγου Ανάδειξης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς Κρήνης, της ΟΙΚΙΠΑ, του Σταροχωρίου, του Μιραλίου, της Ζουμπάτας, του Καλεντζίου.
Η Γραμματέας τελείωσε τον Διοικητικό Απολογισμό λέγοντας τα εξής:
Όσα σήμερα ακούσθηκαν στην Γενική Συνέλευση, όπως και κάθε χρόνο σε ανάλογες περιπτώσεις
έχουν πάρει πρώτα την έγκριση του Δ.Σ. Όλα όσα
αναφέρθηκαν, έχουν καταχωρηθεί λεπτομερώς στα
20 πρακτικά των αντίστοιχων συνεδριάσεων του
Δ.Σ. του έτους 2016. Αυτά τα πρακτικά μετά από
κάθε συνεδρίαση υπογράφονται από όλα τα μέλη
του Δ.Σ., και καταγράφονται οι όποιες διαφορετικές απόψεις με δημοκρατικές πάντα διαδικασίες.
Το έργο του Συλλόγου είναι μεγάλο και δύσκολο. Αρκετές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι, όχι
μόνο με τα συμφέροντα, αλλά και με τους δικούς
μας ανθρώπους.

Τσικνίσαμε... στις «Μουριές»

ου φετινού χειμώνα , πλημμύρισαν κυριολεκτικά το
χώρο , μέχρι τελευταίας σπιθαμής , και διασκέδασαν
με τη ψυχή τους μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύχτιες
ώρες . Η μουσική συμπλήρωσε ευχάριστα τις γαστρονομικές απολαύσεις και το γλυκόπιοτο κρασί .
Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο Περιφερειάρ-

χης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας , ο
οποίος απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό , εξαίροντας
τις δράσεις και το συνολικό έργο του συλλόγου και
ακολούθως έσυρε πρώτος το χορό με παραδοσιακά άσματα . Το γλέντι συνεχίστηκε σε πιο μοντέρνους ρυθμούς , με καρναβαλικά τραγούδια , ενώ

παραπονεμένοι δεν έμειναν ούτε οι λάτρεις της λαϊκής μουσικής , αλλά και οι θιασώτες του βαλς και
του ταγκό . Όλοι οι συμποσιαστές έμειναν κατευχαριστημένοι , ευχόμενοι αλλήλους καλές απόκριες και του χρόνου με υγεία .
Σπύρος Δ. Βουλδής
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ςεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουμε
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συλλογου τησ προηγουμενησ χρονιάσ
Η προσφορά μας είναι εθελοντική και δεν υπακούει σε καμία κομματική ή παραταξιακή τακτική
όπως ορίζει και το καταστατικό μας. Χρόνια πολλά και καλή, ειρηνική και δημιουργική, δίνοντας
την απαραίτητη προτεραιότητα στην προστασία του
φυσικού μας περιβάλλοντος.
Μετά την ομόφωνη έγκριση του Διοικητικού
Απολογισμού (από την Γ. Γ. κα. Ι. Θεοδωροπούλου και του Οικονομικού Απολογισμού (από τους
κα. Χρ. Σπηλιοπούλου ταμία και κ. Κων/νο Πανταζή προέδρου Ε.Ε.) από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ανεγνώσθη στη συνέχεια από την εκπρόσωπο του ΔΣ η εισήγηση για την ανάδειξη του πατρός Δημητρίου ως επιτίμου προέδρου.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΩΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά τη
συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2016 (πρακτικό
Νο. 44), αφού έλαβε υπ’ όψιν του το άρθρο 4 παράγραφος β του καταστατικού, περί αναδείξεως επίτιμων μελών, απεφάσισε ομόφωνα να προτείνει στη
Γενική Συνέλευση, 15 Ιανουαρίου 2017, τον πατέρα Δημήτριο Παπαγεωργίου για επίτιμο πρόεδρο.
Ο π. Δημήτριος δήλωσε, ότι είναι τακτικό μέλος
του Συλλόγου από εικοσαετίας (1996), διεκρίθη
για τις περιβαλλοντικές του ευαισθησίες. Βρέθηκε με μία σειρά εξαιρετικών πράξεων κοντά στον
αγώνα και στους σκοπούς του Συλλόγου. Στήριξε
με κάθε τρόπο, έργω και λόγω, την διάδοση και
προαγωγή της προστασίας της Δημόσιας Υγείας
και του Περιβάλλοντος, ενίσχυσε μαζί με τα ενεργά μέλη του Συλλόγου τις περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις του.
Σήμερα εκπληρούμε όλοι μας μία βασική υποχρέωση, την οποία οφείλουμε στον αγαπητό καθόλα π. Δημήτριο.
Λίγα λόγια για τον π. Δημήτριο:
Ο π. Δημήτριος Παπαγεωργίου γεννήθηκε στη
Χαλανδρίτσα Πατρών, φοίτησε στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου και στη συνέχεια στην Ιερατική Σχολή Τήνου, στην οποία αρίστευσε και βραβεύθηκε από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου.
Το 1974 αφού φοίτησε στην Ανωτέρα Σχολή
Ιερατικών Σπουδών Αθηνών και στη Θεολογική
Σχολή του Πανεπιστημίου, το 1978 χειροτονήθηκε Διάκονος και το 1982 Πρεσβύτερος. Υπηρέτησε αρχικά στον Ι.Ν. Αγ. Γερασίμου Πατρών και το
1995 μετετέθη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πολιούχου Πατρών, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα.
Το 2012, συνταξιοδοτήθηκε μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας, από το Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών, στο οποίο μέχρι σήμερα προσφέρει αμισθί
τις υπηρεσίες του.
Ο Μητροπολίτης Πατρών κκ. Χρυσόστομος τον
όρισε το 2007 Αρχιερατικό Επίτροπο του τ. Δήμου
Φαρρών και το 2014 του ανέθεσε και την ενορία
του Ελληνικού. Τον τίμησε επίσης για την προσφορά του με τον τίτλο του πρωτοπρεσβυτέρου. (περισσότερα στο www.sylpyp.gr)
Παμψηφεί ενεκρίθη η απόφαση του ΔΣ από τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης και ο π. Δημήτριος ανεδείχθη ένας ακόμα επίτιμος πρόεδρος του
Συλλόγου μετά από τους κκ. Αθ. Θ. Γρηγορόπουλο και Ηλ. Κάντζαρη και του αείμνηστου Παν. Ε.
Καρβελά, που τιμήθηκαν για τη μεγάλη τους προσφορά στο Σύλλογο.
Ανακοινώθηκε ότι τα τυπικά που σχετίζονται με
την ανάδειξη του πατρός Δημητρίου θα πραγματοποιηθούν σε προσεχή μεγάλη εκδήλωση του
Συλλόγου με την επίδοση της τιμητικής πλακέτας.
Η τελετή της Βασιλόπιτας ξεκίνησε με το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλανδρίτσας, υπό τη Διεύθυνση του κου. Νίκου Ζαχαρόπουλου, το οποίο απέσπασε και δικαίως τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων.
Μετά τον αγιασμό της πίτας ο π. Δημήτριος εκ
μέρους του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου και του
ιερατείου απηύθυνε εγκάρδιο χαιρετισμό και επίκαιρες ευχές, ευχαρίστησε επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για την ύψιστη τιμητική διάκριση που του απένειμαν, λέγοντας μεταξύ των άλλων: ‘’Το κομμάτι της πίτας αφιερώνεται στον Κύριο Ημών Ιησού
Χριστό, τις πρεσβείες του οποίου αιτούμεθα για

Η κα.Αν.Τογιοπούλου παραδίδει τιμητική πλακέτα στον πρόεδρο
της Πολυφωνικής Χορωδίας κ. Ιωαν. Κόττορο
μια καλή και ευλογημένη χρονιά.
Σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος με παρεκάλεσε να τον εκπροσωπήσω και να μεταφέρω
επίσης τις πατρικές του ευχές για μια καρποφόρα
χρονιά, ειρηνική και δημιουργική. Εύχομαι ο Σύλλογος μας ο τόσο δραστήριος, ο οποίος υπηρετεί
για 26 χρόνια την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος να συνεχίσει το πολύπλευρο έργο του.
Στα μέλη του ΔΣ και της γενικής συνέλευσης που
μου απέδωσαν την εξαιρετική τιμή του επίτιμου
προέδρου θέλω από καρδιάς να τους ευχαριστήσω.
Δεν έπραξα τίποτα περισσότερο από αυτά που
είχα καθήκον και από αυτά που πιστεύω. Έπραξα
δηλαδή το αυτονόητο, αυτό που πρέπει και οφείλουμε να πράττουμε όλοι μας. Να είμαστε κοντά
στους Συλλόγους, δίπλα στην τοπική μας κοινωνία. Αυτά που έχει υιοθετήσει ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια το αποδεικνύει η αποψινή παρουσία
τόσων μελών και τόσων φίλων και φορέων. Χρόνια πολλά, με υγεία και πάλι θερμά σας ευχαριστήσω για την τιμή.’’

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η κα. Ι. Θεοδωροπούλου εκ μέρους του ΔΣ
προλόγισε το έργο των μουσικών σχημάτων, αλλά και της Πολυφωνικής γενικότερα και διάβασε
το σκεπτικό της απόφασης: Αυτά ήσαν εν συντομία τα ιστορικά σημειώματα δύο τμημάτων της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, την οποία πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στο
μοναδικό για τη χώρα μας Χριστουγεννιάτικο Κον-

Ο τιμηθείς κ. Άγγελος Μήλας με το Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Καρπή

σέρτο 2016 με τη συμμετοχή 350 ερμηνευτών και
επτά τμημάτων του Οργανισμού από τα δέκα και
πλέον που διαθέτει.
Η παρουσία της Πολυφωνικής τιμά την πόλη και
την περιοχή μας για το πολιτιστικό και κοινωνικό
της έργο, που έχει προσφέρει. Τιμά τον Σύλλογό
μας με τη συμμετοχή της στις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. Ειδικά το 2016 ξεκινήσαμε με το μουσικό σχήμα ‘’Vibrato’’ στην κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας και συνεχίσαμε με το Βυζαντινό χορό υπό τη Διεύθυνση του πρόεδρου της
και Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, πρωτοψάλτου του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Πατρών αγαπητού φίλου και συνεργάτη κου. Ιωάννη
Κόττορου στην Ιερά Μονή Αγ. Πάντων Ερυμάνθου.
Ο καλλιτεχνικός Διευθυντής της Πολυφωνικής
κ. Σταύρος Σολωμός, που την ίδρυσε το 1983 έχει
δώσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 1400 συναυλίες στα 45 χρόνια δραστηριότητάς του στην
Ελλάδα και σε άλλες είκοσι χώρες.
Η Πολυφωνική στο σύνολό της έχει αποσπάσει
πληθώρα τιμητικών διακρίσεων και πέρυσι ανακηρύχθηκε ως ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς
από την εφημερίδα ‘’Πελοπόννησο’’.
Σήμερα και πάλι μας τιμούν και είχαμε μαζί
μας δύο μουσικά σχήματα, την ‘’Εμμέλεια’’ και το
‘’Vibrato’’, όπως ακριβώς τους ακούσαμε πρόσφατα μέσα στα πλαίσια του Χριστουγεννιάτικου
Κονσέρτου, αυτής της καταπληκτικής για την πόλη μας εκδήλωσης με τη συμμετοχή 350 ερμηνευτών στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο
του Παν/μίου Πατρών.
Η συνεργασία με την Πολυφωνική είναι πολύχρονη και σημαντική. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου μας δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητο
και αδιάφορο σε όλη αυτή την προσφορά, για όλο
αυτό τον πολιτιστικό πλούτο, που μας έχει προσφέρει . και αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίαση
της 8/1/17 να τιμήσει την Πολυφωνική Χορωδία
Πατρών κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2017, ως ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης
για όσα μας έχει προσφέρει. Ευχόμεθα να έχουν

πάντα επιτυχίες και με υγεία και θέρμη να συνεχίσουν το θαυμάσιο πολιτιστικό έργο, που επιτελούν στην περιοχή μας.
Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Πρόεδρος του
Οργανισμού κ. Ιωάννης Κόττορος, από την κα. Αν.
Τογιοπούλου και είπε μεταξύ των άλλων:

ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ‘’ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ’’

κ. Ι. Κόττορος (Πρόεδρος ΔΣ Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας) ανέφερε: ‘’Είναι εξαιρετική η τιμή
για μας, η σημερινή συνάντηση στην εκδήλωση του
Συλλόγου, η οποία κατά την άποψή μου σηματοδοτεί τη διαφαινόμενη ‘’αδελφοποίηση’’ μεταξύ της
Πολυφωνικής και του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου
Υγείας Χαλανδρίτσας, κάπως έτσι την αντιλαμβάνομαι. Προέρχεται η διάκριση από έναν ενεργό Σύλλογο, γνωστό στην τοπική κοινωνία κα όχι μόνο,
αλλά και σε όλη τη χώρα μας. Θέλω να ευχηθώ
να έχουν υγεία όλα τα μέλη του Συλλόγου αλλά
και όλοι εμείς, επειδή γνωρίζω ότι προστατεύετε με τις δράσεις σας την υγεία και το περιβάλλον.
Με την ιδιότητα του Δ/ντου του Εκκλησιαστικού
Λυκείου, στον μόλις προ ολίγου αναδειχθέντα επίτιμο πρόεδρο π. Δημήτριο αν και δεν είμαι μέλος
του Συλλόγου σας, ωστόσο, σηκώνω και τα δυο
μου χέρια ψηλά ψηφίζοντας για την ανάδειξή του.
Αυτή η σημερινή τιμή στο πρόσωπό του είναι πέρα για πέρα άξια. Ο π. Δημήτριος προσφέρει αμισθί τις υπηρεσίες του ως κανονικός λειτουργός
στο Εκκλησιαστικό Λύκειο.
Η Πολυφωνική Χορωδία της Πάτρας συμμετέχει
σήμερα με τα δυο μουσικά σχήματα που ακούσατε και είναι παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Αυτή η τιμητική και εξαίρετη διάκριση, την οποία αποδεχθήκαμε ευχαρίστως με μεγάλη χαρά ανήκει όχι μόνο στις δυο χορωδίες που
ακούσατε, αλλά και στα άλλα 600 μέλη του Οργανισμού της Πολυφωνικής, τα οποία εργαζόμαστε
καθημερινά ανιδιοτελώς για τη μουσική παιδεία
και τον πολιτισμό.
(συνέχεια στη σελίδα 6)

Το χορευτικό του Πολ. Συλλ. Χαλανδρίτσας ενθουσίασε το κοινό

η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί τον πρώτο και βασικό παράγοντα ανάπτυξης κάθε περιοχής
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επι∆οΚιμάστηΚάν οι ∆ράστηριοτητεσ του
συλλογου τησ προηγουμενησ χρονιάσ
(συνέχεια από τη σελίδα 5)
Θέλω να ευχηθώ το 2017 να είναι χαρούμενο,
ευτυχισμένο, με υγεία και πρόοδο στο Σύλλογό
σας. Να έχετε δύναμη να συνεχίσετε την ωραία
προσπάθειά σας για την Υγεία και το Περιβάλλον,
δυο αγαθά, τα οποία θεωρώ ότι είναι απαραίτητα
για τη ζωή μας. Χρόνια πολλά. ‘’
Περισσότερα για τα βιογραφικά σημειώματα των
μουσικών σχημάτων στο www.sylpyp.gr. Συγκεκριμένα ο κ. Στ. Σολωμός (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας) συμπλήρωσε:

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

‘’Συνενώνουμε και τις δικές μας ευχές μαζί με
τα μουσικά μας σχήματα ‘’Vibrato’’ και ‘’Εμμέλεια’’,
με στόχο να έχουμε μία χρονιά με υγεία, με δημιουργία και με αισιοδοξία. Σ’ αυτό το δυσμενές περιβάλλον, το οποίο βιώνουμε όλοι ο πολιτισμός, έχει
μία σημαντική θέση και χάρις σ’ αυτόν μπορούμε
να ευελπιστούμε, να χαμογελάμε και να αγάλλεται
η καρδιά μας. Στη συνέχεια του προγράμματος, τα
μουσικά σχήματα της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών απέδωσαν τα κάλαντα από διάφορες περιοχές της χώρας. 1) το γυναικείο φωνητικό σχήμα
‘’Εμμέλεια’’, υπό τη Διεύθυνση της κας. Αλμπένα
Πενκόβα, στο πιάνο η κα. Αρετούσα Νικολοπούλου και 2) το μουσικό σχήμα ‘’Vibrato’’, υπό τη Διεύθυνση του κου. Γεωργίου Αθανασακόπουλου,
τα οποία όλα μαζί συνέγειραν τους συμμετέχοντες
με την πολύ ωραία μελωδία των χορωδών και με
τη βοήθεια των μουσικών οργάνων.
Προσωπικά συνέχισε ο κ. Σολωμός θέλω να
ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την καλοσύνη που είχαν να
μας καλέσουν και βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε κοντά σας και πιστεύω πως
δεν θα είναι και η τελευταία. Οι δεσμοί των δύο φορέων μας είναι άρρηκτοι και με τη συμμετοχή της
Εκκλησίας και της Πολιτείας θα πράξουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν να στηρίξουμε όχι μόνο το κέντρο αλλά να στηρίξουμε και την περιφέρεια ως
έχουμε καθήκον.’’
Επίσης αμέσως μετά ετιμήθη με απόφαση επίσης του ΔΣ του Συλλόγου ο κ. Άγγελος Μήλας του
Κων/νου από το Καλούσι, ο οποίος διατηρεί αρτοποιείο στην Οβρυά, για τη μεγάλη του προσφορά
στην 6η Γιορτή Τσίπουρου και στο πρόσωπο του
όλοι οι χορηγοί της γιορτής.

ΩΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ

Το Προεδρείο κάλεσε για χαιρετισμό τον κ. Αθ.
Καρπή (Δήμαρχο Δήμου Ερυμάνθου): ‘’Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία. Χαρούμενο και δημιουργικό το 2017. Απαιτείται δύναμη και κουράγιο, αλλά τελικά πιστεύω πως θα
τα καταφέρουμε.
Συγχαρητήρια στον πρόεδρο και στα μέλη του ΔΣ
του Συλλόγου για την όλη οργάνωση αυτής της πολύ όμορφης εκδήλωσης, αλλά και σε όλους όσους
συνέβαλαν στην επιτυχία όπως στην Πολυφωνική Χορωδία Πατρών για την πολύ ωραία παρουσίαση, για το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλανδρίτσας, για την αποψινή τους συμμετοχή με τους χορούς που απέδωσαν.
Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ είναι γνωστός για την πολύχρονη παρουσία του, για την προσφορά του και για
την έντονη δράση του στην περιοχή και όχι μόνο.
Εμείς ως Δήμος Ερυμάνθου είμαστε υπερήφανοι γιατί ο συγκεκριμένος Σύλλογος λειτουργεί και
δραστηριοποιείται στην περιοχή μας και με το συνεχές έργο του προάγει την υγεία και προστατεύει το περιβάλλον. Εμείς ως Δήμος συνεργαζόμαστε μαζί του αρκετά χρόνια και η συνεργασία μας
είναι άριστη, δημιουργική, παραγωγική και είμαι
βέβαιος ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Εύχομαι να έχουν υγεία και δύναμη αλλά και
επιτυχίες για να προχωρήσουν αυτό το σημαντικό
έργο, το οποίο εθελοντικά προσφέρουν στην περιοχή μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία
και δημιουργία.
Το κομμάτι της πίτας το αφιερώνω σε όλους
σε όσους αγωνίζονται και πασχίζουν στην περιοχή μας και όπου γης, για την προστασία του περιβάλλοντος και τον πλανήτη μας.’’

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ

κα. Αν. Τογιοπούλου (πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος):
‘’Καλή χρονιά.
Τα τελευταία 7 χρόνια ευχόμεθα κάθε χρόνο ‘’καλή χρονιά’’ και δυστυχώς όμως κάθε χρονιά που
έρχεται δεν είναι αυτό που θέλουμε, αυτό που ευχόμεθα στην αρχή κάθε χρόνου.
Η χώρα μας δυστυχώς ταλανίζεται και μαζί με
τη χώρα όλοι οι πολίτες της. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, να παλέψουμε και διαρκώς να προσπαθούμε. Οφείλουμε πάλι να στηρίζουμε συλλογικές προσπάθειες και φορείς που είναι προσηλωμένοι σε ευγενείς στόχους όπως είναι και ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ., ο οποίος λειτουργεί για 26 χρόνια στην
περιοχή του ΚΥΧ. Με όλες αυτές τις δράσεις του,
επιβεβαιώνει στο ακέραιο τους σκοπούς του, υπηρετώντας δυο βασικούς πυλώνες περιβάλλον και
υγεία αλληλένδετους μεταξύ τους, οι οποίοι επηρεάζουν ο ένας τον άλλο. Όταν το περιβάλλον πάσχει σίγουρα νοσούν και οι άνθρωποι.
Θέλω να συγχαρώ για άλλη μια φορά τα μέλη
του ΔΣ και γενικά τα μέλη του Συλλόγου που στηρίζουν το ΔΣ και του δίνουν δύναμη όλα αυτά τα
χρόνια να λειτουργεί όχι μόνο στην περιοχή του
ΚΥΧ αλλά και έξω από τα όριά του, ενημερώνοντας τους πολίτες σε θέματα υγείας, στηρίζοντας
δράσεις τέτοιες που αποβλέπουν στην προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος.
Εύχομαι από τις αρχαιρεσίες που θα ακολουθήσουν να αναδείξουν ένα νέο ΔΣ που θα συνεχίσει το έργο και τη δράση του Συλλόγου κατά τον
ίδιο τρόπο. Εύχομαι η χρονιά που μόλις ξεκίνησε να μας φέρει όλους εμάς δίπλα στους συλλογικούς φορείς και στους ανθρώπους που πραγματικά
αγωνίζονται, πέραν και έξω από κομματικούς μηχανισμούς και ιδεολογίες, αλλά στηρίζοντας αποκλειστικά εκείνες τις προσπάθειες που έχουν στόχο τον άνθρωπο και την πατρίδα.
Η χώρα μας πέραν από τη κρίση δοκιμάζεται
και με άλλα γεγονότα που σχετίζονται με ξεριζωμένους και θαλασσοπνιγμένους ανθρώπους είτε
από τις θεομηνίες της εποχής, είτε από τιε διάφορες πολιτικές επιρροές.
Το κομμάτι της πίτας θα το κόψω στην ειρήνη,
στην ειρήνη την ατομική, στην ειρήνη την οικογενειακή, την εθνική και την παγκόσμια.’’

ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ

κ. Θ. Μπαρής (επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης Δ. Ερυμάνθου):
‘’Σκεπτόμουν τον μεγάλο τίτλο που φέρει ο Σύλλογος, ο Σύλλογός μας στο λογότυπό του και προσπαθώντας να βρω κάτι άλλο σαν τίτλο, πιο σύντομο δεν κατάφερα να βρω. Νομίζω ότι είναι τόσο

σπουδαία αυτά που περιέχει ο τίτλος μέσα του και
θεωρώ ότι όλος αυτός ο μακρύς τίτλος εκπροσωπεί πλήρως τον Σύλλογο για την περιοχή μας, για
το Δήμο μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.
Είναι ένας από τους Συλλόγους για τους οποίους
είμαστε υπερήφανοι. Αν μας ζητήσουν να αναφέρουμε δυο τρεις φορείς, δυο τρεις οργανισμούς,
οι οποίοι είναι σπουδαίοι και δημιουργούν σημαντικές εκδηλώσεις και δράσεις στην περιοχή μας,
σίγουρα μέσα σε αυτούς είναι και ο συγκεκριμένος Σύλλογος. Η Πολυφωνική είναι πραγματικά
ένα κόσμημα για το νομό και για όλη τη χώρα αλλά και μεγάλη τιμή για μας κ. Κόττορε, για όλους
εμάς που συνεργάζεστε μαζί μας και σας ευχαριστούμε για τη λέξη ‘’αδελφοποίηση’’ που συγκινητικά αναφέρατε.
Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να πορεύεστε με
επιτυχία. Το νέο έτος να είναι καλύτερο.
Το κομμάτι της πίτας θα το κόψω στους ανθρώπους που δυσκολεύονται αλλά και σε αυτούς που
στηρίζουν τους ανήμπορους, στους εθελοντές δηλαδή και στον εθελοντισμό γενικότερα. Καλή χρονιά και ο ένας δίπλα στον άλλο.’’

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ
Ο ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

κ. Γ. Βασιλακόπουλος (εκπρόσωπος ΟΙΚΙΠΑ):
‘’Θέλω να μεταφέρω τις ευχές των μελών της
Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) και στα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, του ‘’αδελφού’’ Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ για μια καλύτερη και πιο οικολογική χρονιά σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μια πολυσχιδή και παρατεταμένη κρίση.
Το περιβάλλον πολλές φορές είναι ο εύκολος
στόχος διαφόρων συμφερόντων. Δυστυχώς! Ακριβώς ο αγώνας, η πάλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων προσπαθούν να αντιστρέψουν το κλίμα και τελικά να προασπίσουν αυτό που λέμε, μια
καλύτερη ποιότητα ζωής.
Με το Σύλλογο της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας μας συνδέουν πολύχρονοι αγώνες για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός ο
αγώνας, αυτή η συνεργασία θα συνεχιστούν όπως
και πριν, με μεγαλύτερη ένταση αφού τα προβλήματα παραμένουν και είναι περισσότερα.
Θέλω να αφιερώσω αυτό το κομμάτι της πίτας
στο περιβάλλον. Καλή χρονιά με υγεία.’’

ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

κα. Θεοφανοπούλου Κων/να (εκπρόσωπος
των Πολιτιστικών Συλλόγων της 6ης γιορτής τσίπουρου)
Εκ μέρους των Συλλόγων που ενεργά και με
πολύ διάθεση συμμετείχαμε στην 6η γιορτή τσίπουρου σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά,
να έχετε υγεία, αγάπη και ειρήνη.
Το κομμάτι της πίτας θα το αφιερώσω στην καλή συνεργασία των Συλλόγων στην οποία με επιτυχία εφαρμόσαμε στην 6η γιορτή τσίπουρου. Σ’
αυτή αρκετοί από εσάς ήσασταν παρόντες και από
την οποία όλοι μαζί είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Καλή χρονιά. ‘’
Το προεδρείο εξήρε τη γιορτή τσίπουρου, η
οποία όπως ανέφερε τιμά και προβάλλει την περιοχή μας, το νομό και όχι μόνο. Απέδωσε ευχαριστίες στους παρόντες ιερείς, φορείς και εκπρο-

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας Περιβάλλοντος (sylpyp

σώπους και έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσει η διαδικασία των αρχαιρεσιών, οι οποίες διεξήχθησαν
με υποδειγματικό τρόπο για την ανάδειξη 13μελούς νέου ΔΣ και 3μελούς εξελεγκτικής επιτροπής, περιόδου 2017-2019.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής για τη Γενική Συνέλευση και για τις εκλογές προσέφεραν
ο δικηγόρος κ. Σπ. Δημ. Βουλδής ως πρόεδρος,
ο επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου κ. Αθαν. Γρηγορόπουλος ως γραμματέας και το ιδρυτικό μέλος κ. Βασ. Μήλας ως μέλος.
Καταρτίστηκε το ενιαίο ψηφοδέλτιο με τους 27
υποψηφίους (κατά αλφαβητική σειρά) για το Διοικητικό Συμβούλιο και με τους 7 για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τελικά ψήφισαν 114 μέλη.
Το προεδρείο παρουσίασε έναν έναν τους υποψηφίους στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να τους γνωρίσουν. Τα μέλη που διέθεταν
πράσινη σφραγισμένη κάρτα ασκούσαν το εκλογικό τους δικαίωμα. Πριν αποχωρήσουν τους περίμενε μια γλυκιά γεύση με διάφορα λικέρ φτιαγμένα από τσίπουρο και ασφαλώς και το αυθεντικό ποτό, το τσίπουρο.
Κατά αλφαβητική σειρά εξελέγησαν για το ΔΣ:
α) ως τακτικοί:
Γιαννοπούλου Βασιλική, Γκοτσοπούλου Γεωργία, Δενδρινού Άννα, Δετοράκης Ιωάννης, Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος, Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Καλαντζής Γεώργιος, Κοτσώνης Βασίλειος, Κωστοπούλου Θεοδώρα, Κωτσοπούλου Θεοδώρα, Μιχαλόπουλος Ανδρέας, Νικολακοπούλου-Ταγκαλάκη Μαρία, Σπηλιοπούλου Χρυσάνθη.
β) ως αναπληρωματικοί: Βαρέλη Μαρία, Θεοφανοπούλου Κων/να, Κανελλόπουλος Διαμαντής,
Κανελλοπούλου Μαρία, Κεπενός Ανδρέας, Κλάδη
Αλεξάνδρα, Κρούσκας Νικόλαος, Παύλου Νικόλαος, Πλώτας Κων/νος, Πολυδωρόπουλος Ιωάννης,
Σπηλιόπουλος Νικόλαος, Σωτηρόπουλος Γεώργιος, Τζούδα Αναστασία, Χασαπόπουλος Γεώργιος.

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν ως τακτικοί: Αποστολοπούλου Αικατερίνη, Θεοδωρόπουλος Ασημάκης, Πανταζής Κων/νος (φωτ.
και ως αναπληρωματικοί για την Ε.Ε.: Βέρρα Ανδριάννα, Γκοτσοπούλου Νικολίτσα, Θεοδωροπούλου Τζένη, Παπαγεωργίου Ελένη
Η κάλπη τελικά δεν έβγαλε εκπλήξεις. Οι παλιότεροι της κοινής προσπάθειας πήραν τις θέσεις των τακτικών μελών στο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Οι νεότεροι των υποψηφίων δεν
ήσαν και λίγοι, χωρίς να παρουσιάσουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των στους σταυρούς προτίμησης κατέλαβαν τις θέσεις των αναπληρωματικών. Αν και για πρώτη φορά συγκέντρωσαν αρκετούς ψήφους.
Η συντακτική επιτροπή της Υπαίθρου συγχαίρει όλους αυτούς (τακτικούς και αναπληρωματικούς) για την αποφασιστικότητά τους να υπηρετήσουν τους σκοπούς του Συλλόγου και τους εύχεται υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία. Θέλει επίσης να επισημάνει ότι ανάμεσα στους εθελοντές
δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές ούτε εγωισμοί. Αυτό που μετράει και είναι η ουσία είναι
κατά πόσο μπορεί ο καθένας να προσφέρει περισσότερο στους ιερούς σκοπούς του Συλλόγου
και στην περιοχή που είναι η ποιότητα ζωής των
κατοίκων της.

gr) είναι και στο Facebook

https://el-gr.facebook.com/syllogosprostasias.ygeiasperiballontos

η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών
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Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Δ.Σ.
Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες (15/1/17) του Συλλόγου προσεκλήθησαν τα εκλεγμένα μέλη (τακτικά & αναπληρωματικά) στις
23/1/17 με σκοπό αφενός την εκλογή νέου προεδρείου του ΔΣ
και αφετέρου για τη σύσταση επιτροπών εργασίας.
Τη θέση του Προέδρου, μετά από καθολική απαίτηση των μελών την ανέθεσαν στην κα. Ι. Θεοδωροπούλου, η οποία προσέφερε τις υπηρεσίες της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
από το 1996 είτε ως απλό μέλος είτε ως Ταμίας είτε ως Ειδική ή
Γενική Γραμματέας είτε ως Αντιπρόεδρος.
Η νέα Πρόεδρος απεδέχθη τελικά να υπηρετήσει τον Σύλλογο
από αυτή την υπεύθυνη θέση για μια μικρή μεταβατική περίοδο
έως ότου κάποιο νεότερο μέλος αναλάβει αυτή την υποχρέωση.
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Από αριστερά κ.Ι.Δετοράκης, Κ. Θεοφανοπούλου, η νέα πρόεδρος κα.
Ι. Θεοδωροπούλου, Β.
Κοτσώνης, Ε. Παπαγεωργίου, Αθ. Θεοδωρόπουλος (φωτ. αρχείου)

Η μακρά και επιτυχής θητεία του απερχόμενου προέδρου
κου. Βασίλειου Κοτσώνη, η οποία ξεπερνά τα δεκατρία χρόνια και οι προσωπικοί και επαγγελματικοί λόγοι δεν του άφηναν περιθώρια παραμονής του στη θέση του Προέδρου. Θα συνεχίσει να υπηρετεί το Σύλλογο ως ταμίας με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ.
Με ομόφωνη επίσης απόφαση τις θέσεις των Αντιπροέδρων
Α’ και Β’ κατέλαβαν αντίστοιχα οι ίδιοι του προηγούμενου Συμβουλίου κκ. Ι. Δετοράκης και Αθ. Χρ. Θεοδωρόπουλος. Επίσης
ομόφωνα εξελέγησαν ως Γενική Γραμματέας η κα. Γεωργία Γκοτσοπούλου και ως Ειδική Γραμματέας η κα. Χρυσάνθη Σπηλιοπούλου. Το πολύπλευρο έργο της Γραμ

Από αριστρερά
Χ.Σπηλιοπούλου,Θ.
Κωτσοπούλου,Α.
Κλάδη,Μ.Ταγκαλάκη,Α.Τζούδα,Γ.Γκοτσοπούλου,Ι.Δετοράκης (φωτ. αρχείου)

Τρεις ημέρες κοντά στους θησαυρούς των Μακεδονικών
Τάφων και στα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης
Με ένα 3ήμερο χορταστικό εκδρομικό πρόγραμμα ξεκίνησαν οι εννενήντα έξι συνταξιδιώτες μας να επισκεφθούν τους ελκυστικούς αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς προορισμούς της
Βόρειας Ελλάδας.
Με αβανταδόρικο καιρό μέσα στην καρδιά του
χειμώνα είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τους
αρχαιολογικούς χώρους της Βεργίνας, της Πέλλας
και τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της
Θεσσαλονίκης, εκεί όπου και διανυκτερεύσαμε.
Η Ι. Μονή του Ιωάννη του Προδρόμου, δίπλα

Στην Ι. Μονή του Ιωάννη του Προδρόμου (& δίπλα στον Αλιάκμονα)

στον Αλιάκμονα, μας έδωσε μία ακόμα ευκαιρία να γνωρίσουμε τον μαγευτικό φυσικό χώρο
της περιοχής.
Η χαλαρωτική απόδρασή μας ολοκληρώθηκε με το προγραμματισμένο προσκύνημα στην Ι.
Μονή Σουρωτής., εκεί όπου είναι και ο τάφος του
Οσίου Παισΐου.
Υ.Γ.: Στο επόμενο φύλο θα γίνει εκτενής
περιγραφή της πολύ πετυχημένης κατά κοινή ομολογία χειμερινής εκδρομής του Συλλόγου μας.

ο
ΙΟ και τ
Τον ΗΛ
εδρε,
ΡΟ, πρό ουν
ΤΣΙΠΟΥ
ρέσ
μας μπο
δεν θα
!!!
κόψουν
να μας

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

αλληλέγγυοι στους διήμερους
παραγωγούς τσίπουρου
Συνάντηση Πολιτιστικών Συλλόγων
Με ευρεία συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η συνάντηΤο ψήφισμα ενεκρίθη από το σύνολο των εκπροσώση των Πολιτιστικών Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής πων των παρισταμένων Πολιτιστικών Συλλόγων, οι οποίτων Πατρών με σκοπό την έγκριση κοινού ψηφίσματος οι με την απόφασή τους αυτή αντετίθετο στις παράλογες
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής
διαμαρτυρίας για την επικείμενη φορολογία (ειδιΈνωσης (Ε.Ε.) για τα εθνικός φόρος κατανάλωσης)
κά μας προϊόντα τσίπουρο
στα παραδοσιακά μας ποκαι τσικουδιά. Απαιτήσεις
τά, στο τσίπουρο και στην
που πλήττουν καίρια τους
μικρούς (διήμερους) οικιατσικουδιά.
Μετά από πρόσκληση
κούς παραγωγούς τσίπουτου Συλλόγου Προσταρου και τους μικρούς επαγσίας Υγείας και Περιβάλγελματίες. Διατάξεις που ζηλοντος της περιοχής Κέμιώνουν την τοπική κοινωντρου Υγείας Χαλανδρίνία οικονομικά αλλά και τη
τσας συγκεντρώθηκαν
λαϊκή παράδοση του τό35 και πλέον Πολιτιστικοί
που μας.
Σύλλογοι στο ΠνευματιΟι Σύλλογοι ζητούν το όλο
Μεγάλη η συγκέντρωση των Πολιτιστικών Συλλόγων
κό Κέντρο του Ι.Ν. Κοίμηθέμα να απασχολήσει άμεσα
σης της Θεοτόκου Οβρυτα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια των περιοάς, την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου. Μετά τα όσα εισαγωγικά ακούστηκαν από το προ- χών που παράγουν τσίπουρο και τσικουδιά και να σταεδρείο του Συλλόγου ανεγνώσθη το σχετικό ψήφισμα και θούν ενάντια στις απαιτήσεις της Ε.Ε. αλλά και αλληλέγακολούθησε διεξοδική συζήτηση.
γυοι στους απειλούμενους παραγωγούς και επαγγελμα-

λες...;
τίες του κλάδου. Παράλληλα δε να απασχολήσουν επίσης τις αντίστοιχες περιφερειακές
Ενώσεις Δήμων και Περιφερειών της χώρας
μας, καθώς και τα κατά τόπους εμπορικά Επιμελητήρια για να αποτραπεί η επερχόμενη φορολογική λαίλαπα με καταστροφικά αποτελέσματα γι’ αυτόν τον τομέα.

Τέλος στη σημαντική συνάντηση των πολιτιστικών Συλλόγων απεφασίσθη να προσκληθούν στις 16 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Σταροχωρίου όσοι αποστάζουν τσίπουρο,
είτε διαθέτουν, είτε δεν διαθέτουν αποστακτική μονάδα, για ενημέρωσή τους και συστράτευσή τους.

Εκδηλώσεις Συλλόγου

3 Μαρτίου

Α΄ Χαιρετισμοί στην Παλαιοχριστιανική Φανερωμένης
Ξυλοκάστρου & στην Παναγία της Κορυφής (Κορινθία).

19 Μαρτίου

Ιατροκοινωνική εκδήλωση
με θέμα «Διατροφή και Καρκίνος» στο Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρων Δεμενίκων.

26 Μαρτίου

Ενημερωτική εκδήλωση στο
Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας
με θέμα: ‘’ Η Υγεία στην Ύπαιθρο’’.

2 Απριλίου

Συμμετοχή στο ‘’Let΄s Do it
Greece’’ (πρωινές ώρες).

2 Απριλίου

Ενημερωτική εκδήλωση στο
Πνευματικό Κέντρο του ΙΝ
Παναγίας Οβρυάς με θέμα
‘’Κεραίες κινητής τηλεφωνίας’’.

25 Απριλίου

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γης (22/4)
στο Λύκειο Δεμενίκων με
θέμα η ‘’Πλαστική Σακούλα στη ζωή μας’’.
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ανακύκλωση: Πολιτισμός, Οικονομία, Προστασία του Περιβάλλοντος

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2016 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ‘’ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ’’
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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Η επικαιρότητα της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών Ανάµεσά τους

και ο Σύλλογός µας

Στο βήμα ο κ. Παναγιώτης
Θεοδωρόπουλος

Άποψη του κοινού της εκδήλωσης

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Τα δεδομένα που ζούμε είναι γνωστά.
Υπάρχει ένα ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον με χρονίζουσα και ανθεκτική την πολυεπίπεδη κρίση, μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας, φιλαυτίας και ωχαϊδελφισμού.
Υπάρχει ελπίδα; Υπάρχει προοπτική; Με τον
ατομικισμό; Με την συλλογικότητα;
Επικαίρως θα αναφερθώ στην πορεία του
Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κ.Υ.Χ. με την ελπίδα ότι πιθανόν να απαντήσω εάν η συλλογικότητα είναι μια από τις στρατηγικές για να
αλλάξουμε τα σημερινά δεδομένα και με τα
οποία μπορούμε να ξεφύγουμε από την μιζέρια και την αμφισβήτηση.
Τα ιδρυτικά μέλη αυτού του Συλλόγου
που αναφερόμαστε, είναι οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Πολιτιστικών Συλλόγων οι οποίοι απεφάσισαν να συμμετάσχουν, να συνεννοηθούν και να συνεργασθούν για την δημιουργία αυτού του εθελοντικού οργανισμού.
Αρχικά η ιδέα της συλλογικής προσπάθειας, ξεπήδησε από το Κ.Υ.Χ. προκειμένου να
υπηρετηθεί ο τομέας της πρόληψης και να
γίνει η γέφυρα, ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στο Πρωτοβάθμιο Υγειονομικό Ίδρυμα και την Κοινότητα. Μια πετυχημένη σύνθεση για την προαγωγή της υγείας και της
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Με τις σωστές επιλογές και διαδικασίες τα μέλη του Συλλόγου με υπομονή και
αποφασιστικότητα πέτυχαν την υπέρβαση
στις γνωστές παθογένειες, με τις εδραιωμένες νοοτροπίες και συνήθειες και κατάφεραν ακόμη, να πείσουν τους πολίτες να
αντιστέκονται στις προκλήσεις, να συμμορφώνονται και να συνεργάζονται κάθε φορά
και περισσότεροι, για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των.

Ως εργαλεία για όλες αυτές τις δύσκολες
αλλαγές ο Σύλλογος επέλεξε ένα κατάλληλο πλαίσιο δράσης όπως την ενημέρωση,
το παράδειγμα, την επιστημονική ακρίβεια,
την νομιμότητα, την συνεργασία, την συνέργια, την αμοιβαία υποχώρηση, την δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, την συνέπεια στις
πράξεις του, την τήρηση των σκοπών του
Συλλόγου αλλά και της παράδοσης.
Με αυτές τις θέσεις κατάφερε με τα χρόνια
και με πολύ δουλειά να τραβήξει την προσοχή των γόνιμων δυνάμεων της περιοχής,
των φορέων αλλά και των ΜΜΕ.
Με τις πρωτοπόρες για την περιοχή εκδηλώσεις του, με την ανάπτυξη επίκαιρων θεμάτων έφερε ένα νέο μοντέλο στις συλλογικές προσπάθειες της περιοχής δραστηριότητας του και απόκτησε ένα αναβαθμισμένο ρόλο στην τοπική κοινωνία. Επεξέτεινε
την ενημερωτική του καμπάνια στους αυριανούς πολίτες συνεργαζόμενος και συνθέτοντας με τους εκπαιδευτικούς.
Με το κοινωνικό του πρόσωπο ο Σύλλογος απέφυγε τις συγκρούσεις με τους πα-

ευχάριστιεσ στον εκδότη του περιοδικού

‘’Ανασκόπηση 2016’’ και της οικονομικής εβδομαδιαίας εφημερίδας ‘’Σύμβουλος Επιχειρήσεων’’ δια την τιμητική πρόσκληση
να είμαστε παρόντες στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
παρουσία πλήθους πολιτών και φορέων της πόλης. Η συμμετοχή μας στην εκδήλωση τιμά το Σύλλογο, τιμά τον εθελοντισμό.
Κοινός τόπος και για τους δώδεκα αρθρογράφους-παρουσιαστές
ήσαν οι λέξεις κλειδιά: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, οι οποίες κατά την άποψη του διοργανωτή και των συνεργατών του σηματοδότησαν τις προτεραιότητες
που ζούμε και οφείλουμε να αναζητούμε.
Η εκδήλωση-παρουσίαση των δώδεκα ομιλητών έγινε την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017, στο ξενοδοχείο ‘’Βυζαντινό’’ με συντονιστή τον κ. Παναγιώτη Γιαλένιο και η οποία ομολογουμένως σημείωσε μεγάλη επιτυχία για το επίπεδο των εισηγήσεων και της
συζήτησης που ακολούθησε.
Μίλησαν κατά σειρά: Κ. Καρπέτας, Πλ. Μαρλαφέκας, Γ. Τελώνης, , Σ. Συρμακέσης, Θ. Δούρος, Π. Θεοδωρόπουλος, Κ. Αση-

ρεκτρεπόμενους και με πνεύμα συνεννόησης και συνδιαλλογής στοχεύει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, με οδηγό την τακτική της
σφαιρικής ή ολιστικής προσέγγισης και αντιμετώπισης, που δεν είναι άλλο από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Μακριά από λαϊκισμούς, μικροσυμφέροντα, παρατάξεις και κόμματα αλλά και από
προσωπικές προβολές, πέτυχε αξιοθαύμαστα αποτελέσματα αφού τα μέλη του έχουν
υιοθετήσει τις λέξεις κλειδιά ¨ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ¨ και τις έχουν κάνει σημαία όλα αυτά τα χρόνια.
Δημιουργώντας λοιπόν Συλλογικότητα, πιστεύω πως με αυτή την τακτική ασκούνται
αποτελεσματικές προσπάθειες για την βελτίωση της ζωής μας, για την ύπαρξη ενός καλύτερου αύριου, για την αύξηση της παραγωγικότητας, και χωρίς μοιρολατρίες, αλλά
με αξιοπρέπεια να ενδυναμώσουμε την κοινωνική αναβάθμιση και συνοχή και να γεννηθεί η νέα ελπίδα.
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος

Η θεατρική ομάδα της Πολυφωνικής
μακοπούλου, Χ. Κουιμουντζή, Σ. Ρεζίτη, Α. Δελλατόλας, Λ. Βασιλειάδης. (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν παρέστη ο
καθηγητής Δ. Κουρέτας).
Τα κείμενα των ομιλητών συνόδευαν, η πρωτότυπη φωτογραφική ‘’ματιά’’ και τα σχόλια της εκπαιδευτικού και λογοτέχνη
κας. Μαρίας Κοσσυφίδου. Η Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας με
τη θεατρική της ομάδα με υπεύθυνη την κα. Καλλιμάνη έκλεισε ευχάριστα τη βραδινή συνάντηση με το θεατρικό δρώμενο
που παρουσίασε βασισμένο σε ποίηση της κας. Κικής Δημουλά.
Είναι αλήθεια ότι ο κ. Γιαλένιος και οι συνεργάτες του μας επιφυλάσσουν εκπλήξεις κάθε φορά τόσο με τις πρωτοβουλίες τους
όσο και με τις ωραίες και οργανωμένες παρουσιάσεις των εκδηλώσεών τους.
Το Σύλλογο εκπροσώπησε ο ιατρός κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος ο οποίος ως γνωστόν είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου
μας, και είχε διατελέσει στο παρελθόν (1994-1996) απλό μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προεδρίας του κου. Αθανάσιου Γρηγορόπουλου.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Επευφημίες, χειροκροτήματα, εξομολογήσεις και συγκινήσεις είχε η σπουδαία για όλους τους συμμετέχοντες
βραδιά της βράβευσης. Οι βραβευθέντες είχαν αναδειχθεί
μέσω ηλεκτρονικού διαδικτύου από το κοινό όπως το είχε προγραμματίσει η εφημερίδα, με τις διάφορες κατηγορίες που είχε καταρτίσει (πολιτισμός, αθλητισμός, γράμματα, κουλτούρα, κοινωνία, διοίκηση, κλπ.).
Η εκδήλωση της βράβευσης έγινε το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Πατρών παρουσία πλήθους κόσμου όλων
των τάξεων και όλων των ηλικιών. Ήταν τόσο μεγάλη και
αθρόα η προσέλευση αφού χρειάστηκε οι διοργανωτές να
χρησιμοποιήσουν και το διπλανό αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου. Ανάμεσά τους και αρκετοί επίσημοι όπως
και ο τιμηθείς πρώην Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Θ.
Δρίτσας για την εμπλοκή του στην απελευθέρωση του θαλάσσιου μετώπου Πατρών. Μητροπολίτης, Περιφερειάρχης, Βουλευτές, τοπικοί άρχοντες και πολλοί άλλοι επώνυμοι της τοπικής κοινωνίας ήσαν εκεί.
Ανάμεσα στην κοσμοπλημμύρα ήταν και η δική μας παρουσία με μια ευρεία αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας,
του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, προσκεκλημένη
από την εφημερίδα ‘’Πελοπόννησος’’. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν μέσα στα ‘’Πρόσωπα της Χρόνιας’’ που επροτάθησαν ανάμεσα σε τόσους άλλους. Αυτή ήταν μια ξεχωριστή και πρωτόγνωρη για μας πρόταση,
ασχέτως τελικού αποτελέσματος και λίαν τιμητική για το
Σύλλογο. Ήταν εμμέσως πλην σαφώς ένα δείγμα ανάδειξης και προβολής του έργου του Συλλόγου με αφορμή την
επιτυχία της 6ης γιορτής τσίπουρου με το μοναδικό τρόπο
που οργανώθηκε όπως τόνισαν. Ήταν μια διάκριση που είχε ανάγκη ο Σύλλογος, ήταν μια δικαίωση για όλους αυτούς που αγωνίζονται 26 και πλέον χρόνια για τους σκοπούς του Συλλόγου. Μπορεί ωστόσο να μη φτάσαμε στους
τρεις πρώτους προκριθέντες για βράβευση, στην κατηγορία ΚΟΙΝΩΝΙΑ, που είχε λανσαριστεί ο Σύλλογος, αφού δεν
συγκέντρωσε τις απαραίτητες ψήφους για να κάνει τη διαφορά. Εμείς κρατάμε παρά ταύτα την τιμητική πρόταση
και την αναγνώριση. Όπως πληροφορηθήκαμε δεν ήσαν
λίγοι εκείνοι που έδωσαν την προτίμησή τους με το δεδομένο ότι αναφερόμαστε σε μια περιοχή υπαίθρου όπως
είμαστε. Θέλουμε όλους αυτούς που μας τίμησαν να τους
ευχαριστήσουμε από τους συντελεστές της ‘’Πελοποννήσου’’ έως αυτούς που ηλεκτρονικά μας επέλεξαν.
Θέλουμε επίσης να συγχαρούμε τον Διευθυντή κ. Αντωνόπουλο και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Σκιαδά, ενός σχολείου που βρίσκεται στη γειτονιά μας αφού
κατάφερε να συγκεντρώσει πάρα πολλούς ψήφους από το
κοινό και να αποσπάσει επάξια βραβείο. Βραβεύτηκε στην
κατηγορία ‘’ΓΡΑΜΜΑΤΑ’’. Το σχολείο τους πιστοποιήθηκε
με το σήμα του αειφόρου σχολείου και παρέλαβε την αντίστοιχη σημαία-ακολουθώντας πρόγραμμα της UNESCO.
Συγχαρητήρια και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βασιλικού,
ο οποίος χάρη στο πολύχρονο εθελοντικό, κοινωνικό και
πολιτιστικό του έργο επροτάθη και αυτός στα ‘’Πρόσωπα
της Χρονιάς’’ στην κατηγορία ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ. Ήταν επίσης μια
πολύ τιμητική διάκριση για το Σύλλογο της περιοχής μας.

