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

Η 5η Γιορτή Τσίπουρου

ΚΥΡΙΑΚΗ

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΟ
ΚΤΗΜΑ «∆ΙΑΜΑΝΤΗ»

θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενη
Με τη συνεργασία 28 Πολιτιστικών Συλλόγων

Τ

ην Κυριακή 18 Οκτωβρίου τις απογευματινές ώρες (6:30μ.μ.) και ενώ στα γύρω χωριά
τα χάλκινα καζάνια των τοπικών παραγωγών θα αποστάζουν το παραδοσιακό μας ποτό, εμείς θα συγκεντρωθούμε στο Κτήμα Διαμαντή (Θέση Κουρλαμπά) για την 5η κατά
σειρά Γιορτή Τσίπουρου, η οποία έχει καθιερωθεί πια στη συνείδηση των συμπολιτών μας.
Εκεί θα συναντηθούν φορείς, κάτοικοι και παραγωγοί Τσίπουρου, προκειμένου να ακούσουμε για άλλη μια φορά για τις διαδικασίες και για τα νέα δεδομένα που αφορούν την ποιοτική
του παραγωγή.Όλοι γνωρίζουμε ότι διαθέτουμε εκτεταμένους αμπελώνες στην περιοχή μας
με εκλεκτές ποικιλίες σταφυλιών, οι οποίες αποτελούν και την πρώτη ύλη για το εξαιρετικής
ποιότητας απόσταγμα.
(συνέχεια στη σελ. 4)

ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΝΤΖΑΙΝΑΣ
Η ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Τριήµερη απόδραση
στο Θρυλικό «Θειάκι»

Του γιώργου παπασπυρόπουλου

Καταγγελία
Ρύπανσης
Λαγκαδιού
Χαλανδρίτσας
Καταγγελία συντοπίτη μας τον
περασμένο Ιούνιο, μαζί με αρκετές αποδεικτικές φωτογραφίες, αναφέρει μεταξύ των άλλων:
«Κοντά στο λαογραφικό μουσείο Χαλανδρίτσας, διοχετεύονται λιόζουμα λίαν τοξικά, σε
αγωγό αποχέτευσης που έφτιαξε
ο Δήμος και όλα καταλήγουν στο
κεντρικό λαγκάδι του χωριού.
Αυτά κατ’ επέκταση καταστρέφουν τα πλατάνια που βρίσκονται
κατά μήκος του λαγκαδιού….
(συνέχεια στη σελίδα 7)

μ

ε θρησκευτική κατάνυξη στον
υπαίθριο χώρο της Παναγίας της μέτζαινας (βυζαντινό
μνημείο του 10ου αιώνα) τελέσθηκε
την Δευτέρα 10 Αυγούστου τις ώρες
του δειλινού, χωρίς μικρόφωνα και
χωρίς φώτα η Ιερά Παράκλησις στην
Υπεραγία Θεοτόκο.
Η απεραντοσύνη της γύρω φύσης,

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ
στο επίκεντρο
των εκδηλώσεων
του τοπικού
Πολιτιστικού Συλλόγου
σΕλ. 8

στην οποία κυριαρχούσε το πράσινο,
οι παρυφές του Παναχαϊκού στο βάθος της πανοραμικής αυτής εικόνας,
η φωτεινή παρουσία του αεικίνητου
μητροπολίτη μας κ.κ. Χρυσοστόμου,
ο οποίος με τον πνευματικό του λόγο
μαλάκωνε καρδιές και σκόρπιζε ευχές
για την ¨λαμπρή του καλοκαιριού¨.
(συνέχεια στη σελ. 8)

Έχουμε την τύχη να ζούμε, ή να φιλοξενούμαστε καθ’ ότι παραδίδουμε
στις επόμενες γενεές, μια πατρίδα ευλογημένη, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της οποίας το κλίμα μας δωρίζει υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελο με
ό,τι συνεπάγονται αυτά τα αγαθά, τα δε προϊόντα της είναι σπάνιας γεύσης και ωφελιμότητας και γι’ αυτό περιζήτητα. (συνέχεια στη σελ. 6)
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΔΕΙΞΕ
ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΤΗΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
Πρώτη γιορτή Ελαιολάδου
σΕλ.. 5
στο Βασιλικό

Ç åõèýíç ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò åßíáé åõèýíç üëùí µáò
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Καρδιοχειρουργική: παρελθόν, παρόν και µέλλον
οί πίο γνωστΕσ κάρΔίοχΕίρουργίκΕσ ΕπΕμβάσΕίσ μΕ
πολυ άπλά λογίά

Δρ Νίκος Γ. μπαϊκούσης
Καρδιοχειρουργός

Ο

δόκτωρ μπαϊκούσης είναι ειδικός καρδιοχειρουργός. Εκπαιδεύτηκε σε νοσοκομεία της
Ελλάδος και του εξωτερικού (Παρίσι Γαλλία καθώς και Σαουθάμτον και
μπράιτον Αγγλία) ενώ τώρα ασκεί την
καρδιοχειρουργική στην Αθήνα.
Ο κ Νίκος μπαϊκούσης είχε την ευγενή καλοσύνη να γράψει ένα απλό
άρθρο για την καρδιοχειρουργική. Η
καρδιοχειρουργική είναι η ειδικότητα
αυτή της ιατρικής που ασχολείται με τις
χειρουργικές παθήσεις της καρδιάς. Οι
πιο γνωστές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις είναι το μπαϊ-πας, η επισκευή ή
η αντικατάσταση των καρδιακών βαλβί-

δων, η χειρουργική των ανευρυσμάτων
της αορτής, η χειρουργική αποκατάσταση των συγγενών ανωμαλιών της
καρδιάς, η μεταμόσχευση καρδίας ή η
εμφύτευση της ’’μηχανικής’’ καρδιάς
σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
και άλλες επεμβάσεις.
Η καρδιοχειρουργική είναι χειρουργική ειδικότητα, ενώ η καρδιολογία είναι παθολογική ειδικότητα. Συνεπως
δεν πρέπει να συγχέουμε την καρδιοχειρουργική με την καρδιολογία και τον
καρδιοχειρουργό με τον καρδιολόγο.
Η καρδιοχειρουργική ουσιαστικά ξεκίνησε να υπάρχει ως ειδικότητα μετά
την επινόηση και την κατασκευή μιας

μηχανής που λέγεται εξωσωματική
κυκλοφορία. Η μηχανή αυτή αντικαθιστά την λειτουργία της καρδιάς και
των πνευμόνων κατά τη διάρκεια των
επεμβάσεων ανοικτής καρδιάς. Τις
κρίσιμες εκείνες ώρες η καρδιά είναι εντελώς σταματημένη, δεν χτυπά.
Τοποθετείται συνήθως μέσα σε πάγο
για την καλύτερη συντήρησή της. Στο
τέλος της επέμβασης η καρδιά επαναθερμαίνεται, αρχίζει να ξαναχτυπά και
αποσυνδέεται από τη μηχανή της εξωσωματικής κυκλοφορίας. Πρόκειται για
επεμβάσεις ιδιαίτερα συναρπαστικές.
Κάθε επέμβαση ανοικτής καρδιάς διαρκεί από 4 έως 8 ώρες.

το μπαϊ πας: θεωρείται η πιο συναρπαστική χειρουργική επέμβαση. Γίνεται για την παράκμψη των στενωμένων
στεφανιαίων αγγείων σε ασθενείς που
πέρασαν έμφραγμα ή στηθάγχη ή που
τους διεγνώσθη στεφανιαία νόσος και
δεν επιδέχονται μπαλονάκι ή στεντ. Η
παράκαμψη γίνεται με τη χρήση μοσχευμάτων που λαμβάνονται απο άλλα σημεία του ίδιου του ασθενούς (αρτηρίες
από το θώρακά του, αρτηρίες από τα
χέρια ή φλέβες από τα πόδια). οι βαλβίδες είναι στο εσωτερικό της καρδιάς
και επιτρέπουν τη δίοδο αίματος προς
μια κατεύθυνση και όχι αντίστροφα. Οι
βαλβίδες μπορεί να καταστραφούν, να
έχουν ανεπάρκεια ή στένωση ή μπορεί
να μολυνθούν από μικρόβια και να πάθουν ενδοκαρδίτιδα. Σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις η πάσχουσα βαλβίδα επισκευάζεται στο χειρουργρείο ή αντικαθίσταται απο μηχανική ή βιολογική (από
περικάρδιο χοίρου παλιότερα ή από βόιο
περικάρδιο τώρα).
το ανεύρυσμα της αορτής είναι η διάταση του αγγείου είτε λόγω υπέρτασης
είτε λόγω ’’κακής κατασκεύης’’ του τοιχώματος της αορτής. Η θεραπεία είναι
χειρουργική και αντικαθίσταται η πά-

σχουσα αορτή από συνθετικό μόσχευμα.
Ιδιαίτερα μαγευτική είναι η μεταμόσχευση καρδιάς ή η εμφύτευση μηχανικής καρδιάς. Η εγχείρηση αυτή εκτελείται
σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
Όταν δηλαδή η καρδία έχει εξασθενίσει
και δεν συσπάται τόσο όσο απαιτείται για
να ωθήσει το αίμα και να υποστηρίξει
την κυκλοφορία. Η πάσχουσα καρδιά
αφαιρείται και στη θέση της τοποθετείται
μια νέα δυνατή καρδία που έχει ληφθεί
από πτωματικό δότη. λόγω έλλειψης
μοσχευμάτων τα τελευταία χρόνια έχει
κατασκευαστεί η μηχανική-σιδερένια
καρδιά, η οποία είτε χτυπά μαζί με την
πάσχουσα καρδιά του ασθενούς, είτε
αφαιρείται η καρδιά του ασθενούς και
στη θέση της συρράπτεται η μηχανική
καρδιά. Όλες οι παραπάνω εγχειρήσεις
ανοικτής καρδιάς καθώς και πλήθος λοιπων καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων
εκτελούνται στην Ελλάδα με επιτυχία και
τα αποτελέσματα είναι εφάμιλλα των Ευρωπαίων και των Αμερικανών.
Επειδή η πρόληψη είναι καλύτερη από
τη θεραπεία, ο έλεγχος του σωματικού
βάρους, ο έλεγχος της πίεσης, του σακχάρου και της χοληστερόλης, η σωστή
διατροφή και κυρίως η αυστηρή αποφυγή του καπνίσματος είναι πολύ σημαντικά για να έχετε μια υγιή καρδιά και να
αποφύγετε τις παραπάνω επεμβάσεις.

Ηµερίδα «Έντοµα & ∆ηµόσια Υγεία»
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στα νοσήματα που μεταδίδονται από διαβιβαστές, όπως είναι τα έντομα και άλλα αρθρόποδα ιατρικής σημασίας. Εμβόλια κατά
των ασθενειών που μεταδίδουν τα αρθρόποδα δεν υπάρχουν και ως εκ τούτου μοναδικό τρόπο πρόληψης αποτελούν όλα εκείνα τα μέτρα που αποτρέπουν την επαφή μαζί
τους. Σε πολλές περιπτώσεις η ατομική προστασία δεν είναι αρκετή και απαιτούνται δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα εκ μέρους και ης πολιτείας. Η απουσία κατανόησης της
σημασίας της σωστής αντιμετώπισης των αρθροπόδων υγειονομικής σημασίας, οδηγεί στην αναποτελεσματικότητα των διενεργούμενων μέτρων αντιμετώπισης, οδηγώντας πολλές φορές σε κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία. Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας σε συνεργασία με
το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο που διαχειρίζεται το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE CONOPS, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα «Έντομα και Δημόσια Υγεία»
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 31 οκτωβρίου 2015, στις 6:00μ.μ. στην αίθουσα τύπου του Εθνικού σταδίου της πάτρας.

Περίπατος
Υγείας στους
Καταρράκτες
Βλασίας
Κυριακή 9 Αυγούστου ήταν το ραντεβού του Συλλόγου
στην Πλατεία της Βλασίας για τον καθιερωμένο περίπατο Υγείας, κατ’ αρχήν στο ελατοδάσος της Βλασίας και
στη συνέχεια στο μαγευτικό τοπίο της λαγκαδιάς των
πηγών του Σελινούντα, στους Καταρράκτες Ταξιάρχης.
Ο Περίπατος μέσα στην ομορφιά της φύσης πλάι στα
έλατα και ακολούθως ανάμεσα στα πανύψηλα πλατάνια, είναι ένας από τους 7-8 που πραγματοποιεί ο
Σύλλογός μας για τα μέλη του σε τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

1η ∆εκεµβρίου Παγκόσµια Ηµέρα κατά του AIDS
μείναμε άφωνοι, βλέποντας τους καταρράκτες «Ταξιάρχης» και παρατηρώντας τα παιχνίδια των νερών
του Σελινούντα, που άλλοτε έφτιαχναν λίμνες, άλλοτε
καταρράκτες και άλλοτε χάνονταν κάτω από τα βράχια. Η δροσιά μοναδική. Εκεί κεραστήκαμε, πίνοντας
δροσερό νερό, και πήραμε το δρόμο της επιστροφής.
Ήταν μία μοναδική εμπειρία στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλοι εκδήλωσαν την επιθυμία τους να ξανακάνουμε αυτό το Περίπατο Υγείας και αποχαιρετιζόμενοι
ευχήθηκαν και του χρόνου.

Όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρα κατά του AIDS, κατά τις οποίες θα γίνει αναφορά και
στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
• Ο Σύλλογός μας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη
κ . Χαροκόπο έχουν προγραμματισθεί οι εξής ιατροκοινωνικές εκδηλώσεις:
ά) τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 στην Αγορά Αεγύρη
β) Στις 23 νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και με την συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου μακρυγιάννη
γ) με τα ίδια θέματα θα οργανωθεί μία ακόμα εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο «Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου» μπεγουλακίου και με τη συνεργασία της ενορίας
και τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο στις 25 νοεμβρίου 2015

Επιβολή Διοικητικού Προστίμου
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, Δενδρινού Άννα,
Δετοράκης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόμβα Ευθυμία,
Κωστοπούλου Δώρα, Πανταζή Βούλα,
Εκτύπωση – μοντάζ: Φορτώσης

Α

πό τη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και μάλιστα από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Αττικής, με αρ. Πρωτ. 3564/25/7/15, λάβαμε την απόφαση της υπηρεσίας
αυτής, για την επιβολή διοικητικού προστίμου 5.000€ στο Τουριστικό γραφείο «Rika Travel»,
για την πλημμελή, ως αναγράφεται, παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του οργανωμένου
ταξιδίου από το Σύλλογό μας στην Κωνσταντινούπολη τον Αύγουστο του 2014.
Το Τουριστικό γραφείο «Rika travel» είναι ιδιοκτησίας μηχαηλίδου Χαρίκλειας με έδρα την Αθήνα.
Η απόφαση αυτή δικαίωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στην προσφυγή του, μετά από τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία που διέθετε.
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Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!
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ΔυσΕρΕυτο το υγΕίνο ποσίμο νΕρο
ΕΠΙμΕλΕΙΑ Δρ. ίωάννησ ΔΕτοράκησ

Τ

ο νερό είναι πρωτίστως κοινωνικό αγαθό και πηγή ζωής. Είναι δώρο της φύσης και η αφθονία του μπορεί να είναι παροδική ακόμη και για τις ανεπτυγμένες χώρες. Δυστυχώς ο
κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε
στο άμεσο μέλλον όσον αφορά την επάρκεια του νερού. μιλάμε
για μεγάλες κοινωνικές κρίσεις.
Ο Sir Crispin Tickell αναφέρει ότι οι περισσότεροι πόλεμοι, στο
μέλλον, θα έχουν αιτία το νερό.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 300 σημεία σ’ όλον τον πλανήτη θα είναι τα
δυνητικά πεδία συγκρούσεων σχετικά με το νερό.
Το νερό σημαίνει ζωή, αφορά τη ζωή όλων μας, αλλά και κάθε
μορφή ζωής στο πλανήτη μας. Αν παρατηρήσουμε τον πλανήτη
Γη από το διάστημα, θα δούμε ότι αυτή φαίνεται σαν μια γαλάζια
σφαίρα γι’ αυτό και λέγεται και ο «Γαλάζιος Πλανήτης». Το 71% της
επιφάνειας του Γαλάζιου Πλανήτη καλύπτεται από νερό. Το νερό
όμως δεν είναι απεριόριστο. Σίγουρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις καθημερινές μας ανάγκες η όλη ποσότητα νερού που
βρίσκεται σε θάλασσες και ωκεανούς.
Το έλλειμμα νερού οφείλεται στην οικονομική ανάπτυξη και στη
δημογραφική έκρηξη, η οποία προοδευτικά θα αυξάνεται.
Από τις χρήσεις του νερού στη χώρα μας, η γεωργία καταναλώνει το 87%, η αστική χρήση το 10% και η βιομηχανία το 3% του
διαθέσιμου νερού.
Η σπατάλη όμως του νερού φαίνεται να αποτελεί το μόνιμο πρόβλημα στην Ελλάδα και σε ατομικό και σε οικιακό επίπεδο. Όπως
φαίνεται στο πίνακα 1, η Ελλάδα είναι στην υψηλότερη θέση ατομικής κατανάλωσης με 73 κυβικά μέτρα νερού το χρόνο και στη
2η υψηλότερη θέση σε οικιακή κατανάλωση νερού το χρόνο, μετά
την Πορτογαλία. (βλέπε πίνακα)
Επίσης, ο παράγων άνθρωπος δυστυχώς είναι αυτός που ρυπαίνει τα ποτάμια που περνούν από κατοικημένες περιοχές, με τοξικές ουσίες, φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, καθώς επίσης και με
ακατέργαστα απόβλητα που χύνονται στα ποτάμια και στα ρυάκια.
Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα, π.χ. τα ελαιουργεία, τα οποία
αν και έχουν, εκ του νόμου, βιολογικούς καθαρισμούς, δεν τους
χρησιμοποιούν με αποτέλεσμα στα λαγκάδια και στα ποτάμια να
πέφτουν τα ελαιουργικά απόβλητά τους και όχι μόνο.
Τα ποιμνιοστάσια που είναι εγκατεστημένα πάνω ή κοντά σε υδροφόρους ορίζοντες ή σε αυλάκια ύδρευσης, χωρίς ωστόσο κανένας
φορέας να ασχολείται με αυτές τις παραβατικότητες.
Τα εργοστάσια τομάτας χύνουν τα απόβλητά τους στα ποτάμια και
εξαφανίζουν κάθε είδος ζωής, κ.λπ.
Τι ορίζεται ως πόσιμο νερό
Ως πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη

κατανάλωση ή για χρήση και δεν πρέπει να περιέχει παθογόνους
μικροοργανισμούς ή δείκτες μόλυνσης με περιττωματικές ουσίες
ή συγκεντρώσεις χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν
βλάβη στην υγεία του ανθρώπου (ΚΥΠ ΑΖ/2003).

κίνΔυνοί γίά την άνθρωπίνη υγΕίά

Όταν τα επιφανειακά ύδατα αποτελούν την κύρια πηγή προέλευσης
του πόσιμου νερού μπορούν να επέλθουν νόσοι όπως γαστρεντερίτιδες ή ηπατίτιδες. μη βακτηριακά παθογόνα που σχετίζονται άμεσα με τα επιφανειακά ύδατα, όπως τα πρωτόζωα cryptosporidium
spp και Gardia Lamblia και οι ιοί (Αδενοοιοι, εντεροοιοί, ιός της
ηπατίτιδας Α και ηπατίτιδας C, Νοροιός και Ροταιός). Τέλος τα κυριότερα βακτηριακά αίτια είναι η Salmonella spp, η Shigella spp,
το Campylobacter spp, Vibrio cholera, Yersinia enterocolitica.

μίκροβίάκη ΕξΕτάση

Η εκτίμηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων στηρίζεται
στην ανίχνευση και καταμέτρηση των μικροοργανισμών.
Οι υδατογενείς επιδημίες προκαλούνται από τα παθογόνα μικρόβια
που έχουν προέλευση την κοπρανώδη μόλυνση του νερού. Επειδή
ο έλεγχος όλων των παθογόνων μικροβίων, οι οποίοι προέρχονται
από τον εντερικό σωλήνα των ζώων και των ανθρώπων απαιτεί
ποικιλία πολύπλοκων, χρονοβόρων και πολυέξοδων αναλύσεων,
γι’ αυτό χρησιμοποιείται η μέθοδος της ανίχνευσης μικροβίων –
δεικτών που είναι αρκετά ενδεικτικοί της ενδεχόμενης παρουσίας
λυμάτων στο νερό.
Αυτή η παρακολούθηση των μικροβιακών δεικτών είναι εύκολη
και οικονομικότερη, και έτσι οι επαγγελματίες της Δημόσιας υγείας είναι σε θέση να εκτιμήσουν τους παράγοντες κινδύνου για την
υγεία των καταναλωτών σε περίπτωση μόλυνσης των επιφανειακών υδάτων.
Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ειδικότερα, οι μικροβιακοί δείκτες
που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποιότητας των επιφανειακών νερών είναι τα Κολοβακτηρίδια (Ecoli) και οι Εντερόκοκκοι για τα επιφανειακά ύδατα κολύμβησης και άρδευσης. Α)Η
παρουσία Ecoli παρέχει πληροφορίες για πρόσφατη κοπρανώδη
μόλυνση και η ανίχνευσή τους θα πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω έλεγχο, όπως την διερεύνηση των πιθανών πηγών μόλυνσης,
την ανεπαρκή επεξεργασία των υδάτων ή την ανεπαρκή ακεραιότητα του δικτύου διανομής του νερού.
Β) Η παρουσία εντεροκόκκων παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για
πρόσφατη κοπρανώδους προέλευσης μόλυνση.
Σε πόσιμο νερό που προέρχεται από επιφανειακά ύδατα προστίθεται
μεταξύ των κοινών μικροβιολογικών δεικτών και το Κλωστηρίδιο
το διαθλαστικό (η παρουσία του Κλωστηριδίου του διαθλαστικού
στο πόσιμο νερό μπορεί να είναι ένας δείκτης διαλείπουσας κο-

άτομίκη κάί οίκίάκη κάτάνάλωση νΕρου
άνά Ετοσ στίσ ΕυρωπάϊκΕσ χωρΕσ
Ευρωπαϊκή χώρα

μέγεθος
οικογένειας

Βέλγιο
2,4
Βουλγαρία
2,7
Κύπρος
3,1
Δανία
2,2
Γαλλία
2,4
Ελλάδα
2,6
Ιρλανδία
3,0
Ιταλία
2,6
μάλτα
3,2
Ολλανδία
2,3
Πορτογαλία
3,0
Ισπανία
2,9
μεγάλη Βρετανία
2,3
(Μαυρίδου Αθηνά και συνεργάτες, 2014)

κατανάλωση ανά
άτομο m3/έτος
44
33
55
50
41
73
49
58
52
46
69
48
55

οικιακή
κατανάλωση
m3/έτος
106
89
171
110
98
190
147
151
166
106
207
139
127

πρανώδους μόλυνσης).

μίκροβίάκά ορίά γίά το ποσίμο νΕρο
E.coli: 0/100ml
Enterococci:0/100ml

• Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο της Υπαίθρου

το προγράμμά «ΕίμάστΕ ολοί πολίτΕσ» συνΕχίζΕτάί

Οι ομιλητές της εκδήλωσης

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του
Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η
ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στα πλαίσια του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» ο Σύλλογος
Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου
Υγείας Χαλανδρίτσας οργάνωσε
ενημερωτική εκδήλωση στο Δ.Δ.
Ελληνικού το Σάββατο 4 Ιουλίου με
θέμα: «Ανάγκη εμβολίων στα περιθωριοποιημένα άτομα».
Στους συγκεντρωμένους μίλησε ο
συντονιστής της συνάντησης, ιατρός
Π. Θεοδωρόπουλος, τέως Δ/ντής
Κ.Υ.Χ., για το σκοπό της εκδήλωσης
και τόνισε την μεγάλη αναγκαιότητα, αλλά και τα μεγάλα ευεργετικά
αποτελέσματα του συστηματικού
εμβολιασμού σε μικρούς και μεγάλους, στη σύγχρονη εποχή. Ακολούθως παρουσίασε τους ομιλητές,
όπως τον υγιεινολόγο κ. Δετοράκη
Ιωάννη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ο
οποίος μίλησε για την ορθή χρήση
των εμβολίων Ηπατίτιδας Β, του
ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων
(HPV) και του μηνιγγιτιδοκόκκου.

Η κοινωνική λειτουργός κα. Νικολίτσα Γκοτσοπούλου ανεφέρθη στα
ευάλωτα άτομα της κοινωνίας μας
τα οποία παρά τις ιδιαιτερότητές
των, έχουν περισσότερο την ανάγκη
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εμβολιασμών.
Tέλος, η ιατρός παθολόγος κα. Ιωάννα Θεοδωροπούλου, μετά τον
απολογισμό των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων του προγράμματος,
μίλησε για τις εμπειρίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του Συλλόγου, που διαχειρίζεται
το πρόγραμμα στην εκτέλεσή του.
Ακολούθως ανεφέρθη στις παρεμβάσεις που έγιναν και στη συνέχιση
του προγράμματος.
Διεξήχθη διεξοδική συζήτηση με
τους παριστάμενους, σε ιατρικά και
κυρίως κοινωνικά θέματα, και όλα
αυτά μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι συμμετέχοντες στην
εκδήλωση.
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Η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή είναι δείγμα υψηλής περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών

ΚΥΡΙΑΚΗ

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΟ
ΚΤΗΜΑ «∆ΙΑΜΑΝΤΗ»

Η 5η Γιορτή Τσίπουρου
θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενη

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Με τη συνεργασία
28 Πολιτιστικών
Συλλόγων

Οι 28 Πολιτιστικοί Σύλλογοι
που συμμετέχουν
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Σκοπός της εκδήλωσης η προστασία της Δημόσιας Υγείας με την ποιοτική παραγωγή του Τσίπουρου, για όσους δηλαδή διαθέτουν το μεράκι
να ασχοληθούν. Κυρίως όμως η ανάδειξη και προώθηση του αυθεντικού μας αποστάγματος, αλλά
κα της ευρύτερης περιοχής μας, για το εξαιρετικό
προϊόν που παράγει ο τόπος μας.
Στην μοναδική (όπως δίδεται) για την Αχαΐα και
ίσως για την Πελοπόννησο, γιορτή του Τσίπουρου, συμμετέχουν ενεργά και άλλοι 28 Πολιτιστικοί Σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής, δίδοντας
με την συμμετοχή τους μία μεγαλύτερη δυναμική
στους στόχους της εκδήλωσης.
Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης έχει καθαρά
ενημερωτικό χαρακτήρα με ομιλίες των 15’–20’
από διακεκριμένους ομιλητές, οι οποίοι θα αναφερθούν στις σωστές διαδικασίες παραγωγής του
Τσίπουρου ( για οικιακή χρήση) στις επιπτώσεις
στην Υγεία των καταναλωτών από τη λήψη μη
ασφαλούς ποτού αλλά και στα νέα δεδομένα της
διακίνησης και της κυκλοφορίας του Τσίπουρου,
παράλληλα με τις επιχειρηματικές δραστηριότη-

τες που θα πρέπει μελλοντικά να αναπτυχθούν
στην περιοχή.
Το δεύτερο μέρος της ψυχαγωγίας, θα το καλύψουν αρκετά χορευτικά της περιοχής μας. μαζί
τους και ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος ο οποίος
για πρώτη φορά θα συμμετάσχει τιμητικά στη γιορτή μας. μετά το πέρας του προγράμματος με τους
παραδοσιακούς χορούς θα προσφερθούν εντελώς
δωρεάν τόσο από το διοργανωτή Σύλλογο, όσο και
από τους 28 Πολιτιστικούς Συλλόγους συνοδευτικοί του Τσίπουρου μεζέδες και ασφαλώς Τσίπουρο
των παραγωγών επιχειρηματιών, ενώ η πίστα στο
τέλος του προγράμματος θα παραχωρηθεί για το
κοινό, να σηκωθεί να χορέψει, να πιει τσίπουρο
και να γλεντήσει στο ετήσιο πανηγύρι μας.
Τη γιορτή στηρίζουν όχι μόνον οι 28 Πολιτιστικοί
Σύλλογοι, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο Δήμος
Ερυμάνθου αλλά και αρκετοί χορηγοί τους οποίους
και από αυτή την θέση ευχαριστούμε.
Επίσης ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας των μμΕ που δήλωσαν στήριξη της γιορτής
όπως οι εφημερίδες: Πελοπόννησος, Γνώμη, Τα
γεγονότα, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Αλλαγή και

τα ειδησεογραφικά site: Tempo24, The Best.gr,
Maxfm, Dete.gr, Tetartopress.
Εκ μέρους όλων των 28 Πολιτιστικών Συλλόγων χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο
πρόεδρος του Φιλοδασικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Σαραβαλίου, κ. Ιωάννης Ντόντορος, ενώ
στο προεδρείο εκ μέρους πάλι όλων των συνεργαζόμενων Πολιτιστικών Συλλόγων θα είναι ο
πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικού
κ. Βλάσσης μιχαλόπουλος μαζί με το γνωστό δημοσιογράφο, κ. Απόστολο Βουλδή, οι οποίοι και
θα συντονίσουν την εκδήλωση.Το Δ.Σ. αισθάνεται
και πάλι την υποχρέωση να εκφράσει τις ευχαριστίες του για την αθρόα εθελοντική συμμετοχή
τόσων Πολιτιστικών Συλλόγων από την ευρύτερη
περιοχή του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας. Η πρωτόγνωρη
και πολυπληθής αυτή συνεργασία, τόσων Πολιτιστικών Συλλόγων για την προαγωγή του φυσικού
μας αποστάγματος, στέλνει μακρυά και διαχρονικά μηνύματα, όχι μόνον της Συλλογικότητας, αλλά και της επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη
αλλά και για το μέλλον της τοπικής μας κοινωνίας.
(συνέχεια στη σελ. 6)
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ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ «Ο Άγιος Αθανάσιος»
Απανταχού Λεοντιτών «Ο Άγιος Ανδρέας»
ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Αχαΐας “ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ “
ΦΑΡΡΩΝ «Η Αλληλεγγύη»
ΜΙΡΑΛΙΟΥ «Ο Άγιος Νικόλαος»
Μορφωτικός Καρουσιωτών ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
«Ο Αγ. Δημήτριος»
ΣΚΙΑΔΑ «Ο Άγιος Ιωακείμ»
ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ
ΘΕΑΣ «Η Ζωοδόχος Πηγή»
ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «Η Πρόοδος»
Φιλοδασικός ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ «Αγ. Νικόλαος»
Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΚΡΗΝΗΣ
Πατρών «Ο Άγιος Αθανάσιος»
ΚΡΥΣΤΑΛΟΒΡΥΣΗΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ «Η Πρόοδος»
ΡΑΚΙΤΑΣ «Η Αγία Παρασκευή»
ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩ ΟΒΡΥΑΣ«Προφήτης Ηλίας»
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ «Οι Άγιοι Απόστολοι»
Συνοικίας «ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ»
Μεταμόρφωσης Σωτήρος
ΜΟΙΡΑ «Η ΘΑΝΑ»
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΡΩΝ
Χορευτικός Όμιλος «ΚΑΡΑΤΖΑΔΕΣ»
Εθελοντών Αιμοδοτών Κ.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
«Ο Άγιος Χαράλαμπος»

Ενηµερωτική Εκδήλωση στο Λεόντιο
«Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια»

Ε

νώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου από κατοίκους του λεοντίου
και όχι μόνον, πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 9 Αυγούστου, στο Δημοτικό Σχολείο ενημερωτική εκδήλωση με
θέμα: «Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια». Ομιλητής ήταν ο Αναπληρωτής
Καθηγητής Νευρολογίας του Παν/μίου
Πατρών κ. Ιωάννης Ελλούλ με συντονιστή
τον ιατρό Παθολόγο κ. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, τέως Διευθυντή του Κ.Υ.Χ.
Η ενδιαφέρουσα καθ’ όλα εκδήλωση του
Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κ.Υ.Χ. ήταν
αφιερωμένη στο μεταστάντα Παναγιώτη
Καρβελά του Ευσταθίου, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. και
για αρκετά χρόνια μέλος του, με μεγάλη
προσφορά στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Περιβαλλοντικού Συλλόγου.
μετά το πέρας της εκδήλωσης απεδόθη
στο μεγαλύτερο υιό του εκλιπόντος, χειρουργό κ. Φώτη Καρβελά αναμνηστική
πλακέτα με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, η οποία
τον είχε αναδείξει Επίτιμο Πρόεδρο για

τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Αφού διαβάστηκε το σχετικό σκεπτικό, ο υιός του
παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση ευχαρίστησε το Σύλλογο εκ μέρους
της οικογένειάς του, αναφέροντας πως
ο πατέρας του επεδίωκε πάντα το κοινό
καλό της τοπικής κοινωνίας.
Ο ομιλητής κ. Ελλούλ στάθηκε περισσότερο στην πρόληψη αναφέροντας έναν
– έναν τους παράγοντες κινδύνου και
τον τρόπο αποφυγής τους. Η πρόληψη
είναι η τακτική, είπε, για την μείωση της
νοσηρότητας και της θνησιμότητας της
νόσου που απειλεί τη ζωή των πασχόντων σε ένα μεγάλο ποσοστό, πέραν της
αναπηρίας που πλήττει επίσης ένα μεγάλο ποσοστό.
Η έγκαιρη διάγνωση και η επείγουσα
αντιμετώπιση είναι καθοριστικά για κάποιον που θα προσβληθεί από την ¨αποπληξία¨, όπως έλεγε τον 5ο αιώνα π.χ. ο
Ιπποκράτης το Α.Ε.Ε. Η αρρώστια εμφανίζεται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες
με αρχικά διάφορη συμπτωματολογία και
βαρύτητα αλλά θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από άλλες παρόμοιες καταστά-

σεις που υποδύονται την κλινική εικόνα
του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Σε κάθε περίπτωση ανάφερε θα πρέπει
να λειτουργεί σωστά η Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας όπου ο οικογενειακός
γιατρός θα μπορέσει εκ του ασφαλούς
και σύντομα να προσεγγίσει την νόσο με
την νευρολογική της δυσλειτουργία και
να συστήσει στον ασθενή την παραπομπή
του στο Νοσοκομείο για τα περαιτέρω.
Ο κ. Ελλούλ υπήρξε συνομιλητής με το
ακροατήριο, αφού εδέχετο πληθώρα από
ερωτήσεις και με τις απαντήσεις του ολοκλήρωσε την κατατοπιστική ομιλία του.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης ο εφημέριος π. Αντώνιος Παρασκευόπουλος, ο
Δημοτικός Σύμβουλος Ερυμάνθου κ. Αθ.
Παπαναγιώτου, ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου κ. Γ. Κωνσταντινόπουλος
και ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του
Τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Παναγ. Παρασκευόπουλος και η κα Κων/
να Καρνάτσου.
Τέλος οι συμμετέχοντες τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Επίτιμου Πρόεδρου Παναγιώτη Καρβελά.
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Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουμε
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επέρασε κάθε προσδοκία η
προσέλευση των επισκεπτών
στα εγκαίνια της 14ης Αγροτις την Παρασκευή 4 ΣεΈκθεση
κής
Χαλανδρίτσα, με τη
στη
ίου
πτεμβρ
αριθμού εκθετών
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.
Ε.Σ.Π.Α
του
μματα
Προγρά
ς.
Ελλάδο
Δυτικής
ρειας
Περιφέ
Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου Θάνος Καρπής στην ομιλία του αναφέρθηκε,
μεταξύ άλλων, στη διαδρομή, το χαρακτήρα και τους στόχους της Αγροτικής Έκθεσης που όπως είπε είναι:
«Η ενημέρωση των αγροτών σχετικά με τις νέες Τεχνολογίες και Καλλιέργειες καθώς και η παρουσία και
προβολή των Τοπικών Προϊόντων».
Επεσήμανε τον ενημερωτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της Έκθεσης,
ενώ αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που έχει η κατασκευή του λιθόστρωτου, για τη Χαλανδρίτσα και
την ευρύτερη περιοχή.
Τέλος έκανε σύντομη Ιστορική αναδρομή στον παραδοσιακό οικισμό

Ξ

της Χαλανδρίτσας, στον οποίο φιλοξενείται η φετινή Έκθεση, κάνοντας
ειδική αναφορά στα σωζόμενα και
διατηρητέα Θρησκευτικά, Ιστορικά
και Αρχαιολογικά μνημεία που βρίσκονται στον οικισμό, χαρακτηρίζοντάς τα ως μοναδικά για την Αχαΐα,
ενώ έκλεισε την ομιλία του με την
δέσμευση για περαιτέρω αναβάθμιση τόσο του Ιστορικού Οικισμού όσο
και της Αγροτικής Έκθεσης.
Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας αναφέρθηκε στη συμβολή
της Περιφέρειας στην κατασκευή του
Έργου της Ανάδειξης του Οικισμού,
το οποίο, εκτός των άλλων, θα συμβάλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση
της ζωής των κατοίκων.
Η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών δήλωσαν εντυπωσιασμένοι
από την αυξημένη και διευρυμένη
συμμετοχή των εκθετών στη διοργάνωση, καθώς και από τον πανέμορφο χώρο στον οποίο φιλοξενήθηκε
φέτος η Έκθεση, στα γραφικά λιθόστρωτα δρομάκια του παραδοσιακού
οικισμού, με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, τα παμπάλαια ιστορικά πέτρινα
κτίσματα και τις μοναδικές Βυζαντινές
εκκλησίες που δεσπόζουν σ’ αυτό το
πανέμορφο οικιστικό και το φυσικό
περιβάλλον.

Αποψη της
Αγροτικής
Εκθεσης

Από το
Λαογραφικό
Μουσείο
Χαλανδρίτσας

Σ

ΠΡΩΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

τα πλαίσια της Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας, ήταν εντεταγμένη και η
Γιορτή της Ελιάς και του Ελαιόλαδου,
η οποία έγινε για πρώτη φορά με επιτυχία,
στο Βασιλικό, στον προαύλιο χώρο του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού, δίπλα στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις του ελαιουργείου, το
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.
μία αξιέπαινη πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε από τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού με τη
στήριξη του Δήμου Ερυμάνθου, του Τοπικού
Συμβουλίου και του ομώνυμου Πολιτιστικού
Συλλόγου.
Σημειωτέον δε, ότι είναι ο δεύτερος Αγροτικός Συνεταιρισμός από την περιοχή μας
που παραμένει σε λειτουργία μαζί με αυτόν
του Καλεντζίου.
Κάτοικοι και φορείς, ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του Συνεταιρισμού και στους προσερχόμενους προσφέρονταν δωρεάν σπιτικά
γλυκά και ελαιόλαδο. Είχε εκτεθεί ποικιλία σαπουνιών, με πρώτη ύλη ασφαλώς το
ελαιόλαδο.
Η ζωντανή μουσική, το κέφι, ο χορός, η ανυπόκριτη φιλοξενία των ντόπιων δημιούργη-

σαν μία πραγματικά πανηγυρική ατμόσφαιρα
στους παρευρισκόμενους.
Από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού, κ. Γιαννικόπουλο, μεταξύ άλλων ειπώθηκαν:
«Σ’ αυτό το χώρο, ξεκίνησε πριν από 99 χρόνια να κτυπάει η καρδιά του Συνεταιριστικού
Κινήματος της περιοχής μας που εξακολουθεί, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες,
να αντιστέκεται και να επιμένει για τη συνέχεια και την ανάκαμψή του.
Σ’ αυτόν εδώ το χώρο, μαζί με τις αποθήκες των λιπασμάτων, βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Συνεταιριστικού Ελαιουργείου,
(λειτρουβιό ή λιοτρίβι όπως συνηθίζουμε να
το λέμε), το οποίο αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες σημείο αναφοράς για ελαιοκαλλιεργητές και γενικότερα αγρότες της περιοχής.
Το Βασιλικό ανήκει στην πρωτοπορία των
Κοινοτήτων εκείνων που ανέπτυξαν Συνεταιριστικό Κίνημα, αφού μετά την ψήφιση
του Νόμου περί Συνεταιρισμών το έτος 1915,
επί Πρωθυπουργίας Ελευθέριου Βενιζέλου,
προχώρησε αμέσως στην ίδρυση του Συνεταιρισμού.
(συνέχεια στη σελίδα 6)

Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί τον πρώτο και βασικό παράγοντα ανάπτυξης κάθε περιοχής
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ΠΡΩΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
(συνέχεια από τη σελ. 5)
Συγκεκριμένα το 1916, ιδρύεται ο πρώτος Σταφιδικός Συνεταιρισμός μπρακουμαδίου (παλαιά ονομασία της Κοινότητας) και
εγγράφεται στα μητρώα του Υπουργείου Γεωργίας, ξεκινώντας
με 75 μέλη. Το 1917 ο αριθμός των μελών φθάνει τα 250, με
δεδομένο ότι η σταφίδα αποτελούσε την κύρια καλλιέργεια του
χωριού. Στη δεκαετία του 1940 κατά τη διάρκεια και μετά τον
πόλεμο, κυρίως λόγω έλλειψης εφοδίων, οι κάτοικοι του χωριού στράφηκαν σε άλλες δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία
και η καλλιέργεια της ελιάς.
με δεδομένη τη συνεταιριστική παράδοση και κουλτούρα που

είχε δημιουργηθεί στο χωριό, δημιουργήθηκε ο ελαιουργικός
συνεταιρισμός. Το 1951 χτίζεται το υφιστάμενο κτήριο και το
1952 λειτουργεί το πρωτότυπο Ελαιουργείο του Συνεταιρισμού,
το οποίο ανακαινίστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και
λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Από την ανακαίνισή του μέχρι σήμερα, υπήρξαν συμπληρωματικές
βελτιώσεις και παρεμβάσεις, που του επέτρεψαν παρά το μεγάλο και
διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό από πιο σύγχρονα ιδιωτικά ελαιοτριβεία, να συνεχίσει τη λειτουργία του χωρίς δάνεια και ελλείμματα,
όπως αντίθετα συνέβαινε με τους περισσότερους Συνεταιρισμούς της
Χώρας. Από τους 6.500 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που λειτουργούσαν σε ολόκληρη την επικράτεια έως το 2011, μόνο για 500 περίπου

Τριήμερη απόδραση
στο Θρυλικό «Θειάκι»
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Ασφαλώς κάθε περιοχή της πατρίδας μας
έχει και τα δικά της φυσικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, που της προσδίδουν
την δική της ταυτότητα, η οποία συμπληρώνεται από τα τοπικά ιστορικά της στοιχεία,
δεδομένης και της ζηλευτής θέσης που κατέχει η Ελλάδα στην αποτίμηση της παγκόσμιας ιστορίας.
Εάν αποδεχόμαστε τα προαναφερθέντα,
οφείλουμε να επισκεφθούμε, ει δυνατόν,
όλες τις διακριτές περιοχές της πατρίδας
μας, για να ζήσουμε από κοντά όσα το τοπικό μικροκλίμα προσφέρει και όσα η ιστορία
και ο μύθος έχουν καταγράψει.
μία από τις περιοχές με ξεχωριστή ιστορική
διαδρομή είναι και η Ιθάκη. Mε πρωτοβουλία και κάλεσμα του Συλλόγου Προστασίας
Υγείας και Περιβάλλοντος πραγματοποιήσαμε την τριήμερη εκδρομή στις
11-13/09/2015, στο μικρό Ομηρικό νησί του
Ιονίου, ξακουστό στα πέρατα του κόσμου
χάρις στον αρχαίο βασιλιά του Οδυσσέα.
Η διαδρομή του πηγαιμού ήταν από τον Αστακό, από δρόμο στενό και δύσκολο που διατηρεί όμως αναλλοίωτο το τραχύ του τοπίου.
Επιβιβαστήκαμε στις 7 μ.μ. στο καράβι από
Αστακό, περάσαμε ανάμεσα από τα μικρά
νησάκια, τις Εχινάδες, και φθάσαμε στο λιμάνι της Ιθάκης Πίσω Αετός.
Ένα από τα νησιά των Εχινάδων, ονομαζόμενο Οξυά, βραχώδες και άνυδρο, θα βρεθεί στο κέντρο του επιχειρηματικού κόσμου
διεθνώς. Το αγόρασε ο Εμίρης του Κατάρ,
ο οποίος θα επενδύσει μεγάλα ποσά και θα
το καταστήσει παγκόσμιο «νησί Τέχνης».
Από το λιμάνι του Πίσω Αετού με το λεωφορείο μας φθάσαμε στην πρωτεύουσα της
Ιθάκης, το Βαθύ και καταλύσαμε στο ξενοδοχείο. Το Βαθύ καταστράφηκε από τους σεισμούς του 1953, ξανακτίστηκε διατηρώντας
την επτανησιακή αρχιτεκτονική του και το
1982 ανακηρύχθηκε διατηρητέος οικισμός.
Απολαύσαμε το βραδυνό φαγητό καθώς και

το επόμενο βράδυ στις φιλόξενες ταβέρνες
της πόλης οι οποίες κατά γενική εκτίμηση είχαν ποιοτικά καλά φαγητά και λογικές τιμές.
Το πρωί της επομένης μέρας αναχωρήσαμε με το πούλμαν για τη μονή Καθαρών,
που γιόρταζε προσφάτως, η οποία διαρκώς ανακαινίζεται με τρόπο που σέβεται
την παράδοση. Η εκκλησία της μονής είναι
βασιλικού ρυθμού και έχει το γυναικωνίτη
σε δύο επίπεδα. Άλλο χαρακτηριστικό της
εκκλησίας, αλλά και των λοιπών εκκλησιών, πλην εκείνης της Ανωγής, είναι ότι
οι αγιογραφήσεις επιφανειών των τοίχων
δεν είναι σε επαφή μεταξύ τους. Επίσης η
επιφάνεια της οροφής έχει κοίλο σχήμα,
στερείται παντελώς αγιογράφησης και έχει
βαφεί με μπλε ανοιχτό χρώμα που προσιδιάζει στο χρώμα του ουρανού. Η μονή είναι
σε περίοπτη θέση και αποτελεί σημαντικό
μνημείο του νησιού.
Επόμενο χωριό ήταν η Ανωγή που είναι εμφανή τα σημεία της εγκατάλειψης, κλασική
πλέον εικόνα της Ελληνικής υπαίθρου. Πριν
λίγες δεκαετίες είχε 450 κατοίκους και σήμερα μόλις 35 μεγάλης ηλικίας.
μετά την Ανωγή πήγαμε στο Σταυρό, που
για τα τοπικά δεδομένα είναι ένα κεφαλοχώρι με σχετική κίνηση. Στο κέντρο του είναι ένα μικρού μεγέθους πάρκο, ιδιαίτερα
φροντισμένο, που φιλοξενεί σε αγέρωχη
μορφή την προτομή του Οδυσσέα. Στο μικρό
βάθρο της προτομής διαβάζουμε: «ΕΥΧΗΝ
ΟΔΥΣΣΕΙ», που ερμηνεύεται ως προσευχή
στον Οδυσσέα. Προέρχεται από αναθηματική επιγραφή που βρέθηκε κατά τη διάρκεια
αρχαιολογικών ερευνών και αποδεικνύει
ότι ο Οδυσσέας για πολλά χρόνια λατρευόταν ως Θεός.
μετά το Σταυρό περάσαμε από το παραθαλάσσιο ψαροχώρι «Φρίκες» και κατευθυνθήκαμε στο γραφικό παραθαλάσσιο και
φημισμένο για τις ταβέρνες του Κιόνι.
Επιστροφή στο Βαθύ. Στο κόλπο του υπάρχει
ένα πολύ μικρό νησάκι που λέγεται λαζα-

του γίωργου πάπάσπυροπουλου
ρέτο και στο παρελθόν χρησιμοποιείτο ως
φυλακή. Τώρα στο εκκλησάκι του νησιού
τελούνται πολυτελείς γάμοι.
Συνέπεσε να παρακολουθήσουμε ένα τέτοιο
γάμο, την πρόσβασή τους με πλοιάριο στο
εκκλησάκι και την θορυβώδη επιστροφή
τους σε μια θάλασσα που φάνηκε να μην
συμμερίζεται τη χαρά τους και ήταν φουρτουνιασμένη.
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το Ναυτικό –
λαογραφικό μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε
αξιοπρεπές κτίριο. Είναι ιδιαίτερα αξιόλογο
και αποτυπώνει με σαφήνεια και πιστότητα
την ιστορική διαδρομή του νησιού που κατακτήθηκε κατά πρώτο την νεολιθική εποχή 4000-3000 π.Χ.
λεπτομέρεια της ιστορικής διαδρομής του
νησιού είναι ότι τα μικρά ονόματα των ντόπιων έχουν αναφορές στο έπος του Ομήρου. Πουθενά αλλού δεν θα βρούμε τόσους
«Οδυσσέες», «Πηνελόπες», «Τηλέμαχους»,
«λαέρτες» κ.λπ.
Την τελευταία μέρα μας, στο Βαθύ το πρωί,
οι επιθυμούντες εκκλησιάστηκαν στο μητροπολιτικό ναό της Παναγίας, ο οποίος έχει την
ίδια γραμμή και τα ίδια χαρακτηριστικά των
άλλων περιφερειακών ναών, με κατασκευαστικές λεπτομέρειες, που τον καθιστούν
όντως μητροπολιτικό.
Η επιστροφή έγινε δια θαλάσσης με πλοίο
μεγάλου μεγέθους από το λιμάνι του Πίσω
Αετού στο λιμάνι της Πάτρας.
Πιστεύω ότι η εκδρομή ευχαρίστησε όλα τα
μέλη της. Εκτός των σπουδαίων στοιχείων
του νησιού, συνετέλεσε και το γεγονός της
συνεύρεσης ανθρώπων με αμοιβαία εκτίμηση, κοινές συνήθειες, αξίες και ζητούμενα, υπήρξε καλή παρέα, αυτή η θαυμάσια
συνθήκη.
Γι’ αυτή την ευχάριστη τριήμερη απόδρασή μας από την καθημερινότητα οφείλουμε ευχαριστίες σε όσους την οργάνωσαν
και επέλεξαν ως τόπο επίσκεψης το θρυλικό «Θειάκι».

Η 5η Γιορτή Τσίπουρου θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενη
(συνέχεια από την σελίδα 4)
Η γιορτή ούτε αρχίζει, ούτε σταματά στο Κτήμα Διαμαντή. Θα συνεχιστεί (εάν δεν έχουν αρχίσει), όπως γίνεται κάθε
φορά, χρόνια τώρα, στην αυλή των τοπικών παραγωγών γύρω και πλάι από το καζάνι της απόσταξης με παρέα τα άτομα της οικογένειας, της γειτονιάς και τους φίλους. Η απόσταξη θα φέρει και τους σχετικούς μεζέδες για τη δοκιμή του
φρέσκου Τσίπουρου (ποτέ την πρώτη στάλα, ούτε την ουρά) Τα τσιπουράκια, το ένα μετά το άλλο, θα δημιουργήσουν
την ευθυμία, τη χαρά της δημιουργίας, αλλά και θα φέρουν ίσως τον χορό και τα τραγούδια.
Η διαδικασία της απόσταξης και ποιον δεν συνεπαίρνει δίπλα στη φωτιά και θα κρατήσει ζεστή συντροφιά αρκετές
ώρες, μέχρι να βγει και η επόμενη… και η επόμενη καζανιά! Είναι μια οικογενειακή γιορτή, είναι μία γιορτή του κουλτουριάρη οικιακού παραγωγού.

Συνεταιρισμούς εγκρίθηκε η συνέχεια της λειτουργίας τους, μεταξύ
των οποίων και του Βασιλικού, καθώς πληρούσε τις προϋποθέσεις
που έθετε ο Νόμος. Καλούμε όλους τους καλλιεργητές του χωριού
μας, αλλά και των άλλων Κοινοτήτων που δεν διαθέτουν πλέον Συνεταιρισμούς, να ενισχύσουν με την ενεργό και έμπρακτο συμμετοχή
τους αυτή την προσπάθεια, της οποίας το αποτέλεσμα θα είναι προς
όφελος όλων των ελαιοπαραγωγών της περιοχής. Ευχαριστούμε μεταξύ των άλλων και τους γεωπόνους ομιλητές στην ημερίδα μας, τον
Αγγελακόπουλο Φίλλιπο, γεωπόνο του Δήμου Ερυμάνθου και τον
Καλαντζόπουλο Γεώργιο, γεωπόνο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όλους όσους συνέβαλαν με κάθε τρόπο για την οργάνωση
της αποψινής εκδήλωσης.»

Δασοπροστασία
και εθελοντισμός
Ο Σύλλογό μας συμμετείχε και τη φετινή χρονιά στην περιφρούρηση – δασοπροστασία του περιαστικού πευκοδάσους του Κεφαλοβρύσου Αγ. Κων/νου Ομπλού, μαζί με
το Φιλοδασικό Σύλλογο Σαραβαλίου, «Ο Άγιος Νικόλαος»
, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
και άλλες εθελοντικές ομάδες.
Κάθε Τετάρτη, όλο το καλοκαίρι ο Σύλλογός μας είχε προγραμματισμένη φύλαξη του δάσους τις βραδινές ώρες.
Η όλη προσπάθεια τελεί υπό τη στήριξη και αιγίδα του
Δήμου Πατρέων , ενώ το συντονισμό και την εν γένει
διοργάνωση έχει ο δραστήριος Φιλοδασικός Σύλλογος
Σαραβαλίου, ο οποίος έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες για
το Περιβάλλον.
Ο Δήμος Πατρέων για τη φετινή χρονιά διέθεσε ανάλογο
πυροσβεστικό όχημα, εξασφαλίζοντας την καθημερινή
του λειτουργία για τις ανάγκες της δασοφύλαξης.
Η δασοπροστασία είναι άλλη μία επαινετή προσπάθεια
και πρωτοβουλία κατά την οποία, «περίσσεψε» το μήνυμα της συλλογικότητας και συνεργασίας των δημόσιων
φορέων και των τοπικών Συλλόγων, με σκοπό τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την υγεία των κατοίκων της
τοπικής κοινωνίας.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών
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προσοχή!
Λεωφόρος για μέλισσες
Οι μέλισσες αποτελούν του
ς κύριους επικονιαστές του
πλανήτη.
Προκειμένου να βρουν τρο
φή χρειάζεται να ταξιδέψο
υν τεράστιες αποστάσεις και πο
λλές φορές δεν καταφέρ
νουν να επιστρέψουν. Έτσι οι Νορβ
ηγοί δημιούργησαν μια
διαδρομή από
λουλούδια με σκοπό την
προστασία τους. Επίσης
γέμισαν με
ηλιοτρόπια, καλέντουλες
και άλλα λουλούδια, τα
πάρκα, τους
κήπους, τις ταράτσες, τις
πλατείες. Αν μιμηθούν το
παράδειγμα
της Νορβηγίας και άλλες
χώρες, μπορεί να επιβιώσ
ουν οι μέλισσες και συγχρόνως θα
έχουν ομορφύνει οι πόλει
ς.

Μειώθηκαν τα θαλασσοπούλια
από το 1970. ΕρευνηΤα θαλασσοπούλια μειώθηκαν κατά 70%
ίας αναφέρουν, ότι
ομβ
Κολ
τές του Πανεπιστημίου Βρετανικής
τομμυρίων πουεκα
230
λεια
μέσα σε 60 χρόνια, υπάρχει απώ
μού τους. Τα θαλασσολιών, δηλαδή μείωση 70% του πληθυσ
υγείας των θαλάσσιων
της
πούλια θεωρούνται καλοί δείκτες
οικοσυστημάτων.
Η δραματική μείωση αποδίδεται :
συντηρούν τα θαλασΑ. στην υπεραλίευση των ψαριών που
σοπούλια
ουν τα πτηνά
Β. σε αλιευτικά εργαλεία που παγιδεύ
ο
έλαι
πετρ
Γ. στη ρύπανση με πλαστικά και
ή αλλαγή.
ατικ
κλιμ
Δ. στις προκλήσεις που φέρνει η

ο βασιλικός έχει αντιοξειδωτι-

κές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες,
ενώ περιέχει πολλές βιταμίνες και
μέταλλα και αποτελεί πηγή σιδήρου,
ασβεστίου, καλίου και βιταμινών Α
και C. Καλό είναι να καταναλώνεται
ωμός και να προστίθεται την τελευταία στιγμή στα φαγητά μας. Περιέχει
το 24% της ημερήσιας πρόσληψης
βιταμίνης Α στις γυναίκες και το 19%
στου άντρες.

Φρούτα:
Τρώτε φρούτα με άδειο στομάχι. Έτσι αποτοξινώνεται ο οργανισμός σας,
έχετε το μυστικό της ομορφιάς, της μακροζωίας, της υγείας, της ενέργειας,
της ευτυχίας και του φυσιολογικού σωματικού βάρους.
Πίνετε φρέσκους χυμούς, όχι εμφιαλωμένους ή χυμό που έχει θερμανθεί.
Στα μαγειρεμένα φρούτα, έχουν καταστραφεί όλες οι βιταμίνες
μήλο : Περιέχει αντιοξειδωτικά και φλαβονοειδή, συμβάλλοντας στη μείωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, της καρδιακής προσβολής και του
εγκεφαλικού επεισοδίου.
Φράουλα : Έχει αντιοξειδωτική δράση.
πορτοκάλι : 2-4 πορτοκάλια την ημέρα, κρατάνε μακριά το κρυολόγημα.
μειώνουν την χοληστερίνη, διαλύουν την πέτρα στα νεφρά και μειώνουν
τον κίνδυνο του καρκίνου του παχέος εντέρου.
καρπούζι : Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι αντιοξειδωτικό, περιέχει βιταμίνη C, κάλιο και λυκοπένιο.
Guana & Papaya : Κορυφαίες πηγές βιταμίνης C, φυτικών ινών και καροτίνης.

Ένα κουτί
Coca Cola περιέχει
10 κουταλιές
ζάχαρη
Δεν κάνετε εμετό αμέσως λόγω του φωσφορικού οξέος που περιέχει . Όμως το φωσφορικό
οξύ δεσμεύει το ασβέστιο, το μαγνήσιο και το
ψευδάργυρο που θα πήγαινε στα κόκαλά σας.
Το ζάχαρο προκαλεί έκρηξη ινσουλίνης και το
συκώτι το μετατρέπει σε λίπος. Οι κόρες των
ματιών διαστέλλονται, η πίεση αυξάνεται, το
σώμα σας ανεβάζει την παραγωγή ντοπαμίνης, όπως λειτουργεί και η χρήση ηρωίνης.
Διαλύει, δόντια και κόκαλα, δημιουργεί πέτρα
στα νεφρά, τοξικά που ευθύνονται για διάφορες αρρώστιες.
Όμως να μην την αδικήσουμε, διότι είναι ωφέλιμη στα εξής:
Α. Καθαρίζει την τουαλέτα σας.
Β. Αφαιρεί την σκουριά.
Γ. Εξαφανίζει τη διάβρωση στους πόλους
της μπαταρίας.
Δ. Αφαιρεί το γράσο από
τα ρούχα.
Ε. Εξαφανίζει τη θολούρα από τα τζάμια

γμένων
η Monsanto, η εταιρεία των μεταλλα
στοιαντί
την
με
ί
ευτε
προσπαθεί να συγχων
να
μα
όνο
νέο
με
και
ta
χη ελβετική Syngen
των
ία
υγε
την
ν
φου
στρέ
συνεχίσουν να κατα
α τους. η
ανθρώπων με τα ύποπτα προϊόντ
να πέτης
ο
τζίρ
τον
ν
κίνηση έγινε όταν είδα
2015,
του
ηνο
τρίμ
το
φτει κατά 34% στο πρώ
αργό
λήθ
το
από
αν
νησ
διότι οι άνθρωποι ξύπ
νε.
τρώ
τι
ουν
ξέρ
να
τους και αποφάσισαν

τροφές κατά του καρκίνου
Από έρευνες έχει αποδειχθεί ότι τα παρακάτω τρόφιμα αποτελούν
ασπίδα προστασίας κατά του καρκίνου:
Φράουλες, βατόμουρα, πορτοκάλια, λεμόνια, σταφύλια, βερίκοκα,
ρόδι, ντομάτα, καυτερές πιπεριές, καρότα, αβοκάντο, λαχανικά,
σιταρόχορτο, καρύδια, πικραμύγδαλα, λιπαρά ψάρια, ελαιόλαδο,
κακάο, κουρκουμάς, σκόρδο, κρεμμύδι, φασόλια, πράσινο τσάι.

Το μέλι είναι η

μοναδική τροφή που
δεν αλλοιώνεται. Για
να φτιάξουν μισό κιλό μέλι, οι μέλισσες
πρέπει να πετάξουν
σε 2 εκατομμύρια
λουλούδια.

Τα σαλιγκάρια

μπορούν να πέσουν σε
χειμέρια νάρκη μέχρι
και για τρία χρόνια.

Πίνετε τους χυµούς

αµέσως µετά την παρασκευή
τους, γιατί οξειδώνονται εύκολα.

Καταγγελία Ρύπανσης Λαγκαδιού Χαλανδρίτσας
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Πέντε Δημοτικοί και τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι από τη Χαλανδρίτσα κάνουν τα
στραβά μάτια….» Ο Σύλλογός μας κατόπιν αυτών, είχε την υποχρέωση να διαβιβάσει στους αρμόδιους μαζί με την καταγγελία και τις φωτογραφίες για τις
δικές τους επιβεβλημένες ενέργειες με το υπ’ αρ. 65/2/7/15 έγγραφο του Συλλόγου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε τύχει κάποιας απάντησης, παρά το ότι
πλησιάζει η νέα περίοδος ελαιοσυγκομιδής.
Το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο έχει γίνει αντικείμενο αρκετών μέχρι σήμερα
παρεμβάσεων και δημοσιεύσεων από το Σύλλογο στην περιοχή δραστηριότητάς
του, χωρίς καμία διάκριση. μάλιστα έχουμε αναφερθεί σε λύσεις αποφυγής της
ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα
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στη πάνάγίά τησ μΕντζάίνάσ η άυγουστίάτίκη πάράκληση

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Επίσης η εντυπωσιακή συμμετοχή του πλήθους
από την Πλατανόβρυση και από την ευρύτερη
περιοχή της επαρχίας των Πατρών, με αρκετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
έδωσαν το πανηγυρικό θα λέγαμε χαρακτήρα
στην όλη θρησκευτική εκδήλωση που οργάνωσε ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος
της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
για άλλη μια φορά στην Παναγία της Κάτω μέτζαινας με τη βοήθεια και τη συνεργασία του
ιερέα π. μιχαήλ Γκότση και του εκκλησιαστικού συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής της
ομώνυμης Κοινότητας.
Πληροφοριακά, ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος έχει αναλάβει τα τελευταία
4 χρόνια πρωτοβουλίες για την αναστήλωση
του Ιερού Ναού, αφού από το σεισμό του 2008
κατέστη μη επισκέψιμο και κινδυνεύει με ολική καταστροφή!

μετά από την έγκριση της σχετικής τεχνικής
μελέτης, από το αρμόδιο γι’ αυτές τις υποθέσεις γραφείο των Αθηνών, αναζητείται επιτακτικά το ίδρυμα, ή ο οίκος, ή ένα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση του έργου
της αναστήλωσης. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παράλληλα, με το Σύλλογο, έχει επιδειχθεί από
την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, από το
μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, από το
Δήμο Ερυμάνθου και από την ενορία της Αγίας Παρασκευής.
Οι εκάστοτε τελούμενες θρησκευτικές εκδηλώσεις από το Σύλλογο στο γύρω χώρο της
Τρίκλητης Βυζαντινής Βασιλικής, πέραν από
την πνευματική προσφορά στους πιστούς, σκοπό έχουν να διατηρήσουν σε επικαιρότητα την
ύπαρξη στην περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου και
του Συλλόγου μας, μιας τόσο παλιάς εκκλησίας
και επίσης να θυμίζουν στους αρμόδιους την
εκκρεμότητα και την υποχρέωση της έγκαιρης
αποκατάστασης του ιερού ναού, αφού αυτός

τελεί υπό κατάρρευση!
Οι βουλευτές του νομού μας τουλάχιστον θα
πρέπει να δείξουν την αναγκαία ευαισθησία
και με τις δυνατότητες που διαθέτουν να δημιουργήσουν τις ανάλογες προϋποθέσεις ώστε
να χρηματοδοτηθεί το έργο, με το δεδομένο ότι
ο Σύλλογος έχει εξασφαλίσει ήδη την τεχνική
μελέτη της αναστήλωσης.
Οι προσπάθειες του Συλλόγου, της Ιεράς μητρόπολης και του Δήμου Ερυμάνθου θα στραφούν προς κάθε κατεύθυνση για να σωθεί το
βυζαντινό μνημείο της περιοχής μας.
Ο πνευματικός- κατηχητικός λόγος του Δεσπότη μας επικεντρώθηκε σε πραγματικά γεγονότα
από περικοπές του Ευαγγελίου όπου αναφέρονται στη ζωή και τον ευαγγελισμό της Παναγίας. Δεν ήταν είπε μια απλή μόνο γυναίκα αλλά
ήταν η Θεομήτωρ Παρθένος μαρία, η οποία
γέννησε το Σωτήρα Ιησού Χριστόν.
Συνεχάρη το Σύλλογο για την προσπάθειά του
να διασώσει το μνημείο και έδωσε πατρικές

ευχές στους παρευρισκόμενους για την εορτή
της Παναγιάς.
Επίσης παρέστησαν οι ιερείς π. Δημήτριος Παπαγεωργίου αρχιερατικός επίτροπος τ. Δήμου Φαρρών, ο π. μιχαήλ Γκότσης εφημέριος
Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πλατανόβρυσης, ο π.
Ελευθέριος Ανατασόπουλος-Καρακούλιας, οι
ιεροδιάκονοι Σεραφείμ Αργυρόπουλος και Ιερόθεος Ανδρουτσόπουλος, η κα Τασία Τογιοπούλου Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Δ. Ελλάδος, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Αθαν.
Καρπής, οι αντιδήμαρχοι Ερυμάνθου κ.κ. Ι.
Σουβαλιώτης και Δημ. Γραβάνης, ο πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου κ. μπιθέλης Γεώρ.,
ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών κ. Αθαν. Θεοδωρόπουλος και ο πρόεδρος του Τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου κ.
Νικ. Κρούσκας.
Σίγουρα όλοι έφυγαν γοητευμένοι από τη συμμετοχή τους, στην εκδήλωση, η οποία κάθε χρόνο συγκεντρώνει όλο και περισσότερο κόσμο.

Το Θέατρο της Κρήνης στο επίκεντρο των
εκδηλώσεων του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου
Περίπατος Υγείας
Ρίου-Αντιρρίου

Σ

τις 9 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογός
μας, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποίησε την καθιερωμένη
«περατζάδα» στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Αρκετές δεκάδες μελών και φίλων του Συλλόγου αντάμωσαν στο
καθιερωμένο ραντεβού στη βάση της
γέφυρας και μετά τις «χαιρετούρες»
και τα κεράσματα από τα μέλη του
Δ.Σ. του Συλλόγου και τις ανταλλαγές
εντυπώσεων από τις φετινές διακοπές των, ξεκίνησαν για το περπάτημα
της Γέφυρας.Ο συννεφιασμένος ουρανός δεν πτόησε τους περιπατητές,
ούτε και ο λιγοστός ήλιος που έπαιζε
«κρυφτούλι» μέσα στα σύννεφα. Το
θαλασσινό αεράκι δεν μπόρεσε να μας

ματαιώσει την απόλαυση του περπατήματος κατά μήκος της γέφυρας από
Ρίο προς Αντίρριο και επιστροφή, απολαμβάνοντας το βαθυγάλανο χρώμα
της θάλασσας. Στο βάθος του ορίζοντα, όπως έλεγε και πέρυσι η Κορίνα Αλιβιζάτου, εκεί που απλωνόταν
το Ιόνιο πέλαγος και χάνονταν στον
ορίζοντα τα χρώματα της γης και του
ουρανού, ένα υπέροχο γαλανομπλέ
κοντράστ, ξεδιπλωνόταν ατελείωτα
σε μία υπέροχη… συγχορδία.
Με το πέρασμα της γέφυρας, πιστεύουμε, αποχαιρετίσαμε το καλοκαίρι και
καλωσορίσαμε το χειμώνα… με την
ευχή να έχουμε υγεία και να την ξαναπερπατήσουμε του χρόνου.

Άποψη Ακρωατηρίου

Ο

Σύλλογος Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήνης Πατρών «Ο Άγιος Αθανάσιος» μετά
από μία πλούσια χειμερινή δράση με
εκδηλώσεις, περιπάτους, κοινωνικά
φροντιστήρια και αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους της, την καλοκαιρινή περίοδο,
έδωσε ζωή στο Θεατράκι της Κρήνης με
τις πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις
και μουσικοχορευτικές βραδιές στις
οποίες συμμετείχαν πλήθος κόσμου.
Παρόμοιες εκδηλώσεις δίνουν ευκαιρίες ποιοτικής διασκέδασης στους
συμπολίτες μας, οι οποίες θεωρούνται
απαραίτητες, υπό τις συνθήκες της οικονομικής ασφυξίας που βιώνουμε,
ώστε να «ξεφύγουμε» μέσα στο καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον του
Θεάτρου, από τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας.

Κοινωνικό Φροντηστήριο στην Κρήνη

Κορυφαία ήταν η μουσικοχορευτική
εκδήλωση στις 26 Αυγούστου 2015 σε
συνδιοργάνωση με το Δήμο Πατρέων,
με τα χορευτικά του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου και της Κρήνης.
Στις 21 Ιουνίου η θεατρική ερασιτεχνική ομάδα των Ροϊτίκων άνοιξε τις
θερινές δραστηριότητες με την Θεατρική παράσταση «Συμπέθεροι απ’ τα
Τίρανα» των Ρέππα-Παπαθανασίου.
Στις 6 Ιουλίου η θεατρική ομάδα των
εργαζομένων στο πολιτιστικό κέντρο
του ΟΤΕ Πάτρας, παρουσίασε την πα-

ράσταση «Η ζωή είναι ωραία». Στις 12
Ιουλίου η θεατρική ομάδα «Ήθος Ποιεί»
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου λεύκας
παρουσίασε τη Θεατρική Παράσταση
«Πινακοθήκη των Ηλιθίων» του Νίκου
Τσιφόρου σε σκηνοθεσία Γιάννη Βλάχου. Τέλος, στις 9 Αυγούστου, εδόθη
συναυλία διάρκειας 2 ½ ωρών με την
Ορχήστρα του Πολιτιστικού Οργανισμού
του Δήμου Πάτρας.
Στην τελευταία εκδήλωση (26/8) ο
Δήμαρχος Πατρέων, κ. Κ. Πελετίδης,
υποσχέθηκε να προχωρήσει σε βελτιώσεις του χώρου του Θεάτρου μέσα
στον επόμενο χρόνο.
Το πλούσιο πρόγραμμα του Συλλόγου
και η αθρόα συμμετοχή, από τη γύρω
περιοχή, έκαναν γνωστό σε ακόμη περισσότερους, την ύπαρξη του Θεάτρου
της Κρήνης και την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος.

