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

Αποτελεσµατικότητα παντού µε σφαιρική αντιµετώπιση
Συµµετοχή του Συλλόγου στο 19ο Forum Ανάπτυξης

Οι άσχηµες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το Σάββατο 12
Νοεµβρίου, δεν εµπόδισαν τις δεκάδες των συµπολιτών µας, µέλη και φίλους, του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, να προσέλθουν στην εκδήλωση, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε πολύ επιτυχία
µέσα στα πλαίσια του 19ου Forum Ανάπτυξης, µε τον αινιγµατικό
τίτλο ‘’Αποτελεσµατικότητα παντού µε σφαιρική αντιµετώπιση’’ .
Το 19ο Forum Ανάπτυξης µε διοργανωτή τον εκδότη κ. Παναγιώτη Γιαλένιο της εβδοµαδιαίας επιχειρηµατικής εφηµερίδας
‘’Σύµβουλος επιχειρήσεων’’, πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στην

Πάτρα µε σκοπό την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και την
ανάδειξη της όποιας δραστηριότητας εθελοντικής και µη. Στη διάρκεια αυτού του διήµερου πολυθεµατικού Forum ανταλλάσουν
απόψεις, σε τρεις ταυτόχρονα διαφορετικές αίθουσες του ξενοδοχείου ‘’Αστήρ’’, εκπρόσωποι θεσµών, της πολιτείας , της Εκκλησίας, των Πανεπιστηµίων, των ΑΤΕΙ, των Επιµελητηρίων, των εθελοντικών κινηµάτων και άλλων. Είναι σε όλους γνωστή η επιτυχία
και η συµµετοχή των φορέων και των πολιτών στα πολύ ενδιαφέροντα θέµατα και στις συζητήσεις, που αναπτύσσονται.
Σ’ αυτό το Forum είχαµε την χαρά και την τιµή, µετά από πρό-

σκληση του εκδότη και των συνεργατών του κ. Γιαλένιου, να συµµετάσχουµε για ακόµα µία φορά και να οργανώσουµε τη δική µας
δίωρη ενηµερωτική εκδήλωση µε ένα εκλεκτό επιτελείο οµιλητών, το οποίο εισέπραξε κολακευτικές κριτικές για τις θαυµάσιες και εντυπωσιακές εισηγήσεις των, µπροστά από ένα πολυπληθές ακροατήριο. Άριστος και ο συντονιστής ο πρώην ∆ήµαρχος κ.
Ανδρέας Καράβολας, ο οποίος παρουσίασε τους πέντε εισηγητές
και το σχολιαστή. Αναρωτήθηκε, τι είναι ο Σύλλογος; Είναι ένας
φορέας, ο οποίος έγινε για να ενισχύσει µόνο µία δηµόσια υπηρεσία ή κάποιον επιχειρηµατία;
(συνέχεια στη σελίδα 4)

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ των Πυρηνελαιουργείων σε νέα έκδοση.
Στο ίδιο έργο ΘΕΑΤΕΣ. Θα µείνουµε Α∆ΙΑΦΡΟΙ;
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο άκρο δεξιά
του πάνελ ο εκπρόσωπος του
Συλλόγου Αθανάσιος Χρ. Θεοδωρόπουλος

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017, σύµφωνα

ΜΙΑ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία στην Κόρινθο (11-13 Νοεµβρίου 2016) το 26ο Συνέδριό του Πανελληνίου ∆ικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ) µε θέµα: «Περιβάλλον και πλαστικό. Η πλαστική σακούλα». Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν:
η ΚΕ∆Ε, ο Σύνδεσµος Προστασίας και Ορθολογικής
Ανάπτυξης Κορινθιακού (ΣΠΟΑΚ) «ΑΡΙΩΝ», το ∆ίκτυο
Φο∆ΣΑ και ο ∆ήµος Κορινθίων. Το θεµατικό Συνέδριο

αφορούσε κυρίως τα πλαστικά µιας χρήσης. Αναπτύχθηκαν εξαιρετικές εισηγήσεις, από ειδικούς επιστήµονες, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις οικολογικές οργανώσεις και άλλους φορείς, οι οποίοι επεσήµαναν το
µεγάλο αυτό πρόβληµα που απειλεί κυρίως την πανίδα
της θάλασσας, αλλά και την υγεία των πολιτών, αφού
µέσω της τροφικής αλυσίδας το πλαστικό επιστρέφει
στο πιάτο των ανθρώπων! (συνέχεια στη σελίδα 5)

µε όσα προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου,
θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών οργάνων
για την περίοδο 2017-2019, µέσα στα πλαίσια της
ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα ξεκινήσει στις 5:30 µµ. ακριβώς στην αίθουσα δεξιώσεων στο κέντρο ‘’Μπαλκόνι’’ της Χαλανδρίτσας. Κατόπιν αυτού καλούνται τα τακτικά µέλη
του Συλλόγου, που επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα, έγκαιρα να καταθέσουν τις αιτήσεις των,
ηλεκτρονικά στο email: ygeia_perib_chala@yahoo.
com του Συλλόγου ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση
του Συλλόγου Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας, στη
Χαλανδρίτσα Ερυµάνθου 25008 ή ιδιοχείρως στα
µέλη του ∆Σ ή ακόµα και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης θα πραγµατοποιηθεί η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, η οποία θα αρχίσει
στις 6:30 µµ ακριβώς.
Προσκαλούνται οι φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής, οι διάφορες Υπηρεσίες και τα µέλη και οι φίλοι του Συλλόγου να παρευρεθούν.

ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÓÔÏ ÏÐÉÓÈÏÖÕËËÏ

Καλήν ηµέραν άρχοντες
Κι αν είναι ορισµός Σας
Τούτη η γη µας να σωθεί
Κάντε προορισµό Σας
Τη γη µας δεν προσέξαµε
Με ζήλο υπερβάλλον
Και δηλητηριάσαµε
Όλο το περιβάλλον
Σε όλους απευθυνόµαστε
Σ’ όλους Σας να τα πούµε
Χρόνια Πολλά οικολογικά
Για να σας ευχηθούµε
Εσείς πολίτες και άρχοντες
Ακούστε τα παιδιά Σας
Το περιβάλλον πράσινο
Να ναι το µέληµά Σας

Χρόνια καλά
Καλές γιορτές
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Φύση και άνθρωπος
Της ΕΦΗΣ ΚΟΛΟΜΒΑ, Φιλολόγου
Σύµφωνα µε τις ιστορικές πηγές, οι πιο αρχαίοι πολιτισµοί άνθισαν εκεί όπου
οι άνθρωποι, δέχονταν τις επιδράσεις ποικίλου φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του υγρού στοιχείου, όπως οι πολιτισµοί της Μεσογείου και της Μεσοποταµίας. ∆εν χωράει αµφιβολία ότι ο άνθρωπος, ως αναπόσπαστο µέρος της
Φύσης δέχεται µεγάλες επιδράσεις από αυτή, που εστιάζονται τόσο στον υλικό,
όσο και τον πνευµατικό τοµέα.
Πρώτα-πρώτα, από τη φύση ο άνθρωπος αντλεί τα είδη διατροφής του, το οξυγόνο για την επιβίωσή του, τις πρώτες ύλες για την κατοικία και τις πάσης φύσεως υλικές του ανάγκες. Επιπρόσθετα, το φυσικό περιβάλλον διαµορφώνει τη σωµατική του ανάπτυξη και διάπλαση, ενισχύει την υγεία του, επηρεάζει την ψυχή
του, το χαρακτήρα του, το συναισθηµατικό του κόσµο. Ακόµη η φύση επιδρά καθοριστικά στην πνευµατική του ανάπτυξη, καθώς
είναι πηγή γνώσεων, χώρος µελέτης, αφετηρία
προβληµατισµού. Τα διάφορα φυσικά φαινόµενα
προσφέρουν ερεθίσµατα για έρευνα, αφορµή
για διατύπωση των φυσικών νόµων, που οδηγούν στη γνώση και στην
επιστήµη.
Η φύση, επιπλέον,
εκλεπτύνει την ψυχή του
ανθρώπου µε την οµορφιά και την αρµονία της
και καλλιεργεί το καλαισθητικό του συναίσθηµα.
Η αρµονία των σχηµάτων και των χρωµάτων, η
εναλλαγή των εποχών, οι
φυσικές καλλονές αφυπνίζουν το αίσθηµα του
ωραίου και κάνουν τον
άνθρωπο δηµιουργό,
καλλιτέχνη. ΠαράλληΕνα επίτευγµα συνυπάρξεων ανθρώπου και
λα, η τάξη στη φύση και
φύσης
η νοµοτέλεια συντελούν
στη δηµιουργία του θρησκευτικού συναισθήµατος.
Για όλα αυτά, λοιπόν, οφείλουµε σεβασµό και απέραντη αγάπη στη φύση. ∆υστυχώς όµως ο σηµερινός άνθρωπος, µεθυσµένος από τα τεχνικά επιτεύγµατά
του αποµακρύνθηκε από τη ζωντανή φύση και έχασε τις ευεργετικές τις επιδράσεις στην υγεία, την ψυχική ηρεµία και την ισορροπία της ζωής του. Έτσι µαστίζεται από σωµατικές και ψυχικές ασθένειες, ζει µε εντατικούς ρυθµούς στις µολυσµένες από καυσαέρια και ρύπους, σύγχρονες µεγαλουπόλεις, µέσα στη µοναξιά και την αγωνία για την επιβίωση και την ασφάλειά του.
Σήµερα ο άνθρωπος καταστρέφει ασυλλόγιστα το φυσικό περιβάλλον, εκµεταλλεύεται τις πλουτοπαραγωγικές πηγές υπερβολικά, θυσιάζοντας τη φύση, την
πηγή ζωής, για το χρήµα, την υπέρµετρη οικονοµική ανάπτυξη. Στην ουσία θυσιάζει την ίδια του τη ζωή, το µέλλον των παιδιών του.
Η προστασία του περιβάλλοντος λοιπόν, είναι-πρέπει να είναι το πρωταρχικό µέληµα του σηµερινού ανθρώπου, γιατί πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια. Και
προς αυτή την κατεύθυνση κινείται από χρόνια ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ.Χ. , τόσο µέσα από τις ποικίλες δράσεις του, όσο
και µε την έκδοση της εφηµερίδας ‘’ Ύπαιθρος ’’.
Παλεύουµε για την επιβολή αυστηρής νοµοθεσίας, την καταπολέµηση και κυρίως την πρόληψη της ρύπανσης, την εκµετάλλευση των νέων πηγών ενέργειας, την ορθολογική χρήση των πρώτων υλών, την αποτροπή πυρκαγιών, για τις
αναδασώσεις, την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας, τη διαφύλαξη της
φύσης από την ιδιοτελή εκµετάλλευση, την καλλιέργεια επαφής µε την παράδοση, που πάντα σεβόταν τη φύση.
Προς αυτό τον σκοπό ας συστρατευθούµε όλοι. Είναι ‘’∆ικαίωµα’’ αλλά και
‘’Καθήκον’’ µας.

Το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας

Η συµβολή των Συλλόγων στην επίτευξη
των σκοπών της ΠΦΥ του ΚΥΧ
Του κ. Γρηγόρη Αλόκριου ∆ιευθυντού ΚΥΧ
Ευχαριστώ τους διοργανωτές του Forum και τον Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ για
την τιµή να αναφερθώ και να σχολιάσω από ιατρική σκοπιά, τη συµβολή των Συλλόγων του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας στην προσπάθειά τους να εφαρµόσουν τους
σκοπούς της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή δραστηριότητάς των.
Η εισήγησή µου θα περιλαµβάνει δύο σκέλη.
Το πρώτο θα αφορά κάποια γενικότερα ζητήµατα, που
έχουν να κάνουν µε την ΠΦΥ, δηλαδή ποια είναι αυτά τα
χαρακτηριστικά της και ποιοι είναι οι σκοποί της. Στη συνέχεια θα αναφερθώ εάν όντως οι Σύλλογοι υπηρέτησαν
αυτούς τους σκοπούς.
Στο Καζακστάν και στην παλιά πρωτεύουσά του Alma
Ata το 1978 , πραγµατοποιήθηκε η παγκόσµια σύναξη
των υγειονοµικών υπηρεσιών, η µεγαλύτερη διάσκεψη
που έγινε ποτέ, αλλά και η σηµαντικότερη επίσης για την
ΠΦΥ. Η παγκόσµια αυτή συνάντηση, η οποία δεν αφορούσε µόνο τους γιατρούς και θα τη συγκρίνω µε τα αναφερόµενα στην Αγία Γραφή. Ότι είναι δηλαδή η Αγία Γραφή
για τη θρησκεία µας, είναι και η διακήρυξη της Alma Ata
για τους λειτουργούς υγείας, τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους υγειονοµικούς γενικότερα.
Στην Alma Ata επικυρώθηκε ο ορισµός της υγείας, από
την αρχική διατύπωση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) το 1947, στο ότι η υγεία είναι να είµαστε υγιείς
και να µην είµαστε δηλαδή άρρωστοι. Σήµερα κατέληξαν
ότι η υγεία είναι η πλήρης σωµατική , ψυχική και κοινωνική ευεξία, η οποία και απαιτεί τη δραστηριοποίηση, εκτός
από τους τοµείς των υπηρεσιών υγείας και πολλούς άλλους κοινωνικούς και οικονοµικούς. Ένα δεύτερο επίσης
σηµαντικό είναι ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα αλλά
και καθήκον να συµµετέχουν ατοµικά και συλλογικά στο
σχεδιασµό και την υλοποίηση της φροντίδας υγείας των.
Τα χαρακτηριστικά της ΠΦΥ συνοπτικά είναι: 1) Η ΠΦΥ
διαµορφώνεται ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες, τα
κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας αλλά και των κοινοτήτων τους, 2) παρέχει υπηρεσίες προαγωγής Υγείας, πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης, 3) περιλαµβάνει εκπαίδευση σχετική µε τα βασικά προβλήµατα υγείας και τις µεθόδους πρόληψης και
ελέγχου της, 4) εξασφάλιση της παροχής τροφίµων και της
προαγωγής κατάλληλης διατροφής, 5) παροχή επαρκούς
και ασφαλούς πόσιµου νερού και την υγιεινή των αποβλήτων. 6) Φροντίδα για την υγεία της µητέρας και του παι-

διού, 7) εµβολιασµός των ευπαθών οµάδων για τις µεταδοτικές ασθένειες, 8) πρόληψη και αντιµετώπιση ασθενειών, που ενδηµούν στην περιοχή, 9) εµπλέκει εκτός από
τον τοµέα της υγείας όλες τις σχετικές δοµές και τους τοµείς της ανάπτυξης, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και ιδιαιτέρως τους τοµείς των αγροτικών καλλιεργειών, της κτηνοτροφίας, των τροφίµων, της εκπαίδευσης, της υγιεινής,
της κατοικίας, κ.α. και απαιτεί τη συντονισµένη δραστηριότητα όλων αυτών των τοµέων. 10) Προϋποθέτει και
προάγει τη συλλογική και την ατοµική συµµετοχή σε επίπεδο σχεδιασµού, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου
της ΠΦΥ, χρησιµοποιώντας όλους τους διαθέσιµους τοπικούς και εθνικούς πόρους ή και άλλους. 11) Αναπτύσσει την ικανότητα της κοινότητας να συµµετέχει µετά από
κατάλληλη εκπαίδευση, 12) δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη και βασίζεται όχι µόνο στους λειτουργούς υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές, µαίες, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας κλπ.) αλλά και στα άτοµα της κοινότητας, για να λειτουργούν ως
οµάδες υγείας και να ανταποκρίνονται στις εκφρασµένες
ανάγκες της κοινότητας.
Η ∆ηµόσια Υγεία βρίσκει πεδίο εφαρµογής στην ΠΦΥ
και ορίζεται ως η εφαρµοζόµενη από το κράτος πολιτική
πρόληψης, η οποία σκοπό έχει την προφύλαξη του πληθυσµού από οποιαδήποτε νοσηρή κατάσταση, τη βελτίωση
των συνθηκών υγιεινής και των σωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων. Αυτή δίνει έµφαση στην ΠΦΥ και στην
προαγωγή της υγείας, η οποία ορίζεται ως η διαδικασία,
η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αυξήσουν τον έλεγχο, πάνω στην υγεία τους και να την βελτιώσουν. Επιπλέον έχει τρεις βασικούς στόχους:
α) Την αναβάθµιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
β) Την ενίσχυση των ευρύτερων παραγόντων, που επιδρούν θετικά στην ανθρώπινη υγεία.
και γ) Την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συµπεριφορών.
Η ∆ηµόσια Υγεία, µε κύριο εκφραστή την ΠΦΥ, αναφέρεται τόσο στην πρωτογενή, όσο και στη δευτερογενή
πρόληψη και περιλαµβάνει:
– Αγωγή υγείας και ενηµέρωσης του πληθυσµού, ως
προς τη συµπεριφορά του, σε σχέση µε τη διατροφή, το
κάπνισµα, την κατανάλωση αλκοολούχων κλπ.
– ∆ιενέργεια εµβολιασµών.
– Προσυµπτωµατικό έλεγχο (check–up).
– Έλεγχο καταλληλότητας των τροφίµων και του πόσιµου νερού.
(συνέχεια στη σελίδα 6)

Είµαστε πρωτοπόροι!
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, ∆ετοράκης Ιωάννης,
Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόµβα Ευθυµία,
Κωστοπούλου ∆ώρα, Πανταζή Βούλα,
Εκτύπωση – Μοντάζ: Fortosis Print Factory

Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος σε ορισµένα θέµατα.
Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν ακόµα 362
χωµατερές στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι
81 στην Πελοπόννησο.
Το δεύτερο είναι στη διαχείριση των λυµάτων. ∆υστυχώς, παρά τις κοινοτικές οδηγίες που ορίζουν ότι τα κράτη της Ε.Ε. οφείλουν να έχουν δίκτυα αποχέτευσης σε πόλεις
µε πληθυσµό πάνω από 15.000, αλλά και να
τα επεξεργάζονται πριν την απόρριψή τους
σε θάλασσα, ποτάµια, λίµνες, στη χώρα µας

δεν ισχύουν αυτά.
Οι επιπτώσεις µεγάλες στο οικοσύστηµα,
αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Στην εποχή µας,
περίοδος µεγάλης οικονοµικής κρίσης της
χώρας µας, είναι αδιανόητο να πληρώνονται
µεγάλα πρόστιµα και χρηµατικές ποινές, περίπου 3 µε 4 εκατ. ευρώ ανά εξάµηνο για καθυστέρηση αυτών των έργων υποδοµής διαχείρισης των λυµάτων και όταν µάλιστα, αυτές χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως ΕΣΠΑ, τα οποία στη χώρα
µας δεν απορροφώνται.

Η ανακύκλωση είναι δείγµα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

3

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το δικαίωµα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση συνδέεται
άµεσα µε τη δυνατότητα πρόσβασης
στη δικαιοσύνη και τη συµµετοχή των
πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε θέµατα περιβάλλοντος, επισηµαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη.
Στο κείµενο σχολίων και παρατηρήσεων που έστειλε προς το Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο της εκπόνησης της Εθνικής Έκθεσης για την εφαρµογή της Σύµβασης
του ‘’ Άαρχους’’, ο Συνήγορος τονίζει
ότι η πληροφόρηση και συµµετοχή των
πολιτών αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικά εργαλεία για τη χάραξη και άσκηση
αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής και ζητά να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την επίτευξη της µέγιστης περιβαλλοντικής διαφάνειας και
τη διασφάλιση της ανεµπόδιστης πρόσβασης του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφορία.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΑΡΧΟΥΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Είναι δεδοµένο ότι ο Συνήγορος του
Πολίτη επιδιώκει να συµβάλει στην ανάδειξη µιας νέας διοικητικής κουλτούρας, της οποίας βασικό στοιχείο αποτελεί η αρχή ότι κύρια αποστολή της διοίκησης είναι να υπηρετεί τον πολίτη.
Η Σύµβαση του Άαρχους αποτελεί ένα
νέο είδος περιβαλλοντικής συµφωνίας. Συνδέει το δικαίωµα στο περιβάλλον µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου.
Αναγνωρίζει ότι έχουµε καταστεί υπόχρεοι απέναντι στις µελλοντικές γενεές
και ορίζει ότι η βιώσιµη ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της συµµετοχής όλων των ενδιαφεροµένων.
Συνδέει τη λογοδοσία των κυβερνώντων µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Σύµβαση επιδιώκει τη συστηµατική διάδοση της περιβαλλοντικής πλη-

Η Ελλάδα της κρίσης εξακολουθεί
να εισάγει φρούτα και… λαχανικά
Σε µία χώρα που διαθέτει τις κλιµατολογικές και εδαφολογικές συνθήκες για την παραγωγή πληθώρας φρούτων και λαχανικών, το 2015 δαπανήθηκαν 731,27 εκατ. για την εισαγωγή προϊόντων της κατηγορίας αυτής.
Και σίγουρα η δαπάνη αυτή δεν αφορά µόνον εξωτικά φρούτα, όπως ανανάδες και µπανάνες, αλλά και… ντοµάτες. Οι Έλληνες µείωσαν τη δαπάνη
κατά 10,5% για την εισαγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων και πλήρωσαν πολύ περισσότερα σε σύγκριση µε το 2014
για την αγορά τηλέφωνων, αυτοκινήτων
και… χρυσού.
Οι καταναλωτικές τάσεις σε πρώτη φάση µοιάζουν τουλάχιστον οξύµωρες, δεδοµένων των περιορισµών στην κίνηση
κεφαλαίων.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων (ΠΣΕ),
έχουµε αύξηση της αξίας εισαγωγών για
φρούτα και λαχανικά κατά 10,3% το 2015 σε σύγκριση µε το 2014. Το φαινόµενο αυτό έχει τρεις πιθανές ερµηνείες: Πρώτη και λιγότερο πιθανή, ότι
οι Έλληνες καταναλωτές στράφηκαν στην υγιεινή διατροφή. ∆εύτερον, οι
αλυσίδες σούπερ µάρκετ αγοράζουν σε καλύτερες τιµές εισαγόµενα κηπευτικά. Τρίτον, σε ορισµένες περιπτώσεις η εγχώρια παραγωγή έχει µειωθεί.
Στην 8η θέση του καταλόγου των κυριότερων προϊόντων που εισάγει η
Ελλάδα βρίσκονται τα κρέατα, µε την αξία των εισαγωγών να διαµορφώνεται το 2015 σε 1,07 δισ. Αν και η χώρα διαθέτει ένα από τα πιο πλούσια ζωικά κεφάλαια σε αιγοπρόβατα, οι καταναλωτές προτιµούν το χοιρινό και το
µοσχαρίσιο κρέας, µε τις ανάγκες να καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή σε ποσοστό περίπου 20%.
Πηγή: ‘’ Καθηµερινή’’

ροφορίας ωστόσο επιβεβαιώνεται πολλάκις ότι η δηµόσια διοίκηση αρκετά
χρόνια µετά την κύρωση της Σύµβασης
του Άαρχους προβάλλει συχνά αδικαιολόγητους περιορισµούς και προσκόµµατα στη διάθεση της περιβαλλοντικής
πληροφορίας στο κοινό.
Ένα από τα βασικά προβλήµατα στην
εφαρµογή της Σύµβασης είναι ότι το
κοινό συχνά δεν γνωρίζει ποιες πλη-

ροφορίες είναι διαθέσιµες και από ποια
δηµόσια αρχή/υπηρεσία η πληροφορία διατίθεται.
Από τη διερεύνηση σχετικών µε τη
δραστηριότητα παραγωγικών µονάδων,
ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι απαιτείται ένα οργανωµένο και ολοκληρωµένο µητρώο των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε κάθε περιοχή, όπου θα καταγράφονται στοιχεία

της επιχείρησης (εγκαταστάσεις, είδος
δραστηριότητας), των όρων της αδειοδότησής /εγκατάστασής/λειτουργίας
της, των ελέγχων, των παραβάσεων και
των σχετικών κυρώσεων. Στο πλαίσιο
της καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα
επίσηµα στοιχεία της καταγραφής των
βιοµηχανικών µονάδων, που περιέχονται στα «Σχέδια ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των Υδατικών ∆ιαµερισµάτων» που διαθέτει η
Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του ΥΠΕΝ.
Καταλήγοντας, η Αρχή θεωρεί ότι για
την επίτευξη της µέγιστης δυνατής διαφάνειας και πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία απαιτείται ένα διασυνδεδεµένο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, που θα διασφαλίζει
την αξιοπιστία και την αµεσότητα στην
πληροφόρηση και θα διαπνέεται από
κλίµα εµπιστοσύνης της δηµόσιας διοίκησης απέναντι στον πολίτη.

Μέθοδοι για τη
διάκριση βιολογικών
προϊόντων από τα
συµβατικά
Ανάγκη περιορισµού
της παραπλάνησης
των καταναλωτών
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τα τελευταία χρόνια αγοράζουν προϊόντα για την διατροφή τους, προσέχοντας την προέλευση και την ποιότητα
αυτών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να
στρέφονται σε βιολογικά προϊόντα. Η
αυξηµένη ζήτηση πολλές φορές παραπλανεί τους αγοραστές, αφού ορισµένα
από αυτά είναι συµβατικά και όχι βιολογικά. Για την προφύλαξή τους η ΕΕ
µε διάφορες µεθόδους µπορεί να διευκρινίσει τον τρόπο παραγωγής κά-

θε φυτικού προϊόντος, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι αγοράζουν.
Η λίπανση µιας καλλιέργειας δείχνει
τη σύνθεση των ισοτόπων αζώτου και
έτσι ξεχωρίζουν οι καλλιέργειες στις
οποίες έχει χρησιµοποιηθεί συνθετικό λίπασµα, από αυτές που έχει χρησιµοποιηθεί κοπριά, λόγω των διαφορετικών ισοτόπων, που παρουσιάζονται σε κάθε µία από αυτές.
Οι µέθοδοι περιλαµβάνουν αναλύσεις των υπολειµµάτων των παρασιτο-

κτόνων, των µεταβολιτών, των ανόργανων στοιχείων και των παραλλαγών
επιλεγµένων στοιχείων.
Η ανάλυση των στοιχείων αυτών απέδειξε πως η µέθοδος αυτή δεν είναι
επαρκής. Η ανάλυση ισότοπων στοιχείων, και κυρίως του αζώτου, είναι η
µέθοδος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο
στη διάκριση των βιολογικών από τα
συµβατικά προϊόντα.
Πηγή: ‘’ Ύπαιθρος Χώρα’’

Κλίµα: Σπάει κάθε ρεκόρ η ζέστη το 2016
Τα 16 από τα 17 θερµότερα χρόνια στην ιστορία ήταν αυτά
του 2000-2016. Και τους τελευταίους 12 µήνες, αυτό συνεχίζεται, ολοένα αυξανόµενο, ακάθεκτα, σαν σπειροειδής αλυσιδωτή αντίδραση.
Να προσθέσω σε αυτά που γράφουν τα διάφορα σχετικά άρθρα ότι, από το Σεπτέµβρη του 2015, (που παρακολουθώ προσεκτικά τις στατιστικές) κάθε µήνας σπάει ρεκόρ θερµότητας,
όντας ο πιο θερµός στην Ιστορία και θερµότερος από τον προηγούµενο. Κάθε µήνας, δηλαδή ξεπερνάει και το ρεκόρ του προηγούµενου, από το Σεπτέµβρη του 2015 και µετά. Αυτό , δυστυχώς επιβεβαιώνει την θεωρία του «spiral loop». δηλαδή
σπειροειδής αλυσιδωτή αντίδραση χωρίς δυνατότητα επαναφοράς. (την οποία εξηγάει σατιρίζοντάς, το βιντεάκι αυτό) Αυτή η θεωρία µιλάει για, µετά από ένα σηµείο, συνεχή αύξηση
της θερµοκρασίας χωρίς να µπορούν οποιαδήποτε µέτρα να

την αντιστρέψουν. Εδώ και ένα χρόνο, τα µέχρι στιγµής στοιχεία
επιβεβαιώνουν, (µέρα µε τη µέρα, κάθε µέρα) ακριβώς αυτό.
Μετά την εκλογή Τράµπ, πράγµατι, το παγκόσµιο σκηνικό αλλάζει ριζικά. Ποτέ δεν περίµενα, ότι οι ίδιοι οι παγκοσµιοποιητές και
τα συµφέροντα - κλίκες τύπου Μπιλντενµπέργκιανς και Σια... µε
τους τραπεζιτικούς και τα (δικά τους) πετρελαϊκά συµφέροντα
(που τους εκπροσωπεί η Κλίντον) θα ...αγωνιστούν, τελικά στο
πλευρό µας... για την αντιµετώπιση της υπερθέρµανσης, ενάντια στον Τράµπ που επίσηµα αµφισβητεί την κλιµατική αλλαγή.
Σαν πρόβλεψη: Το υπερεγώ του σηµερινού Ανθρώπου, δεν θα
προλάβει να ολοκληρώσει τα σηµερινά µεγαλεπήβολα µαταιόδοξα, επιθετικά, κατακτητικά του σχέδια, κάθε µορφής. Θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω υπερασπιζόµενος, όσο δεν έκανε ποτέ πριν, την µητέρα Γη, που σήµερα περιφρονεί όσο ποτέ πριν.
Πηγή: EcoCorfuGr

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ είναι αυτός που θυµάται το παρελθόν, απολαµβάνει το παρόν και σχεδιάζει το µέλλον
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Αποτελεσµατικότητα
παντού µε σφαιρική
αντιµετώπιση
Συµµετοχή του Συλλόγου
στο 19ο Forum Ανάπτυξης
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα) βολικό να µην πράττουµε’’. (Περισσό«Θεωρώ ότι ο ρόλος του Συλλόγου τερα στο www.sylpyp.gr)
Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος
Μετά την κατανοητή εισήγηση του κ.
περιοχής ΚΥΧ, έγινε για να ενισχύσει Μπαρή τον λόγο έλαβε ο Οµότιμος Κατις θετικές πρωτοβουλίες του δηµόσι- θηγητής Φυσικής Παν/μιου Πατρών κ.
ου τοµέα, όπως είναι το ΚΥΧ, αλλά πα- Ιωαν. Χαριτάντης, ο οποίος ανέπτυξε με
ράλληλα και για να αντιστέκεται κριτι- εύγλωττο και γλαφυρό τρόπο το θέμα της
κά, επισηµαίνοντας τις όποιες αδυναµί- εισήγησής του, που είχε τον τίτλο ‘’Επιες ή παραλείψεις, τις οποίες δηµιουρ- χειρηµατικότητα και αδυναµίες του εκγούν ή παραβλέπουν, ο δηµόσιος τοµέ- παιδευτικού µας συστήµατος.’’ Ανέφεας και οι θεσµοί.
ρε τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στα
Ο Σύλλογος µε τους σκοπούς που υπη- Παν/μια της αλλοδαπής με διεθνή φήμη
ρετεί είναι δίπλα στον επιχεικαι πόσο απέχουν
ρηµατία και ειτα δικά μας εκπαιδικά σ’ αυτόν,
δευτήρια από αυπου δεν σέτές τις απαραίτητες
για τη χώρα μας
βεται το περιβάλλον και την
και για την επουγεία των ανχή μας στρατηγιθρώπων, µε την
κές, χωρίς ποτέ
επιχειρηµατική
να αφήνει υποτου δραστηριόνοούμενο να μετητα. Εποµένως
τατραπούν αυτά
είναι ένας πολύ
σε επιχειρηματισηµαντικός φοκά κέντρα. Απερέας για την πεναντίας οφείλουν
ριοχή του ΚΥΧ και
αυτά να παράθέλω επίσης να
ξουν γνώση και
τονίσω τη µεγάλη
ο ιδιωτικός τοσηµασία της εθεμέας θα πρέπει
λοντικής του προνα σταθεί δίπλα
σφοράς. Οι τοπικοί
τους καθώς
φορείς της ευρύτεκαι η πολιτεία,
ρης περιοχής του
ώστε να παρας Καράβολας
έα
δρ
Αν
ΚΥΧ (Ερυµάνθου,
χθούν καινοτόκ.
ς
τή
ισ
Ο συντον
Πατρών και Καλαβρύμα προϊόντα,
των) θα πρέπει να αιείτε σε υλικό,
σθάνονται ευτυχείς µε
είτε σε ιδέες. Τα Πανεπιστήμια πρέπει
έναν τέτοιο δραστήριο Σύλλογο.
να έχουν άμεση εμπλοκή στο αναπτυΤο Forum Ανάπτυξης ξεκίνησε το 1998 ξιακό γίγνεσθαι της χώρας μας και να
και ήταν µία πρωτοβουλία ενός ανθρώ- αξιοποιήσουν την πνευματική τους πεπου, του κου. Π. Γιαλένιου, ο οποίος κα- ριουσία, επεκτείνοντας το ρόλο τους στον
τάφερε να µαζέψει όλους τους πολιτι- επιχειρηματικό τομέα της χώρας, χωρίς
κούς και κοινωνικούς φορείς όλα αυ- αυτά να δημιουργούν άμεσα επιχειρήτά τα χρόνια σε ένα Forum διαλόγου.
σεις ή να λειτουργούν τα ίδια ως επιΟ πυρήνας του Forum 2016 έχει ως χειρήσεις. Πρωτοπόρο στην αξιοποίηκεντρική θεµατική ενότητα ‘’Αποτελε- ση της πνευματικής έρευνας υπήρξε το
σµατικότητα παντού’’, ο δε πυρήνας του ΜΙΤ (Τεχνολογικό Ινστιτούτο ΜασαχουΣυλλόγου είναι ‘’Η σφαιρική αντιµετώ- σέτης) και ακολούθησαν και άλλα Παπιση’’. Άρα, έχουµε δύο σηµαντικά στοι- νεπιστήμια, όπως το StanFord και άλλα.
χεία για τη σηµερινή εκδήλωση».
‘’Τα Πανεπιστήμιά μας, κατέληξε, πρέΟ πρώτος οµιλητής κ. Θ. Μπαρής, πει να βγουν μπροστά πιο μπροστά και
Προϊστάµενος Επιστηµονικής Παιδα- από το κράτος και να παίξουν τον ρόλο
γωγικής Καθοδήγησης Α/ βαθµιας Εκπ/ που τους αντιστοιχεί στην ανάπτυξη της
σης ∆υτ. Ελλάδος – ∆ηµοτ. Σύµβ. ∆ή- χώρας μας. Όλοι μαζί με σφαιρική αντιµου Ερυµάνθου, τόνισε µεταξύ των μετώπιση και όχι με ιδεοληψίες, να φθάάλλων στην ενδιαφέρουσα οµιλία του σουμε στην αποτελεσματικότητα, αφού
µε τον τίτλο ‘’Ολιστική προσέγγιση υπάρχει ένα ελπιδοφόρο και ευνοϊκό πεκαι βιωσιµότητα’’ ότι, ‘’ο κόσµος εί- ριβάλλον, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεναι ένα ενιαίο σύστηµα και κάθε επι- δο. Επιπλέον ως έθνος διαθέτουμε νέτυχής-αποτελεσµατική λύση πρέπει να ους ικανούς επιστήμονες’’. (Περισσότεαναφέρεται σ’ αυτόν ως όλο και όχι ως ρα στο www.sylpyp.gr)
ένα σύνολο ανεξαρτήτων µεταξύ τους
Καταιγιστικός ήταν στην ομιλία του και
οικοσυστηµάτων. Ο συστηµικός αυτός ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός κ. Γετρόπος σκέψης αποτελεί τον βασικό ώργιος Μπέλλος Δρ Ιατρικής Συντονιπυλώνα της µαθησιακής οργάνωσης. στής-Διευθυντής Κ.Υ. Κορωπίου Γενικής
Σήµερα είναι ανάγκη ο κόσµος να µε- και Κοινωνικής Ιατρικής, Εκπαιδευτής
τατραπεί σε µία µαθησιακή οργάνωση, Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής MRCGP,
ώστε να είναι αποτελεσµατική η αλλαγή MEPHA, ο οποίος καθήλωσε στην κυριεπικαλούµενος το αρχαίο ρητό «Μηδέν ολεξία το ακροατήριο με τις σύγχρονες
άγαν πράττετε», δηλαδή τίποτα το υπερ- αναφορές του στη μελλούμενη ιατρική,

Στο µέσον ο συντονιστής κ. Ανδρέας Καράβολας µε τους οµιλητές.
Από αριστερά ο κ. Θεόδωρος Μπαρής, ο κ. Γεώργιος Μπέλλος, η
κα. Ελένη Λευθεριώτη, η κα. Γεωργία Γκοτσοπούλου και ο κ. Ιωάννης Χαριτάντης.

Στο βήµα ο εκπαιδευτικός
κ. Θεόδωρος Μπαρής

Ο καθηγητής κ. Ιωάννης Χαριτάντης

Στο βήµα ο ιατρός κ. Γεώργιος
Μπέλλος.

την προσωποποιημένη όπως λέγεται, που ήδη εφαρμόζεται από γιατρούς προηγμένων χωρών αλλά και
από τους ογκολόγους της χώρας μας.
Τίτλος της ομιλίας του: ‘’Η σύγχρονη ιατρική συστηµική προσέγγιση
στην πρόγνωση των µεταβολικών
νοσηµάτων και η σηµασία της για
την υγεία της κοινότητας.’’ Η συστημική προσέγγιση είπε, γέννησε
τη δικτυακή (network) προσέγγιση
κατά την οποία οι περισσότερες αν
όχι όλες οι χρόνιες παθήσεις μοιράζονται τα κοινά γονίδια και την κοινή παθο-φυσιολογία. Έτσι προέκυψε ότι η παχυσαρκία συνδέεται με
τουλάχιστον επτά νόσους, όπως το
Σακχαρώδη διαβήτη, το άσθμα, την
ινσουλινική αντίσταση και άλλα. Σε
μοριακό επίπεδο είπε ότι αυτό των
μεταβολιτών με την πιθανή αύξηση
κάποιων αμινοξέων στο πλάσμα του
αίματος π.χ. λευκίνης, ισολευκίνης,
βαλίνης, γλυκίνης έχουν προγνωστική αξία σε βάθος δεκαετίας για την
εκδήλωση του Σακχαρώδους Διαβήτη. Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι
μικροβιακές χλωρίδες του οργανισμού συνομιλούν με ολόκληρο τον
οργανισμό (μύες, λιπώδη ιστό, αίμα) οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν από κάποια διαταραγμένη ενδεχομένως συνομιλία σε μία διαταραχή του ανοσιακού συστήματος με
αποτέλεσμα να προκαλέσουν ανοσιακή ανεπάρκεια.
Η Αμερικανικού τύπου, ως Δυτικού τύπου διατροφή δεν έχει επάρκεια σε αρκετά μικροθρεπτικά στοιχεία, δηλαδή στα μέταλλα όπως ο
ψευδάργυρος, στις βιταμίνες όπως
η C και η Β 12 και σε άλλα απαραίτητα ιχνοστοιχεία. Από τα μεγάλα
εργαστήρια έχουν επισημανθεί ότι
αυτές οι ελλείψεις παράγουν συγκεκριμένες νοσολογικές οντότητες.
Αυτές δημιουργήθηκαν από κάποιο
συγκεκριμένο λόγο και δεν ήρθαν
από μόνες τους. Επομένως η κακή διατροφή οδηγεί κατευθείαν σε
ανοσιακή ανεπάρκεια. Αυτοί οι δύο
παράγοντες, δηλαδή της κακής διατροφής και της ανοσο-ανεπάρκειας
δημιουργούν το λεγόμενο ανοσομεταβολικό σύνδρομο, το οποίο σταδιακά οδηγεί στην εμφάνιση νόσων,
όπως π.χ. στον σακχαρώδη διαβήτη, στην αρτηριακή πίεση, στις καρδιοαγγειακές παθήσεις και σε άλλα.
Ο παράγων περιβάλλον είναι πολύ σημαντικός όπως απέδειξαν πρόσφατες μελέτες, ότι ο θόρυβος και
η ρύπανση του περιβάλλοντος σε
οποιοδήποτε επίπεδο (αέρα, γη, θάλασσα) προάγει μεταξύ των άλλων
και αυτό που λέμε παχυσαρκία και
μεταβολικό σύνδρομο.

Ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα για την κοινωνία μας είναι και
η ανεργία ανά κοινωνική τάξη και
φύλλο και κατ’ επέκταση απεδείχθη
ότι ο σακχαρώδης διαβήτης σχετίζεται με αυτήν. Από μία πρόσφατη
μεγάλη μετά-ανάλυση απεδείχθη ότι
τα κεκορεσμένα λίπη δεν ενοχοποιούνται τόσο όσο ισχυριζόμασταν τα
προηγούμενα χρόνια.
Πολλά και ενδιαφέροντα ακούστηκαν επίσης για την διατροφή και για
την αλλαγή τακτικής, σε πάγιες θέσεις του παρελθόντος. Στο στόχαστρο
σήμερα βρίσκονται τα σάκχαρα, τα
υδρογονωμένα έλαια και τα κεκορεσμένα λίπη, όταν τα τελευταία δεν
παρασκευάζονται με υγιεινό τρόπο’’.
(Περισσότερα στο www.sylpyp.gr)
Η νομικός κα. Ελένη Λευθεριώτη
Δρ Νομικής, πάρεδρος του Νομικού
Συμβουλίου του κράτους ανέπτυξε
ένα αρκετά δύσκολο θέμα: «Η προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο: Σφαιρική αντιµετώπιση, στάθµιση δικαιωµάτων και πολιτικών».
Μεταξύ των άλλων ανέφερε ‘’Η
κυρίαρχη αντίληψη στο δίκαιο είναι
πλέον ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί τροχοπέδη στην
οικονομία και δεν είναι η αιτία οικονομικών θυσιών, αλλά παρέχει σημαντικά οικονομικά, αντισταθμίσματα όπως π.χ. την ενίσχυση του τουρισμού, την προαγωγή της επιστήμης, με την δημιουργία προκλήσεων για προηγμένη τεχνολογία ολοένα και πιο συμβατή με το περιβάλλον ή την αύξηση της αξίας της περιουσίας λόγω της αναβάθμισης του
περιβάλλοντος.
Το σπουδαιότερο αντιστάθμισμα
που προσφέρει είναι η ποιότητα ζωής και η προστασία της υγείας του
ανθρώπου, αντιστάθμισμα, το οποίο
σημειωτέον λειτουργεί υπέρ του οικονομικά ασθενέστερου.
Ενδεικτικά θα μπορούσε, είπε,
να αναφερθεί κανείς σε υποθέσεις
στις οποίες φαίνεται να ‘’συγκρούεται’’ η εθνική οικονομία και η δημιουργία θέσεων εργασίας με την
προστασία του περιβάλλοντος, όπως
υποθέσεις εγκατάστασης μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων, αιολικών
σταθμών ή έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Άλλη κατηγορία υποθέσεων είναι αυτές που αφορούν χωροθέτηση χώρων διαχείρισης των απορριμμάτων ή μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, στις οποίες το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει ταυτοχρόνως προστασία του περιβάλλοντος,
της υγείας και της ποιότητας ζωής.
Εξίσου σημαντικές είναι και οι
υποθέσεις προστασίας του πολιτι-

Σεβασµός στο περιβάλλον σηµαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουµε
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Στο βήµα η νοµικός
κα. Ελένη Λευθεριώτη

Στο βήµα η φιλόλογος κ. Γεωργία
Γκοτσοπούλου

Στο βήµα ο κ. Γρηγόρης Αλόκριος, ∆ιευθυντής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας

στικού περιβάλλοντος, μέσω της προστασίας των
αρχαιοτήτων ή των διατηρητέων κτιρίων με μέριμνα να μην θίγεται υπέρμετρα το δικαίωμα της
ιδιοκτησίας.
Σε όλες τις σχετικές αποφάσεις καθίσταται σαφές
ότι ο δικαστής δεν χαράσσει πολιτική, δε νομοθετεί,
ούτε υποκαθιστά την κρίση της Διοίκησης, αλλά ο
ρόλος του περιορίζεται στο να εξετάζει την πληρότητα της αιτιολογίας των πράξεων που προβάλλονται
ενώπιόν του, με βάση τα στοιχεία που κατατίθενται
από τους διαδίκους και κυρίως τα πορίσματα των
επιστημονικών μελετών, που αυτοί επικαλούνται.
Συμπερασματικά, αυτό που εκφράζεται μέσα από
το δίκαιο και γίνεται συνείδηση όλο και περισσότερο και μέσα στην κοινωνία είναι ότι, η προστασία του περιβάλλοντος αποφέρει πολλαπλά οφέλη
σε πολλούς τομείς της ζωής και για να επιτυγχάνεται αποτελεσματικά, απαιτεί σφαιρική αντιμετώπιση των πραγμάτων, συνθετική σκέψη και κοινωνική συνοχή.’’ (Περισσότερα στο www.sylpyp.gr)
Με πάθος και εκφραστικότητα, μίλησε η εκπρόσωπος του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος κα. Γκοτσοπούλου Γεωργία, Φιλόλογος, Μέλος του Δ.Σ., η οποία ανεφέρθη συνοπτικά
στο τεράστιο έργο, που έχουν επιτελέσει οι Σύλλογοι στην ως άνω περιοχή δραστηριότητάς των, τόσο προς το Κ.Υ.Χ. , όσο και προς τα θέματα της προ-

στασίας του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.
Ανέφερε ότι ‘’τα 13μελή Διοικητικά Συμβούλια,
ακόμα και οι αναπληρωματικοί, προσπαθούν παρά τις αντιξοότητες της εποχής μας να είναι παρόντες σε κάθε πρόβλημα, να ενημερώνουν και να
ευαισθητοποιούν μικρές και μεγαλύτερες ηλικίες.
Ανέφερε την όμορφη και την άσχημη, την άχαρη,
όπως είπε, όψη του Συλλόγου Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος με τον καθημερινό αγώνα για τα
κακώς κείμενα, που ζημιώνουν το περιβάλλον και
κατ’ επέκταση την υγεία του ανθρώπου.
Η κατατοπιστική ομιλία της κας. Γκοτσοπούλου
είχε τον τίτλο: ‘’Οι δύο συνιστώσες της ολιστικής
προσέγγισης της ύλης, του ανθρώπου και του
περιβάλλοντος, όπως προκύπτει από την συνεργασία του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και του
Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος
περιοχής Κ.Υ.Χ.’’.
Η ομιλήτρια κατέληξε αναφέροντας την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Συλλόγου με βάση
πάντα τη σφαιρική αντιμετώπιση, που υιοθετήθηκε, χωρίς ωστόσο να αποκλίνει από τους σκοπούς
του και χωρίς ποτέ να παραγνωρίζει τον κοινωνικό
του ρόλο κάτω από τις σημερινές συνθήκες ανεργίας και οικονομικής δυσπραγίας αποδίδοντας, τον
απαιτούμενο πάντα σεβασμό στο περιβάλλον’’. (Περισσότερα στο www.sylpyp.gr)

Ο σχολιαστής κ. Γρηγόρης Αλόκριος, νυν Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, με τη
εμπεριστατωμένη εισήγησή του και τις ωραίες διαφάνειές του ανέδειξε τον σοβαρό ρόλο, που διαδραματίζουν στα 26 και πλέον χρόνια λειτουργίας
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας οι Σύλλογοι, πυλώνες του, ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, των οποίων οι
σκοποί συμπίπτουν με αυτούς τους σκοπούς του
πρωτοβάθμιου υγειονομικού ιδρύματος στον τομέα της πρόληψης και όχι μόνο.
Αναγνώρισε την πολύχρονη προσφορά τους, όχι
μόνον στο Κ.Υ.Χ., αλλά και στην κοινωνία. ‘’ Έγιναν
γέφυρα’’, είπε, ‘’ανάμεσα στην κοινότητα, στον πολίτη, με το Κ.Υ.Χ. με τη μεταφορά μηνυμάτων πρόληψης και προβολής της υγείας. Προσέφεραν πολύτιμη βοήθεια στους εργαζόμενους και τους διευκόλυναν σε πολλά επίπεδα στο έργο τους, ώστε
να πετύχουμε τα γνωστά αποτελέσματα στη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας. Εργαστήκαμε όλοι μαζί σφαιρικά, τόσο εμείς οι εργαζόμενοι μέσα στο Κ.Υ. , όσο και οι δύο Σύλλογοι
εξωτερικά για να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, το οποίο εισπράττουν οι πολίτες,
και οι ασθενείς της περιοχής μας, των τέως Δήμων Φαρρών και Μεσσάτιδος καθώς και μερικών

Στο βήµα ο πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Βασίλης Κοτσώνης

Δημοτικών Διαμερισμάτων των Καποδιστριακών
Δήμων Πατρών και Καλαβρύτων’’.
Εξήρε το έργο των Συλλόγων για το πολύπλευρο και εθελοντικό έργο που επιτελούν όλα αυτά
τα χρόνια και παρουσίασε επίσης αρκετές διαφάνειες από τις δράσεις και των δύο Συλλόγων. (Περισσότερα στην σελίδα 2)
Ο συντονιστής κ. Καράβολας μετά το πέρας των
εισηγήσεων συνεχάρη και ευχαρίστησε τους ομιλητές και ανέφερε ότι τα θέματά τους είχαν μία πολύ
πετυχημένη αλληλουχία, μία ολοκληρωμένη παρουσία από τις οποίες προέκυψε το τελικό συμπέρασμα της σημερινής θεματικής ενότητας ‘’Αποτελεσματικότητα παντού με σφαιρική αντιμετώπιση’’.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Βασ. Κοτσώνης
συνεχάρη και ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά
του, τον συντονιστή κ. Καράβολα, έναν-έναν τους
ομιλητές, τον διοργανωτή του Forum Ανάπτυξης
κ. Π. Γιαλένιο και τους συνεργάτες του, καθώς
και τους παρευρισκόμενους ιερείς π. Νικόλαο
Σκιαδαρέση και τον π. Δημήτριο Παπαγεωργίου,
τον βοηθό Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, την πολιτευτή κα. Μαρία Κυριακοπούλου, τους παρευρισκόμενους προέδρους των πολιτιστικών συλλόγων και όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ξεπέρασαν τις καιρικές δυσκολίες
και ήσαν παρόντες.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ

ΜΙΑ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Από τις εισηγήσεις προέκυψε ότι το πρόβληµα είναι πολύ µεγαλύτερο από ότι πιστεύεται ακόµα και από τις ίδιες τις οικολογικές
οργανώσεις.
Τονίζεται ότι το πρόβληµα της θαλάσσιας ρύπανσης είναι διασυνοριακό και απαιτεί εθνικές, διακρατικές, αλλά και δραστικές στρατηγικές αντιµετώπισης.
Η πλαστική ρύπανση εκτός από τις εµφανείς επιπτώσεις στο χερσαίο περιβάλλον, εµφανίζει εξαιρετικά ανεξέλεγκτες διαστάσεις στο
θαλάσσιο περιβάλλον, κυρίως από τα µικροπλαστικά, µε σοβαρές
επιπτώσεις και στη δηµόσια υγεία. Κύρια αιτία αποτελούν τα πλαστικά µιας χρήσης (πλαστικές σακούλες, κυπελλάκια κλπ.), τα οποία
έχουν τη µεγαλύτερη ευθύνη για την κακοποίηση του περιβάλλοντος και την καταστροφή της θαλάσσιας πανίδας.
Αναλυτικότερα οι σύνεδροι αποφάσισαν να προταθούν:
1. Καµπάνιες ενηµέρωσης και εκπαιδευτικά προγράµµατα για
την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την αλλαγή της καταναλωτικής συµπεριφοράς.
2. Βελτίωση των πολιτικών του Εθνικού Σχεδιασµού Ανακύκλωσης και εφαρµογή επιτέλους του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΕΣ∆Α).
3. Παρακολούθηση της δηµόσιας υγείας µέσω επιδηµιολογικών ερευνών µε στόχο την αξιοποίησή τους στις ετήσιες αναφορές παρακολούθησης.
Οι σύνεδροι εκφράζουν έντονα την αναγκαιότητα να αποφασιστεί
από τώρα νοµοθετικά η κατάργηση της πλαστικής σακούλας κλπ.,
αφού όµως δοθεί µια µεταβατική περίοδος, π.χ. 2-3 χρόνων. Στο διάστηµα αυτό προτείνεται η δραστική της µείωση µε ανταποδοτικό
περιβαλλοντικό τέλος, για τις σακούλες µε πάχος 15 έως 50 µικρά,
καθώς και για τις σακούλες µε 51 έως 100 µικρά, τις κοµποστοποι-

ήσιµες, καθώς και τις χάρτινες σακούλες.
Καµία όµως πολιτική δεν θα µπορέσει να έχει επιτυχία αν δεν βασιστεί στην ενηµέρωση του πληθυσµού, µε βασικό µέσο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενηµέρωση, κυρίως στις µικρές ηλικίες.
Οι εισηγήσεις και τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου θα αποτελέσουν πολύτιµο υλικό για τους οργανωτές και τους υπόλοιπους φορείς που συµµετείχαν στο Συνέδριο, αφού σχετικό νοµοσχέδιο βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση από τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
H κυρία Εύη Νοµικού, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, παρουσίασε σε µαθητές της Κορινθίας, στα πλαίσια του 26ου Συνεδρίου
ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ, το θέµα: «Επειδή δεν τα βλέπεις σηµαίνει ότι δεν
είναι εκεί: Πλαστικά στη θάλασσα»
Η οµιλήτρια µεταξύ των άλλων ανέφερε:
«Ο µεγάλος «πρωταγωνιστής» των θαλάσσιων απορριµµάτων
(80%) είναι το πλαστικό, γεγονός που οφείλεται στην συνολικότερα αυξηµένη χρήση του πλαστικού στις συσκευασίες των διαφόρων
προϊόντων (MARLISCO, 2012-2015). Η µεταφορά τους µπορεί να γίνει µε ποικίλους τρόπους είτε αφήνονται από ανθρώπους που επισκέφτηκαν την ακτή, είτε απορρίπτονται από επιβάτες πλοίων, είτε
µεταφέρονται από ανεξέλεγκτες χωµατερές που βρίσκονται κοντά
στην ακτή αλλά και µεταφέρονται από τα ρυάκια ή ποτάµια που καταλήγουν στη θάλασσα.
Αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα γιατί έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής, ταξιδεύουν µεγάλες αποστάσεις και είναι δυνατόν να βρεθούν
οπουδήποτε στον ωκεανό, δεν εντοπίζονται εύκολα, µπορεί να συµβάλουν στη βιοαποικοδόµηση ρυπαντών και τοξινών, είναι δύσκολο να ελεγχθούν και αποτελούν απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήµατα (πλαστικοποιηµένα είδη ζώων), την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την οικονοµία, και τον πολιτισµό. (συνέχεια στη σελίδα 6)
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Η σωστή διαχείριση των απορριµµάτων αποτελεί τον πρώτο και βασικό παράγοντα ανάπτυξης κάθε περιοχής

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ

ΜΙΑ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
(συνέχεια από τη σελίδα 5)
Μια πρόσφατη έρευνα υπολόγισε τον συνολικό αριθµό των επιπλεόντων µακρο και µικροπλαστικών στον ωκεανό σε 5,25 τρισεκατοµµύρια, µε συνολικό βάρος 269.000 τόνους
(Eriksen et al. 2014).
Εκτιµάται ότι τουλάχιστον 1.000.000 πουλιά
και 100.000 θαλάσσια θηλαστικά πεθαίνουν
κάθε χρόνο από πλαστικά και άλλα απορρίµµατα που καταλήγουν στο περιβάλλον ενώ τα
θαλάσσια απορρίµµατα επηρεάζουν 663 είδη
παγκοσµίως (UNEP 2016).
Μεγάλη απειλή επίσης αποτελούν τα εγκαταλελειµµένα αλιευτικά εργαλεία (δίχτυα, πετονιές κλπ) όπου συνεχίζουν να τα «ψαρεύουν» για χρόνια….»
Το πλαστικό είναι ένα από τα τέσσερα θεµελιώδη ρεύµατα των αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό και µέταλλα), τα οποία θα πρέπει
να διαλέγονται στην πηγή και µετά να ανακυκλώνονται.
Τις πλαστικές σακούλες τις παίρνει και ο άνεµος και τις βρίσκουµε στις θάλασσες, στις λίµνες, στα ποτάµια, ακόµα και στα δέντρα. Στη
θάλασσα καταλήγουν µέσω των υπονόµων,
των ποταµών και των αποχετευτικών δικτύων. Έχουν βρεθεί να πλέουν έως τα βόρεια
του Αρκτικού κύκλου, έως τα νησιά Φώκλαντ.
Οι πλαστικές σακούλες µε τα χρόνια φωτο-διασπώνται σε µικρότερα πιο τοξικά πετροπολυµερή, τα οποία µολύνουν τα ύδατα
και τα εδάφη. Αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου είναι να µπαίνουν τα µικρά κοµµάτια
στην τροφική αλυσίδα, ακόµα και τα πουλιά
µπλέκονται µέσα σε αυτή. Οι επιπτώσεις στη
φύση είναι καταστροφικές.
∆ιακόσια διαφορετικά είδη θαλάσσιων ζώων
(φάλαινες, δελφίνια, φώκιες, χελώνες, κλπ.)
πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των πλαστικών
τσαντών, τις οποίες εκλαµβάνουν ως τροφή.
Οι πλαστικές σακούλες κατασκευάζονται
από πολυαιθυλένιο, ένα θερµοπλαστικό υλικό, που προέρχεται από το πετρέλαιο.
Η µείωση εποµένως των πλαστικών τσα-

ντών, θα µειώσει την εξάρτησή µας από τις
εταιρείες πετρελαίου και κατ’ επέκταση από
τις συγκρούσεις για τους πολέµους, για το
µαύρο χρυσό!
Από video που επιµελήθηκε ο κ. Παλαµάρης
µαθαίνουµε : Περισσότερα από 100.000.000
τόνοι πλαστικών κυκλοφορούν στους ωκεανούς, δηλαδή µία υποθαλάσσια µάζα πλαστικών όσο είναι το µέγεθος της Ευρώπης. Σε κάποια σηµεία του Ατλαντικού Ωκεανού υπάρχουν 6 φορές περισσότερο το πλαστικό από
ότι το θαλάσσιο πλαγκτόν.
Το πλαστικό µπορεί να διαλυθεί ακόµα και
σε 500 χρόνια.
Τα θαλάσσια όντα µπερδεύουν το πλαγκτόν
µε τα πλαστικά και τρώνε µέχρι να χορτάσουν.
Στο Μπαγκλαντές έχουν απαγορευτεί οι πλαστικές σακούλες.
Η Κίνα έχει απαγορεύσει τις δωρεάν πλαστικές σακούλες.
Η Ιρλανδία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, που άρχισε να φορολογεί από το 2002 τις
πλαστικές σακούλες και έτσι έχει περιορίσει
την κατανάλωσή των κατά 90%.
Η Ρουάντα από το 2005 έχει απαγορεύσει
τις πλαστικές σακούλες.
Το Ισραήλ, ο Καναδάς, η ∆υτική Ινδία, η
Μποτσουάνα, η Κένυα, η Τανζανία, η Ταιβάν,
η ∆υτική Αφρική έχουν επίσης απαγορεύσει
τις πλαστικές σακούλες ή κινούνται προς απαγόρευσή των.
Το 2007 το Σαν Φρανσίσκο είναι η πρώτη
Αµερικανική πόλη, που απαγόρευσε τις πλαστικές σακούλες, η Βοστώνη και το Όκλαντ
την συζητούν.
Τι µπορούµε να κάνουµε;
Εάν χρησιµοποιήσουµε µία υφασµάτινη τσάντα, γλυτώνουµε κατά µέσο όρο 6 πλαστικές
σακούλες την εβδοµάδα, δηλαδή 24 τσάντες
το µήνα, δηλαδή 288 τσάντες το χρόνο και
22.176 σε όλη µας τη ζωή.
Αν π.χ. ένας Αµερικανός στους 5 έκανε το ίδιο
θα γλύτωνε ο πλανήτης από 1.330.560.000.000
τσάντες σε όλη µας τη ζωή!

Τι προσφέρει το γέλιο
στην υγεία µας
Ένας ινδιάνικος µύθος λέει, ότι όταν ο
∆ηµιουργός έπλασε τον άνθρωπο ικανό να
βλέπει, ν’ ακούει, να µιλά, δεν ήταν ικανοποιηµένος κι όταν του έδωσε και το γέλιο,
τότε του είπε: ’’Τώρα µπορείς να ζήσεις’’.
Έχει διαπιστωθεί ότι το γέλιο και
ο ύπνος είναι τα καλύτερα φάρµακα και ωφελούν πολύ την
ψυχική υγεία.
Στην εποχή µας το γέλιο σπανίζει κι όµως είναι
‘’σούπερ βιταµίνη’’ για τον
οργανισµό, διότι:
1. Στην καρδιά κάνει
αγγειοδιαστολή και ρυθµίζει την αρτηριακή πίεση
και ελαττώνονται τα εγκεφαλικά επεισόδια κατά 60%.
2. Στους πνεύµονες γίνεται οξυγονοθεραπεία διότι τονώνεται το αναπνευστικό σύστηµα και η αναπνοή µε το γέλιο γίνεται ‘’βαθύτερη’’ και ενεργοποιούνται περισσότερες κυψελίδες.
3. Στο πεπτικό σύστηµα προκαλεί έντονο
µασάζ και ελαττώνεται η δυσλειτουργία του.
4. Στο µυϊκό σύστηµα προκαλεί έντονες
συσπάσεις σε 400 µυς µε καλά αποτελέσµατα.

5. Στην επιδερµίδα συσπώνται επίσης µυς
του προσώπου και του λαιµού και αυξάνεται η κυκλοφορία του αίµατος.
6. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα, διότι παράγει περισσότερα (Τ-κύτταρα), λευκά αιµοσφαίρια, ειδικά για την άµυνα.
Γενικώς βοηθά και στην γρηγορότερη ανάρρωση των
ασθενών και βοηθά στην
καλή διάθεση και έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι
που γελούν τα ‘’βγάζουν
πέρα’’ καλύτερα στη ζωή.
Συσφίγγει τις ανθρώπινες σχέσεις και στον επαγγελµατικό κύκλο διευκολύνει την επικοινωνία των συναδέλφων και διώχνει το στρες,
τις εντάσεις και αυξάνει την παραγωγικότητα.
Μόνον ο άνθρωπος έχει το προνόµιο να
γελά. Τα παιδιά γελούν 400 φορές την ηµέρα και οι ενήλικες µόνο 17.
Ας φροντίζουµε για το γέλιο, διότι ‘’µακραίνει τη ζωή’’.
Ζωή Ριζοκώστα-Αγγελή
Ιατρός
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Η συµβολή των Συλλόγων στην επίτευξη
των σκοπών της ΠΦΥ του ΚΥΧ
(συνέχεια από την σελίδα 2)
– Έλεγχο της δηµόσιας και περιβαλλοντικής υγιεινής.
– Πρόληψη και αντιµετώπιση χρόνιων και µεταδοτικών νοσηµάτων.
– ∆ιεξαγωγή επιδηµιολογικών ερευνών.
– Οικογενειακός προγραµµατισµός.
– Οδοντιατρική περίθαλψη. Κλπ.
Γνωρίζουµε όλοι τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, την
οποία οραµατίστηκε πριν από 130 χρόνια, ο αείµνηστος Πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης και
ο οποίος όµως δεν έζησε για να την δει. Μία άλλη
νοητή, αλλά εξίσου ισχυρή γέφυρα, οραµατίστηκαν
και κάποιοι συµπολίτες µας από την ευρύτερη περιοχή της Χαλανδρίτσας, της περιοχής υγειονοµικής ευθύνης του ΚΥΧ µαζί µε µία πλειάδα στελεχών, κυρίως από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Συλλόγων, οι οποίοι απεφάσισαν
να στήσουν γέφυρα επικοινωνίας ανάµεσα στο ΚΥΧ,
την τοπική κοινωνία, τις κοινότητες και τον πολίτη.
Αποφάσισαν να δηµιουργήσουν ένα Σύλλογο Προστασίας της Υγείας και του Περιβάλλοντος, οποίος
θα προστάτευε µε τους εθελοντές του, τη ∆ηµόσια
Υγεία και το φυσικό περιβάλλον, για την περιοχή
υγειονοµικής ευθύνης του ΚΥΧ.
Αυτός ο Σύλλογος, µε τις δραστηριότητες που θα
ανέπτυσσε και µε τους σκοπούς που θα υπηρετούσε,
θα γινόταν γέφυρα µεταφοράς µηνυµάτων της πρόληψης, από το Πρωτοβάθµιο Ίδρυµα Υγείας προς την
κοινότητα και τον πολίτη. Με αυτό το σκεπτικό δηµιουργήθηκαν και οι δύο Σύλλογοι µε διαφορά περίπου ενός έτους. Πρώτα λειτούργησε ο Σύλλογος
Εθελοντών Αιµοδοτών και µετά ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος, οι οποίοι στο λογότυπό τους, στην ονοµασία τους, φέρουν το ίδρυµα προέλευσή τους, το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας.
Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, δηµιουργήθηκε για την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, από συγκεκριµένο αρµόδιο φορέα και βρίσκεται υπό την αιγίδα του Κέντρου Υγείας,
προκειµένου να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον
και να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για
υγιείς οικισµούς. Έγινε για να προφυλάξει τους κατοίκους της περιοχής του ΚΥΧ, από την εξάπλωση ή
τη µετάδοση νοσηµάτων, είτε µε τη µόλυνση, είτε µε
τη ρύπανση, είτε µε την καταστροφή του περιβάλλοντος, όπως αναγράφεται στους σκοπούς του Συλλόγου, στο εγκεκριµένο καταστατικό του.
Συνοπτικά οι δράσεις του Συλλόγου από το 1992
ήσαν τα δεκάδες ενηµερωτικά σεµινάρια και ηµερίδες, που αφορούσαν όλο το φάσµα της ∆ηµόσιας
Υγείας, όπως της πρόληψης, των συνήθων νοσηµάτων, της υγιεινής αλλά και της ενηµέρωσης των κατοίκων για τα κοινωνικά προβλήµατα, τα βλαβερά
για την υγεία, µε εκλεκτούς επιστήµονες – οµιλητές
από όλη την Ελλάδα.
Έγιναν αρκετές παρεµβάσεις στην περιοχή, οι οποίες
ξεκινούσαν από τις δενδροφυτεύσεις, από τους ελέγχους στο πόσιµο νερό, µέχρι και τις δυναµικές δράσεις, µε στόχο την αποτροπή της εγκατάστασης πυλώνων υψηλής τάσης της ∆ΕΗ σε κατοικηµένες περιοχές, την αποτροπή ρίψης λυµατολάσπης του βιολογικού καθαρισµού της πόλης σε παρθένα δασική
έκταση της περιοχής µας και σε πολλές επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 διεξήχθη µία ευρεία υγειονοµική µελέτη, µε σκοπό την καταγραφή
των προβληµάτων της υγείας και του περιβάλλοντος
της περιοχής και τη διασφάλιση υγιεινών συνθηκών
στις κατοικίες, στο σύστηµα ύδρευσης και στην αποχέτευση, στην εκτροφή των ζώων, των εκτός ζώνης οικισµού και στην αναζήτηση νοσογόνων εστιών, που ρυπαίνουν το περιβάλλον και επηρεάζουν
αρνητικά την υγεία.
Ανάµεσα στις τόσες άλλες δραστηριότητες, υλοποιήθηκε για 1,5 έτος από το Σύλλογο, το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα µε ελληνική συµµετοχή από το Ίδρυµα Μποδοσάκη ‘’Είµαστε όλοι πολίτες’’, το οποίο περιελάµβανε εκτεταµένους εµβολιασµούς σε ευάλωτες οµάδες της περιοχής, όπως Ροµά κλπ. στους οικισµούς Χαλανδρίτσας, Φαρρών, ∆αφνούλας, Καλλιθέας, Πετρωτού, Ιτεών, Παραλίας και Μπεγουλακίου. Οι εµβολιασµοί ήσαν ενάντια στον ιό Ηπατίτιδας
Β, στον Μηνιγγιτιδόκοκο και ενάντια στον ιό των αν-

θρωπίνων θηλωµάτων, ο οποίος ευθύνεται και για
τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας. Ακόµα και
στη γνωστή γιορτή του τσίπουρου, υπήρξε αναφορά
από γιατρό, ο οποίος αναφέρθηκε και στα προβλήµατα υγείας, όταν στο παραγόµενο απόσταγµα δεν εξασφαλίζεται η προβλεπόµενη παραγωγική διαδικασία.
Ειδικά, ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος, ήταν περισσότερο αρωγός, συµµέτοχος
και πρωτοπόρος για εµάς τους εργαζόµενους στο
ΚΥΧ. Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχουν ενηµερωµένοι και ευαισθητοποιηµένοι πολίτες. Αυτό τους παρέχει τη δυνατότητα, κατά την προσέλευσή τους στο
ΚΥΧ να είναι συνεργάσιµοι, διεκδικητικοί, αγωνιστικοί και να συµµετέχουν ενεργά στις δικές µας δραστηριότητες, αλλά και στις δραστηριότητες, που υλοποιεί και ο Σύλλογος, οι ενέργειες του οποίου συγκλίνουν µε τις δικές µας. Λειτουργούµε από κοινού, ακόµη και όταν κάνουµε ξεχωριστές εκδηλώσεις, το Κέντρο Υγείας από το Σύλλογο. Πάντοτε ο σκοπός µας
ήταν, να προάγουµε τα συµφέροντα των κατοίκων
της περιοχής µας.
Η συµµετοχή του ετέρου Συλλόγου των Εθελοντών Αιµοδοτών του ΚΥΧ, που δεν είναι µόνο πρώτος σε συλλογή µονάδων αίµατος για την Αχαΐα, αλλά και για όλη τη ∆υτική Ελλάδα. Είναι ένας από τους
κορυφαίους Συλλόγους στη χώρα µας, µε διαχρονική την εκπροσώπησή του στην Πανελλήνια Οµοσπονδία των Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών, πέραν από τις βραβεύσεις που έλαβαν τα µέλη του Συλλόγου πρόσφατα, από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για την προσφορά τους, που ξεπερνούσαν τις 50
µονάδες έκαστος.
Ο στόχος που αρχικά είχε θεσπίσει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών, δηλαδή ‘’κάθε σπίτι της περιοχής
του ΚΥΧ να αποκτήσει το δικό του Εθελοντή Αιµοδότη’’, επετεύχθη και έγινε πραγµατικότητα.
Οι εθελοντικές αιµοδοσίες πραγµατοποιούνται στα
κοινοτικά καταστήµατα, στα ιατρεία, στα Σχολεία, στα
πνευµατικά κέντρα των εκκλησιών και των Συλλόγων,
σε χώρους εργασίας, και ούτω κάθε εξής.
Από τη δική µας σκοπιά, τη σκοπιά, δηλαδή των
εργαζοµένων, οφεληθήκαµε πάρα πολύ από αυτή την
συνύπαρξή µας µε τους δύο Συλλόγους, συνδεθήκαµε µε την κοινωνία, η οποία και στήριξε τις λειτουργίες µας, στήριξε την ανάπτυξή µας και µαζί συνδιοργανώσαµε τις ενηµερωτικές εκδηλώσεις µας, οι
οποίες σκοπό είχαν την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση του πολίτη.
Συνεργασία πάντοτε, αυτό είναι το κεντρικό µήνυµα και όλοι οι χώροι πρέπει να συνεργάζονται για
να µπορούµε να φέρουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα
για έναν κοινό σκοπό, µε διαχρονική αποτελεσµατικότητα και σφαιρική αντιµετώπιση, όπως υλοποιήθηκε από το ΚΥΧ και τους δύο δραστήριους Συλλόγους, που µας στηρίζουν.
Το ∆Σ του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή της ‘’ΥΠΑΙΘΡΟΥ’’ µε την ανάληψη των
καθηκόντων του κου. Αλόκριου Γρηγόρη ως
υπευθύνου, ως συντονιστού ∆ιευθυντή στο
Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας, του εύχονται
Υγεία, ∆ύναµη και Επιτυχία στο πολύπλευρο
και δύσκολο έργο του. Να τύχει της στήριξης
και της συµπαράστασης από τους συνεργάτες
του, όπως επιθυµούµε και εµείς να µας θεωρεί.
Ο κ. Αλόκριος, εξ όσων γνωρίζουµε, είναι Γενικός Ιατρός µε µεγάλη δραστηριότητα. Έχει συµµετάσχει σε πολλά συνέδρια ως οµιλητής και σε
πολλές ιατρικές εργασίες. Είναι από δεκαετίας µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Γηριατρικής Γεροντολογικής Εταιρείας Ν∆ Ελλάδος, είναι παρουσιαστής στο Ραδιοφωνικό Σταθµό της
Ιεράς Μητρόπολης Πατρών από τριετίας, µέλος
αρκετών ιατρικών εταιρειών, µέλος και αιµοδότης του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών του
Κ.Υ. Χαλανδρίτσας και πατέρας τριών τέκνων.
Η µέχρι τώρα πορεία του στην υπηρεσία του
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας ήταν λαµπρά και
αξιοπρεπής, υπόδειγµα Ασκληπιάδος, όπως τον
ξέρουν οι ασθενείς του, που παρακολούθησε και
παρακολουθεί στην περιοχή, από τους οποίους
απολαµβάνει την εκτίµηση και την εµπιστοσύνη.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών
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Γνωρίζετε ότι

Το cranberry είναι γνωστό σαν φυσικό
φάρµακο για τη θεραπεία της χρόνιας
ουρολοίµωξης, συµβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς, αλλά και
στην υγεία του στόµατος.

Το δενδρολίβανο τονώνει το στοµάχι και
τα νεύρα, είναι ενεργητικό στην κυκλοφορία του αίµατος, χαλαρωτικό, εντοµοαπωθητικό.

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης και της ανάρρωσης από µία ίωση, οι ανάγκες του οργανισµού είναι
αυξηµένες, ενώ απαιτείται και κατανάλωση 2 λίτρων υγρών ηµερησίως για την αποφυγή αφυδάτωσης.
Προστατευτείτε από τις ιώσεις καταναλώνοντας µεγάλες ποσότητες
από φρούτα και λαχανικά.

Το φρούτο Amalaki, είναι φυσικό αντιοξειδωτικό, καθυστερεί τη
φυσική διαδικασία γήρανσης του
σώµατος, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα, βοηθάει στην άριστη
λειτουργία του ήπατος, ανακουφίζει από διάφορες στοµαχικές ασθένειες, από τον βήχα, το κρυολόγηµα, τον πονόλαιµο και άλλες λοιµώξεις του αναπνευστικού.

Λίγα χιλιόµετρα έξω από τα Χανιά,
βρίσκεται το χωριό Μειλία στο οποίο
τρείς άνθρωποι δηµιούργησαν µία
οικοτουριστική µονάδα, ανάµεσα σε
πλατάνια, καστανιές, κουµαριές και
βράχια. Στο χωριό αυτό δεν περνούν
αυτοκίνητα και δεν έχει ηλεκτρικό.
Μοιάζει να έχει φυτρώσει από την
παλιά Κρητική γη.

Οι διαβητικοί µπορούν να τρώνε φρούτα σε στερεά µορφή, αλλά
Τα φρούτα που έχουν πορτοκαλί χρώµα, όπως τα καρότα, τα βερίκοκα, αποτελούν επιπλέον πηγή Β-καροτίνης, ουσίας, που ο οργανισµός µετατρέπει σε
βιταµίνη Α, η οποία προστατεύει από τις
βλαβερές ακτίνες του ηλίου.

Οι πατάτες περιέχουν βιταµίνη C, υδατάνθρακες, αµινοξέα, λυσίνη, τρυπτοφάνη, κάλιο. Είναι δε ελεύθερες γλουτένης. Απορρίπτουµε όσες έχουν πρασινίσει, γιατί περιέχουν υψηλές ποσότητες µίας φυσικής τοξικής ουσίας, της
σολανίνης.

δεν ενδείκνυται να πίνουν χυµούς ακόµα και αν είναι 100% φυσικοί,
ούτε να τρώνε αποξηραµένα φρούτα και αυτό διότι ο χυµός συγκεντρώνει πολύ µεγαλύτερες ποσότητες ζάχαρης και η επεξεργασία στα αποξηραµένα φρούτα τα κάνει πολύ συµπυκνωµένα σε φυσικά σάκχαρα.

Οι µελιτζάνες προστατεύουν
από τις επικίνδυνες ελεύθερες
ρίζες, ενώ περιέχουν φυτικές
ίνες, βιταµίνες, µέταλλα, χλωρογενικό οξύ και νιασίνη.

Η ΕΛΛΑ∆Α είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγική χώρα του κόσµου και
Ο µάραθος είναι τονωτικό, σπασµολυτικό, αντιβηχικό, φρεσκάρει την αναπνοή.

Ο ελληνικός καφές δρα ευεργετικά
στην πρόληψη του Πάρκινσον, καθυστερεί την έναρξη της νόσου Alzheimer και
διευκολύνει την καλύτερη ρύθµιση των
επιπέδων γλυκόζης στο αίµα.

Το κρεµµύδι είναι βακτηριοκτόνο,
αντιφλεγµονώδες, διουρητικό, τονώνει τη χολή, µειώνει την αρτηριακή πίεση.

Οι σκίουροι κάθε χρόνο κρύβουν εκατοντάδες καρπούς δέντρων στο έδαφος,
αλλά ξεχνάνε που έκρυψαν το 50% αυτών, έτσι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των δασών.

οι Έλληνες, οι µεγαλύτεροι καταναλωτές ελαιόλαδου από κάθε άλλον
λαό. Το ελαιόλαδο αποτελεί µία πλούσια πηγή ενέργειας, ενώ προλαµβάνει ορισµένες ασθένειες του ήπατος, συµβάλλει στη θεραπεία του διαβήτη, προλαµβάνει την αρτηριοσκλήρυνση και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις, αυξάνει
την άµυνα του οργανισµού, συµβάλλει στην καλή λειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος και στην ανάπτυξη του οργανισµού κατά την παιδική ηλικία,
µειώνει την πιθανότητα καρκινογένεσης,
επιβραδύνει την γήρανση του
δέρµατος.

Η κανέλα είναι
τονωτικό, αντιοξειδωτικό, αντισηπτικό, µικροβιοκτόνο.

Σοφά Λόγια
Στα παιδιά µας µεταδίδουµε αυτό
που είµαστε και όχι αυτό που λέµε.
Οι άνθρωποι οφείλουν να σέβονται:
Μέσα στο σπίτι, τους γονείς τους.
Έξω, όλο τον κόσµο. Στη µοναξιά,
τον εαυτό τους.
Όταν δύο άνθρωποι µαλώνουν
φταίει εκείνος που είναι πιο έξυπνος.
Β. Γκαίτε

Ρίγανη και ελιές να τα πιεις στο ποτήρι
ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙ∆Η

Ο κουρκουµάς έχει αντιφλεγµονώδη δράση και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, είναι αντισηπτικό και διευκολύνει
την πέψη.

Το γαρύφαλλο είναι αντιοξειδωτικό,
καταπραϋντικό, χωνευτικό, καταπολεµά την στοµατική κακοσµία.

Το αγγούρι περιέχει το ένζυµο ερεψίνη που βοηθά στην πέψη των πρωτεϊνών, επίσης βιταµίνη C και έχει υψηλή
περιεκτικότητα σε νερό.

Το θυµάρι ανοίγει την όρεξη, διευκολύνει την πέψη, είναι χολαγωγό, σπασµολυτικό και αντιβηχικό.

Μπορεί να γελάµε όταν το ούζο
κάνει το γνωστό κοκτέιλ Long Island
«Μακρόνησος» στα µπαρ της Μήλου
και το «Τuba Libre», ωστόσο τα ελληνικά αποστάγµατα κάνουν πραγµατικά θραύση στις συνταγές των
bartenders και τα τελευταία τρία χρόνια έχουν κερδίσει επάξια τη θέση
τους µέσα στα ανοξείδωτα σέικερ.
Κυρίαρχη πίσω από την µπάρα αναδεικνύεται η µαστίχα Χίου,
η οποία χρησιµοποιείται ευρύτατα
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα ελληνικά προϊόντα γενικότερα είναι αρκετά διαδεδοµένα. Χρησιµοποιούν
φύλλα κάππαρης από τη Σαντορίνη,
ελληνικό λάδι, φύκια, ελιές από την
Κρήτη, ρίγανη, φασκόµηλο.
Τη χιώτικη µαστίχα ακολουθούν

το κουµ κουάτ, που συναντάται στην
Κέρκυρα, το γλυκόπικρο κίτρο Νάξου, η τεντούρα της Πάτρας µε αρώµατα κανέλας, η αµυγδαλωτή σουµάδα, ενώ τα ελληνικά βότανα, όπως η
ρίγανη, το θυµάρι ή ο κρόκος Κοζά-

νης αρωµατίζουν ποτά βάσης, όπως
το τζιν, επισηµαίνει ο Γιώργος Καβακλής του µπαρ «Spoiled» στην Αθήνα. Οι Έλληνες καταναλωτές προτιµούν τις πιο γλυκόξινες και φρουτένιες γεύσεις.
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Έπεσε το... θαλάσσιο µέτωπο της Πάτρας
Κάποιο απογευµατινό του Οκτώβρη βρεθήκαµε µε µία φιλική
συντροφιά σε ένα τµήµα της παραλίας, σ’ αυτή που η πολιτεία
µετά από τόσους αγώνες παραχώρησε πρόσφατα, σ’ αυτήν που
ο ∆ήµος τα τελευταία χρόνια έχει ανάλογα διαµορφώσει, µε την
δηµιουργία δρόµου περιπάτου και ποδηλάτου, ανάµεσα στα δέντρα και δίπλα στην ακτή.
Μία έκταση αρκετά µεγάλη, η οποία έχει αλλάξει όψη και δεν
έχει τίποτα να θυµίζει από το κοντινό παρελθόν.
Με τις παιδικές και αθλητικές υποδοµές που διαθέτει, προσφέρεται η δυνατότητα σε µικρούς και µεγάλους να περνούν αρκετές ξέγνοιαστες ώρες και να απολαµβάνουν το φυσικό περιβάλλον µε τα πανύψηλα δέντρα, µε τη θαλάσσια αύρα, µε το απέραντο γαλάζιο, το ονειρεµένο ηλιοβασίλεµα του Πατραϊκού και µε
τις απέναντι ακτές και βουνά της Ρούµελης.
Είδαµε σε όλους αυτούς τους χώρους, µικρά παιδιά να παί-

ζουν και να τρέχουν ανέµελα, µακριά από το φόβο των διερχόµενων τροχοφόρων, οι γονείς να χαίρονται γι’ αυτό το απόκτηµα, γι’ αυτό που προσετέθη επιτέλους στην πόλη. Ένα όνειρο χιλιάδων Πατρινών άρχισε να υλοποιείται και να µπορούν άνετα
να βγαίνουν στη δική τους ακτή.
Άνοιξε, µετά από την σχετική παραχώρηση του πρώτου τµήµατος το θαλάσσιο µέτωπο της πόλης, η οποία ήταν εγκλωβισµένη και αποκοµµένη από την εύκολη πρόσβαση στη θάλασσά της.
Απαιτήθηκαν πολλά χρόνια και µεγάλοι αγώνες για να σπάσει! Ήταν ένα αρραγές µέτωπο από τις αγκυλώσεις των κυβερνώντων και της γραφειοκρατίας. Όσο µάλιστα βλέπαµε και άλλες πόλεις της πατρίδας µας π.χ. Θεσσαλονίκη, Βόλο, Καλαµάτα, τόσο η οργή και η αγανάκτηση ξεχείλιζαν.
Η επιµονή όµως, αρκετών φορέων της πόλης και η συµµετοχή
του Πατραϊκού λαού έφερε το αισιόδοξο αποτέλεσµα, το µέτωπο

έσπασε και ξεχύθηκαν οι συµπολίτες µας και δικαίως το απολαµβάνουν, παρά το ότι είµαστε ακόµη στην αρχή. Η πόλη πήρε αυτό που εδικαιούτο και σίγουρα η πόλη σταδιακά θα αλλάξει όψη.
Σ’ αυτό τον πολυετή αγώνα τόσων φορέων (ανάµεσά τους κάποιοι ξεχώρισαν), υπήρξε και ο δικός µας Σύλλογος στις περιόδους των γενικών κινητοποιήσεων και δικαίως νιώθουµε περισσή
χαρά και ικανοποίηση για την ευχάριστη εξέλιξη, αφού σε αυτή
την παραλία θα προσφύγουν και κάτοικοι από τη δική µας περιοχή, από την περιοχή του τέως ∆ήµου Μεσσάτιδος και όχι µόνο.
Ωστόσο, παραµείνει ανοικτό το θέµα της συνολικής διεκδίκησης του θαλάσσιου µετώπου, το οποίο θα αποκτηθεί όπως δεσµεύτηκαν οι αρµόδιοι, µετά τη µεταφορά του εµπορικού λιµένα
στο νέο. Το ήδη διαθέσιµο τµήµα φθάνει και παραφθάνει για να
αλλάξει την ποιότητα της ζωής µας, την οποία τόσο πολύ έχουµε ανάγκη στους δύσκολούς καιρούς.

Μετρήσεις για την ατµοσφαιρική ρύπανση στην Πάτρα
Η ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και µεταβάλλουν τις
κλιµατικές συνθήκες. Ειδικά οι επιπτώσεις στην υγεία θεωρούνται σηµαντικές για µια σειρά από νοσήµατα
του αναπνευστικού συστήµατος και
ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσµού,
όπως οι ηλικιωµένοι και τα µικρά
παιδιά. Στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, η ατµοσφαιρική ρύπανση µετράται σε κάποιες µεµονωµένες περιοχές που δεν καλύπτουν
επαρκώς την πόλη, ενώ δεν υπάρχει άµεση ενηµέρωση για τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν.
∆ύο Πατρινοί επιστήµονες, ο
Γιώργος Κοσµόπουλος και ο Βασίλης Σαλαµαλίκης, συνεργάτες του
Εργαστηρίου Φυσικής της Ατµόσφαιρας του Πανεπιστηµίου Πατρών, αποφάσισαν να εγκαταστήσουν ένα σύστηµα µέτρησης και ενηµέρωσης του κοινού για τις τρέχου-

σες συνθήκες ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα. Για τον εξοπλισµό, ζητείται η συµµετοχική χρηµατοδότηση από τους πολίτες, µια διαδικασία που είναι διεθνώς γνωστή
ως crowdfunding. Με τον τρόπο αυτό, πολλοί πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν το εγχείρηµα µε µικρά ποσά, να το χρησιµοποιήσουν και να υπάρξει η κατάλληλη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για τον αέρα που αναπνέουµε. Είναι µια διαδικασία που χρησιµοποιείται ευρύτατα στο εξωτερικό και εφαρµόζεται για πρώτη φορά στην Πάτρα.
Όλα τα δεδοµένα θα είναι ελεύθερα διαθέσιµα προς όλους τους ενδιαφερόµενους. Σκοπός τους είναι
να παρέχεται πληροφόρηση για τις
συνθήκες ρύπανσης στην πόλη σε
πραγµατικό χρόνο και να κάνει τον
κόσµο να νοιαστεί για την ποιότητα του αέρα στην Πάτρα. Mια πόλη
που έχει αρκετή ατµοσφαιρική ρύ-

πανση, είτε λόγω των ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων (π.χ. κυκλοφορία
αυτοκινήτων, τζάκια, πυρκαγιές σε
αγροτικές περιοχές) είτε από φυσικούς λόγους (π.χ. σκόνη από τη Σαχάρα). Επίσης, παρέχει τα απαραίτητα φυσικά σηµεία για την πανοραµική καταγραφή των ατµοσφαιρικών συνθηκών.
Το σύστηµα στην αρχική φάση
ανάπτυξής του, θα βοηθηθεί από τις
µετρήσεις και τον εξοπλισµό του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατµόσφαιρας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Η
συµµετοχή στη χρηµατοδότηση µπορεί να γίνει µέσω της διαδικτυακής
πλατφόρµας indiegogo στην ιστοσελίδα: https://www.indiegogo.com/
projects/aether-an-air-qualitytracker-health#/.
Πηγή: ∆ελτίο Τύπου
Πανεπιστηµίου Πατρών
Τµήµα Φυσικής
Εργαστήριο Φυσικής
της Ατµόσφαιρας

Εκδηλώσεις Συλλόγου

Κυριακή 15 Ιανουαρίου
Γενική Συνέλευση -Αρχαιρεσίες - Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κέντρο ‘’Μπαλκόνι’’ της Χαλανδρίτσας.

Κυριακή 22 Ιανουαρίου
θεατρική παράσταση στην
Αθήνα, θέατρο Ιλίσια ‘’Μάνα θα πάω στο Χόλυγουντ’’.

10-12 Φεβρουαρίου
Χειµερινή εκδροµή, Χιονοδροµικό Μετσόβου, Βεργίνα, Πέλλα, Θεσσαλονίκη.

Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου
Συνεστίαση για την Τσικνοπέµπτη στην ταβέρνα «Μουριές» (Πατρών-Κλάους)

Παρασκευή 3 Μαρτίου
Α΄ Χαιρετισµοί στην Παναγία της Κορυφής (Κορινθία)

Κυριακή 19 Μαρτίου
Ιατροκοινωνική εκδήλωση µε θέµα «∆ιατροφή
και Καρκίνος» στο Πνευµατικό Κέντρο Ι.Ν. Αγ.
Θεοδώρων ∆εµενίκων.

