Εκδηλώσεις Συλλόγου

14 Ιουνίου

27-28 Ιουνίου

1) Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για το Περιβάλλον
στην Ι.Μ. Ομπλού (πρωί)
2) Συναυλία στο Θέατρο Κρήνης με την ορχήστρα
Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» (βράδυ)

6 Ιουνίου

Περίπατος
στο τείχος Δυμαίων
με ξενάγηση

18 Αυγούστου

Εκδρομή
στην Αρχαία
Μεσσήνη
-Καλαμάτα

Αεροπορική
εκδρομή
στη Ρουμανία

Κωδικός
117076

ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο

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

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Μη ασφαλή τρόφιµα και καρκίνος
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Θέας

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

«OΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ»
στο Πνευµατικό Κέντρο Ι.Ν. Εισοδίων Φαρρών

Τα Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας
Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θέας «Η
Ζωοδόχος Πηγή» με την ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας της Υγείας (7 Απριλίου) οργάνωσαν την Τετάρτη 1η Απριλίου

2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο Θέας, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Διατροφή
και Καρκίνος». Η εκδήλωση ξεκίνησε με
την προβολή video για τα μη ασφαλή τρόφιμα που ευθύνονται για το θάνατο, περίπου 2 εκατομμυρίων ατόμων ετησίως,
κυρίως παιδιών. Πρώτος πήρε το λόγο

ο Πρόεδρος, κ. Β. Κοτσώνης, ο οποίος
καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρευρισκoμένους και το συνδιοργανωτή
Σύλλογο. Ο κ. Μπούρδος Σπύρος, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θέας
«Ζωοδόχος Πηγή» είπε μεταξύ άλλων:
(συνέχεια στη σελίδα 5)

Θαλάσσιο Μέτωπο: Οχι στους φράχτες και στο ξεπούληµα

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου στη συγκέντρωση

Με εκατοντάδες πολίτες του καλλικρατικού
Δήμου της Πάτρας, με δεκάδες εκπροσώπους
από φορείς της Περιφέρειας, Βουλευτές του
Νομού Αχαΐας, εκπροσώπους της νυν και τέως Δημοτικής αρχής της Πάτρας, της επιτροπής διεκδίκησης του Θαλάσσιου Μετώπου, του
Εμπορικού Συλλόγου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και των Περιβαλλοντικών οργανώσεων,
έγινε η Παμπατραϊκή συγκέντρωση στο Μόλο
της Αγίου Νικολάου, το Σάββατο 4 Απριλίου,
τους οποίους είχαν προσκαλέσει ο Δήμος και
η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών.
(συνέχεια στη σελίδα 8)

Ο κ. Μαραζιώτης Ευάγγελος (δεξιά) στο μέσον οι μαθητές Γκολώνη
και ο Καπογιαννόπουλος και αριστερά ο κ. Α. Μιχαλόπουλος
Με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιοχής του
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας την Τετάρτη 22
Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό
Κέντρο του Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Φαρρών,
ενημερωτική εκδήλωση με την ευκαιρία της
εορτής για την Παγκόσμια Ημέρα της Γης.

Βασικοί ομιλητές ήσαν ο τ. αναπλ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Ευάγγελος
Μαραζιώτης ο οποίος ανέπτυξε το σκοπό και το
ιστορικό της ημέρας, και ο Δρ. ηλεκτρολόγοςμηχανικός κ. Πέτρος Γανός, ο οποίος μίλησε
για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
(συνέχεια στη σελίδα 4)

Προλαμβάνεται ο Καρκίνος
του Παχέως Εντέρου;
Ημερίδα στο Μπεγουλάκι

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΩΝ

Προ μηνός επικροτήσαμε την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας με την οποία επιβλήθηκε
προσωρινή διακοπή του πυρηνελαιουργίου στην ΒΙΠΕ Πατρών, για
τον λόγο ότι δεν ετηρούντο συγκεκριμένοι όροι. Η διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας επιβάλλεται

Κλείνουν
οριστικά;

Οι εκπρόσωποι του
Συλλόγου
μας μαζί
με άλλους
φορείς
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
29 του νόμου 3982 του ’11, μόνο όταν
από την λειτουργία του προκαλείται
άμεσος κίνδυνος, εκτός των άλλων
αναφερόμενων, για την προστασία του
Περιβάλλοντος και την Υγεία και ασφάλεια των περιοίκων.
(συνέχεια στη σελ. 2)

Αποψη του
πολυπληθούς
ακροατηρίου

Διατροφή και καρκίνος του παχέως εντέρου ήταν το θέμα που απασχόλησε την
πολυπληθή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου
και Παύλου Μπεγουλακίου, την οποία οργάνωσε πρωτίστως η Ενορία σε συνεργασία με το Σύλλογο Προστασίας Υγείας και
Περιβάλλοντος Περιοχής Κ.Υ.Χαλανδρίτσας
και με το Σύλλογο «ΑγκαλιάΖΩ».

Ομιλητής ο χειρούργος με εξειδίκευση στις
παθήσεις του πεπτικού κ. Απόλλων Ζυγομαλάς και στο συντονισμό ο παθολόγος Παν. Θεοδωρόπουλος π. Δ/ντής του
Κ.Υ.Χ., μέλος του Συλλόγου μας.
Την εκδήλωση ξεκίνησε ο αντιπρόεδρος
του Συλλόγου μας, υγιεινολόγος κ. Ι. Δετοράκης τονίζοντας μεταξύ των άλλων
τη συχνότητα της νόσου στην εποχή μας.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
1) Η αιολική ενέργεια
αναπτύσσεται δυναµικά

Ούριος άνεμος πνέει για την αιολική
ενέργεια στην Ελλάδα, η οποία συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2014 και
αναμένεται να αναπτυχθεί με ακόμα πιο
αλματώδη ρυθμό το 2015. Η συνολική
αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε το
περασμένο έτος ήταν 113,9 μεγαβάτ
(MW), ελάχιστα μειωμένη σε σχέση με
το 2013. Ακόμα πιο σημαντικό είναι πως,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), στα τέλη του 2014
βρίσκονταν ήδη υπό κατασκευή ή είχαν
αποκτήσει συμβόλαιο νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 246,5 MW. Τα μεγαβάτ αυτά αναμένεται να προστεθούν
εντός του 2015 στο δυναμικό της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Ο συνδυασμός των αιολικών που τέθηκαν σε λειτουργία το 2014 και εκείνων
που είναι έτοιμα για το 2015 «αποδεικνύει την αναπτυξιακή δυναμική και τις
προοπτικές των αιολικών επενδύσεων
στην Ελλάδα, που υλοποιούνται προσφέροντας απασχόληση και εισόδημα
σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική
οικονομία, ενώ παράλληλα συμβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων του 2020
και στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος», τονίζει στην ανακοίνωσή
της η ΕΛΕΤΑΕΝ.
Σε επίπεδο περιφερειών, στη Στερεά
Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί οι περισσότερες ανεμογεννήτριες (με μεγάλη συγκέντρωση στην Εύβοια) και φέρουν
αιολική ισχύ 602,8 MW (30,6%), ακολουθεί η Πελοπόννησος με 367,95 ΜW
(18,6%) και η Ανατολική Μακεδονία –
Θράκη όπου βρίσκονται 282,55 MW
(14,3%).
Εντυπωσιακή είναι η ανάπτυξη της
αιολικής ενέργειας στο πέρασμα των
χρόνων. Αν και η Ελλάδα ήταν μια από

τις πρώτες χώρες του κόσμου στις οποίες τοποθετήθηκαν ανεμογεννήτριες, το
1986-87 (με ισχύ 0,8 MW), η συνέχεια
δεν ήταν ανάλογη. Το 1990 η εγκατεστημένη αιολική ισχύς ήταν μόλις 1,5
MW, το 1991 3,9 MW, για να κλείσει η
τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα με
μόλις 106,8 MW το 1999.
Μετά το 2000 άρχισε η πιο δυναμική
περίοδος, με τοποθέτηση από 50 έως
100 MW το έτος, ενώ την τριετία 2005,
2006, 2007 τοποθετούνταν πάνω από
120-150 MW το έτος.
Επενδυτικό μπουμ εν μέσω της κρίσης έγινε τη διετία 2010 (180 MW εγκαταστάθηκαν εκείνη τη χρονιά) και 2011,
όπου τέθηκαν σε λειτουργία 310 MW
αιολικής ενέργειας.
Με βάση τα στοιχεία που έχουμε ήδη
για τα αιολικά πάρκα που βρίσκονται υπό
κατασκευή ή έχουν ήδη συμβολαιοποιηθεί, το 2015 θα είναι μια από τις πιο
δυναμικές χρονιές στην ανάπτυξη της
αιολικής ενέργειας.

21ου αιώνα. Αναμένουμε το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη να
συνεχιστεί, με δεδομένα τα υψηλά επίπεδα αερίων που οφείλονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και εκλύονται
στην ατμόσφαιρα αλλά και την διαρκώς
αυξανόμενη συσσώρευση θερμότητας
στους ωκεανούς. Τα δεδομένα αυτά μας
δεσμεύουν για ένα πιο θερμό μέλλον»,
δήλωσε ο γ.γ. του WMO.

3)«Ναι» από το
ευρωκοινοβούλιο στα
µεταλλαγµένα τρόφιµα

2) Το 2014
η πιο θερµή χρονιά
στον πλανήτη Γη

Η διαρκώς αυξανόμενη τάση που ακολουθούν οι θερμοκρασίες στον πλανήτη, εξαιτίας της ανισορροπίας των
κλιματικών συνθηκών, καταγράφεται
στην έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας (WMO), η οποία
χαρακτηρίζει το 2014 ως τη θερμότερη
χρονιά μέσα στον 21ο αιώνα. Σύμφωνα
με την έκθεση οι θερμοκρασίες του αέρα, τόσο πάνω από την γη όσο και πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το
2014 ήταν κατά 0,57 βαθμούς Κελσίου
μεγαλύτερες από το μακροπρόθεσμο
μέσο όρο των 14 βαθμών Κελσίου που
είχε οριστεί για την περίοδο 1961-1990.
«Τουλάχιστον 14 από τα 15 πιο θερμά
έτη καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του

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

Εγκρίθηκε από το ευρωκοινοβούλιο,
με 480 ψήφους υπέρ και 159 κατά, η νομοθεσία που επιτρέπει στα κράτη μέλη
της ΕΕ να αποφασίσουν τα ίδια για την
καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Η νομοθεσία επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαγορεύσουν
την καλλιέργεια στην επικράτειά τους
για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής,
δημόσιας υγείας και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, ακόμη και αν η
καλλιέργεια έχει πάρει σχετική έγκριση
ασφαλείας. Ωστόσο ακτιβιστές επισημαίνουν πως πλέον ανοίγει ο δρόμος
για την «εισβολή» στην ΕΕ των μεταλλαγμένων τροφίμων.
Σημειώνεται πως, όπως έχει συμβεί
και στο παρελθόν σε πολλές περιοχές

όπου επιτράπηκε η καλλιέργεια μεταλλαγμένων, είναι πρακτικά αδύνατο να
περιοριστούν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί σε ένα γεωγραφικό
χώρο, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα προϊόντα όπως σε
ζωοτροφές ή ακόμη και σε τρόφιμα για
τους ανθρώπους (αλεύρι, κονσέρβες,
είδη ζαχαροπλαστικής, μπισκότα κ.λπ.).
Η κοινοτική συνθήκη επιβάλλει την
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών / προϊόντων σε όλες ανεξαιρέτως τις κοινοτικές χώρες που δεν διαθέτουν κανένα
μέσον άμυνας.
Επίσης τίθεται πάντα και το ζήτημα
της «μόλυνσης» καλλιεργειών από μεταλλαγμένους σπόρους. Mέχρι σήμερα
γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες έχουν κερδίσει την έγκριση της ΕΕ,
αλλά μόνο το αραβόσιτο MON810 της
εταιρείας κολοσσού της βιομηχανίας
μεταλλαγμένων τροφίμων «Monsanto»
καλλιεργείται ακόμα μετά την πρώτη
έγκριση το 1998. Δύο άλλα είδη καλαμποκιού συν την πατάτα Amﬂora της
BASF έχουν εγκαταλειφθεί.
Στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία κυριαρχούν οι απόψεις για την απειλή των μεταλλαγμένων
τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για
την αξιοπιστία της γεωργικής τους παραγωγής.
Ωστόσο άλλες χώρες, και κυρίως η
Μεγάλη Βρετανία, είναι υπέρμαχοι των
μεταλλαγμένων υποστηρίζοντας πως
πρόκειται για μια σημαντική τεχνολογία στον τομέα των τροφίμων, που δεν
πρέπει να αγνοηθεί.
Από το 2010, όταν και κατατέθηκε για
πρώτη φορά η νομοθεσία για τα μεταλλαγμένα, αναζητήθηκε χωρίς επιτυχία
μια συμβιβαστική λύση μεταξύ των δύο
απόψεων, ώστε να υπάρξει μια ενιαία
στάση της ΕΕ στο ζήτημα. Τελικά αποφασίστηκε η λύση της χρήσης μεταλλαγμένων κατ’ επιλογή από τα κράτη
μέλη της ΕΕ.
«Η σημασία της απόφασης μπορεί να
υπερβαίνει τον τομέα των μεταλλαγμένων», σημείωσε ο Πάβελ Σβιντλίκι του
ινστιτούτου Open Europe. «Αναγνωρίζει

ρητά ότι οι διαφορετικές οπτικές ανάμεσα στα κράτη-μέλη επιβάλλουν πιο
ευέλικτη προσέγγιση από την πλευρά
της Ε.Ε. με μεγαλύτερη ικανότητα των
κρατών-μελών να προσαρμόζουν την
πολιτική τους στις δικές τους οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές συνθήκες.
Αυτή η στάση πρέπει να τηρηθεί και σε
σειρά άλλων πολιτικών της Ε.Ε., από τις
διασφαλίσεις των χωρών που βρίσκονται εκτός ευρώ μέχρι τη μεγαλύτερη
συνεργασία στον τομέα της απελευθέρωσης υπηρεσιών και τη συνεργασία
των διωκτικών αρχών», υποστήριξε.

4) Επιταχύνεται
η άνοδος της στάθµης
των θαλασσών

Η άνοδος της στάθμης των θαλασσών
παγκοσμίως κατά τις δύο τελευταίες
δεκαετίες έχει επιταχυνθεί πολύ περισσότερο από ό,τι νόμιζαν μέχρι σήμερα
οι επιστήμονες, ενώ αντίθετα πιο πριν
η άνοδος των υδάτων ήταν μικρότερη
σε σχέση με τις παλαιότερες εκτιμήσεις,
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Μετά το 1990, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η στάθμη αυξάνεται πολύ
πιο γρήγορα από τις έως τώρα εκτιμήσεις, με ρυθμό υπερδιπλάσιο από ό,τι
πριν το 1990.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΩΝ

Κλείνουν
οριστικά;
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής του Κέντρου Υγείας
Χαλανδρίτσας , η οποία γειτνιάζει με
τη ΒΙΠΕ, υψώνει για άλλη μια φορά
τη δική του φωνή διαμαρτυρίας μαζί
με τις υπάρχουσες διαμαρτυρίες και
αντιδράσεις των κατοίκων και φορέων της περιοχής για τη μη σωστή
λειτουργία των πυρηνελαιουργίων
της ΒΙΠΕ.
Με το θέμα αυτό ο Σύλλογος έχει
ασχοληθεί αρκετές φορές και στο
εγγύς και στο απώτερο παρελθόν, με
γραπτές διαμαρτυρίες, με ακτιβιστικές δράσεις, με δημοσιεύματα στον
Τύπο της πόλης και στην εφημερίδα
μας «ΥΠΑΙΘΡΟΣ».

Η επιμονή των αρμοδίων της ρυπογόνου επιχείρησης έχει προκαλέσει τη
δίκαιη αγανάκτηση των κατοίκων και
των φορέων της ευρύτερης περιοχής,
μέχρι και την Πάτρα. Η εκπομπή των
ρύπων και η έντονη δυσοσμία που
αναδύεται, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία, υποβαθμίζεται ο υδροφόρος
ορίζοντας και βέβαια εξοργίζονται οι
πάντες, πρωτίστως με την αδυναμία
των υπευθύνων της επιχείρησης να
απαλείψουν το χρονίζον πρόβλημα.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Το ΔΣ του Συλλόγου συμπαρατάσσεται με τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής στον αγώνα για
την εξεύρεση μόνιμης λύσης του προβλήματος, το οποίο συν τοις άλλοις
εκθέτει και τουριστικά τη πόλη μας.
Πολυμελής αντιπροσωπεία του
Συλλόγου μας με άλλους τοπικούς
φορείς και την ΟΙΚΙΠΑ συμμετείχε
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έξω
από το Πυρηνελαιουργίο στη ΒΙΠΕ

Πατρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου. Ενεκρίθη ψήφισμα διαμαρτυρίας το οποίο επιδόθη
στη διεύθυνση του εργοστασίου από
τον Πρόεδρο του Συλλόγου Παραλίας
κάτω Αλισσού, στα ΜΜΕ, στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.
Ο Σύλλογος ζητά από τους υπευθύνους της εξουσίας:
1) Να υπαχθούν στους περιβαλλοντικούς όρους των πυρηνελαιουργίων
η υποχρέωση απαραίτητης εγκατάστασης μονίμων συστημάτων καταγραφής εκπομπών στα απαγωγικά
συστήματά των.
2) Να εξεταστούν σε συνεργασία με
τις υγειονομικές υπηρεσίες ή το εργαστήριο περιβαλλοντικής μικροβιολογίας τυχόν επιπτώσεις στη Δημόσια
Υγεία των γειτνιαζόντων οικισμών
από τις αέριες εκπομπές των.
(συνέχεια στη σελίδα 8)

Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!
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Υγιεινό Πόσιµο Νερό
Τον περασμένο Ιανουάριο περαιώθηκε
ο καθιερωμένος ετήσιος δειγματοληπτικός
έλεγχος του πόσιμου νερού στη περιοχή
ευθύνης του Συλλόγου μας. Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στις αρμόδιες Δημοτικές αρχές Ερυμάνθου και Πατρών. Στο
Δήμαρχο Ερυμάνθου κο. Αθανάσιο Καρπή
το Δ.Σ. διαβίβασε το ακόλουθο έγγραφο για
τη βελτίωση του πόσιμου νερού με σχετικές
οδηγίες του Αντιπροέδρου του Συλλόγου
υγιεινολόγου, κ. Ι. Δετοράκη.
«Θα θέλαμε, ως Σύλλογος Προστασίας
Υγείας να σας γνωρίσουμε μέσα στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας μας, τα κάτωθι για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων που βέβαια σε αυτά έχουν
υποχρέωση και οι πολίτες για ένα επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟ
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

1. Σε οποιαδήποτε γεώτρηση απαιτείται περίφραξη, καθαρισμός του γύρω χώ-

ρου και τοποθέτηση περιμετρικά της οπής
σκυροδέματος.
2. Όταν τα υπέργεια μεταλλικά στοιχεία
της δεξαμενής παρουσιάσουν οξείδωση,
πρέπει να αντικατασταθούν (ελαιοχρωματισμός, με τρίψιμο κλπ.).
3. Η πρόσβαση προς τις δεξαμενές συλλογής νερού πρέπει να είναι εύκολη. Οι αγωγοί
της ύδρευσης πρέπει να βρίσκονται 0.5-1 μ.
υψηλότερα των υπονόμων, σε οριζόντια δε
απόσταση πάνω από 3 μ. (βάθος τοποθέτησης αυτών 0,8-1μ.).
4. Το νερό των πηγών περιέχει μικροοργανισμούς και άλλα οργανικά στοιχεία.
Αυτά παρασύρονται κατά τη μεταφορά του
νερού στο δίκτυο ύδρευσης. Κάποιοι από
τους μικροοργανισμούς αυτούς μπορεί να
είναι παθογόνοι και είναι δυνατόν να προκαλέσουν προσωρινές διαταραχές στην Υγεία.
Επομένως το πόσιμο νερό, απαραίτητο είναι να απολυμαίνεται προτού καταναλωθεί.
5. Χλωρίωση του νερού. Το χλώριο είναι
ισχυρά οξειδωτικό (απολυμαντικό) μέσο, το

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ
Στους θρησκευτικούς θησαυρούς με μακρά ιστορία, σε εθνικούς και πνευματικούς αγώνες αιώνων
συγκαταλέγεται επάξια και η πανσεβάσμια Ιερά Μονή Ομπλού, η οποία χάρις και στη διαχρονική παρουσία των αφοσιωμένων μοναχών της, παραμένει
όρθια και ακτινοβολεί στην περιοχή και στο έθνος.
Η τοποθεσία της Ιεράς Μονής της Παναγίας της
Ομπλίτισας, στο ομώνυμο βουνό του Παναχαϊκού,
δεσπόζει της Πάτρας και όλου του Πατραϊκού Κόλπου. Το πυκνό πράσινο, το όμορφο φυσικό περιβάλλον και η ανυπόκριτη φιλοξενία των υπηρετούντων,
έκαναν το μοναστήρι πόλο έλξης τόσο των προσκυνητών όσο και των αγωνιστών από το 1315, έτος
ίδρυσής του. Κτήτορες ο ιερομόναχος Ιωακείμ και
οι μοναχοί Ιωάσαφ και Περθένιος.
Η ονομασία της Μονής Ομπλού προήλθε από το
Αλβανικό «Ομπιλέ» που σημαίνει γλυκό. Ομπίλ’
Παναγία δηλαδή, Γλυκιά Παναγία της Κούκουρης.
Κούκουρη από την σύμπτυξη των λέξεων της Ελληνικής «κούκου» και της Αλβανικής «ουρ» που
σημαίνει βουνό, οπότε Κούκουρη σημαίνει το βουνό του Κούκου.
Η Ιερά Μονή είναι ιστορικά συνδεδεμένη με τα

οποίο δρα άμεσα και γρήγορα, καταπολεμώντας τους παθογόνους μικροοργανισμούς.
6. Η ποσότητα του χλωρίου που αναμιγνύεται με το νερό πρέπει να είναι υπό συνεχή έλεγχο, προκειμένου να αποφευχθούν
αντίθετα αποτελέσματα.
7. Η ποσότητα χλωρίου που διοχετεύεται
στη δεξαμενή δεν είναι πάντα σταθερή, αλλά
εξαρτάται από την κατανάλωση, την ποιότητα του νερού, τον αριθμό των μικροοργανισμών που υπάρχουν, στοιχεία τα οποία
μεταβάλλονται συνεχώς.
8. Οι δεξαμενές χλωρίου πρέπει να βρίσκονται σε οικίσκο με ειδική μόνωση και σε
σκοτεινό θάλαμο, ώστε το αποθηκευμένο
χλώριο να μην επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και το φως.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΔΙΑΡΡΟΕΣ

9. Άμεσος εντοπισμός της βλάβης και
άμεση επισκευή του δικτύου.
10. Έλεγχος των διαρροών μέσα στους
αγωγούς, οι οποίες σχηματίζονται από την

τακτική συντήρηση του δικτύου. Ανακαλύπτουμε τις απώλειες του νερού με μηχανές
ή ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και με μεθόδους υπερήχων.
11. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μετά από κάθε
επισκευή και σε όποιο τμήμα του αγωγού
γίνεται, προβαίνουμε σε υπερχλωρίωση με
διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης
και με τον αντίστοιχο χρόνο παραμονής του
διαλύματος στο δίκτυο.
12. Μετά από τον εντοπισμό του προβλήματος και την αντιμετώπισή του (αποκατά-

σταση της βλάβης του δικτύου ή με την λήψη
μέτρων προστασίας της πηγής), εφ’ όσον
το πρόβλημα είναι γενικευμένο, πρέπει να
εφαρμοστεί το μέτρο της υπερχλωρίωσης
της δεξαμενής υδροδότησης και σε όλο το
μήκος του συστήματος ύδρευσης, με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης και
αντίστοιχο χρόνο παραμονής, το οποίο στη
συνέχεια θα απορριφθεί, ξεπλένοντας με
άφθονο τρεχούμενο νερό ώστε μετά από
το καλό ξέπλυμα να ξεκινήσει η επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης για τους καταναλωτές.»

Επτακόσια χρόνια παρουσίας
Συµµετέχουµε στην επέτειο
βυζαντινά χρόνια των Παλαιολόγων, με τους Ενετούς, με τους Οθωμανούς και πάνω από όλα με την
Ελληνική Επανάσταση του 1821. Από το κατώφλι της
Μονής, πέρασαν σπουδαία ονόματα αγωνιστών του
‘21, αφού ήταν στο επίκεντρο πολλών αποφάσεων
και εξορμήσεων για τον αγώνα της ελευθερίας.
Την ιστορική διαδρομή, εν πολλοίς, άγνωστη στους
περισσότερους, είχαμε την ευκαιρία να την ακούσουμε από τους μοναχούς αρχιμανδρίτη π. Ειρηναίο
και το διάκονο Ιωσήφ, στο εκπαιδευτικό ίδρυμα
ΑΤΕΙ Πάτρας, το Σάββατο 21 Μαρτίου, στα πλαίσια
του εορτασμού των 700 χρόνων, από τη θεμελίωσή
της. Στο κατάμεστο αμφιθέατρο παρακολουθήσαμε
με ζωηρό ενδιαφέρον την επετειακή εκδήλωση, την
οποία οργάνωσαν με κάθε λεπτομέρεια οι μοναχοί
και οι φίλοι της Σταυροπηγιακής, όπως εχαρακτηρίζετο η Μονή.
Ο ηγούμενος αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Κωτσά-

κης ως οικοδεσπότης καλωσόρισε και ευχαρίστησε
στη σύντομη εισαγωγή του, τους παρευρισκόμενους
ιεράρχες κ.κ. Χρυσόστομο Πατρών, και Χρύσανθο
Κερνίτσης, τον κλήρο της πόλεως, τους ηγουμένους π.
Σημεών Ι.Μ. Γηροκομείου, π. Αρτέμιο Ι.Μ. Αγίων Πάντων, τους εκπροσώπους των Αρχών και Συλλόγων
αλλά και όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η πολύ
ωραία, όπως εξελίχθηκε, εκδήλωση, η οποία τίμησε
και δικαίωσε τους αγώνες τόσων και τόσων μοναχών.
Την ομιλία είχε ετοιμάσει η διδάκτορας της Ιστορίας, κ.
Νίκα Πολυχρονοπούλου-Κλαδά, η οποία για λόγους
ανωτέρας βίας, δεν κατάφερε να την παρουσιάσει.
Από τη σπουδαία αυτή αναφορά, γίναμε κοινωνοί
της συμμετοχής της Μονής Ομπλού στο πνευματικό, ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της περιοχής
καθώς επίσης και του σπουδαίου αρχείου που διαθέτει το μοναστήρι.
(συνέχεια στη σελίδα 5)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Άθλιες οι συνθήκες διαβίωσης των Ροµά της περιοχής µας
Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και
Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος «Είμαστε
Όλοι Πολίτες», το οποίο απευθύνεται
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ.
άποροι, ανασφάλιστοι, Ρομά, κλπ.) και
περιλαμβάνει ενημέρωση και εμβολιασμούς κατά του ιού της ηπατίτιδας Β,
του μηνιγγιτιδοκόκου και του HPV ιού,
υπεύθυνου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Κατά την διάρκεια των επισκέψεων
της υπεύθυνης ομάδας για τον παραπάνω σκοπό, στον καταυλισμό Ρομά Πετρωτού (περιοχής ευθύνης του
Συλλόγου μας), διαπιστώσαμε ότι εκεί
διαμένουν πολλές οικογένειες και πολλά μικρά παιδιά (ηλικίας από βρέφη
έως 15 ετών) σε πρόχειρα καταλύματα
φτιαγμένα από τους ίδιους με πρόχειρα υλικά, που βρίσκουν πεταμένα στα

σκουπίδια, τα οποία το χειμώνα δεν
εξασφαλίζουν στεγανότητα.
Επιπλέον, δεν υπάρχουν τουαλέτες
και το πρόβλημα υγιεινής και ασφάλειας μικρών και μεγάλων είναι υπαρκτό.
Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και
οι καταυλισμοί των Ρομά στο Δήμο Ερυμάνθου (Χαλανδρίτσας, Σταροχωρίου
Δαφνούλας, Φαρρών).
Κατόπιν αυτών των διαπιστώσεων από τις επισκέψεις μας, ζητήσαμε
εγγράφως από τις Δημοτικές αρχές
Πατρών και Ερυμάνθου την διάθεση
λυόμενων κατοικιών, χημικές τουαλέτες, ηλεκτροφωτισμό και στοιχειώδες
αποχετευτικό σύστημα ώστε να εξασφαλίζεται μια αξιοπρεπής και ασφαλής
διαβίωση και στοιχειώδεις συνθήκες
υγιεινής γιατί το θέαμα που συναντάμε κάθε φορά μας θλίβει και μας προβληματίζει ως πολίτες της περιοχής.
Το πρόγραμμα που υλοποιούμε χρη-

ματοδοτείται 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. Το πρόγραμμα
συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 5% με
ταμειακό κεφάλαιο του Συλλόγου μας
και 5% με εθελοντική προσφορά.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες για αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας
προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες π.χ.
άποροι, ανασφάλιστοι, Ρομά και γενικά
άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε υπη-

ρεσίες υγείας και οικονομικούς πόρους.
Παρέχει :
1) Ενημέρωση για την αναγκαιότητα
των εμβολιασμών κατά του ιού της
ηπατίτιδας Β, του μηνιγγιτιδοκόκκου
και του HPV, ιού υπεύθυνου για τον
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
2) Εμβολιασμούς για τις ανωτέρω ομάδες.
3) Παροχή ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξής των.
4) Παρεμβάσεις σε φορείς με σκοπό την
καταπολέμηση κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο 2014 και αφού μελετήθηκαν τα
στοιχεία, απευθύνθηκε στις ειδικές
ομάδες του Δήμου Ερυμάνθου και
της ευρύτερης περιοχής του Δήμου
Πατρέων (πρώην Δήμος Μεσσάτιδος)
και κατ’ εξοχήν στους εγκατεστημένους Ρομά, διότι θεώρησε ότι είναι
η πιο ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα
με δυσκολία πρόσβασης σε Δομές
Υγείας και με έλλειψη ενημέρωσης
σχετικά με την σπουδαιότηα των εμβολιασμών.
(συνέχεια στην τελευταία σελίδα)
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Προλαμβάνεται ο Καρκίνος του Παχέως Εντέρου;
Ημερίδα στο Μπεγουλάκι
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Η κ. Λαμπρινή Παπαχρυσανθάκη Πρόεδρος του
Αγκαλιάζω ανεφέρθη στη συμβολή της πρόληψης
και στην εθελοντική προσπάθεια της οργάνωσής της
προς αυτή την κατεύθυνση στην τοπική κοινότητα.
Ακολούθησε η εξαίρετη ομιλία του κ. Ζυγομαλά, ο οποίος κάλυψε σφαιρικά και με κατανοητές
έννοιες το θέμα και στη συνέχεια για αρκετή ώρα
υπήρξε συζήτηση με το ακροατήριο όπου κυριαρχούσαν οι νέοι και οι νέες. Την επιφώνηση έκανε ο π. Σωτήριος προϊστάμενος του Ιερού Ναού,
εξαίροντας τη συμμετοχή των εθελοντικών Συλλόγων και του ομιλητή για την πραγματοποίηση
της ιατροκοινωνικής εκδήλωσης που είχε τόσα
σπουδαία να προσφέρει σε όλους όσους είχαν τη
διάθεση να την παρακολουθήσουν και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, υποσχόμενος ότι
θα υπάρξουν και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις
όπως το έχει αποδείξει μέχρι τώρα.
Τον ομιλητή παρουσίασε ο κ. Π. Θεοδωρόπουλος,
λέγοντας μεταξύ των άλλων ότι: «σήμερα όσο ποτέ
άλλοτε, ευρισκόμενοι σε οικονομική κρίση, οφείλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στην πρόληψη
και στην πρώιμη διάγνωση. Με τη σημερινή εκδήλωση έχουμε την ευκαιρία να πληροφορηθούμε
για τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, τα οποία θα
μας απομακρύνουν από την επάρατη νόσο! Είμαι
σίγουρος ότι ο κ. Ζυγομαλάς θα δώσει απαντήσεις
στα ερωτήματα και στις ανησυχίες του σημερινού
ακροατηρίου».
Ο κ. Ζυγομαλάς τόνισε στην παρουσίασή του:
«Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί τον
3ο πιο συχνό καρκίνο παγκοσμίως και την 3η αι-
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Ο ομιλητής κ.
Απ. Ζυγομαλάς
και ο κ.
Ι. Δετοράκης,
αντιπρόεδρος
του Συλλόγου
(δεξιά)
τία θανάτου από καρκίνο. Υπολογίζεται ότι πάνω
από τους μισούς θανάτους θα είχαν αποφευχθεί
αν τηρούνταν οι οδηγίες για πρόληψη και πρώιμη διάγνωση. Εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα
άνω των 50 ετών και προσβάλλει εξίσου άνδρες
και γυναίκες.
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να παρουσιαστεί με μη ειδικά συμπτώματα, όπως αίμα
στα κόπρανα, αναιμία, απώλεια βάρους, αλλαγή
των συνηθειών του εντέρου (εναλλαγές διάρροιας/δυσκοιλιότητας), άτυπο πόνο στην κοιλιά,
φούσκωμα και άλλα. Δυστυχώς όμως, όπως και
για τους περισσότερους καρκίνους, δεν δίνει συ-

νήθως κανένα απολύτως σύμπτωμα στα αρχικά
στάδια, γι’ αυτό είναι σημαντικό να σεβόμαστε τις
οδηγίες για πρώιμη διάγνωση.
Από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου είναι η διατροφή πλούσια σε ζωικό λίπος και
ζωικές πρωτεΐνες, και φτωχή σε φυτικές ίνες. Η
παχυσαρκία, το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αποτελούν μερικούς ακόμα
παράγοντες κινδύνου. Υψηλό κίνδυνο φέρουν
επίσης τα άτομα των οποίων συγγενείς Α’ βαθμού διαγνώσθηκαν με καρκίνο στο παχύ έντερο.
Τέλος άτομα που υποφέρουν από γενετικές ασθένειες του εντέρου ή πάσχουν από χρόνιες κολί-

τιδες ή έχουν πολύποδες στο έντερο, διατρέχουν
σημαντικό κίνδυνο. Γίνεται κατανοητό ότι για την
πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου
χρειάζεται τροποποίηση του τρόπου ζωής μας, με
διατήρηση φυσιολογικού βάρους σώματος, κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών,
διακοπή καπνίσματος κλπ.
Η πρώιμη διάγνωση είναι εφικτή μέσω τακτικού ελέγχου με κολονοσκόπηση τουλάχιστον
ανά δεκαετία και μέσω ειδικού τεστ για ανίχνευση
αφανούς αίματος στα κόπρανα κάθε χρόνο. Γενικά
ο έλεγχος αυτός πρέπει να ξεκινά από την ηλικία
των 50 ετών, όμως ανάλογα με το ιστορικό και
την κλινική εικόνα του κάθε ασθενούς ο έλεγχος
εξατομικεύεται.
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αντιμετωπίζεται με τη χειρουργική αφαίρεση του τμήματος που
εντέρου που πάσχει (κολεκτομή) και μάλιστα σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις με ελάχιστα
επεμβατική μέθοδο, Λαπαροσκοπικά ή Διαπρωκτικά, προσφέροντας πλήθος πλεονεκτημάτων
στον ασθενή με τις λιγότερες δυνατές επιπλοκές.
Τέλος η αλματώδης ανάπτυξη χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και της ακτινοθεραπείας παρέχει
επιπλέον βοήθεια για την καταπολέμηση αυτού
του καρκίνου.
Συνοψίζοντας τα τρία βασικά σημεία που πρέπει
να γνωρίζουμε είναι: 1) Τροποποίηση του τρόπου
ζωής (σωστή διατροφή, άσκηση, διακοπή καπνίσματος) 2) Τακτικός έλεγχος με κολονοσκόπηση
και εξέταση αφανούς αίματος στα κόπρανα σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού 3) Ο καρκίνος
του παχέος εντέρου μπορεί να αντιμετωπισθεί.»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

«OΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ»
στο
Πνευματικό
Κέντρο του
Ιερού Ναού
Εισοδίων
Φαρρών
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι μαθητές του
Γυμνασίου-Λυκείου Φαρρών, οι καθηγητές τους και
οι φορείς και κάτοικοι της κοινότητας, οι οποίοι πληροφορήθηκαν, με τον πλέον παραστατικό τρόπο από
τους προσκεκλημένους ομιλητές, την ανάγκη για την
προστασία του πλανήτη μας. Ακολούθησε ένα πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, σχετικό με την κλιματική
αλλαγή. Το λόγο έλαβαν στη συνέχεια, βάσει του προγράμματος της εκδήλωσης, οι μαθητές της Γ’ Τάξης
Γυμνασίου, Γεωργία Γκολώνη και Κωσταντίνος Καπογιαννόπουλος, οι οποίοι ανέπτυξαν τις συνέπειες από
την αλόγιστη και υπερβολική χρήση των φυτοφαρμάκων στις διάφορες μορφές καλλιέργειας.
Συντονιστές στη συζήτηση ήταν οι κ.κ. Ευάγγελος
Μαραζιώτης και Ανδρέας Μιχαλόπουλος πολιτικός
μηχανικός, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Ο κ. Μαραζιώτης μαζί με τις Πασχαλινές ευχές, ευχαρίστησε το διοργανωτή Σύλλογο και στην εισήγησή
του ανέφερε το ιστορικό της καθιέρωσης της παγκόσμιας ημέρας της γης. «Στις 22 Απριλίου 1970 καθιερώθηκε στις ΗΠΑ ο εορτασμός με την συμμετοχή 22
εκατομμυρίων αμερικανών. Το 2014 εορτάσθηκε η

«Παγκόσμια ημέρα της γης» από περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες σε 192 χώρες του πλανήτη μας. Έτσι αυτή
η επέτειος επεκτάθηκε σε «Παγκόσμιο Δίκτυο Ημέρας
της Γης» με πολυμορφική συμβολή στην επικαιροποίηση και τον συντονισμό των θεματικών εκδηλώσεων
και δράσεων σε Εθνικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται, κάθε χρόνο, ο επαναπροσδιορισμός των
περιβαλλοντικών προβλημάτων της υδρογείου στην
ατζέντα των πολιτικών Σχεδιασμών στις αναπτυγμένες
και υποανανάπτυκτες περιοχές της Γής.
Ως πολίτης αυτού του πολύπαθου πλανήτη εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για τις δράσεις αυτές, ούτως
ώστε κάπου να σταματήσει αυτός ο κατήφορος, που
οδηγεί στην καταστροφή του Περιβάλλοντος. Το φυσικό περιβάλλον για εκατομμύρια χρόνια εδέχετο τα
προβλήματα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτό
πριν μερικές δεκαετίες διεκόπη από την εποχή που ο
άνθρωπος άρχισε να εφαρμόζει τεχνολογία, να αναπτύσσει την επιστήμη και την έρευνα. Αυτή η μέχρι
χθες παγκόσμια αρμονία ή παγκόσμια ισορροπία του
παρελθόντος διεταρράχθη.
Κατά γενική ομολογία μετά το 18ο αιώνα, όταν άρχισε ο άνθρωπος να εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώ-

Ανάμεσα στους συντονιστές κ.κ. Μαραζιώτη
και Μιχαλόπουλο, ο ομιλητής κ. Πέτρος Γανός

σεις και να δίνει λύσεις με κατασκευή αυτοκινήτων,
δρόμων, γεφυρών κ.ο.κ., άρχισαν να δημιουργούνται
και τα προβλήματα.
Θα ήθελα να αναφέρω πως και πότε έγινε και με
ποιο στόχο η γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα της
Γης. Το 1970, ένας γερουσιαστής των ΗΠΑ μετά από
ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που συνέβη στην Καλιφόρνια το 1969, αποφάσισε να ξεσηκώσει τον πληθυσμό κατ’ αρχήν της Αμερικής που ήταν
και πιο ενημερωμένος. Ποτέ πριν δεν είχε εκδηλωθεί
ενδιαφέρον για την ατμοσφαιρική ρύπανση του περιβάλλοντος, τη ρύπανση των υδάτων και ούτε ακόμη
υπήρχε η σχετική νομοθεσία.
Η πρώτη γιορτή που οργάνωσε το 1972 είχε μια
συμμετοχή 22 εκατομμυρίων πολιτών των ΗΠΑ. Αυτή
η ημέρα μαζί με δύο άλλους συνεργάτες του μετέδωσαν την ιδέα σε όλο τον κόσμο και έγινε μια Παγκόσμια Ημέρα αφύπνισης, μια παγκόσμια γιορτή. Το 2014
δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σ’ αυτή τη
δράση, όπως και εμείς σήμερα συμμετέχουμε σ’ αυτή
την απαραίτητη προσπάθεια.
Στο ερώτημα, είναι αναγκαία η ύπαρξη αυτής της
ημέρας και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε σ’ αυτό τον

τόπο, σ’ αυτή την ωραία περιοχή των Φαρρών; Ποια
είναι η δική μας συμμετοχή; Μέχρι το 2014 είχαμε 1,5
δισεκατομμύριο δράσεις σε όλο τον κόσμο και αναπτύχθηκε ένα παγκόσμιο δίκτυο σε όλο τον πλανήτη
για την Ημέρα της Γής.
Με αυτό το δίκτυο δραστηριοποιούνται 50000 περιβαλλοντικές οργανώσεις σε 144 χώρες. Όλες συντονίζονται και γιορτάζουν αυτή την ημέρα. Όλοι κάτι έχουν
να παρουσιάσουν. Εμείς όμως τι μπορούμε να φτιάξουμε; Μία πρώτη δράση μας είναι να μιλήσουμε για την
ανακύκλωση στο δικό μας το χωριό, να συζητήσουμε
για την εξοικονόμηση ενέργειας στην κοινότητά μας,
στο σπίτι μας. Να μην αφήνουμε κανένα λαμπάκι των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών του σπιτιού
μας αναμμένο. Να περιορίσουμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόβλημα το δημιουργήσαμε
όλοι μας. Είμαστε θύτες και θύματα. Πρέπει και εμείς
να συμβάλλουμε στη λύση του προβλήματος. Αυτή την
έννοια έχει η Παγκόσμια Ημέρα της Γής.
Τα προβλήματα του περιβάλλοντος σήμερα είναι
υπαρκτά. Δυστυχώς οι πολιτικοί μας δεν καταλαβαίνουν, αν και έχουν κατ’ επανάληψη εκτεθεί.
(συνέχεια στη σελίδα 6)
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Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουμε
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Μη ασφαλή τρόφιµα και καρκίνος
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Θέας

Ο Σύλλογος κοντά
στους προσκόπους

Μέλη του Συλλόγου μας την Κυριακή 29 Μαρτίου
επισκέφτηκαν το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Κεφαλόβρυσης, στις πλαγιές του Ομπλού, όπου εκείνο το Σαββατοκύριακο φιλοξενούσε τα λυκόπουλα
του 3ου Συστήματος Προσκόπων Πατρών.
Η διαδρομή ήταν εκπληκτική, η θέα μοναδική. Μετά την τελευταία στροφή της διαδρομής βρεθήκαμε
στην αγκαλιά του δάσους, σε ένα μικρό Παράδεισο.
Τα παιδιά και οι ομαδάρχες του Συστήματος μας
καλωσόρισαν με χαρά. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη,
επιλέξαμε τον προαύλιο χώρο για τις δράσεις μας.
Αρχικά παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον τις δραστηριότητες των παιδιών, παιχνίδια δράσης μέσα στη
φύση με τους ομαδάρχες τους. Η ομαδικότητα, η φαντασία και η εφευρετικότητα έδιναν την ευκαιρία στα
παιδιά να εκφράσουν και ν’ αναπαραστήσουν μια ιδέα
ή ένα συναίσθημα μέσα σε ένα όμορφο περιβάλλον.
Το γέλιο, η ζωντάνια και η ξεγνοιασιά των παιδιών
μας εμψύχωσαν να μπούμε και εμείς μέσα στο παιχνίδι τους. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε και εμείς την δική
μας δράση με ένα κινητικό θεατρικό παιχνίδι γνωριμίας. Με απελευθερωμένη πια την φαντασία μας και

τα σώματά μας γίναμε όλοι ένας κύκλος από χρωματιστά μπαλόνια που φούσκωναν και ξεφούσκωναν.
Μετά το παιχνίδι μας ακολούθησε η αφήγηση του
Ρώσικου παραμυθιού «Το παλάτι της μύγας». Ένα
παλιό λαϊκό παραμύθι μα, θα ‘λεγα, τόσο σύγχρονο
και καθημερινό. Η ιστορία μιλάει για κάποια άστεγα
ζωάκια, τα οποία φιλοξενεί μία μύγα στο σπιτικό της,
που είναι ένα σπασμένο πιθάρι. Παράλληλα με την
αφήγηση του μύθου τα παιδιά δημιούργησαν ρόλους
των ηρώων και ζωντάνεψαν την ιστορία.
Όλο αυτό το παραμυθένιο σκηνικό μέσα στο φυσικό περιβάλλον μας απελευθέρωσε σκέψη και ψυχή.
Το καμπανάκι για το μεσημεριανό της ομάδας μας
επανέφερε στην πραγματικότητα.
Έτσι, λοιπόν, τελείωσε η επίσκεψη στην όμορφη
Κρυσταλλόβρυση, μετά από ένα γεμάτο πρόγραμμα.
Εστιάζοντας τη ματιά μου στα χαρούμενα πρόσωπα
των παιδιών και των ομαδαρχών τους, καθώς, μας
αποχαιρετούσαν, διαπίστωσα, για μία φορά ακόμη,
πως το ομαδικό παιχνίδι μέσα στη φύση δίνει στο
παιδί τη δυνατότητα ανεμελιάς και διεξόδου από την
καθημερινότητα της πόλης που ζει.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ
Επτακόσια χρόνια παρουσίας

Συµµετέχουµε στην επέτειο
(συνέχεια από την σελίδα 3)
Ο Σύλλογός μας είναι από χρόνια, συνδεδεμένος με το Μοναστήρι, αφού σχεδόν κάθε χρόνο
τη δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου, μέλη και φίλοι
του Συλλόγου ανεβαίνουμε στον Ομπλό από την
πλευρά της Πλατανόβρυσης και καταλήγουμε με
προσκύνημα στην Παναγία η οποία είναι αφιερωμένη στα Εισόδια της Θεοτόκου. Επίσης το μαγευτικό
φυσικό Περιβάλλον και το μνημειώδες οικοδομικό συγκρότημα του μοναστηρίου εκφράζουν τους
σκοπούς του Συλλόγου και προσπαθούμε με τις
εκδηλώσεις μας να το αναδείξουμε.
Η συνεργασία μας με τους ασκητές, μετά από
τόσες ετήσιες επισκέψεις, είναι
πέρα από πνευματική, είναι θα
λέγαμε φιλική, ανθρώπινη, όπως
θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τους
λαϊκούς με τους μονάζοντες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου έχει αποφασίσει τη φετινή χρονιά με την ευκαιρία της
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), να τελέσει
την ετήσια Θεία Λειτουργία για
το Περιβάλλον, στην Ιερά Μονή

Ομπλού την Κυριακή 14 Ιουνίου με την παρουσία του Σεβασμιοτάτου κ.κ. Χρυσοστόμου, του
ηγούμενου π. Νεκτάριου και των λοιπών μοναχών. Με αυτό τον τρόπο, θα συμμετάσχουμε και
εμείς στην επέτειο των 700 χρόνων της Μονής
και αυτό θα είναι για μας ιδιαίτερη χαρά και τιμή.
Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε από την πλευρά
μας ένα πανηγυρικό ξεχωριστό χαρακτήρα και να
προσκαλέσουμε όλα τα μέλη μας και τους φίλους
του Συλλόγου, να παρευρεθούν και να τιμήσουμε τη διπλή γιορτή, την επέτειο δηλαδή, των 700
ετών της Μονής αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος.

(συνέχεια από την
πρώτη σελίδα)
«Η εβδόμη Απριλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (Π.Ο.Υ.) και αφιερώνεται
κάθε χρόνο σε κάποιο θέμα σχετικό με την Υγεία. Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος
της Περιοχής του Κέντρου Υγείας
Χαλανδρίτσας και ο Πολιτιστικός
μας Σύλλογος, με τη σημερινή
μας εκδήλωση, αυτή ακριβώς την
ευθύνη προσπαθούν να κάνουν
πράξη. Στη αδιαφορία του κράτους ή στις ανεπάρκειές του, εμείς
προσπαθούμε να αντιτάξουμε την
ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την αλληλεγγύη των πολιτών,
την εθελοντική προσφορά και την
κοινωνική ευθύνη, ως ευθύνη και
όχι ως υποχρέωση.
Δεν είναι η μοναδική φορά που
συνεργαζόμαστε με το συνδιοργανωτή Σύλλογο, ο οποίος προσπαθεί εθελοντικά για την Προστασία
της Υγείας και του Περιβάλλοντος των κατοίκων της περιοχής του Κέντρου Υγείας, όπου
και δραστηριοποιείται. Τελευταία
συνεργαστήκαμε στην 4η Γιορτή
Τσίπουρου 2014 και στην απομάκρυνση του Σ.Μ.Α. από το
Παυλόκαστρο Θέας. Κάθε χρόνο, συνεργείο του Συλλόγου επισκέπτεται την κοινότητά μας για
να ελέγξει με δική του πρωτοβουλία το δικό μας πόσιμο νερό.
Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο που σήμερα φιλοξενούμε, για
τη συνεργασία, για το μεγάλο ενδιαφέρον των μελών του για τους
κατοίκους της κοινότητάς μας.»
Ο ιατρός κ. Θεοδωρόπουλος
Παναγιώτης ως συντονιστής της
εκδήλωσης αναφέρθηκε μεταξύ
των άλλων πριν δώσει το λόγο
στον κ. Περουκίδη Σταύρο, παθολόγο-ογκολόγο συνεργάτη του
Ογκολογικού Τμήματος του Παν/
μίου Πατρών:
Στην Παγκόσμια Ημέρα της
Υγείας η οποία επικεντρώνεται
στα σημαντικά προβλήματα της
Δημόσιας Υγείας, που απασχολούν όλο τον κόσμο. Το 2015 η
Π.Ο.Υ. την ημέρα της 7ης Απριλίου την έχει αφιερώσει στα μη
ασφαλή τρόφιμα.
Αυτά συνδέονται με το θάνατο
2.000.000 ανθρώπων ετησίως
κυρίως παιδιών, επειδή περιέχουν επιβλαβή βακτήρια, ιούς,
παράσιτα, χημικές ενώσεις τα
οποία είναι υπεύθυνα για 200 και
πλέον παθήσεις, που κυμαίνονται
από διάρροιες έως καρκίνους.
Νέες απειλές για την ασφάλεια
των τροφίμων εμφανίζονται διαρκώς. Από πολλούς θεωρείται
ότι οι διατροφικές συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με το 30% των
καρκίνων στις ανεπτυγμένες χώρες και πιθανώς το 20% στις αναπτυσσόμενες.
Τα δεδομένα αυτά αναγορεύουν
τη διατροφή στη δεύτερη μετά το
κάπνισμα αιτία καρκίνου, η οποία
μπορεί να προληφθεί.
Ο κ. Περουκίδης ανέφερε:

Από αριστερά ο πρόεδρος κ. Σ. Μπούρδος, ο ομιλητής ιατρός
κ. Σ. Περουκίδης και ο συντονιστής ιατρός κ. Π. Θεοδωρόπουλος
Η σχέση διατροφής και υγείας
είναι γνωστή από την αρχαιότητα.
Με την πάροδο των ετών διάφορα
διατροφικά πρότυπα έχουν μελετηθεί για τη συσχέτισή τους με τον
κίνδυνο εμφάνισης ποικίλων νοσημάτων. Ένα από τα πιο γνωστά
για τις ευεργετικές του ιδιότητες
στην ανθρώπινη υγεία είναι αυτό της Μεσογειακής διατροφής.
Από τις προηγούμενες δεκαετίες διάφορες επιδημιολογικές
μελέτες απέδειξαν ότι οι μεσογειακοί λαοί παρουσιάζουν χαμηλότερους δείκτες θνησιμότητας από
Β. Ευρωπαίους και Αμερικανούς,
παρά την υψηλή επικράτηση του
καπνίσματος στην περιοχή.
Αποτελέσματα από νεότερες
έρευνες που μελέτησαν τη συσχέτιση της διατροφής με τη θνησιμότητα από διάφορα αίτια και
καρκίνο, έδειξαν ότι όσο αυστηρότερη η συμμόρφωση με τη μεσογειακή δίαιτα τόσο χαμηλότερη
η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά
νοσήματα και καρκίνο.
Η μεσογειακή δίαιτα περιλαμβάνει υψηλή κατανάλωση σε λαχανικά και φρέσκα φρούτα που
σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο
εμφάνισης κακοήθων νεοπλασιών του στόματος, οισοφάγου,
στομάχου και ιδιαίτερα του παχέος εντέρου, ενώ είναι πιθανή
και η προστατευτική τους δράση στον καρκίνο του πνεύμονα.
Επιπλέον η μεσογειακή δίαιτα είναι πλούσια σε ελαιόλαδο,
το οποίο φαίνεται ότι δρα προστατευτικά έναντι της εμφάνισης
καρκίνου πεπτικού συστήματος,
αλλά μειώνει και την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου μαστού.
Επίσης παρέχει επαρκείς ποσότητες σε αντιοξειδωτικές ουσίες (λυκοπένιο, πολυφαινόλες,
βιταμίνες, σελήνιο), οι οποίες καταστέλλουν την οξείδωση των
κυττάρων, μειώνουν το «οξειδωτικό στρες», που είναι υπεύθυνο
για τη φθορά και την καταστροφή
τους μέσω των ελευθέρων ριζών
και ως εκ τούτου αποτελούν ασπίδα του οργανισμού σε χρόνιες παθήσεις συμπεριλαμβανομένου και
του καρκίνου.
Η μεσογειακή δίαιτα είναι φτωχή σε κορεσμένα λιπαρά οξέα
και χαρακτηρίζεται από χαμηλή
περιεκτικότητα σε κόκκινο και
επεξεργασμένο κρέας, η υψηλή

κατανάλωση των οποίων τεκμηριωμένα σχετίζεται με την ανάπτυξη καρκίνων του πεπτικού
συστήματος.
Τα παραπάνω δεδομένα εισηγούνται την ευεργετική επίδραση της μεσογειακής διατροφής ,
αφού η τήρησή της μειώνει παράγοντες φλεγμονής, αυξάνει την
ολική αντιοξειδωτική ικανότητα
του οργανισμού αλλά και μειώνει
το δείκτη μάζας σώματος, παράγοντες που έχουν σημαντική σχέση με την πρόληψη διαφόρων
μορφών καρκίνου.
Η σωστή διατροφή επίσης σε
συνδυασμό με συχνή φυσική
δραστηριότητα συνιστούν ένα
πολύ καλό μοντέλο ζωής, ιδανικό για τη μείωση του κινδύνου
ανάπτυξης καρκίνου.
Εκείνο όμως που κρίνεται αναγκαίο είναι η διοχέτευση των
διαθέσιμων επιστημονικών δυνατοτήτων, της ήδη υπάρχουσας
γνώσης στο επίπεδο εμπεριστατωμένης και επαρκούς ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού
ούτως ώστε να επιβεβαιώνεται
το Ιπποκρατικό ρητό «Κάλλιον το
προλαμβάνειν του θεραπεύειν».
Μετά την ομιλία του κ. Περουκίδη, ο συντονιστής κ. Θεοδρόπουλος συμπλήρωσε:
Στις αναπτυγμένες χώρες, όπου
το κυρίαρχο διατροφικό πρότυπο στηρίζεται στην κατανάλωση
μεγάλων ποσοτήτων κρέατος,
ζάχαρης και επεξεργασμένων
υδατανθράκων π.χ. λευκής άλευρας, κ.λ.π. ο κίνδυνος ελοχεύει.
Η ανάγκη για την ενίσχυση των
συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας (των τροφίμων) γίνεται όλο
και πιο επιτακτική και πιο εμφανής.
Συμπερασματικά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις στην προστασία για τον καρκίνο.
Μια διατροφή πλούσια σε τροφές με αντικαρκινική δράση θα
μπορούσε ίσως να θωρακίσει τον
οργανισμό απέναντι στις διάφορες
μορφές των ασθενειών, ασφαλώς
και του καρκίνου.
Η λύση μπορεί να είναι πιο απλή
από όσο φανταζόμαστε. Ο Ιπποκράτης είχε πει:
«Η τροφή πρέπει να γίνει το
φάρμακό σου και το φάρμακό σου
να γίνει η τροφή σου.»
Η διατροφή δεν είναι πανάκεια!

Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί τον πρώτο και βασικό παράγοντα ανάπτυξης κάθε περιοχής
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Πόσο οικολόγοι είμαστε;
∆ιανύουµε µια περίοδο που η «ενεργειακή κατανάλωση» του καθενός ατοµικά είναι πολύ σηµαντική, αφού
δρα αθροιστικά, και συνολικά (ως πόλη, χώρα κλπ.)
µπορεί να έχει πολύ µεγάλες συνέπειες στον πλανή-

τη και στους φυσικούς του πόρους. Ακολουθεί λοιπόν
ένα ερωτηµατολόγιο όπου ο καθένας µπορεί να εκτιµήσει πόσο οικολόγος είναι και πόσο οικολόγος θα
µπορούσε να γίνει. Επιλέξτε µία από τις δύο απαντή-

που εξοικονομεί νερό (σταλάκτες) ..................... (5)
Β. Παίρνω το λάστιχο και ποτίζω παραδοσιακά ...... (0)

ΝΕΡΟ
Στο μπάνιο μου,

Α. Έχω καζανάκι διπλής ροής (3L και 6L αντίστοιχα) (2)
Β. Έχω ένα απλό καζανάκι ....................................... (0)

Έχεις πισίνα ή σιντριβάνι;
Α. Ναι ........................................................................ (0)
Β. Όχι ......................................................................... (5)

Α. Προτιμώ να κάνω ντους ...................................... (3)
Β. Γεμίζω τη μπανιέρα με νερό. Χαλαρώνω περισσότερο έτσι ............................................................... (0)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Α. Χρησιμοποιώ οικιακές συσκευές με οικονομικά προγράμματα κατανάλωσης νερού............................ (2)
Β. Πατάω το κουμπί κι ότι γίνει αρκεί να πλύνει καλά (0)
Α. Κλείνω τη βρύση όταν ξυρίζομαι, σαπουνίζομαι ή
πλένω τα δόντια μου ............................................ (3)
Β. Ανοίγω τη βρύση, και όταν τελειώσω το ξύρισμα,
σαπούνισμα κλπ. την κλείνω ............................... (0)

Στον κήπο,

Α. Χρησιμοποιώ φυτά με χαμηλές ανάγκες σε νερό και
αντοχή στον ήλιο .................................................. (6)
Β. Υπάρχουν τέτοια φυτά; Δεν έχω ιδέα ................. (0)
Α. Ποτίζω τον κήπο νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ .
(4)
Β. Δεν έχω πρόβλημα με την ώρα, όποτε θέλω βγαίνω ......................................................................... (0)
Α. Χρησιμοποιώ συγκεκριμένο σύστημα ποτίσματος

Τις ηλεκτρικές συσκευές,
Α. Συνήθως τις κλείνω τελείως και βγάζω από την πρίζα φορτιστές κλπ. ................................................. (2)
Β. Τις αφήνω στο standby (αναμονή). Καμία φορά ξεχνάω και το φορτιστή στην πρίζα ........................ (0)
Πηγαίνοντας από το ένα δωμάτιο στο άλλο,
Α. Κλείνω τα φώτα από αυτό που φεύγω και ανάβω τα
φώτα σε αυτό που πάω ....................................... (2)
Β. Τα αφήνω ανοιχτά, αφού πρόκειται να ξαναπάω στο
δωμάτιο ................................................................ (0)
Έχεις ηλιακό θερμοσίφωνα;
Α. Ναι ........................................................................ (5)
Β. Όχι ......................................................................... (0)
Το πλυντήριο ρούχων,
Α. Το βάζω στη χαμηλή θερμοκρασία. Με καλό απορρυπαντικό καθαρίζουν κι εκεί ............................. (5)
Β. Ανάλογα με τα ρούχα επιλέγω το κατάλληλο πρό-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0 - 20: Περιβάλλον; Τι είναι αυτό; Δεν ξέρω χρειάζεται να κάνω
κάτι; Έτσι κι αλλιώς ότι είναι να γίνει θα γίνει. Τι μπορεί κανείς να κάνει; Δεν ξέρω, δεν με απασχολεί…

21 - 40: Ε, κάτι έχω ακούσει κι εγώ, προσπαθώ αλλά καμιά φορά (και αυτό συμβαίνει συχνά) ξεχνάω. Εντάξει δεν είναι δα και τόσο
σημαντικό. Είναι;

41 - 60: Εντάξει το ξέρω ότι πρέπει να προστατεύσουμε το πε-

ριβάλλον. Είναι για το καλό μας, γι’ αυτό και έχω προσαρμόσει ένα
μεγάλο μέρος του τρόπου ζωής μου ώστε να γίνω πιο «φιλικός»,
προσπαθώ να καταναλώνω λιγότερο και να ανακυκλώνω περισσό-
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σεις (µπορεί να µην ταυτίζεστε µε καµία από τις δύο
αλλά επιλέξτε αυτή που σας εκφράζει περισσότερο).
Τελικά αθροίστε τα σκορ κάθε απάντησης και δείτε στο
τέλος τα αποτελέσµατα.

γραμμα, αλλιώς οι λεκέδες δεν βγαίνουν ........... (0)
Μαγειρεύω,
Α. Χρησιμοποιώντας σκεύη διαμέτρου όσο και τα μάτια
της κουζίνας. Κλείνω και το μάτι ή το φούρνο δέκα
λεπτά πριν τελειώσει το μαγείρεμα ..................... (4)
Β. Ανάβω την κουζίνα και όταν είναι έτοιμο το φαγητό
την κλείνω. Καμιά φορά μπορεί το σκεύος να είναι
μικρότερο από το μάτι αλλά τι να κάνω; ............. (0)
Οι ηλεκτρικές συσκευές μου είναι
Α. Ενεργειακής κλάσης Α και πάνω ........................ (4)
Β. Αρκετές είναι, δεν θυμάμαι πόσες ...................... (1)
Γ. Δεν ξέρω, μάλλον δεν είναι Α .............................. (0)
Το καλοριφέρ (ή το κλιματιστικό),
Α. Συνήθως το έχω σε θερμοκρασία 19-20 βαθμών
για θέρμανση όσο και η θερμοκρασία δωματίου (5)
Β. Το βάζω περίπου στους 25. Αφού κρυώνω, τι να κάνω ......................................................................... (0)
Τις λάμπες στο σπίτι
Α. Τις έχω αλλάξει με τις καινούριες που εξοικονομούν
ενέργεια και έχουν καλύτερη απόδοση .............. (4)
Β. Έχω ακόμη τους κλασικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Κάποια στιγμή θα τους αλλάξω .................... (0)
Α. Έχω βάλει κουφώματα αλουμινίου, με διπλά τζάμια ......................................................................... (6)
Β. Έχω τα ξύλινα κουφώματα με απλό τζάμι, το παλιό .... (0)

τερο για παράδειγμα. Κάτι κάνω έτσι; Έχω περιθώρια βελτίωσης, το
ξέρω και θα βελτιωθώ.

61 - 80: Δεν μπορείς να πεις, φροντίζω όσο μπορώ να είμαι «φιλικός» προς το περιβάλλον. Καταλαβαίνω πως πρέπει να παραδώσω
στα παιδιά μου έναν καλύτερο κόσμο και πραγματικά παλεύω γι’ αυτό όσο μπορώ. Με τον καιρό βελτιώνομαι και έχω βάλει στόχο μου
να μην επιβαρύνω το περιβάλλον με τις λανθασμένες πρακτικές μου.
Και είμαι αλήθεια πολύ κοντά στο στόχο μου!

81 - 100: Εντάξει, όλα αυτά που με ρώτησες για μένα είναι παι-

Όταν έχω ανοιχτό καλοριφέρ ή κλιματισμό
Α. Κλείνω τα παράθυρα ........................................... (3)
Β. Τα ξεχνάω καμιά φορά αλλά και τι πειράζει; ...... (0)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Α. Επιλέγω πάντα φρούτα και λαχανικά εποχής .... (4)
Β. Αν έχω όρεξη αγοράζω ό,τι θέλω κι ας είναι εκτός
εποχής. Πεπόνι το χειμώνα; Γιατί όχι; ................ (0)
Ανακυκλώνω,
Α. Ότι ανακυκλώνεται. Χαρτιά, πλαστικό, συσκευασίες,
μπαταρίες ............................................................. (8)
Β. Καμιά φορά, όποτε θυμηθώ ανακυκλώνω αλλά γενικότερα πετάω αρκετά στα σκουπίδια .............. (2)
Α. Ανακυκλώνω ηλεκτρικές συσκευές, κινητά κλπ. (5)
Β. Μπα, τα πετάω στα σκουπίδια ............................. (0)
Α. Χρησιμοποιώ όσο μπορώ μέσα μαζικής μεταφοράς,
περπατάω ή παίρνω το ποδήλατο ...................... (5)
Β. Αυτοκίνητο κατά κόρον. Με πονάν τα πόδια μου
και κουράζομαι εύκολα. Πού να περιμένεις λεωφορείο… .................................................................... (0)
Α. Προτιμώ τις σκάλες ακόμη και όταν έχει ασανσέρ
στην πολυκατοικία ............................................... (8)
Β. Τι; Να σε περιμένει το ασανσέρ και να μην το πάρεις;
Πλάκα μου κάνεις; ............................................... (0)

το μικρότερο δυνατό «θόρυβο», αν με καταλαβαίνεις… Και για να σοβαρευτούμε, η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Περισσότερες πλημμύρες, περισσότερη ξηρασία, οι εποχές
έχουν αλλάξει, πρόκειται να έχουμε πρόβλημα με το νερό στα επόμενα
30 χρόνια !! Τα ξέρω, τα έχω διαβάσει, τα βλέπω και κάπου λυπάμαι
τα παιδάκια μου που τους παραδίδω έναν τέτοιο κόσμο. Φροντίζω
όμως από μεριάς μου να κάνω το καλύτερο και το έχω καταφέρει
!! Σκέφτομαι παγκόσμια και δρω τοπικά !! Το περιβάλλον χρειάζεται
φροντίδα, από όλους μαζί και τον καθένα μας προσωπικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Βιολόγος Περιβάλλοντος M.Sc.

χνιδάκι! Έχω προσαρμοστεί πλήρως και η κάθε μου κίνηση παράγει

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

«OΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ»
στο Πνευµατικό Κέντρο του Ιερού Ναού Εισοδίων Φαρρών
(συνέχεια από τη σελίδα 4)
Αυτή την ημέρα με τη πρωτοβουλία του Συλλόγου τον
οποίο συγχαίρω και πάλι, συγκεντρωθήκαμε εδώ να συζητήσουμε να αναφέρουμε τα σοβαρά προβλήματα του πλανήτη μας. Αυτό είναι προς την θετική κατεύθυνση , μακάρι
να ήσαν εδώ και οι αρχές και οι εκπρόσωποι του τόπου. Όλοι
οι άρχοντες φωνάζουν για πράσινη ανάπτυξη για βιώσιμη
ανάπτυξη, όταν όμως ανέρχονται στην εξουσία, ξεχνούν τις
αρχικές θέσεις τους. Με την παρουσία των αρμοδίων θα
μπορούμε να ανταλλάσουμε απόψεις για την βελτίωση του
τοπικού μας περιβάλλοντος.
Βιωσιμότητα είναι ένας όρος που έχουμε δανεισθεί από
τους γεωπόνους και μάλιστα από τους δασοπόνους. Είναι αυτή που απαιτεί στρατηγική ανάπτυξη, να έχεις οικονομικούς
στόχους, να έχεις όμως παράλληλα και περιβαλλοντικούς
όρους με τελικό στόχο, εστιάζοντας στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να παραμείνει αδιατάρακτο και οι φυσικοί
πόροι πρέπει να καταναλώνονται με φειδώ, ούτως ώστε οι
επόμενες γενιές να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Με αυτά τα τρία όπλα προσπαθεί η παγκόσμια κοινότητα
να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και όλοι μαζί άρχοντες και
πολίτες να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την αναγκαία
ισορροπία. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δεν πρέπει να απομακρυνθούμε από το στόχο.
Επειδή έχουμε παγκόσμια προβλήματα π.χ. μία πλημμύ-

ρα ή ένα πυρηνικό ατύχημα όπως έγινε στην Ιαπωνία, εμείς
θα πρέπει να σταματήσουμε να ενδιαφερόμεθα; Εάν εμείς
έχουμε περιβαλλοντική ευαισθησία θα πρέπει να φροντίσουμε το περιβάλλον.
Τα αστικά κέντρα υποφέρουν σήμερα λόγω της αστικοποίησης, που είναι και αυτό ένα από τα σημερινά προβλήματα, όπως η ρύπανση του εδάφους από τα απόβλητα για
τα οποία υπάρχει πρόβλημα με την διαχείρισή τους. Επίσης
το φαινόμενο του θερμοκηπίου σας είναι γνωστό. Οι πηγές
που ευθύνονται γι’ αυτό είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το
μονοξείδιο του αζώτου, το οποίο ευθύνεται για την τρύπα
του όζοντος. Γίνονται προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο
για μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. Άρχισαν το 1987
στο Kyoto απ’ όπου προήλθε η πρώτη συμφωνία. Με αυτή,
υποχρεώνονται τα κράτη να περιορίσουν σταδιακά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τελευταία και τα κράτη που
δεν είχαν υπογράψει αυτή την συμφωνία ενετάχθησαν κατά
κάποιο τρόπο στη παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Αρκεί που άρχισαν την προσπάθεια και
σιγά σιγά θα φθάσουν στον επιθυμητό και αναγκαίο στόχο.
Έχουμε το παράδειγμα της συμμετοχής των ανθρώπων για την τρύπα του όζοντος η οποία τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν έχει μεταβληθεί εξ αιτίας των μέτρων
που πάρθηκαν στη συνάντηση του Μοντρεάλ του Καναδά το 1987, όπου θεσπίστηκαν προδιαγραφές αντιμετώ-

πισης του προβλήματος. Αντιλαμβάνεσθε ότι μπορούμε
να βοηθήσουμε αρκέι να το θελήσουμε. Όσον αφορά την
ατμοσφαιρική ρύπανση την οποία έχετε όλοι σας δει και
στην περιοχή σας και στην Πάτρα, κοντά τις 12 το μεσημέρι είναι εντονότερη. Η Πάτρα κατά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η τρίτη πόλη στην Ελλάδα η οποία
είναι επιβαρυμένη από την ατμοσφαιρική ρύπανση και
ανήκει στις δέκα πιο επιβαρυμένες πόλεις της Ευρώπης
με πρώτη την Θεσσαλονίκη και δεύτερη την Αθήνα. Μετά
την Πάτρα ακολουθεί ο Βόλος.
Θα αναρωτιέστε: τι μας ενδιαφέρουν εμάς όλα αυτά; Μιλήσαμε για τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Ποιος τα δημιουργεί; Ο άνθρωπος! Ζητάμε ενέργεια για ηλεκτροφωτισμό,
τηλεόραση, ψυγείο, κουζίνα κλπ. Ζητάμε από τα εργοστάσια
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και δίδεται στην ατμόσφαιρα CO2 , οξείδιο του αζώτου. Άραγε ο άνθρωπος επιδρά στο
περιβάλλον μέσω αυτών των λειτουργιών.
Το περιβάλλον δεν «διαμαρτύρεται», «δεν εκδικείται». Το
περιβάλλον έχει αγκαλιάσει τον άνθρωπο, του προσφέρει
τόσα υλικά για να ζήσει και τον συντηρεί στη ζωή του, του
δίνει όμως σημάδια των επιπτώσεων που δέχεται. Οι επιπτώσεις αυτές επιβαρύνουν όχι μόνο το περιβάλλον αλλά
και τον ίδιο τον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο ξεκίνησαν και
στον άνθρωπο καταλήγουν.
Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. η κλιματική αλλαγή που έχει

ξεκινήσει από την δεκαετία του ‘70 προκαλεί: 1) πάνω από
140.000 πρόσθετους θανάτους ετησίως, 2) επιπτώσεις στην
ποιότητα του αέρα και του πόσιμου νερού, 3) συνέπειες για
τις γεωργικές καλλιέργειες, 4) θανατηφόρες ασθένειες, όπως
λοιμώξεις και νεοπλασίες.
Τέλος ο κ. Μαραζιώτης αναφέρθη στα προληπτικά μέτρα βιωσιμότητας (περιβαλλοντικά, πολιτικά, οικονομικά
και κοινωνικά) με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.
Συμπερασματικά να είστε βέβαιοι ότι μπορούμε να κάνουμε την παρέμβασή μας για το καλό του πλανήτη μας και να
προσφέρουμε θετικές υπηρεσίες στο φυσικό μας περιβάλλον.
Ο καθένας μας με ατομική ευθύνη να μην χάνεται στη
συλλογική προσπάθεια η οποία έχει αποτέλεσμα και αυτό
επιτυγχάνεται με την σημερινή γιορτή για την μητέρα Γή.
Εύχομαι στους μαθητές, να είστε υγιείς εργατικοί, συνεπείς, λογικοί και να στοχεύετε σωστά. »
Ο κ. Μιχαλόπουλος Ανδρέας ευχαρίστησε τον κ. Μαραζιώτη για την εξαιρετική και ενδιαφέρουσα ομιλία του που
άφησε τόσα μηνύματα.
Γενικά η εκδήλωση εστέφθη από επιτυχία αφού προκάλεσε
το έντονο ενδιαφέρον των παρευρισκομένων στους οποίους
μεταδόθηκαν σημαντικά μηνύματα για την «Μητέρα» Γη.
Λόγω πληθώρας ύλης η εισήγηση του κ. Πέτρου Γανού για
τα στερεά απόβλητα θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών
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Ρυπογόνες Εστίες
Στην αρμόδια εταιρεία Enveco Α.Ε. για
λογαριασμό του ΥΠΕΚΑ εστάλη στις αρχές
Απριλίου σχετικό έγγραφο από το Σύλλογο, μετά από σχετικό αίτημα της ανωτέρω
εταιρείας για την καταγραφή των ρυπα-

Το πιο παλιό κρασί είναι εκείνο
που βρέθηκε από τον Κουστώ σε
ναυάγιο ελληνικού εμπορικού
πλοίου στη Μεσόγειο και χρονολογείται γύρω στο 230 π.Χ.

σμένων χώρων της περιοχής μας.
Στο έγγραφο συμπεριελαμβάνοντο:
1) Το παλιό Νταμάρι Πετρόπουλου στο
Πετρωτό Πατρών, που είχε γίνει περιοχή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών
και πλησίον του οποίου υπάρχουν γεωτρήσεις από τις οποίες τροφοδοτείται η Πάτρα.

Στην Αυστραλία το Υπουργείο
Υγείας εισηγήθηκε στο Παιδείας,
να μη διορθώνονται τα γραπτά
των μαθητών με κόκκινο, γιατί προκαλεί στρες και διεγείρει
την επιθετικότητα των μαθητών.

Η ΜΙΚΡΗ κατανάλωση μπύ-

Δεν υπάρχει
ανφάς
φιγούρα του
Καραγκιόζη, όλες είναι
προφίλ.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ πατριώτης Ιωάν-

νης Βαρβάκης (1750-1825) από
τα Ψαρά, ήταν ο πρώτος που επινόησε να συσκευάσει σε κουτιά
το μαύρο χαβιάρι που έβγαζαν
από τα ψάρια της Κασπίας θάλασσας. Πλούτισε και άφησε όλη
την περιουσία του στο νεοσύστατο ελληνικό έθνος. Με δικά του
λεφτά και κατ’εντολή του χτίσθηκε το «Βαρβάκειο σχολείο»

ΤΟ ΦΥΤΟ γλυκάνισος αποτε-

λούσε συστατικό του μείγματος
με το οποίο κάλυπταν τις μούμιες
στην Αίγυπτο.

ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ είναι
εναλλακτική πηγή ενέργειας και σύμφωνα με εμπεριστατωμένη έρευνα του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας της
Μασαχουσέτης δεν δημιουργούν κανένα κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, δεν φρενάρουν τις βροχοπτώσεις, δεν
αγχώνουν τα κοπάδια των
ζώων που βρίσκονται κοντά και ευθύνονται σε απειροελάχιστο ποσοστό για το
θάνατο άγριων πτηνών, τα
οποία απειλεί θανάσιμα η
κλιματική αλλαγή.

óïöá ëïãéá
Είναι σκληρό να αποτύχεις. Είναι όμως πιο
σκληρό να μην έχει δοκιμάσει να πετύχεις.
Θ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ

Η ΠΡΩΤΗ ΡΟΔΑ του λούνα

πάρκ κατασκευάστηκε το 1893
στο Σικάγο, από τον Γκέιλ Φέρις.

Ο ΟΥΓΓΡΟΣ Έρνο Ρούμπικ

εφεύρε το διάσημο παιχνίδι κύβος και μέχρι σήμερα έχουν πωληθεί 300 εκατομμύρια κομμάτια.

ΤΑ ΖΑΡΙΑ ανακαλύφθηκαν από

τον οµηρικό ήρωα Παλαµήδη,
κατά την διάρκεια της πολιορκίας
της Τροίας και ονοµάζονταν «κυβεία». Στον ίδιο αποδίδεται και
το παιχνίδι της «ντάµας».

Η ΣΑΜΠΑΝΙΑ

ρας, μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης πέτρας στα νεφρά.
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2) Η Σκύλουζα Λεοντίου με τη παράνομη
εναπόθεση λυματολάσπης από τον βιολογικό καθαρισμό της Πάτρας η οποία, παρά
την ανάκληση της άδειάς της, παραμένει
για δύο και πλέον έτη και ρυπαίνει την
περιοχή από την οποία πηγάζουν τα νερά
γεωτρήσεων από τις οποίες υδρεύεται
ένα μεγάλο μέρος των Πατρών.

Κι αν βρίσκομαι μέσα στα βάσανα, η εκπαίδευσή μου με κάνει ελεύθερο άνθρωπο.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

και το κονιάκ
παράγονται στις
ομώνυμες περιοχές της Γαλλίας.
Ό,τι παράγεται,
εκτός των περιοχών αυτών, αποκαλείτε αφρώδης
οίνος και Brandy
αντίστοιχα.

Η ατμόσφαιρα:
- Περιέχει στις σωστές αναλογίες
και σε πρώτη ζήτηση τα απαραίτητα αέρια για τη ζωή.
- Φιλοξενεί τους ζωογόνους ανέμους.
- Μεταδίδει τους ήχους.
- Στηρίζει τα πουλιά και τα έντομα
στο πέταγμά τους.
- Προστατεύει τη γη από ακραίες
μεταβολές της θερμοκρασίας.
- Ασκεί την κατάλληλη πίεση, ώστε
να διατηρείται το νερό στη γή και
στον οργανισμό μας αφού δεν εξατμίζεται ακαριαία.
- Λειτουργεί σαν προστατευτική
ασπίδα από τις βλαβερές ακτινοβολίες.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ αιχμαλώτων πολέμου
τα έφτιαξαν οι Ναζί. Δύο εξ αυτών
το Άουσβιτς και το
Λούμπιν έμειναν
ως οι εφιάλτες της
ντροπής του ανθρωπίνου γένους.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ, τα τρένα, τα αυτοκίνητα και τα πλοία
μαζί φέρουν μικρότερη ευθύνη
για την κλιματική αλλαγή από την
εντατική κτηνοτροφία, η οποία
παράγει περισσότερα αέρια θερμοκηπίου. Η υπερβολική κρεατοφαγία έχει το τίμημά της.

ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ του χρυσοβάτραχου που ζει στην Ν.Αμερική, μπορεί να σκοτώσει μέχρι
και ελέφαντα.

Οι Σκωτσέζοι για πολλούς αιώνες δεν έτρωγαν πατάτες, επειδή δεν αναφέρονται στη βίβλο.
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Ανακύκλωση: Πολιτισμός, Οικονομία, Προστασία του Περιβάλλοντος

Αλλη µια παιδική χαρά σήµα
της αδιαφορίας των αρµοδίων

Από χώρος αναψυχής
των παιδιών έχει μετατραπεί σε τόπο συγκέντρωσης
απορριμάτων και χώρο
στάθμευσης οχημάτων.
Οποιος περάσει από τις
οδούς Φιλελλήνων και Μεσολογγίου στην Οβρυά θα
αντικρύσει τη θλιβερή εικόνα.
Κάδοι σκουπιδιών με ιδιαίτερη δυσοσμία, χορτάρια,
κούνιες επικίνδυνες.
Κάποιοι πρέπει να σκεφτούν ότι τα παιδιά, που
είναι οι τραγικότεροι αποδέκτες των συνεπειών της
οικονομικής κρίσης, έχουν
δικαίωμα στο παιχνίδι, την
άσκηση, τη χαρά.
Είναι χρέος όλων μας να
τα προστατέψουμε.

Θαλάσσιο Μέτωπο
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Το μήνυμα για άλλη μία φορά ήταν ξεκάθαρο : Απελευθέρωση
του παραλιακού Μετώπου. Όχι στους φράχτες, όχι στο ξεπούλημα.
Το Θαλάσσιο μέτωπο ανήκει στους δημότες της Πάτρας και όλης
της Ελλάδας. Πρέπει να σταματήσει ο εμπαιγμός των τελευταίων
τεσσάρων χρόνων, αφ’ ότου άρχισε ο αγώνας διεκδίκησης μετά
τα όσα ακούσθηκαν και αποφασίστηκαν. Ο Δήμαρχος κ. Κ. Πελετίδης αρχικά ανεφέρθη στο λόγο
της συγκέντρωσης και κάλεσε
τους πολίτες να συστρατευθούν
στο αίτημα της πόλης, ενώ κάλεσε
την Κυβέρνηση για την ικανοποίηση του αιτήματος. Το συγκεντρωμένο πλήθος με επικεφαλής τους
τοπικούς άρχοντες πραγματοποίησαν συμβολική πορεία προς το
Βόρειο Λιμένα. Ακολούθησαν χοροί από τα χορευτικά που συμμετείχαν, ενώ αρχικά την εμφάνισή τους έκαναν ποδηλάτες και
καλλιτεχνικό φωνητικό συγκρότημα.
Όλοι τόνισαν πως καλείται η κυβέρνηση να υλοποιήσει τη δέσμευσή της, να δοθεί η παραλία στους φυσικούς ιδιοκτήτες της
όπως έχει γίνει σε όλες τις παραλίες των πόλεων της χώρας μας.
Ανάμεσα στους φορείς ήταν και ευρεία αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Κοτσώνη.
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΩΝ

Κλείνουν οριστικά;

(συνέχεια από τη σελίδα 2)
3) Εφόσον τα πυρηνελαιουργία ανήκουν στη ΒΙΠΕ,
να τοποθετηθούν μόνιμα συστήματα καταγραφής και
ελέγχου των αερίων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια,
βαρέα μέταλλα στα αιωρούμενα στερεά σωματίδια καθώς και των πτητικών οργανικών ενώσεων) τα οποία
θα καταγράφουν αυτόματα τις παραμέτρους, με την
εξέταση σε online σύστημα πληροφόρησης, τα αποτελέσματα, τόσο στις υπηρεσίες της Περιφέρειας όσο και
στις υπηρεσίες των οικείων Δήμων.
Επίσης να γίνει εγκατάσταση φίλτρων για περιορισμό ή και μηδενισμό εκπομπής αερίων ρύπων. Μέχρι
της εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων δεν θα πρέπει να
λειτουργούν. Ελπίζουμε να μην ξαναπληροφορηθούμε την ανάκληση απόφασης για τυπικούς λόγους και
όχι ουσιαστικούς, όπως πρόσφατα συνέβη (με την Δ.
Α.Φ.14.31354341/11621/΄14/2324/2015 απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Άθλιες οι συνθήκες διαβίωσης των Ροµά της περιοχής µας
(συνέχεια από την τρίτη σελίδα)
Επιδίωξη του Προγράμματος είναι:
α) η προστασία της Δημόσιας Υγείας,
των οικογενειών Ρομά αλλά και του
ευρύτερου περιβάλλοντος που κινούνται. β) η προσπάθεια βελτίωσης
των συνθηκών διαβίωσης και στέγασης, με παρεμβάσεις σε αντίστοιχες
υπηρεσίες (π.χ. Δήμου Πατρέων και
Δήμου Ερυμάνθου). γ) η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού
που βιώνουν εξ αιτίας του νομαδικού τρόπου ζωής και της δυσκολίας
προσαρμογής τους στον τρόπο ζωής των κατοίκων της κάθε περιοχής
που διαμένουν, βοηθώντας τους στην
ενσωμάτωση της τοπικής κοινωνίας.
Η υπεύθυνη ομάδα που αποτελείται από έναν γιατρό, έναν υγειονολόγο, μια νοσηλεύτρια και μια κοινωνική
λειτουργό, συνεπικουρούμενη και από
έναν εθελοντή ιατρό πραγματοποίησε
επανειλημμένες επισκέψεις στα διάφορα Δημοτικά Διαμερίσματα και στους
καταυλισμούς των Ρομά στο Σταροχώρι, στις Φαρρές, στην Χαλανδρίτσα, στη Καλλιθέα, στο Πετρωτό και
στα άλλα Δ.Δ. των προαναφερθέντων
Δήμων και ενημέρωσε αναλυτικά για

την σπουδαιότητα των εμβολιασμών,
λύνοντας όλες τις απορίες και τυχόν
επιφυλάξεις που προέκυπταν.
Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν 21/1/15
και υπήρξε ανταπόκριση παρά τις δυσκολίες που συχνά παρουσιάζονταν
λόγω του τρόπου ζωής των Ρομά.
Μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν συνολικά 175 εμβολιασμοί. Εκ
των οποίων σε ενήλικες έγιναν 85
και σε παιδιά 90
Συγκεκριμένα έγιναν: 1) Για ηπατίτιδα Β’ 127, 2) Για μηνιγγιτιδόκοκκο
26, 3)Για ΗPV ιό, υπεύθυνο για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, 22.
Κατά κύριο λόγο έχουν γίνει οι απαραίτητες μέχρι στιγμής επαναληπτικές δόσεις
και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες επαναληπτικές. Το πρόγραμμα συνεχίζεται.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
του προγράμματος διαπιστώθηκε η
οξύτητα του προβλήματος των ανεμβολίαστων ατόμων, καθώς και οι τεράστιες ανάγκες παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής πρόνοιας. Φαινόμενα που
αναπτύσσονται και επιτείνονται από
την γενικότερη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η χώρα μας.

