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Κ ο π ή  π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ η ς  π ί τ α ς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλο-

ντος περιοχής Κ.Υ.Χαλανδρίτας προσκαλεί τα μέλη, τους φορείς και κατοίκους 
της περιοχής, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, η οποία θα γίνει την 
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 5:30μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του νέου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίτσας (στην έξοδο της Χαλανδρίτσας 
προς Καλάβρυτα).

Θα συμμετάσχει η χορωδία του Λυκείου Ελληνίδων του παραρτήματος 
Πατρών καθώς και ο Χορευτικός Ομιλος του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κρήνης.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει, με τα τακτικά μέλη, η ετήσια Γενική Συνέ-
λευση του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ.Χ. 
με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
2. Απονομή τιμητικών διακρίσεων

Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 στο Πνευματικό Κέντρο του ΙΝ 
Αγίου Νικολάου Σαραβαλίου, το οποίο ευγενώς προσεφέρθη από 
το εκκλησιαστικό συμβούλιο, πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία, η 
επετειακή εκδήλωση για τα δεκαετή γενέθλια της εφημερίδος του 
Συλλόγου «ΥΠΑΙΘΡΟΣ». 

Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ.Απόστολος 
Βουλδής.

Ομιλητές ήσαν η φιλόλογος κ.Γεωργία Γκοτσοπούλου, εκ μέρους 
του Συλλόγου, με θέμα «Παιδεία και Περιβάλλον», ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών κ.Απόστολος Βα-
νταράκης με θέμα «Καλύτερο Περιβάλλον . . . Λιγότερες Ασθένειες». 
Και ο κ.Ηλίας Τζιρίτης υπεύθυνος τύπου και τοπικών δράσεων της 
WWF Ελλάδος με θέμα «Παραδοσιακά και σύγχρονα ΜΜΕ στην 
υπηρεσία της προστασίας του Περιβάλλοντος».

Την εορτή συμπλή-
ρωσαν οι χαιρετισμοί 
των παρευρισκομένων 
επισήμων και η Χορωδία 
του Πανεπιστημίου Πα-
τρών υπό την Διεύθυνση 
της κ. Λίνας Γερονίκου, η 
οποία απέδωσε συνθέσεις 
σύγχρονων ελλήνων μου-
σουργών, αφήνοντας άριστες 
εντυπώσεις για τη θαυμάσια 
απόδοση των χορωδών και 
των καλλιτεχνών των μουσι-
κών οργάνων.

(συνέχεια στις σελίδες 
4,5,6,8)

Στις 5 Δεκεμβρίου 2013 στην 
αίθουσα Αγοράς «Αργύρη» 
στη Πάτρα, πραγματοποιήθηκε 
ημερίδα-συζήτηση με θέμα την 
επαπειλούμενη ιδιωτικοποίηση 
της διαχείρισης του νερού 
στη χώρα μας, με αφορμή την 
Παγκόσμια ημέρα του ΟΗΕ για 
τον εθελοντισμό και επιπλέον με 
το γεγονός, ότι η πρόσβαση στο 
νερό και στην υγιεινή έχει κυρωθεί 
ως ανθρώπινο δικαίωμα στον ΟΗΕ 
από το 2010.

Η πρωτοβουλία της συγκέντρω-
σης ανήκει στο savegreekwater 
και στους ανεξάρτητους 
Δημοτικούς Συμβούλους του 
Δήμου Πατρέων, κ.Ήρα Κουρή 
και κ.Απόστολο Βανταράκη. 
Είχαν προσκληθεί όλοι οι φορείς 
των Πατρών αυτοδιοικητικοί, 

περιβαλλοντικοί, εργαζόμενοι 
στη ΔΕΥΑΠ, πρώην ιθύνοντες της 
ΔΕΥΑΠ κ.α.

Η βασική εισήγηση έγινε από 
την εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας 
πολιτών savegreekwater κ.Μαρία 
Κανελλοπούλου. Ακολούθησαν 

εισηγήσεις, από την κ.Έφη 
Βόγλη εκπρόσωπο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Επιμε-
λήτρια της Μόνιμης Επιτροπής 
Περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης 
Φυσικών Καταστροφών και από 
τον κ.Γαβριηλίδη Κώστα μέλος 

των ενεργών πολιτών Πατρών. 
Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσι-

ογράφος Μ. Βασιλάκης. Το Σύλλογό 
μας, εκπροσώπησε η Πρόεδρος 
κ.Σοφία Τσανάκα κι ο αντιπρόεδρος 
κ.Βασίλης Κοτσώνης.

(συνέχεια στη σελίδα 2)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό είναι δικαίωμα, είναι δημόσιο αγαθό

Το ΔΣ του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή της Υπαίθρου εύχονται στα μέλη του Συλλόγου και στο αναγνωστικό 
κοινό με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, Υγεία, Χαρά και να διατηρήσουμε 

ακέραιες τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο και για ένα καθαρότερο περιβάλλον

10 ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΑΙΘΡΟΣ

10 ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΓΚΥΡΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Το AIDS θεωρείται η μάστιγα του αιώνα. Εκεί όπου τα μέτρα προφύ-
λαξης ατονούν οι συνέπειες για την ανθρωπότητα είναι ανυπολόγιστες, 

ειδικά στα άτομα που νοσούν και στις οικογένειες και στις τοπικές 
κοινωνίες που θα σηκώσουν το βάρος κάθε περιστατικού. 

AIDS σημαίνει ότι το άτομο νοσεί, παρουσιάζει δηλαδή σοβαρά 
προβλήματα υγείας, ενώ HIV σημαίνει ότι το άτομο είναι φορέας του 

ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας. Οι οροθετικοί, όπως ονομάζουμε τους 
φορείς του ιού, παραμένουν ασυμπτωματικοί για δυο για πέντε για δέκα και για είκοσι 
χρόνια ακόμη μέχρι να εκδηλώσουν την ασθένεια που λέγεται AIDS (κλινική συνδρομή 
ανοσοανεπάρκειας). Αυτοί που θα εκδηλώσουν AIDS δηλαδή τη νόσο, έχουν πολύ 
μικρό αριθμό προστατευτικών λεμφοκυττάρων (CD4<200). Αυτό σημαίνει ότι η άμυνα 
του οργανισμού θεωρείται ανύπαρκτη και επομένως το άτομο είναι ευάλωτο στις 
λοιμώξεις (ιών, βακτηριδίων, μηκύτων) και σε κακοήθεις νεοπλασίες.

(συνέχεια στις σελίδες 5,6)

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HIV /AIDS

Από αριστερά η εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Savegreekwater 
κ. Μαρία Κανελλοπούλου και δεξιά άποψη του ακροατηρίου

Ο συντονιστής κ. Απ. Βουλδής και οι ομιλητές της εκδήλωσης

 ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

Ο κ. Ι. Δετοράκης μπροστά στο ακροατήριο του Πνευματικού 
Κέντρου του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Μπεγουλακίου
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Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας

www.sylpyp.gr
e-mail: Ygeia_Perib_Chala@yahoo.com

Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:  
Τσανάκα Σοφία
Υπεύθυνη ύλης: 

Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Tηλ.: 2610-276.921
Συντακτική Επιτροπή: Γκοτσοπούλου Γεωργία, Δετοράκης Ιωάννης 

Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόμβα Ευθυμία, Κωνσταντίνου 
Αικατερίνη, Πανταζή Βούλα, Τσανάκα Σοφία

Εκτύπωση – Μοντάζ:  Φορτώσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ

2610275878, 2694022134, 
6974976363

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2610620256, 620256 Fax, 
6944440752

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2610643796, 6972333820
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΤΕΡΙΝΗ
2610 644070, 6944964292

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
2610276921, 6977655557

ΤΑΜΙΑΣ
ΒΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

2610621924, 6973547195
ΜΕΛΗ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ
2610 528780, 6944 297998

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡ.
2694022707, 6972880774

ΚΟΛΥΠΕΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2694061563, 6944292962

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2610 644070, 6944020557
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

2610337988, 6945270048
ΡΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2694091238, 6972994897
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

2610524404, 6937217478

ΤΟ ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
12 Ιανουαρίου 2014: Ετήσια Γενική Συνέλευση και κοπή Πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας στην αίθουσα εκδηλώσεων του νέου Δημοτικού σχολείου 
Χαλανδρίτσας, ώρα 5:30μ.μ. 

31 Ιανουαρίου - 1,2 Φεβρουαρίου: Χειμερινή εκδρομή του Συλλόγου 
στο Βόλο – Πήλιο

20 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη): Ετήσια Χοροεσπερίδα του Συλλόγου 
στη ταβέρνα «Μουριές»

9 Μαρτίου: Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Συννοσηρότητα Σωματικής 
και Ψυχικής Υγείας» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου 
του Νέου Σουλίου, σε συνεργασία με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο

Τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου: α) Επταήμερη οδική εκδρομή 
των νέων του Συλλόγου μας στη Κων/πολη.
β) Προσκυνηματική οκταήμερη αεροπορική εκδρομή στους Αγίους 
Τόπους και στη Ιερά Μονή Σινά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ιανουάριος 2013 - Αυγούστου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό είναι δικαίωμα, είναι δημόσιο αγαθό
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ

Η κ.Τσανάκα στην ενδιαφέ-
ρουσα ημερίδα ανέφερε:

«Να εκφράσω τις ευχαρι-
στίες μου στους διοργανωτές 
της εκδήλωσης, που μας 
έδωσαν την ευκαιρία να 
διατυπώσουμε τις απόψεις 
μας για το ευαίσθητο θέμα 
της διαχείρισης του νερού μας. 

Ξεκινώντας να ψάξω την 
νομοθετική κάλυψη του 

ζητήματος, που απόψε μας απασχολεί, χρησιμοποίησα 
ως αφετηρία την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων». Στο τμήμα του 
σκεπτικού και των παραγόντων που εκτιμήθηκαν για την 
έκδοση αυτής της οδηγίας, αναφέρεται ότι «το ύδωρ δεν 
είναι εμπορικό αγαθό, όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί 
κληρονομιά, που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει 
της κατάλληλης μεταχείρισης». 

Τι σημαίνει η λέξη κληρονομιά για τις κοινωνίες μας; Κάτι 
που μεταβιβάζεται από τη μία γενιά στην άλλη, ακόμη και με 
την έννοια της υποχρεωτικότητας αυτής 
της μεταβίβασης. Έχουμε λοιπόν κατ’ 
αρχήν το καθήκον της διατήρησης αυτού 
του αγαθού που και εμείς βρήκαμε κατά 
την διαμονή μας στη γη και της διαφύλα-
ξης της αρχής ότι και οι επόμενες γενιές 
θα έχουν την δυνατότητα της λογικής 
χρήσης του. 

Η συγκεκριμένη οδηγία ορίζει ένα 
πολύ σωστό πλαίσιο για την προστασία 
και διαχείριση του υδάτινου πλούτου, 
αλλά εξαρτά την επιτυχία της από την 
συνεργασία και τη συνεπή δράση των 
κρατών-μελών, καθώς και από την 
πληροφόρηση και τη συμμετοχή του 
κοινού, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηστών. Η οδηγία ενσωματώθηκε 
στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 3199/2003 του οποίου 
η εφαρμογή η όχι, έχει προκαλέσει προβληματισμό, που 
νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης να αναπτυχθεί. H δική 
μας πρόταση αφορά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για 
τις περιβαλλοντικές παραβάσεις και προς την κατεύθυνση 
της υποχρέωσης από την νομοθεσία των παραβατών 
να αποκαταστήσουν την ζημία που προκάλεσαν με την 
παράβαση. 

Ο σύλλογός μας στην περιοχή ευθύνης του δίνει έναν 
αγώνα για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, με το 
να συλλέγει κάθε χρόνο με συνέπεια δείγματα από την 
περιοχή μας και να τα αποστέλλει για έλεγχο στο Εργαστήριο 
Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα αποτελέσματα 
κοινοποιούνται και στους αρμόδιους για την ποιότητα του 
νερού φορείς, (Δήμους και Τοπικές Κοινότητες) αλλά και 
στο κοινό προκειμένου να είναι ενημερωμένο για το νερό 
που καταναλώνει. 

Στην περιοχή μας, επίσης, είναι σε εξέλιξη το έργο της 
κατασκευής του φράγματος Πείρου-Παραπείρου της υδρο-
δότησης των Πατρών, της ΒΙ.ΠΕ. και της Δυτικής Αχαΐας και 
το οποίο, φτάνοντας στο τέλος του, μας προβληματίζει σε 
σχέση με τον φορέα διαχείρισής του. Εμείς, μέσω της εφη-
μερίδας μας που σε τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδουμε, 

της Υπαίθρου, έχουμε δημοσιοποιήσει τη θέση μας για μη 
ιδιωτικοποίηση και για τη δημιουργία ενός σχήματος διαχεί-
ρισης με ευρεία εκπροσώπηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και φορέων που διαθέτουν την τεχνογνωσία για διαχείριση 
του αγαθού πρωτίστως για το καλό των τοπικών κοινωνιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Από την άλλη καλό είναι να επισημάνουμε και την έλλειψη 
πνεύματος συνετής κατανάλωσης αλλά και διαφύλαξης της 
ποιότητας του νερού από τους χρήστες που είμαστε όλοι 
εμείς. Στην πατρίδα μας είναι διαδεδομένη η αντίληψη ότι 
το νερό είναι αγαθό προορισμένο να διαρκέσει επ’ άπειρον, 
όσο και να καταναλώνουμε. Επίσης, οι ανθρώπινες δραστη-
ριότητες έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της ποιότητας 
του πόσιμου νερού. Εμείς και λόγω περιοχής, πολλές 
φορές, έχουμε αντιμετωπίσει ρύπανση του υδροφόρου 
ορίζοντα από ποιμνιοστάσια και ανεξέλεγκτη εναπόθεση 
απορριμμάτων. Στόχος, λοιπόν, πρέπει να είναι η συνεχής 

ενημέρωση των πολιτών και από 
το οργανωμένο κράτος αλλά και 
τους συλλογικούς φορείς που 
ασχολούνται με περιβαλλοντικά 
θέματα.

Συνοπτικά οι προτάσεις που 
καταθέτει ο σύλλογός μας σε 
αυτήν την ημερίδα έχουν να 
κάνουν με τη μη ιδιωτικοποίηση 
των φορέων διαχείρισης του 
νερού, την ενημέρωση για την 
συνετή κατανάλωση και τη δια-
φύλαξη της ποιότητας, αλλά και 
την νομοθέτηση από την πολιτεία 
όχι μόνο με βάση την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» αλλά 
και με την αρχή «ο ρυπαίνων 

αποκαθιστά την καταστροφή που προκαλεί».
Στην ενδιαφέρουσα και για πρώτη φορά οργανωμένη 

στη πόλη μας ημερίδα ανακοινώθηκαν οι απόψεις των 
διαφόρων φορέων, θεσμικών και εθελοντικών. 

Συμμετείχαν, εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας,, 
εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ, ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, 
εκπρόσωπος της ΠΡΟ.ΣΥΝ.ΑΤ., εκπρόσωποι του δικτύου 
καθηγητών, του συλλόγου εργαζομένων Δήμου Πατρέων, 
μέλος από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών, μέλος του πα-
νελλήνιου Δικτύου Οικολ. Οργανώσεων, εκπρόσωπος του 
Εργατικού Κέντρου Πατρών, εκπρόσωπος του μητροπολίτη 
κ.κ Χρυσοστόμου, εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης 
Πάτρας και εκπρόσωπος του Συλλόγου Προστασίας Υγείας 
και Περιβάλλοντος του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας 
και εκπρόσωπος του Δήμου Ερυμάνθου. Από πλευράς 
κομμάτων στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των 
Αχαιών βουλευτών του Σύ.ριζ.α, περιφερειακός σύμβουλος 
της «Αντίσταση Πολιτών», περιφερειακός υποψήφιος της 
“Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας” καθώς και ο επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης «Ανυπότακτη Πολιτεία»

Από το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων 
(ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.) εκδόθηκε γι’ αυτή τη συνάντηση δελτίο 
τύπου το οποίο ανεγνώσθη από τον κ.Παναγιώτη Θεοδω-

ρόπουλο μέλος του Συλλόγου μας, μετά από την σχετική 
εξουσιοδότηση που έλαβε. Το πλήρης κείμενο του Δελτίου 
τύπου του «ΠΑΝΔΟΙΚΟ» έχει ως εξής:

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

«Η ζωή ξεκίνησε στο νερό και όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί 
γεννήθηκαν και μεγαλούργησαν γύρω από το νερό.

Είναι γνωστό ότι ο ανθρώπινος οργανισμός περιέχει 
μέχρι και 78% νερό και ότι Γη καλύπτεται κατά το 71% με 
νερό. Από το νερό της Γης όμως μόνο το 2,5% είναι γλυκό 
και από αυτό το ποσοστό μόνο το 0,6% είναι διαθέσιμο για 
πόσιμο στον άνθρωπο. Η δυσκολία στην πρόσβαση και η 
σπανιότητα του νερού, υπεύθυνες ήδη για περισσότερα 
από 3,6 εκ. θανάτους ετησίως, θα αποτελέσουν ένα από τα 
σημαντικότερα διακυβεύματα της ανθρωπότητας, εντός του 
21ου αιώνα, με τις αμέσως επόμενες γενιές να αποτελούν 
τα πρώτα θύματα τους. 

Αντιλαμβανόμενοι την σπανιότητά του νερού, κατα-
λαβαίνουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό για τις εταιρείες. 
«Επενδύουν» στο μέλλον τους και θέλουν να πάρουν στα 
χέρια τους ένα αγαθό το οποίο έχει ανελαστική και σίγουρη 
ζήτηση και παράλληλα δεν υπάρχει σε αφθονία. 

Αυτό το κάνουν επιθετικά, δημιουργώντας καρτέλ, 
εφαρμόζοντας διαφθορά και απάτες, με νόμους κομμένους 
και ραμμένους στα μέτρα τους, με μηδενικές επενδύσεις 
στην υποδομή, με τεράστιες αυξήσεις στα τιμολόγια και όλα 
αυτά για να έχουν κέρδη, όπως σε κάθε άλλο καταναλωτικό 
προϊόν, σαν ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρείες που είναι.

ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ;

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων 
(ΠΑΝΔΟΙΚΟ), εκπροσωπώντας τις οργανώσεις- μέλη του 
από όλη την Ελλάδα απαντάει καθαρά ΟΧΙ.

Πρέπει οι φορείς, οι οργανώσεις, ο κάθε πολίτης, να 
αντισταθούμε ενωμένοι και οργανωμένοι απέναντι στο 
τέρας της ιδιοτέλειας, της κερδοσκοπίας και τελικά της 
καταστροφής. Ιδιαίτερα στις δύσκολες, σημερινές συνθήκες 
για τη χώρα μας πρέπει να αγωνιστούμε για την προάσπιση 
του πολυτιμότερου αγαθού στον πλανήτη, που είναι το νερό. 
Γιατί χωρίς το νερό δεν υπάρχει ζωή. Πρέπει να πιέσουμε 
τους δήμους, τους βουλευτές, τα 
κόμματα και τη κυβέρνηση 
να συνειδητοποιήσουν ότι 
η πραγματική επένδυση 
για το μέλλον μας, είναι η 

επένδυση στα κοινά αγαθά, τα οποία δεν μπορούμε με 
κανένα τρόπο να το αφήσουμε στα χέρια κερδοσκόπων.

Μερικά πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν μπορούν 
να παίζουν στο χρηματιστήριο την ίδια την ανθρώπινη ζωή. 
Γιατί το νερό είναι η Ζωή!

Χαιρετίζουμε την εκδήλωσή σας και ευχόμαστε καλή 
επιτυχία.Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ».

Οι τοποθετήσεις των παρισταμένων φορέων και εκπρο-
σώπων εργαζομένων ήσαν όλες κατά της ιδιωτικοποίησης 
του νερού και οι αρμόδιοι του savegreekwater μετά τη σύμ-
φωνη γνώμη θα εκδόσουν ανάλογο ψήφισμα. Δεσμευτική 
ήταν, επίσης, η απόφαση όλων των παρευρισκομένων ότι 
η πρωτοβουλία του Πανελλήνιου δικτύου savegreekwater 
θα πρέπει να στηριχτεί από όλους, ως ένα απαραίτητο 
εργαλείο συνεχούς αντίδρασης για την επαπειλούμενη 
ιδιωτικοποίηση του νερού.

Η πρωτοβουλία αυτή για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού 
στην Ελλάδα, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 σε μια προ-
σπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης και διασύνδεσης 
των φορέων και των προσώπων, που αντιστέκονται στο 
δικαίωμα μιας ιδιωτικής εταιρίας, η οποία θα έχει τον έλεγχο 
ενός δημόσιου αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση 
ανθρώπων, φυτών και ζώων όπως είναι και το νερο.

ΤΟ ΝΕΡΟ 
ΕΙΝΑΙ 

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΥΣΟ

ΒΕΝΕ∆ΙΚΤΟΣ 
ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ

«

»

Ο Π. Θεοδωρόπουλος  
εκπροσωπώντας το 
ΠΑΝΔΟΙΚΟ στο βήμα 
και στο πάνελ από 
αριστερά ο κ. Απ. 
Βανταράκης, ο συντο-
νιστής δημοσιογράφος 
κ. Μ. Βασιλάκης και η 
κ. Ηρα Κουρή

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στην ιδιωτικοποίηση 
έμμεση ή άμεση πόρων και υποδομών, με κορυφαίο 
παράδειγμα το φράγμα Πείρου- Παραπείρου, που, αν 
η ιδέα για τη διαδημοτική διαχείριση δεν επικρατήσει 
και προχωρήσουν οι προτάσεις της αποκεντρωμένης 
περιφέρειας, θα μιλάμε επί της ουσίας για την πρώτη 
ιδιωτικοποίηση μεγάλης υδατικής υποδομής στη χώρα 
μας.  Η ΔΕΥΑΠ Πάτρας είναι η μεγαλύτερη δημοτική 
εταιρία ύδρευσης της χώρας μετά τις δύο κρατικές 
επιχειρήσεις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και η ιδιωτικοποίηση 
του φράγματος θα αποτελέσει ένα μεγάλο κακό προ-
ηγούμενο σε κάθε επόμενη προσπάθεια διαδημοτικής 
διαχείρισης που είναι και η πλέον διαδεδομένη στην 
Ευρώπη.

Οι φορείς της πόλης που παραβρέθηκαν συνομολό-
γησαν πως πρέπει όλοι μαζί να εργαστούν προκειμένου 
να μην προχωρήσουν τα σχέδια όσων θέλουν το 
φράγμα να γίνει βορά κάποιων.

Πηγή: www.savegreekwater.org
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Επιτυχής ήταν η εκδήλωση του Δι-
κτύου Φορέων για την προστασία από 
την ηχορρύπανση, κατά την διάρκεια του 
Forum Ανάπτυξης, που πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013 και 
είχε ως θέμα: «Θόρυβος μία ανεπιθύμητη 
εξωστρέφεια. Πτυχές του προβλήματος 
της ηχορρύπανσης». Ο κ. Βασίλης Πασ-
σάς (εκπροσώπου της «Πρότασης»), και 
ένας εκ των συντονιστών του Δικτύου, 
είπε λίγα λόγια για την ύπαρξη και τους 

σκοπούς του Δικτύου.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε κι ο κ. Δημ. 

Σκαρλάτος (αν. Καθηγητής Ακουστικής 
και Ηχορρύπανσης του Παν. Πατρών), ο 
οποίος στην ομιλία του επικεντρώθηκε 
στο τι είναι θόρυβος καθώς επίσης και 

στις επιπτώσεις που αυτός επιφέρει στην 
υγεία των ανθρώπων, ενώ ανέφερε και 
τρόπους αντιμετώπισης.

Ακολούθως, ο κ. Γιάννης Βλάχος (ψυ-
χίατρο-ψυχοθεραπευτής), ξεκαθάρισε 
ότι ο θόρυβος μπορεί να μην σχετίζεται 

άμεσα με ψυχικές παθήσεις, αλλά μπορεί 
να προκαλέσει άγχος, στρες, πονοκέφα-
λο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και 
στις επιπτώσεις του θορύβου στα παιδιά.

Ο κ. Ανδρέας Γουργουλάτος (δικη-
γόρος), εξέτασε τη νομική πλευρά του 

θέματος και τόνισε ότι η ηχορρύπανση 
είναι μια παράνομη συμπεριφορά, ένα 
αδίκημα και ως τέτοιο θα πρέπει να 
εξετάζεται.

Τέλος, ο κ. Γιώργος Χαραλαμπό-
πουλος (διδάκτωρ Ακουστικής, 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, γεν. δ/
ντής της εταιρείας Acoustic Science OΕ.) 
ανέπτυξε το θέμα της ολοκληρωμένης 
αντιμετώπισης ζητημάτων ακουστικής 
και ηχομόνωσης.

«Θόρυβος, μία ανεπιθύμητη εξωστρέφεια»
Από το ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗ

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό υψίστης σημασίας για τον 
άνθρωπο. Θεωρείται όμως επικίνδυνο γι’ αυτόν, όταν δεν 
λαμβάνονται μέτρα που να πληροί τους προβλεπόμενους 
όρους υγιεινής.   

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 80% 
των ασθενειών που μαστίζουν τον κόσμο οφείλονται σε 
κακές συνθήκες υγιεινής και στο ακατάλληλο νερό, όπου 
30.000 άτομα καθημερινά πεθαίνουν από ασθένειες, που 
συνδέονται με την έλλειψη ασφαλούς πόσιμου νερού και 
μέτρων υγιεινής.

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της 
περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας ευαισθη-
τοποιημένος στη προστασία της Δημοσίας Υγείας των 
πολιτών της περιοχής όπου δραστηριοποιείται, δηλαδή 
στους τ.Δήμους Μεσσάτιδος και Φαρρών καθώς και στις 
κοινότητες Λεοντίου και Σουλίου, κάθε χρόνο πραγματο-
ποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στο πόσιμο νερό. Τη 
φετινή χρονιά (Νοέμβρη και Δεκέμβρη) πραγματοποίησε 
39 δειγματοληψίες σε χωριά και οικισμούς της περιοχής.

Όπως είναι γνωστό, όταν ένα νερό περιέχει βλαβερούς 
μικροοργανισμούς μπορεί να προκαλέσει διάφορα 
προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, όπως λοιμώ-
ξεις κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα αλλά και στο 
ουροποιητικό και στο αναπνευστικό. Επίσης, λοιμώξεις 
μπορούν να εμφανιστούν στα αυτιά και στα μάτια. Δύο 
μέλη του Συλλόγου για διάστημα τριών τεσσάρων 
ημερών, περιέρχονται όλη τη περιοχή προκειμένου να 
ανταποκριθούν στην υποχρέωση που ανέλαβαν και τους 
σκοπούς του.

Η δειγματοληψία του πόσιμου νερού έγινε από τον 
Αντιπρόεδρο του Συλλόγου και Υγιεινολόγο κ.Ιωάννη 
Δετοράκη, και από το γιατρό τ. Διευθυντή του Κ.Υ.Χ. 
κ. Παναγιώτη Θεοδωροπουλο, τηρούντες αυστηρά τις 
απαραίτητες διαδικασίες στη δειγματοληψία του πόσιμου 
νερού της περιοχής.

Οι αναλύσεις γίνονται όλα αυτά τα χρόνια στο Εργαστή-
ριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου 
Πατρών από τον Αν Καθηγητή κ. Απόστολο Βανταράκη.

Η μικροβιολογική καταλληλότητα του πόσιμου νερού 
ελέγχεται με την καταμέτρηση μικροβιολογικών δεικτών. 
Οι δείκτες αυτοί είναι αλλόχθονοι μικροοργανισμοί, οι 
όποιοι περνούν περιοδικά στο υδάτινο οικοσύστημα, προ-
ερχόμενοι από το γαστρεντερικό σωλήνα του ανθρώπου 
και των ζώων. Οι συχνότεροι χρησιμοποιούμενοι σήμερα 
δείκτες είναι τα ολικά κολοβακτηριοειδή (total coliforms), 
τα κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή (faecal coliforms) και 
οι κοπρανώδεις στρεπτόκοκκοι (faecal streptococci)

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στέλνονται στις 

Δημοτικές Αρχές και στους προέδρους των τοπικών 
συμβουλίων της περιοχής για ενημέρωση τους όταν και 
εφόσον προκύπτει από τις αναλύσεις ακατάλληλο δείγμα.

Παραπλεύρως οι πίνακες με τα αποτελέσματα:
Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΔΣ του Συλλόγου 

αποφασίζει την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 
των δειγματοληπτικών ελέγχων του πόσιμου νερού, 
στην εφημερίδα μας «ΥΠΑΙΘΡΟΣ». Είναι μια ηθική υπο-
χρέωση των ανθρώπων που εθελοντικά στηρίζουν τους 
σκοπούς του Συλλόγου, αλλά είναι και αίτημα αρκετών 
συνδημοτών. Όλα αυτά τα διατυπώνουμε χωρίς ποτέ να 
υπάρχει έστω και το παραμικρό ίχνος αντιπολιτευτικής 
διάθεσης, προς τις περιφερειακές αρχές, όπως κατακρι-
θήκαμε δυστυχώς στο παρελθόν. Τα καταθέτουμε, όπως 
συνηθίζουμε για όλα τα θέματα που σχετίζονται με  τη 
Προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος, με ευθύνη 
και με σεβασμό στους θεσμούς και στους κατοίκους για 
ένα καλύτερο αύριο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Ωστόσο δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις των τοπικών 

Αρχών προς την κατεύθυνση του υγιεινού πόσιμου 
νερού. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι όλοι μας 
οφείλουμε να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο, προς την 
καλύτερη ποιότητά του. Οι πολίτες και οι κάτοικοι της 
περιοχής έχουν την υποχρέωση έναντι των ιδίων και των 
παιδιών τους να προστατέψουν τις πηγές προέλευσης του 
πόσιμου νερού από περιττώματα ανθρώπων και ζώων 
από βοθρολύματα, από πάσης φύσεως απόβλητα, από 
μπάζα, από κατά τόπους ποιμνιοστάσια, από τους βόθρους 
που δεν είναι στεγανοί σε μια ακτίνα τουλάχιστον μέχρι 
200 μ. από το σημείο που γίνεται η άντληση νερού ή της 
συλλογής του.

Είναι βέβαιο ότι με μια συντοσισμένη προσπάθεια 
από τις αρμόδιες Αρχές και από τον κάθε κάτοικο της 
περιοχής με την ανάλογη συμπεριφορά θα φέρουν τα 
καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό που όλοι επιθυμούμε 
και αγωνιζόμαστε.

Η ποιότητα του νερού στις 
προτεραιότητες του Συλλόγου

Πίνακες: Για να είναι κατάλ-
ληλα τα πόσιμα νερά θα πρέπει 
οι μικροβιολογικές παράμετροι, 
για την E.coli ναι είναι 0/100 
ml και για του Στρεπτόκοκκους 
κοπράνων 0/100 ml  και οι 
εντερόκοκκοι 0/100 ml.

>
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΑΣ

Η πρόεδρος του ΔΣ κ. Σοφία Τσανάκα αφού καλω-
σόρισε τους παρευρισκομένους, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Είμαστε εδώ απόψε, γιατί αισθανθήκαμε την ανάγκη 
να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια από τη «γέννηση» της εφη-
μερίδας μας. Μιας εφημερίδας που όλα αυτά τα χρόνια 
έγινε η φωνή μας, έγινε το μέσο για να επικοινωνούμε 
με τον κόσμο της περιοχής ευθύνης μας. Φιλοξένησε 
απόψεις, αποτύπωσε προβλήματα και προτάσεις, για την 
επίλυσή τους, απεικόνισε τις δράσεις και την παρουσία 
του Συλλόγου, όπου υπήρξε ανάγκη.

Οι ομιλητές μας, τους ευχαριστώ πολύ για την 
παρουσία τους και τον κόπο που έκαναν, θα τονίσουν 
την σημασία του Τύπου στην ανάδειξη και επίλυση των 
προβλημάτων που απασχολούν μια σύγχρονη κοινωνία.

Ευχαριστώ επίσης και τον συντονιστή, τον κ. Απόστολο 
Βουλδή, συντονιστή με όλη τη σημασία της λέξης, με τις 
πολύτιμες δημοσιογραφικές του γνώσεις, μας βοήθησε 
πάρα πολύ στο στήσιμο αυτής της εκδήλωσης. Ευχαρι-
στούμε όλους αυτούς που τόσα χρόνια στήριξαν αυτή 
την προσπάθεια και μας έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα.

Στην εκδήλωσή μας παρευρίσκεται ο πατήρ Δημήτριος 
Παπαγεωργίου, ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτου, ο κ. 
Γεώργιος Αγγελόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας, η κ. Ήρα Κουρή, Δημοτική Σύμβουλος του 
Δήμου Πατρέων, όπως επίσης και πολλοί εκπρόσωποι 
Πολιτιστικών Συλλόγων και φορέων της περιοχής».

Στη συνέχεια ο πατήρ Δημήτριος Παπαγεωργίου 
στον χαιρετισμό που απηύθηνε, μετέφερε τις ευχές του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσοστόμου 
για την Επετειακή εκδήλωση.

ΥΠΑΙΘΡΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ακολούθως χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γ. Αγγελόπου-
λος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας, η οποία ήταν 
συνδιοργανώτρια στην εκδήλωση, και επεσήμανε τα 
10 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας της εφημερίδας στην 

ευρύτερη περιοχή, η οποία με την δική της κριτική στάση 
και άποψη έχει καταφέρει να είναι παρούσα στα γεγονότα 
της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για μια  εφημερίδα 
στοχευμένη, μια εφημερίδα, η  οποία προσεγγίζει θέματα 
του περιβάλλοντος, όπου έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτή 
την περίοδο κυρίως, με την ύφεση που επικρατεί στη 
χώρα και τόνισε ότι το περιβάλλον και οι δράσεις του θα 
πρέπει να μας απασχολήσουν στο μέλλον.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!: 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΑΛΛΑ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Ο κ.Απόστολος Βουλδής ως συντονιστής, εισαγωγικά 
ανέφερε: Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου, που βρίσκομαι 
ανάμεσα σας και ιδιαίτερα τιμητικό,  που με κάλεσε 
ο Σύλλογος να συντονίσω αυτή την εκδήλωση. Είμαι 
βέβαιος ότι η εφημερίδα όχι μόνο θα ενηλικιωθεί, αλλά 
θα πάει και πάρα πολλά χρόνια ακόμη, διότι η αναγκαι-
ότητα της ύπαρξής της φάνηκε από τα πρώτα φύλλα. Το 
γεγονός ότι σήμερα γιορτάζονται τα 10 χρόνια από τις 
εκδόσεις της, φαίνεται καθαρά ο λόγος, για τον οποίο 
έγινε. Ένας καθαρά παρεμβατικός λόγος, που είχε η 
εφημερίδα και που στήριζε, μέσω αυτής, τις δράσεις 
που πραγματοποιούσε ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια.

Ένας Σύλλογος, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι 
από τους πλέον δραστήριους της χώρας και το λέω 
αυτό έχοντας ακριβή γνώση  και των δράσεων των 
υπολοίπων Συλλόγων, σε όλες τις άλλες περιοχές. Και 
ιδιαίτερα σε μια περίοδο, όπου η οικονομική ύφεση 
μας έχει καταβάλλει όλους και κάποιοι, ενδεχομένως, 
θεωρούν ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί 
πολυτέλεια στις μέρες μας. Από τις εισηγήσεις που 
θα γίνουν, θα αποδειχθεί πως όχι μόνο δεν αποτελεί 
πολυτέλεια, αλλά είναι αναγκαιότητα για την εποχή μας 
να προστατεύσουμε το περιβάλλον, διότι αποτελεί και 
πολιτισμό αλλά και πλούτο για τη χώρα μας. Θα καλέσω 
την κ.Γεωργία Γκοτσοπούλου, την πρώτη ομιλήτριά 
μας η οποία γεννήθηκε στην Πάτρα και αποφοίτησε με 
άριστα από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της 
Αθήνας, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Προστασίας Υγείας 
και Περιβάλλοντος του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, η 
οποία δουλεύει ανελλιπώς από το 2000 στην δημόσια 

και στην  ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέλος της 
Λογοτεχνικής Λέσχης Πατρών και τιμώμενη με το πρώτο 
βραβείο διηγήματος από την Ακαδημία Αθηνών το 2008.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

“Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας ο άνθρωπος έπρεπε 
να παλεύει με τη φύση για να επιβιώνει. Σ’ αυτόν τον 
αιώνα έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί, οτι για να επιβι-
ώσει πρέπει να την προστατεύσει”. Ζαν- Ύβ Κουστώ, 
διάσημος Γάλλος Ωκεανογράφος. Τα λόγια του Κουστώ 
αποτελούν σήμερα όχι μια κούφια θεωρία αλλά μια 
αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Βάλλουμε το περιβάλλον με 
όποιο τρόπο διαθέτουμε, θυσιάζουμε κάθε στοιχείο, 
που ακόμη υπογραμμίζει την ανθρωποσύνη μας στο 
βωμό του κέρδους και της κατανάλωσης. Όταν λέω 
“Περιβάλλον” δεν εννοώ μόνο το φυσικό- πρωτίστως 
το φυσικό- αλλά και το κοινωνικό και το πολιτιστικό, 
που είναι οι αναφορές κάθε ανθρώπου, οι πυλώνες που 
τον στερεώνουν όχι μονάχα για να επιβιώνει και να ζει 
με αξιοπρέπεια αλλά και να είναι ευτυχής.

Μπορούν, λοιπόν, να υπάρξουν άνθρωποι με γνήσια 
οικολογική συνείδηση; Η απάντηση είναι μια πόρτα 
ανοιχτή. Και το κλειδί της είναι Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

         Από την εποχή του Ρουσσώ και των άλλων διαφω-
τιστών μέχρι σήμερα έπρεπε να συμβεί μια βιομηχανική 
επανάσταση, δυο βαλκανικοί πόλεμοι, δύο παγκόσμιοι 
πόλεμοι και δυο κραχ-  συγκαταλέγω και τη σημερινή 
εποχή της άγονης και αδιέξοδης οικονομικής κρίσης- 
για να παραδεχτούμε, οτι η τεχνολογικός εξοπλισμός 
του κόσμου είναι αντίθετος με τη φυσική ζωή, για να 
παραδεχτούμε , μετά λύπης, οτι “καλλιο το προλαμβάνειν 
παρά το θεραπεύειν” ειδικά όσον αφορά στο φυσικό 
περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου, που εξαρτάται 
αναγκαστικά από τη γενναιοδωρία του πρώτου.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ;

- Μέσα από τους κόλπους της οικογένειας- με τη 
μίμηση προτύπων. - Μέσα από το σχολείο- με τις εκπαι-
δευτικές εκδρομές ή τα πρότζεκτ. - Μέσα από τις δράσεις 
φορέων και συλλόγων ή κοινωνικών ομάδων- με την 
παροχή κινήτρων. - Μέσα από την πληροφόρηση που 
δέχεται το παιδί από τους φορείς κοινωνικής δικτύωσης 
(internet, facebook), την τηλεόραση και τον τύπο- με τη 
δημιουργία στάσεων- έξεων.

Αν εξετάσουμε όλους τους παραπάνω φορείς μάθησης 
θα παρατηρήσουμε, οτι ο κάθε ένας δίνει τη “σκυτάλη” 
στον επόμενο, προκειμένου το παιδί να δυναμώσει την 
κρίση και την αντίληψή του σε ολοένα πιο αυτόνομα 
μονοπάτια δράσης. Το παιδί θα εναρμονιστεί με το γονιό, 
θα μιμηθεί την αυθεντία του δασκάλου, θα καταλήξει στα 
πρώτα συμπεράσματα, μέσω των οποίων θα ενεργήσει, 
έχοντας ως αφετηρία την πρώιμη εφηβική ηλικία, αφού 
τότε προσδέχεται κι άλλα ερεθίσματα από την τηλεόραση, 
το διαδίκτυο, τις εφημερίδες και τα περιοδικά. 

Αυτή η “σκυταλοδρομία” μάθησης έχει ανυπολόγιστα 
θετική εφαρμογή στην προστασία του φυσικού κόσμου. 
Από την άλλη πλευρά, η θεωρία της μίμησης προτύπων 
έχει καταπληκτικά αποτελέσματα, αν εφαρμοστεί στο 
σχολικό περιβάλλον, ενισχυόμενη όμως κι από θετική και 

συναισθηματική διέγερση του μαθητή από το δάσκαλο. Ο 
εκπαιδευτικός θα έχει ο ίδιος το ρόλο του προτύπου και 
θα επαινεί το παιδί μετά από κάθε θετική ενέργειά του, 
που θα σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον. Τα παιδιά 
έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να είναι προστατευμένα 
μέσα σε ένα αρμονικό φυσικό περιβάλλον και είναι καθή-
κον όλων μας να μάθουμε σε εκείνα να το προστατεύουν.

Αυτό μπορούμε να το κατορθώσουμε με :
- Το να είμαστε εμείς παράδειγμα προς μίμηση.
- Το να επαινούμε πάντα τα παιδιά, όταν ωφελούν 

τη φύση. 
- Το να δίνουμε κίνητρα για να εμπλέκονται τα παιδιά 

με το φυσικό περιβάλλον (εκδρομές, δραστηριότητες, 
πολιτιστικές δράσεις).

Το δικαίωμα του παιδιού σε ένα καθαρό και βιώσιμο 
περιβάλλον μπορεί να το ενισχύσει, λοιπόν, η σύγχρονη 
εκπαίδευση αλλά και ο σχολικός ή ο ημερήσιος τύπος 
κι άλλα έντυπα οικολογικού περιεχομένου. Οι πρώτες 
απόπειρες των μαθητών να “μοχθήσουν” με την πένα 
τους, αρθρογραφώντας σε μια σχολική εφημερίδα είναι 
καλοδεχούμενες και με βοηθό έναν δάσκαλο- μέντορα 
θα οδηγήσουν το παιδί σε πειραματισμούς, βιώματα, 
συμπεράσματα και μια αυθεντική κρίση για τα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα και την πρόληψη ή την αντιμετώπισή 
τους. Ο ημερήσιος τύπος, εστιάζοντας σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα φέρνει πολλαπλά οφέλη:

- Επιμορφώνει την κοινότητα, - Ευαισθητοποιεί την 
οικογένεια και- Αναπτύσσει μια “κουλτούρα πρόληψης”, 
μέσα από δράσεις αλλά και μέσα από την αλλαγή νοο-
τροπίας.

Ο επόμενος ομιλητής κ.Απόστολος Βανταράκης, είναι 
Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής στο Τμήμα Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Από τον Ιούνιο του 2003 έως τον 
Μάιο του 2008 ήταν επίκουρος καθηγητής Υγιεινής στο 
Ιατρικό Τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Έχει εργασθεί στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων μέχρι 
το Νοέμβριο 2003 και στην Επιθεώρηση Εργασίας Κέντρο 
Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων Δυτικής Ελλάδας σε 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
…ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Η υγεία μας επηρεάζεται σημαντικά από διάφορα 
φυσικά συστήματα: την παροχή νερού, τον αέρα, τα 
κλιματικά πρότυπα, την προέλευση της τροφής και την 
οικολογία των κατοικιδίων και άλλων οργανισμών και 
μικροοργανισμών που προκαλούν ασθένειες.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
υγεία είναι:

Α) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Ρύπανση ή μόλυνση της ατμόσφαιρας είναι η παρου-
σία στην ατμόσφαιρα ενός ή παραπάνω μολυσματικών 
παραγόντων σε τέτοια ποιότητα και για τόση διάρκεια 
που να είναι επιβλαβής ή να τείνει να είναι επιβλαβής 
για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή των ζώων ή των 
φυτών. Διακρίνουμε: την Ατμοσφαιρική ρύπανση εξω-
τερικών χώρων και την Ρύπανση εσωτερικών χώρων.

α) ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Φυσική δηλαδή, αλλαγή της σύστασης του αέρα 

10 ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΑΙΘΡΟΣ

10 ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΓΚΥΡΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Χαιρετισμός από τον περιφερειάρχη κ.Αγγελόπουλο.
Παραπλεύρως ο συντονιστής κ.Βουλδής με τους ομιλητές της εκδήλωσης

Άποψης 
του κοινού
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από κονιορτό, σκόνες τριβής, κόκκους άμμου, ΓΥΡΗ, 
σπόρους φυτών, καπνός, αιθάλη, τέφρα από εκρήξεις 
ηφαιστείων.

Τεχνητή με τη προσθήκη ξένων ουσιών που είναι 
κυρίως παράγωγα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
όπως καπνός, αιθάλη, διάφορα οξείδια του αζώτου, 
διοξείδιο θείου, ενώσεις του χλωρίου και του φθορίου.

Ρυπογόνες ουσίες που προκαλούν ρύπανση 
εξωτερικών χώρων:

Το Μονοξείδιο του άνθρακα, το Διοξείδιο του άνθρακα, 
οι Χλωροφθοράνθρακες,  Μόλυβδος, τα οξείδια του 
αζώτου, το Διοξείδιο του θείου.

Άλλες ρυπογόνες ουσίες του αέρα είναι:
το όζον, τα διαλυμένα σωματίδια 
Ρυπογόνες ουσίες που προκαλούν ρύπανση 

εσωτερικών χώρων είναι:
Εκτός από το Διοξείδιο αζώτου, το Μονοξείδιο του 

άνθρακα και το Μόλυβδο είναι και οι Οργανικές ενώσεις 
που προέρχονται, κυρίως, από διαλύτες και χημικές 
ουσίες, από αρώματα, σπρέι μαλλιών, γυαλιστικά 
επίπλων, σπρέι αέρα, συντηρητικά ξύλου και πολλά 
άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο σπίτι. 

Επίσης είναι και ο καπνός του τσιγάρου, που περι-
έχει μια μεγάλη ποικιλία βλαβερών χημικών ουσιών 
και προκαλεί καρκίνο. Είναι γνωστό ότι το παθητικό 
κάπνισμα προκαλεί πολλά προβλήματα στο παθητικό 
καπνιστή (μάτια που κοκκινίζουν, μύτη και λαιμός που 
ερεθίζονται έως καρκίνο, βρογχίτιδα, σοβαρό άσθμα, 
και μείωση της λειτουργίας του πνεύμονα).

Άλλες ουσίες ρύπανσης εσωτερικών χώρων είναι:
Φυτοφάρμακα, Βιολογικές ρυπογόνες ουσίες, 

Φορμαλδεΰδη

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο εκσυγχρονισμός και η πρόοδος των διαφόρων 
κοινωνιών έχουν οδηγήσει στο γεγονός ότι ο αέρας 
είναι ολοένα και περισσότερο μολυσμένος. Οι βιο-
μηχανίες (Θερμικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, 
τσιμεντοβιομηχανίες, μεταλλοβιομηχανίες, μεταλλεία, 
πετρελαιοβιομηχανίες), η χρήση οχημάτων, η αύξηση 
του πληθυσμού, η αστικοποίηση, οι ανεμοθύελλες σε 
έρημους, ο καπνός από πυρκαγιές και οι ηφαιστειακές 
εκρήξεις.

Τα είδη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξωτερικών 
χώρων είναι η αιθαλομίχλη, η όξινη βροχή, το φαινό-
μενο θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος κλπ.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων 
είναι κυρίως σημαντικό πρόβλημα των ανεπτυγμένων 
χωρών. Το κάπνισμα, το μαγείρεμα, οι συσκευές 
θέρμανσης, τα αέρια, που εξατμίζονται από τα υλικά 
κατασκευής των  κτιρίων ή της βαφής  των επίπλων 
είναι τα κύρια αίτια της ρύπανσης των εσωτερικών 

χώρων. Οι επιπτώσεις της ρύπανσης εξαρτώνται: α)
από το συνολικό χρόνο έκθεσης στις ρυπογόνες ουσίες, 
β)από τη συγκέντρωση της ρυπογόνου ουσίας. 

Οι συνήθεις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις είναι οι 
ενοχλήσεις στα μάτια, οι αναπνευστικές λοιμώξεις 
(βρογχίτιδα, πνευμονία κ.λ.π.), οι πονοκέφαλοι, η 
ναυτία, και οι αλλεργικές αντιδράσεις ενώ η βραχυπρό-
θεσμη ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να επιδεινώσει 
τη φυσική κατάσταση των ατόμων με  άσθμα και 
εμφύσημα. 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το άσθμα  είναι μία συνήθης χρόνια πάθηση, που 
χαρακτηρίζεται από φλεγμονή και στένωση των αε-
ραγωγών. Η στένωση είναι διαλείπουσα στο ελαφρύ 
άσθμα αλλά συχνά γίνεται επίμονη. Το άσθμα μπορεί να 
επηρεάζει παιδιά και ενήλικες και μπορεί να εμφανιστεί 
σε οποιαδήποτε ηλικία. Διακρίνουμε:

Εξωγενές άσθμα: Παρουσιάζεται στην παιδική 
ηλικία και έχει σαν αιτία εξωγενείς,  περιβαλλοντικούς 
και αλλεργιογόνους παράγοντες, όπως σκόνη, γύρη, 
τρίχωμα γάτας, οικιακά ακάρεα.

Ενδογενές άσθμα: Δεν ανευρίσκεται κανένας παράγο-
ντας που να θεωρείται υπεύθυνος για την πρόκλησή του.

Εκλυτικοί Παράγοντες του Άσθματος
Οι λοιμώξεις (κυρίως ιώσεις), η έκθεση σε σκόνη, 

γύρεις, ζώα (φτερωτά ή τριχωτά), κατσαρίδες, υγρα-
σία, οι ερεθιστικές ουσίες (καπνός τσιγάρου, έντονες 
μυρωδιές, ατμοσφαιρική ρύπανση), η έντονη σωματική 
άσκηση.

Δύο σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι παράλληλα 
με τη ρύπανση που δημιουργούν, προκαλούν σοβαρή 
επιδείνωση, με κίνδυνο θανάτου σε ασθματικούς 
ασθενείς, είναι το διοξείδιο του αζώτου και το όζον.

Το παιδικό άσθμα παρουσιάζεται εντονότερα στα  
αστικά κέντρα, και γενικότερα, όπου υπάρχει έντονη 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος 

Β) ΤΟ ΝΕΡΟ
Το νερό είναι πηγή ζωής. Η παροχή στους πολίτες 

ασφαλούς νερού αποτελεί, ίσως, την σημαντικότερη 
υποχρέωση της πολιτείας αλλά και την μεγαλύτερη υπο-
χρέωση της διεθνούς κοινότητας προς τις φτωχότερες 
περιοχές του πλανήτη. Το νερό που προορίζεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση ή χρήση δεν πρέπει να περιέχει 
παθογόνους μικροοργανισμούς ή δείκτες μόλυνσης 
με περιττωματικές ουσίες ή συγκεντρώσεις χημικών 
ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία 
του ανθρώπου.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Από τα υπόγεια νερά, από γεωτρήσεις και πηγάδια, από 
τα επιφανειακά νερά από ποτάμια, λίμνες, ρυάκια, από 
το θαλασσινό νερό (αφαλάτωση) αφαλατωμένο, από τα 
όμβρια νερά (συλλογή σε δεξαμενές), από το νερό από 
ανακύκλωση λυμάτων.

Η σημαντικότερη απαίτηση για τη παροχή ασφαλούς 
νερού είναι η προστασία της πηγής και τις γύρω περιοχές 
από ρύπους ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, κυρίως 
από αστικά απόβλητα και κτηνοτροφικές δραστηριότητες 
(ποιμνιοστάσια, τυροκομεία).

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μικροβιολογικοί (βακτήρια, παράσιτα, ιοί, μύκητες): 
αποτελούν τις συχνότερες αιτίες επιδημιών, στο 90% 
του συνόλου. Καταλήγουν στο νερό με τα κόπρανα 
ανθρώπων και ζώων.

Χημικοί: όχι πολύ συχνοί (8%) αλλά, όταν συμβούν, 
οι βλάβες στην υγεία είναι σοβαρότερες (κυρίως από 
φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα).

Παραπροϊόντα της απολύμανσης (ΤΤΜs κλπ).

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ

Η Συγκέντρωση των παθογόνων μικροοργανισμών 
στο νερό, καθορίζεται από τον αριθμό των μολυσμένων 
ατόμων στη κοινότητα, από τη κοπρανώδη μόλυνση 
του νερού, και από την ικανότητα της επιβίωσης του 
μικροοργανισμού στο νερό, από τη συγκέντρωση της 
χημικής ουσίας στο νερό, από την μολυσματική δύναμη 
του μικροοργανισμού ή την τοξική δόση της χημικής 
ουσίας και τέλος από την ποσότητα κατάποσης του νερού.

Το νερό μολύνεται: α) με τη κατάποση, άμεσα ή μέσω 
των τροφίμων ή του λουτρού με αποτέλεσμα να έχουμε 
την εμφάνιση της γαστρεντερίτιδας ή της δυσεντερίας, 
β) με την εισπνοή μπορεί να έχουμε ως αποτέλεσμα την 
ολική εικόνα της άτυπης πνευμονίας.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΟΛΥΝΣΗΣ) 
ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Τα συνήθη μικρόβια που μεγαλώνουν στο νερό είναι 
(με τη σειρά): Ολικά κολοβακτηριοειδή, Escherichia coli, 
Κολοβακτηρίδια, Eντερόκοκκοι, Κλωστηρίδιο διαθλαστι-
κό (επιφανειακά νερά), Ψευδομονάδα πυοκυανική (νερά 
σε δοχεία), Ολικός αριθμός μικροοργανισμών στους 22ºC, 
Ολικός αριθμός μικροοργανισμών στους 37ºC, Bακτηρι-
οφάγοι (για τον έλεγχο της απολύμανσης), Εντεροϊοί σε 
ειδικές περιπτώσεις, η σαλμονέλα, ο σταφυλόκοκκος, 
το Δονάκιο χολέρας.

ΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΡΥΠΑΝΤΕΣ 
ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ

Τα νιτρικά και νιτρώδη που είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
για τη δημόσια υγεία.Τα νιτρικά ανάγονται σε νιτρώδη 
τα οποία είναι επικίνδυνα (10 φορές πιο τοξικά από τα 
νιτρικά). Τα νιτρώδη απορροφώνται από το γαστρε-
ντερικό σωλήνα του εντέρου και αλληλεπιδρούν με τα 
ερυθρά αιμοσφαίρια, αναστέλλοντας την ικανότητά τους 
να μεταφέρουν οξυγόνο.

Η λήψη μεγάλης ποσότητας νιτρικών μπορεί να 
καταλήξει σε θάνατο.

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Πολλά φυτοφάρμακα απενεργοποιούνται στα ζώα χω-
ρίς να προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις αλλά υπάρχει η 
πιθανότητα να εκκριθούν στο γάλα ή να συσσωρευτούν 
στο κρέας.

Πηγές: Τα φυτοφάρμακα μπορούν να εισέλθουν 
στο επιφανειακό ή στο υπόγειο νερό μέσω απορροής, 
υπερχείλισης, βροχόπτωσης, ή με απευθείας εφαρμογή, 
λόγω τυχαίας διασποράς, από λανθασμένους τρόπους 
αποθήκευσης, ή και από λανθασμένες τεχνικές απόρρι-
ψης αποβλήτων. Από τα φυτοφάρμακα τα πιο επικίνδυνα 
είναι τα οργανοφωσφορικά. 

(συνέχεια στη σελίδα 6)

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Τα κρούσματα των οροθετικών των τελευταίων 
τριών ετών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά αφού το 
ποσοστό αύξησης έφτασε το 60% συγκριτικά με 
προηγούμενες χρονιές. Η άνοδος των περιστατικών 
απεδόθη στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών 
με τις ενδοφλέβιες ενέσεις. Με αυτά τα δεδομένα ο 
Σύλλογος ξεκίνησε μια διαδικασία ενημέρωσης στα 
διάφορα δημοτικά διαμερίσματα (όπου υπήρχε η 
ανάλογη ανταπόκριση) με τους κ.Ιωάννη Δετοράκη 
Υγιεινολόγο-Διαφωτιστή και τον Παναγιώτη Θεοδω-
ρόπουλο Παθολόγο. 

Η πρώτη εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου της Θέας «Ζωοδόχος Πηγή» 
μετά από πρόταση του προέδρου κ.Τάσου Σώρρα 
κατά την οποία όχι μόνο έγινε εκτενής συζήτηση αλλά 
έγινε και ενημέρωση για τα θέματα της εθελοντικής 

αιμοδοσίας.
Στη συνέχεια ανάλογη εκδήλωση έγινε στο 

Πνευματικό Κέντρο του ΙΝ Αγίων Αποστόλων 
Μπεγουλακίου με τη συνεργασία του ομώνυμου 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, του Τοπικού Πολιτι-
στικού Συλλόγου και με τον όμιλο «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ», 
στην οποία συμμετείχε ως ομιλητής και ο Καθηγητής 
Παθολόγος Λοιμωξιολόγος κ.Πάνου.

Η τρίτη εκδήλωση έγινε στο Βασιλικό του Δήμου 
Ερυμάνθου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
σε συνεργασία με τον ομώνυμο Πολιτιστικό Σύλλογο, 
με την ομάδα ποδοσφαίρου και με το Τοπικό και 
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Ο κ.Δετοράκης στις ομιλίες του παράλληλα 
πρόβαλλε κατατοπιστικές διαφάνειες, έδωσε στους 
παρευρισκόμενους με απλά λόγια να καταλάβουν 
την αξία της ενημέρωσης αλλά και της προφύλαξης 
για μια τόσο βασανιστική και θανατηφόρα λοίμωξη 

όπως είναι το AIDS.
Καταχωρούμε μερικά αποσπάσματα της ομιλίας 

του κ.Δετοράκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των αναγνωστών της «ΥΠΑΙΘΡΟΥ». 

«To AIDS είναι ένα σεξουαλικό μεταδοτικό νόσημα 
και δεν αποτελεί πλέον μια θανατηφόρα ασθένεια, 
αλλά μία χρόνια νόσο, για την οποία κρίνεται 
απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη 
θεραπευτική και φαρμακευτική αντιμετώπιση. Οι 
πρόσφατες θεραπείες δεν προσφέρουν πλήρη ίαση 
από την ΗIV λοίμωξη, αλλά καλύτερη ποιότητα ζωής 
σε επίπεδο διαβίωσης και σωματικής υγείας.

Περίπου 2,6 εκατομ. άνθρωποι μολύνθηκαν 
με το ΗIV το 2012. Υπάρχει τώρα μια εκτίμηση ότι 
περίπου 34 εκατομ. Άτομα παγκοσμίως ζουν με 
HIV, περιλαμβάνοντας και τα άτομα που ήδη έχουν 
αναπτύξει AIDS.

(συνέχεια στη σελίδα 6)

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HIV / AIDS

Αριστερά ο ομιλητής κ. Ι. Δετοράκης 
και ο συντονιστής κ. Π. Θεοδωρόπουλος

Η χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών



(συνέχεια από τη σελίδα 5)
Στην Ελλάδα σύμφωνα με το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης, 

μέχρι και την 31η Οκτώβριου του 2013, έχουν καταγραφεί στο 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  13.496 περιστατικά ΗIV λοίμωξης. Από το σύνολο 
των ατόμων αυτών, 3.504 έχουν εμφανίσει AIDS και περίπου 6150 
βρίσκονται υπό αντιρετροϊκή θεραπεία. Ο συνολικός αριθμός των 
θανάτων στην Ελλάδα ανέρχεται μέχρι σήμερα στους 2.380.

Τα περιστατικά με HIV λοίμωξη που δηλώνονται στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 
έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά το 2010. Το 2011 καταγράφηκαν 8,7 
περιστατικά HIV λοίμωξης ανά 100.000 πληθυσμού, το 2012 10,7, 
ενώ το πρώτο δεκάμηνο του 2013 έχουν δηλωθεί 7,2.’ Σε απολυτους 
αριθμούς, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2013 δηλώθηκαν 
στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 792 HIV λοιμώξεις, εκ των οποίων οι 709 (89,52%) 
αφορούσαν άνδρες και οι 83 (10,48%) γυναίκες.

 Τα τελευταία έτη στην Ελλάδα σημειώθηκε μία μεγάλη επιδημική 
έκρηξη του HIV στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ). Το 
2012 ο μεγαλύτερος αριθμός HIV λοιμώξεων καταγράφηκε σε ΧΕΝ 
(0=543, 45,71%) και όχι σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με 
άνδρες (π=330, 27,78%), όπως συνέβαινε στα προηγούμενα χρόνια. Το 
πρώτο δεκάμηνο του 2013, φαίνεται να επικρατεί και πάλι η μετάδοση 
μέσω της ομοφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής (π=258, 32,58%), 
αν και ο αριθμός των HIV λοιμώξεων σε ΧΕΝ παραμένει υψηλός 
(π~230, 29,04%). Σημειώνεται, μικρότερος αριθμός δηλώσεων HIV 
περιστατικών στους ΧΕΝ χωρίς, ωστόσο, να είναι εφικτή προς το 
παρόν η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Οι ΧΕΝ που δηλώθηκαν 
ως HIV οροθετικοί το 2013 ήταν στην πλειοψηφία τους άνδρες (π=210, 
91,30%) και ηλικίας μικρότερης των 35 ετών (π=120, 52,17%).

 Αν ο ιός δεν καταπολεμηθεί σημαίνει ότι θα έχουμε προοδευτική 
αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος σε σημείο να μένει το 
σώμα απροστάτευτο. Αποτέλεσμα να έχουμε μολύνσεις που οδηγούν 
σε σοβαρές λοιμώξεις και εμφάνιση νεοπλασιών (είδη καρκίνου) τις 
οποίες φυσιολογικά θα μπορούσε να καταπολεμήσει ο οργαβισμός. 
Αυτές ονομάζονται «ευκαιριακές λοιμώξεις» διότι βρίσκουν την 
ευκαιρία να επικρατήσουν.

Ένα υγιές άτομο έχει συνήθως από 600 έως 1200 CD4 λεμφοκύτ-
ταρα όταν όμως τα CD4 λεμφοκύτταρα πέσουν κάτω από 200, το 
ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου αποδυναμώνεται σοβαρα 
με αποτέλεσμα στο άτομο να διαγιγνώσκεται το AiDS, έστω κι αν δεν 
έχει εμφανίσει συμπτώματα και λοιμώξεις.

Στόχοι προληπτικών παρεμβάσεων
• Αύξηση της γνώσης και πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τα 

θέματα HIV/AIDS
• Μείωση των πολλαπλών σεξουαλικών συντρόφων
• Καθυστέρηση στην ηλικία έναρξης των σεξουαλικών επαφών
• Χρησιμοποίηση ανδρικού ή γυναίκειου προφυλακτικού κάθε 

φορά που υπάρχει σεξουαλική επαφή, απ’ την αρχή μέχρι το τέλος 
της συνεύρεσης

• Αποφυγή κοινής χρήσης των αντικειμένων με αλλά άτομα όπως 
ξυράφι, οδοντόβουρτσα, η αλλά αντικείμενα που έχουν μολυνθεί 
με αίμα

  ή αποφυγή χρήσης εξαρτισιογόνων ουσιών (ναρκωτικά, διεγερ-
τικά, οινόπνευμα)

• Χρήση αποστειρωμένων βελονών και συριγγών από τους Χρήστες 
Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών (ΧΕΝ)

• Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΧΕΝ στα προγράμματα υπο-
κατάστασης οπιοειδων

• Αποφυγή στοχοποίησης του νοσούντα πληθυσμού με AIDS και 
των φορέων του ιού αλλά απόδοσης σεβασμού στον ανθρώπινο πόνο. 
Διαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου.

• Λειτουργιά οίκων ανοχής με ιερόδουλες ιατρικά ελεγμένες μέσα 
από πιστοποιημένες και αδειοδοτημενες διαδικασίες.
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(συνέχεια από τη σελίδα 5)
ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Ο Μόλυβδος, το Αρσενικό, 
το Μαγγάνιο, το Χρώμιο είναι τα 
σημαντικότερα προβλήματα. Αυτά 
υπάρχουν σε διάφορα σημεία της 
χώρας και συσσωρεύονται στο κρέας 
των ζώων και των πτηνών  και ειδικά 
των ψαριών και των οστρακοειδών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Το Αρσενικό προκαλεί όγκους, 
δηλητηριάσεις, το Βάριο προξενεί 
καρκίνο, λευχαιμία και αναιμία, 
το Κάδμιο επιφέρει Βρογχίτιδα, 
αναιμία και γαστρεντερίτιδα, το 
Χρώμιο προκαλεί βλάβη στο ήπαρ 
και κακοήθειες, ο Χαλκός οδηγεί σε 
γαστρεντερίτιδα, κυρίως στα παιδιά, 
ο Mόλυβδος προκαλεί βλάβη σε ΚΝΣ 
και νεφρά, το  Lindane προκαλεί βλά-
βες στο συκώτι, αναιμία, λευχαιμία.

Πρόσθετοι παράγοντες που 
επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία είναι 
η αστικοποίηση, η καταστροφή περι-
βάλλοντος, η πληθυσμιακή αύξηση 
και οι τεχνολογικές αλλαγές.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Οι φτωχές χώρες θα επηρεαστούν 
περισσότερο από την κλιματική αλ-
λαγή. Οι Επιπτώσεις στην υγεία θα 
προκύψουν από την θερμοκρασιακή 
αύξηση, την αύξηση στις  πλημμύρες 
, την ξηρασία και τις θύελλες. Η αυ-
ξημένη θερμοκρασία και οι έντονες 
βροχοπτώσεις προβλέπεται να αυξή-
σουν την ένταση και την συχνότητα 
των υδατογενών και τροφιμογενών 
ασθενειών. Οι έντονες βροχοπτώσεις 
και πλημμύρες διευκολύνουν την 
ταχύτατη μεταφορά των παθογόνων 
στον υδροφόρο ορίζοντα 

Έντομα, ασθένειες, πλημμύρες…
Ο κίνδυνος για την εμφάνιση 

τοπικών επιδημιών ελονοσίας είναι 
αυξημένος.

Ο ρόλος της ενημέρωσης είναι 
απαραίτητος για τη δημοσιότητα των 
προβλημάτων, για την ενημέρωση 
των εμπλεκομένων, για τη γνώση 
των προβλημάτων, για τη καινοτομία 
στις λύσεις, για τις στοχευμένες δρά-
σεις με συγκεκριμένα αποτελέσματα, 

για τη συμμετοχικότητα, μα πάνω 
από όλα, χρειάζεται ΟΡΑΜΑ για το 
πώς θέλουμε το περιβάλλον και τι 
θα θυσιάσουμε για να το κληρονομή-
σουμε στις επόμενες γενιές, αν όχι σε 
καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον, 
όπως το παραλάβαμε.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟ-
ΝΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο κ.Ηλίας Τζηρίτης, τελευταίος 
ομιλητής, υπεύθυνος των τοπικών 
δράσεων WWF Ελλάς, τόνισε, ότι για 
μια περιβαλλοντική ΜΚΟ τα ΜΜΕ εί-
ναι το εργαλείο διάδοσης μηνυμάτων, 

η ανάδειξη προβλημάτων, η δίοδος 
προς το ευρύ κοινό και το μέσο 
άσκησης πίεσης.

Το μέσο εκπαίδευσης και πληρο-
φόρησης, μέσω του οποίου καθιε-
ρώνεται η ταυτότητα και η παρουσία 
του περιβάλλοντος π.χ. συλλόγων 
στην τοπική κοινωνία, είναι το βασικό 
εργαλείο ενδυνάμωσης, αφού μέσω 
αυτής, βρίσκει υποστηρικτές, εθελο-
ντές και χρηματοδότηση.

Με τα παραδοσιακά και νέα ΜΜΕ 
γίνεται η προώθηση των προγραμ-
μάτων/στόχων της οργάνωσης. Η 
ενημέρωση για θέματα που άπτονται 
της δράσης της οργάνωσης βοηθούν 
στην κινητοποίηση των πολιτών. 
Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η 
πίεση στην πολιτεία, επιτυγχάνονται 
συμμαχίες και αυξάνεται η αειφόρος 
ανάπτυξη αλλά και η βιωσιμότητα.

Τα συνήθη μέσα είναι τα έντυπα 
ΜΜΕ, το ράδιο/TV, τα online media, 
τα οποία διαθέτουν οργανωμένη 

λίστα επαφών σε όλα τα ΜΜΕ, με 
συνεχή ανανέωση και συνεχή επαφή 
πηγής-δημοσιογράφου.

Υπάρχει σταθερή παροχή περι-
εχομένου, σχετικού με τη δράση, 
συνάφεια με επικαιρότητα/παρούσα 
συγκυρία της χώρας, δημοσιογρα-
φικός και όχι επιστημονικός λόγος 
καθώς και παρακολούθηση επικαι-
ρότητας και λειτουργίας ΜΜΕ.

Στην ομιλία του ο κ. Τζιρίτης 
επεσήμανε, επίσης, ότι πρέπει να 
υπάρχει αμεσότητα αλλά και προ-
σαρμογή στους δημοσιογραφικούς 
ρυθμούς, η σχέση με τους δημοσι-
ογράφους να είναι ειλικρινής και η 
πληροφορία εκλαϊκευμένη. Επίσης, 
ο λόγος πρέπει να είναι δημοσιο-

γραφικά δομημένος, να υπάρχει 
«εκμετάλλευση» της επικαιρότητας 
αλλά, το πιο σημαντικό, να υπάρχει 
τεκμηρίωση των όσων γράφονται. 
Ενώ επέστησε την προσοχή στο ό,τι 
δημοσιεύεται στα έντυπα πρέπει να 
είναι και έγκυρο και νόμιμο.

Για τους κινδύνους ανέφερε ότι οι 
δημοσιογράφοι έχουν πάντα τη δική 
τους ατζέντα και ότι πρέπει να υπάρ-
χει προσαρμογή και εκλαΐκευση και 
όχι βιασύνη. Οι δημοσιογράφοι δεν 
έχουν μόνο εμάς σαν πηγή, υπάρχει 
ανταγωνι   σμός μεταξύ τους αλλά και 
σχέσεις με τις τοπικές αρχές.

Αναφερόμενος στα νέα μέσα, 
όπως είναι facebook, twitter, blog 
και you tube ανέφερε για το μεν 
facebook, την απευθείας επικοινωνία 
που υπάρχει μεταξύ των πολιτών 
αλλά και την «γρήγορη» διασπορά 
της πληροφορίας από τους χρήστες. 
Επεσήμανε την «απεξάρτηση» από τα 
παραδοσιακά ΜΜΕ και ότι οι σχέσεις 

γίνονται πιο προσωπικές.
Πιο συγκεκριμένα, για το twitter 

συμπλήρωσε ότι είναι ένα ανερχόμε-
νο μέσο, το οποίο αποτελεί εργαλείο 
για τους δημοσιογράφους κάνοντας 
ειδική μνεία στην ταχύτητά του.

Η υπερ-χρήση αυτών των μέσων 
εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους, 
όπως η άμεση έκθεση, ο κακοήθης 
και επίμονος σχολιασμός (trolling). 
Υπάρχει έντονη κριτική-ρευστότητα, 
ορισμένοι χρήστες αυτών των μέσων 
είναι ευάλωτοι σε συντονισμένες 
επιθέσεις χρηστών ενώ πιθανότατα 
γίνονται τροχοπέδη για άμεση, 
επιτόπια δράση.

Ο συντονιστής κ.Απόστολος 
Βουλδής ευχαριστώντας τον κ. Τζιρίτη 
συμπλήρωσε: Η λέξη «εγκυρότητα», 
είναι η ουσία στις σχέσεις και των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων και 
των μέσων ενημέρωσης. Με την 
εγκυρότητά τους τα μέσα κερδίζουν 
τους πολίτες, με την εγκυρότητα 
τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις 
κερδίζουν και τα μέσα και τους πολίτες 
παράλληλα. Τα καλύτερα έπονται, σε 
λίγο θα έχουμε και την δυνατότητα 
να ακούσουμε την Χορωδία του 
Πανεπιστημίου της Πάτρας.

Στις παρεμβάσεις που ακολούθη-
σαν ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπου-
λος ανέφερε:

«Χωρίς να έχω το τάλαντο των 
ομιλητών με τις εξαίρετες εισηγήσεις 
που ακούσαμε, τους ευχαριστούμε 
και τους συγχαίρουμε, αισθάνθηκα 
την υποχρέωση να έρθω στο 
βήμα, και ταπεινά να καταθέσω 
τις ευχαριστίες προς τα ΜΜΕ της 
πόλης. Ο ηλεκτρονικός και ο έντυπος 
τύπος, όλα αυτά τα 23 χρόνια, που 
λειτουργεί ο Σύλλογος Προστασίας 
Υγείας και Περιβάλλοντος και ο 
Σύλλογος Αιμοδοτών, είχαμε μια 
άμεση στήριξη, μια πρωτοφανή 
υποστήριξη. Γιατί; Διότι ήξεραν, ό,τι 
έβγαινε από τους Συλλόγους ήταν 
έγκυρο, υπεύθυνο και αφορούσε 
την τοπική κοινωνία. Μέσω των 
διαφόρων αντιπροσώπων των ΜΜΕ, 
καταφέραμε να γίνουμε ευρύτερα 
γνωστοί, περισσότερο θα έλεγα 
στην κοινωνία της Πάτρας παρά στις 
κοινωνίες του τ. Δήμου Ερυμάνθου 
και του τ. Δήμου Μεσσάτιδος. Όλοι 
αυτοί πληροφορούσαν το αναγνω-
στικό τους κοινό για τη κοινωνική 
και εθελοντική δραστηριότητά των 
Συλλόγων μας.

(συνέχεια στη σελίδα 8)

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ HIV / AIDS

10 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΣ

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
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γνωρίζετε

ΟΤΙ ?

Το 240 π.Χ., ο νεαρός μαθηματικός, 
γεωγράφος κι αστρονόμος, Ερατοσθένης, 
παρατηρεί πως κάθε χρόνο την 21η 
Ιουνίου το μεσημέρι τα πηγάδια 
στη Συήνη (σημερινό Ασου-
άν) φωτίζονταν ολόκληρα 
μέχρι τον πάτο τους 
και σκύβοντας έβλεπε 
τον ήλιο να καθρεπτί-
ζεται στο κέντρο του 
πηγαδιού, ώστε να μην 
υπάρχει καθόλου σκιά στα 
τοιχώματα.

Αυτό το φαινόμενο δεν 
συνέβαινε σε καμμιά άλλη περιοχή 
και ενώ οι ντόπιοι πίστευαν σε διάφορες 
δοξασίες, ο Ερατοσθένης άρχισε να μελετά το 

φαινόμενο και ανακοινώνει τα αποτελέσματα 
της έρευνάς του.

«Η Γη δεν είναι επίπεδη, αλλά 
πρόκειται για μια τεράστια 

σφαίρα που το μήκος της 
περιφέρειάς της είναι 
252.000 στάδια, δηλαδή 
39.690 χιλιόμετρα. Σή-
μερα, με όργανα υψηλής 
ακρίβειας υπολογίζεται 
σε 40.007,86 χιλ.
Η Γη, περιστρέφεται 

με συχνότητα 24 ωρών και 
βρίσκεται στο κέντρο του σύ-

μπαντος, τους ανακοινώνει». Αυτή 
η διαπίστωση τάραξε τον τότε επιστημονικό 
και φιλοσοφικό κόσμο, που ωστόσο άρχισε 

να μελετά την θεωρία του Έλληνα επιστήμονα. 
Ο Ερατοσθένης, που γεννήθηκε στην Κυρήνη 
(σημερινή Λιβύη), σπούδασε στην Αθήνα και 
στην Αλεξάνδρεια όπου εργάστηκε και πέθα-
νε. Εφεύρε επίσης τον σφαιρικό αστρολάβο, 
που τον χρησιμοποιούσαν ευρέως μέχρι την 
εφεύρεση του πλανηταρίου τον 18ο αιώνα.

Οι αρχαίοι Έλληνες, από την εποχή του 
Αριστοτέλη, αντίθετα με τον μέσο πολίτη, 
γνώριζαν ότι η Γη είναι σφαιρική.

Ο Ερατοσθένης μέτρησε την ακτίνα της 
Γης με ακρίβεια απρόσμενη για τα μέσα της 
εποχής και έμεινε στην ιστορία ως ο ακριβής 
γεωμέτρης. Πέθανε το 193 π.Χ. τυφλός.

Οι πρόγονοί μας, μας κάνουν πάντα 
υπερήφανους. Μήπως είναι καιρός να 
τους μιμηθούμε;

Η μαργαρίνη αρχικά κατασκευά-
σθηκε για να παχαίνει τις γαλοπού-
λες. Οι γαλοπούλες όμως πέθαιναν 
και οι επενδυτές, που είχαν ξοδέψει 
για την έρευνα αρκετά κεφάλαια, 
ήθελαν να κάνουν απόσβεση. Έτσι 
, στο αρχικό προϊόν που ήταν μια 
άσπρη ουσία πρόσθεσαν χρωστικό 
κίτρινο χρώμα και μια γευστική ουσία 
και το διέθεσαν στην καταναλωτική 
αγορά για να το φάνε οι άνθρωποι. 

Τι σημαίνει όμως για τους ανθρώ-
πους η κατανάλωση μαργαρίνης;

1. Μελέτη του Harvard έδειξε ότι 
αυξάνει στις γυναίκες κατά 53% τις πιθανότητες να προκαλέσει 
καρδιακή δυσλειτουργία

2. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα
3. Παρέχει τριπλό κίνδυνο για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου

4. Αυξάνει την συνολική χολη-
στερόλη και την LDL (κακή), ενώ 
μειώνει την HDL (καλή)

5. Αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου 
κατά 5 φορές

6. Μειώνει την ποιότητα του 
μητρικού γάλακτος

7. Μειώνει την αντίδραση των 
αντισωμάτων

8. Μειώνει την αντίδραση της 
ινσουλίνης

Η μαργαρίνη πλησιάζει να είναι 
μια πλαστική ουσία, δεν σαπίζει, 
δεν μυρίζει, διότι δεν έχει θρεπτική 

ουσία, ώστε να αναπτυχθεί ζωή ή ακόμη και μικροοργανισμοί.
Το Becel κ’ Benecol είναι μαργαρίνη και κυκλοφορούν στα 

ράφια των SUPER MARKET και μάλιστα διαφημίζονται έντονα. Τα 
υπόλοιπα αφήνονται στη κρίση του καταναλωτή.

1) Γιγαντιαίο παγόβουνο, 
μεγέθους δύο φορές όσο το 
Παρίσι ή το Μανχάταν αποκολ-
λήθηκε από έναν παγετώνα της 
Γροιλανδίας. Άλλη μια ένδειξη 
των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής.

2) Οι ελεγκτές της Νομαρχίας 
Αθηνών εντόπισαν ελληνοποι-
ήσεις εισαγόμενων κρεάτων, 
αλλοιωμένα προϊόντα, κακές 
συνθήκες υγιεινής και διαφορές 
τιμών από το ράφι στο ταμείο. 
Άραγε πως μπορεί να προστα-
τευτεί ο καταναλωτής;

3) Την 1η Ιουνίου 2013 στη ΒΙΠΕ Βόλου κάηκαν περίπου 4.000 τόνοι 
πλαστικού, ενώ η ατυχία ήταν ότι τη μέρα εκείνη έπιασε βροχή και οι 
τεράστιες ποσότητες διοξινών κ’ άλλων τοξικών ουσιών μπορεί να 
πέρασαν στον υδροφόρο ορίζοντα.

4) Εργοστάσιο ανακύκλωσης έχει δημιουργήσει στο χώρο του 
παράνομη χωματερή αποβλήτων κ’ στην αυτοψία που έγινε από 
ΚΕΠΠΕ διαπιστώθηκαν 15 παραβάσεις των περιβαλλοντικών όρων. Η 
μονάδα υποτίθεται ότι εργάζεται για την προστασία του Περιβάλλοντος. 
Όλα αυτά στη Μαγνησία.

5) Στη Χιλή ένα φυτό 
καταπίνει πρόβατα. Τα 
σκοτώνει με τα αγκάθια 
του και στη συνέχεια 
λιπαίνεται καθώς το 
πρόβατο αποσυντίθε-
ται.

6) Ο Δήμαρχος του Γιοχάνεσμπουργκ επικήρυξε τους αρουραίους 
και προσφέρει ένα κινητό για κάθε 60 αρουραίους που σκοτώνει 
κάποιος.

7) Μέλισσες έβγαλαν μέλι σε χρώμα μπλε. Τι  άλλο θα μάθουμε!

8) Έρευνα απέδειξε ότι τα κατοικίδια κάνουν καλό στη καρδιά

9) 1 δισ. άνθρωποι στον κόσμο πεινούν. Όσο για νερό αφήστε το. 

10) Το κρύο μας παχαίνει γιατί 
καταναλώνουμε περισσότερο φα-
γητό και με περισσότερες θερμίδες, 
διότι το κρύο αυξάνει τις ανάγκες 
του οργανισμού για φαγητό ώστε 
να αυξάνεται η ενέργεια μέσω των 
ιστών, μας λένε από το Πανεπιστή-
μιο Στέρλινγκ της Σκωτίας. Μεταξύ 
μας αυτό το είχαμε διαπιστώσει και 
μόνοι μας.

11) Τα προκαταρ-
κτικά αποτελέσματα 
μιας νέας μελέτης του 
ερευνητικού κέντρου 
Hobart Menzies 
Research, δείχνουν 
ότι η ασπιρίνη είναι ένα 
ισχυρό όπλο κατά του 
καρκίνου και κατά της γεροντικής άνοιας. Προσοχή όμως, γιατί 
η μακροχρόνια κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει αιμορραγίες 
του στομάχου και του εγκεφάλου. Μην ξεχνάμε ότι η ασπιρίνη 
είναι φάρμακο και τα φάρμακα τα χορηγούν μόνο οι γιατροί. 
Δεν τα παίρνουμε μόνοι μας ποτέ!

 Ερατοσθένης ο Κυρηναίος

Μαργαρίνη... μια πλαστική ουσία

Ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για την Ακρόπολη 
αποτελεί η επιλογή της στη δεύτερη θέση της 
λίστας με τα ωραιότερα μνημεία του κόσμου, 
από το αμερικανικό δίκτυο CNN. Την πρώτη 
θέση κατέκτησε ο ναός της Ανγκόρ, το κύριο 
τουριστικό αξιοθέατο της Καμπότζης, ενώ στη 
λίστα συμπεριλήφθηκαν ακόμη η αρχαία πόλη 
Μπάγκαν στη Μιανμάρ, τα νησιά Γκαλαπάγκος, 
το Εθνικό πάρκο Γκόρεμε στην Καππαδοκία, ο 
Μεγάλος Κοραλιογενής ύφαλος της Αυστραλί-
ας, η περιοχή Χάμπι της Ινδίας, το Εθνικό πάρκο 

Ιγκουάζου στη Βραζιλία, το αντίστοιχο πάρκο 
των Παγετώνων της Αργεντινής, η αρχαία πόλη 
Μάτσου Πίτσου στο Περού, το Αβαείο του Μον 
Σεν Μισέλ στη Νορμανδία, η βραχοπολιτεία της 
Πέτρα στην Ιορδανία, οι πυραμίδες της Γκίζας 
στην Αίγυπτο, το Εθνικό πάρκο Ράπα Νουί στη 
Χιλή, το Πάρκο Σερενγκέτι στην Τανζανία, το 
Φρούριο της Σιγκιρίγια στη Σρι Λάνκα, το λιμάνι 
της Τουλούμ στο Μεξικό, η Βενετία, το πάρκο 
Γέλοουστοουν στις ΗΠΑ και η πόλη Βαλέτα 
στη Μάλτα.

Η Ακρόπολη στην 2η θέση των ομορφότερων μνημείων του κόσμου

Κινδυνεύουν οι
περιοχές Νατούρα
Σε αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι εξής προστατευ-
όμενες περιοχές της χώρας μας.
α) Στη Ζάκυνθο παραμένουν αφύλακτες σημαντι-
κές παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, 
διότι δεν υπάρχουν πόροι για να πληρωθούν 
φύλακες , το ίδιο
στον κόλπο Κυπαρισσίας, που είναι η δεύτερη 
παραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη 
Μεσόγειο
και στις παραλίες του Ρεθύμνου, όπου δεν 
υπάρχει καν φορέας προστασίας.
β) Στο Εθνικό Πάρκο Πίνδου, όπου σχεδιάζεται 
η εκτροπή του Αώου  χωρίς να λαμβάνονται υπ’ 
όψιν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.
γ) Στο Εθνικό πάρκο Αλοννήσου - Β’ Σποράδων, 
μία από τις σημαντικότερες περιοχές διαβίωσης 
της απειλούμενης με εξαφάνιση σε παγκόσμια 
κλίμακα θαλάσσιας φώκιας, η φύλαξη είναι 
ανύπαρκτη.

Τόσα τους λείπουν;
Δεν φτάνουν όσα «χαράτσια» πλη-
ρώνουν μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες 
των 5,5 εκατ. οικοδομών της χώρας 
μας, πρόσφατα «διέρρευσε» ότι θα 
πληρώνουν και «σεισμόσημο». Εν 
πρώτοις, οφείλουμε να τους θαυ-
μάσουμε για την ευρεσιτεχνία στις 
ονομασίες και στη συνέχεια να τους 
υπενθυμίσουμε ότι η υποχρεωτική 
ασφάλιση προϋποθέτει αφ’ ενός ότι 
όλοι πρέπει να έχουν εργασία και 
αφ’ ετέρου τη λειτουργία αξιόπιστων 

ασφαλιστικών εταιρειών και μάλιστα 
με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, 
γιατί είναι υπαρκτός ο κίνδυνος 
«φούσκας» ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
οικονομικής κρίσης. Εκτός και αν 
εγγυηθεί για τα χρήματά μας το 
χρεοκοπημένο μας κράτος !!!

Οικολόγοι κατά Επενδυτών-καταπατητών
Μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και επίδοξοι επενδυτές βρίσκονται πίσω από την καθυστέ-
ρηση κατά έντεκα χρόνια της υπογραφής της ΚΥΑ για την προστασία των οικοσυστημάτων 
Κοτυχίου - Στροφυλιάς και Χελμού – Βουραϊκού. Εκπρόσωποι τοπικών περιβαλλοντικών 
οργανώσεων ξεκαθάρισαν ότι το θέμα θα φθάσει μέχρι και την Ε.Ε., καθώς καταπατείται η 
σχετική νομοθεσία για την προστασία των δύο περιοχών και σίγουρα θα υπάρξουν καινούρια 
πρόστιμα για την χώρα μας και νέος διασυρμός, Μαθημένα τα βουνά απ’ τα χιόνια.
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΖΕΝΑΣ

Η αναστήλωση του 
μνημείου σε θετική εξέλιξη 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στα μέλη και τους φίλους 
του Συλλόγου ότι οι αγώνες μας άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. Ανατέθηκε 
στο αρχιτεκτονικό γραφείο των Αθηνών με επωνυμία «ΔΟΛΙΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΕΠΕ»   η αρχιτεκτονική μελέτη για την επισκευή της Παναγίας της Μέτζενας. Η 
μελέτη θα είναι έτοιμη ως το τέλος του έτους, προκειμένου να εγκριθεί από το 
Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Με την σύνταξη της μελέτης, μας λύνονται 
τα χέρια για να διεκδικήσουμε  χορηγίες, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στο 
επόμενο βήμα που θα είναι η αναστήλωση. Ευχαριστούμε και πάλι, από εδώ, 
όλους τους φίλους που πίστεψαν σε αυτόν τον στόχο και συνέβαλαν από το 
υστέρημά τους για να επιτευχθεί.  Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού της 
Εθνικής Τράπεζας είναι  836/296427-90 και εξακολουθεί να είναι ανοιχτός, για 
όποιον θέλει να βοηθήσει για την διάσωση αυτού του σημαντικού μνημείου 
της περιοχής μας. 

Λυματολάσπης συνέχεια!
Μετά από παράπονα των κατοίκων της περιοχής, ο Σύλλογός μας κατέθεσε 

επιστολή-καταγγελία για την ποσότητα λυματολάσπης, που μετά από τρία χρόνια 
παραμένει σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην «Σάπια Βρύση» του Λεοντίου. Άμεση 
υπήρξε η αντίδραση της παραλήπτριας «Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος». Έχει 
συσταθεί η Επιτροπή Περιβαλλοντικού Ελέγχου και αναμένεται η αυτοψία και η 
σχετική έκθεση. Ας ελπίσουμε, ότι το χρονίζον πρόβλημα θα λυθεί, επιτέλους, 
προς όφελος του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση επενδυτική πρόταση για την ίδια περιοχή που αφορά κομποστοποίηση 
αποβλήτων (λυματολάσπη) με χρήση γεωσκωλήκων. Ο Σύλλογός μας παρακο-
λουθεί και αυτό το θέμα, με πολλή προσοχή, και θα ενημερώνει για τις εξελίξεις.

Μετά τη παρέλευση δύο μηνών στο γραφείο του Συλλόγου μας στο Κέντρο 
Υγείας Χαλανδρίτσας, πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2013 με 
πρωτοβουλία του ΔΣ του Συλλόγου συνάντηση των Πολιτιστικών Συλλόγων, 
που μετείχαν στην φετινή διοργάνωση της Γιορτής Τσίπουρου. Μέσα σε 
καθαρά φιλικό περιβάλλον έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι των Πολιτιστικών 
Συλλόγων και μέσα από γόνιμο διάλογο έγινε ο απολογισμός της διοργάνω-
σης. Κατατέθηκαν προτάσεις για βελτίωση της Γιορτής κατά την επόμενη 
χρονιά, αφού κοινή ήταν η άποψη όλων ότι η Γιορτή Τσίπουρου έχει καταστεί 
θεσμός για την περιοχή μας. Επίσης, από τον Σύλλογο Προστασίας Υγείας 
& Περιβάλλοντος Κ.Υ.Χ. δόθηκε ως αναμνηστικό στους εκπροσώπους των 
συλλόγων DVD  από την φετινή Γιορτή, το οποίο έγινε δεκτό με μεγάλη 
χαρά από αυτούς.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΈΣ 
ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ ‘40

Στη φωτ ο  τ.Καθηγητής Υγιεινής και Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου 
κ.Ιωάννης Δετοράκης καταθέτει στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων, της 
κοινότητας Οβρυάς, την ημέρα της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου, εκ-
προσωπώντας το Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής 
Κ.Υ.Χ.

Στη σεμνή τελετή ετελέσθει επιμνημόσυνο δέηση απ’ τον π.Χαράλαμπο 
Παπαδόπουλο του Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου Οβρυάς, στην οποία παρέστησαν 
φορείς και μαθητές της τοπικής κοινότητας.

Την ίδια μέρα στο ηρώo της Χαλανδρίτσας κατέθεσε στεφάνι, εκ μέρους  του 
Συλλόγου, η Πρόεδρος κ.Σοφία Τσανάκα.

Η πληθώρα της ύλης αφενός 
και η πάγια άποψη της Συντακτικής 
Επιτροπής να αποδίδει τα κείμενα των 
εκάστοτε ομιλητών χωρίς ουσιαστικές 
περικοπές με σκοπό δηλαδή την πληρέ-
στερη ενημέρωση των αναγνωστών της 
«Υπαίθρου» μας υποχρεώνει τούτη τη 
φορά να καταχωρήσουμε στο επόμενο 
φύλλο τις εξα;ίρετες εισιγήσεις του 
ιατρού κ. Παπουτσάκη , της δικηγόρου 
και προέδρου μας κ. Τσανάκα και της 
εκπιδευτικού φιλολόγου κ. Κουρή οι 
οποίες ακούστηκαν στο Forum Ανά-
πυξης. Οι ομιλίες έγιναν την Κυριακή 
23 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο «Αστήρ» 
μέσα στα πλαίσια του 16ου Forum Ανά-
πτυξης το οποίο οργανώνει κάθε χρόνο 

με επιτυχία η εβδομαδιαία εφημερίδα 
«Σύμβουλος Επιχειρήσεων» με εκδότη 
τον κ. Παναγιώτη Γιαλένιο. Ο Σύλλογος 
εκλήθη να συμμετάσχει με μία δίωρη 

παρουσίαση με τον τίτλο «Υγεία-Εθε-
λοντισμός-Περιβάλλον. Εθελοντικές 
δράσεις με εξωστρέφεια». Η συνέχεια 
λοιπόν στο επόμενο φύλλο. 

(συνέχεια από τη σελίδα 6)
Ευχαριστούμε πολύ και τον κ.Βουλδή, ο 

οποίος για τρίτη φορά συντονίζει εκδήλωση 
του Συλλόγου. Την πρώτη φορά είμαστε πάλι 
εδώ στον ίδιο χώρο, η άλλη ήταν με τους 
πυλώνες στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης και 
η τρίτη σήμερα. Ευχαριστούμε επίσης τον 
κ.Βανταράκη με τον οποίο έχουμε πολύ καλή 
συνεργασία σε επίπεδο θεμάτων υγιεινής 
καθώς και στα θέματα του πόσιμου νερού. 
Καταφέραμε να δημιουργήσουμε στο πα-
ρελθόν αναταράξεις στην τοπική κοινωνία, 
με τα αποτελέσματα που δημοσιοποιήσαμε 
του πόσιμου νερού και όχι μόνο.

Ευχαριστούμε τον κ.Τζιρίτη, ο οποίος 
οικογενειακώς μας στηρίζει όλα αυτά τα 
χρόνια. Την μητέρα του, είχαμε την ευκαιρία 
να τη τιμήσουμε για τη προσφορά της στο 
Σύλλογο.

Επίσης, ευχαριστώ την κ. Γεωργία Γκο-
τσοπούλου, η οποία επάξια εκπροσώπησε 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που 
υπηρετεί και εύχομαι να έχει πάντα επιτυχίες. 
Υπηρετούμε όλοι ως εθελοντές την τοπική 
κοινωνία, και με το σκεπτικό της πρόληψης 
δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν δύο 
δραστήριοι Σύλλογοι, στη περιοχή των 27 

Δημοτικών Διαμερισμάτων, της περιοχής 
υγειονομικής ευθύνης του Κέντρου Υγείας 
Χαλανδρίτσας χάρη στη διάθεση και στο 
όραμα που διέκρινε στους λιγοστούς, αρχικά, 
εργαζόμενους στο Πρωτοβάθμιο Ίδρυμα 
Υγείας, που μόνον ανεπάρκειες καταμε-
τρούσε. Με όραμα και πολύ μεράκι, όπως  
αναφέρθηκε και από τον σημερινό ομιλητή 
ετέθει η απαιτούμενη προτεραιότητα στο 
τομέα της πρόληψης. Είναι γνωστό ότι χωρίς 
την πρόληψη δεν μπορεί να περπατήσει 
κανένα σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας. Η πρόληψη προϋποθέτει ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση, δράση και θετική συμπε-
ριφορά για μια καλύτερη ποιότητα ζωής 
των κατοίκων της περιοχής μας. Όλα αυτά 
εξυπηρετούν στο έπακρον, μέχρι σήμερα, 
οι Σύλλογοι χωρίς να παραγνωρίζουν τις 
δυσκολίες στη προσπάθειά τους.

Η ενημέρωση καλύπτεται όχι μόνο με τις 
ημερίδες που οργανώνουν αλλά και από τα 
έντυπα που κυκλοφορούν από δεκαετίας, 
την «ΥΠΑΙΘΡΟ» του Συλλόγου Προστασίας 
Υγείας και Περιβάλλοντος και την «Φλόγα» 
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών.

Η κ.Τσανάκα, στην αποφώνηση της εκ-
δήλωσης διατύπωσε την ευχή «η αποψινή 
εκδήλωση εύχομαι να γίνει εφαλτήριο για την 
απογείωση της εκδοτικής μας προσπάθειας. 
Εύχομαι να είμαστε όλοι μαζί, πάλι, να είμα-
στε όλοι υγιείς να γιορτάσουμε τα επόμενα 
γενέθλια, που ίσως να σημάνουν και την 
ενηλικίωση του εντύπου μας».

Υ/Γ Συνιστούμε στους αναγνώστες μας, 
εάν το επιθυμούν, να επισκεφθούν την 
ιστοσελίδα του Συλλόγου «www.sylpyp.
gr» όπου έχουν αναρτηθεί ολόκληρες οι 
εισηγήσεις των ομιλητών της εκδήλωσης.
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Συνάντηση πολιτιστικών 
συλλόγων

10 ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΑΙΘΡΟΣ

10 ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΓΚΥΡΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


