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Τα προβλήματα με την εναπόθεση λυματολάσπης σε ιδιωτική έκταση στην θέση 
«ΣΚΥΛΟΥΖΑ» Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου καλά κρατούν! Σαν να μην έφτανε ο 

αγώνας του συλλόγου τόσων χρόνων για την μεταφορά της λυματολάσπης- αγώνας 
που μας έφτασε ως τα ανακριτικά γραφεία και τις αίθουσες των δικαστηρίων- τώρα εμ-
φανίστηκε «νέα» μελέτη για εγκατάσταση επιχείρησης στον ίδιο χώρο με τίτλο «μονάδα 
παραγωγής οργανικών λιπασμάτων και φυτοχωμάτων από γαιοσκώληκες και βιομά-
ζα». Διαβάζοντας την μελέτη εκτός των άλλων επισημαίνουμε ότι μεταξύ των υλικών 
που θα μεταφέρονται για κομποστοποίηση στην εν λόγω περιοχή περιλαμβάνονται 
απόβλητα από βιομηχανίες δέρματος, γούνας και υφαντουργίας, δημοτικά απόβλητα 
(από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα).   (συνέχεια στη σελίδα 3)

Με δυσάρεστη έκπληξη πληροφορηθήκαμε 
την κατάθεση νομοσχεδίου που ρυθμίζει 

την χρήση και εκμετάλλευση της ζώνης του αιγι-
αλού στην χώρα μας. Η μελέτη του –μιας και είχε 
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση- έδειξε τα εξής: 
- Επιτρέπεται η ολοκληρωτική κατάληψη πα-
ραλιών από επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις 
(μπαράκια, ξαπλώστρες κλπ.), ενώ μέχρι σή-
μερα ήταν υποχρεωτική η διατήρηση ελεύθε-
ρου τμήματος.

(συνέχεια στη σελίδα 3)

νομοσχέδιο για την άγρια εκμετάλλευση των αιγιαλών

Η Καλάνιστρα Ερυμάνθου 
φιλοξένησε τις εκδηλώσεις 

Της ΚΟρινΑσ ΑλιΒιΖΑτΟυ

Το Σάββατο 14 Ιουνίου, εκδράμαμε ακά-
θεκτοι στο κάστρο της Κυλλήνης και 

αφού πατήσαμε στο κάστρο, ξεχυθήκαμε 
στη θάλασσα να δροσιστούμε. Η εξόρμησή 
μας συνδύαζε βουνό και θάλασσα, φύση και 
ιστορία, δύο σε ένα και ποιος τη χάρη μας…
Για την γεωλογική ακρίβεια, το κάστρο Χλε-
μούτσι υψώνεται σε λόφο, όχι σε βουνό. 
Όμως η στιβαρότητα του κάστρου και η από-
κρημνη πλευρά του λόφου που αντικρίζα-
με καθώς πλησιάζαμε, μας έπειθαν ότι όχι 

λόφος, αλλά κοτζάμ βουνό ήταν!
Το σκηνικό αυτό βρίσκεται στο δυτικότερο 
ακρωτήριο του Μωριά, μια δρασκελιά από-
σταση από τη Ζάκυνθο, το Ζάντε.
Στα ριζά του κάστρου, ένα χωριό όμοιο κο-
πάδι που στάλιζε κάτω από τρανό δέντρο, 
με σπιτόπουλα αντί για πρόβατα. Ανηφορί-
ζοντας το δρόμο για το κάστρο, θαυμάζα-
με την απέριττη ομορφιά του ταπεινού, τις 
αυλές τις καταστόλιστες με λουλούδια, αλλά 
και τις όψιμες παπαρούνες, που ξεπρόβαλ-
λαν από το ξερό χώμα και τις άγριες πέτρες.

(συνέχεια στη σελίδα 5)

Εξόρμηση στο φραγκόκαστρο 

των Βιλαρδουίνων

Την Κυριακή, 11 Μαϊου 2014, ο Σύλλογός Προστασίας Υγεί-
ας και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλαν-

δρίτσας διοργάνωσε με επιτυχία την κατάβαση στο Φαράγγι 
του Βουραϊκού, προσκαλώντας εκατοντάδες μέλη και φίλους 
(παλιούς και νέους). Η διαδρομή κατά μήκος του φαραγγιού 
είναι απαράμιλλου φυσικού κάλλους, «μια συνομιλία» με τις 
ομορφιές, του περιβάλλοντος.
Πρόκειται για ένα τοπίο απείρου φυσικού κάλους με άγριους 
γκρεμούς, πλατανοδάση και ορμητικά νερά. 

(συνέχεια στη σελίδα 4)

µε τη συνεργασία του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου

Πόλος έλξης νέων και φίλων του Συλλόγου

 ΠαγκοσμΙα Ημέρα ΠέρΙβαλλοντοσ

έτΗσΙο Πέρασμα του βουραΪκου

λυματολασΠΗσ... συνέχεια

ΣΑΠΙΑ ΒΡΥΣΗ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 

4-5/10/2014:  Πανελλήνιοι αγώνες 
 τοξοβολίας «Total field game»
9-12/10/2014:  έκδρομή στη χίο
19/10/2014:  γιορτή τσίπουρου

4-5/10/2014:  Πανελλήνιοι αγώνες 

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πέρασμα γέφυρας ρίου-αντιρρίου
Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, 
όπως κάθε χρόνο, διοργανώνει το καθιερωμένο πέρασμα της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου την 
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα ώρα αναχώρησης 6:45 μ.μ. από Ρίο, στη διασταύρω-
ση κάτω από την Γέφυρα.

10 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Πε-
ριβάλλοντος περιοχής Κ.Υ.Χ. και ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος Καλάνιστρας «Η 
Συνεργασία», διοργάνωσαν εορταστική εκ-
δήλωση την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014 στην 
Καλάνιστρα με την ευκαιρία του εορτασμού 
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 
Ιουνίου), μετ’ αρτοκλασίας.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία των μελών και των φίλων 
των Συλλόγων, στον Ιερό Ναό Αγίου Χα-
ραλάμπους Καλάνιστρας. Στην αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία πρωτοστάτησε ο ακούρα-
στος Μητροπολίτης Ατλάντας κ.κ. Αλέξιος, 
ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, ο 
οποίος δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην 
εκδήλωση λόγω ανειλημμένων υποχρεώ-

σεων, πλαισιούμενος από τον π. Δημ. Πα-
παγεωργίου, αρχιερατικό επίτροπο του τ. 
Δ. Φαρρών, τους ιερείς π. Σπύρο Γκολώνη, 
εφημέριο του Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπους, π. Νι-

κόλαο Βγενόπουλο, εφημέριο του Ι.Ν. Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Ζουμπάτας και τον 
διάκονο Δημήτριο Φαρμάκη.

(συνέχεια στις σελίδες 2,4)

 5 ΙουνΙου 2014
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και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
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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 Ιωάν-
νης Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόμβα Ευθυμία, Κωνσταντίνου 
Αικατερίνη, Πανταζή Βούλα, Τσανάκα Σοφία, Τζούδα Αναστασία

Εκτύπωση – Μοντάζ:  Φορτώσης

Στο Κάτω Διμηνιό της Κορινθίας γεννήθηκε, 
μεγάλωσε και πέθανε ένας με-

γάλος  αγωνιστής στα προβλήματα 
του περιβάλλοντος. Επί σειρά δε-
καετιών μαχόταν για την προστα-
σία του περιβάλλοντος, όχι μόνο 
της περιοχής του, αλλά και όλης 
της χώρας.
Ιδιαίτερα διακρίθηκε για τους 
αγώνες του για την απαλλαγή του 
Κορινθιακού από την «κόκκινη λά-
σπη» της μονάδας αλουμινίου της 
Αντίκυρας. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμ-

βουλίου της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργα-
νώσεων «ΑΛΚΥΩΝ». Εξίσου δυναμική 
ήταν η παρουσία του και σε πανελλή-
νιους αγώνες, ως μέλος της επταμε-
λούς γραμματείας του Πανελλήνιου 
Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων 
(ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.). Παράλληλα υπήρξε 
ενεργό μέλος της οργάνωσης «Για-
τροί του κόσμου, με την οποία έλαβε 
μέρος στις αποστολές για Παλαιστίνη, 
Ιράκ, Καμερούν, Κόσσοβο, Αιθιοπία 
κ.ά., όπου έδινε βοήθεια και ανακού-

φιση στον πάσχοντα και ανήμπορο συνάνθρωπο. 

Όλοι εμείς του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και 
Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ.Χ., που τον γνω-
ρίσαμε, με σεβασμό στεκόμαστε ευγνώμονες 
στην μεγάλη του πορεία και του ευχόμαστε κα-
λό ταξίδι σε μια χώρα που δεν θα έχει περιβαλ-
λοντικά προβλήματα. 
Στους μελλοντικούς μας αγώνες ο Βασίλης 
Κελλάρης θα κυριαρχεί στην σκέψη μας και θα 
φωτίζει τα οικολογικά μονοπάτια που εκείνος 
με υπομονή και πολύ αγάπη, για την προστα-
σία του Περιβάλλοντος, άνοιξε για ένα καλύ-
τερο αύριο.
Αγαπητέ Βασίλη, αιωνία να είναι η μνήμη σου.

Με τις οργανικές ουσίες μπορούμε να κάνουμε 
κομποστοποίηση. Η εφαρμογή της κομποστο-

ποίησης είναι απλή. Οι ουσίες που μπορούμε να 
κομποστοποιήσουμε είναι: φλούδες, υπολείμματα 
φρούτων και λαχανικών, κλαδέματα και φύλλα δέ-
ντρων – φυτών, φλούδες κορμών, άχυρα, πριονί-
δια, στέλεχος καλαμποκιού, στάχτη από το τζάκι, 
το τσάι τα υπολείμματα του καφέ, τσόφλια αυγών, 
χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες, γκαζόν, οικιακά 
φυτά, κοπριά από κότες, κουνέλια, άλογα και άλλα.
Το μόνο που απαιτείται είναι λίγος χώρος, ένας 
κάδος κομποστοποίησης ή μια λακκούβα στον 

κήπο μας και θα έχουμε ένα τέλειο λίπασμα για 
τα φυτά μας.
Γιατί πρέπει να κάνουμε κομποστοποίηση
1.Για υγιέστερα φυτά
Οι οργανικές ουσίες είναι γνωστές ως ¨η ψυχή 
του υγιούς χώματος¨. Προσθέτοντας κομπόστ 
στον κήπο ή τις γλάστρες θα βοηθήσουμε τα 
φυτά να μεγαλώσουν γρηγορότερα και περισ-
σότερο. Οι οργανικές ουσίες μέσα στο κομπόστ 
βοηθούν το χώμα να συγκρατεί θρεπτικές ουσί-
ες και νερό, ωφελώντας τα φυτά και μειώνοντας 
τον κίνδυνο μόλυνσης,

2. Γιατί η κομποστοποίηση μας εξοικονομεί χρή-
ματα.
Χρησιμοποιώντας το κομπόστ σαν εδαφοβελ-
τιωτικό μειώνει κατά πολύ  την ανάγκη αγοράς 
αντίστοιχων προϊόντων από την αγορά. Η κομπο-
στοποίηση μπορεί να μειώσει τα δημοτικά τέλη, 
που πληρώνουμε για τη συλλογή των απορριμ-
μάτων. Μειώνοντας κατά 35% τα σκουπίδια μας 
και κατ’ επέκταση όλοι οι δημότες που μπορούν 
να κάνουν το ίδιο , μειώνονται τα έξοδα συγκο-
μιδής των απορριμμάτων του κάθε δήμου, που 
συνεπάγεται μια πιθανή αντίστοιχη μείωση των 

δημοτικών τελών.
3. Γιατί η κομποστοποίηση είναι εύκολη και βο-
λεύει
Δεν χρειάζεται πια να γεμίζουμε σακούλες με 
κλαδέματα και άλλα απορρίμματα του κήπου. 
Απλά τα βάζουμε στον κάδο κομποστοποίησης 
ή στο σωρό κομποστοποίησης αν δεν χρησιμο-
ποιούμε κάδο και τα παρατηρούμε να γίνονται 
πλούσιο σκούρο κομπόστ.
4. Η κομποστοποίηση είναι η εναλλακτική πρα-
κτική στη θέση της ταφής ή της καύσης των 
οργανικών

Στον Βασίλη Κελλάρη

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Μια φυσική διαδικασία, μονόδρομος, για την αειφόρο ανάπτυξη

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Ο κ.κ.Αλέξιος στην ομιλία του πριν το πέρας της θείας λει-
τουργίας, εξήρε το έργο του συλλόγου και ζήτησε να μπουν 
στις τάξεις του περισσότεροι νέοι για να υπάρξει συνέχεια 
της δράσης του. Αναφέρθηκε σε παρόμοιους συλλόγους 
που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, τόπο διαμονής του και 
ζήτησε με συγκίνηση να φωτογραφηθεί με το Δ.Σ. προκειμέ-
νου να πάρει μαζί του ένα όμορφο αναμνηστικό της ημέρας. 
Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν προς το 
Πνευματικό Κέντρο της κοινότητας Καλάνιστρας, όπου προ-
σφέρθηκε καφές, γλυκά και αναψυκτικά, ενώ μετά την ομιλία 
προσφέρθηκε τσίπουρο, κρασί και μεζεδάκια, τα οποία είχαν 
ετοιμάσει οι κυρίες των συλλόγων. Η όμορφη καλοκαιρι-
νή εκδήλωση διανθίστηκε με χαιρετισμούς των επισήμων.
Χαιρετισμούς για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και 
για τις δράσεις του Συλλόγου, απήυθηνε ο αντιπεριφερει-
άρχης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος κ. Γ. Αγγελόπουλος 
και ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Θ. Καρπής.
Ο κ. Αγγελόπουλος αφού συνεχάρη τον σύλλογο για την 
πρωτοβουλία και την άψογη διοργάνωση, αναφέρθηκε στις 
προσπάθειες που καταβάλει η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος για 
την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση του 
υδάτινου πλούτου της περιοχής μας. 
Ο κ. Καρπής επίσης, μαζί με τα συγχαρητήρια και τις ευχές. 
αναφέρθηκε στο Φράγμα του Πείρου-Παραπείρου, που είναι 
έργο πνοής για την περιοχή και στον Φορέα Διαχείρισης, με 
την δημόσια δέσμευση ότι αυτός θα αποτελείται κατά πλει-
οψηφία από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ακολούθησε η ενδιαφέρουσα παρουσίαση του θέματος από 
τον κ. Διονύσιο Μαμάση, περιβαλλοντολόγο, με συντονίστρια 
την πρόεδρο του Συλλόγου μας κα. Σοφία Τσανάκα, ενώ η 
εκδήλωση έκλεισε με πλήθος ερωτήσεων και τοποθετήσε-
ων από το ακροατήριο.

Η οικολογικΗ αξια και Η αειφορικΗ 

διαχειρισΗ του νερου

Η κεντρική ομιλία είχε σαν θέμα «Η οικολογική αξία και η 
αειφορική διαχείριση του νερού», κατά την οποία ο κ. Μα-
μάσης τόνισε:
«Το νερό αποτελούσε πάντα στοιχείο ζωής ως πολύτιμο κοι-

νωνικό, δημόσιο αγαθό και φυσικός πόρος με Αξία και χω-
ρίς αξία. Τα δεδομένα για την επάρκεια νερού σε παγκόσμιο 
επίπεδο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά τη στιγμή που περισσό-
τεροι από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Η ξηρασία λόγω της 
κλιματικής αλλαγής απειλεί ακόμη και την χώρα μας ενώ 
το 1/3 της Ελλάδας αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψυδρίας. Το 
νερό στερεύει, τεράστιες ποσότητες χάνονται από το απαρ-
χαιωμένο αρδευτικό και υδρευτικό δίκτυο και οι υδατικοί 
πόροι με την αλόγιστη εκμετάλλευση και την κατασπατάλη 
του φυσικού πόρου, τη μόλυνση και την υποτυπώδη δια-
χείριση έχουν σαν αποτέλεσμα το συνεχώς αυξανόμενο έλ-
λειμμα νερού και τη μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων.  Για 
το υδατικό διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ 02) 
όπου γεωγραφικά ανήκει και η περιοχή του Καλλικρατικού 
Δήμου Ερυμάνθου τα υδάτινα σώματα (ποτάμια, πηγές, ρέ-
ματα, χείμαρροι, υπόγεια ύδατα κτλ) αποτελούν οικολογικά 
από τα πιο σύνθετα και πλουσιότερα πλέγματα αλληλεπιδρά-
σεων βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων προσφέροντας 
πολλαπλές υπηρεσίες και αγαθά τόσο στον άνθρωπο όσο 
και στο φυσικό περιβάλλον. 
Παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν από σημειακές πη-
γές ρύπανσης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (αστικά, 
αγρο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, απορρίμματα-μπάζα, 
διάχυτες πηγές ρύπανσης) τόσο στα επιφανειακά όσο και 
τα υπόγεια ύδατα μια συντονισμένη προσπάθεια περιβαλ-
λοντικής προστασίας, αειφορικής βιώσιμης ανάπτυξης και 
διαχείρισης των υδάτων με στρατηγικούς σχεδιασμούς, 
αποτελεί τη βάση για μια νέα αναπτυξιακή πολιτική, που έχει 
επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα 
νερά θέτει ως αδιαπραγμάτευτο στόχο την καλή οικολογική 
ποιότητα όλων των υδατικών σωμάτων και την αντιστροφή 
φαινομένων ρύπανσης, προτάσσοντας τη διαχείριση και ση-
μειώνοντας ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα 
τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστα-
τεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης. Προ-
τείνει αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας του υδατικού 
περιβάλλοντος κρατών μελών εξασφαλίζοντας τη μείωση και 
τον έλεγχο της ρύπανσης από τη βιομηχανική δραστηριότητα, 

τη γεωργία καθώς εναρμονίστηκε με την εθνική νομοθεσία 
προστασίας και διαχείρισης των υδάτων Ν.3199/2003. Αν και 
πολύ καθυστερημένα καλούμαστε να διαφυλάξουμε και να 
διαχειριστούμε αειφορικά το πολυτιμότερο πόρο ζωής που 
μας παρέχει η φύση, μέσω των Σχεδίων Διαχείρισης των Λε-
κανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων. 
Τα κύρια σημεία των Σχεδίων Διαχείρισης αναφέρουν τα χα-
ρακτηριστικά όλων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
και των προστατευόμενων περιοχών που σχετίζονται με τα 
ύδατα, τη σύνοψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσε-
ων στα νερά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, το δίκτυο 
παρακολούθησης της οικολογικής-χημικής και ποσοτικής 
κατάστασης των υδάτων, τον κατάλογο των περιβαλλοντι-
κών στόχων και προγράμματα βασικών και συμπληρωμα-
τικών μέτρων που θα θεσπίσουν και ανάλυση του κόστους 
των μέτρων σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους.  Το 
H2O αποτελεί αναμφίβολα ένα αγαθό ανεκτίμητης αξίας για 
την ανθρώπινη διαβίωση, τη διατήρηση των οικοσυστημά-
των και την οικονομική ανάπτυξης κάθε χώρας. Νερό και 
ζωή όπως αναφέρει η ειδική γραμματεία υδάτων είναι ανα-
πόσπαστες συνδεδεμένες έννοιες».

τιμΗτικΗ διακρισΗ

Μετά το τέλος της ομιλίας, σε εκτέλεση της απόφασης της 
Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιανουαρίου 2014 του Συλ-
λόγου παραδόθηκε η τιμητική διάκριση ανακήρυξης του κ. 
Ηλία Κάντζαρη σε επίτιμο Πρόεδρο του συλλόγου. Σε κλί-
μα συγκίνησης και αφού παρέλαβε την τιμητική διάκριση, 
από τον π. Δημήτριο Παπαγεωργίου, ο κ. Ηλίας Κάντζαρης 
ευχαρίστησε τον σύλλογο για την τιμή που του επιφύλαξε. 
Και ανέφερε:
«Σεβασμιότατε, σεβαστοί Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κυρία 
πρόεδρε, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων, κυρίες και κύ-
ριοι. Με βαθειά συγκίνηση σας ευχαριστώ όλους για την τιμή 
που μου κάνετε να με ανακηρύξετε επίτιμο πρόεδρο ενός 
ιστορικού και μεγάλου, σε προσφορά, συλλόγου. 
Αισθάνομαι ότι θα έπρεπε εγώ να τιμήσω και να ευχαριστή-
σω το σύλλογό μας για όλα όσα προσφέρει καθημερινά για 
τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου. Είναι τόσα πολλά 
που ο χρόνος δε θα επέτρεπε να αναφερθούμε σε όλα. Όλοι 

οι κάτοικοι της περιοχής μας τον ευχαριστούμε για την ενη-
μέρωση που μας παρέχει για τα φλέγοντα θέματα του περι-
βάλλοντος, της υγείας και της σωστής διατροφής με ομιλίες, 
εκδηλώσεις αλλά και με την εφημερίδα «ΥΠΑΙΘΡΟΣ». Τον  
ευχαριστούμε γιατί πρωτοστατεί με πράξεις, και όχι μόνο με 
λόγια, προστατεύοντας το νερό, το δάσος, την καθαριότητα, 
το περιβάλλον και την υγεία μας γενικότερα. Και όλα αυτά 
με την εθελοντική εργασία ανθρώπων που θυσιάζουν τον 
ελεύθερο χρόνο τους και την ξεκούρασή τους.  

«γνωρισα πολλουσ και αξιολογουσ ανθρωπουσ»

Προσωπικά, ευχαριστώ, το σύλλογο για την ευκαιρία που 
μου έδωσε να συμμετέχω σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και 
να ψυχαγωγηθώ με τις χοροεσπερίδες και τις εκδρομές. Θα 
αναφερθώ λίγο περισσότερο στις εκδρομές γιατί αν δεν ήταν 
ο σύλλογος ίσως να μην είχα καταφέρει να έχω την ευλογία 
να προσκυνήσω τα Άγια Χώματα που μεγάλωσε, δίδαξε και 
θαυματούργησε ο Λυτρωτής και Θεός μας Χριστός. Αν δεν 
ήταν ο σύλλογος ίσως να μην είχα καταφέρει να ζήσω την 
εμπειρία και τη μεγάλη συγκίνηση να επισκεφτώ τις Χαμέ-
νες Πατρίδες, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, την 
Καππαδοκία, περιοχές που σημαίνουν τόσα πολλά για τον 
Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Τέλος, ο ακούραστος σύλλο-
γός μας φρόντισε να μας ταξιδέψει και σε άλλες χώρες, να 
γνωρίσουμε τον πολιτισμό αλλά και τα τεχνολογικά επιτεύγ-
ματα τόσο της Ανατολικής όσο και της Δυτικής Ευρώπης.  
Ευχαριστώ, επίσης, το σύλλογο για την ευκαιρία που 
μου έδωσε να γνωρίσω πολλούς και αξιόλογους ανθρώ-
πους. Θα ήταν παράλειψή μου αν δε αναφέρω ορισμένα 
από αυτά τα πρόσωπα που βοήθησαν πολύ το σύλλο-
γό μας και τον έφτασαν στις υψηλότερες κορυφές του 
εθελοντισμού και της προσφοράς στον -τομέα υγείας 
και περιβάλλοντος. 
Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά μου 
το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ατλάντας κ.κ. Αλέξιο, ο 
οποίος μας ευλόγησε και μας μίλησε επίκαιρα, κατά τη 
Θεία Λειτουργία, για τη σημερινή εορτή. Ο Σεβασμιό-
τατος όποτε βρίσκεται στην Ελλάδα είναι πάντα κοντά 
στο Σύλλογό μας. 

(συνέχεια στη σελίδα 4)

 5 ΙουνΙου - ΠαγκοσμΙα Ημέρα ΠέρΙβαλλοντοσ

Η Καλάνιστρα Ερυμάνθου φιλοξένησε τις φετινές εκδηλώσεις 
με τη συνεργασία του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα) 

Εφόσον η περιοχή εγκατάστασης όπως παραδέχονται και οι ίδιοι μελετητές βρί-
σκεται στην υδατική λεκάνη του ποταμού Γλαύκου τα ύδατα του οποίου χρησι-

μοποιούνται για την ύδρευση της Πάτρας, καταλαβαίνουμε ότι ο κίνδυνος μόλυνσης 
του υδροφόρου ορίζοντα είναι μεγάλος, αλλά το ίδιο ισχύει και για όλη την περιοχή, 
μία περιοχή που γειτνιάζει με αγροτικές καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις, ενώ 
τριγύρω δεν υπάρχουν άλλες βιομηχανικές μονάδες. Ο σύλλογός μας κατέθεσε  
ήδη τις απόψεις του για την μελέτη στην αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Δυτ. 
Ελλάδος, ενώ έκανε το ίδιο και ο Δήμος Ερυμάνθου αφού ψήφισε και απόφαση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία καταδικάζει την εγκατάσταση της επιχείρησης. 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που είναι αρμόδια για να γνωμοδο-
τήσει για την μελέτη συνεδρίασε στις 24-07-2014. Ο σύλλογος έδωσε το παρόν με 
την Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ και τοποθετήθηκε για την συγκεκριμένη πρόταση, 
ζητώντας από τα μέλη της Επιτροπής να μην γνωμοδοτήσουν θετικά για μια τόσο 
βλαπτική για την περιοχή μας δραστηριότητα. Την ίδια θέση προέβαλε με αρκετή 
ένταση και ο Δήμαρχος Ερυμάνθου αλλά και κάτοικοι της περιοχής που είχαν συ-
γκεντρωθεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Τελικά μετά από συζήτηση και ενώ διεφάνη από 
τις τοποθετήσεις των συμβούλων ότι θα υπήρχε αρνητική εισήγηση, η πλειοψη-
φία των συμβούλων αποφάσισε να αναβάλει την λήψη απόφασης με την ελπίδα να 
υπάρξει συναίνεση των μερών μετά από διάλογο.  Μην κατανοώντας την επιμονή 
των αρμοδίων για την εγκατάσταση μίας τέτοιας δραστηριότητας εκτός της ΒΙ.ΠΕ. 
που είναι ο κατ’ εξοχήν κατάλληλος χώρος για την λειτουργία τέτοιων επιχειρήσε-
ων, καταδικάζουμε τέτοιες αντιπεριβαλλοντικές ενέργειες και θα προσπαθήσουμε 
σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους φορείς να αποτρέψουμε την λει-
τουργία ανάλογων εγκαταστάσεων στην περιοχή μας. 

Ως γνωστόν, τα απόβλητα που καταλήγουν στους βιολογικούς καθαρισμούς 
δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο και καμία επεξεργασία ενώ ανεξέλεγκτα με-
ταφέρονται και εναποτίθενται σε διάφορους χώρους.

Στον βιολογικό καθαρισμό καταλήγουν λύματα τα οποία προέρχονται από ια-
τρικά εργαστήρια, βαφεία, συνεργεία, φανοποιεία κ.ά. Άραγε, υπάρχουν  πιστο-
ποιημένα εργαστήρια αλλά και ελεγκτικοί μηχανισμοί στην περιοχή μας και ποια;

ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ… συνέχεια

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
- Αφαιρείται η υποχρέωση για όποιον 
εκμεταλλεύεται μία παραλία να διασφαλί-
ζει ανοιχτή δημόσια πρόσβαση σε αυτήν.
- Νομιμοποιεί αυθαίρετα κτίσματα στον 
αιγιαλό.
- Δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να 
εκμεταλλεύεται εμπορικά μία παραλία 
να χτίζει λιμανάκια, να επιχωματώνει ή 
να μπαζώνει, αρκεί να κριθεί ότι αυτό 
είναι απαραίτητο για την επιχείρησή του. 
Το καταφανώς αντισυνταγματικό και αντι-

περιβαλλοντολογικό αυτό  νομοσχέδιο 
προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομι-
κών και συντάχθηκε χωρίς την συνέργεια 
του κατ’ εξοχήν αρμοδίου Υπουργείου  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.  Η ψήφισή του θα έχει ολέθρια 
αποτελέσματα όχι μόνο για το φυσικό 
περιβάλλον της χώρας μας αλλά και μα-
κροπρόθεσμα θα επιφέρει καταστρεπτικές 
συνέπειες στον τουρισμό, αφού η Ελλά-
δα αποτελεί τόπο προορισμού λόγω του 
φυσικού  κάλλους των παραλιών της. 

Οι αντιδράσεις πολιτών και οικολογικών 
οργανώσεων ήταν άμεσες και εκφρά-
στηκαν με συλλογή υπογραφών και έκ-
δοση ανακοινώσεων που αναδεικνύουν  
τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν 
από την εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου. 
Εμείς ενώνουμε την φωνή μας με τις υπό-
λοιπες διαμαρτυρίες και καλούμε τους 
βουλευτές μας να μην συνεργήσουν με 
την ψήφο τους στην τέλεση ενός ακόμη 
οικολογικού εγκλήματος, που θα βαρύ-
νει τις επόμενες γενιές.

Νομοσχέδιο για την 
εκμετάλλευση των αιγιαλών

ΑΚΤΕΣ ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ
Στις 15 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Περιβάλλο-

ντος στην Αθήνα, συγκέντρωση φορέων με θέμα το Σχέδιο Νόμου για τις παραλίες. Η 
συμμετοχή ήταν μεγάλη. Μετά τις απόψεις που διατυπώθηκαν, αποφασίστηκε να εκδο-
θεί ψήφισμα, το οποίο να σταλεί σε πολλούς αποδέκτες (βουλευτές, κόμματα κ.λπ.), στα 
Μ.Μ.Ε. και σε κάθε ενδιαφερόμενο, το οποίο μέσα σε τρεις ώρες, λόγω του επείγοντος 
του χαρακτήρα του, συγκέντρωσε υπογραφές από 80 φορείς και κατετέθη στα πολιτικά 
κόμματα, ζητώντας να γνωστοποιήσουν τις θέσεις μας. Αναλυτικά, το ψήφισμα των 80 
φορέων, αναφέρει τα εξής:
«Οι φορείς που υπογράφουν παρακάτω, μετά τη συγκέντρωση στο Επιμελητήριο Περι-
βάλλοντος και Βιωσιμότητος την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014, λαμβάνοντας υπόψη τις δια-
τάξεις του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και 
παραλίας», καταγγέλλουν ότι:
Μετά τη δημόσια γη, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και τις διαδικασίες πε-
ριβαλλοντικής αδειοδότησης, στο βωμό της «ανάπτυξης» επιχειρείται τώρα να θυσιαστεί 
και το πολυτιμότερο τμήμα της κοινόχρηστης δημόσιας γης, δηλ. ο αιγιαλός και οι παρά-
κτιες και παραλίμνιες περιοχές. Το νομοσχέδιο έχει συνταχθεί κατά παράβαση του άρθρου 
24 του Συντάγματος και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για την προστασία των 
ακτών και του τοπίου, χωρίς το αναγκαίο επιστημονικό έρεισμα και χωρίς τη συμμετοχή 
των αρμόδιων επιστημονικών δημοσίων φορέων, με σκοπό να άρει, μετά τους διαδικα-
στικούς, και κάθε ουσιαστικό περιορισμό στις επενδυτικές προτάσεις.
Οι ρυθμίσεις πλήττουν ευθέως και ανεπανόρθωτα τον πυρήνα του φυσικού και πολιτιστι-
κού κεφαλαίου της χώρας, ακτές, υγρότοπους, ευπαθή οικοσυστήματα, ενάλιες και πα-
ράκτιες αρχαιότητες, τοπίο και φυσικούς σχηματισμούς, για πρώτη δε φορά στην ιστορία, 
οι ακτές χάνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και οι πολίτες την ελεύθερη πρόσβαση 
σ’ αυτές. Ταυτόχρονα, επιβραβεύονται για άλλη μια φορά οι καταπατητές σε βάρος του 
Κράτους Δικαίου.
Η εφαρμογή του νομοσχεδίου, αξιολογούμενη ακόμα και με στυγνή οικονομική λογική, 
θα στερήσει τη χώρα από το σπουδαιότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα και τη μοναδική 
της ευκαιρία για ανάκαμψη μέσω βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι οργανώσεις που υπογράφουν το παρόν ψήφισμα δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν στη 
μαύρη τρύπα του χρέους να καταπιεί το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας, δηλ. 
την ίδια την επιβίωση, φυσική, ηθική και πνευματική του λαού της για το παρόν και το μέλλον.
Ενώνουν τη φωνή τους με τις αντιδράσεις φορέων και πολιτών που ήδη σε αριθμό 111.930 
και πλέον ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου και καλούν τους βουλευτές και τα 
κόμματα να γνωστοποιήσουν στους πολίτες άμεσα τη σαφή θέση τους απέναντί του».
(Επονται οι υπογραφές των 8 φορέων)

Προς κάθε ενδιαφερόμενο αρμόδιο 
φορέα,
Μόνιμος κάτοικος Πετρωτού τα τελευταία 
6 χρόνια στην οδό Φίλερη 10, παράλληλη 
οδός της Πατρών Κλάους, στο ύψος του 
Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Πετρωτού, πα-
ρατηρώ μια κωλυσιεργία και μια απάθεια 
δημοτών και μη ως προς τον απαιτούμε-
νο καθαρισμό και την αναγκαία αποψίλω-
ση τρων ξερόχορτων σε όλη την περιοχή 
του Πετρωτού.
Επιθυμώ, λοιπόν, να υπογραμμίσω τρία 
σημαντικά ζητήματα, εφόσον διανύου-
με την καλοκαιρινή περίοδο, οι κίνδυνοι 
πυρκαγιάς είναι μπροστά μας αλλά και η 
τουριστική περίοδος, που αυξάνει την επι-
σκεψιμότητα στο εργοστάσιο της Achaia 
Claus, ήδη έχει ξεκινήσει.
Καταρχήν, στις άκρες των δρόμων του 
Πετρωτού, κεντρικών και μη, τα σκουπί-
δια αποτελούν ένα ακαλαίσθητο και απο-
γοητευτικό θέαμα. Αν προσθέσουμε και 
τα άκοπα ξερά χόρτα τότε έχουμε έναν 
συνδυασμό άκρως επικίνδυνο για φωτιές 
εκτός από αντιαισθητικό. Γίνεται μια φιλό-
τιμη προσπάθεια αναβάθμισης της εικόνας 
της περιοχής του κεντρικού δρόμου του 
Πετρωτού με την κατασκευή πεζοδρομί-
ων, όμως η προσπάθεια εξωραϊσμού θα 
«πέσει» στο κενό αν δεν τηρούμε όλοι οι 
δημότες τους κανόνες καθαριότητας. Πί-
νουμε τον καφέ μας σε πλαστικά ποτήρια, 
καταναλώνουμε από τα μαγαζιά της περι-
οχής, χρησιμοποιούμε πλαστικές σακού-
λες, αλλά αλλοίμονο, αντί να πετάμε όλα 
τα παραπάνω σε κάδους απορριμμάτων ή 
στα καλάθια για άχρηστα, ρυπαίνουμε τις 

άκρες των δρόμων αλλά και τα ποτάμια 
της περιοχής. Είναι, τουλάχιστον, ντρο-
πιαστικό, εν έτη 2014, να μεταβαίνει ο επι-
σκέπτης, ξένος ή ντόπιος, στην ιστορική 
Achaia Claus και να διακρίνει κάθε λογής 
σκουπίδι στους δρόμους του Πετρωτού.
Δεύτερο ζήτημα και σημαντικότατο θα 
έλεγα, είναι η άθλια κατάσταση στην οποία 
περιέρχεται ο παραπόταμος του Γλαύκου, 
Φίλερης, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
όταν η μικρή στάθμη του νερού αποκαλύ-
πτει τον άκρατο καταναλωτισμό μας. Θαμ-
μένοι θησαυροί έρχονται στο φως, παλιά 
στρώματα, χαλιά, ανταλλακτικά αυτοκι-
νήτων και λεωφορείων, κουτιά απορρυ-
παντικών, ψόφια ζώα και κάθε τι που δε 
μας χρησιμεύει πια, «λιάζεται» περήφανα 
στην κοίτη του Φίλερη, καθώς το νερό έχει 
στραγγίσει, μέχρι να ανακατευτεί πάλι από 
το ορμητικό νερό του προσεχή χειμώνα.
Τρίτο και σημαντικότερο όλων το χορτάρια-
σμα και η πλήρης παρακμή της «Λουκιάς», 
έτσι την έμαθα, της μοναδικής μινιατούρας, 
παιδικής χαράς που βρίσκεται κοντά στον 
ιερό ναό του Αγ. Αθανασίου Μαυρομαντή-
λας. Ένα τόσο όμορφο μέρος για παιδιά 
και για πλείστες άλλες εκδηλώσεις σαπί-
ζει και χορταριάζει και τα πλατάνια «πα-
ρακαλούν» να σταθεί πάλι κάποιος κάτω 
από τον ίσκιο τους.
Με πικρή ειρωνική διάθεση και μεγάλη 
απογοήτευση περιληπτικά αναφέρθηκα 
σε ζητήματα της περιοχής, ίσως κι άλλοι 
δημότες να υπογράμμιζαν κι άλλα προ-
βλήματα ανώτερης αξίας ή σπουδής., Όλα 
όμως οφείλονται ξεκάθαρα στις κακές συ-
νήθειες όλων μας, ενώ κάθε φορά απαι-

τούμε τη συνδρομή της πολιτείας για την 
ανακούφιση των δεινών που προκαλούμε 
στο περιβάλλον.
Δεν ξέρω τι πρέπει πραγματικά να γίνει. 
Έχει σπαταληθεί πολύς χρόνος, πολύ χαρτί 
και μελάνι, για την υπόδειξη αρχών που 
πρέπει να διέπουν τη σχέση μας με το πε-
ριβάλλον. Προσέχουμε και καθαρίζουμε 
σχολαστικά τα σπίτια μας. Η παρακείμενη 
αυλή, η γειτονιά, ο δρόμος μας, η μικρή 
συνοικία μας είναι πάντα εκτός της περιο-
χής ευθύνης μας και τα αφήνουμε για τους 
δημοτικούς υπαλλήλους ή για τους πολιτι-
στικούς συλλόγους, που πρέπει βέβαια να 
πρωτοστατούν αλλά και να συνδράμουμε 
κι εμείς σε κάθε φιλότιμη προσπάθεια.
Φιλότιμη προσπάθεια είναι πριν πετάξουμε 
τα σκουπίδια μας στις άκρες των δρόμων, 
πριν γίνουμε νυχτόβιοι για να μολύνουμε 
τα νερά του Φίλερη και κατ’ επέκταση τη 
θάλασσα, στην οποία σπεύδουμε όλοι πια, 
πριν αφήσουμε τα ξερόχορτα δίπλα από 
την πόρτα μας να θεριεύουν, να σκεφτού-
με ότι η πόλη που θέλουμε να ζούμε δεν 
είναι μια λέξη αφηρημένη κι άψυχη αλλά 
η πόλη είμαστε εμείς.

Με εκτίμηση
Γεωργία Γκοτσοπούλου

Κάτοικος Πετρωτού
Παρόμοια προβλήματα σίγουρα υπάρχουν 
και σε άλλα διαμερίσματα της περιοχής 
δραστηριότητας του Συλλόγου Η «Ύπαι-
θρος» είναι ανοικτή σε ανάλογες επιση-
μάνσεις και περιμένουμε τοποθετήσεις 
και σχόλια από τους φορείς και το ανα-
γνωστικό κοινό.

υΠοχρέωσουσέΙσ καΙ έυθυνέσ των ΠολΙτων - κατοΙκων τΗσ ΠέρΙοχΗσ

Θέλουμε να αλλάξουμε την εικόνα που ζούμε;

ΣΑΠΙΑ ΒΡΥΣΗ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 
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ΠαγκοσμΙα Ημέρα ΠέρΙβαλλοντοσ

Η Καλάνιστρα Ερυμάνθου φιλοξένησε τις φετινές εκδηλώσεις 
με τη συνεργασία του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Όλα αυτά αποτελούν βιότοπους ιδιαί-
τερης αξίας που έχουν πλέον κηρυ-

χθεί προστατευόμενοι από την Εθνική 
και Κοινοτική Νομοθεσία. Πιο συγκε-
κριμένα το φαράγγι και οι κορυφές του 
Χελμού ανήκουν στο δίκτυο NATOURA 
ήδη από το 2000 ενώ επιπλέον το 2012 
υπεγράφη κοινή υπουργική απόφαση 
ώστε ο Χελμός να ανακηρυχτεί Εθνικός 
Δρυμός και το φαράγγι του Βουραϊκού 
να προστατευτεί ως μοναδικό μνημείο 
της φύσης.Στην περιοχή του φαραγγιού 
φυτρώνουν σπάνια φυτά όπως η Αουρί-
νια του Μωριά, ο Δίανθος του Μερκού-
ρη, η Ασπερούλα η Αρκαδική κ.α. αλλά 
και πολλά άλλα φυτά πιο κοινά σχηματί-

ζοντας ένα μεγάλης βιοποικιλότητας και 
πρωτόγονης ομορφιάς οικοσύστημα που 
εμλπουτίζεται από υπέροχη πανίδα, που 
συμπεριλαμβάνει βραχοκιρκίνεζα, σου-
σουράδες, σπάνιους νεροκότσυφες κ.ά. 
Αυτό το άγριο τοπίο δαμάστηκε για πρώτη 
φορά από την τεχνολογία στις 10 Μαρτί-
ου του 1896 όταν λειτούργησε για πρώτη 
φορά ο οδοντωτός σιδηρόδρομος.Παρό-
λα αυτά η ίδια περιοχή έχει χαρακτηριστεί 
ως η θεαματικότερη και ομορφότερη σι-
δηροδρομική διαδρομή των Βαλκανίων. 
Δεύτερη στην Ευρώπη και Πέμπτη Πα-
γκοσμίως, αφού έχει σαράντα μεταλλικές 
γέφυρες, εννέα πέτρινες, έξι σήραγγες, 
δύο καταρράκτες, δύο πόρτες και δύο 
σήραγγες λαξεμένες μόνο από την μία 
πλευρά, η οποία είναι βραχώδης. Και αυ-

τό γιατί πρόκειται για ένα έργο κατεξοχήν 
φιλικό προς τη φύση αφού οι μηχανικοί 
που το σχεδίασαν τότε το έκαναν με από-
λυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και το 
εκτέλεσαν με τρόπο ώστε να προκαλλέ-
σουν την ελάχιστη δυνατή ζημιά στο τοπίο.
Το ότι η εκδήλωση θα στεφόταν από 
επιτυχία φάνηκε από νωρίς, εφόσον οι 
ομάδες του Συλλόγου επάνδρωσαν 3 
λεωφορεία τουριστικά, τα οποία γέμισαν 
από «ορεξάτους νέους», που παρά το 
βάρβαρο, πρωϊνό ξύπνημα, «θυσίασαν» 
τον ύπνο τους για μια, μέθεξη με τη φύ-
ση του Βουραϊκού φαραγγιού.
Στις πρώτες πρωϊνές ώρες σταθμεύσαμε 
στην Κερπινή Καλαβρύτων, απ’ όπου με-
τά τις αναμνηστικές φωτογραφίες, κατά 
μήκος των γραμμών του Οδοντωτού Σι-

δηροδρόμου ξεκινήσαμε το περπάτημα. 
Δεξιά κι αριστερά πλατάνια, βράχοι και 
πολύβουα νερά και στη μέση οι γραμμές 
του τραίνου του θρυλικού «Μουντζούρη». 
Η νεολαία των ομάδων μας ξεχώριζε από 
τα επιφωνήματα θαυμασμού και τις πιο 
ευφάνταστες πόζες με φόντο τις δύνες 
του νερού και τις αγκαλιές αιωνόβιων 
δέντρων, που κρύβουν τις νεράϊδες από 
τον κόσμο των ανθρώπων.
Επόμενη στάση στη Ζαχλωρού, στη θέ-
ση Τρεκλιά, όπου τα σουβλάκια και ο 
καφές περίμεναν τους οδοιπόρους κι 
ύστερα συνέχεια της πορείας μας βα-
θειά στα μυστικά του φαραγγιού. Μέχρι 
τη θέση «Νιάματα» διαβήκαμε εναέριες 
σιδερένιες γέφυρες, διασχίσαμε με τους 
φακούς μας σκοτεινά τούνελ, όπου ο αέ-

ρας χάϊδευε δροσερά τα πρόσωπά μας. 
Άλλωστε η Μαγιάτικη μέρα ήταν ιδανική 
για εξόρμηση στη φύση.
Στα «Νιάματα» ξέραμε ότι αρχίζει η επι-
στροφή! Και η φύση το έδειχνε. Τα πεύκα 
και η θάλασσα στον βαθύ ορίζοντα μας 
έδειχνε το τέλος του οδοιπορικού μας. 
Τίποτα όμως δεν τελειώνει πριν το κά-
τω Διακοπτό.
Ο συρμός του «Μουντζούρη» ανέβηκε και 
κατέβηκε αρκετές φορές το φαράγγι, κι 
αυτό οδήγησε σε ηθελημένες ή αθέλητες 
στάσεις, συνωστίζοντας τους περιπατη-
τές στις άκρες των εναέριων γεφυρών.
Η φυσική απόλαυση, το χαμόγελο, οι φι-
λίες και οι υποσχέσεις που δώσαμε να 
ανταμώσουμε πάλι του χρόνου στο φα-
ράγγι, επισφράγισαν την ημέρα.

το ετήσιο πέρασμα του Βουραϊκού 
έγινε πόλος έλξης για νέους και φίλους του Συλλόγου

(συνέχεια από τη σελίδα 2)
Ενθυμούμαι, προ δεκαετίας ήταν μαζί μας στην εκδρομή στην Κάτω Ιτα-
λία – Σικελία, και μας παρείχε ωραίες διδαχές και πατρικές συμβουλές, ιδι-
αίτερα όταν επισκεφτήκαμε τα ορθόδοξα μοναστήρια και τα ελληνόφωνα 
χωριά της Ιταλίας.  Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πατέρα 
Δημήτριο Παπαγεωργίου ο οποίος ήταν πάντα παρών στις εκδηλώσεις 
και στις εκδρομές του συλλόγου μας και μας έλυνε όλες τις απορίες μας 
γύρω από θρησκευτικά και πνευματικά θέματα. 
Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω τους γιατρούς μας κ. Ιωάννα Κοντογεωρ-
γάκη – Θεοδωροπούλου και τον κ. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, την ψυχή 
του συλλόγου μας, τους ιδρυτές του αλλά και τους πρωτοπόρους σε κά-
θε εκδήλωσή του, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυμοι να προσφέρουν τις ια-
τρικές τους γνώσεις όποτε χρειαστεί. Ιδιαίτερα στις εκδρομές, είχαν μαζί 
τους κινητό φαρμακείο και μας προσέφεραν ιατρική βοήθεια καθώς και 
ενημέρωση γύρω από ιατρικά και άλλα θέματα. 

Ακόμη ευχαριστώ όλα τα μέλη του συλλόγου και τους προέδρους από τον 
πρώτο τον κ. Παναγιώτη Καρβελά μέχρι και τη σημερινή πρόεδρο κ. Σο-
φία Τσανάκα. Τέλος, ευχαριστώ όλους τους φορείς της περιοχής μας που 
βοηθούν το σύλλογό μας. Σας ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι οικογε-
νειακή υγεία και χαρά και καλό καλοκαίρι».
Τέλος, η πρόεδρος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει κατ’ αρχάς τον Σεβα-
σμιώτρατο Μητροπολίτη Ατλαντας κ. Αλέξιο για την τιμητική του παρουσία 
και για την λαμπρότητα που προσέδωσε στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. 
Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μητροπολίτης Ατλάντας συμμετέχει 
σε εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. Επίσης, η κα. Τσανάκα, ευχαρίστησε το 
ιερατείο, το επιτροπικό συμβούλιο και ιδιαίτερα τον πρόεδρό του π. Σπυρί-
δωνα Γκολώνη, για την υποδοχή, την φιλοξενία αλλά και την παραχώρηση 
του χώρου του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού. Την ώρα του απο-
χωρισμού διάχυτη ήταν η ευχή όλων για συχνότερες τέτοιες συναντήσεις 
για το καλό των μελών και των τοπικών κοινωνιών.

1. Ο τιμησθείς με τον τίτλο του επίτι-
μου προέδρου κ. Ηλίας Κάτζαρης

2. Η πρόεδρος κ. Σοφία Τσανάκα 
παρουσιάζει το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης

3. Ο δήμαρχος κ. Θάνος Καρπής χαι-
ρετίζει την εκδήλωση εξαίρωντας 
το έργο του Συλλόγου μας1 2 3

 5 ΙουνΙου 2014

Ο Μητροπολίτης Ατλάντας 
κ.κ. Αλέξιος
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Για μία ακόμη χρονιά διοργανώθηκε από 
τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Χρυσοπηγής 

το περπάτημα στον Ερύμανθο την Κυριακή 
8 Ιουνίου 2014. Η αφετηρία μας ήταν στην 
πλατεία της Χρυσοπηγής και από εκεί πή-
ραμε τον ανήφορο για το Πλατύ Ερυμάνθου. 
Φτάσαμε περπατώντας σε υψόμετρο 1200μ. 
και η ανταμοιβή μας ήταν το δροσερό νερό 
με λουκουμάκι και τσίπουρο-τεντούρα στις 
Βρύσες αλλά και τα καλοστρωμένα τραπέζια 

με τους άφθονους μεζέδες, προσφορά των 
κατοίκων της περιοχής. Η μουσική σύντομα 
ξεσήκωσε τα πλήθη σε «χορούς κυκλωτι-
κούς». Μαζί μας και αντιπροσωπία Πολωνών 
Οικολόγων, προσκεκλημένων της ΟΙΚΙΠΑ 
στην Πάτρα. Από τον σύλλογό μας εκτός των 
άλλων συμμετείχε η Πρόεδρος κ. Σοφία Τσα-
νάκα, η οποία απεύθυνε σύντομο οικολογικό 
χαιρετισμό με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας Περιβάλλοντος.

 Περπάτημα στις πλαγές του έρύμανθου

Πραγματοποιήθηκε και φέτος, την εβδο-
μάδα της Διακαινησίμου, η καθιερωμέ-

νη ετήσια προσκυνηματική επίσκεψη των 
μελών και των φίλων του Συλλόγου μας στο 
ευλογημένο και πανέμορφο νησί της Τήνου, 

Η εκδρομή αυτή εκτός από προσκυνηματικό 
χαρακτήρα είχε και περιβαλλοντικό ενδια-
φέρον που το καθιερώνει η φυσική και ιδιό-
μορφη περιβαλλοντική ομορφιά του νησιού 
αυτού, το οποίο οι εκδρομείς απολάμβάνουν.

ταξιδεύοντας στους περιστερώνες 
και τους ανέμους της

 στΗ μέγαλοχαρΗ τΗσ τΗνου

Εξόρμηση στο φραγκόκαστρο 

των Βιλαρδουίνων

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Παρατηρώντας τες, αναλογιζόμουν πως πολλά μπαϊ-
ράκια ανέμισαν στον τόπο αυτό, όμως διαχρονικά, το 
πιο νικηφόρο φλάμπουρο είναι τα πολύχρωμα αγρι-
ολούλουδα της φύσης, που λικνίζονται αμέριμνα στο 
αεράκι…
Φθάνοντας στην είσοδο του κάστρου, ατενίζοντας τη 
θέα προς τα δυτικά, απολαύσαμε το απέραντο γαλά-
ζιο του Ιονίου Πελάγους. Η θέα ήταν απεριόριστη, σαν 
γεωφυσικός χάρτης. Η πεδιάδα της Ηλείας, το κανά-
λι της Ζακύνθου, ο κόλπος της Πάτρας, τα βουνά της 
Ακαρνανίας, στεριές και θάλασσες, μια επικράτεια 
ολόγυρά μας.
Το κάστρο χτίστηκε από τον Γοδεφρείδο Βιλλεαρδου-
ΐνο το 1220, για προμαχώνας του πριγκιπάτου του και 
«κλειδί» της δυτικής Πελοπον-
νήσου, της πόλης από και προς 
Ευρώπη, ανέκαθεν.
Σήμερα, το κάστρο σε καλεί στη 
μοναξιά του, για να σου διηγηθεί 
παλιά ιστορήματά του. Όπως έχει 
πει ο Φώτης Κόντογλου «αυτά 
τα ρημάδια της μοναξιάς, είναι 
τα πιο ποιοτικά πράγματα που 
υπάρχουν στη χώρα μας». Γλα-
ρέντζα, Ανδραβίδα, Γαστούνη, 
στα μέρη αυτά ορθώνονταν και 
δέσποζαν τα παλάτια του Γοδε-
φρείδου Βιιλεαρδουΐνου, που ο πλούτος και η λαμπρό-
τητά τους ήταν φημισμένα μέχρι την Γαλλία.
Τα χρονικά αναφέρουν ότι «ογδόντα ιππότες με χρυσά 
σπιρούνια» αποτελούσαν την αυλή του κι ότι οι νέοι 
ευγενείς της Βουργουνδίας και της Καμπανίας έρχο-
νταν εκεί για να μάθουν καλούς τρόπους και το σα-
βουάρ βιβρ της ιπποσύνης.
Η ζωή κυλούσε χαρισάμενη, με κυνήγια, τροβαδού-
ρους, κονταροχτυπήματα, πλούσια γεύματα, μάχες 
κάποτε και συχνότερα με έρωτες.
Αυτά είναι τα χαΐρια του Γοδεφρείδου του Α’ Βιλλεαρ-
δουΐνου, ιδρυτού το 1209 του φράγκικου πριγκιπά-
του της Αχαΐας (και τον απογόνων του). Ή για να το 
πούμε πιο κομψά, θα χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του 
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, από το βιβλίο του Ελληνικοί 
Ορίζοντες: «Από τότε που ο πρώτος Βιλαρδουίνος, ο 
Γοδεφρείδος, θέλησε να προικίσει την πρωτεύουσά 
του, την Ανδραβίδα, με ένα κατάλληλο επίνειο κι έχτι-
σε την Clarenza, ίσαμε το 1427 όπου πήραν τον τόπο 
στην εξουσία τους οι Παλαιολόγοι του Μυστρά, περι-
ώνυμες υπήρξαν οι περιπέτειες του τόπου».
Το κάστρο Χλεμούτσι, που ήταν το σημαντικότερο 
κάστρο των Φράγκων στην Πελοπόννησο, σήμερα 

είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα κάστρα της 
Πελοποννήσου.
Ως κατασκευή, αποτελεί υπόδειγμα φρουριακής αρ-
χιτεκτονικής. Δύο τμήματα, εξωτερικό και εσωτερι-
κό, συγκροτούν την κραταιά αυτή κατασκευή, ενώ το 
κυρίως φρούριο είναι ένα σχήμα εξαγωνικό. Στο σύ-
νολό του εμφαίνεται η φράγκικη οχυρωματική τέχνη.
Η διαρρύθμιση του εσωτερικού του, με τις γαλαρίες 
και τα οξυκόρυφα τόξα τους και όσα πράγματα επέ-
τρεψε ο χρόνος να διασωθούν και πλέον διατηρού-
νται ως κόρη οφθαλμού στο Μουσείο του Κάστρου, 
μας επιτρέπουν να φανταστούμε εικόνες της ένδοξης 
καθημερινότητας εκείνης της εποχής.
Γοητευμένοι από την εμπειρία αυτή, προχωρήσαμε 
στο επόμενο μέρος της εκδρομής μας, για να κατα-

λήξουμε παράθιν’ αλός.
Μια πολυπράσσινη διαδρομή, 
που μας πέρασε από τα ονο-
μαστά Λουτρά της Κυλλήνης, 
όπου… τρόμαξε το μάτι μας. Με 
τους λουόμενους πασαλειμμέ-
νους με μαύρη λάσπη-ιαματική 
γαρ- και μετ’ ολίγον μας άραξε 
σε μια πανέμορφη παραλία, με 
κατάξανθη αμμουδιά και κατα-
γάλανη θάλασσα, να την πιεις 
στο ποτήρι! Και τζάμπα!
Δεν είναι αστείο, διότι πρόκει-

ται για μια από τις παραλίες που θα πωληθούν και οι 
μη έχοντες θα την χαζεύουν με το κιάλι…
Ε, ρε ξύλο της αρκούδας που τους χρειάζεται, θα πει 
κανείς και θα έχει όλο το δίκιο μια που η παραλία ονο-
μάζεται Αρκούδι!
Α, όσο για το αλλόκοτο όνομα, τι έγινε δηλαδή, ας έχουν 
οι Ηλείοι ένα Αρκούδι λουόμενο, αφού κι εμείς στην 
Πάτρα έχουμε Λυκοχορό στα περίχωρα, ε;
Το Αρκούδι λοιπόν, έχει μια θάλασσα ρηχή, σαν υδάτινος 
παιδότοπος πανευτυχών μικρομέγαλων λουόμενων!
Δίπλα στην αμμουδιά, καφετέριες κι εστιατόρια για 
κάθε… κοιλιόδουλο γούστο και πιο πίσω, αμφιθεα-
τρικά χτισμένο το χωριό, πλαισιωμένο από πευκώνα. 
Πόσο πλούσια είναι σε τέτοιες ομορφιές η θεόφτωχη 
Ελλαδίτσα μας, είναι να απορεί κανείς εκεί που θαυ-
μάζει και χαίρεται…
Το απόγευμα, νωρίς το βραδάκι, επιστρέψαμε στο 
δικό μας μεγαλοχώρι, ευχαριστημένοι και γεμάτοι 
εντυπώσεις.
Ήταν μια κοντινή, ξεκούραστη εκδρομή, που συνδύ-
αζε την ιστορία και την φυσική ιστορία, δύο υπέροχα 
σχολικά μαθήματα σε ένα διάλλειμα καθημερινότητας.
Τι πιο ευχάριστο;

 Περπάτημα στις πλαγές του έρύμανθου
 8 ΙουνΙου 2014

τρεις Πολωνοί εθελοντές στην Πάτρα
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προ-
γράμματος GRUNDTVIG, για άτομα 
ηλικία 50+ (SVP), τρεις πολωνοί 
εθελοντές, βρέθηκαν στην Πάτρα 
και πρόσφεραν εθελοντική εργασία 
στο φυτώριο του Δήμου, φρόντι-
σαν τους εξωτερικούς χώρους στο 
θεραπευτικό κέντρο «Μέριμνα» και 
συνέδραμαν στη δασοφύλαξη του 
δάσους της Στροφυλιάς. Η κίνηση 
έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊ-
κού Εθελοντισμού και στη διαπο-
λιτισμική προσέγγιση των πολιτών 
της Ευρώπης. ( φ

ω
τ.

 th
eb

es
t.g

r)
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ΔέλτΙο τυΠου του Παν.Δ.οΙκ.ο.

Μακριά από εμάς 
τα χημικά 
της Συρίας
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώ-
σεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), παρακολουθεί με αγωνία 
το πολύ σοβαρό θέμα που προέκυψε από την 
απόφαση να «ταφούν» τα χημικά της Συρίας 
στο σχετικά κλειστό και ευαίσθητο οικοσύ-
στημα της Μεσογείου.
Είναι απορίας άξιο γιατί επιλέχθηκε η Μεσό-
γειος θάλασσα, και μάλιστα χωρίς να μπο-
ρούν να συμμετέχουν στην διαδικασία, έστω 
και σαν παρατηρητές, τα κράτη που βρέχο-
νται από αυτήν.
Η υδρόλυση εν πλω τόσο μεγάλων ποσοτή-
των χημικών ουσιών, εγκυμονεί κινδύνους, 
που πιστεύουμε ότι υποτιμήθηκαν από αυ-
τούς που πήραν την απόφαση αυτή.
Οι χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θα 
έπρεπε να επιβάλουν στα κράτη που παρή-
γαγαν τις χημικές αυτές ουσίες να τα εξου-
δετερώσουν στο έδαφός τους.
Το ερώτημα είναι γιατί η Ελληνική Κυβέρ-
νηση αποδέχθηκε αυτό το μεγάλο εγχείρη-
μα στην θάλασσά μας, σε αντίθεση με όλες 
τις όμορες χώρες της Συρίας και τις χώρες 
της Σκανδιναβίας πού δεν το αποδέχθηκαν.
Οι κυβερνώντες αναλαμβάνουν πολύ μεγάλη 
πολιτική, και ίσως και ποινική ευθύνη, επει-
δή  συνηγόρησαν σε αυτό.
Κάνουμε έκκληση στην Ελληνική Κυβέρνη-
ση, έστω την  τελευταία στιγμή, και σε όλους 
τους πολιτικούς αρχηγούς, να μην επιτρέ-
ψουν αυτό το οικολογικό έγκλημα που θα 
δημιουργήσει μια τοξική βόμβα που θα απει-
λήσει το περιβάλλον και την οικονομία των 
χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.
Ενώνουμε την φωνή διαμαρτυρίας μας με 
όλους αυτούς που αντιδρούν σε αυτό το με-
γάλο οικολογικό έγκλημα που γίνεται στην 
περιοχή μας

Η 17η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της ερημοποίησης θεσπίστηκε από τα 
Ηνωμένα Έθνη το 1994 στο Παρίσι. Πολλές είναι οι δράσεις που από τότε έχουν  

αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο, όμως τα αποτελέσματα είναι φτωχά.
Το πρόβλημα της ερημοποίησης στη χώρα μας έχει αυξηθεί και είναι πιο έντονο κυ-
ρίως στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη κ.α.
Η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα συνεχώς μειώνεται και καθίσταται επιτακτική 
ανάγκη οι γεωτρήσεις να κατέβουν σε διπλάσιο βάθος.
Με δεδομένο ότι το 35% της ανατολικής Ελλάδος έχει εμφανίσει αυξημένη πιθανό-
τητα ερημοποίησης, το πρόβλημα είναι έντονο.
Γι’ αυτό πρέπει και να λαμβάνονται τα κάτωθι μέτρα:
- πιο αυστηρή προστασία του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί την ύδρευση
- Δρομολόγηση μικρών έργων ταμίευσης επιφανειακών νερών (υδατοδεξαμενές) 
σε τοπικό επίπεδο.
- Τιμολογιακή πολιτική με βάση το κριτήριο ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν 
αλλά βασικό κοινωνικό αγαθό.
- Εφαρμογή πολιτικών μείωσης της κατανάλωσης. 
- Έλεγχο στις αντλούμενες ποσότητες νερού με επιστημονικά και περιβαλλοντικά 
κριτήρια, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι υπεραντλήσεις και τα φαινόμενα υφαλμύ-
ρωσης ή το στέγνωμα στις κοίτες των ποταμών.
- Μείωση των υδροβόρων καλλιεργειών και εκσυγχρονισμό της άρδευσης
- Προτεραιότητα στη διάσωση υγροτόπων που απειλούνται με αποξήρανση
Τέλος θεωρούμε ότι κάθε πρόγραμμα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με μέτρα 

ενημέρωσης των πολιτών σε κάθε περιοχή και με επιστημονικά κριτήρια
Η προστασία των υδατικών πόρων και ο κίνδυνος της ερημοποίησης είναι μια πολύ 
σοβαρή υπόθεση για όλους μας. Σήμερα δυστυχώς εφαρμόζονται κοντόφθαλμες 
πολιτικές «μιας χρήσης» και fast track. Μέσα σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, 
πολιτικών των μνημονίων και των επιταγών των ξένων συμφερόντων, ιδιωτικοποί-
ησης του νερού και ξεπουλήματος παράλιων περιοχών, με ανθρώπους που έχουν 
συμφέρον να αγνοούν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, φαίνεται ξεκάθαρα πόσο 
απαισιόδοξη είναι η εφαρμογή της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

(πηγή: Τσικριτζής Λάζαρος)

Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος
Στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεί-

χνουν ότι 6 κ. άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη 
ζωή τους εξαιτίας του καπνίσματος, δηλαδή περισσό-
τεροι από όσους πεθαίνουν εξαιτίας της φυματίωσης, 
της ελονοσίας και του HIV/AIDS. Υπολογίζεται ότι το 
2015, το κάπνισμα θα ευθύνεται για 50% περισσό-
τερους θανάτους σε σχέση με το AIDS. Το κάπνισμα 
αποτελεί επίσης έναν από τους κύριους παράγοντας 
κινδύνου για τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως ο 
καρκίνος, τα καρδιαγγειακά και τα χρόνια αναπνευ-
στικά, τα οποία ευθύνονται για το 63% των θανάτων 
παγκοσμίως. Λόγω του ότι το κάπνισμα αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα κινδύνου για πολλές ασθένειες, η 
ενσωμάτωση πολιτικών για τον έλεγχο του καπνού σε 
εθνικά προγράμματα και πολιτικές υγείας είναι απα-
ραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική 
χρήση των ούτως ή άλλως περιορισμένων οικονο-
μικών και ανθρώπινων πόρων των χωρών χαμηλού 
και μέτριου εισοδήματος.

Πώς μπορεί να προληφθεί το κάπνισμα
Η πρόληψη του καπνίσματος ξεκινά από τους πρώτους 
και βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης ενός παιδιού, 
που δεν είναι άλλοι από την οικογένεια και το σχολείο. 
Οι γονείς οφείλουν να παροτρύνουν το παιδί να συμμε-
τέχει σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
και να αποφεύγουν το κάπνισμα παρουσία των παι-
διών τους, όχι μόνο γιατί βλάπτει την υγεία τους αλλά 
και γιατί ενθαρρύνει τη αναπαραγωγή της καπνιστικής 
συνήθειας. Το σχολείο οφείλει να πραγματοποιεί εκ-
παιδευτικά προγράμματα, τα οποία να ενημερώνουν 
τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους του καπνίσματος 
και να ευαισθητοποιούν τους μη γνωρίζοντες γονείς.

γιατί είναι επικίνδυνο το κάπνισμα
•ο καπνός που παράγεται από την καύση του τσιγά-
ρου περιέχει 4.700 επικίνδυνες ουσίες για την υγεία
•η νικοτίνη, η ουσία που προκαλεί εξάρτηση, απορ-
ροφάται γρήγορα από τη στοματική κοιλότητα και 
τους πνεύμονες και προκαλεί αύξηση της πίεσης, 
του καρδιακού ρυθμού, βρογχόσπασμο και υπερ-

γλυκαιμία. Επίσης, ενοχοποιείται για τα οξέα καρδι-
αγγειακά επεισόδια
•η πίσσα αποτελείται από υδρογονάνθρακες, οι περισ-
σότεροι εκ των οποίων είναι καρκινογόνοι
•το μονοξείδιο του άνθρακα μειώνει την ικανότητα 
του αίματος να οξυγονώνει τους ιστούς

γιατί είναι επικίνδυνο το παθητικό κάπνισμα
Η υψηλή συγκέντρωση καπνού σε κλειστό χώρο ανα-
γκάζει τον παθητικό καπνιστή να:
•εισπνέει την ίδια ποσότητα καπνού που θα εισέπνεε 
αν κάπνιζε ο ίδιος 15 τσιγάρα χωρίς φίλτρο ή 35 τσι-
γάρα με φίλτρο
•απορροφά μέσα σε 4 ώρες την ίδια ποσότητα νικοτί-
νης που θα απορροφούσε με το άμεσο κάπνισμα ένας 
μέσος καπνιστής

Πολιτικές απαγόρευσης καπνίσματος
Η καθιέρωση πολιτικών απαγόρευσης του καπνίσματος 
σε δημόσιους χώρους (εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες), 
συνέβαλε στην αποφυγή του καπνίσματος και στη μεί-
ωση της πιθανότητας ένας έφηβος να γίνει τακτικός 
καπνιστής. Οι πολιτικές αυτές ενισχύουν την εφαρμο-
γή εθελοντικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους 
χώρους του σπιτιού, συμβάλλοντας στην αύξηση της 
προστασίας των παιδιών από το παθητικό κάπνισμα.

συμπερασματικά:
Το κάπνισμα είναι μια αυτοκαταστροφική συνήθεια που:
•θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας και απειλεί σοβαρά 
τη ζωή σας
•μειώνει τις αντοχές σας στις αθλητικές δραστηριότητες
•μειώνει τη σεξουαλική σας απόδοση
•δυσχεραίνει τις κοινωνικές σας συναναστροφές (δυ-
σάρεστη οσμή στα μαλλιά και στα ρούχα, όπως και 
δυσάρεστη αναπνοή)
•απωθεί τους μη καπνιστές από το άμεσο περιβάλλον 
σας ή τους αναγκάζει να γίνονται παθητικοί καπνιστές
•σας απομονώνει σε δημόσιους χώρους και χώρους 
ψυχαγωγίας

(πηγή: Ι.Σ.Α., Φ.Σ.Α.)

ιΑτρΈιΟ διΑΚΟΠήσ 
ΚΑΠνισΜΑτΟσ
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος λειτουργεί 
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, υπό την αιγίδα 
της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας. Σκοπός του ιατρείου είναι η δωρεάν 
υποστήριξη όσων επιθυμούν να διακόψουν το 
κάπνισμα. ΤΟ ιατρείο στελεχώνεται από εξειδι-
κευμένο προσωπικό, όπως, πνευμονολόγο, ψυ-
χολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Η υποστήριξη 
προς τους καπνιστές παρέχεται σε ατομικό και 
σε ομαδικό επίπεδο. Η ομάδα στήριξης λειτουρ-
γεί κατόπιν ραντεβού. Τα γραφείο βρίσκονται: 
Κανάρη 44, Πάτρα, 1ος όροφος, γραφείο 8 και 
3ος όροφος, γραφείο 10. Τηλέφωνα επικοινωνί-
ας για ραντεβού: 2631-620.714, 2613-620.780, 
2613-620.771.

31 μαΪου

17 ΙουνΙου Σ.Ο.Σ
Δεν μας έφταναν η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, η αποδο-
χή από την Ε.Ε της καλλιέργειας των ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕ-
ΝΩΝ, οι ΡΥΠΑΝΣΕΙΣ του ΑΕΡΑ, των ΝΕΡΩΝ και του 
ΕΔΑΦΟΥΣ, η μείωση των αποθεμάτων ΝΕΡΟΥ στους 
υδροφορείς, η ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ, η ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ και 
άλλες «10 ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΩ από τα ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ-
ΤΑ μας», έχουμε και την αρπαγή των ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ – καλλιεργειών ή πράσινου –  με την τρο-
ποποίηση του Ν 1337/1983, για να  τα παραδώσουμε 
βορρά στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» δηλ. στη ρόδα, στην άσφαλτο 
και τη μπετοποίηση, και την παράδοση των παραλιών 
μας στα μεγάλα και μικρά συμφέροντα π.χ αμμοθίνες  
σε περιοχή Natura στη Δυτική Μεσσηνία.
Κάτι πρέπει να κάνουμε άμεσα.
Για τα μεταλλαγμένα οι Υπουργοί της Ε.Ε υπογράφουν 
αύριο για την καλλιέργειά τους στην Ε.Ε.
Δεν μπορεί κανεις να απαγορεύσει την καλλιέργειά τους.
Ευρωπαϊκή διαταγή, με την υπογραφή φυσικά των 
Υπουργών, και τα σκυλιά δεμένα.
Ποιοί τους εξουσιοδότησαν να μεταλλάξουν τη φύση;

Από τον στεφανο λ. κουνιαδο
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ΜιΑ Ασυνήθιστή, για τα ελληνικά δεδο-
μένα, εικόνα αντίκρισαν όσοι παρευρέθηκαν 
στο «Αρένα Περναμπούκο» στην πόλη Ρεσί-
φε της Βραζιλίας, όπου διεξήχθη ο αγώνας 
της Ιαπωνίας με την Ακτή Ελεφαντοστού.
Παρά το ότι η ομάδα της Άπω Ανατολής έχα-
σε 2-1, οι φίλαθλοι των ηττημένων έδειξαν 
για μια ακόμα φορά την παιδεία τους. Μετά 
το τέλος του αγώνα βοήθησαν τους εργάτες 
του γηπέδου να μαζέψουν τα σκουπίδια, που 
οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει, τα συγκέντρωσαν 
σε σακούλες και μετά τα πέταξαν σε κάδους.
Εν κατακλείδι, η συμπεριφορά των ιαπώνων 
φιλάθλων μετά το τέλος του αγώνα δείχνει 

την διαφορετική τους νοοτροπία αλλά και το 
πόσο σέβονται το περιβάλλον, το οποίο θέ-
λουν να διατηρήσουν καθαρό, σε αντίθεση 
με πολλούς άλλους λαούς, κυρίως αυτοί που 
οι χώρες τους βρέχονται από τη Μεσόγειο, 
αυτοί που ζουν στη Λατινική Αμερική, στην 
Αφρική, στην Ασία, στην Ανατολική Ευρώπη, 
οι οποίοι δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τους.

ΈνΑν διΑφΟρΈτιΚΟ τρΟΠΟ για 
να απεργούν έχουν βρει οι ιάπωνες. Προσέρ-
χονται στην εργασία τους κανονικά, φορώ-
ντας όμως μαύρα περιβραχιόνια. Με αυτό 
τον τρόπο εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους 

με την ηγεσία της εταιρείας. Σε αντίθεση με 
τους υπόλοιπους λαούς, οι οποίοι απέχουν 
από την εργασία τους, ο λαός της Άπω Ανα-
τολής, θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο όχι μόνο 
δεν υπάρχει μείωση της παραγωγικότητας, 
η οποία θα ζημιώσει την εταιρεία και φυσι-
κά τους ίδιους, αλλά και βέβαια οι ίδιοι δι-
αμαρτύρονται.
Και να μην ξεχνάμε: Χαρακίρι, ή Σεπούκου, 
είναι ο ιαπωνικός τελετουργικός τρόπος αυ-
τοκτονίας, ο οποίος καθιερώθηκε από τους 
Σαμουράι ως διέξοδος σε περίπτωση ατίμω-
σής τους ή ήττας τους.

(πηγή: Πελοπόννησος)

 Ιάπωνες: Άλλης νοοτροπίας άνθρωποι

Το 1880, κατά τη διάρκεια του πολέμου 
μεταξύ Περού και Χιλής, συνέβη το 

εξής: Σε μια αιματηρή επιδρομή των Χι 
λιανών κατά του χωριού Σαν Αντρές του 
Περού, οι Χι λιανοί στρατιώτες σκότωναν 
αδιακρίτως τους κατοίκους του χωριού.
Ανάμεσα σε αυτούς όμως, ήταν και 7 
Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι αγάπησαν 
το Περού από τα ταξίδια τους και εί-
χαν εγκατασταθεί εκεί για να ζήσουν. 
Κάποιοι από αυτούς είχαν παντρευτεί 
με Περουβιανές γυναίκες και είχαν 
δημιουργήσει τις οικογένειές τους. 
Όταν λοιπόν έγινε η φονική επιδρο-
μή, μαζεύτηκαν όλοι οι Έλληνες σε 
ένα σπίτι, μαζί με πολλούς Περουβια-
νούς κατοίκους, κλειδώθηκαν μέσα, 
ύψωσαν την ελληνική σημαία και πε-
ρίμεναν με αγωνία.
Και τότε έγινε το θαύμα! Οι Χι λιανοί 
στρατιώτες που είχαν ξεκληρίσει το χω-
ριό, δεν πείραξαν καθόλου το σπίτι με 
την ελληνική σημαία!
Οι απόγονοι 6ης, 7ης και τώρα πια 8ης 
γενιάς αυτών των 7 Ελλήνων ναυτικών, 

είναι περίπου 650 άτομα και αποτελούν 
την ελληνική κοινότητα του Σαν Αντρές. 
Οι περισσότεροι δεν έχουν επισκεφθεί 
ποτέ την Ελλάδα. Γιορτάζουν την μέρα 
που σώθηκαν, αλλά και ελληνικές γιορ-
τές, όπως την 28η Οκτωβρίου και την 
25η Μαρτίου με επίσημο τρόπο και στις 
γιορτές τους ακούγεται πάντα ο ελληνι-
κός Εθνικός Ύμνος μαζί με τον Εθνικό 
Ύμνο του Περού.
Ονόματα όπως Komninos, Gikas, 
Papafavas, Falkonis και Constantinou 
είναι τα πιο συνηθισμένα στο San 
Andres. Κάποιοι από αυτούς δεν μοιά-
ζουν σε τίποτα στην όψη με Έλληνες.
Ένας συμπατριώτης μας που βρέθηκε 
εκεί, ημέρα γιορτής έμεινε άναυδος, 
όπως μας είπε, όταν είδε να παραδίδουν 
την Ελληνική Σημαία στην γηραιότερη 
γυναίκα του Σαν Αντρές, η οποία δεν μι-
λάει ελληνικά αλλά ισπανικά. Πήρε την 
σημαία στην αγκαλιά της την έσφιξε και 
αναφώνησε: «Μi sangre! mi sangre!» 
(το αίμα μου! το αίμα μου!)…
Αυτό είναι το μεγαλείο του ελληνισμού…

Το κινητό κίνδυνος 
για τα μάτια μας

Σύμφωνα με τον οπτικό, Άντι Χέπγουορθ και με δήλωσή του 
στο βρετανικό δίκτυο BBC, όσοι χρησιμοποιούν υπέρμετρα τα 

«έξυπνα» κινητά τους τηλέφωνα και τους υπολογιστές-ταμπλέ-
τες, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Το φως που εκπέμπουν οι 
«έξυπνες συσκευές» είναι τοξικό για το πίσω μέρους των ματιών 
και σε βάθος χρόνου μπορεί να προκληθούν βλάβες στα μάτια. 
Πρόσφατα, σε έρευνα που έγινε στη Βρετανία σε περισσότερους 
από 2.000 ανθρώπους κάτω των 25 ετών, έδειξε πως οι νέοι 
«τσεκάρουν» το «έξυπνο» κινητό τους κατά μέσο όρο 32 φορές 
την ημέρα. Αυτό το γεγονός κουράζει τα μάτια, επειδή φέρνουν 
τις συσκευές πολύ κοντά στο πρόσωπο και δεν ανοιγοκλείνουν 
τα μάτια τους. Στην έρευνα που διεξήγαγε ομάδα ανεξάρτητων 
οπτικών, διαπιστώθηκε πως ένας νέος άνθρωπος περνάει επτά 
ώρες την ημέρα μπροστά σε μια οθόνη (έξυπνου κινητού, υπο-
λογιστή-ταμπλέτα ή επίπεδη τηλεόραση τελευταίας τεχνολογίας).
Τονίζουν επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη, πως το 43% των ατό-
μων έως 25 ετών, νιώθει πίεση και άγχος όταν δεν έχει πρόσβα-
ση  στο «έξυπνο» κινητό του.
Η οπτικός, Αμάντα Σέιντ, συμβουλεύει μεγάλα διαλείμαμτα από τις 
έξυπνες συσκευές και παράλληλα συχνές εξετάσεις στα μάτια τους.

Τα ζώα της Ελλάδος, κΙνΔυνέυουν!

Αρκετά ζώα της Ελλάδας, και να μην πούμε πολύ μεγάλο ποσοστό της ελλη-
νικής πανίδας, απειλείται. Και τούτο φαίνεται στο «Κόκκινο βιβλίο των απει-

λούμενων ζώων της Ελλάδος, και το οποίο επικαιροποίησαν οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις όπως η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Ελληνική Ζωολογική 

Εταιρεία, η Ελληνική Ερπετολογι-
κή Εταιρεία, η WWF Ελλάς και το 
Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευ-
νών Ελλάδος.
Οι πληροφορίες που δίνουν αφο-
ρούν τα σπονδυλόζωα (ψάρια, 
αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θη-
λαστικά), αλλά και θαλάσσια και 
χερσαία ασπόνδυλα, όπως σαλι-
γκάρια, αράχνες, έντομα κ.ά.
Στην κατηγορία κινδύνου εντάσ-
σονται 171 είδη σπονδυλόζωων 
και 197 ασπόνδυλων. Περισσότερο 
απειλούνται τα ψάρια του γλυκού 

νερού και τα αμφίβια. Κυριότερη αιτία για όλα τα είδη θεωρείται η υποβάθμιση 
των ενδιαιτημάτων και οι τοπικές αλλαγές.
Μην ξεχνάμε ότι η προστασία της βιοποικιλότητας είναι δείγμα πολιτισμού και αυτό 
θα πρέπει να το προσέξουμε, τόσο εμείς σαν άτομα όσο και η πολιτεία, ώστε να 
«αγκαλιάσουμε» δράσεις ενημέρωσης και αντιμετώπισης αυτού του κινδύνου.

«τΟ ΜΈγΑλΈιΟ τΟυ ΈλλήνισΜΟυ»

Ελληνική Αποικία του Σαν Αντρές

σΈ 45 χρΟνιΑ θα είναι ακατοίκητες σημερινές 

μεγαλουπόλεις, όπως η Ν. Υόρκη, εξαιτίας των μη 

αναστρέψιμων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, 

όπως φαίνεται από έρευνα του Πανεπιστημίου της 

Χαβάης. 147 πόλεις θα καταγράφουν θερμοκρασίες 

ρεκόρ, ενώ πρώτες θα πληγούν οι τροπικές περιοχές, 

από το 2020. Αυτοί που ευθύνονται ελάχιστα για την 

συμφορά θα την πληρώσουν πρώτοι και περισσότερο.

Κινδυνεύουν τα κοράλλια των ελληνικών θαλασσών από 
τη λαθραλιεία και τις κλιματικές αλλαγές.

το ελβετικό καταμαράν MS 
Turanor Planetsolar, που κινεί-
ται αποκλειστικά με τη δύναμη 
του ήλιου, θα βρεθεί στη χώρα 
μας από το καλοκαίρι. Το πλοίο 
είναι σύμβολο της σύγχρονης τε-
χνολογίας και το καλύτερο πα-
ράδειγμα για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

στα όρια της εξαφάνισης βρίσκονται οι πίθηκοι της 
Αφρικής και της Ασίας λόγω της υπερεκμετάλλευσης και αλλα-
γής χρήσης των βιοτόπων τους. Αν συνεχιστεί η ίδια κατάστα-
ση, μέχρι το 2030 θα έχουν χάσει το 90% των ενδιαιτημάτων 
τους στην Αφρική και το 99% στην Ασία, με αποτέλεσμα να 
μην μπορούν να επιβιώσουν. Πάλι τα κατάφερε ο άνθρωπος.

Κατά τις αρχές του 2014 το 1/5 της ενέργειας της Βρε-
τανίας παράχθηκε από ανεμογεννήτριες και άλλες μορφές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Από την αποψίλωση των δασών όλων και λιγότερα 
φύλλα πέφτουν στους ποταμούς και τις λίμνες, με αποτέ-
λεσμα στις πιο υποβαθμισμένες υγροτοπικές περιοχές του 
πλανήτη να υπάρχει λιγότερο ζωοπλαγκτόν το οποίο αποτε-
λεί τη βασική τροφή των ψαριών. Έτσι τα ψάρια γεννιούνται 
σε μικρότερο μέγεθος.

ή ικαρία είναι το νησί με τους περισσότερους (αναλογικά 
του πληθυσμού) 90άρηδες στον κόσμο.

τα ζυμαρικά αποτελούνται από 
σύνθετους υδατάνθρακες και αφο-
μοιώνονται από τον οργανισμό με 
αργούς ρυθμούς. Θεωρούνται δε η 
καλύτερη πηγή ενέργειας.

τα αυγά δεν ανεβάζουν τον δείκτη της χοληστερίνης.

το ψωμί ολικής άλεσης 
που περιέχει όλα τα μέρη του πυ-
ρήνα του κόκκου, που είναι πλούσιο 
σε θρεπτικά συστατικά και φυτικές 
ίνες, είναι καλύτερο από ορισμένα 
μαύρα ψωμιά που χρωματίζονται 
από καραμέλα.

το γιαούρτι περιέχει ενεργητικά βακτήρια που βοηθούν 
στη σωστή ισορροπία του οργανισμού.

το κόκκινο κρασί είναι 
καλύτερο από το λευκό, διότι 
καταπολεμά ασθένειες που 
σχετίζονται με τη γήρανση.

το καλής ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο μειώνει 
τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

τα ζαχαρούχα αναψυκτικά οδηγούν στο διαβήτη.

Οι ξηροί καρποί δεν παχαίνουν. Η ποσότητα που θα φά-
με κάνει τη διαφορά.

το περπάτημα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος άσκη-
σης.

τα φρούτα έχουν μεγαλύτερα 
διατροφικά οφέλη από την κατα-
νάλωση χυμών. Αυτό συμβαίνει 
επειδή όταν υγροποιούνται τα 
φρούτα χάνουν τις βιταμίνες της 
φλούδας και των ινών.

Μικροί οικολόγοι, ονειρεύεστε 
έναν πράσινο πλανήτη;

Τότε βοηθήστε τα παιδιά σας να αποκτήσουν οικολογική συ-
νείδηση. Μάθετε το παιδί σας να πετάει το σκουπιδάκι στον 

κάδο, το πλαστικό στην ανακύκλωση, να ποτίζει το λουλουδάκι 
του, να σβήνει τα φώτα όταν βγαίνει από ένα δωμάτιο, να κλείνει 
την βρύση όσο βουρτσίζει τα δόντια ή πλένει το σώμα του. Ένας 
χρωματιστός κάδος θα το βοηθήσει να ρίχνει τα σκουπίδια που 
μπορούν να ανακυκλωθούν, αφού του εξηγήσετε πως θα τα ξε-
χωρίζει. Τα παιδιά λατρεύουν την κηπουρική. Δώστε τους να φυ-
τέψουν σπόρους. Η χαρά τους όταν τα βλέπουν να μεγαλώνουν 
και να απολαμβάνουν μάλιστα τους καρπούςτων λαχανικών ή 
των φρούτων, που αυτά φρόντισαν με κόπο, είναι απερίγραπτη.
• Περάστε τους την αγάπη για τα ζώα και τα φυτά.
• Κάντε βόλτα στο βουνό ή στην παραλία για να γνωρίζουν 
τη φύση.
Επίσης, ο εθελοντισμός, σε προγράμματα δεντροφύτευσης, 
καθαριότητας των βουνών ή των ακτών, είναι για τα παιδιά, 
σημαντικό μάθημα ζωής.
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Μια μέρα στο Νηπιαγωγείο!!!

Μετά από πρόσκληση της Νηπιαγωγού κ. Νίκης Μποϊνοπούλου, η Πρόε-
δρος του Συλλόγου κ. Σοφία Τσανάκα μαζί με την ειδ. Γραμματέα μας κ. 

Ιωάννα Θεοδωροπούλου επισκέφθηκαν στις 30 Μαΐου 2014 το Νηπιαγωγείο 
Χαλανδρίτσας για να μιλήσουν στα νήπια για την αξία και την χρησιμότητα του 
νερού. Τα παιδιά είχαν ασχοληθεί με το θέμα μέσα από σχετικό πρόγραμμα 
του σχολείου με θέμα «το νερό, πηγή ζωής». Εντυπωσιαστήκαμε από τις ερ-
γασίες που είχαν κάνει, τις γνώσεις που απέκτησαν αλλά και την προσοχή που 
μας παρακολούθησαν και την διάθεση συμμετοχής, που εκδηλώθηκε με ερω-
τήσεις και συζήτηση για την σωστή χρήση του νερού. Αξίζουν συγχαρητήρια 
στις εκπαιδευτικούς για την δουλειά που έχουν κάνει και πιστεύουμε ότι τα 
παιδιά θα μεταφέρουν τα μηνύματα που πήραν από το μάθημα, στις οικογέ-
νειες και τους φίλους τους.

Το εκκλησάκι του Αγ. Κωνσταντίνου στην Κρήνη, είναι το 
σημείο των ανοιξιάτικων ραντεβού των μελών του Συλλό-

γου μας, με το δάσος του Κεφαλοβρύσου. Κρατάει άλλωστε 
χρόνια αυτή η αγάπη μας για το δάσος. Το καλοκαίρι το προ-
στατεύουμε από τις πυρκαγιές και την Άνοιξη το καθαρίζουμε 
από τα απομεινάρια του πολιτισμού μας.
Ετσι, στις 4 Μαΐου, κατά τις 10 π.μ. του βροχερού κυριακά-
τικου πρωϊνού, δώσαμε το σύνθημα στο εκκλησάκι του Αγ. 
Κωνσταντίνου, οι λιγοστοί μα ατρόμητοι από τα καιρικά φαι-
νόμενα φίλοι και μέλη του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και 
Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας 
καθώς και τα μέλη του Φιλοδασικού-Πολιτιστικού Συλλόγου 
Σαραβαλίου «Ο Άγιος Νικόλαος», για μια ακόμη δασοκαθαριό-
τητα. Δυστυχώς, ο καιρός απαιτούσε αδιάβροχα και ομπρέλες, 
εφοδιασμένοι όμως όλοι με τα απαιτούμενα, παραμείναμε στο 
δάσος, ακόμη και τα μικρά παιδιά με τους συνοδούς τους. Τα 
πεύκα και τα μικρά λουλούδια ρουφούσαν τη βροχή αχόρταγα, 
σε λίγο το θερμό καλοκαίρι θα «ψήνει» άκαρδα τις ρίζες τους, 
και η ομάδα της δασοκαθαριότητας «ρουφούσε» με μένος τα 

απορρίμματα από το δάσος του Κεφαλοβρύσου.
Και φέτος ο απολογισμός ήταν ένα ακριβές κάτοπτρο της κατα-
ναλωτικής πραγματικότητας που ζούμε! Πάρα πολλά σκουπί-
δια μέσα στα δάση μας, σκουπίδια ανοησίας, σκουπίδια, που ο 
χώρος τους είναι αλλού και όχι οι ρίζες των θάμνων, τα ρείθρα 
των δρόμων και τις πλατείες. Σκουπίδια, που θα μπορούσαν 
να ξεκουραστούν για λίγο στις τσέπες μας ή στο αυτοκίνητό 
μας, πριν πάρουν οριστικά το δρόμο για τους κάδους απορ-
ριμμάτων, πράσινους και μπλε.
Όσοι αγαπούν το δάσος, το μυρίζουν και το θαυμάζουν με τα 
μάτια της ψυχής τους θα είναι πάντοτε «ετοιμοπόλεμοι», θα 
είναι πάντοτε «άγρυπνοι καθαριστές και φύλακες των δασών. 
Κάθε Μάη με χαρά διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότεροι 
«φρουροί» του δάσους προστρέχουν στην φιλοδασική ομάδα. 
Πρέπει, ίσως, να αναρωτηθούμε όλοι μας: «Μήπως είναι ώρα 
να αφουγκραστούμε το απόφθεγμα των προγόνων μας «Ευ-
γνώμων γίνου» και να μεταδώσουμε την ευγνωμοσύνη μας 
στο δάσος για όλα τα καλά που μας προσφέρει καθημερινά;».
Τον επόμενο Μάη, ραντεβού... στα Πεύκα!!!

Κοινή σύσκεψη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τους εκπροσώπους των 
Δήμων Πατρέων, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥ-

ΑΠ ως και εκπροσώπου του δημάρχου Πατρέων πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 
δεκαήμερο του Ιουνίου Κατά την σύσκεψη ανανεώθηκε και εκφράστηκε για μια 
ακόμα φορά απόλυτη ταύτιση στο σθεναρό ΟΧΙ κατά της συμμετοχής ιδιώτη στο 
φορέα διαχείρισης του φράγματος.
Τοποθέτηση όλων ήταν ότι το νερό αποτελεί κοινό αγαθό και πρέπει να διατίθε-
ται στον πολίτη με το μικρότερο δυνατό κόστος και με την μεγαλύτερη επάρκεια 
και ποιότητα. Ομόφωνα απερρίφθη η σύσταση ανωνύμου εταιρείας με την συμ-
μετοχή της ΒΙΠΕ.

Μετά από καταγγελία κατοίκων της περιοχής νερομάνας-Κρήνης προς τον Σύλλο-
γό μας, ότι δύο πλατάνια του ρέματος της Νερομάνας, ξεριζώθηκαν, μέλη του 

Συλλόγου μας επισκέφθηκαν την περιοχή και διαπίστωσαν ότι η αιτία που τα πλατάνια 
ξεριζώθηκαν οφείλεται στη διάβρωση του εδάφους από τα ορμητικά νερά της νερομά-
νας και αρκετά άλλα θα έχουν την ίδια τύχη αν δεν ληφθούν μέτρα. Η κοίτη πρέπει να 
εκκαθαρισθεί από τα μπάζα (σε ορισμένα σημεία) και να προστατευθεί με το να κατα-
σκευασθούν αναβαθμοί για να ανακόπτεται η ορμητική ορμή της νερομάνας, ειδάλλως 
σε λίγα χρόνια και λόγω διάβρωσης το ωραίο αυτό τοπίο θα καταστραφεί. Ο Σύλλογός 
μας κατά το παρελθόν είχε ζητήσει από το Δασαρχείο να κατασκευασθούν αναβαθμοί 
για να αναχαιτίζονται τα ορμητικά νερά της Νερομάνας. Με το νέο συμβάν το Δ.Σ. κα-
τέθεσε διαμαρτυρία για τα προαναφερόμενα προς το Δασαρχείο Πατρών ζητώντας να 
ληφθούν άμεσα για να μην καταστραφεί το φυσικό πανέμορφο τοπίο της Νερομάνας.

Ραντεβού... στα Πεύκα!!!

Δεν εφησυχάζουμε για 
την διαχείρισή του επειδή 
το νερό είναι δημόσιο αγαθό

θύματα τα πλατάνια 
από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις

 νέρομανα τΗσ κρΗνΗσ

 Φραγμα ΠέΙρου-ΠαραΠέΙρου

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Ιουνίου 
2014, το βράδυ, στο Ηρώδειο το Διεθνές 

συνέδριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Υγεί-
ας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών με διάφορα περιβαλ-
λοντικά θέματα, όπως ο τρόπος εξοικονόμη-
σης ενέργειας κ.ά. Την έναρξη των εργασιών 
του Διεθνούς Συνεδρίου έκανε ο «πράσινος 
ιεράρχης», ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος, ενώ παραβρέθηκε ο ΓΓ της 
ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο 
αντιπρόεδρος της Βουλής-βουλευτής Κα-
βάλας Γιώργος Καλαντζής

Ο κ. Καλαντζής είχε εγκάρδια συνάντηση και 
συνομιλία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη με 
τον οποίο διατηρεί πολυετή γνωριμία, με 
αφορμή και την επίσκεψή του στην Αθήνα 
στο πλαίσιο του Συνεδρίου που τελεί υπό την 
επίτιμη προεδρία του Παναγιότατου και στο 
οποίο συμμετέχουν διαπρεπείς επιστήμονες 
από όλο τον κόσμο. Ο Προκαθήμενος της 
Ορθοδοξίας εξέφρασε στον αντιπρόεδρο της 
Βουλής τη χαρά και τη συγκίνησή του για την 
επίσκεψή του στην Αθήνα αλλά και την αγά-
πη και το ενδιαφέρον του για τους Έλληνες.
Η τελετή έναρξης περιελάμβανε μουσική εκ-

δήλωση με τον Ελληνα τενόρο Μάριο Φρα-
γκούλη και σολίστ στο πιάνο τον διάσημο 
Αμερικανό μουσικό Eugene Kohn (φωτ.)

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, 
στο Διεθνές Περιβαλλοντικό Συνέδριο στο Ηρώδειο

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχθηκε το 
Διοικητικό Συμβούλιο του  Συλλόγου  

Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της 
περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρί-
τσας, την έγκριση της πρότασης που υπέ-
βαλε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη στα πλαίσια 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος με θέμα «αύξηση παροχής υπηρεσι-
ών  κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες».  Να σημειωθεί ότι  
για τις δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδια-
φέροντος που ανακοινώθηκαν στα πλαίσια 

του προγράμματος «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙ-
ΤΕΣ» που διαχειρίζεται το εν λόγω ίδρυμα, 
υπέβαλαν προτάσεις 305 ΜΚΟ πανελλη-
νίως, εκ των οποίων οι 248 κρίθηκαν ως 
επιλέξιμες για αξιολόγηση και εγκρίθηκαν 
τελικά οι 41,  εξ αυτών 28 για την υλοποί-
ηση μικρών έργων (έως 50.000€) και 13 
για την υλοποίηση μεγάλων έργων (έως 
750.000€). Η πρόταση του συλλόγου αφο-
ρά την πραγματοποίηση εμβολιασμών σε 
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού 
(άποροι, μετανάστες, ROMAκλπ.)και ιδι-

αίτερα σε παιδιά και νέους στα δημοτικά 
διαμερίσματα των Δήμων Πατρέων και 
Ερυμάνθου της περιοχής ευθύνης του 
συλλόγου. Αφού ολοκληρωθούν οι απα-
ραίτητες διατυπώσεις και πιστοποιήσεις, 
θα υπογραφεί η σύμβαση συνεργασίας με 
το Ίδρυμα και θα ξεκινήσει η υλοποίηση 
του προγράμματος. Θα ακολουθήσουν 
ενημερωτικές ανακοινώσεις και δρά-
σεις προς τον πληθυσμό που αφορά το 
πρόγραμμα, για να υπάρξει δυνατόττητα 
συμμετοχής.  

ΈιΜΑστΈ ΟλΟι ΠΟλιτΈσ

Πρόγραμμα πρόληψης για ευπαθείς ομάδες της περοχής μας

Κορμοί πλατανιών οριζοντιομένα στην κοίτη


