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Σε ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα με υψη-
λό το αίσθημα της περιβαλλοντικής ευαι-
σθησίας διεξήχθησαν στις 8 Φεβρουαρίου 
2015 στο «Μπαλκόνι» της Χαλανδρίτσας, η 
τακτική γενική Συνέλευση, οι αρχαιρεσίες 
του Συλλόγου μας και η κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης Πίτας, παρουσία μελών, εκ-
προσώπων και φίλων του Συλλόγου. οι 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν εμπόδι-
σαν τα τακτικά μέλη του Συλλόγου και αρ-
κετούς φίλους να δώσουν το παρόν για να 
εκλέξουν το νέο 13μελές Διοικητικό Συμ-
βούλιο και την 3μελή εξελεγκτική επιτροπή 
για την διετία 2015-2016.

Στο προεδρείο ήσαν οι δικηγόροι μέλη 
του Συλλόγου κα. Χρύσα ι. Βουλδή, κ. Σπύ-
ρος Δ. Βουλδής και κα. ανθούλα Κ. Τσιμά. 
Μετά το Διοικητικό και οικονομικό απο-
λογισμό, ετηρήθη ενός λεπτού σιγή από 
τους παρευρισκόμενους για τα εκλιπόντα 

μέλη του Συλλόγου, γεώργιο Κοτσίρη του 
Χρ. και Κώστα Παντελή για την πολύχρονη 
ενασχόλησή τους με τα κοινά. επίσης ετιμή-
θη ο Παναγιώτης Καρβελάς του ευσταθί-
ου με τον τίτλο του επίτιμου Προέδρου για 
την 10ετή προσφορά του στο Σύλλογο ως 
Πρόεδρος και ως μέλος του ΔΣ.

ακολούθησε η τελετή κοπής της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας από τους ιερείς: αρ-
χιερατικό επίτροπο τέως Δήμου Φαρρών 
π. Δημήτριο Παπαγεωργίου, π. Θεόδωρο 
Παπαδόπουλο, π. νικόλαο Δεκή και π. ιω-
άννη Σαμοϊλα.

(συνέχεια στις σελ. 4,5,6)

Στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων του Συλλόγου πραγματοποι-
ήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2014 στην οβρυά σε συνεργασία με το ενοριακό 
Κέντρο , ομιλία την οποία προλόγισε ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Κοτσώνης και 
μεταξύ των άλλων ανέφερε :

«Σήμερα βρισκόμαστε στην οβρυά με τη συνεργασία του ενοριακού Κέντρου 
του ι.ν. Κοίμησης της Θεοτόκου και ευχαριστούμε τον πατέρα Χαράλαμπο 
κα το εκκλησιαστικό Συμβούλιο, όπως επίσης ευχαριστούμε και τον ιατρό κ. 
ρόδη Παπαρώδη για την ανταπόκρισή του να είναι ο σημερινός ομιλητής. ευ-
χαριστούμε και όλους εσάς για την αποψινή σας παρουσία και σας καλούμε 
να γίνετε μέλη στο Σύλλογο όσοι δεν είστε.» Χαιρετισμό και την ευλογία του 
απηύθυνε και ο π. Χαράλαμπος, εφημέριος του ιερού ναού.

(συνέχεια στη σελίδα 5)

υπάρχουν 3 τύποι ιών της γρίπης: A, B και C. οι α και 
Β, αποτελούν τα κύρια αίτια της γρίπης στον άνθρωπο. 
οι περιπτώσεις από ιό τύπου C είναι σπάνιες. οι ιοί της 
γρίπης προσβάλλουν το ανώτερο ή/και το κατώτερο τμή-
μα του αναπνευστικού συστήματος. Μετά την προσβολή 
από τον ιό παρατηρούνται συμπτώματα σε 1-4 ημέρες, 
όπως: αιφνίδια έναρξη υψηλού πυρετού, μυαλγί-
ες, αρθραλγίες, κεφαλαλγίες, κόπωση, καταρροή, 
φαρυγγαλγία, βήχας (συνήθως μη παραγωγικός) που 
μάλιστα μπορεί να επιμείνει για αρκετό χρονικό διάστη-

μα ιδίως στους καπνιστές. Σε παιδιά, μπορεί να υπάρξουν επιπλέον, ναυτία, 
έμετοι, διάρροιες. η διάρκεια των συμπτωμάτων μπορεί να είναι από 2 έως 7 
ημέρες. Πιθανές επιπλοκές κατά τη νόσηση μπορεί να είναι: πνευμονία – από 
τον ίδιο τον ιό της γρίπης ή από μικρόβια (κυρίως πνευμονιόκοκκο)-αφυδάτω-
ση, παρόξυνση χρόνιας βρογχίτιδας, κρίσεις άσθματος, επιδείνωση καρδιακής 
ανεπάρκειας ή του διαβήτη. Πρόσθετα στα παιδιά, μπορεί να εμφανιστούν επι-
πλοκές όπως ιγμορίτιδα και ωτίτιδα.

συνιστάται ξεκούραση, σωστή ενυδάτωση, αποφυγή καπνίσματος, αντιπυ-
ρετικά, αναλγητικά (για τις μυαλγίες), οΧι αντιβιοτικά, οΧι ασπιρίνη σε παιδιά 
και εφήβους (κίνδυνος σύνδρομο Reye) . 

(συνέχεια στη σελίδα 2)

οι ιοί καραδοκούν

μία μέρα... άλλη μέρα!
αρΧαιρεΣιεΣ - ΚοΠη ΒαΣιλοΠιΤαΣ

Η Οστεοπόρωση 
την Αυγή του 2015

ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
της Πεδινής και Ορεινής 
∆υτικής Αχαΐας

σελ. 3

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ: 
Ενα διαχρονικό 
μεγάλο πρόβλημα

σελ. 3

Μάθετε πως να 
αποφύγετε την γρίπη

σελ. 7

Κινητοποίηση 
για το Νοµοσχέδιο  
κατά των δασών

σελ. 7

Στην Τσίκνα 
της... παράδοσης

σελ. 8

Υλοποίηση 
του προγράµµατος 
«Είµαστε όλοι Πολίτες»

σελ. 8

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣΤριήμερο στα μνημεία της φύσης και της πίστης 

πύλη, Ελάτη, περτούλι, μετέωρα

συμμετοχή στο 
πανελλήνιο πέρασμα 
στο Φαράγγι 
του βουραϊκού

29 μαρτίου θεατρική παράσταση στην αθήνα  
«σμύρνη μου αγαπημένη»

17 απριλίου εκδρομή στην Τήνο

22 απριλίου
εορτασμός 
παγκόσμιας 
Ημέρας της Γης

10 μαΐου 14 ιουνίου Τέλος ιουνίουεκδηλώσεις συλλόγου

θεία Λειτουργία 
για το περιβάλλον 
στην ι.μ. ομπλού

εκδρομή στην 
αρχαία μεσσήνη, 
πύλο, μεθώνη

ή εκδρομή του συλλόγου μας στο εξωτερικό

Το Δ.σ. απεΦασισε να αναβάλει την προγραμματισμένη και δρομολογη-
μένη ετήσια εκδρομή στο εξωτερικό, που είχε ψηφισθεί από τους περσινούς εκ-
δρομείς και που για φέτος ήταν η αίγυπτος, η χώρα με τον πανάρχαιο πολιτισμό, 
με την ελληνική παρουσία και το ορθόδοξο στοιχείο. από την παρούσα στήλη 
αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όσους είχαν δηλώσει τη συμμε-
τοχή τους στην εκδρομή και υποσχόμεθα ότι ο προορισμός δεν εγκαταλείπεται. 
απλά αναβάλλεται για αργότερα, σε πιο σταθερές διεθνείς συγκυρίες. ο Σύλλογος 
θα μας αποζημιώσει όμως με κάποια άλλη εκδρομή που κατά παράδοση γίνε-
ται τον αύγουστο και ο νέος προορισμός της οποίας θα ανακοινωθεί σύντομα.

αιΓΥπΤοσ

Της Κορινασ αΛιβιΖαΤοΥ
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τριήμερη 

εκδρομή του Συλλόγου Προστασίας υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής 
Κέντρου υγείας Χαλανδρίτσας, τις ημερομηνίες από 30/1 εως 1/2/2015 
στην Θεσσαλία και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα, στην Πύλη, στην ελάτη, στο 
Περτούλι και στα Μετέωρα. (συνέχεια στη σελίδα 8)

Στην Ιερά 
Μονή  
Μεταμόρφωση 
Σωτήρος 
Μετεώρων

Σε προηγούμενο φύλο της Υπαίθρου είχαμε αναφέρει το πρώτο μέρος της εκδήλω-
σης «Η Πρόληψη των συχνών λοιμωδών νοσημάτων στην κοινότητα», στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» ,που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Νοεμ-
βρίου 2014 στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Άγιου Νικόλαου Σαραβαλίου. 

Συμπληρώνουμε όσα δεν συμπεριελήφθησαν δημοσιεύοντας τις εισηγήσεις του 
αναπληρωτή καθηγητή Π.Γ.Ν.Π., λοιμωξιολόγου κ. Γ. Πάνου με θέμα του η «Οξεία 
νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης» και 
ακολουθεί η τρίτη και τελευταία εισήγηση από τον κ. Γ. Μιχαήλ, λέκτορα μαιευτικής 
και γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με αναφορά στο εμβόλιο κα-
τά του ιού HPV για την πρόληψη των κονδυλωμάτων και του γυναικείου καρκίνου.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΩΝ ΛΟΙΜΩ∆ΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

κ. πάνου
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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

υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:  Κοτσώνης Βασίλειος
υπεύθυνη ύλης:  ιωάννα Θεοδωροπούλου

Tηλ.: 2610-271.500
Συντακτική επιτροπή: γκοτσοπούλου γεωργία, Δετοράκης ιωάννης,

 Θεοδωροπούλου ιωάννα, Κολόμβα ευθυμία, 
Κωστοπούλου Δώρα, Πανταζή Βούλα, 

εκτύπωση – Μοντάζ:  Φορτώσης

οι ιοί καραδοκούν

Όπως και παγκόσμια, 
έτσι και στην ελλάδα 
ο Καρκίνος του Τρα-
χήλου της μήτρας 
(Κ.Τ.μ.) αντιπροσωπεύ-
ει μια συχνή γυναικολογι-
κή νεοπλασία, με περίπου 
600 πρωτοδιαγνωσμένα 
περιστατικά και 250 θα-
νάτους ετήσια.

ο ΚΤΜ οφείλεται σχεδόν αποκλει-
στικά στην ογκογόνο δράση του HPV 
(Human Papilloma Virus - ανθρώ-
πινος ιός των θηλωμάτων ή κον-
δυλωμάτων), που μεταδίδεται σχε-
δόν αποκλειστικά με τη σεξουαλική 
επαφή ο ΚΤΜ μπορεί να θεωρηθεί 
ως  σπάνια συνέπεια μιας χρόνιας 
λοίμωξης από ένα γονότυπο (στέλε-
χος) HPV υψηλού κινδύνου. Όταν μια 
τέτοια λοίμωξη χρονίσει και μείνει 
χωρίς ιατρική παρακολούθηση, τότε 
μπορεί να δημιουργήσει ΚΤΜ.

hPV ιοι

Τι είναι λοιπόν οι HPV ιοί; είναι μια 
μεγάλη υπεροικογένεια DNA-ιών 
γνωστών από την αρχαιότητα, που 
απαριθμεί πάνω από 120 μέλη. οι 
ιοί αυτοί παρουσιάζουν προτίμηση 
στο δέρμα και στους βλεννογόνους. 
εκτός από τον τράχηλο της μήτρας, ο 
HPV ενοχοποιείται στην καρκινογέ-
νεση του κατώτερου πεπτικού (πρω-
κτού), του αιδοίου, του κόλπου, του 
πέους, του στοματοφάρυγγα, των 
αμυγδαλών και του λάρυγγα.

Στις προκαρκινικές καταστάσεις η 
γυναίκα σπάνια παρουσιάζει κάποια 
συμπτωματολογία. ακόμη και τα 
παθολογικά ευρήματα των τεστ Παπ 
με αρχόμενες προκαρκινικές τραχη-
λικές βλάβες δημιουργούν μια πηγή 
stress και άγχους. Βλάβες που δυ-
νητικά μπορεί να οδηγήσουν σε καρ-
κίνο, προκαλούν συνηθέστατα την 
επανάληψη των εξετάσεων καθώς 
και τη διενέργεια των κωνοειδών 
εκτομών του τραχήλου. ενώ οι προ-
καρκινικές καταστάσεις (δυσπλασίες) 
είναι συνηθέστερες νόσοι της 3ης και 
4ης δεκαετίας, ο τραχηλικός καρκί-
νος αφορά την 4η, 5η και 6η κυρίως 
δεκαετία. Στον αρχόμενο τραχηλικό 
καρκίνο, η πλειονότητα προσέρχεται 
συνήθως λόγω ανώμαλου τραχηλι-
κού επιχρίσματος ή σπάνια κολπικής 
αιμόρροιας. αντίθετα, η πλειονότητα 
των γυναικών με περισσότερο προ-
χωρημένο καρκίνο εμφανίζει κάποια 
μορφή κολπικής αιμόρροιας (διαλεί-
πουσας μετά επαφή, ή και βαριάς, 
υπό μορφή μητρορραγίας) ή συχνά 
δύσοσμης οροαιματηρής έκκρισης.

προΛΗΨΗ

γενικά, στην επιστήμη της επιδη-
μιολογίας, την πρωτογενή πρόληψη 
αφορά μια σχεδιασμένη παρέμβαση 
που στοχεύει στην αποφυγή μιας 
παθολογικής κατάστασης πριν την 
έναρξή της. η δευτερογενής πρόλη-
ψη αφορά σχεδιασμένη παρέμβαση 
προς αποφυγή μελλοντικής νοση-
ρότητας ή/και θνησιμότητας από 
κάποια νόσο με εφαρμογή θεραπείας 
κατά την διάρκεια της ασυμπτωμα-
τικής περιόδου της νόσου. Τέλος, 
η τριτογενής πρόληψη αφορά πα-
ρέμβαση προς αποφυγή επιπλοκών 
σε ασθενείς με ήδη εγκατεστημένη 

νόσο. Στην τραχηλική πα-
θολογία αυτά συγκεκρι-
μενοποιούνται ως εξής: 
η πρωτογενής πρόληψη 
είναι συνυφασμένη με 
τον HPV εμβολιασμό. η 
δευτερογενής πρόληψη 
υλοποιείται μέσω του 
Τεστ Παπανικολάου και 
της χρήσης των μορια-

κών δεικτών. Τέλος, η τριτογενής 
πρόληψη εκφράζεται μέσω της απο-
τελεσματικής αντιμετώπισης των δυ-
σπλασιών. 

Το Τεστ Παπανικολάου, η μέθοδος 
μαζικού ελέγχου που παγκόσμια άλ-
λαξε τα δεδομένα στον πληθυσμιακό 
έλεγχο του τραχήλου, πραγματοποι-
είται μέσω διαδοχικής λήψης από 
τον ενδοτράχηλο, τον εξωτράχηλο, 
και τον οπίσθιο κολπικό θόλο. Δυ-
στυχώς, στην πατρίδα μας (γενέτειρα 
του γ. Παπανικολάου), μόνο το 1/3 
των γυναικών κάνει τακτικά Test-
Pap.

Η πρωτογενής πρόληψη υπερέ-
χει της δευτερογενούς και τριτο-
γενούς σε μια σειρά παραμέτρων: 

α) στην αποτελεσματικότητα 
β) στις συνέπειες των θεραπειών 

δυσπλασιών 
γ) στις ψυχολογικές επιπτώσεις 

των θεραπειών, 
δ) στην αδυναμία αποφυγής άλ-

λων HPV-σχετιζόμενων καρκίνων 
και στην αδυναμία αποφυγής κονδυ-
λωμάτων.

Όσον αφορά τα γεννητικά οξυ-
τενή κονδυλώματα, που αποτε-
λούν κυρίως νόσο της δεύτερης και 
τρίτης δεκαετίας, αν και πρόκειται 
κατ’ ουσία για καλοήθη πάθηση, 
αυτό δεν σημαίνει ότι η προκύπτου-
σα ταλαιπωρία και νοσηρότητα για 
την ασθενή είναι αμελητέα λόγω: α)
μεγάλης συχνότητας εμφάνισης, β)
σημαντικής οικονομικής επιβάρυν-
σης, γ)μεγάλης μολυσματικότητας, 
δ)δυσίατες οι βλάβες και πολλαπλές 
οι υποτροπές, ε)σημαντικού αντί-
κτυπου στη σεξουαλικότητα, στ)στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, ζ)στη συ-
ναισθηματική κατάσταση και την εν 
γένει ψυχολογία.

Συνολικά, έχουμε λοιπόν την 
εμπλοκή του HPV στο 100% περίπου 
των τραχηλικών καρκίνων, 85-90% 
των καρκίνων του κατώτερου πεπτι-
κού (πρωκτού), περίπου το 70% των 
καρκίνων κόλπου, το 50% των καρ-
κίνων πέους, το 40% των καρκίνων 
αιδοίου, και το 25-35% των καρκί-
νων στοματοφάρρυγγα και στοματι-
κής κοιλότητας

σΥΓΧρονα ανΤι-hPV 
εμβοΛια

Τα σύγχρονα VLP (Virus-Like 
Particles) αντί-HPV εμβόλια ως σή-
μερα κυκλοφορούν εμπορικά δύο 
διαφορετικά εμβόλια με τεχνητά κα-
τασκευασμένο καψίδιο του ιού, το δι-
δύναμο Cervarix και το τετραδύναμο 
Gardasil, τα οποία έχουν διαφορετι-
κό σχεδιασμό. Το διδύναμο εμβόλιο 
αφορά αποκλειστικά την πρόληψη 
των προκαρκινικών αλλοιώσεων 
και του ΚΤΜ, ενώ το τετραδύναμο 
έχει μεγαλύτερο φάσμα ενδείξεων 
στοχεύοντας επιπλέον στην πρόλη-
ψη των οξυτενών κονδυλωμάτων, 
των προκαρκινικών αλλοιώσεων 

του αιδοίου, των προκαρκινικών 
αλλοιώσεων του κόλπου, των προ-
καρκινικών αλλοιώσεων του πρω-
κτού και του καρκίνου του πρωκτού. 
ο εμβολιασμός πραγματοποιείται 
σε τρείς δόσεις και ολοκληρώνεται 
εντός εξαμήνου. για όσες ελληνίδες 
δεν ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 
δωρεάν εμβολιασμού (12-26) ετών, 
όπου το εμβόλιο τουλάχιστον σήμε-
ρα παρέχεται χωρίς συμμετοχή για-
τί αυτό περιλαμβάνεται στο εθνικό 
Πρόγραμμα εμβολιασμών. εντού-
τοις, τα ποσοστά εμβολιαστικής κά-
λυψης για τις ομάδες-στόχους υπο-
λείπονται σημαντικά (είναι κάτω του 
40%) εκείνων των περισσότερων 
χωρών όπου το εμβόλιο εντάχθηκε 
σε κρατικά εποπτευόμενο πρόγραμ-
μα. η ηλικία εμβολιασμού καθορίζει 
το μέγιστο της αποτελεσματικότητας 
του HPV εμβολίου στην κλινική πρά-
ξη.

Τα δεδομένα συντείνουν ότι συνο-
λικά, τόσο το διδύναμο, όσο και το 
τετραδύναμο είναι ασφαλή και απο-
τελεσματικά. Το ποσοστό των σοβα-
ρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 
μικρότερο από το μέσο όρο εμφάνι-
σης από άλλα εμβόλια που χορηγού-
νται στην καθημερινή πρακτική.

Ήδη σε χώρες όπου πραγματοποι-
ήθηκε αντί-HPV εμβολιασμός συστη-
ματικά με προγράμματα σχολικού 
εμβολιασμού τόσο τα πρωτοεμφα-
νιζόμενα περιστατικά οξυτενών κον-
δυλωμάτων, όσο και οι υποτροπές 
τους τείνουν να εξαλειφτούν.

σΥμπερασμαΤα

1. η αύξηση των ποσοστών εμβο-
λιαστικής κάλυψης στις ομάδες-στό-
χους 

2. η θετικότερη στάση των γονέων 
έναντι του HPV εμβολιασμού, 

3. η πραγματοποίηση του εμβολι-
ασμού σε κατά το δυνατόν μικρότε-
ρες ηλικίες, 

4. καθώς και ο HPV εμβολιασμός 
των αγοριών.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Τα αντιϊκά μπορεί να ελαττώσουν τη 

διάρκεια της ανεπίπλεκτης γρίπης κα-
τά περίπου 1 ημέρα, εάν χορηγηθούν 
εγκαίρως (εντός 48 ωρών από την έναρ-
ξη των συμπτωμάτων) και βοηθούν στην 
πρόληψη σοβαρών επιπλοκών της  
γρίπης. για ασθενείς υψηλού κινδύ-
νου, η θεραπεία με αντιϊκά μπορεί να 
αποτρέψει βαρύτερη νόσηση και  
ανάγκη για νοσηλεία.

ομαΔεσ ΨΗΛοΥ ΚινΔΥνοΥ

Άνθρωποι που ανήκουν στις υψη-
λές ομάδες κινδύνου είναι : οι άνω των 
60 ετών, εγκύους β’ και γ’ τριμήνου, 
οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας, οι κλειστοί πληθυ-
σμοί (λόγω απουσίας αντισωμάτων), τα 
άτομα που πάσχουν από άσθμα ή άλλες 
χρόνιες πνευμονοπάθειες, με καρδιακή 
νόσο, τα άτομα σε ανοσοκαταστολή, ή 
με δρεπανοκυτταρική νόσο ή από άλ-
λες αιμοσφαιρινοπάθειες, τα άτομα με 
σακχαρώδη διαβήτη ή με άλλο χρόνιο 
μεταβολικό νόσημα, οι πάσχοντες από 
χρόνια νεφροπάθεια, από νευρομυϊκά 
νοσήματα κλπ. ολοι αυτοί πρέπει να 
εμβολιάζονται.

ανΤιΓριπιΚο εμβοΛιο 

Χαρακτηριστικό του ιού της γρίπης 
είναι οι επιμέρους μεταλλάξεις στο γο-
νιδίωμά του. Συνεπώς η προηγούμε-
νη νόσηση από κάποιο στέλεχος ή ο 
προηγούμενος εμβολιασμός με συγκε-
κριμένο τύπο ή υπότυπο του ιού και η 
διασταυρούμενη ανοσία που προκύπτει, 
δεν προστατεύει πλήρως τα άτομα. Τα 
άτομα υψηλού κινδύνου πρέπει να εμ-
βολιάζονται κάθε χρόνο. ο εμβολιασμός 
γίνεται κατά το χρονικό διάστημα οκτω-
βρίου – νοεμβρίου. Χρειάζονται περί-
που 2 εβδομάδες από τον εμβολιασμό 
για την εμφάνιση προστατευτικών αντι-
σωμάτων. για τους ενήλικες απαιτείται, 
1 δόση, ενώ για παιδιά κάτω των εννέα 
ετών που εμβολιάζονται για 1η φορά, 
ίσως χρειάζονται 2 δόσεις (1 μήνα διά-
στημα η μια από την άλλη). υπάρχουν 3 
τύποι εμβολίου: το split virus εμβόλιο 

που περιέχει σωματίδια ιού, το εμβόλιο 
σε υπομονάδες ιού που περιέχει αιμα-
γλουτινίνη και νυραμινιδάση και το ολικό 
αδρανοποιημένο εμβόλιο. Στην ελλάδα 
κυκλοφορεί το split virus εμβόλιο το 
οποίο προλαμβάνει αποτελεσματικά 
την εργαστηριακά επιβεβαιωμένη νό-
σο σε 70-90% των υγιών ενηλίκων. οι 
ηλικιωμένοι και οι ασθενείς με χρόνιο 
υποκείμενο νόσημα δεν αναπτύσσουν 
ικανοποιητικό επίπεδο ανοσίας. Σημα-
ντική αντένδειξη για τον εμβολιασμό 
κατά της γρίπης, είναι το ιστορικό αλ-
λεργικής αντίδρασης στο αυγό.

επιΔΗμιοΛοΓια ΤΗσ ΓριπΗσ 
2013-2014

Το επικρατούν στέλεχος κατά την πε-
ρίοδο 2013-2014 ήταν ο ιός της γρίπης 
τύπου α(η1ν1)pdm09 (79,4%) και ο 
ιός τύπου α (η3ν2) (20,6%). Καταγρά-
φηκαν 338 σοβαρά περιστατικά επιβε-
βαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων, τα 
330 νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα εντατική 
Θεραπείας. Συνολικά σημειώθηκαν 145 
θάνατοι εκ των οποίων, οι 137 αφορού-
σαν κρούσματα που νοσηλεύτηκαν σε 
Μονάδα εντατικής Θεραπείας (Μ.ε.Θ.). 

Το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου 
[Pneumococcal polysaccharide vaccine, 
PPSV23 (PNEUMOVAX)] συστήνεται από 
το 1997 για την πρόληψη διεισδυτικής 
πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης σε ενή-
λικες. Άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών, 
1 δόση, 19 έως 65 ετών με χρόνια πά-
θηση, 1 δόση. ενήλικες με άσθμα, ΣΔ, 
χρόνια ηπατική νόσο και καπνιστές, πά-
σχοντες από αλκοολισμό και άτομα που 
διαμένουν σε γηροκομεία η ιδρύματα, 
1 δόση. ενήλικες 19-24 ετών με υψηλό 
κίνδυνο για διεισδυτική πνευμονιοκοκ-
κική λοίμωξη: 2 δόσεις (με διαφορά 5 
χρόνια). Άτομα που έλαβαν 1 ή 2 δόσεις 
του PPSV23 πριν την ηλικία των 65 χρο-
νών για οποιαδήποτε ένδειξη θα πρέπει 
να πάρουν ακόμα μία δόση σε ηλικία 65 
ετών ή μεγαλύτερη, υπό την προϋπό-
θεση ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 5 
χρόνια από την προηγούμενη δόση. Τα 
άτομα που παίρνουν την πρώτη δόση 
σε ηλικία ≥ 65 ετών δεν χρειάζεται να 
λάβουν επιπρόσθετες δόσεις. 

Το προεδρείο και οι ομιλητές. (Από αριστερά ο κ. Μιχαήλ, κ. ∆ετοράκης, 
κ. Θεοδωρόπουλος, κ. Πάνου)

ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

κ. μιχαήλ

Και οι 2 ομιΛιεσ προκάλεσαν 
το ενδιαφέρον των παρευρισκο-
μένων και αυτό διεφάνη από τις 
ερωτήσεις και τις απορίες των 
συμμετεχόντων. Το προεδρείο 
επισήμανε την έλλειψη ενημέρω-
σης που υπάρχει αλλά και την δι-
στακτικότητα που διακρίνει σήμε-
ρα τους γονείς για τον εμβολιασμό 
εναντίον του ιού hPV.

Όπως αναφέρθηκε αρχικά ο 
σύλλογος με το πρόγραμμα «είμα-
στε όλοι πολίτες», έχει αναλάβει 
δράσεις να εμβολιάσει ευάλωτες 
ομάδες συνανθρώπων μας (ανα-
σφάλιστους, ρομά, αναξιοπαθού-
ντες κ.α.) με το εμβόλιο hPV μετά 
από την σχετική τους ενημέρωση.
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Πυρηνελαιουργια: 
Ενα διαχρονικό μεγάλο πρόβλημα

η Δυτική αχαΐα, ο Δήμος ερυμάνθου, η ευρύτερη περιοχή των 
Πατρών αλλά και η πόλη των Πατρών, για μια ακόμη χρονιά βυ-
θίσθηκε στη δυσοσμία, συνέπεια της κακής λειτουργίας των πυ-
ρηνελαιουργίων της Β.ι.Π.ε..  ηταν πολλά τα τηλεφωνήματα κατά 
την ελαιοκομική περίοδο που δέχθηκε ο Σύλλογός μας από κα-
τοίκους της περιοχής εξ αιτίας των δυσάρεστων οσμών που εισέ-
πνεαν με αποτέλεσμα, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των. 
η έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, η αργοπορία της Περιφέρειας 
Δυτικής ελλάδος να αναλάβει πρωτοβουλία για την άμεση λύση 
του προβλήματος, δημιούργησαν μεγάλη αναστάτωση στους κα-
τοίκους. επιτέλους, έστω και στο τέλος της ελαιοκομικής περι-
όδου, η Περιφέρεια Δυτ. ελλάδος έκλεισε τις μονάδες αυτές και 
επέβαλε πρόστιμα. επειδή το πρόβλημα είναι επαναλαμβανόμενο 
θα πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Περιφέρειας να δώσουν 
μία μόνιμη λύση και να επιβάλουν στις μονάδες αυτές την χρήση 
ειδικών φίλτρων συγκράτησης των οσμών και δημιουργία χώρων 
αποθήκευσης του πυρήνα, στεγασμένου, τα οποία θα ελέγχονται 
από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς συχνά.

Και ενώ ηρεμήσαμε από τα τηλέφωνα διαμαρτυρίας των κατοί-
κων-μελών του Συλλόγου, στις 27 Φεβρουαρίου άρχισε πάλι η 
έντονη δυσοσμία , η οποία έφθανε μέχρι την Πάτρα. Και η έκπληξη 
ήταν μεγάλη, όταν πληροφορηθήκαμε ότι η αποκεντρωμένη Περιφέρεια ανακάλεσε την απόφαση διακοπής της λειτουρ-
γίας των πυρηνελαιουργίων της αιρετής Περιφέρειας και έδωσε το πράσινο φως ώστε μία μονάδα να ξαναλειτουργήσει. 
ο Σύλλογός μας μαζί με άλλους φορείς θα προβεί σε σειρά ενεργειών, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την οριστική λύση 
αυτού του προβλήματος, καθ’ ότι η σοβαρότητά του εμπνέει ανησυχία για την Δημόσια υγεία.

 1) Το ποσιμο νερο

Τα χωριά της ορεινής αχαΐας έχουν την 
ιδιαιτερότητα να αποτελούνται από μι-
κρούς οικισμούς με αποτέλεσμα ,παρα 
το γεγονός ότι τα ύδατα προέρχονται  
από πηγές ,οι δεξαμενές συλλογής αυ-
τών δεν έχουν χλωριοτήρες και κα-
θαρίζονται σπάνια  η σχεδόν ποτέ με 
αποτέλεσμα, τα νερά σε αρκετούς οικι-
σμούς να είναι ακατάλληλα προς πόση. 
(αυτά έδειξαν οι κατ’ έτος δειγματολη-
ψίες που γίνονται από το Σύλλογό μας 
στα χωριά δραστηριότητάς του.)

 2) Τα ποΤαμια

Τα ποτάμια στην περιοχή ρυπαίνονται 
από τα υπάρχοντα ελαιουργεία, τα οποία 
αν και έχουν ,εκ του νόμου , βιολογι-
κούς καθαρισμούς , δεν τους χρησι-
μοποιούν με αποτέλεσμα στα λαγκάδια 
και ποτάμια να πέφτουν τα ελαιουργικά 
απόβλητα και όχι μόνο.

 3) πΥρινεΛαιοΥρΓια

η κατάσταση την περίοδο λειτουργίας 
των πυρηνελαιουργίων είναι αφόρη-
τη εξαιτίας του νέφους, της δυσοσμίας 
κ.λ.π., αφού δεν λαμβάνουν τα προ-
βλεπόμενα μέτρα ασφαλείας με φίλτρα 
καθαρισμού των καυσαερίων, με τους 
στεγασμένους χώρους  (για τη στεγνή 
εναπόθεση του ελαιοπυρήνα,κ.λ.π).
Παρα τις συνεχείς καταγγελίες των 
Συλλόγων, των φορέων και των πο-
λιτών της γύρω περιοχής άλλα και της 
πόλης των Πατρών, το μονό που γί-
νεται είναι να πληρώνουν τα πρόστιμα 
που τους επιβάλλονται, (εάν τα πλη-
ρώνουν) και η όλη κατάσταση συνε-
χίζεται για χρόνια.

 4) Η απορριΨΗ μπαΖΩν

η ανεξέλεγκτη  απόρριψη μπαζών χω-
ρίς να γίνεται διαλογή των υλικών που 
μπορούν να ανακυκλωθούν είναι ένα 
σοβαρό πρόβλημα ,γιατί εναποτίθε-

νται αυτά μέσα η κοντά στις όχθες των 
ποταμών ή χειμάρρων με τα γνωστά 
αποτελέσματα που δεν είναι μόνο αι-
σθητικά, αλλά και ρύπανσης του πε-
ριβάλλοντος και εστία κινδύνου για 
την Δημόσια υγεία λόγω πιθανής εκ-
χείλισης αυτών

 5) Η αναΚΥΚΛΩσΗ

η ανυπαρξία κάδων ανακύκλωσης σε 
πολλά χωριά της Δυτικής αχαΐας έχει 
ως συνέπεια την αύξηση του όγκου 
των σκουπιδιών, την επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος και την απώλεια σημα-
ντικών πόρων.

 6) Τα ποιμνιοσΤασια

Τα ποιμνιοστάσια που είναι εγκατεστη-
μένα  κοντά η μέσα σε οικισμούς, κοντά 
σε αυλάκια άρδευσης, χωρίς κανένας 
φορέας να ασχολείται με αυτά.
 Δεν γίνεται έλεγχος, υπάρχει ανοχή από 
τις αρμόδιες αρχές και έλλειψη ενημέ-
ρωσης των κατοίκων, κλ.π.

 7) ΔασΗ

η ορεινή αχαΐα δεν στερείται δασών 
αλλά αυτά δεν είναι επαρκή. Τα δάση 
όμως κινδυνεύουν από την παράνομη 
υλοτομία (την έλλειψη δασοπροστασί-
ας, δασοπυροφύλαξης, την οποία  κατά 
την περίοδο του θέρους αναλαμβάνουν 
μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία, οι 
εθελοντές πυροσβέστες άλλα και οι εθε-
λοντές περιβαλλοντικών οργανώσεων 
όπως και ο Σύλλογός μας, δεν καλύ-
πτουν όμως το πρόβλημα της ελλιπούς 
πρόληψης-προφύλαξης. 

 8) οι εΛεΚΤιΚοι μΗΧανισμοι

Όλα τα ανωτέρω θα μπορούσαν να ελα-
χιστοποιηθούν ή και να εκλείψουν αν 
υπήρχαν οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μη-
χανισμοί, οι οποίοι πρέπει να ενισχυ-
θούν και να ενταθούν.

Τα περιβαντολογικά προβλήματα της 
πεδινής και ορεινής Δυτ. αχαΐας

ΔιοιΚΗΤιΚο σΥμβοΥΛιο

πρόεδρος:  κ. Βασίλειος Κοτσώνης
αντιπρόεδρος α’: κ. ιωάννης Δετο-
ράκης
αντιπρόεδρος β’: κ. αθανάσιος Χρή-
στου Θεοδωρόπουλος
Γενικός Γραμματέας: κα. ιωάννα Θε-
οδωροπούλου
ειδικός Γραμματέας: κα. Βάλη γιαν-
νοπούλου
Ταμίας: κα. Χρυσάνθη Σπηλιοπούλου
μέλη: Βέρρα ανδριάννα, Δενδρινού 
Άννα, Θεοδωρόπουλος ασημάκης του 
αντρέα, Μιχαλόπουλος ανδρέας, Πα-
παγεωργίου ελένη, Σωτηρόπουλος 
γεώργιος, Ταγκαλάκη-νικολακοπού-
λου Μαρία.
αναπληρωματικά μέλη: αγγελοπού-
λου αλεξάνδρα, γκοτσοπούλου γεωρ-
γία, γούρμου-Φελούκα νίκη, Καλαντζής 
γεώργιος, Κάπου-νταφογιάννη ελένη, 
Κεπενός ανδρέας, Κωστοπούλου-Βέ-

νου Θεοδώρα, Κωτσοπούλου Θεοδώρα, 
Παπαχριστόπουλος γεώργιος, Παύλου 
νικόλαος, Σπηλιόπουλος νικόλαος,  Στα-
ματόπουλος γεώργιος,  Τζούδα αναστασία.

εξεΛεΓΚΤιΚΗ επιΤροπΗ
πρόεδρος: Πανταζής Κωνσταντίνος

Γραμματέας: Θεοδωροπούλου Πολυ-
ξένη συζ. αθανασίου
μέλος: αποστολοπούλου αικατερίνη
αναπληρωματικά μέλη: γκοτσοπού-
λου νικολίτσα, Μπούτσικας Βασίλειος, 
Παπαθανασοπούλου ελένη, Σταθοπού-
λου Φωτεινή, Φραγκούλη-νέγκα ελένη.

η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  
και της εξελεγκτικής επιτροπής

Κρούσματα λύσσας στη βόρεια ελλάδα
Όπως εικάζεται «η επιτροπή εξέτασης των κυ-

νών» είχε ως σκοπό την ανίχνευση λυσσυπόντων, 
ψωριώντων και λοιπών ζωοανθρωπονόσων. 

Με την ευκαιρία της δημοσίευση του πίνακα με-
γάλου μας ζωγράφου σας ενημερώνουμε ότι : Με-
τά από δεκαετίες διενέργειας εμβολιασμών των 
σκυλιών έναντι της λύσσας, το τελευταίο κρούσμα 
(περιστατικό) λύσσας στη χώρα μας υπήρξε το 1987 
στο νομό Έβρου σε κυνηγετικό σκύλο. Βέβαια οι 
εμβολιασμού συνεχίστηκαν. 

Στις 19/10/2012 διαγνώστηκε από κτηνιατρικό 
εργαστήριο ιολογίας αθηνών το πρώτο κρούσμα 
λύσσας, μετά από 25 χρόνια, σε αλεπού στο νο-
μό Κοζάνης. 

Μέχρι τώρα έχουν διαγνωσθεί 48 περιπτώσεις 
λύσσας σε διάφορα ζώα: 5 περιπτώσεις σε σκύ-
λους, 2 σε βοοειδή (Κιλκίς), 1 περίπτωση σε γάτα 
(Τρίκαλα) και 40 σε αλεπούδες. 

Το νοτιότερο σημείο είναι ο νομός Τρικάλων. Τον 

οκτώβριο του 2013 άρχισε ο μαζικός εμβολιασμός των 
κυνιδών. Ως πηγή μετάδοσης της νόσου θεωρήθηκε η 
είσοδος προσβεβλημένων αλεπούδων από τις βόρειες 
γειτονικές μας χώρες.

ιγνάτιος αξιώτης, Κτηνίατρος, Μέλος του Δ.Σ. της 
ΠεΣυ

Του αθανασιοΥ θεοΔΩροποΥΛοΥ του Χρήστου
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ΚύριαΚή 8 ΦΕΒρούαριού 2015

μία μέρα... άλλη μέρα!
αρΧαιρεΣιεΣ-ΚοΠη ΒαΣιλοΠιΤαΣ

 π. δήμήΤριοσ

(Αρχιερατικός επίτροπος Πρώην Δήμου Φαρρών )

μΕΤαΦΕρω τις ευχές του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Χρυσοστόμου για ει-
ρηνική, ευλογημένη και δημιουργική χρονιά μαζί με τις ευχές όλων των ιερέων που 
σήμερα ευλογήσαμε την Βασιλόπιτα. Ακούσαμε από την Γεν. Γραμματέα για τη χρονιά 
που πέρασε, έναν πλούσιο απολογισμό, με πολλές δραστηριότητες και παρεμβάσεις. 
Τους συγχαίρουμε και εύχομαι το νέο Δ.Σ. που σήμερα θα εκλέξουμε να συνεχίσει το 
ίδιο αποτελεσματικά, για το καλό της τοπικής κοινωνίας.

 ΦωΤήσ ΚαρΒΕλασ

Ιατρός χειρουργός

Ειναι Για μΕνα μια συγκινητική εκδήλωση για την τιμή στο πατέρα μου, ο οποίος 
στη ζωή του προσέφερε ότι μπορούσε, στην περιοχή και στο Σύλλογο. Δυστυχώς 
δεν είναι μαζί μας. Γι’ αυτόν θα ήταν ιδιαίτερη χαρά, αν και γνωρίζει για την σημε-
ρινή εκδήλωση. Έχει από μήνες πρόβλημα υγείας και είναι στο κρεβάτι. Ήλθα εκ 
μέρους του ήλθα εγώ για να σας ευχαριστήσω.Εύχομαι στο Σύλλογο και στα μέλη 
του, υγεία και πάντα να πηγαίνει μπροστά.

 σούΒαλιωΤήσ Γιαννήσ 

(Αντιδήμαρχος Ερυμάνθου)

ΕύχαρισΤούμΕ για την πρόσκληση από ένα Σύλλογο που έχει στόχο την προσφορά, 
να υπηρετεί την προστασία του Περιβάλλοντος, μια προσφορά στο κοινωνικό σύνο-
λο. Όλοι πρέπει να γίνουμε εθελοντές γιατί μέσα από τον εθελοντισμό μπορούμε να 
βοηθήσουμε τον ανήμπορο συνάνθρωπό μας, ο οποίος σήμερα έχει πολύ περισσό-
τερο την ανάγκη μας. Το κομμάτι το αφιερώνω στο Περιβάλλον. Χρόνια πολλά, Υγεία, 
ευτυχία, ενότητα και συνεννόηση.

πανΤΕλή ΓΚΕλύ (κόρη Κώστα παντελή)

     

ΕύχαρισΤούμΕ πάρα πολύ γι’ αυτή την μεγάλη τιμή που αποδώσατε στον πατέρα μου, ο οποίος 
ήταν πάντα δίπλα στο Σύλλογο αλλά και σε όλη την περιοχή. Προσέφερε όχι μόνον θέσεις εργα-
σίας αλλά έδωσε την ψυχή του για τον τόπο του, τον οποίο τόσο πολύ αγάπησε, όπως αγάπησε 
και όλους εσάς. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Ελπίζουμε και εμείς να είμαστε σε θέση να ακο-
λουθήσουμε τα βήματά του και το παράδειγμά του. Να γίνει η προσφορά του,  παράδειγμα προς 
μίμηση από τους νέους της περιοχής που ακολουθούν, να του μοιάσουν και να τον ξεπεράσουν.

 ΓιωρΓοσ Τσούμπρήσ 

 (Επικεφαλής Παράταξης Δ. Ερυμάνθου)

Εύχομαι οι αγώνες σας να πιάσουν τόπο. Ο τόπος μας 
έχει ανάγκη από αγωνιστές προκειμένου να μπορούμε 
να λύνουμε τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλή-
ματα. Εύχομαι να εκλεγούν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι 
να είναι μπροστάριδες προκειμένου να βελτιώσουμε τις 
συνθήκες της ζωής μας.

ΓιωρΓοσ ΒασιλαΚοπούλοσ 

(Εκπρόσωπος ΟΙΚΙΠΑ)

χρονια πολλα σε όλους και όλες. Στην Ελλάδα της κρίσης το Περιβάλλον είναι το εύκολο θύμα. Μία πο-
λιτική που μέχρι τώρα τουλάχιστον υλοποιείτο, όπου στο βωμό της υποτιθέμενης ανάπτυξης θυσιάζονταν 
πολύτιμοι φυσικοί πόροι, είτε αυτό αφορούσε τη διαχείριση του δασικού μας πλούτου, είτε αυτό αφορούσε 
τα θαλάσσια οικοσυστήματα και γενικότερα τους φυσικούς μας πόρους, που έχουμε τόσο ανάγκη. Με τον 
Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος μας συνδέουν αγώνες δεκαετιών για την προστασία του Πε-
ριβάλλοντος. Η ΟΙΚΙΠΑ είναι αρκετά παλιά, όπως η και δική σας οργάνωση. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρ-
χουν κοινοί αγώνες, γιατί το περιβάλλον δεν έχει σύνορα. Είναι σημαντικό να ενώσουμε τις εθελοντικές 
μας δυνάμεις, για την προστασία του Περιβάλλοντος, για ένα βιώσιμο μέλλον. Χρόνια πολλά! Το κομμάτι το 
αφιερώνω στο πολύπαθο Περιβάλλον αλλά και τόσο πολύτιμο για την ζωή μας.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Χαιρετισμό απηύθυναν στα μέλη και 

στους παρευρισκομένους ο Δήμαρχος 
ερυμάνθου κ. αθ. Καρπής, η πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. αν. 
Τογιοπούλου, ο πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου ερυμάνθου, κ.λεωνί-
δας γεωργαντόπουλος, ο επικεφαλής 
της ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου 
ερυμάνθου κ. Τ. γεωργακόπουλος, ο κ. 
ι. Σουβαλιώτης αντιδήμαρχος ερυμάν-
θου και οι κ.κ. γεώργιος Τσουμπρής και 
Κανελλάκης Περικλής, μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου ερυμάνθου. Παρευρέ-
θησαν επίσης, ο πρόεδρος του αδελφού 
Συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Κ.υ. 
Χαλανδρίτσας, κ. αθανάσιος ασημακ. 
Θεοδωρόπουλος και ο εκπρόσωπος της 
οιΚιΠα κ. γ. Βασιλακόπουλος ο οποίος 
απηύθυνε επίσης χαιρετισμό.

Όλοι ευχήθηκαν να συνεχίσει ο Σύλ-
λογος την πορεία του, για το καλό της 
τοπικής κοινωνίας.

υπέβαλαν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. 26 
μέλη από την ευρύτερη περιοχή και οκτώ 
για την εξελεγκτική επιτροπή. Το φλουρί 
της Βασιλόπιτας έτυχε στον υποψήφιο 
από τον Κάλανο, κ. νικόλαο Παύλου. 

η γενική Συνέλευση ξεκίνησε με τον  
πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. κ. βα-
σίλη Κοτσώνη ο οποίος καλωσόρισε τα 
μέλη του Συλλόγου, τους φίλους και τους 
εκπροσώπους των φορέων, της Τοπι-

κής αυτοδιοίκησης, 
της Eκκλησίας, τους 
προέδρους των Πο-
λιτιστικών Συλλό-
γων Χρυσοπηγής, 
Φιλοδασικού, των 
απανταχού Καρου-
σιωτών, του αγίου 
Στεφάνου Σαραβα-

λίου και άλλους .
ευχαρίστησε όλους για την παρου-

σία τους και ευχήθηκε υγεία και κάθε 
προσωπική ευτυχία με την ευκαιρία του 
νέου έτους.

Μετά την ανάγνωση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης της γενικής Συνέ-
λευσης ζήτησε από τα παρευρισκόμενα 
μέλη που διαθέτουν πράσινη κάρτα να 
αναδείξουν τη Τριμελή εφορευτική επι-
τροπή η οποία και προήδρευσε της γε-
νικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών.

η κ. Βουλδή Χρύσα, ως πρόεδρος της 
εφορευτικής επιτροπής, στο χαιρετισμό 

της απηύθυνε ευχές σε όλους τους πα-
ρευρισκομένους, και τόνισε τη σημασία 
και τη δραστηριότητα του Συλλόγου κα-
θώς και την προσφορά του στην τοπι-
κή κοινωνία.

Μετά από τις σχετικές διαδικασίες, 
κάλεσε τη γραμματέα του Συλλόγου κ. 
ιωάννα Θεοδωροπούλου, για το Διοι-
κητικό απολογισμό, του περασμένου 
έτου 2014, η οποία ανέφερε:

Δρασεισ Και σΥνερΓασιεσ

«ο κύκλος των ενημερωτικών εκδη-
λώσεων για το 2014 άρχισε στα διάφορα 
δημοτικά διαμερίσματα (όπου υπήρχε η 
ανάλογη ανταπόκριση) με ομιλητάς τους 
κ.κ. ιωάννη Δετοράκη υγειονολόγο και 
Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο Παθολόγο με 
θέμα «Τι πρέπει να ξέρεις για το AIDS». 
Μετά το Σύλλογο του Βασιλικού, αντα-
ποκρίθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος της 
Θέας «η Ζωοδόχος Πηγή», το Πνευματι-
κό Κέντρο αγ.αποστόλων Μπεγουλακίου 
μαζί με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο 
και τον όμιλο αγΚαλιαΖΩ. 

ακολούθησε στις 9 Μαρτίου η ιατρο-
κοινωνική εκδήλωση στο νέο Σούλι 

Πατρών σε συνεργασία με τον εκεί, Πολι-
τιστικό Σύλλογο «η ΠροοΔοΣ» με θέμα 
«Συννοσηρότητα σωματικής και ψυχι-
κής υγείας». 

Στις 22 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα 
του νερού, ο Σύλλογος συμμετείχε με 
αντιπροσωπεία στο πρώτο Διεθνές Συ-
μπόσιο νερού με θέμα «Κατανάλωση 
νερού και περιβάλλον. Παραδόσεις και 
Πολιτισμός» που έγινε στην Πάτρα. 

η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου 
μας έγινε όπως κάθε χρόνο την Τσικνο-
πέμπτη στη ταβέρνα Μουριές όπου τσι-
κνίσαμε και χορέψαμε.

εκατό μέλη και φίλοι του Συλλόγου 
μας, βρεθήκαμε στους Β’ Χαιρετισμούς, 
στην ιστορική Μονή του αγ. νικολάου 
Βλασίας, σ’ ένα καταπληκτικό φυσικό 
περιβάλλον.

Τον απρίλιο επισκεφθήκαμε για πρώτη 
φορά ένα σημαντικό υγροβιότοπο του 
νομού μας, το εθνικό Πάρκο υγροτόπων 
Στροφυλιάς-Κοτυχίου και για άλλη μια 
φορά, την Τήνο.

Την 1η ιουνίου εορτάσαμε την Παγκό-
σμια ημέρα Περιβάλλοντος στο Πνευμα-
τικό Κέντρο του ι.ν. αγ. Χαράλαμπου 
Καλάνιστρας. Μετά τις προσφωνήσεις 

μίλησε ο κ. Διονύσιος Μαμάσης με θέ-
μα «η οικολογική αξία και η αειφορική 
διαχείριση του νερού». Προηγήθηκε η 
Θεία λειτουργία για το Περιβάλλον, προ-
εξάρχοντος του Σεβασμιοτάτου Μητρο-
πολίτη ατλάντας κ.κ. αλεξίου. 

οι εκδηλώσεις στην Καλάνιστρα έγι-
ναν με την συνεργασία του τοπικού Πο-
λιτιστικού Συλλόγου.

Τον ιούνιο είχαμε επίσης τη μονοή-
μερη εκδρομή στο μεσαιωνικό κάστρο 
Χλεμούτσι στην Κυλλήνη.

Πετυχημένη ήταν και η διήμερη εκ-
δρομή στο Πήλιο και στο Βόλο.

Τον αύγουστο πραγματοποιήσαμε την 
9ήμερη αεροπορική εκδρομή στους αγί-
ους Τόπους-Σινά και την 7ήμερη οδική 
στην Κωνσταντινούπολη.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε επίσης η 
4ήμερη εκδρομή για πρώτη φορά στη 
Χίο με αέρα μαστίχας, σ’ ένα νησί με τό-
σες ομορφιές, με πλούσιο περιβάλλον 
και με πολλά ενδιαφέροντα. 

ο Σύλλογος συμμετείχε στις 4 και 5 
οκτωβρίου στους πρώτους αγώνες Το-
ξοβολίας «Μέτζενα 2014» στην Πλατα-
νόβρυση.

(συνέχεια στην απέναντι σελίδα)
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Τον ομιλητή παρουσίασε ο ιατρός Παναγιώ-

της Θεοδωρόπουλος αναφέροντας το πλούσιο 
επιστημονικό έργο του κ.ρόδη Δ. παπαρώδη, 
ιατρού ενδοκρινολόγου, λέκτορα ενδοκρινολο-
γίας του Πανεπιστημίου του Wisconsin, η.Π.α. ο 
οποίος είπε: H οστεοπόρωση αποτελεί ένα από 
τα συχνότερα ιατρικά προβλήματα παγκοσμίως, 
μιας και προσβάλει περισσότερες από το 1/3 των 
γυναικών κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά 
και ένα σημαντικό ποσοστό των ανδρών.

Τι είναι η οστεοπόρωση;
η οστεοπόρωση είναι η παρουσία χαμηλής 

οστικής πυκνότητας ή/και ποιότητας στα οστά, 
με συνέπεια αυτά να σπάνε εύκολα, ακόμα και 
χωρίς τραυματισμούς ή πτώσεις. Τα κατάγματα 
του ισχίου, αποτελούν σημαντικότατο πρόβλημα, 
γιατί οδηγούν στο θάνατο στο 30% των ασθενών 
μέσα σε 1 χρόνο! 

Ποια είναι τα συμπτώματα της οστε-
οπόρωσης;

η οστεοπόρωση δεν δίνει κανένα σύμπτω-
μα, παρά μόνο όταν σπάσει κάποιο οστό. Μέχρι 
τότε δεν πονάει, δεν ενοχλεί, δεν αισθανόμαστε 
τίποτα, όπως ακριβώς συμβαίνει με την υπέρ-
ταση, τη χοληστερίνη και το σάκχαρο. οι πόνοι 
στη μέση, το ισχίο ή αλλού, οφείλονται ΠανΤα 
σε άλλες παθήσεις, όπως η οστεοαρθρίτιδα, 
που δεν έχουν καμία σχέση με το μεταβολισμό 
των οστών.

Γιατί μας μπερδεύει η οστεοπόρωση;
Την οστεοπόρωση τη θεωρούμε συχνά φυ-

σικό αποτέλεσμα της γήρανσης, αλλά αυτό εί-
ναι εντελώς λάθος. οι περισσότεροι άνθρωποι 
στον κόσμο ούτε έχουν, ούτε θα αποκτήσουν 
οστεοπόρωση. υπάρχουν συγκεκριμένες αιτί-
ες που προκαλούν οστεοπόρωση και γι’ αυτό ο 
ιατρός μας πρέπει να προβεί σε ουσιαστικό κλι-
νικό και εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να 
κατανοήσει καλύτερα την αιτία και να λύσει το 
πρόβλημα στοχευμένα.

Ποιες είναι οι αιτίες της οστεοπό-
ρωσης;

η συνηθέστερη αιτία της οστεοπόρωσης στις 
γυναίκες είναι η εμμηνόπαυση, γιατί έχει ως συ-
νέπεια τη μείωση των γυναικείων ορμονών, που 
προστατεύουν τα οστά. Άλλες συχνές αιτίες είναι 
οι παθήσεις του θυρεοειδούς, των παραθυρεο-
ειδών αδένων, των επινεφριδίων (μικροί ενδο-
κρινείς αδένες στην κοιλιά), των όρχεων ή των 
ωοθηκών (γενετήσιοι αδένες), της έκκρισης της 

ορμόνης προλακτίνης από την υπόφυση (μικρός 
ενδοκρινής αδένας στον εγκέφαλο), αλλά και της 
βιταμίνης D. Σπανιότερες παθήσεις είναι αυτές 
του γαστρεντερικού σωλήνα που οδηγούν σε 
δυσαπορρόφηση των απαραίτητων συστατικών, 
ενώ συχνά είναι και τα ρευματικά νοσήματα. Σε 
κάποιες περιπτώσεις η χρήση φαρμάκων, όπως 
η κορτιζόνη μπορούν επίσης να προκαλέσουν 
οστεοπόρωση. Τέλος, το σάκχαρο αυξάνει τον 
κίνδυνο των καταγμάτων, ακόμα και αν η οστι-
κή πυκνότητα είναι φυσιολογική.

Πώς τίθεται η διάγνωση της οστεο-
πόρωσης?

η οστεοπόρωση διαγιγνώσκεται όταν η οστι-
κή πυκνότητα είναι πολύ χαμηλή ή όταν υπάρχει 
κάταγμα του ισχίου ή των σπονδύλων, ακόμα και 
αν αυτό συμβεί σε πολύ προχωρημένη ηλικία, 
έστω και μετά από πτώση.

Ποιος πρέπει να ελέγχεται για οστε-
οπόρωση;

Κάθε γυναίκα που μπαίνει στην κλιμακτήριο, 
κάθε άνδρας μετά τα 70 και κάθε ασθενής που 
εμφανίζει κάταγμα στο ισχίο ή τους σπονδύλους. 
επίσης ελέγχουμε κάθε ασθενή που πάσχει από 
ασθένειες που αποτελούν παράγοντες κινδύνου 
για κατάγματα και οστεοπόρωση.

Πώς αντιμετωπίζεται η οστεοπόρωση;
ανεξάρτητα από την αιτία, κάθε ασθενής πρέπει 

να λαμβάνει επαρκείς ποσότητες ασβεστίου με τη 
διατροφή ή σε συμπληρώματα, ενώ τα επίπεδα 
της βιταμίνης D πρέπει να γίνουν φυσιολογικά 
(>30ng/ml). Προτού επιλέξουμε τη θεραπεία της 
οστεοπόρωσης, ο ιατρός μας πρέπει να βρει την 
αιτία της, γιατί οι περισσότερες αιτίες απαιτούν 
εξειδικευμένη θεραπεία που στοχεύει στο αίτιο 
της οστεοπόρωσης. 

Τα ειδικά φάρμακα της οστεοπόρωσης στο-
χεύουν πρωτίστως να μειώσουν τα κατάγματα, 
ισχυροποιώντας τα οστά. Συνεπώς η αγωγή 
θεωρείται επιτυχής αν ο ασθενής δεν πάθει κά-
ταγμα. Τα φάρμακα βελτιώνουν επίσης την οστι-
κή πυκνότητα στους περισσότερους ασθενείς, 
όταν η πρόσληψη ασβεστίου είναι επαρκής και 
η βιταμίνη D φυσιολογική. Δεν αποτελεί βασι-
κό στόχο της θεραπείας μας να αυξήσουμε την 
οστική πυκνότητα και μόνο, γιατί στόχος είναι 
να αποφύγουμε το κάταγμα.

Το ασβέστιο και η βιταμίνη D από μόνα τους 
επιβραδύνουν την μείωση της οστικής πυκνότη-
τας, αλλά δεν την σταματούν και συνεπώς είναι 
βοηθητικοί παράγοντες της θεραπείας.

Πώς παρακολουθούμε τους ασθενείς 
με οστεοπόρωση;

αφού κάποιος ξεκινήσει θεραπεία για την οστε-
οπόρωση, παρακολουθείται ετησίως με οστική 
πυκνότητα στο ισχίο και τη σπονδυλική στήλη, 
καθώς και με εξετάσεις αίματος για το μεταβο-
λισμό του ασβεστίου, του φωσφόρου και της 
βιταμίνης D. επίσης πραγματοποιούνται ειδι-
κές εξετάσεις, ανάλογα με την αιτία της οστε-
οπόρωσης.

Πότε θεραπεύεται η οστεοπόρωση;
η οστεοπόρωση είναι δια βίου ασθένεια και 

χρειάζεται μόνιμη φροντίδα και τακτικούς ελέγ-
χους.

η οστεοπόρωση 
την αυγή του 2015

Εύχομαι σε όλους και σε όλες Χρόνια Πολλά και καλή χρονιά, προσωπική και 
οικογενειακή  επιτυχία, ευτυχία, υγεία, δύναμη και δημιουργία. Πολλές ευχές στο 
προεδρείο και στα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ.. Εύχομαι στο νέο Δ.Σ. να συνεχί-
σουν το πλούσιο και δημιουργικό τους έργο που έχει χαράξει μέχρι και σήμερα ο 
Σύλλογος. Ένας Σύλλογος που είναι γνωστός στην περιοχή όχι μόνο με τις παρεμ-
βάσεις του αλλά και τις πρωτοβουλίες του. Άλλωστε έχουμε αναφερθεί πολλές φο-
ρές στο παρελθόν για την γενικότερη προσπάθειά του. Θέλω να σας διαβεβαιώσω 
ότι όπως και κατά την προηγούμενη Δημοτική Περίοδο έτσι και στην καινούρια, 
είναι δεδομένη η θέση του Δήμου για συνεργασία, για στήριξη  των ενεργειών 
και δράσεων του Συλλόγου που αναφέρονται στην προαγωγή της Υγείας και της 
προστασίας του Περιβάλλοντος. Χρόνια πολλά και καλή επιτυχία στο Σύλλογο. 
Αφιερώνω το κομμάτι της πίτας στους Δημότες & Δημότισσες του Δ. Ερυμάνθου.

 αθανασιοσ Καρπήσ

(Δήμαρχος Ερυμάνθου)

 ΤαΚήσ ΓΕωρΓαΚοπούλοσ 

(Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δ. Ερυμάνθου)

«σύν αθήνα και χείρα κίνει». Να επικαλεστώ αυτό που είπε ο Δήμαρχος και η κα 
Τογιοπούλου, ότι δεν αρκεί μόνο η κυβερνητική αλλαγή . Πρέπει και οι πολίτες από 
την άλλη μεριά να είναι ενεργείς και ενεργοποιημένοι. Οι άνθρωποι που είναι στο 
Σύλλογο είναι ενεργοποιημένοι εδώ και χρόνια. Αυτό που χρειάζεται είναι να πα-
ραμείνουν αγωνιζόμενοι. Πιστεύω πως εκτός από την Δημοτική Αρχή, όλος ο Δήμος 
Ερυμάνθου θα είναι πάντα στο πλευρό τους, αλλά και ο Σύλλογος θα πρέπει κριτικά 
να στέκεται απέναντι στο Δήμο, με συνεργασία για το καλό της περιοχής. Καλή χρο-
νιά! Το κομμάτι το αφιερώνω στους νέους της περιοχής και αυτοί που σπουδάζουν 
να παραμείνουν στο τόπο τους και να βοηθήσουν την τοπική οικονομία και στην 
ανασυγκρότηση της χώρας.

ΕΚ μΕρούσ της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος αλλά και ως μέλος του Συλ-
λόγου, εύχομαι από καρδιάς αυτή η χρονιά να είναι πολύ καλύτερη από αυτή 
που έφυγε. Όλοι είμαστε κρίκοι αυτής της κοινωνίας και όλοι έχουμε βιώσει, 
ο καθένας με το δικό του τρόπο,  όλες τις μέχρι σήμερα άσχημες καταστάσεις.
Εύχομαι η νέα χρονιά που ήδη ξεκίνησε να φέρει την σωτηρία στο έθνος, γιατί ο 
λαός μας έχει δοκιμαστεί αρκετά. Εύχομαι τα μέλη του νέου Δ.Σ. να συνεχίσουν 
να είναι μάχιμα για τους ωραίους σκοπούς του Συλλόγου ο οποίος έχει αποδεί-
ξει σε όλους μας ότι είναι ένας υγιής Σύλλογος που υπηρετεί τους σκοπούς του 
καταστατικού του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ένας Σύλλογος που 
προσπαθεί όχι μόνον να ευαισθητοποιήσει τα μέλη του αλλά και τους κατοίκους 
της περιοχής που δραστηριοποιείται. Ακούσαμε τον οικονομικό απολογισμό, ας 
τον ακούσουν και κάποιοι άλλοι!  Εύχομαι στους νέους που θα εκλεγούν σήμε-
ρα που παραλαμβάνουν μια βαριά παρακαταθήκη από τις προηγούμενους, να 
έχουν υγεία και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Εμείς ως Περιφέρεια έχουμε απο-
δείξει ότι είμαστε ένα μέρος από το Σύλλογο και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο 
πλευρό του. Θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί, γιατί όχι, και μπροστάριδες για 
τους αγώνες του Συλλόγου, ξεπερνώντας ακόμα και τις μέχρι σήμερα  ανασταλ-
τικές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αφιερώνω το κομμάτι της πίτας στην ευχή 
και στην επιθυμία όλων ώστε αυτή η χρονιά να είναι σωτήρια.

 ΤοΓιοπούλού
 ανασΤασια 

(Πρόεδρος Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος)

 λΕωνιδασ ΓΕωρΓανΤοπούλοσ 

(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ερυμάνθου)

σύΓχαρήΤήρια στα μέλη του Συλλόγου επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιτελέ-
σει πραγματικά σπουδαίο έργο. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Αφιερώνω το κομμάτι 
στα μέλη του Συλλόγου.

(συνέχεια από την δίπλα σελίδα)
Τον οκτώβριο ο Σύλλογος πραγματοποίησε την 4η 

κατά σειρά γιορτή Τσίπουρου στην οποία η συμμε-
τοχή μελών και φίλων του Συλλόγου, κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. 
Με την συμμετοχή 20 Πολιτιστικών Συλλόγων, λει-
τούργησε πολύ καλά η συλλογικότητα. Σκοπός, η 
ποιοτική παραγωγή του Τσίπουρου και η ανάδειξη 
του τοπικού μας προϊόντος. 

Το δίμηνο νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014, αλλε-
πάλληλες ήταν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Πρώτη έγινε στο Σαραβάλι με θέμα «η πρόληψη 
των συχνών λοιμωδών νοσημάτων στην κοινότη-
τα», με ομιλητές, τους καθηγητές κ.κ. γ. Πάνο, τον 
λέκτορα γ. Μιχαήλ και τον αντιπροέδρο του Συλ-
λόγου υγιεινολόγο καθηγητή ι. Δετοράκη, σε συ-
νεργασία με το Σύλλογο γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού Σχολείου Σαραβαλίου.

Δεύτερη έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Κρήνης με 
θέματα ατομικής υγιεινής και εποχικών λοιμωδών 
νοσημάτων με κύρια οργάνωση από το διδακτι-
κό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Κρήνης.

Τρίτη έγινε στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας 
κατά του αIDS, στο Μπεγουλάκι και στο Σταρο-

χώρι σε συνδιοργάνωση με τους τοπικούς φορείς.
Τέταρτη πραγματοποιήθηκε στην οβρυά με ένα 

πολύ ενδιαφέρον για την εποχή μας θέμα, την οστε-
οπόρωση και ομιλητή τον ενδοκρινολόγο κ ρόδη 
Παπαρώδη, με την οποία έκλεισε και ο κύκλος των 
εκδηλώσεων του Συλλόγου για το 2014.

ο Σύλλογός ανταποκρίθηκε σε προσκλήσεις εκ-
δηλώσεων των φορέων, δήμων, Δημοτικών Σχο-
λείων, Πολιτιστικών Συλλόγων κ.α. με παρουσία 
αντιπροσώπων.

σΥνερΓασιεσ

αρκετές ήταν και οι συνεργασίες για το 2014, όπως 
με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Καλάνιστρας, 
Χρυσοπηγής και Βλασίας, με τους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους Θέας, Μπεγουλακίου, Βασιλικού, νέου 
Σουλίου, με τους 20 Πολιτιστικούς Συλλόγους της 
ευρύτερης περιοχής που συμμετείχαν ενεργά στη 
γιορτή του Τσίπουρου και με τους 8 Πολιτιστικούς 
Συλλόγους που επίσης συμμετείχαν με τα χορευτι-
κά τους στη γιορτή του Τσίπουρου, όπως και με την 
χορευτική ομάδα του ι.ν. αγ. αθανασίου Κρήνης.

(συνέχεια στην σελίδα 6)

Ρόδης Παπαρόδης

 θανασήσ θΕοδωροπούλοσ

(Πρόεδρος Συλλόγου Αιμοδοτών)

σύΓχαιρομΕ το απερχόμενο Δ.Σ. για το πλούσιο έργο του. Ευχόμεθα στο νέο που 
θα προκύψει σήμερα να ακολουθήσει τα βήματα των προηγούμενων και να έχει 
καλή επιτυχία. Εύχομαι σε όλους υγεία, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Το κομμάτι 
το αφιερώνω στους πολίτες της περιοχής μας με την ευχή να αποκτήσουν περισ-
σότερη περιβαλλοντική ευαισθησία.
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(συνέχεια από τη σελίδα 5)
Συνεργασία επίσης είχαμε, με την Περι-

φέρεια Δυτικής ελλάδος με το Δήμο ερυ-
μάνθου καθώς και με τα τοπικά Συμβούλια 
του Σταροχωρίου και Βραχνεΐκων καθώς 
και με το ενοριακό κέντρο του ι.ν. Κοί-
μησης της Θεοτόκου οβρυάς και των αγ. 
αποστόλων Μπεγουλακίου.

ΔιαμαρΤΥριεσ

Μετά από καταγγελίες, συχνές ήταν οι 
αυτοψίες από τα μέλη του Δ.Σ. στην πε-
ριοχή δραστηριότητας του Συλλόγου, για 
ρυπάνσεις, σε χείμαρρους όπως του ρέμα-
τος ελεκίστρας-Σουλίου, από τα ελαιοτρι-
βεία, από την εναπομείνασα λυματολάσπη 
στη Σκήλουζα λεοντίου, από τα μπάζα στη 
νερομάνα Κρήνης, η για το ξερίζωμα των 
πλατανιών της νερομάνας, από τα ποιμνι-
οστάσια ή από μονάδες πτηνοτροφείων και 
από την παράνομη υλοτομία η οποία πήρε 
διαστάσεις στις μέρες μας. Μετά τις αυτο-
ψίες ακολούθησαν οι σχετικές εγγραφες 
διαμαρτυρίες στους αρμόδιους με ανάλο-
γα κάθε φορά αποτελέσματα.

Στις 24 ιανουαρίου 2014 είχαμε τη δίκη 
θα λέγαμε του… Συλλόγου. Μηνυτής ο κ. 
Θ. ανδρουτσόπουλος, γνωστός από την 
ιστορία της εναπόθεσης της λυματολά-
σπης στην θέση «ΣΚυλουΖα» του λεοντί-
ου. εξ αρχής συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή 
η υπόθεση ήταν η απάντηση του ρυπαντή 
στον αγώνα του Συλλόγου και των άλλων 
φορέων της περιοχής ενάντια στην περι-
βαλλοντική ρύπανση, που προκάλεσε η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ένας αγώ-
νας που δικαιώθηκε με την ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας της. Το ευνοϊκό απο-
τέλεσμα της δίκης έφερε την ανακούφιση 
στον Σύλλογό μας, αλλά και σε όλα τα μέλη 
της επιτροπής αγώνα. Μέσα βέβαια από 
αυτή την εμπειρία κρατήσαμε την αίσθηση 
των δυσκολιών και των κινδύνων που συ-
ναντάμε όλοι εμείς οι οποίοι πορευόμαστε 
στα εθελοντικά μονοπάτια. Ωστόσο τα πε-
ριβαλλοντικά προβλήματα δυναμώνουν τη 
θέλησή μας για περισσότερο αγώνα ενάντια 
σε κάθε παραβατική δραστηριότητα που 
ρυπαίνει το περιβάλλον και υποβαθμίζει 
την ποιότητα ζωής των πολιτών της περι-
οχής. ελπίζουμε να μην έχουμε συνέχεια 
στο θέμα της λυματολάσπης, γιατί κάποιοι 
επανέρχονται στην περιοχή του λεοντίου με 
δήθεν άλλης μορφής παρόμοια επιχείρηση.

πορειεσ

οι πορείες στο φαράγγι του Βουραϊκού 
τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, το περ-

πάτημα στον ερύμανθο με τη συνεργασία 
του τοπικού συλλόγου Χρυσοπηγής και οι 
περίπατοι υγείας στους καταρράκτες «Τα-
ξιάρχες» Βλασίας όσο και στη γέφυρα ρί-
ου-αντιρρίου είχαν τις γνωστές επιτυχίες.

Συμμετείχαμε στην πρωτοβουλία του Δή-
μου Πατρέων και του Φιλοδασικού Συλλό-
γου Σαραβαλίου στη δασοκαθαριότητα του 
πευκοδάσους του Κεφαλοβρύσου, όπως 
και στη δεντροφύτευση στην Πλατανόβρυ-
ση, που οργάνωσε ο Δήμος ερυμάνθου.

ανταποκριθήκαμε και φέτος στην πρό-
σκληση του Φιλοδασικού Συλλόγου Σαρα-
βαλίου και κάθε Τετάρτη αντιπροσωπεία 
μας κάλυπτε ένα μέρος του εβδομαδιαίου 
προγράμματος για την προστασία του δά-
σους του Κεφαλοβρύσου από τις πυρκα-
γιές των θερινών μηνών.

Τον αύγουστο πραγματοποιήσαμε ιερά 
παράκληση στον ιστορικό ναό της Παναγίας 
της Μέτζενας με σκοπό την ανάδειξη αυτού 
του σπουδαίου Βυζαντινού μνημείου του 
10ου αιώνα. Μετά τη συγκέντρωση των 
χρημάτων που εχρειάζοντο για τη μελέτη 
αναστήλωσης του ανωτέρω ναού, έχουμε 
έτοιμη τη μελέτη και αναζητούμε χορηγό 
για την πραγματοποίησή της.

Υπαιθροσ

Το περιοδικό μας η «υΠαιΘροΣ» συνεχί-
ζει να εκδίδεται για δωδέκατη χρονιά, παρά 
τις οικονομικές δυσκολίες, προβάλλοντας 
περιβαλλοντικά θέματα είτε τοπικά είτε 
παγκόσμια καθώς και θέματα προστασίας 
της υγείας. αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη 
μας και στους φορείς, στις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις της χώρας και ευελπιστεί να 
μπει σε κάθε σπίτι της περιοχής ευθύνης 
του Συλλόγου μας.

η Συντακτική επιτροπή ζητά για άλλη μια 
φορά τη συνεργασία όλων σας σε χορηγίες 
και σε θέματα προς δημοσίευση.

εΥρΩπαΪΚα προΓραμμαΤα

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το Δ.Σ. δέχθη-
κε την έγκριση της πρότασης που υπέβαλε 
στο Ίδρυμα «Μποδοσάκη» ανάμεσα στις 305 
ΜΚο πανελληνίως , σχετικά με την αύξηση 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοι-
ας προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες Το 
πρόγραμμα αφορά την πρόληψη με εμ-
βολιασμούς σε άπορους, ανασφάλιστους, 
μετανάστες, ρομά κλπ.

πανΔοιΚο

Συμμετείχαμε στο 24ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο του Πανελληνίου Δικτύου οικο-

λογικών οργανώσεων ΠανΔοιΚο που 
είχε θέμα την «Προστασία των λιμνών, 
υδάτινων Πόρων και βιοποικιλότητας. 
Παρέστη ο Πρόεδρος κ. Β. Κοτσώνης και 
ο κ. αθ.Χρ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος 
εξελέγη τακτικό μέλος της επταμελούς 
γραμματείας του ΠανΔοιΚο. 

ο Σύλλογός μας επιπλέον συμμετείχε 
με εκπρόσωπο στο 1ο Forum της νεο-
λαίας στη γερμανία.

αυτές ήταν εν συντομία οι δραστηρι-
ότητές μας οι οποίες έγιναν με κόπο, με 
ομαδικότητα, αλλά και με αγωνιστικό 
πνεύμα, τη χρονιά που πέρασε. ελπίζου-
με αυτές οι δραστηριότητες να φτάσουν 
στα αυτιά όσων είναι απόμακροι από αυ-
τή τη δύσκολη εθελοντική προσπάθεια, 
η οποία διανύει το 25ο έτος της.

Τελειώνοντας σας εύχομαι καλή χρο-
νιά, με υγεία και λιγότερα περιβαλλοντικά 
προβλήματα στην περιοχή μας.»

οιΚονομιΚοσ αποΛοΓισμοσ

η πρόεδρος της εφορευτικής επιτρο-
πής κάλεσε στη συνέχεια την εκπρόσωπο 
της εξελεγκτικής επιτροπής κα. Πολυξέ-
νη Θεοδωροπούλου για τον οικονομικό 
και διαχειριστικό απολογισμό, η οποία 
ανέγνωσε το πρακτικό της εξελεγκτι-
κής επιτροπής:

«Στη Χαλανδρίτσα την 21 ιανουαρί-
ου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11π.μ. 
η εξελεγκτική επιτροπή του Συλλόγου 
μας αποτελούμενη από τους 1)Θεοδω-
ροπούλου Πολυξένη, 2)Πανταζή Κων/νο, 
3)Ψυχογιού αικατερίνη, συνεδρίασε με 
θέμα: Έλεγχος των Διαχειριστικών Βι-
βλίων του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου Προστασίας υγείας & Περι-
βάλλοντος της περιοχής του Κέντρου 
υγείας Χαλανδρίτσας.

από τον έλεγχο που προέκυψε, τα έσο-
δα και τα έξοδα της προηγούμενης χρο-
νιάς βάσει των τηρουμένων βιβλίων των 
διπλοτύπων και παραστατικών, όλα ευ-
ρέθησαν εν τάξει.

ΔιαΚρισεισ: επιΤιμοσ προεΔροσ
0 π. ΚαρβεΛασ

Στη συνέχεια το προεδρείο έδωσε το 
λόγο στη κα. Σπηλιοπούλου Χρυσάνθη 
η οποία και μετέφερε για έγκριση στη 
συνέλευση, την ομόφωνη απόφαση του 
προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου 
για την ανάδειξη του παναγιώτη Καρ-
βελά του ευσταθίου ως επίτιμου Προέ-
δρου και ανέγνωσε το σχετικό σκεπτικό 
λέγοντας:

“Σήμερα είμαστε στην 
ευχάριστη θέση, με τη 
δική σας έγκριση, να τι-
μήσουμε, όπως συνηθί-
ζουμε κάθε χρόνο, έναν 
ακόμα δικό μας συνεργά-
τη, τον Παναγιώτη Καρ-
βελά του ευσταθίου, ο 
οποίος εργάσθηκε στο 
Σύλλογο με πάθος και 
υπομονή, με φιλοτιμία 
και αξιοπρέπεια για δώ-
δεκα συνεχή χρόνια από 
το 1990 καθώς και στο 
τοπικό Συμβούλιο του λεοντίου ως Πρό-
εδρος για τέσσερα χρόνια και ως μέλος 
τα υπόλοιπα οκτώ.

η προεδρία του σημαδεύτηκε από την 
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μία μέρα... άλλη μέρα!
αρΧαιρεΣιεΣ-ΚοΠη ΒαΣιλοΠιΤαΣ

ενοσ ΛεπΤοΥ σιΓΗ 
σε εΚΛιπονΤα μεΛΗ
Το προεδρείο της Γενικής συνέλευσης, ακολούθως έδωσε το λόγο 

στον απερχόμενο πρόεδρο του Δ.σ., κ. βασίλη Κοτσώνη ο οποίος ανέ-
φερε μια άλλη απόφαση του Δ.σ., για δύο εκλιπόντα μέλη του συλ-
λόγου τον Κώστα παντελή από το Κούμανη και τον Γεώργιο Κοτσίρη 
από τον Κάλανο. ο κ. Κοτσώνης ανέφερε:

«σήμερα στα πλαίσια της Γενικής συνέλευσης του συλλόγου τιμού-
με δύο εκλεκτά μέλη της τοπικής μας κοινωνίας, τα οποία για πολλά 
χρόνια ασχολήθηκαν στην ζωή τους με τα κοινά είτε ως αιρετοί είτε 
ως εθελοντές προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες .

Έφυγαν την προηγούμενη χρονιά από κοντά μας κτυπημένοι από την 
αρρώστια της εποχής μας, μετά από πολύμηνη αλλά παλικαρίσια μάχη.

πρώτος μας αποχαιρέτισε ο συντοπίτης μας από 
τον Κάλάνο, Γιώργος Κοτσίρης, ο οποίος χρημά-
τισε για πολλά χρόνια πρόεδρος του ομώνυμου 
Τοπικού συμβουλίου και τελευταία, πρόεδρος 
του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. στο σύλλο-
γό μας, υπήρξε ιδρυτικό μέλος και για τέσσερα 
συνεχή χρόνια ήταν μέλος των πρώτων Διοικη-
τικών συμβουλίων, 1991-1995. με την ενεργό 
ανάμειξή του μπήκαν τα θεμέλια της οικολογικής 
προσπάθειας στην περιοχή του Δήμου Φαρρών 
και Δήμου μεσσάτιδος στη συνέχεια.

πριν από λίγους μήνες χάσαμε έναν ακόμη φί-
λο, τον γνωστό επιχειρηματία της γαλακτοβιομη-
χανίας αβιΓαΛ, Κώστα παντελή, ο οποίος μαζί 
με την υπόλοιπη οικογένειά του προσέφερε, με 
την σύγχρονη τυροκομική του μονάδα, ανάπτυ-
ξη, θέσεις εργασίας, ανέδειξε την ευρύτερη πε-
ριοχή με τα ποιοτικά του προϊόντα στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό. προϊόντα με τα οποία ενίσχυε 
και προσέφερε κάθε φορά δωρεάν σε αρκετούς 
πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής για τις 
εκδηλώσεις τους.

ο Κώστας παντελής με το ταπεραμέντο του και 
τον επικοινωνιακό του λόγο υπηρέτησε στα κοινά, τόσο στο Καποδι-
στριακό Δήμο Φαρρών, όσο και στο σύλλογο ως ενεργό μέλος. Υπήρξε 
ένθερμος υποστηρικτής της εθελοντικής μας προσπάθειας, ανταποκρι-
νόμενος σε κάθε αίτημά μας.

σ’ αυτούς τους δύο, άξια τέκνα της Φαρραϊκής γης, τον Κώστα πα-
ντελή και τον Γεώργιο Κοτσίρη, το Δσ του απερχόμενου συμβουλίου 
αποφάσισε να τιμήσει την μνήμη τους, στην σημερινή Γενική συνέ-
λευση, αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή, με ενός λεπτού σιγή για τις 
αξέχαστες ανθρώπινες υπηρεσίες τους στα κοινά.»

μετά την ανάγνωση του πρακτικού της απόφασης το προεδρείο κάλεσε 
τα μέλη της συνέλευση για ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ανωτέρω. 

εκ μέρους του εκλιπόντος Κώστα παντελή μίλησε η κόρη του αγ-
γελική (σελ.  4)

κατασκευή του πρώτου αποχετευτικού 
αγωγού στην περιοχή μας και από την 
ασφαλτόστρωση της περιφερειακής 
οδού από την διασταύρωση Πατρών-
Καλαβρύτων έως το λεόντιο, αποδει-
κνύοντας γενικά με τις δράσεις του, 

τις περιβαλλοντικές 
του ευαισθησίες.

ο Παναγιώτης Καρ-
βελάς συμμετείχε για 
δέκα περίπου χρόνια 
στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλό-
γου μας από το 1991. 
υπήρξε για 2 χρόνια ο 
πρώτος Πρόεδρος του 
Συλλόγου, εδραιώνο-
ντας μαζί με τους τό-
τε συνεργάτες του, 
τον Περιβαλλοντικό 
Σύλλογο στην Περιο-

χή του Κέντρου υγείας Χαλανδρίτσας.
Το απερχόμενο ΔΣ εκτιμώντας το έρ-

γο του Παναγιώτη Καρβελά στην Τοπική 
αυτοδιοίκηση και στο Σύλλογο, απεφά-

σισε ομόφωνα να προτείνει στα μέλη 
της σημερινής γενικής Συνέλευσης την 
ανάδειξή του ως επίτιμου Προέδρου και 
παρακαλούμε την κα. Πρόεδρο να ξεκι-
νήσει την σχετική διαδικασία.”

η γενική Συνέλευση, ομόφωνα, έκα-
νε δεκτή την απόφαση του ΔΣ. 

η κ. Σπηλιοπούλου ανέφερε ότι η τι-
μητική διάκριση θα απονεμηθεί στον κο. 
Καρβελά σε επόμενη μεγάλη εκδήλωση 
του Συλλόγου. από την οικογένεια του 
κ. Καρβελά μίλησε ο υιός του, ιατρός 
κ. Φώτης Καρβελάς.

Τέλος το προεδρείο της γενικής Συ-
νέλευσης ευχαρίστησε τον πρόεδρο 
και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για την 
πλούσια δραστηριότητα που ανέπτυ-
ξαν την τελευταία διετία στην περιοχή.

ακολούθως η εφορευτική επιτροπή 
ήλεγξε τις αιτήσεις των 26 υποψηφίων, 
για το Δ.Σ. και 8 για την ε.ε., προκει-
μένου να ξεκινήσει τη διαδικασία των 
αρχαιρεσιών. η μυστική ψηφοφορία 
έγινε με ενιαίο ψηφοδέλτιο και διεξή-
χθη μέσα σε πολιτισμένο κλίμα.

ΓιΩρΓοσ 
ΚοΤσιρΗσ

ΚΩσΤασ 
πανΤεΛΗσ

Παναγιώτης Καρβελάς
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Κινητοποίηση 
για το νομοσχέδιο  
κατά των δασών          

Τέλος του 2014 κα-
τετέθη νομοσχέδιο επι-
βλαβές για τα δάση της 
χώρας μας. Μετά από 
κινητοποίηση χιλιάδων 
πολιτών μετά από πα-
ρότρυνση της WWF και 
της διεθνούς οργάνωση 
AVAAZ, αποσύρθηκε εν 
μέρει με εξαίρεση κά-
ποιων διατάξεων που διευκολύνουν αποχαρακτηρισμούς δασικών 
εκτάσεων και νομιμοποιούν παρανόμους. Με διαμαρτυρίες των 
μελών του Συλλόγου μας συμμετείχαμε στην κινητοποίηση αυτή.

Η φορμαλδεΰδη 
είναι επικίνδυνα τοξική
Την βρίσκουμε σε νοβοπάν ή πεπιεσμένα προϊόντα ξύ-
λου, που σήμερα χρησιμοποιείται για την κατασκευή των 
περισσότερων επίπλων γραφείου.
ακόμα στις σακούλες των παντοπωλείων, στο κερωμένο 
χαρτί, στα χαρτομάντηλα, στις χαρτοπετσέτες, στα ενισχυ-
τικά ελάσματα, στις αντιρυτιδικές κρέμες, στα καθαριστι-
κά νερού, στους επιβραδυντές φωτιάς, στα συγκολλητικά 
των επενδύσεων δαπέδων, στους τάπωτες, στο φυσικό 
αέριο, στην κηροζίνη, στον καπνό του τσιγάρου.
η ουσία είναι ερεθιστική για τους βλεννογόνους (οφθαλ-
μών, μύτης και λαιμού), είναι αιτία άσθματος, έχει συνδεθεί 
με τον καρκίνο του λάρυγγα, ενώ προκαλεί δερματίτιδα 
και πονοκεφάλους. 
υπάρχουν όμως κάποια φυτά που απομακρύνουν την 
φορμαλδεΰδη. αυτά είναι τα μπαμπού, η σανσιβέρια, ο 
πόθος, το χλωρόφυτο, η δράκαινα, ο κρίνος.

1. Καταπολεμήστε το κρυολόγημα και το συνάχι με 
φυσικούς τρόπους :
- Καθίστε 2-3 ημέρες στο σπίτι και ξεκου-
ραστείτε.
- Μην καπνίζετε
- Πιείτε πολύ νερό και χυμούς
- Τρώτε πολλές σούπες και τροφές ή φρού-
τα με βιταμίνη C
- Πίνετε ζεστά αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι, 
φασκόμηλο)
- Κάνετε εντριβές

2. ο ιός της γρίπης μπορεί να επιβιώσει
α. για πέντε λεπτά πάνω στα χέρια
Β. για 8-12 ώρες σε πάνινα ή χάρτινα μαντηλάκια
γ. για 24-48 ώρες πάνω σε μη πορώδεις επιφάνειες
Καταστρέφεται σε θερμοκρασίες 75-100ο C , ενώ η χλωρί-
νη, το οξυζενέ, τα απορρυπαντικά, τα ιωδιούχα αντισηπτικά 
και το οινόπνευμα είναι αποτελεσματικά ενάντια της γρίπης.

3. Χρήσιμες συμβουλές για τη γρίπη
α.  Χειραψίες, φιλιά, βήχας και φτέρνισμα μεταδί-
δουν τους ιούς της γρίπης.
Β. Πόμολα, τηλέφωνα, βρύσες, επιφάνειες γρα-
φείου, πληκτρολόγια, επιφάνειες τουαλέτας και 
άλλων κοινόχρηστων χώρων, φιλοξενούν τους 
ιούς γρίπης.
γ. η οικιακή χλωρίνη σκοτώνει όλους τους ιούς 
και τους μικροοργανισμούς

παρά τους αγώνες αιώνων, η δου-
λεία δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς 
στο κόσμο μας. μορφές της δουλεί-
ας είναι η καταναγκαστική εργασία, η 
παιδική εργασία, το εμπόριο λευκής 
σαρκός και η διακίνηση των λαθρο-
μεταναστών.

ο μεγαλύτερος ηλιακός σταθμός παρα-
γωγής ενέργειας του κόσμου, ισχύος 550 
MW, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία πριν 
λίγες ημέρες στην πεδιάδα Καρρίζο της 
Καλιφόρνιας, μακριά από τις ευαίσθητες 
περιοχές της πεδιάδας που περιέχουν 
διάφορα εθνικά μνημεία.

Το 51% των νοικοκυριών της χώρας, 
προωθεί απορρίμματα για ανακύκλω-
ση, ενώ το μέσο ποσοστό ανακύκλω-
σης ανά νοικοκυριό είναι 16,8% με 
πρωταγωνιστές τους νέους 20-29 
ετών (22,5%).

ο αϊνστάιν συνήθιζε να λέει : από το 
χθες, μάθαινε. από το σήμερα, βίωνε. 
από το αύριο, έλπιζε

οι ακτιβιστές μαζί με τους άστεγους 
στο μάντισον, έχτισαν μαζί τρία σπί-
τια από ανακυκλώσιμα υλικά, για να 
στεγάσουν τους ανθρώπους που ζουν 
στο δρόμο, αποτελώντας παράδειγμα 
αλληλεγγύης και λειτουργικότητας.

Βρετανοί επιστήμονες  πραγματοποίησαν 
έρευνα σε ομάδα 21 εφήβων, που ήταν 
υγιείς, χωρίς διαταραχές στον ύπνο και 
ανακάλυψαν ότι η χρήση βιντεοπαιχνι-
διών τις βραδινές ώρες επηρέαζε ση-
μαντικά την ποιότητα του ύπνου του, 

επηρέαζε δε την απόδοση στις δραστηριότητες τους την επό-
μενη ημέρα.

Καταναλώστε ένα μήλο την ημέρα για 
να επωφεληθείτε της δράσης του ενά-
ντια στην χοληστερόλη και υπέρ της 
υγείας της καρδιάς.

Τα φρούτα περιέχουν τεράστια ποικιλία βιταμινών και αντιοξει-
δωτικών μορίων που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία 
του μεταβολισμού.

Τα λαχανικά είναι πλούσια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

γιατί το πιπέρι αλλάζει χρώματα ; γίνεται μαύ-
ρο, κόκκινο, πράσινο ή λευκό. 
Μάθετε ότι όλα τα είδη προέρχονται από το 
ίδιο φυτό. η διαφορά στο χρώμα οφείλεται 
στους διαφορετικούς χρόνους συγκομιδής 
και στην κατεργασία στην οποία υποβάλλο-
νται οι κόκκοι.

γνωρίζετε
ΟΤΙ 

Η ΓερμανιΔα Johanna Quaas, ξεκί-
νησε να γυμνάζεται στα 50 της χρόνια, αναδεί-
χθηκε πρωταθλήτρια ενόργανης γυμναστικής 
και σήμερα στα 89 χρόνια της κάνει πολλές 
αθλήτριες να τη ζηλεύουν με τις ασκήσεις της 
και την ευλυγισία της πάνω στη δοκό.

σοφα  λογια

οι δίκαιοι άνθρωποι είναι πράοι
πλάτων

λόγια χωρίς έργα είναι μάταια 
και άχρηστα

αισχύλος

Τα χαρτονομίσματα συγκαταλέγο-
νται στους μεγαλύτερους φορείς μι-
κροβίων

Τα φίλτρα νερού κατακρατούν και 
συγκεντρώνουν μικρόβια και γι’ 
αυτό πρέπει να αλλάζονται συχνά, 
διαφορετικά γίνονται επικίνδυνα.

Το σφουγγαράκι της κουζίνας εί-
ναι το πιο μολυσμένο αντικείμενο 
του σπιτιού.

Την οδοντόβουρτσα πρέπει να την 
αφήνουμε όρθια στο ποτηράκι της  
και χωρίς πλαστικά καπάκια τα οποία 
ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων. 

Ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς όταν κοι-
μήθηκα αργά και ονειρεύτηκα, πως η 
ζωή ήταν χαρά. ξύπνησα νωρίς και είδα 
πως η ζωή δεν ήταν, παρά αγώνας. ρί-
χτηκα στον αγώνα και να, στο τέλος της 
χρονιάς διαπίστωσα, πως με τον αγώνα 
η ζωή γίνεται όντως χαρά.

Τα εμβοΛια προ-
στατεύουν από πολλές σο-
βαρές λοιμώδεις νόσους 
της βρεφικής και παιδικής 
ηλικίας, που άλλοτε τη ζωή 
ή προκαλούσαν σοβαρή 
νοσηρότητα στα παιδιά. 
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Πιστοί στο έθιμο της Τσικνοπέμπτης, όπως γίνεται κάθε χρόνο, βρεθήκαμε 
στη γνωστή ταβέρνα «Μουριές», πλησίον της αχάια Κλάους, μαζί με άλλα 
120 μέλη και φίλους του Συλλόγου. η υποδοχή στο φιλόξενο και συμπαθη-
τικό χώρο του Κέντρου 
έγινε με ανταλλαγή ευ-
χών και με παραδοσι-
ακά κεράσματα από 
κυρίες του Συλλόγου. 
Τα τραπέζια με ωραία 
τραπεζομάντηλα, σοκο-
λάτες και ξηρούς καρ-
πούς εντυπωσίαζαν του 
προσερχόμενους, μαζί 
με τον υπόλοιπο διά-
κοσμο του καταστήμα-
τος. Μετά από αυτή την 
πρώτη γεύση, ήλθαν 
τα ψητά και το ωραίο 
κρασί, που έκαναν τους 
τυχερούς της αποκριά-
τικης αυτής συνάντη-
σης να ενθουσιαστούν. 
Το κέφι, ο χορός μέχρι 
αργά τη νύχτα συμπλή-
ρωσαν την πανδαισία 
της βραδιάς.

Κατά κοινή ομολο-
γία ήταν μια αξέχαστη Τσικνοπέμπτη που όλοι απήλαυσαν με χορό και 
ωραίο φαγητό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσπάθησαν να 
αναβιώσουν ένα παραδοσιακό, ωραίο έθιμο-αυτό του «τσικνίσματος»-
προσφέροντας παράλληλα στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να 
συναντηθούν, να γλεντήσουν και να περάσουν όμορφες στιγμές χαράς, 
κεφιού και ξεγνοιασιάς.

Της Κορινασ αΛιβιΖαΤοΥ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
επίκεντρο της εκδρομής ήταν τα Τρίκαλα, μια πόλη που η γε-

νεολογία της φθάνει τα αρχαία χρόνια (αρχ. Τρίκκη) και μάλιστα 
θεωρείται ως γενέτειρα του ασκληπιού, του θεού της υγείας κα-
τά την μυθολογία. η πόλη διασχίζεται από έναν παραπόταμο του 
Πηνειού, τον ληθαίο και η υδάτινη παρουσία του προσδίδει ένα 
έντονα ρομαντικό στοιχείο στην πόλη. οι πεζόδρομοι και τα πολ-
λά της ποδήλατα είναι ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο, που σχε-
τίζεται με την ποιότητα ζωής και την οικολογική ευαισθησία των 
κατοίκων της.  Το καλοδιατηρημένο κάστρο της πόλης και η πα-
λιά πόλη, το ιστορικό και γραφικό Βαρούσι που απλώνεται κάτω 
από τα καλοδιατηρημένα τείχη του, είναι η καλύτερη βόλτα για 
τον επισκέπτη, ειδικά εάν περάσει και από τα Μανάβικα, αντίστοι-
χα με το Μαρκάτο της Πάτρας, περιοχή πλήρης από φαγάδικα και 
ποτάδικα, που ξεχειλίζουν από μυρωδιές και γεύσεις πειρασμούς! 
οι επισκέψεις στα πανέμορφα χωριά Πύλη, Περτούλι και ελάτη, 

έγινε μέσω μιας ορεινής διαδρομής ανάμεσα σε δάση με χιονι-
σμένα έλατα, όπου το βαθυπράσινο των δένδρων συνταιριαζόταν 
υπέροχα με το κατάλευκο χρώμα του χιονιού. η τελευταία ημέρα 
της εκδρομής μας ήταν αφιερωμένη σε προσκύνημα στα Μετέω-
ρα, στο θαυμαστό μνημείο της φύσης και της πίστης, που όμοιό 
του δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο! επισκεφθήκαμε δύο από τα 
σημαντικότερα μοναστήρια: Τη μονή αγίου Στεφάνου, γυναικείο 
μοναστήρι με εύκολη πρόσβαση και τη Μονή Μεταμορφώσεως, 
ανδρικό μοναστήρι με κοπιαστική πρόσβαση, με σκάλες όμως 
κι όχι αναβατόριο! οι θρησκευτικοί και ιστορικοί θησαυροί που 
φυλάσσονται στα μοναστήρια αυτά, είναι ανεκτίμητοι και εντυ-
πωσιάζουν βαθύτατα τον επισκέπτη, είτε προσέρχεται ως τουρί-
στας είτε ως προσκυνητής. Παρά την κακοκαιρία που μάστιζε τη 
χώρα, τα δυό πούλμαν με τους ενενήντα εκδρομείς, συνάντησαν 
σχετικά ήπιες χειμωνιάτικες συνθήκες, που τις αντιμετώπισαν με 
εντελώς ανοιξιάτικη διάθεση και προγραμματισμό επόμενων ταξι-
διών, εκδρομών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων του Συλλόγου, 
καθώς η αγωγή ψυχής, είναι υγεία!

στην Τσίκνα της... παράδοσης Τριήμερο στα μνημεία της φύσης και της πίστης 
πύλη, Ελάτη, περτούλι, μετέωρα

Μετά την σχετική προκήρυξη του Ιδρύ-
ματος Μποδοσάκη με το γενικό τίτλο «Είμα-
στε όλοι Πολίτες»  το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου μας, κατέθεσε πρόταση υπο-
ψηφιότητας  με τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά στο τομέα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση 
διεύρυνσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
πρόληψης και θεραπείας σε θέματα Υγείας»

Μετά το σχετικό έλεγχο και την αξιολό-
γηση των προτάσεων, προκρίθηκε η πρό-
ταση του συλλόγου μας με τίτλο «Αύξηση 
παροχής υπηρεσιών  κοινωνικής πρόνοι-
ας προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Υπεβλήθησαν 305 προτάσεις και προ-
κρίθηκαν  41.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημέρω-
ση  για τους εμβολιασμούς κατά του ιού 
της ηπατίτιδας Β, του μηνιγγιτιδόκοκκου 
και του HPV ιού υπεύθυνου για τον καρ-
κίνο τραχήλου της μήτρας. 

Η πραγματοποίηση των ανωτέρω εμ-
βολιασμών θα γίνει σε άτομα άπορα, ανα-
σφάλιστα, περιθωριοποιημένα όπως Ρομά 
κλπ. , στην περιοχή ευθύνης του Συλλόγου 
μας, δηλαδή, στο Δήμο Ερυμάνθου και την 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το 
οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρημα-
τοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την 
Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του 
Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδο-
σάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η 
ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών 
στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινω-
νικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και 
της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 
(ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλ-
λαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και 
Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρω-
παϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του 
ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση 
των οικονομικών και κοινωνικών ανισο-
τήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση 
των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών 
δικαιούχων και των κρατών δωρητών. Για 
την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτι-
κός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια 
συνολικού ύψους €1,79δις, με τη Νορβη-
γία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού 
ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευ-
νητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς 
και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 
πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην 
Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από 

τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφε-
λείς οργανισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε 
το 1973 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη - 
Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να δια-
θέσει την περιουσία του για την ενίσχυση 
και προώθηση της εκπαίδευσης, , της υγεί-
ας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζουν ΜΚΟ 
που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βα-
θιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδο-
σκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη 
στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει 
διαχειριστεί περισσότερα από €400 εκα-
τομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας 
έμφαση στη μείωση της ανισότητας των 
ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, 
στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών 
υποδομών και στην προώθηση της προ-
στασίας του περιβάλλοντος.

ΥΛοποιΗσΗ ΤοΥ προΓραμμαΤοσ «ειμασΤε οΛοι ποΛιΤεσ»

Αριστερά: Ξενάγηση στην κεντρικη πλατεία υπό βροχή μπροστά στο 
άγαλμα του Ασκληπειού. Πάνω: Στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Με-
τεώρων


