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Η δωρεάν διάθεση από την αρχή του έτους 
της πλαστικής σακούλας σταμάτησε επιτέλους 
και στην Ελλάδα, τόσο από μικρά και μεγάλα 
εμπορικά καταστήματα όσο και από τα super 
market. Στη διάρκεια των 52 ετών η  χρήση 
της πλαστικής σακούλας, η οποία ‘’κοσμού-
σε’’ θα λέγαμε κάθε πάρκο, κάθε σπίτι, κάθε 
παραλία, κάθε βυθό και θάλασσα, σε σημείο 
που σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανα-
κύκλωσης, το 2010 σε όλη την Ευρώπη χρη-

σιμοποιήθηκαν 98,6 δις. πλαστικές σακούλες, 
ενώ στη χώρα μας το 2015 ή κατανάλωση των 
πλαστικών σακουλών έφθασε τα 365 τεμά-
χια ανά άτομο και ανά έτος.  Η αποτίμηση αυ-
τής της χρήσης, δεν ήταν καθόλου αισιόδοξη, 
αφού διαχρονικά προκάλεσε ανεπανόρθωτες 
βλάβες στα ψάρια, στους θαλάσσιους οργανι-
σμούς, στα πουλιά, μολύνοντας ακόμα και το 
νερό και κατ’ επέκταση βλάπτοντας την υγεία 
μας. (συνέχεια στη σελίδα 2)

Ηµερίδα στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας

ΣΥΧΝΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ο βοηθός περιφερειάρχη κ. Αντώνης  Χαροκόπος 

απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση Άποψη του κοινού

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η τριήμερη χειμερινή εκδρομή του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής 
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας από 2-4 Φεβρουαρίου, που είχε επίκεντρο την πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, τη Λάρισα. 
Στην επιτυχία συνέβαλαν όχι μόνο η οργάνωση, αλλά και κυρίως οι περιοχές που επισκεφθήκαμε με το ανάλογο φυσικό κάλ-
λος, με τις ιστορικές Ιερές Μονές, με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα καταπληκτικά μουσεία τους. (συνέχεια στη σελίδα 4)

ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Επόμενος στόχος μετά την σακούλα 
τα πλαστικά καλαμάκια

Οι θέσεις του 
Συνδέσμου 

Περιβαλλοντικών 
Οργανώσεων 

ευρύτερης 
Περιοχής Πάτρας 
στις μέδουσες και 

στο Φράγμα Πείρου

∆ικαστικό 
ένταλµα 
της Monsato 
στην Avaaz

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 2

Καλή Ανάσταση
Χρόνια Πολλά

Είθε το Αναστάσιμο Φως να γεμίσει τις καρδιές 
όλων με αισθήματα αγάπης για το συνάνθρωπο και 

σεβασμού για το φυσικό μας περιβάλλον
Το ∆.Σ. του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή 

Μοναδικές εµπειρίες από την 
τριήµερη εκδροµή στην Θεσσαλία

Η πάνινη σακούλα του 
Συλλόγου που διατίθεται 
από τα μέλη του Δ.Σ.
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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: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
Υπεύθυνη ύλης: Ιωάννα Θεοδωροπούλου

Tηλ. και Φαξ: 2610-271.500
Συντακτική Επιτροπή: Γκοτσοπούλου Γεωργία, Δετοράκης Ιωάννης, 
Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόμβα Ευθυμία, Κωστοπούλου Δώρα, 

Πανταζή Βούλα, Μιχαλόπουλος Ανδρέας, Γεωργαντοπούλου Ανδριάννα
Εκτύπωση – Μοντάζ: Fortosis Print Factory

Ένα πολύ σοβαρό θέμα προέκυψε από πλευράς της πο-
λυεθνικής εταιρείας MONSATO εναντίον των μελών του 
AVAAZ, που έχουν υπογράψει εκστρατείες κατά του πολυ-
εθνικού χημικού κολοσσού των 50 δις δολαρίων, διαβόητη 
για τα νομικά της όπλα. 

Πριν και από ένα μήνα απεστάλη δικαστικό ένταλμα 168 
σελίδων από τη MONSATO, ούτε λίγο ούτε πολύ ‘’διατάζει’’ 
να παραδώσει το AVAAZ όλα τα προσωπικά email, τις ση-
μειώσεις και τα αρχεία, ακόμη και τα ονόματα και τα email 
των μελών του AVAAZ, που έχει υπογράψει δραστηριότητες 
για τη διαβόητη MONSATO. Αν τυχόν πέσουν στα χέρια τους 
τα προσωπικά μας δεδομένα, δεν θέλουμε να το φανταστού-
με τι θα κάνουν. Ένα απαράδεκτο αίτημα που θα πλήξει τις 
ατομικές ελευθερίες και ολόκληρο το κίνημα των ενεργών 
πολιτών στοχεύοντας στη φίμωσή τους. 

Είναι αλήθεια ότι το AVAAZ έχει σταθεί αρκετές φορές 
ενάντια στον πολυεθνικό κολοσσό και κυρίως πρόσφατα 
κατάφερε να μην γίνει η ανανέωση της πολυετούς άδειας 
στην κυκλοφορία των ζιζανιοκτόνων γλυφοσάτης για την 
Ευρώπη των γνωστών σε εμάς Roundup (ραουντάπ), μιας 
φαρμακευτικής ουσίας , η οποία είναι το βασικό της προϊόν 
για ολόκληρη την υφήλιο. Η εκστρατεία της AVAAZ συγκέ-
ντρωσε πάνω από 1,4 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες 
κατά των ζιζανιοκτόνων.

Τα μέλη του AVAAZ είναι διατεθειμένα να παλέψουν και 
να προτρέψουν να ενταχθούμε σε αυτήν την τεράστια και πα-

γκόσμια συλλογική δύναμη, με την παράκληση και για οικο-
νομική προσφορά για τη νομική υποστήριξή της. Πρέπει να 
εξασφαλισθούν εκλεκτοί δικηγόροι για να αντικρούσουν τα 
νομικά ‘’μυαλά’’ της MONSATO. 

Μπορούμε πραγματικά ισχυρίζονται, να αλλάξουμε τον 
κόσμο με ελπίδα και αποφασιστικότητα οι Richen, Emma, 
Danny, Hui-Teng, Σπύρος, Murigona και όλη η ομάδα της 
AVAAZ. (Περισσότερα στο avaaz@avaaz.org)  

Κάναμε τη Monsanto να συμμαζέψει το τερατώδες ένταλμα

Πρόσφατα λάβαμε νεότερα δεδομένα για τον αγώνα της Avaaz.

Η ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ:
Προσπαθήσαμε να πείσουμε τους δικηγόρους της 

Monsanto ότι ήταν παράλογο να ζητούν με ένταλμα όλα 
τα αρχεία μας που την ανέφεραν, αλλά μας έστειλαν στον 
αγύριστο! Αλλά, με τις 135.000 δωρεές μελών του Avaaz 
τον περασμένο μήνα, προσλάβαμε κορυφαίους δικηγό-
ρους για να αντεπιτεθούμε με ένδικα μέσα. Οι δικηγόροι 
της Monsanto μόλις συμφώνησαν να ΜΗΝ απαιτήσουν 
τα προσωπικά δεδομένα των μελών μας. Είναι ΤΕΡΑΣ-
ΤΙΑ νίκη! Αλλά έχουμε ακόμη να καταρρίψουμε τα υπό-
λοιπα αιτήματα που περιέχει το αισχρό ένταλμά τους.

Στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα, στις 16 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η εκδή-
λωση βράβευσης των σχολείων που συμμετείχαν στη δράση ‘’Τα ευέλικτα καπάκια’’.

Η δράση αυτή αφορούσε 198 σχολεία της Αχαΐας, τα οποία συγκέντρωσαν 17 
περίπου τόνους πλαστικά καπάκια (16. 820 κιλά)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καθοδηγούμενοι από τους εκπαιδευτικούς των συμ-
μετείχαν στην ανωτέρω δράση και είχαν αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα. Αξίζουν 
συγχαρητήρια σε όλους αυτούς (μαθητές και εκπαιδευτικούς) αλλά και στην ειδική 
επιτροπή που συντόνιζε τη δράση, την οποία αποτελούσαν, οι διευθυντές της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι της Πρωτοβάθμιας 
και της Δευτεροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Η ανωτέρω εκδήλωση είναι συνεχιζόμενη και για τη φετινή χρονιά, ευαισθη-
τοποιώντας όλο και περισσότερους μαθητές, σ’ αυτή την κοινή προσπάθεια αφ’ 
ενός για καθαρό περιβάλλον και αφ’ ετέρου για την αλληλεγγύη προς άτομα που 
την έχουν ανάγκη. 

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε και μία παρόμοια ευαισθητοποίηση της Αθλητικής 
Ομάδας Θεσσαλονίκης, που ο προπονητής των αθλητών στο ύψος επί κοντώ ευ-
αισθητοποιώντας αρκετά άτομα και μαζεύοντας τα πλαστικά καπάκια, εξασφαλίζει 
ακόντια για τους αθλητές του άλματος επί κοντώ και έτσι τους ανακουφίζει τόσον 
αυτούς όσο και τις οικογένειές τους οικονομικά. Σημειωτέον ότι ο κάθε αθλητής 
στην πορεία του χρειάζεται τουλάχιστον 80 ακόντια. 

Έτσι τόνοι άχρηστου πλαστικού που θα ρύπαιναν το περιβάλλον μετατρέπονται 
σε χρήσιμα είδη και ευαισθητοποιούν και την κοινωνία.   

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Πάνω απ’ όλα όμως είναι το ότι η καταστροφική επίδρα-

ση της πλαστικής σακούλας είναι μακράς διάρκειας (εκατο-
ντάδες χρόνια). 

Όπως γνωρίζουμε μία πλαστική σακούλα μπορεί να χρεια-
σθεί 15-1000 χρόνια για να αποσυντεθεί. Επίσης γνωρίζουμε 
ότι κατασκευάζονται από έντεκα πετρελαιοειδή προϊόντα και 
χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους μη ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας. Έτσι η 
αλόγιστη εξάπλωση 
της πλαστικής σα-
κούλας και από μία 
χρηστική ανακάλυ-
ψη, εξελίχθηκε σε 
βόμβα μεγατόνων  
και για το οικοσύ-
στημα και για την 
ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων. 

Τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 
269.000 τόνοι, δη-
λαδή 5 τρισεκα-
τομμύρια πλαστικά, 
κολυμπούν στον 
παγκόσμιο ωκεανό, 
ενώ 8 εκατομμύρια 
νέοι τόνοι προστίθενται κάθε χρόνο. Η διάσπασή τους σε πολύ 
μικρότερα κομμάτια, τα μικροπλαστικά, καθιστά την απομά-
κρυνσή τους από το θαλάσσιο περιβάλλον σχεδόν αδύνατη. 

Σε περίπτωση που δεν αντιστραφεί η κατάσταση, η Μεσό-
γειος αναμένεται να μετατραπεί σε μία ‘’σούπα από πλαστι-
κό’’. Ειδικά η πλαστική σακούλα χρειάζεται 1 δευτερόλεπτο 
για να παραχθεί 20 λεπτά κατά μέσο όρο για να χρησιμοποι-
ηθεί, αλλά προκαλεί απεναντίας μόλυνση για περισσότερο 
από 450 χρόνια, μέχρι να αποσυντεθεί πλήρως.  

Ευτυχώς σήμερα με τα μέτρα που ελήφθησαν τη θέση των 
πλαστικών σακουλών πήραν οι πάνινες βαμβακερές τσά-
ντες φιλικές, προς το περιβάλλον, εάν και εφόσον κάποιος 
τις χρησιμοποιεί καθημερινά.   

Κι όμως, η Ελλάδα δεν έμεινε απαθής. Αντίθετα, έχουν ξε-
κινήσει στη χώρα μας σημαντικές πρωτοβουλίες, με σημαντι-
κά αποτελέσματα. Όπως έγινε γνωστό, χάρη στο πρόγραμμα 
‘’Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες’’, το νησί έχει ήδη 
καταφέρει από χρόνια να μειώσει τη χρήση της πλαστικής σα-
κούλας σε ποσοστό 70%, πριν την εναρμόνιση της χώρας μας 
στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για συνολική μείωση της ρύπαν-
σης και για την προστασία της υγείας των πολιτών. Έτσι, έπει-

τα από καθαρισμούς 
ακτών, της υλοποίη-
σης προγραμμάτων 
ενημέρωσης και ευ-
αισθητοποίησης των 
κατοίκων, η συντρι-
πτική πλειοψηφία 
των πολιτών αντικα-
τέστησε την πλαστική 
σακούλα σήμερα με 
πάνινες, στο εντυπω-
σιακό ποσοστό του 
90%. 

Επόμενος στόχος 
είναι και θα πρέπει 
να είναι τα πλαστικά 
καλαμάκια. 

Σε παγκόσμια επί-
πεδο τα πλαστικά καλαμάκια κατέχουν την 6η θέση στα πιο 
συχνά απορρίμματα και προκαλούν τη μεγαλύτερη θαλάσσια 
ρύπανση, επειδή ποτέ δεν ανακυκλώνονται, γιατί είναι πολύ 
μικρά και η σύστασή τους έχει διάφορους τύπους πλαστικά. 

Πιστεύεται ότι μόνο οι Αμερικανοί κάθε μέρα πετούν 500 
εκατομμύρια πλαστικά καλαμάκια, που αν τα ενώναμε θα 
περικυκλώναμε τη Γη δύο φορές!

Έτσι κάπως δημιουργήθηκε και το κίνημα ‘’Χωρίς κα-
λαμάκια’’. Από την Αμερική το κίνημα επεκτάθηκε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και ανάγκασε αρκετές επιχειρήσεις 
εστίασης να αρχίσουν να χρησιμοποιούν καλαμάκια από 
βιοδιασπώμενο χαρτί, το οποίο είναι λιγότερο επιβαρυντι-
κό για το περιβάλλον.       

Επόμενος στόχος μετά την σακούλα 
ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ

Δικαστικό ένταλμα της Monsato στην Avaaz

Βραβεύτηκαν μαθητές για την
 κοινωνική τους ευαισθησία

Στη μελέτη που έγινε από την Τράπε-
ζα της Ελλάδος και από την Ακαδημία 
Αθηνών, ο ακαδημαϊκός και ομότιμος 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
κ. Χρ. Ζερέφος μιλώντας σε εκδήλωση 
για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές 
συνέπειες, εξαιτίας της παρέμβασης των 
ανθρώπων, στην κλιματική αλλαγή, ανέ-
φερε ότι, έως το τέλος του 21ου αιώνα 
οι επιπτώσεις αυτών των ανθρωπο-

γενών δραστηριοτήτων θα επιφέρουν 
αναμφίβολα την άνοδο της θερμοκρα-
σίας στην υδρόγειο, αλλά και στη χώρα 
μας, η οποία θα υπερβαίνει τους τρείς 
βαθμούς, ιδιαίτερα το θέρος θα ξεπερ-
νά και αυτό το στόχο της διάσκεψης του 
Παρισιού, το 2015.

Συνάμα θα υπάρχει και η ελάττω-
ση των βροχοπτώσεων όσον αφορά 
τη χώρα μας κυρίως στη Δυτική Ελ-

λάδα, η οποία θα φθάσει έως το τέ-
λος του 21ου αιώνα το ποσοστό πάνω 
από 15%. Όλα αυτά θα οδηγήσουν στην 
αύξηση της εμφάνισης των ακραίων 
καιρικών φαινομένων με επιπτώσεις 
στην αγροτική παραγωγή, στην οικο-
νομία, στη μείωση των παραθαλάσ-
σιων περιοχών και στην αύξηση των 
δασικών πυρκαγιών. 

Πηγή: Καλημέρα Κυρά Γη  

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή μας

Η κεντρική συντονιστική συνάντηση για την πανελλήνια εθελοντική εκστρατεία Let’s do it 
Greece έγινε τη Δευτέρα 26 Μαρτίου σε αίθουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Εκ μέ-
ρους του Συλλόγου μας παρέστη η κα. Ντίνα Θεοφανοπούλου μαζί με αρκετούς άλλους φο-
ρείς, όπως εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού, των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
των προσκόπων, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ‘’Στρουμπείου’’ Δημοτικού Σχολεί-
ου, των Patrinistas, των Πολιτιστικών Συλλόγων Αιγιαλείας (Ελίκης, κ.α.). Επίσης παρόντες 
ήσαν οι Αντιδήμαρχοι Πύργου και Αγρινίου. Στόχος της σύναξης η καλύτερη προετοιμασία 
της εκδήλωσης για την περιοχή μας. Είναι μία παγκόσμια δράση, η οποία αποβλέπει, μετά 
από σχετική ενημέρωση των πολιτών από τους αρμόδιους και από τους εκπαιδευτικούς 
να συμμετάσχουν περισσότεροι στις 29 Απριλίου με δράσεις καθαριότητας των δημοσίων 
χώρων, αποκατάστασης αυτών αλλά και αισθητικής διαμόρφωσής των. Τελικός στόχος 
όλης αυτής της κινητοποίησης είναι και η ανακύκλωση, αντί της καύσης ή της απόρριψης 
των συγκεντρωθέντων αποβλήτων.Σαν Σύλλογος έχουμε προτείνει τις δικές μας δράσεις, 
οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο γενικότερο πρόγραμμα «Lets do it Greece». με την κα-
θαριότητα των παραγλαύκειων οδών, ενώ παράλληλα οι μαθητές που θα συμμετάσχουν 
θα αποτυπώσουν τη δράση των μεγαλυτέρων στο δικό τους ‘’καμβά’’.   

Περιμένουμε τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων στο τηλέφωνο 2610-271.500 (πρωι-
νές ώρες, στο mail του Συλλόγου ή στα mail του Δ.Σ.

Let’s do it Greece: 29 Απριλίου 2018



3ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2018 Η ανακύκλωση είναι δείγµα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!

Το φαινόμενο του υπερπληθυσμού των μεδουσών (τσούχτρες) -ιδιαίτερα στον Κοριν-
θιακό Κόλπο τα τελευταία χρόνια- έχει πράγματι σοβαρές επιπτώσεις στη χρήση των πα-
ραλιών μας για αναψυχή αλλά και οικονομικές για τον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού.

Σύμφωνα με τις περισσότερες επιστημονικές μελέτες ο υπερπληθυσμός αυτός και η 
προσέγγιση στις ακτές ιδίως του είδους pelagia noctiluca, ενός είδους, όπως λέει και το 
όνομά του κανονικά πελαγικού, το οποίο είναι αυτό που προκαλεί τα επώδυνα τσιμπήματα 
στους κολυμβητές, πιθανότατα σχετίζεται με την υπεραλίευση ψαριών που καταναλώνουν 
τα αυγά των ή και την αλιεία με καταστροφικά συρόμενα εργαλεία. Άλλες απόψεις μιλούν 
για «κύκλο προσέγγισης και απομάκρυνσης από τις ακτές» του είδους αυτού. Επίσης εκτι-
μάται ότι η κλιματική αλλαγή ευνοεί αυτά τα είδη που θέλουν θερμότερα νερά.

Η θέση των οργανώσεων του ΣΠΟΕΠΠ είναι ότι στην αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού 
προβλήματος είναι ανάγκη να προταχθεί η μακροχρόνια λογική της αποκατάσταση των 
ισορροπιών του θαλάσσιου οικοσυστήματος με καταπολέμηση της καταστροφικής αλιείας, 
κάτι που ευνοείται και από την ένταξη του Κορινθιακού Κόλπου στο Δίκτυο Natura 2000.  
Αυτό σημαίνει ότι θα έχει Φορέα διαχείρισης που παρακολουθεί σταθερά την κατάστασή 
του και θα προωθεί τη συστηματική επιστημονική του παρακολούθηση. Σε ότι αφορά το 
θέμα της λήψης μέτρων τύπου διχτύων προστασίας των πολυσύχναστων κολυμβητικών 
παραλιών η θέση μας είναι: Τέτοιου τύπου μέτρα έχουν επιτραπεί, με το άρθρο 19 του νό-
μου 4519/2018 για τους Φορείς Διαχείρισης.

Θεωρούμε ότι η λελογισμένη χρήση τους, μετά όμως από λεπτομερή ενημέρωση σχετικά 
με τη χρήση τους, τα οφέλη και τις επιπτώσεις των σε άλλες χώρες, μπορεί να δοκιμαστεί 
με προσοχή και, προφανώς, σε περιορισμένη κλίμακα (πολυσύχναστες κολυμβητικές πα-
ραλίες και μόνο). Στο κόστος, θεωρούμε, πρέπει να συμβάλουν οι σημαντικότερες από τις 
τουριστικές παράκτιες επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν. Επίσης μπορούν να δοκιμαστούν 
επιλεκτικά εργαλεία συλλογής των τσουχτρών.

Καμιά αυταπάτη όμως για συνολική αντιμετώπιση δεν πρέπει να υπάρχει: μόνο η ισορ-
ροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος μπορεί να περιορίσει τους πληθυσμούς των μεδου-
σών στα συνήθη τους επίπεδα. Προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε αντιμετωπίζοντας πρώτα 
από όλα την παράνομη αλιεία με συρόμενα εργαλεία.                                                       

 (Δελτίο Τύπου)

Την πρώτη τους κοινή εκδήλωση, αφιερωμένη στο εν 
εξελίξει ερευνητικό πρόγραμμα για το βυθό και το υπέ-
δαφος του Κορινθιακού Κόλπου, πραγματοποίησαν οκτώ 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις ενεργών πο-
λιτών στα Γραφεία της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας, την 
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου. 

Στην εκδήλωση το μέλος της διεθνούς ερευνητικής επι-
στημονικής ομάδας με το όνομα «Αποστολή 381» του Δι-
εθνούς Προγράμματος Ανακάλυψης των Ωκεανών (IODP) 
δρ Δημήτρης Σακελλαρίου, του ΕΛΚΕΘΕ, παρουσίασε το 
φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα που έχει στόχο να αναλύσει τις 
τεκτονικές διαδικασίες 
ταφρογένεσης που, για 
εκατομμύρια χρόνια, 
γίνονται στον Κοριν-
θιακό κόλπο, και τον 
καθιστούν μια από τις 
πιο ενεργές σεισμικά 
περιοχές του κόσμου.   

Ένα πλοίο, το Fugro 
Synergy,  εξοπλισμέ-
νο με υπερσύγχρονα 
ερευνητικά εργαλεία, 
πραγματοποίησε τρεις 
γεωτρήσεις, η βαθύ-
τερη από τις οποίες 
έφτασε μέχρι τα 705 
μέτρα κάτω από τον μέγιστου βάθους 870 μέτρων βυθό 
του Κορινθιακού Κόλπου και ένα διεθνές επιστημονικό 
προσωπικό υψηλής στάθμης τεκμηριώνουν, με πλούσιο 
πρωτογενές υλικό, τη θέση ότι ο Κορινθιακός μοιάζει με 
ένα μικρό ωκεανό στα στάδια της γέννησής του! Η γνώση 
που θα συσσωρευθεί με την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος αναμένεται να είναι χρήσιμη σε ότι αφορά ιδίως την 
καλύτερη εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της πε-
ριοχής μας (και όχι μόνο, βέβαια).

Στην κοινή αυτή εκδήλωση οι οκτώ οργανώσεις ανα-
κοίνωσαν και την έναρξη της δικτύωσής τους με στόχο 
τον συντονισμό ενεργειών για την επίτευξη ενός αειφορι-
κού μέλλοντος για τις δύο αυτές θαλάσσιες περιοχές, τις 
ακτές τις οποίες βρέχουν και τους κατοίκους τους. Πυλώ-

νες μιας τέτοιας προοπτικής είναι αφενός ο σεβασμός των 
αντοχών της ζωής και των φυσικών πόρων της θάλασσας 
και η ανάδειξη της ομορφιάς και του πολιτισμού της όλης 
περιοχής αφετέρου.

Η συνεργασία, που είναι ανοικτή και σε νέες συμμετο-
χές, έχει το όνομα  Ένωση Προστασίας Φυσικού και Πο-
λιτιστικού Περιβάλλοντος Κορινθιακού – Πατραϊκού «Ο 
Νηρέας».  Στο «Νηρέα» συμμετέχουν  

• η Οικολογική Κίνηση Πάτρας, 
• ο πολιτιστικός σύλλογος «Λύσιππος» (Κορινθία), 
• η Διαπολιτιστική και περιβαλλοντική οργάνωση «Φιλο-

ξενία»(Κορινθία), 
• ο Σύλλογος Προ-

στασίας Υγείας και Πε-
ριβάλλοντος Περιοχής 
Κέντρου Υγείας Χαλαν-
δρίτσας, 

• ο Ναυτικός Όμιλος 
Αλεποχωρίου, 

• ο Εξωραϊστικός 
σύλλογος Πύργου Κο-
ρινθίας «Ερμής», 

• η «Κοινο_τοπία» 
(Πάτρα), 

• Ομάδα Ενεργών 
Πολιτών από το Λου-
τράκι.

Κύρια πεδία δράσης θα είναι η αντιμετώπιση της υπερα-
λίευσης και της παράνομης αλιείας που σχετίζεται και με τον 
υπερπληθυσμό των μεδουσών, η διάβρωση των ακτών, η 
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, η αντιμετώπιση 
ρυπαντικών επεισοδίων αλλά και η κριτική τοποθέτηση ένα-
ντι των σχεδίων εξόρυξης υδρογονανθράκων. Παράλληλα 
η ανάδειξη του πολιτισμού και της φυσικής ομορφιάς των 
δύο Κόλπων και των παράκτιων περιοχών τους.

Ελπίζουμε ότι ο αρχαίος αυτός θαλάσσιος θεός θα στεί-
λει ούριους άνεμους στα πανιά μας.

Οι οργανώσεις του «ΝΗΡΕΑ»
Το Σύλλογό µας εκπροσώπησαν στην εκδήλωση οι κκ. 

Βασίλειος Κοτσώνης (τέως πρόεδρος) και Αθανάσιος Χρ. 
Θεοδωρόπουλος (αντιπρόεδρος). 

Οι Θέσεις του Συνδέσμου Περιβαλλοντικών Οργα-
νώσεων  Ευρύτερης Περιοχής Πάτρας (ΣΠΟΕΠΠ)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΦΥΣΊΚΟΥ ΚΑΊ ΠΟΛΊΤΊΣΤΊΚΟΥ ΠΕΡΊ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΊΝΘΊΑΚΟΥ – ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ «Ο ΝΗΡΕΑΣ»

Οι οργανώσεις – μέλη του Συνδέσμου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Ευρύτερης Περιοχής 
Πάτρας υπογραμμίζουν τη σημασία του έργου του φράγματος Πείρου-Παραπείρου για την μα-
κροχρόνια υδροδοτική ασφάλεια των Δήμων Πάτρας, Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας. Επιπλέον, ση-
μειώνουν και τις ευκαιρίες αύξησης της επισκεψιμότητας της ευρύτερης περιοχής του, μια και θα 
δημιουργηθεί μια τεχνητή λίμνη με δίπλα της δασικά τοπία και δύο αρχαιολογικούς χώρους, στη 
Χαλανδρίτσα και στη Μιτόπολη.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: 
Ανησυχούμε για το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στην ολοκλήρωση του έργου, που όπως επίσημα 

χείλη έχουν επανειλημμένα  αναφέρει βρίσκεται, για χρόνια όμως χωρίς πρόοδο, σε επίπεδο πε-
ραίωσης πλέον του 95%, καθώς και για 
την αδυναμία να συμφωνηθεί ένα σχήμα 
διοίκησης του έργου εν λειτουργία.

Για το πρώτο ζήτημα (της ολοκλήρωσης) 
που αφορά και την επαναχάραξη κατα-
σκευή νέας οδικής διέλευση από την πε-
ριοχή του έργου, με δεδομένο ότι η οδός 
που διέρχεται από τη στέψη του φράγματος 
είναι ανεπαρκής σε χαρακτηριστικά, ανα-
μένουμε την εκτέλεση του έργου εντός του 
Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μετα-
φορών 2014-2025, στο οποίο έχει ενταχθεί.

Σε ότι αφορά το κρίσιμο ζήτημα της επί 
χρόνια έλλειψης προσέγγισης απόψεων για το Σχήμα Διοίκησης, εκτιμούμε ότι ο Δήμος Πατρέων, 
ως μακράν μεγαλύτερος χρήστης και, επίσης, κάτοχος μια έμπειρης ΔΕΥΑΠ με 120.000 κατανα-
λωτές, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη να μετακινηθεί από άκαμπτες απόψεις που έχει εκφράσει για 
καθαρά κρατικό φορέa διοίκησης.

Ο πρωθυπουργός στις αρχές Φεβρουαρίου, στην Πάτρα, εξέφρασε τη θέση ότι η κυβέρνηση, 
στην ανάγκη, θα δώσει λύση νομοθετώντας Σχήμα με συμμετοχή των άλλων δύο Δήμων και της 
Περιφέρειας. Μια τέτοια όμως εξέλιξη δεν είναι ούτε η καλύτερη ούτε η πλέον λειτουργική.

Η άριστη επιλογή είναι Διαδημοτικό Σχήμα ΚΑΙ με συμμετοχή του Δήμου Πατρέων με την ΔΕΥ-
ΑΠ να έχει τον κύριο ρόλο στην καθημερινή διοίκηση.

Εφόσον γίνει σαφές ότι το κεντρικό κράτος θα έχει την οικονομική ευθύνη της συντήρησης του 
φράγματος ως έργου και το Διαδημοτικό Σχήμα τη λειτουργία και τη συντήρηση μόνο του δικτύου 
μεταφοράς του νερού, πιστεύουμε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ορθότερη λύση και καλούμε όλους, 
περιλαμβανομένου του Δήμου Πατρέων, να αναλάβουν πλήρως και αμέσως τις ευθύνες τους.

Δεν είναι επιτρεπτό να μας χαρίζουν γάιδαρο και να τον κοιτάμε, στα δόντια.
Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις του Συνδέσμου Περιβαλλοντικών Οργανώσε-

ων (ΣΠΟΕΠΠ)
Οικολογική Κίνηση Πάτρας, Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ, ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ

Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, 
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρίου 

Ανάγκη ανάληψης ευθυνών ζητούν οι οργανώσεις - μέλη του ΣΠΟΕΠΠΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Δεν υπάρχει πια οποιαδήποτε αμφιβολία: η κλιματική 
αλλαγή, η απότομη, δηλαδή, ανατροπή της ισορροπίας 
των αερίων της ατμόσφαιρας είναι εδώ, κάθε έτος που 
περνά είναι σε μέσο όρο θερμότερο από το προηγούμε-
νο, οι πάγοι λιώνουν, καλλιεργήσιμα εδάφη, ιδίως στην 
εύκρατη ζώνη απειλούνται με υποβάθμιση, εισβολικά 
είδη από τροπικά κλίματα απειλούν ντόπια είδη βορει-
ότερων χωρών.

Ο ένοχος είναι γνωστός: είναι η εξόρυξη και χρήση ορυ-
κτών καυσίμων: άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου 
με εκθετικούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
2-3 αιώνων, ιδίως των τελευταίων 50 ετών. Η αντιμετώ-
πιση της Κλιματικής Αλλαγής, αυτής της τεράστιας πρό-
κλησης για την ανθρωπότητα είναι υπόθεση όλων των 
χωρών αλλά και του κάθε πολίτη χωριστά.

Ως πολίτες πρέπει να στηρίξουμε τη ριζική στροφή 
από τις εξορύξεις πετρελαίου, άνθρακα και αερίου που 
όχι μόνο προκαλούν την κλιματική αλλαγή αλλά και με-
γάλα προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης και υπο-
βάθμισης προς την καθαρή ενέργεια που προέρχεται 
από Ανανεώσιμες πηγές (ήλιος, άνεμος, νερό και άλλες 
μορφές). Όμως και οι Ανανεώσιμες Πηγές δεν φτάνουν 
αν δεν εξοικονομήσουμε ενέργεια, αν δεν την χρησιμο-
ποιούμε με φειδώ και σοφία.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ είναι μια συμβολική παγκόσμια πρω-
τοβουλία του WWF που επιδιώκει να υπογραμμίσει την 
ευθύνη του καθενός μας για να πετύχουμε το στόχο: να 
περάσουμε στη εποχή της εξοικονόμησης και της καθαρής 

ενέργειας. Ξεκίνησε το 2007 στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας 
και έκτοτε κινητοποιεί εκατομμύρια πολίτες, επιχειρήσεις 
και φορείς, κάθε χρόνο σε περισσότερες από 170 χώρες.

 Φέτος, έγινε το Σάββατο 24 Μαρτίου και μας κάλεσε 
να σβήσουμε τα φώτα για μία ώρα, 20:30 με 21:30 και να 
συνδεθούμε με τη μοναδική ζωή που μας περιβάλλει!

Στην Πάτρα, όπως έγινε τα τελευταία χρόνια, διοργα-
νώθηκε, με πρωτοβουλία της ομάδας των PATRINISTAS, 
εκδήλωση στην Πλατεία Γεωργίου. Πολίτες, σαν μια με-
γάλη παρέα, με κεράκια «ρεσώ» σχημάτισαν συμβολικά 
κύκλο για την Ημέρα της Γης, επικοινωνούν και χαίρο-
νται μαζί τη βραδιά (φωτογραφίες).

H Οικολογική Κίνηση Πάτρας και ο Σύλλογος Προστα-
σίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρί-
τσας, κάλεσαν τους φίλους των να σβήσουν τα φώτα το 
Σάββατο στις 20.30 και για μια ώρα αλλά και να πάρουν 
μέρος στην μεγάλη παρέα της πλατείας Γεωργίου, την 
ίδια ώρα, παρουσιάζοντας τα μηνύματαί: 

- ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΡΑ! 
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ!

- Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ!

Οικολογική Κίνηση Πάτρας
Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος 

περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας

Συμμετοχή στην ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 2018 

(Δελτίο Τύπου)

Α. Η ΟΊΚΟΛΟΓΊΚΗ ΊΣΟΡΡΟΠΊΑ ΕΊΝΑΊ Ο 
ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΊΟΡΊΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΔΟΥΣΩΝ

Β. ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΊΡΟΥ: ΤΑΧΕΊΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΊ ΔΊΑΔΗΜΟΤΊΚΗ ΔΊΟΊΚΗΣΗ ΕΊΝΑΊ Η ΛΥΣΗ
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Επίσης, είχαμε συμμάχους τις καιρικές συνθήκες, την 
πρωτόγνωρη υποδοχή και στήριξη από τους εκπρο-
σώπους του Δήμου της Λάρισας και την άψογη συμπε-
ριφορά και συνεργασία των 100 συνταξιδιωτών μας. 
   Πρώτος σταθμός μας ήταν το χιονοδρομικό του Παρ-
νασσού, σε υψόμετρο 1650 μέτρων, αφού διασχίσαμε 
και απολαύσαμε το χιονισμένο ελατοδάσος προς τέρ-
ψη της μεγάλης μας παρέας. 
   Επόμενη στάση η ιστορική Ιερά Μονή ‘’Παναγίας της 
Ξενιάς’’ στον Αλμυρό Βόλου. Το κλείσιμο της πρώτης 
ημέρας δόθηκε στα διάσπαρτα μεζεδοπωλεία στην πε-
ριοχή του Παλιού Φρουρίου της Λάρισας. 
   Τη δεύτερη μέρα είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθού-
με τα πολύ γνωστά σε όλους Τέμπη και το παρεκκλήσιο 
της Αγίας Παρασκευής, αφού οι σύγχρονοι οδικοί άξο-
νες μας έχουν απομακρύνει, θα έλεγε κανείς, από ένα 

σύνηθες πέρασμα των ταξιδιωτών του παρελθόντος. 
   Το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, του εν Ολύ-
μπω, στις παρειές του θρυλικού ομώνυμου βουνού, 
ακολούθως προσέφερε στους προσκυνητές ανάλογα 
συναισθήματα λόγω της φυσικής ομορφιάς και της 
πνευματικής ακτινοβολίας των μοναχών. Η συνέχεια 
δόθηκε με ξενάγηση στον αξιόλογο αρχαιολογικό χώ-
ρο του Δίον και στο ομώνυμο μουσείο με τα σπουδαία 
ευρήματα και τα πλούσια εκθέματά του. 
   Το μεσημέρι, όπως είχε προγραμματιστεί, μετά το 
προσκύνημα, φιλοξενηθήκαμε στην Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ 
του Σύρου στην περιοχή της Κονταριώτισσας. Ένα μο-
ναστήρι, όπου στη μεγάλη του έκταση, ήταν όλα φρο-
ντισμένα με την ποικιλία των λουλουδιών και των 
δεκαεπτά παρεκκλησίων του. Όλα μαζί έδιναν μία κα-
ταπληκτική εικόνα στον κάθε προσκυνητή-επισκέπτη. 
Η ημέρα της περιήγησης τελείωσε με το ωριαίο περ-

πάτημα στο Φαράγγι του Ενιπέα, έξω από το Λιτόχωρο. 
   Η τελευταία ημέρα της 3ήμερης απόδρασής μας είχε 
και αυτή τις δικές της ευχάριστες εκπλήξεις και μάλιστα 
όταν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 
κ. Σουρλαντζής Απόστολος και ο ξεναγός του Δήμου 
της Λάρισας κ. Σταύρος Γουλούλης ήλθαν και μας συ-
νάντησαν στο ξενοδοχείο προκειμένου να μας καλω-
σορίσουν στην πόλη τους και να μας ξεναγήσουν στο 
Αρχαίο Θέατρο, του 3ου π.Χ. αιώνα. Μαζί επίσης δια-
βήκαμε τους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας, όπου 
θαυμάσαμε τον μεγαλοπρεπή Ι.Ν. του Αγίου Αχιλλείου 
(προστάτη των Λαρισαίων), την ανακατασκευασμένη 
γέφυρα του Πηνειού, το Πάρκο του Αλκαζάρ και το 
μνημείο του Ιπποκράτη, κ.α. 
   Πριν αναχωρήσουμε επισκεφθήκαμε με τη συνο-
δεία του Αντιδημάρχου και των ξεναγών το ‘’Διαχρο-
νικό’’ μουσείο της Λάρισας, όπου είχαμε την τύχη να 

μας υποδεχθεί και να μας ξεναγήσει αν και Κυριακή, 
η διευθύντρια του Μουσείου. Στο μουσείο εκτίθενται 
σπουδαία ευρήματα από το 6.000 π.Χ. καθώς και τη 
Δημοτική Πινακοθήκη, όπου εκτίθενται η συλλογή του 
δωρητή Γ.Ι. Κατσίγρα με 750 πίνακες και τη συλλογή 
φωτογραφιών με θέμα ‘’Λάρισα: Κατοχή-Απελευθέ-
ρωση 1941-1944’’. 
   Αφήνοντας πίσω μας όσα είδαμε και ακούσαμε, όλοι 
οι εκδρομείς κατά την παραμονή μας στη Λάρισα, αι-
σθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε και 
να συγχαρούμε τη Δημοτική Αρχή της Λάρισας γι’ αυτά 
που μας προσέφεραν με την πρωτόγνωρη για τα δικά 
μας δεδομένα παρουσία τους. 
   Μας έπεισαν επίσης ότι σκοπός τους δεν ήταν μόνο 
να μας αναδείξουν τα επιτεύγματα για την πόλη τους 
αλλά και να μας γνωρίσουν τα αξιοθέατα και τους του-
ριστικούς προορισμούς που διαθέτει.  

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Μοναδικές εµπειρίες από την 
τριήµερη εκδροµή στην Θεσσαλία

Λάρισα! Μία σύγχρονη πόλη όπου συναντάται ο πανάρχαιος πο-
λιτισμός της περιοχής με τη φύση και την αγάπη των κατοίκων της 
για την πόλη τους. Μία πόλη που ξέρει να προβάλλει τα θέλγητρά 
της, παλαιά και σύγχρονα. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς από τα πολ-
λά της αξιοθέατα!

   Στην πρόσφατη εκδρομή του Συλλόγου μας είχαμε την ευκαιρία 
να γνωρίσουμε κάποια από αυτά χάρη στην ευγενική παρουσία κο-
ντά μας του Αντιδημάρχου της Λάρισας κου. Απόστολου Σουρλαντζή 
καθώς και του καθηγητού - ιστορικού κου. Σταύρου Γουλούλη, οι 
οποίοι μας συνόδευσαν, έχοντας καταρτίσει ένα πρόγραμμα ξενά-
γησης και γνωριμίας μας με τα σπουδαιότερα μνημεία της πόλης. 

   Ξεκινήσαμε από το Α΄ Αρχαίο Θέατρο, το καμάρι της Λάρισας. 
Χτισμένο στις υπώρειες του λόφου ‘’Φρούριο’’, που ήταν η αρχαία 
ακρόπολη της πόλης, τον 3ο αι. π.Χ., μας κίνησε το θαυμασμό καθώς 
ο κ. Γουλούλης μας εξηγούσε τα πάντα γι’ αυτό. Ήταν μεγαλοπρεπές 
και πρέπει να χώραγε 10.000-12.000 θεατές. Εκεί κοντά υπήρχε και 
το Ιερό του Διονύσου. 

   Αυτό το κόσμημα της Λάρισας εχρησιμοποιείτο για θεατρικές 
παραστάσεις και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα αλλά και για πολιτι-
κές εκδηλώσεις, όπως συνελεύσεις του Κοινού των Θεσσαλών. Στη 
Ρωμαϊκή περίοδο μετατράπηκε σε Αρένα. Είδαμε μάλιστα και κά-
ποια πέτρινα παραπετάσματα που ετοποθετούντο στις πρώτες σειρές 
εδωλίων, για να προστατεύουν τους θεατές από τα θηρία…… Τότε 
ήταν που οι Λαρισαίοι κατασκεύασαν το Β΄ Αρχαίο Θέατρο αποκλει-
στικά για τα θεατρικά τους δρώμενα. 

   Η φαντασία μας κάλπαζε ακούγοντας όλα αυτά. Το θέατρο εμπρός 
μας έπαιρνε ζωή, ακούγαμε τον αρχαιολόγο, μετά τους βρυχηθμούς 
των θηρίων, τις ιαχές του πλήθους……. Τι εμπειρία κι αυτή!

   Ο ξεναγός μας αναφέρθηκε και σε άλλα αξιοθέατα της Λάρισας, 
όμως δεν είχαμε χρόνο για όλα. Επισκεφθήκαμε ένα σύγχρονο μου-
σείο που στεγάζει το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. 

   Έτσι, μία δεύτερη έκπληξη μας περίμενε, όταν μαζί με τον κ. 
Αντιδήμαρχο μεταβήκαμε στο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
που είναι μοναδικό στο είδος του σε όλη τη χώρα. Μεγάλο, πλού-
σιο σε εκθέματα, παρουσιάζει την ιστορία της πόλης και της περι-
οχής από την παλαιολιθική εποχή ως την απελευθέρωσή της από 
τους Τούρκους το 1881.

   Ένας μεγάλος θαυμασμός μας κυρίευσε. Μπροστά μας βλέπαμε 
έναν ολόκληρο διαχρονικό κόσμο, άρτια τοποθετημένο κατά εποχή 
και κατά θέματα. Αγάλματα, αναθηματικές, επιτύμβιες στήλες, όπλα, 
κοσμήματα, σκεύη χρηστικά, διακοσμητικά αντικείμενα, ό,τι απο-
τελούσε την ιστορία, την τέχνη, τον καθημερινό βίο των ανθρώπων 
της περιοχής. Όλα μας θύμιζαν την κοινωνική και πολιτισμική τους 
εξέλιξη μέσα στο χρόνο. Πράγματι αυτό το Μουσείο μας εντυπω-
σίασε, καθώς ήταν ένα έργο πνοής. Δίκαια διακρίναμε αμυδρά μία 
υπερηφάνεια γι’ αυτό στα πρόσωπα των δύο εκλεκτών Λαρισαίων 
συνοδών μας. 

   Είχαμε, γενικά, εντυπωσιαστεί από τη γνωριμία μας με τον Αρ-
χαίο κόσμο της περιοχής. Την προηγούμενη ημέρα είχαμε επισκε-
φθεί τον αρχαιολογικό χώρο του ΔΙΟΝ στην Πιερία. Βέβαια δεν το 

περπατήσαμε όλο, γιατί οι λάσπες από τις πολλές βροχές είχαν σκε-
πάσει ένα μεγάλο μέρος του. Από τους ξεναγούς μας όμως ακού-
σαμε πολλά γι’ αυτήν την αρχαία ξακουστή Μακεδονική πόλη, που 
χρωστάει το όνομά της στο Δία και υπήρξε σημαντικό ιερό όπως οι 
Δελφοί και η Ολυμπία. Εκεί ετελούντο λαμπρές εκδηλώσεις, αθλη-
τικοί και μουσικοί αγώνες προς τιμήν του Δία και των Μουσών. Ο 
Φίλιππος και ο Αλέξανδρος πανηγύριζαν στο Δίον τις νίκες τους με 
μεγαλοπρεπείς θυσίες, ενώ ο τελευταίος εδώ ζήτησε τη βοήθεια 
του Δία, πριν εκστρατεύσει στην Ασία. Το 169 π.Χ. το Δίον υποτά-
χθηκε στους Ρωμαίους. 

   Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως το τέμενος του Δία, το 
ιερό της Ίσιδας, το αρχαιότατο ιερό της Δήμητρας, το μικρό ναό της 
Αφροδίτης, ένα ελληνιστικό και ένα ρωμαϊκό θέατρο, στάδιο, την 
έπαυλη του θεού Διονύσου με τα υπέροχα ψηφιδωτά, λίθινες στή-
λες, τείχη, λουτρά και μουσικά όργανα.

   Πολλά από τα ευρήματα στεγάζονται στο Μουσείο του Δίου, το 
οποίο επισκεφθήκαμε. Εκεί θαυμάσαμε τα παραπάνω ψηφιδωτά, την 
Ύδραυλη (ένα μοναδικό μουσικό όργανο με χρήση νερού) και πολλά 
άλλα εκθέματα που μαρτυρούν τη μεγάλη ιστορία του ιερού αυτού 
τόπου των Αρχαίων, τις λατρευτικές συνήθειες και τις ασχολίες των 
κατοίκων, αγάλματα, κοσμήματα, όπλα κι ένα σωρό άλλα εκθέματα. 

   Η επίσκεψή μας στα παραπάνω σπουδαία μνημεία της αρχαιό-
τητας ολοκληρώθηκε με την υποχρέωσή μας να αποτίσουμε φόρο 
τιμής στον πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη, που έζησε τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του στη Λάρισα. Έτσι διασχίζοντας το πάρκο Αλ-

Γνωριμία με τον αρχαίο κόσμο της Λάρισας και της Πιερίας

Μπροστά από τη Δημοτική Πινακοθήκη Στη Γέφυρα των Τεμπών

ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΚΟΛΟΜΒΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ



5ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2018 Σεβασμός στο περιβάλλον σηµαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουµε

Το πρόγραμμα της εκδρομής μας περιελάμβανε 
και την επίσκεψη στα μοναστήρια της ‘’Παναγίας 
Ξενιάς’’, του Διονυσίου του εν Ολύμπω και του 
Οσίου Εφραίμ του Σύρου.

 Η γυναικεία Μονή Παναγίας Κάτω Ξενιάς 
είναι χτισμένη σε οροπέδιο με πλούσια βλάστηση 
και έχει και μικρό ζωολογικό κήπο με ζαρκάδια και 
διάφορα είδη πτηνών. Κόσμημα της Μονής και σημείο 
αναφοράς της είναι η εφέστιος θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας της Ξενιάς, φτιαγμένη με κερί και μαστίχα και 
ασημένιο κάλυμμα. Μεταξύ των ιερών κειμηλίων της Μο-
νής, δεσπόζουσα θέση έχουν δύο μικρά τεμάχια της Αγίας 
Ζώνης της Θεοτόκου, που δωρίστηκαν στην Παλαιά Μονή 
Άνω Ξενιάς το 1522.

 Η νέα Μονή (ανδρική) του Αγίου Διονυσίου εν Ολύ-
μπω βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύμπου μέσα σε 
ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Σ’ αυτήν υπάρχει και ο 
τάφος του Αγίου Διονυσίου που συγκεντρώνει πολλούς 
προσκυνητές. Ο κεντρικός ναός (καθολικό) έχει εσωτερική 
διαρρύθμιση όπως ακριβώς και τα μοναστήρια του Αγίου 
Όρους με δύο δεσποτικούς θρόνους (για τον Αυτοκράτο-
ρα και τον Πατριάρχη).

 Στο σκευοφυλάκιο φυλάσσονται εκκλησιαστικά κειμήλια 
μεγάλης καλλιτεχνικής, ιστορικής και θρησκευτικής αξίας, 
όπως πατριαρχικά σιγγίλια, παλαιά χειρόγραφα, κεντητά 
άμφια, πατριαρχικοί σταυροί, επιστολές αυτοκρατόρων 
της Ρωσίας του 1692, εικόνες του 15ου έως 19ου αιώνα, 
τμήμα τιμίου ξύλου και μεγάλος αριθμός αγίων λειψάνων. 

Η γυναικεία Μονή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου είναι 
νεόδμητη και είναι η μοναδική, εκτός από τη Μονή του Οσί-
ου στη Συρία. Η αρχιτεκτονική διάταξη των οικοδομημά-
των είναι πολύ φροντισμένη και τα όμορφα παρτέρια με τα 
φυτά και τα άνθη, που παρεμβάλλονται σε αρμονική σχέση 
μεταξύ τους και με τα οικοδομήματα, συμπληρώνουν την 
όμορφη εικόνα και μαρτυρούν την επιμέλεια και την κα-

λαισθησία των μοναχών. Επίσης υπάρχει βαπτιστήριο για 
ενηλίκους και ένας μικρός ζωολογικός κήπος. 

Η θέα από το υπερώο (πύργος) της Μονής είναι υπέ-
ροχη. Βλέπεις τις καταγάλανες ακτές της Πιερίας μέχρι 
το Θερμαϊκό κόλπο, τα δασωμένα Πιέρια Όρη, την Κατε-
ρίνη και τον επιβλητικό Όλυμπο ντυμένο στα λευκά του. 
Εκεί αισθάνεσαι εξουσιαστής όλης αυτής της φύσης που 
απλώνεται μπροστά στα μάτια σου και λόγω του τόπου 
που βρίσκεσαι, ο νους σου πάει στο Δημιουργό αυτής της 
ομορφιάς που σου χάρισε και νιώθεις την υποχρέωση που 
έχεις να τη διατηρείς και να τη σέβεσαι, ώστε να δικαιού-
σαι και να τη χαίρεσαι.

Από τα παραπάνω και από το γεγονός ότι τα ανωτέρω μο-
ναστήρια βρίσκονται και δένουν αρμονικά με ένα υπέροχο 
φυσικό περιβάλλον, προκύπτει ότι η αίσθηση, οι σκέψεις και 
οι συνειρμοί που δημιουργούνται από την επίσκεψή τους, 
συμφωνούν απόλυτα με τους σκοπούς του Συλλόγου μας. 

Επίσης η ιερότητα του χώρου, οι θρησκευτικοί θησαυ-
ροί και τα προσκυνήματα που διαθέτουν, σου δημιουργούν 
ψυχική ανάταση που στοιχεί με τον σκοπό του Συλλόγου 
σχετικά με την Υγεία στο σύνολό της (ψυχική και σωμα-
τική), ενώ τέλος, η μεγάλη προσφορά που μάθαμε ότι εί-
χαν τα δύο πρώτα μοναστήρια στους αγώνες του έθνους, 
μας γεννά μεγαλύτερο σεβασμό γι’ αυτά και τις ανάλογες 
ωφέλιμες σκέψεις.  

καζάρ, στο κέντρο της πόλης, βρεθήκαμε μπροστά στο μνημείο που 
έχουν στήσει οι Λαρισαίοι για να τιμήσουν το σπουδαίο πρόγονό 
τους, που γεννήθηκε μεν στην Κω, η καταγωγή του όμως ήταν από 
τη Θεσσαλία. 

   Ο τάφος του βέβαια, που ήρθε στο φως τον 19ο αι. τοποθετείται 
στην έξοδο της αρχαίας πόλης και εκεί, εκτός από το μνημείο του, 

φιλοξενείται και ένα κενοτάφιο ιατρικό μουσείο που περιλαμβάνει 
μαρμάρινο αντίγραφο της πλάκας που σκέπαζε τον τάφο του, πλά-
κα με τον περίφημο όρκο του, αφορισμούς του Ιπποκράτη για την 
υγεία και την ασθένεια κ.α. 

   Όλα αυτά που περπατήσαμε, είδαμε και ακούσαμε στην 3ήμερη 
αυτή εκδρομή μας εμπλούτισαν ή ανανέωσαν τις γνώσεις μας για την 

ιστορία, τον πολιτισμό, την τέχνη, την προσφορά των ανθρώπων που 
κατοίκησαν και μεγαλούργησαν σ’ αυτή την ελληνική γη της Θεσσα-
λίας και της Μακεδονίας και μας κάνουν σήμερα όλους περήφανους. 

   Ευχαριστούμε το Σύλλογό μας γι’ αυτές τις ευκαιρίες που μας 
έδωσε καθώς επίσης και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης Λάρισας για την ευχάριστη έκπληξη που μας επεφύλαξαν. 

Στον κήπο της Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ Σύρου

Ι.Μ. Ξενιάς Βόλου

Επίσκεψη σε ιερές µονές

είναι χτισμένη σε οροπέδιο με πλούσια βλάστηση 
και έχει και μικρό ζωολογικό κήπο με ζαρκάδια και 
διάφορα είδη πτηνών. Κόσμημα της Μονής και σημείο 
αναφοράς της είναι η εφέστιος θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας της Ξενιάς, φτιαγμένη με κερί και μαστίχα και 

Το λουλούδι της 
Ερήμου

Από αριστερά οι κ. Ι. Παπαδόπουλος, π. Θεόδωρος, η Ηγουμένη 
Αικατερίνα, ο π. Δημήτριος, οι κκ Τ. Τογιοπούλου, Ι. Θεοδω-
ροπούλου,  Αθ. Βαϊράμη, ο κ. Π. Θεοδωρόπουλος και η κα. Ελ. 
Φραγκούλη στη Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ του ΣύρουΣτην τράπεζα της Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ Σύρου

Στην Ι.Μ. Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω κατά την ώρα της ξενά-
γησης από τον ηγούμενο

Ο Αντιδήμαρχος  Λάρισας κ. Απ. Σουρλαντζής & ο Ξεναγός κ. Στ. Γου-
λούλης μας ενημερώνουν για την ιστορία του Αρχ. Θέατρου

Μπροστά από το ‘’Διαχρονικό’’ μουσείο της Λάρισας. Στο κέντρο ο αντιδήμαρχος κ. Σουρλαντζής και δεξιά του η δι-
ευθύντρια του Μουσείου

Του ΊΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 
πρ. ΑΕΡΟΠΑΓΕΊΤΟΥ
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Στις 22/3/18 συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι των ενδιαφερό-
μενων Συλλόγων (Αντικαπνιστικού, Συλλόγου Προστασίας Υγείας 

& Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ, της ΟΙΚΠΑ, της Κοι-
νοτοπίας και του ΣΚΕΑΝΑ) προκειμένου από κοινού 
να συζητήσουν την εφαρμογή του νέου αντικαπνι-
στικού νόμου.  
Στην πρώτη αυτή επιτυχή συνάντηση ο εκπρόσω-

πος των καταστηματαρχών ανέφερε ότι ‘’η εδώ ση-
μερινή συνάντηση, τόσων εκπροσώπων, είναι δηλωτική της 

απόφασής μας ότι όλοι επιδιώκουμε την καθολική εφαρμογή 
του αντικαπνιστικού νόμου’’. Έφερε ως παράδειγμα τις πόλεις 
των Ιωαννίνων και των Τρικάλων, όπου το μέτρο έτυχε ευρεί-
ας αποδοχής και οι αντίστοιχοι Δήμαρχοι, όπως δήλωσε, είχαν 
άριστα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το νέο νόμο η εφαρμογή του περνάει μέσα από 
τους Δήμους και τις Περιφέρειες και οι μελλοντικοί έλεγχοι θα 
γίνονται από τη Διεύθυνση Υγείας, την Αστυνομία, τη Δημοτική 
Αστυνομία και από το Λιμενικό Σώμα.

Ο Δήμος Πατρέων μετά από επίσκεψη αντιπροσωπείας φορέων, 
έδειξε πρόθυμος για συνεργασία στην εφαρμογή του. 

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου εστίασης κ. Τάσος Γιατράς ανέ-
φερε ότι, τον έχει ήδη εφαρμόσει (το σχετικό νόμο) με επιτυχία 
και στα τρία δικά του καταστήματα. 

Ο Δήμαρχος κ. Πελετίδης ανέθεσε στην κα. Κουρή Ήρα να ανα-
λάβει μελλοντικά την επικοινωνία με τους Συλλόγους καθώς και 
την καθιέρωση νέας συνάντησης με τους φορείς.   

Ωστόσο, αποφασίστηκε η σύνταξη σχετικής επιστολής από τον 
κ. Τσαχρέλια, του αντικαπνιστικού Συλλόγου, η οποία θα κοινο-
ποιηθεί στους εμπλεκόμενους Συλλόγους για έγκριση και πιθα-
νή διόρθωσή του, πριν αποσταλεί στο Δήμο και στην Περιφέρεια 
και πριν κοινοποιηθεί στα ΜΜΕ.  

Θεωρούμε ότι αυτή τη φορά, μετά τις τόσες ανεπιτυχείς προ-
σπάθειες του παρελθόντος και με τη συνεργασία των φορέων και 
των πολιτών, καπνιστών και μη, θα ακολουθήσουμε επιτέλους τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα, για την προστασία της Δημόσια Υγείας, για 
την οποία κόπτεται ο Σύλλογός μας μαζί με τόσους άλλους φορείς. 

Ο νέος αντικαπνιστικός νόμος θα τύχει αποδοχής;

Προ ημερών είμαστε προσκεκλημένοι μαζί με άλλους φο-
ρείς της περιοχής από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταροχω-
ρίου, με τον οποίο επιπροσθέτως μας διακρίνει στενή και 

ειλικρινής συνεργασία ετών.
Μέλη του ΔΣ, αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας παρευρέθηκαν 

στα εγκαίνια που έγιναν στο τοπικό Πολιτιστικό κέντρο επ’ ευκαιρία 
της πολύ ωραίας έκθεσης φωτογραφίας που διοργάνωσε ο Σύλλο-
γος στις 11/2/18. 

Οι ανηρτημένες φωτογραφίες στη μεγάλη αίθουσα, ήσαν φω-

τογραφίες από το 1930 και εντεύθεν και πρόσφεραν στον κάθε 
επισκέπτη ζωηρές τις μνήμες από τα καθημερινά βιώματα και τις 
ασχολίες των κατοίκων του Σταροχωρίου. Μία πρωτοβουλία, την 
οποία θεωρούμε πέρα για πέρα πολιτιστική εκδήλωση, που απο-
δεικνύει το μεράκι και την ευαισθησία των σημερινών συνεχιστών 
(μέσω του Συλλόγου) αλλά και το ενδιαφέρον για την αναβίωση 
της παράδοσης. Εντυπωσιασμένα τα άτομα της αντιπροσωπείας 
μας από την όλη οργάνωση και πρωτοβουλία, συνεχάρησαν κατ’ 
αρχήν τον πρόεδρο κ. Μήλα αλλά και τους λοιπούς συντελεστές, 

ευχόμενοι να βρουν μελλοντικούς μιμητές. 
Εμείς απλά παραθέτουμε μία ανάλογη φωτογραφία του παρελ-

θόντος, όπου ο νυν αντιδήμαρχος κ. Ι. Μανέτας, ως πρόεδρος της 
τότε κοινότητας Σταροχωρίου, το 1991, παρέστη με άλλους κοι-
νοτάρχες της περιοχής στην έναρξη της δενδροφύτευσης του Κέ-
ντρου Υγείας Χαλανδρίτσας. Μία συμμετοχή κοινοταρχών σε μία 
καθαρά συμβολικού χαρακτήρα εκδήλωση προς το νέο θεσμό της 
Υγείας, που ξεκινούσε ελπιδοφόρα στηριζόμενη στους φορείς. Ενα 
αφιέρωμα του  Συλλόγου στην Έκθεση.

Από αριστερά η κ. Κωνσταντίνα Θεοφανοπούλου, οι κ.κ. Π. Θεοδωρόπουλος, Κ. Πλώτας, Δ. Μήλας 
(πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Σταροχωρίου), Ι. Δετοράκης, Ανδρ. Ριζούλης (Βουλευτής) και Θ. 
Μπαρής (Δημοτικός Σύμβουλος Ερυμάνθου) στον εκθεσιακό χώρο Σταροχωρίου

Δενδροφύτευση στο ΚΥ Χαλανδρίτσας το 1991. Ανάμεσα στους τότε κοινοτάρχες ο πρόε-

δρος του Σταροχωρίου κ. Ι. Μανέτας. Η φωτ. είναι προσφορά του Συλλόγου στην έκθεση

Σε αίθουσα του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Μαρτίου η 
προγραμματισμένη ιατροκοινωνική εκδήλωση 
με θέμα «Συχνές Αλλεργικές παθήσεις, Παιδιών 
& Ενηλίκων»

Η ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκδήλωση ορ-
γανώθηκε από το Σύλλογο Προστασίας Υγείας & 
Περιβάλλοντος της περιοχής Κ.Υ.Χ. στα πλαίσια 
των εαρινών ενημερώσεών του σε κατοίκους 
και φορείς της περιοχής σε συνδιοργάνωση με 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Διεύθυνση 
Υγείας) και με το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας.

Στην προσφώνηση της η πρόεδρος, του Συλ-
λόγου κα. Ιωάννα Θεοδωροπούλου ανεφέρθη 
στους σκοπούς της εκδήλωσης, στη σπουδαι-
ότητα και στο μέγεθος του προβλήματος για τις 
αλλεργίες στην εποχή μας.  

Καλωσόρισε το βοηθό Περιφερειάρχη κ. Χα-
ροκόπο Αντώνιο, τον Αντιδήμαρχο, εκπρόσω-
πο του Δημάρχου Ερυμάνθου κ. Κανελλάκη 
Περικλή, τον κ. Μπαρή Θεόδωρο, εκπαιδευτικό 
& Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ερυμάνθου, 
τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των Πο-
λιτιστικών Συλλόγων και τη Διευθύντρια του Δη-

μοτικού Σχολείου Χαλανδρίτσας. 
Ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους συνδιορ-

γανωτές τη Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδος και το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας, 
τον συντονιστή της τράπεζας κ. Γρηγόρη Αλόκριο, 
Διευθυντή του ΚΥΧ, τους ομιλητές κ.κ. Κατερί-
να Μπρίνια MD MSc, Αλλεργιολόγο  με θέμα : 
«Οξείες Αλλεργικές Αντιδράσεις», τον Νικόλαο 
Μπαραμπάτη, Πνευμονολόγο με θέμα: «Αλλερ-
γικό άσθμα» και την Έλσα Βακουφτσή, Παιδία-
τρο Κ.Υ. Χαλανδρίτσας με θέμα: «Αλλεργίες στα 
παιδιά » καθώς και το ακροατήριο. Σημειωτέον 

ένας στους πέντε Έλληνες νοσεί από αλλεργίες. 
Τελευταία όμως παρατηρείται μία παγκόσμια 
έξαρση που αγγίζει το 45%, ενώ το 2050 υπολο-
γίζεται, όπως ανέφερε η ομιλήτρια κα. Μπρίνια, 
όλος ο πληθυσμός θα είναι αλλεργικός. 

Με στοχευμένες ερωτήσεις των συμμετεχό-
ντων ακολούθησε συζήτηση, αποτέλεσμα των 
επιτυχημένων εισηγήσεων των ομιλητών με τα 
ενδιαφέροντα θέματα που ανέπτυξαν.

(Οι ομιλίες θα δημοσιευθούν 
στο επόμενο φύλλο της «Υπαίθρου»

Συχνές 
Αλλεργικές 
παθήσεις, 
Παιδιών 
και Ενηλίκων

Ο συντονιστής  κ. Γρηγόρης Αλόκριος δεύτερος από δεξιά και οι ομιλητές από αριστερά η κυρία 
Ε. Βακουφτσή, ο κ. Ν. Μπαραμπάτης και δεξιά η κ. Κ. Μπρίνια.

Η κα. Ι. Θεοδωροπούλου πρόεδρος του Συλ-
λόγου στο βήμα

Σταροχώρι: Αναβιώνουν με μεράκι τη παράδοση
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Επόμενες Εκδηλώσεις Συλλόγου

27-28 Απριλίου: 
Προσκυνηματική εκ-

δρομή στην Τήνο

29 Απριλίου: 
Let’s do it-Καθαρισμός 

παραγλαύκειων οδών

13 Μαΐου: 
Πέρασμα στο Φαράγγι του 

Βουραϊκού (πεζοί & με Οδο-
ντωτό) 

20 Μαΐου: 
Περίπατος υγείας στη Νε-

ρομάνα Κρήνης με το Σύλ-
λογο Ανάδειξης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς Κρήνης

26 Μαΐου: 
Μονοήμερη εκδρομή στη 

Μολυβδοσκέπαστη

3 Ιουνίου: 
Ανάβαση Ομπλού με το 

Σύλλογο Ανάδειξης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς Κρήνης

10 Ιουνίου: 
Παγκόσμια Ημέρα Πε-

ριβάλλοντος (Αγ. Κων/νο 
Μοίραλι)

Στις 23 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: 
‘’Κορινθιακός κόλπος θαλάσσια NATURA 2000’’.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Γιάννης Καλόγλου, ειδικός σύμβουλος του ανα-
πληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Την εκδήλωση συνδιοργάνω-
σαν: ο Δήμος Ναυπακτίας, ο Δήμος Δωρίδος, ΣΠΟΑΚ ‘’ΑΡΙΩΝ’’ , Πανελλήνιο 
Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), στο οποίο ο Σύλλογός μας εί-
ναι μέλος, η Οικολογική Κίνηση Πάτρας, το Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και ο 
Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Μαιώνιας. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η πλήρης ανάλυση των νέων δεδομένων που 
δημιουργούνται στον Κορινθιακό με την ανακήρυξή του σε θαλάσσια NATURA 
και τη δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης. 

Ο νεοσύστατος Φορέας Διαχείρισης του Κορινθιακού κόλπου θα μελετήσει 
την περιβαλλοντική προστασία του κόλπου σύμφωνα με τους κανονισμούς για 
τις προστατευόμενες περιοχές ‘’NATURA 2000’’.

Δυστυχώς σε αυτή τη φάση δεν θα ληφθούν μέτρα περιορισμού της αλιείας.    

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ συμμετείχε στη διπλή γιορτή της 
25ης Μαρτίου με καταθέσεις στεφάνων στη Χαλανδρίτσα (η κ. Μαρία Ταγκαλάκη), στη Οβρυά (ο κ. Ι. 
Πολυδωρόπουλος) και στο Μπεγουλάκι (η κ. Κ. Θεοφανοπούλου).

Η κυρία Κωνσταντίνα Θεοφανοπούλου καταθέτει στεφάνι 
στο Ηρώον του Μπεγουλακίου

Ο κύριος Ι. Πολυδωρόπουλος καταθέτει στεφάνι 
στο Ηρώον της Οβρυάς. 

Το Σάββατο 24 Μαρτίου μέλη και φί-
λοι του Συλλόγου παρακολούθησαν μετά 
την επίσκεψή τους στο Ιδρυμα Νιάρ-
χος στη νέα Λυρική Σκηνή, την Οπερα 
Λουτσία ντι Λαμερμούρ. Μία βραδιά 
απόλαυσης γεμάτη εξαίσιες μελωδίες. 

Εντυπωσιαστήκαμε από την αίγλη της 
Νέας Λυρικής Σκηνής, την πολυτέλεια, 
την εξυπηρέτηση και την καθαριότητα. 
Φαίνεται πως η ιδιωτική πρωτοβουλία 
φέρνει αποτέλεσμα. Αξιοθαύμαστη ήταν 
η βιβλιοθήκη του ιδρύματος, η οποία 
μελλοντικά θα αποτελέσει τη βάση της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης. 

Παρακολουθήσαμε ένα αριστούργημα 
του Μπελκάντο με τη μεγαλειώδη φωνή 
της Πατρινής σοπράνο Βασιλικής Κα-
ραγιάννη. Μέλη του Συλλόγου μίλησαν 
για την παράσταση ‘’της δεκαετίας’’ και 
όλοι επέστρεψαν από μία εκδρομή γε-
μάτη πολιτισμό και μελωδία.

Ο Σύλλογος... στα κόκκινα καθίσματα της 
Λυρικής Σκηνής του Ιδρύματος Νιάρχου

Μανιτάρια ενδιαφέρον
Μετά από ενημέρωση που είχα από φίλο γεωπόνο, σας μεταφέρω τα παρακάτω:
Ο Έλληνας έχει μια μανία να τρώει λευκό εισαγόμενο μανιτάρι από την Πολωνία, 

γιατί πιστεύει ότι επειδή είναι λευκό είναι και αγνό. Διαβάστε λοιπόν τι συμβαίνει.
Τις 2 βδομάδες των εορτών, πουλήθηκαν 200 τόνοι εισαγόμενου λευ-

κού,(AGARICUS )μπαγιάτικου, και ψεκασμένου με φορμόλη και χλωρίνη (για να 
είναι άσπρο) μανιταριού και ωφελήθηκαν 2 εταιρείες γερμανικών συμφερόντων. 
Κατά το ίδιο διάστημα, πουλήθηκαν 30 τόνοι ολόφρεσκου(ημέρας) Πλευρότους 
(ΤΕΛΕΙΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ) που παρήχθηκε από 45 μικρές οικογενειακές γεωργικές 
μονάδες που μαζί με τους εργαζόμενους εκεί, έδωσε «ψωμί» σε πάνω από 300 
οικογένειες . Εάν συνέβαιναν αντίστροφα, τότε αντί για 45 μονάδες θα ζούσαν 
300 μονάδες  και συνολικά με τους εργαζόμενους πάνω από 4000 άτομα!!!! Αυτό 
είναι ένα απλό μάθημα γεωργικής οικονομίας αλλά πολλαπλασιάστε το Χ 5.000 
ή 10.000 για να δείτε τι γίνεται και στους άλλους κλάδους της γεωργίας. Και όλα 
αυτά γιατί οι Έλληνες δεν γνωρίζουν ότι το «λευκό» μανιτάρι από την Πολωνία 
παράγεται πάνω σε κοτίσια κοπριά και για να φαίνεται λευκό όταν έρχεται στην 
Ελλάδα (στην καλύτερη περίπτωση 5 ημερών μπαγιάτικα)  ψεκάζεται με χλωρίνη 
και φορμόλη, ενώ το πλευρότους απλά καλλιεργείται σε καθαρό ελληνικό άχυρο 
και είναι τελείως βιολογικό !!!!

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 
2018 στον πολυχώρο  Εκδη-
λώσεων  «Αγορά Αργύρη» δι-
οργανώθηκε Ημερίδα από το 
ΥΠΕΝ για την προώθηση του 
Θαλάσσιου Χωροταξικού στην 
Ανατολική Μεσόγειο .

Το πρόγραμμα συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιεί-
ας (EMFF) και έχει διάρκεια 
δυο ετών.

Συμμετέχουν σ’ αυτό η Ιτα-
λία, η Σλοβενία, η  Κροατία και 

η Ελλάδα. Τα θέματα που ανα-
πτύχθηκαν ήσαν: Θαλάσσιος 
Χωροταξικός Σχεδιασμός σε 

Ανατολική Μεσόγειο και Ελ-
λάδα, Το Θαλάσσιο Περιβάλ-
λον και η γεωμορφολογία της 

παράκτιας ζώνης σε συνδυ-
ασμό με το Θ Χ Σ , Θαλάσσια 
Εργαλεία και Πολιτικές για τον 
Θ .Χ .Σ ., Παρουσίαση της Με-
λέτης Περίπτωσης  SUPREME 
:  Κορινθιακός κόλπος - Εσω-
τερικό Ιούνιο.

Εκ μέρους του Συλλόγου 
παρευρέθησαν οι κκ: Κων-
σταντίνα Θεοφανοπούλου 
και Θανάσης Θεοδωρόπου-
λος του Χρήστου και ως μέλος 
της 7μελους γραμματείας του 
ΠΑΝΔΟΙΚΟ .

Ηµερίδα στα πλαίσια του διακρατικού προγράµµατος 
θαλάσσιας χωροταξίας  «supreme»

Αναμνηστική φωτογραφία μπροστά στο Ιδρυμα Νιάρχου, για όσους δεν 
προτίμησαν τον... καφέ

Κορινθιακός: ∆εν λα�βάνονται 
�έτρα περιορισ�ού της αλιείας

Κρασί χαμηλής-μηδενικής περιεκτικότητας σε αλκοόλη (!...) παρήγαγαν 
ο Χ. Κολυπέρας, από την περιοχή μας κι ο Δρ Κ. Πουλάς. Μάλιστα τονίζουν 
ότι το τελικό προϊόν έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, ενώ 
διατηρούνται τα γευστικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και ανοίγουν 
προοπτικές για νέες αγορές (πχ χώρες που απαγορεύεται το αλκοόλ) και μπο-
ρούν να το απολαύσουν και ομάδες που το απέφευγαν για λόγους υγείας ...

Πηγή: Agronea

Κρασί «0 alkohol»
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Το Σάββατο 17/3 μέλη του 
Συλλόγου Προστασίας Υγεί-
ας και Περιβάλλοντος πε-
ριοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας 

απόλαυσαν μια ωριαία ξενάγηση 
στο γενέθλιο σπίτι του μεγάλου μας 
ποιητή, Κωστή Παλαμά. Η συγκί-
νηση, η υπερηφάνεια, η αναγνώ-
ριση της εκπληκτικής δουλειάς της 
αναστήλωσης, η χαρά που ένιωθε 
κανείς, καθώς φανταζόταν τον Πα-
λαμά καθισμένο στο γραφείο του με 
το κεφάλι του αναπαυόμενο στην 
παλάμη του χεριού του, ήταν συ-
ναισθήματα όμορφα.

Η επιθυμία των Πατρινών να δι-
ασωθεί το σπίτι του Παλαμά πήρε 
σάρκα και οστά τον Νοέμβριο του 
2014, όταν το ερειπωμένο οίκη-
μα αγοράστηκε από τον Αθ. Στε-
φανόπουλο και αποκαταστάθηκε 
με σεβασμό στην εσωτερική φυ-
σιογνωμία του ενώ παράλληλα 
ιδρύθηκε η Στέγη Γραμμάτων Κ. 
Παλαμά, η οποία έχει ως στόχο τη 
μελέτη και τη διάδοση του έργου 
του ποιητή, την προώθηση εκδο-
τικών κι ερευνητικών προγραμμά-
των, τη διοργάνωση συνεδρίων και 
συναυλιών κ.α. Το πιο σημαντικό 
είναι, ότι κάθε Πατρινός μπορεί να 
εισέρχεται στην οικία του ποιητή 
μας, να διαβάζει και να μελετά στην 
βιβλιοθήκη, που έχει δημιουργηθεί 
για το σκοπό αυτό.

Κατά την επίσκεψή μας και κα-
θώς το ενδιαφέρον των μελών 
του Συλλόγου ήταν μεγάλο, χω-
ριστήκαμε σε δυο ομάδες για την 
ξενάγηση. Η άρτια αναστήλωση 
σε συνδυασμό με τα προσωπι-
κά αντικείμενα του ποιητή αλλά 
κι όσα  δώρισαν στη Στέγη Πα-
τρινοί συλλέκτες μας συνεπή-
ραν. Περιλαμβάνει στο ισόγειο 
το εκθετήριο. Οι υπόλοιποι χώροι 
είναι αφιερωμένοι στην ανάδει-
ξη του πνευματικού έργου του 

ποιητή. Ο διάδρομος, γεμάτος με 
φωτογραφίες οδηγεί στην όμορ-
φη αυλή. Εντύπωση προκάλεσε 
το τζάκι του σπιτιού από χιώτικο 
μάρμαρο, που δεσπόζει στον χώ-
ρο με την απλότητά του αλλά και 
το μαύρο πιάνο με ουρά λάφυρο 
της γερμανικής κατοχής. 

Στο ίδιο σπίτι, γεννήθηκε η Ματ-
θίλδη Σεράο, ποιήτρια και λογο-
τέχνης, που κατόπιν μετακόμισε 
στη Νάπολη. 

Η Στέγη Γραμμάτων του Κωστή 
Παλαμά κοσμεί την πόλη μας. Ας 
το αγκαλιάσουμε, ας «ακουμπή-
σουμε» στο μεγαλόπνοο έργο του 
Παλαμά. Περίμενε πολλά χρόνια 
η πόλη μας για μια τέτοια πνευ-
ματική εστία.

Για ακόμα μια χρονιά τα μέλη και οι φίλοι του Συλ-
λόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της 
περιοχής του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας , γλέντησαν την Τσι-
κνοπέμπτη στη παραδοσιακή ταβέρνα «Μουριές» , 
πιστοί στη συνήθεια επτά ετών .

Σε πείσμα των χαλεπών καιρών πλημμύρισαν κυ-
ριολεκτικά το χώρο , μέχρι τελευταίας σπιθαμής , και 
διασκέδασαν με τη ψυχή τους μέχρι τις πρώτες μετα-
μεσονύχτιες ώρες . Η μουσική συμπλήρωσε ευχάρι-
στα τις γαστρονομικές απολαύσεις και το γλυκόπιοτο 
κρασί . Το μουσικό σχήμα του κου. Βαγγέλη με τη 
συμμετοχή του μέλους του Συλλόγου μας κας. Ρέ-
ντζη δημιούργησε πολύ κέφι και  το γλέντι συνεχί-
στηκε σε πιο μοντέρνους ρυθμούς , με καρναβαλικά 
τραγούδια , ενώ παραπονεμένοι δεν έμειναν ούτε οι 
λάτρεις της λαϊκής μουσικής , αλλά και οι θιασώτες 
του βαλς και του ταγκό .

Όλοι οι συμποσιαστές  έμειναν κατευχαριστημένοι 
, ευχόμενοι αλλήλους καλές απόκριες και του χρό-
νου με υγεία .

Απόλαυσαν το 
παραδοσιακό γλέντι 
της Τσικνοπέμπτης

Στο σπίτι του Κ. Παλαμά 
«ακουμπά» όλη η Πάτρα

ματική εστία.


