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Μαζική συμμετοχή με «πλούσια» συγκομιδή 
Ο Σύλλογος 
Προστασίας 
Υγείας και 

Περιβάλλοντος 
πήρε μέρος στην 
εθελοντική εκ-
στρατεία «Let’s 
do it Greece»

Η καύση 
υπονομεύει τις 

προσπάθειες 
ανακύκλωσης

ΖΗΤΑΜΕ την καθολική και συνεχή 
εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου

Κοινή επιστολή των Συλλόγων προς τους φορείς με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου)

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται συνείδηση στο κοινό και βέβαια σε πολλούς καπνιστές, ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά 
και ανεπανόρθωτα την υγεία μας. Αυτή την πεποίθηση έχουν όλοι οι επίσημοι φορείς (Π.Ο.Υ., Επιστημονική Κοινότητα και Κρατική). Η 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος έχει σαν στόχο να επιστήσει την προσοχή και να μας κάνει να αναλογιστούμε τις παγκόσμιες 
πρακτικές μάρκετινγκ των καπνοβιομηχανιών, που δελεάζουν τους πολίτες και ιδιαίτερα τα νεαρά άτομα μέσω των διαφημίσεων, εξι-
δανικεύοντας το κάπνισμα σε τηλεοπτικές, κινηματογραφικές ταινίες, σε διάφορα αθλητικά γεγονότα και πολύ περισσότερο στις ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ πόλεων και υπαίθρου. 

(συνέχεια στη σελίδα 6)

Ένας και μοναδικός
ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ

Σώστε τις θάλασσές μας
Επιστολή του  ΠΑΝΔΟΙΚΟ 
σε τρεις υπουργούς 
για τα νέα συστήματα 
αλιείας στα γρι-γρι 

Εστάλη πρόσφατη επιστολή – αναφορά 
του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Ορ-
γανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) στους αρμόδιους 
Υπουργούς Περιβάλλοντος (κ. Φάμελλο),

Τα απόβλητα έγιναν εμπόρευμα

συνέχεια στη σελ. 8

ΣΕΛΙΔΑ 5συνέχεια στη σελ. 8

ΣΕΛΙΔΑ 4

Το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια πρωτοβουλία για να ελαχιστοποιηθούν τα απόβλη-
τα και να επεκταθεί η αξία των προϊόντων και των πόρων επεξεργασίας αυτών.  

Καταρτίστηκε μια ιεράρχηση των αποβλήτων και η αποτέφρωση βρίσκεται ακριβώς πάνω από την 
υγειονομική ταφή αυτών. Με άλλα λόγια, ότι μπορεί να ανακυκλωθεί ή να λιπασματοποιηθεί, δεν θα 
πρέπει να καεί.

Αυτό συμβαδίζει με τον στόχο της ΕΕ για την ανακύκλωση, που συμφωνήθηκε το 2008, με σκοπό να 
ανακυκλωθεί το 50% όλων των αστικών αποβλήτων, έως το 2020.

Σημειωτέον ότι η καύση των αποβλήτων για ενέργεια υπονομεύει τις προσπάθειες ανακύκλωσης της 
Ευρώπης, οδηγώντας τα απόβλητα στους αποτεφρωτήρες αντί για επαναχρησιμοποίηση και ανακύ-
κλωση, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο τον στόχο της οδηγίας για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.

(Αποσπάσματα άρθρου Ν.Κατσαρού, π. προέδρου ΕΦΕΤ)
Με την Απόφαση της Ε.Ε. 2017/2373 στις 12 Δεκεμβρίου του 2017, επιτρέπεται η προσθήκη 

της πολυφαινόλης υδροξυτυροσόλης στα σπορέλαια. Η υδροξυτυροσόλη είναι μία από τις 
βασικές πολυφαινόλες στο ελαιόλαδο που το προστατεύουν από την οξείδωση και συγχρόνως 
προστατεύει και τον οργανισμό μας από καρδιαγγειακά νοσήματα. Είχε προηγουμένως 
εγκριθεί από την ΕΕ επίσης η προσθήκη και του άλλου αντιοξειδωτικού 
της α-τοκογερόλης (βιταμίνης Ε) στα σπορέλαια.

Όλα αυτά επιφέρουν καίριο πλήγμα στο ελαιόλαδο, αφού οι 
εταιρείες σπορελαίων, θα μπορούν να ισχυρίζονται 
και να διαφημίζουν ότι τα σπορέλαιά τους, έχουν 
τις ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες του ελαι-
ολάδου, την σταθερότητα έναντι της οξείδω-
σης (όπως και το ελαιόλαδο) και συγχρόνως 
είναι φθηνότερα. Σήμερα η απειλή είναι 
μεγαλύτερη αν το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και το 
Υπουργείο Υγείας δεν κινηθούν 
συντονισμένα και οι ενώσεις 
παραγωγών δεν αντιδράσουν 
δυναμικά, η αγορά ελαιολάδου 

Σοβαρή απειλή για το ελληνικό ελαιόλαδο 

συνέχεια στη σελ. 5

Υδροξυτυροσόλη στα σπορέλαια

Αντιπροσωπεία μας φωτογραφίζεται με τον Περιφ. κ. Απ. Κατσι-
φάρα μπροστά από τα άκοπα ξερά χόρτα
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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 απορριμματοφόρο περνώντας την 
πύλη του Κέντρου Διαλογής Ανακυ-
κλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της εταιρεί-

ας WATT στο Κορωπί, αφήνει προς διαλογή 
το περιεχόμενο των μπλε κάδων που συλ-
λέγει, περίπου 250 τόνους κάθε ημέρα. Η 
διαλογή του περιεχομένου γίνεται με μηχα-
νικά μέσα, ανάλογα με το μέγεθος, το σχήμα, 
το βάρος και το υλικό. Έτσι προκύπτουν 12 
κατηγορίες υλικών (διαφορετικά είδη πλα-
στικών, χαρτιού, σιδηρούχων και γυαλιού).
Το περιεχόμενο των μπλε κάδων ανακυ-
κλώνεται κατά 45-47% του συνόλου, ενώ το 
υπόλειμμα είναι σκουπίδια ή και υλικά που 
δεν ανακυκλώνονται.  Όταν ολοκληρωθεί η 
διαλογή, μεταφέρεται το υπόλειμμα στους 
ΧΥΤΑ και ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος 
ταφής. 

Τα ΚΔΑΥ (Κέντρα 
Διαλογής Ανακυ-
κλώσιμων Υλικών) 
δεν λειτουργούν όλα 
με τον ίδιο τρόπο. Άλ-
λα ανήκουν στην ΕΕ-
ΑΑ (Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακυ-
κλώσιμων), άλλα είναι 
ιδιωτικά, συμβεβλη-
μένα μαζί της ή άλλα  
ανήκουν σε δήμους ή 
Φορείς Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων. 
Το  2016 ανακυκλώ-
θηκαν 547.000 τόνοι 
υλικών συσκευασί-
ας κυρίως από τους 
μπλε κάδους, τους 
μπλε κώδωνες και τις υπόλοιπες δραστη-
ριότητες της ΕΕΑΑ (Ελληνικής Εταιρείας 
Αξιοποίησης Ανακυκλώσιμων). 

Τα έσοδα από την πώληση υλικών προς 
ανακύκλωση ανήκουν στα ΚΔΑΥ, τα οποία 
καταθέτουν τα τιμολόγια στην ΕΕΑΑ για να 
αποδείξει το ‘’κλείσιμο’’ του κύκλου. 

Τα ανακυκλώσιμα πωλούνται απευθεί-
ας σε μεγάλες ελληνικές ή ξένες εταιρείες, 
που λειτουργούν ως μεσάζοντες στο διεθνές 
«χρηματιστήριο της ανακύκλωσης» διαχει-
ριζόμενες τεράστιες ποσότητες ή πωλούνται 
σε εταιρείες που τα επεξεργάζονται για να 
τα μετατρέψουν σε δευτερογενές υλικό, το 
οποίο με τη σειρά του πωλείται στις ενδια-
φερόμενες επιχειρήσεις. Η ποιότητα των 
ανακυκλώσιμων υλικών είναι κομβικής 
σημασίας. «Το πλαστικό δεν είναι σκουπίδι, 
έχει αξία και δημιουργεί θέσεις εργασίας»

Περίπου 700.000 τόνοι πρώτων υλών 
εισάγονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα από τη 
βιομηχανία πλαστικών, ενώ 370.000 τόνοι 
παράγονται στη χώρα μας στον κλάδο της 
μεταποίησης, με τον τζίρο του κλάδου να 
εκτιμάται στα 2 δισ. ευρώ. 

Το πλαστικό δημιουργεί και στη χώρα μας 
θέσεις εργασίας και προϊόντα που διευκο-

λύνουν τον τρόπο ζωής. Το δαιμονοποιού-
με όμως επειδή το πετάμε. Δεν είναι, όμως, 
σκουπίδι. Είναι ένα υλικό που έχει αξία. 

Πρέπει να γίνει καλύτερη εκπαίδευση του 
κόσμου στη σωστή χρήση του μπλε κάδου 
και να προχωρήσουμε στη δημιουργία του 
καφέ κάδου για τα κομποστοποιήσιμα. Μεσο-
πρόθεσμα πρέπει να περάσουμε στα τέσσερα 
χωριστά ρεύματα για τη συλλογή των ανα-
κυκλώσιμων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλου-
μίνιο), όπως λειτουργεί η Βόρεια Ευρώπη. 
Όταν ένα ΚΔΑΥ παραλαμβάνει πιο καθαρούς 
μπλε κάδους, τότε θα προωθήσει καλύτερο 
υλικό στα εργοστάσια ανακύκλωσης, που με 
τη σειρά τους θα παράγουν καλύτερο δευ-
τερογενές υλικό για επαναχρησιμοποίηση.

Είναι χρήσιμο να βελτιωθεί το σύστημα 
συλλογής και διαλο-
γής των υλικών, γιατί 
η συλλογή όλων των 
συσκευασιών σε έναν 
μόνο κάδο δεν βοη-
θάει, δημιουργεί πρό-
βλημα. 

Η ποιότητα των 
υλικών από τον μπλε 
κάδο είναι χαμηλή. Ο 
Γερμανός θα πλύνει 
τη συσκευασία πριν 
την πετάξει. Εμείς πε-
τάμε στους μπλε κά-
δους άπλυτα δοχεία, 
σάλτσες, παπούτσια 
και ψόφια ζώα. 

Η νέα στρατηγική 
της Ε.Ε. για τα πλαστι-
κά στοχεύει στη βιο-

μηχανία. Προβλέπει την κατάρτιση νέων 
κανόνων για τις συσκευασίες, ώστε να βελ-
τιωθεί η ικανότητα ανακύκλωσης των πλα-
στικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην 
αγορά και να αυξηθεί έτσι η ζήτηση για ανα-
κυκλωμένες πλαστικές ύλες.

Απαιτείται ακόμη πολύ δουλειά, ώστε η 
περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμ-
μάτων να γίνει συνείδηση από όλους μας, 
είτε από την πολιτεία, είτε από τους πολίτες 
ή τις εταιρείες κλπ. 

Το 50% περίπου, όπως ανεφέρθη, των 
μπλε κάδων πηγαίνουν στους ΧΥΤΑ.

Χαρτί ανακυκλωμένο για την δημιουργία 
χαρτοπολτού εισάγουμε από την Βουλγαρία 
ή όπου αλλού βρεθεί, επειδή εμείς δεν μπο-
ρούμε να καλύψουμε την εγχώρια ζήτηση. 
Βιομάζες ή κρεατάλευρα για την παραγω-
γή ζωοτροφών και αυτές τις εισάγουμε. Τα 
δικά μας προτιμούμε να τα πετάμε στα χω-
ράφια ή να τα καίμε χωρίς βέβαια να εκμε-
ταλλευόμαστε την θερμική ενέργεια, όποια 
και αν είναι αυτή. Πλαστικό ανακυκλωμένο 
και αυτό το εισάγουμε. 

Απαιτείται  ενημέρωση
και αδιάκοπη παιδεία. 

 Πηγή: http://www.kathimerini.gr

Κάθε χρόνο, 56 ΔΙΣ. ΖΩΑ στοιβάζονται 
σε βρόμικα, σκοτεινά κλουβιά και σφά-
ζονται για να ικανοποιήσουν τον εθισμό 
μας στο κρέας.  

Είναι πραγματικά φρικτό και ίσως χρει-
αστούν χρόνια για να μπει λουκέτο στις 
άθλιες βιομηχανίες κρέατος. Αλλά υπάρ-
χει κάτι που όλοι μπορούμε να κάνου-
με από σήμερα για να επιταχύνουμε το 
κλείσιμό τους: να τρώμε λιγότερο κρέας.  

Το Avaaz έχει 46 εκατ. μέλη παγκο-
σμίως. Αν όλοι δεσμευτούμε να απέ-
χουμε απ’ το κρέας έστω για μία μέρα 
τη βδομάδα (ακόμη κι αν είμαστε ήδη 
χορτοφάγοι ή βίγκαν) και ζητήσουμε 
από φίλους, διασημότητες και εταιρεί-
ες να συμμετέχουν, θα δημιουργήσου-
με τη μεγαλύτερη παγκόσμια δέσμευση 
που έγινε ποτέ!  

Ας δώσουμε στις μεγαλοβιομηχανίες 

κρέατος να καταλάβουν ότι οι μέρες τους 
είναι μετρημένες κι ας κάνουμε την αρχή 
για να ανατρέψουμε αυτή τη βαρβαρότητα.

Η κατανάλωση κρέατος δεν ευθύνεται 
μόνο για τον μαζικό βασανισμό ζώων, 
αλλά σκοτώνει και τον πλανήτη μας! Η 
κτηνοτροφία συμβάλλει στην υπερθέρ-
μανση του πλανήτη περισσότερο από 
όλα τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα και τα 
λεωφορεία μαζί, ενώ το 75% της καλλι-
εργήσιμης έκτασης της Γης χρησιμοποι-
είται για την παραγωγή ζωοτροφών. Η 
κατάσταση έχει ξεφύγει!  

Δε χρειάζεται να γίνουμε όλοι χορτο-
φάγοι απ’ τη μια μέρα στην άλλη, αλλά 
σύμφωνα με τους ειδικούς η μείωση της 
κατανάλωσης κρέατος είναι ό,τι καλύτερο 
μπορούμε να κάνουμε για να σταματή-
σουμε την καταστροφή του πλανήτη μας.  

Υπάρχει ήδη δυναμική, αλλά αν δη-

μιουργήσουμε τώρα μια ισχυρή παγκό-
σμια δέσμευση, το κίνημά μας σε όλο 
τον κόσμο, από την Ινδία και τη Βραζιλία 
μέχρι την Ευρώπη, θα έχει τη μοναδική 
δυνατότητα να προκαλέσει μια παγκό-
σμια αλυσιδωτή αντίδραση, για να μει-
ωθεί δραστικά η ζήτηση για κρέας. Ας 
δεσμευτούμε όλοι και όλες να κάνουμε 
ένα μικρό βήμα σήμερα: 

Πολλοί πίστευαν ότι δε θα μπορού-
σαμε ποτέ να σταματήσουμε τον εθισμό 
μας στα ορυκτά καύσιμα, αλλά όταν αρ-
κετοί από εμάς αρχίσαμε να αλλάζουμε 
τις συνήθειές μας και να απαιτούμε από 
τις κυβερνήσεις μας να λάβουν μέτρα, 
ταράξαμε τα νερά. Ας ενώσουμε ξανά τις 
δυνάμεις μας, για να σταματήσουμε μαζί 
αυτή τη βαρβαρότητα και να σώσουμε 
τον πλανήτη μας.  

Πηγή: Avaaz

Το   κείμενο  σχετικά με την ανα-
κύκλωση το έχει γράψει η μαθήτρια 
Ρωμαΐδη Θέμις-Αριάδνη μαθήτρια 
της Β΄ Γυμνασίου του 10ου Γυμνα-
σίου Πατρών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
-Καλημέρα παιδιά! (χαιρέτησε ο δά-

σκαλος τα παιδιά χαμογελαστός μπαί-
νοντας στην τάξη)

-Καλημέρα κύριε! (χαιρέτησαν όλα 
τα παιδιά τον δάσκαλο με μια φωνή)

-Σήμερα θα μιλήσουμε για το πε-
ριβάλλον μας και ειδικότερα για ένα 
πολύ φλέγον ζήτημα.

-Κύριε, τι θα πει «φλέγον ζήτημα»? 
(ρώτησε το Μαράκι που ήταν όλο ερω-
τήσεις και της άρεσε να μαθαίνει πράγ-
ματα)

-Φλέγον μικρούλα μου θα πει........
-Ότι καιγόμαστε! ( Διέκοψε τον δά-

σκαλο ο Σπυράκος )
- Πολύ σωστά Σπύρο. Όμως πιο κα-

λά, φλέγον θα πει «επείγον». Σήμερα 
λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα επείγον 
ζήτημα σε σχέση με το περιβάλλον 
μας. Για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Μήπως 
ξέρει κάποιος να μου πει τι είναι ανα-
κύκλωση?

-Κύριε!
-Μόνο ένα χέρι???? (ρώτησε ο 

δάσκαλος μετά από λίγο έκπληκτος, 
βλέποντας μόνο το χέρι της Μαρίας 
σηκωμένο, που εννοείται ότι δεν θα 
της ξέφευγε κάτι τέτοιο)

- Τέλος πάντων. Έλα Μαράκι μου 
για πες μας.

-Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι 
η διαδικασία με την οποία επαναχρη-
σιμοποιείται οτιδήποτε χρησιμοποι-
εί ο άνθρωπος στην καθημερινότητά 
του. Στην διαδικασία αυτή, συνήθως τα 
απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώ-
τες ύλες από τις οποίες παράγονται 
νέα αγαθά.

-Μπράβο Μαράκι! (επαίνεσε ο δά-
σκαλος το Μαράκι με καμάρι)

-Σπασίκλα! ( είπε θυμωμένος ο Πε-
τράκης στη Μαρία)

- Δεν είναι σπασίκλας Πέτρο κάποιος 
που γνωρίζει 5 πράγματα για την ανα-
κύκλωση και δεν είναι καθόλου κακό. 

Κάκιστο είναι που δεν ξέρετε εσείς οι 
υπόλοιποι, που κοροϊδεύετε την Μα-
ρία, τι θα πει ανακύκλωση  και που από 
ό,τι καταλαβαίνω, δεν  κάνετε ανακύ-
κλωση ούτε στα σπίτια σας. Ξέρετε τι 
τρομερές συνέπειες έχει αυτό για το 
περιβάλλον?

- Κύριε, κύριε να πω? (πήρε πάλι 
θέση το Μαράκι)

-Κάτω εσύ το χέρι, γιατί θα σου το 
κόψω από την ρίζα κακομοίρα μου. 
Κάτω!! (αποπήρε άσχημα το Μαράκι ο 
Πέτρος. Όμως ο δάσκαλος δεν έδωσε 
σημασία και συνέχισε)

- Το πλαστικό παραδείγματος χά-
ριν, είναι ένα υλικό που οπωσδήποτε 
πρέπει να ανακυκλώνεται. Το πλαστικό 
παιδιά είναι ένα υλικό το οποίο λιώ-
νει και γίνεται λίπασμα  πάρα μα πάρα 
πολύ δύσκολα. Αν δεν ανακυκλωθεί 
λοιπόν, χώνεται βαθιά μέσα στο χώ-
μα, με αποτέλεσμα την μόλυνση του 
περιβάλλοντοςκαι ακόμα χειρότερα, 
την μείωση της ζωής μας.

-Τττττηςςς.......ζωής μας? της δικιά 
μας της ζωής?( Ρώτησε η Χριστίνα 
τρομαγμένη)

-Όχι του γείτονα! (της απάντησε ει-
ρωνικά ο Πέτρος που δεν άφηνε ποτέ 
τίποτα ασχολίαστο)

- Και βέβαια Χριστίνα μου της ζω-
ής μας. (απάντησε στην Χριστίνα ο δά-
σκαλος γλυκά, ρίχνοντας ένα απότομο 

βλέμμα στον Πέτρο που είχε αρχίσει να 
του σπάει τα νεύρα.)

- Παναγία και Χριστέ! ( σταυροκοπή-
θηκε ο Γιάννης που όπως και η Χρι-
στίνα φοβόταν τον θάνατο)

- Μόνο με την βοήθεια του Χριστού 
και της Παναγίας δεν μπορούμε να σω-
θούμε Γιάννη μου. Οι παλαιοί έλεγαν 
«συν Αθηνά και χείρα κίνει»

-Κύριε τι θα πει « συν Αθηνά και 
χείρα κίνει»?

- Θα πει να το βουλώσεις λίγο έξυπνη 
να κάνουμε μάθημα. (Να σου πάλι και 
ο Πετράκης με την κακία στο στόμα)

- Πέτρο! (φώναξε επιτέλους ο δά-
σκαλος τον Πέτρο χτυπώντας δυνατά 
το χέρι του στην έδρα) «Συν Αθηνά και 
χείρα κίνει « θα πει Μαράκι μου, ότι 
μαζί με τον θεό, ( θεά Αθηνά για τους 
αρχαίους) πρέπει να κουνάμε και εμείς 
το χεράκι μας, αν θέλουμε να βγού-
με από την δύσκολη κατάσταση που 
βρισκόμαστε.

- Κύριε δεν είναι δυνατόν να αφή-
σουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει 
οπωσδήποτε κάτι να κάνουμε. Κι αν 
οι μεγάλοι δεν είναι ικανοί να κινητο-
ποιηθούν, θα πάρουμε εμείς την κα-
τάσταση στα χέρια μας. ( ξεσήκωσε τα 
παιδιά ο Γιάννης)

Δάσκαλος - Ας δράσουμε λοιπόν 
παιδιά!!!!!

(Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

 «Το πλαστικό, έχει αξία και 
δημιουργεί θέσεις εργασίας»

Η ανακύκλωση προστατεύει το περιβάλλον και 
φέρνει έσοδα  αρκεί να γίνει σωστή ενημέρωση 

Μαθητικοί Διάλογοι
Ο Σεβασμός στο περιβάλλον είναι θέμα παιδείας
Οι μικροί μαθητές διδάσκουν στους μεγάλους την έννοια  της ανακύκλωσης.

Η μείωση της κατανάλωσης είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε 
να κάνουμε για να σταματήσει η καταστροφή του πλανήτη 

Η αλήθεια για το κρέας...
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Με πρωτοβουλία οργανώσεων ιδρύθηκε ο  ‘’ΝΗΡΕΑΣ’’, 
ώστε να σταματήσει η υποβάθμιση

Τα δίχτυα αποτελούν την μόνη 
ως τώρα λύση για τις τσούχτρες

Αναμένεται να ανατεθεί μελέτη  στο ΕΛΚΕΘΕ, 
σχετικά με τα αίτια που προκαλούν το φαινόμενο 

στον Κορινθιακό και στον Πατραϊκό κόλπο

14 προτάσεις για την προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

Παρέμβαση της ένωσης οργανώσεων «Ο ΝΗΡΕΑΣ» 
για τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό κόλπο

Οι οργανώσεις: Οικολογική Κίνηση Πάτρας,  Πολιτιστι-
κός σύλλογος «Λύσιππος – Φίλοι Γραμμάτων και τεχνών» 
(Κορινθία),  Διαπολιτιστική και περιβαλλοντική οργάνω-
ση «Φιλοξενία» (Κορινθία), Σύλλογος Προστασίας Υγείας 
και Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρί-
τσας (Αχαΐα), Ναυτικός Όμιλος Αλεποχωρίου (Μέγαρα), 
Εξωραϊστικός σύλλογος Πύργου Κορινθίας «Ερμής», 
«Κοινο_τοπία» (Πάτρα) απεφάσισαν και ίδρυσαν το ‘’ΝΗ-
ΡΕΑ’’, μία ένωση Προστασίας Φυσικού & Πολιτιστικού 
Περιβάλλοντος του Κορινθιακού & Πατραϊκού Κόλπου.

Οι στόχοι της είναι οι κοινές θέσεις, οι κοινές ενέργειες 
απέναντι στα προβλήματα και την υποβάθμιση των δύο 
αυτών κόλπων, αλλά και η ανάδειξη των πολιτιστικών 
αξιών αυτών. 

Η βιοποικιλότητα του Κορινθιακού κόλπου από τα πα-
λιά χρόνια ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, αφού έχει τέσσε-
ρα είδη δελφινιών με ιδιαιτερότητες από τον υπόλοιπο 
κόσμο, έχει κοράλλια, ποσειδωνίες και πολλά ψάρια. 
Αυτή η βιοποικιλότητα του δημιούργησε και την άνθιση 
σπουδαίων πολιτιστικών εστιών όπως Κόρινθο, Σικυώ-

να, Ναύπακτο, Γαλαξίδι και Ελίκη. 
Αλλά και ο Πατραϊκός κόλπος έχει εξίσου σπουδαία 

βιοποικιλότητα με δελφίνια, ποσειδωνίες, πολλά ψάρια, 
με τα εθνικά μας πάρκα Κοτυχίου-Στροφυλιάς και τη λι-
μνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 

Οι οργανώσεις του ΝΗΡΕΑ επιθυμούν τη βιώσιμη συμ-
βίωση με τη σπουδαία βιοποικιλότητα, αλλά παράλληλα 
με την ανάδειξη των πολιτιστικών εστιών αυτών των θα-
λασσών, Κορινθιακού & Πατραϊκού. 

Η υπεραλίευση με τα γνωστά επακόλουθα των με-
δουσών (τσούχτρες) καθώς και ο προγραμματισμός 
εξόρυξης υδρογονανθράκων και η αυξημένη και γρή-
γορη κίνηση των πλοίων, απειλούν τα ανωτέρω και 
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τον Κορινθιακό 
& Πατραϊκό κόλπο. 

Ενωμένοι οι ανωτέρω Σύλλογοι, ας ελπίσουμε, ότι 
με τις κοινές θέσεις και τις ενέργειές τους θα είναι πιο 
αποτελεσματικοί για την αποτροπή της υποβάθμισης του 
φυσικού περιβάλλοντος και θα αναδείξουν τις πολιτιστι-
κές αξίες των.   

Ευρεία σύσκεψη για το πρόβλημα που προκαλούν οι τσούχτρες στον Κορινθιακό 
και στον Πατραϊκό κόλπο, συγκάλεσε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, ο Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού 
και του Γενικού Γραμματέα. Στη σύσκεψη ήταν παρόντες βουλευτές Κορινθίας, Αιτω-
λοακαρνανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος 
Κατσιφάρας και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Μπαλαμπάνης. Συμμετεί-
χαν ακόμα, Δήμαρχοι ή εκπρόσωποι των Δημάρχων Πάτρας, Αιγιάλειας, Ναυπάκτου, 
Ξυλοκάστρου, Λουτρακίου, Δελφών, Διστόμου - Αντικύρων, Κιάτου, Κορίνθου, δύο 
εκπρόσωποι από το ΕΛΚΕΘΕ, εκπρόσωποι άλλων φορέων και υπηρεσιακοί παρά-
γοντες. Στη σύσκεψη έγινε ανασκόπηση όλων των ενεργειών που έχουν γίνει για το 
θέμα, σε όλα τα επίπεδα. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ακόμα μελέτη που να εξηγεί 
το φαινόμενο στον Κορινθιακό και στον Πατραϊκό Κόλπο. Οι μελέτες που έχουν γίνει 
σε άλλες περιοχές της Ευρώπης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για 
την περίπτωση του Κορινθιακού και του Πατραϊκού Κόλπου, επειδή στις περιοχές 
αυτές είναι ιδιαίτερες οι μορφολογικές και οι κλιματικές συνθήκες. Διαπιστώθηκε 
ακόμα ότι τα δίχτυα αποτελούν την μόνη ως τώρα λύση, η οποία είναι κατασταλτικού 
τύπου και η αποτελεσματικότητά της, εξαρτάται από τη μορφολογία του πυθμένα και 
από τις καιρικές συνθήκες. Προτάθηκε και συμφωνήθηκε να γίνει νέα συνάντηση 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από το Πράσινο 
Ταμείο και από τους εμπλεκόμενους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να 
δρομολογηθούν οι διαδικασίες, για να ανατεθεί στο ΕΛΚΕΘΕ, η διενέργεια μελέτης 
σχετικά με τα αίτια που προκαλούν το φαινόμενο στον Κορινθιακό & Πατραϊκό Κόλπο.

«ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ
 ΕΠΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ ΜΕ ΤΟΞΙΝΗ ΜΕΔΟΥΣΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ»
Ενόψει της νέας θερινής περιόδου, παρατίθενται στοιχεία και οδηγίες πρώτης αντι-

μετώπισης περιπτώσεων επαφής των πολιτών με μέδουσες κατά την κολύμβηση: 
Η επαφή με το κάθε είδος μέδουσας, χρήζει και εντελώς διαφορετικής αντιμετώ-

πισης, λόγω σημαντικών διαφορών στην τοξίνη που περιέχουν [πχ. εφαρμογή οξικού 
οξέως (κοινώς ξύδι) για ορισμένα είδη ή διττανθρακικού νατρίου (κοινώς μαγειρική 
σόδα) για κάποια άλλα είδη, θερμών ή ψυχρών επιθεμάτων κλπ]. 

Θεραπευτικές Οδηγίες 
Οι οδηγίες για την άμεση αντιμετώπιση τσιμπήματος από μέδουσα (jellyfish sting) 

του είδους Pelagia nοctiluca κατά την κολύμβηση, ώστε να μειωθεί ενδεχομένως η 
περαιτέρω ένταση των δερματικών αντιδράσεων, είναι οι ακόλουθες :

1 Μετά την επαφή με την μέδουσα συνιστάται άμεση έξοδος από την θάλασσα και 
πλύσιμο του δέρματος με θαλασσινό νερό, χωρίς άσκηση τριβής. Αποφυγή πλυ-

σίματος με γλυκό νερό, διότι ευνοείται η ρήξη των νηματοκύστεων των πλοκαμιών 
της μέδουσας, λόγω της υποωσμοτικότητος, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απελευθέ-
ρωση τοξίνης.

2 Εφαρμογή στην πάσχουσα περιοχή μίγματος θαλασσινού νερού και μαγειρικής 
σόδας (σε αναλογία 1:1) για 2 λεπτά, εάν είναι διαθέσιμο, το οποίο διακόπτει την 

περαιτέρω απελευθέρωση τοξίνης από τα προσκολλημένα στο δέρμα τμήματα των 
πλοκαμιών. Αποφυγή εφαρμογής οξικού οξέως (κοινώς ξύδι), διότι φαίνεται ότι αυ-
τό ευνοεί την απελευθέρωση της τοξίνης από την μέδουσα τους είδους P. nοctiluca.

3 Αφαίρεση των υπολειμμάτων των πλοκαμιών από το πάσχων δέρμα με την βοή-
θεια λαβίδος ή μαχαιριού, ή διά των χειρών με την χρήση υποχρεωτικά ελαστικών 

γαντιών. Αποφυγή επαφής της προσβεβλημένης περιοχής του δέρματος δια γυμνών 
χειρών λόγω του κινδύνου δευτεροπαθούς εισόδου τοξίνης.

4 Εφαρμογή κρύων επιθεμάτων για 5-15 λεπτά. Επανάληψη αν χρειασθεί για άλ-
λα 5-10 λεπτά. (Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό το είδος της μέδουσας είναι 

προτιμότερη η χρήση των κρύων παρά των θερμών επιθεμάτων)

5 Αποφυγή εφαρμογής παραγόντων που μπορούν να επιδεινώσουν την δερματική 
αντίδραση από την P. nοctiluca, όπως οξικού οξέως (ξύδι), γλυκού νερού, αλκο-

όλης, ή αμμωνίας. (Για ορισμένα άλλα είδη μεδουσών συνιστάται εφαρμογή οξικού 
οξέως σε συνδυασμό με κρύα ή θερμά επιθέματα)

6 Σε περίπτωση εμφάνισης ήπιας εντοπισμένης δερματικής αντίδρασης συνιστάται 
εφαρμογή τοπικών κορτικοστεροειδών με την μορφή κρέμας. 

Σε κάθε περίπτωση όμως εμφάνισης μέτριας/σοβαρής εντοπισμένης δερματικής 
βλάβης ή εκτεταμένου κνιδωτικού εξανθήματος πέραν του σημείου επαφής ή συ-
στηματικών εκδηλώσεων (όπως βράγχος φωνής, δυσφορία, δύσπνοια κ.α) απαιτεί-
ται δερματολογική εξέταση και ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση. 

Οι παρούσες οδηγίες παρατίθενται με τη συνδρομή της Καθηγήτριας της Δερματο-
λογικής κλινικής του ΠΓΝΠατρών, κας Σοφίας Γεωργίου.

1 Να χαρακτηριστεί ο Κορινθιακός «Εθνική προστατευ-
όμενη περιοχή αλιείας» με υποχρέωση επιστημονικής 

παρακολούθησης.

2 Να δημιουργηθεί ένα διαπεριφερειακό συμβούλιο ή 
επιτροπή, για τον Κορινθιακό-Πατραϊκό.

3 Να φέρουμε σε διαβούλευση την ιδέα ενός «ΚΟΙΝΟΥ 
ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ».

4 Να εργαστούμε για την δημιουργία ενός ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ-ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ μαζί με την ίδρυ-

ση ομοσπονδίας αλιευτικών συλλόγων των δυο κόλπων. 

5 Να ορισθούν τακτές επίσημες υπηρεσιακές συνα-
ντήσεις μεταξύ των προϊσταμένων της Β θμιας εκ-

παίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων γύρω από τον 
Κορινθιακό-Πατραϊκό .

6 Να εξετάσουμε την δυνατότητα συνεργασίας των προϊ-
σταμένων των εφορειών αρχαιοτήτων σε μόνιμη βάση, 

γύρω από τους ανωτέρω κόλπους, με σκοπό την πολιτι-
στική ενοποίηση.

7 Ν’ αρχίσουν άμεσες επαφές και για αόριστο χρόνο, 
μεταξύ των προέδρων των ομοσπονδιών εμπορικών 

συλλόγων, για να βρεθούν κοινές λύσεις που αφορούν 
το κλάδο τους σε επίπεδο των δύο κόλπων.

8 Να ορισθεί κατόπιν διαβούλευσης, ένα σήμα-κατατε-
θέν, κοινό για όλους, με σκοπό την κοινή προβολή του 

Κορινθιακού-Πατραϊκού κόλπου στην τουριστική αγορά. 
Το νέο σήμα θα πρέπει να προβάλλει και τις παγκόσμιες 
ιδιαιτερότητες του Κορινθιακού.

9 Από εδώ και στο εξής να προσκαλούμε πιεστικά στις 
συγκεντρώσεις που αφορούν τους δυο κόλπους και 

τις μεγάλες εταιρείες-ρυπαντές, με σκοπό να διαχύσουν 
την κοινωνική εταιρική τους ευθύνη λίγο μακρύτερα από 
τα χωριά που περιβάλλουν τις εν λόγω εταιρείες.

10 Να καταγγείλουμε συλλογικά το γεγονός της κατάρ-
γησης ή αν θέλετε της πρόσκαιρης διακοπής, της 

ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αιγίου-Αγίου Νικολάου.

11 Να συνεργασθούν οι πρόεδροι των λιμενικών 
ταμείων γύρω από τους δύο κόλπους, σε μό-

νιμη βάση.

12 Να γίνουν τα απαραίτητα ώστε όλα τα προϊόντα αλι-
είας του Κορινθιακού-Πατραϊκού, να αποκτήσουν 

κοινή ονομασία προέλευσης.

13 Να αρχίσουμε να θεωρούμε τον Κορινθιακό-Πα-
τραϊκό σαν μια αδιάσπαστη ενότητα.

14 Τέλος, πριν είναι αργά, να εργασθούμε μαζί για το 
μέγα θέμα των εξορύξεων γύρω από τον Κορινθια-

κό. Τα Δελφικό τοπίο αλλοιώνεται λίγο περισσότερο κάθε 
μέρα, μέσα στην γενική αδιαφορία πλην ελαχίστων εξαι-
ρέσεων. Τα Γεράνεια όρη απειλούνται με την ίδια τύχη. 

Κοινές προσπάθειες για την προστασία 
του Κορινθιακού και του Πατραϊκού  
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Ο Σύλλογος Ανάδειξης της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς Κρήνης, σε συνεργασία 
με τον  Σύλλογο Προστασίας Υγείας και 

Περιβάλλοντος της περιοχής Κέντρου Υγεί-
ας Χαλανδρίτσας, τον  Φιλοδασικό Σύλλογο 
Σαραβαλίου, το  Ιστορικό Σωματείο «Η μάχη 
του Σαραβαλίου» και τον Σύλλογο  Εθελοντών 
Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, 
διοργάνωσαν ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ – ΠΕΡΙΠΑΤΟ στο 
ρέμα της ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ.

Η πεζοπορία έγινε την Κυριακή 20 Μαΐου.
Η διαδρομή ήταν στο διαμορφωμένο μο-

νοπάτι, το οποίο οδηγούσε στις πηγές της 
νερομάνας.

Κατά την διάρκεια της  διαδρομής έγινε πα-
ρουσίαση της ιστορίας της περιοχής.     Στην 
Νερομάνα ακολούθησε καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα από την Ορχήστρα του Χορευτικού του 
Δήμου Πάτρας με μαέστρο την κα. Δήμητρα 
Αψώμοτου και το  γυναικείο φωνητικό σύ-
νολο «έκφραση» του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Εγλυκάδος υπό τη διεύθυνση της κ. Θωμά..

Όσοι συμμετείχαν εισέπραξαν τις ομορ-
φιές της φύσης, τις ομορφιές της περιοχής 

μας που είναι τόσο κοντά μας και σε πάρα 
πολλούς άγνωστη.

Μέσα στους πρωταρχικούς σκοπούς του 
Συλλόγου μας είναι και η ανάδειξη των πε-
ριοχών με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. 

Σ’ αυτή την εξερεύνηση έλαβαν μέρος δε-
κάδες συμπολιτών μας όλων των ηλικιών 
και απέδωσαν τα εύσημα στους εμπνευστές 
αυτής της πολύ πετυχημένης εκδήλωσης, 
στην οποία την κύρια διοργάνωση είχε ο 
δραστήριος τοπικός Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Κρήνης. 

 Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χα-
λανδρίτσας συμμετείχε στην Πανελλήνια εθελοντική εκστρατεία «Let’s 
do it Greece», καθαρίζοντας τις παραγλαύκιες οδούς.

 Οι εθελοντές, που προσήλθαν χωρίσθηκαν σε έξι διαφορετικές ομά-
δες, προκειμένου να υλοποιήσουν τη σχεδιασμένη δράση του Συλλό-
γου. Η προσπάθεια ενισχύθηκε από εκπροσώπους του Προοδευτικού 
Φιλοδασικού Συλλόγου Μεσσάτιδος και του Πολιτιστικού Συλλόγου Πε-
ριβόλας. Μας επισκέφθηκε τιμητικά και ο Περιφερειάρχης κ. Απόστο-
λος Κατσιφάρας. 

 Το αποτέλεσμα της ‘’συγκομιδής’’ δεν ήταν ευκαταφρόνητο, για την 
ακρίβεια γεμίσαμε με υπομονή 40 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων, 
παρά τις δυσκολίες που συναντήσαμε, με τα ξερά άκοπα χόρτα κατά 
μήκος των παραγλαυκίων, περιμένοντας τους αρμοδίους, για την απο-
τροπή δυσάρεστων εξελίξεων. 

Όσοι συμμετείχαν απόλαυσαν το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος της περιοχής μας

Μαζική συμμετοχή με «πλούσια» συγκομιδή 
Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος πήρε μέρος στην εθελοντική εκστρατεία «Let’s do it Greece»

Στην καθιερωμένη καθαριότητα των δασικών 
δρόμων του Κεφαλόβρυσου βρέθηκαν και φέτος 
οι εθελοντές μετά από πρόσκληση των διοργα-
νωτών του Δήμου Πατρέων και του Φιλοδασικού 
Προοδευτικού Συλλόγου Σαραβαλίου. Σ’ αυτή την 
προσπάθεια έδωσε το παρών και αντιπροσωπεία 
του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλο-
ντος της Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.

Στην καθιερωμένη καθαριότητα των δασικών 

∆ασοκαθαριότητα Κεφαλοβρύσου

Ένα μέρος των εθελοντών, που συμμετείχαν στη συμβολική, αλλά σημαντική πανελλήνια προσπάθεια «Let’s do it Greece»

Μία ωραία ... σύνθεση με τους πυλώνες υψηλής τάσης στο βά-
θος, με τα ξερά χόρτα και το προεδρείο του Συλλόγου σε δράση

Παρούσα και η αντιπροσωπεία του Φιλοδασικού Συλλ. Σα-
ραβαλίου

Τα χόρτα δυσκόλεψαν το έργο του καθαρισμού

 Ένας ξεχωριστός περίπατος στο ρέμα της Νερομάνας
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Για άλλη μία χρονιά, μέσα στην ομορφιά 
της Άνοιξης, ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας 
& Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ.Χ. αναζήτη-
σε την ευλογία της Μεγαλόχαρης της Τήνου. 

Με συναίσθημα γλυκιάς σχολικής εκδρομής 
ανεβήκαμε στο καράβι από τη Ραφήνα, ενώ 
η θάλασσα αρυτίδωτη έγινε προπομπός του 
συναισθήματος της ηρεμίας, που χαρακτήρι-
σε όλο το ταξίδι.

Μετά τη γραφική Άνδρο, η Τήνος με τα 
αστραφτερά της Μάρμαρα και τη λεωφόρο 
των σιωπηλών προσευχών προς τη Μεγαλό-
χαρη, πρόβαλε αρχοντικά με την είσοδο του 
πλοίου στο λιμάνι. Αυτή τη φορά ποιμένας μας 
και οδηγός ο πατέρας Δημήτριος Παπαγεωρ-
γίου, ο οποίος θα λειτουργούσε την επομένη 
πρωί και ημέρα Σάββατο. Πράγματι, το νησί 
μας προϋπάντησε με τον καλύτερο τρόπο. 

Βραδάκι Παρασκευής και τί καλύτερο από 
μία μικρή βόλτα στη γραφική χώρα της Τή-
νου, πριν καταλύσουμε για ξεκούραση στο 
ξενοδοχείο μας, το οποίο ήταν τοποθετημέ-
νο στο λιμάνι της Τήνου, λίγα μέτρα από την 
Ευαγγελίστρια. 

Σάββατο ξημέρωμα με τις ακτίνες του ήλιου 
να ξεπροβάλλουν γενναία, ξεκινήσαμε από 
το ξενοδοχείο για το ναό της Ευαγγελίστριας. 
Μας συνεπήρε η αρχοντιά και η λιτότητα των 
μαρμάρων, το τέμπλο της εκκλησίας και οι ει-
κόνες του χρονολογημένες στα 1824 – 1826, 
όπως και οι νωπογραφίες του ιερού βήματος. 

Το σύνολο του καλλιμάρμαρου κτιριακού 
συγκροτήματος της Μεγαλόχαρης αποπερα-
τώθηκε όχι χωρίς προβλήματα, γύρω στα 1880. 
Εντωμεταξύ, για την εύρεση της εικόνας της 
Ευαγγελίστριας είχαν προηγηθεί πολλά ορά-

ματα και αρρώστιες στο νησί. Το πρώτο όραμα 
για την εικόνα το είδε στα 1821 ο περιβολά-
ρης Μπάρμπα-Μιχάλης Πολυζώης 80 ετών. 
Το μήνυμα του οράματος ήταν να πάει στο 
χωράφι του Αντ. Δοξαρά, έξω από την πόλη, 
να σκάψει για να βρει την εικόνα της Παναγί-
ας. Πρέσβειρα του ανθρώπινου σχεδίου της 
Παναγίας έγινε αργότερα η Μοναχή Πελαγία, 
στην οποία η Παναγία υπεδείκνυε τη Χάρη της.   

Μέσα στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας η 
κατάνυξη ήταν μεγάλη. Από τη μια του πατρός 
Δημήτριου κι από την άλλη η πίστη των προ-
σκυνητών, που συνέρρεαν με το κεφάλι χα-
μηλωμένο ασπαζόμενοι την ιερή εικόνα της 
Παναγίας. Χιλιάδες τα τάματα, εκατοντάδες οι 
κανδήλες των αιτημάτων βοήθειας, πάμπολλα 
τα πολύτιμα αντικείμενα αφιερωμένα στην ει-
κόνα της Παναγίας μας ως ελάχιστη ένδειξη του 
«ευχαριστώ», που ξεχειλίζει από την καρδιά 
μας. Όλος ο Ελληνισμός νανουρίζεται γλυκά 
σε αυτόν τον πάνσεπτο ναό της Μεγαλόχαρης, 
στο κέντρο περίπου του Αιγαίου πελάγους.

Μετά την έξοδό μας από τη Θεία Λειτουρ-
γία, ο πατέρας Δημήτριος μας έκανε μια μικρή 
ξενάγηση στο Μουσείο του Ναού αλλά και στο 
μικρό Μαυσωλείο της «Έλλης», όπου σώζεται 
τμήμα του ένδοξου υποβρυχίου της Ελλάδας 
μας κι όπου μνημονεύονται τα ιερά ονόματα 
των πεσόντων για την Πατρίδα μας.

Μπορεί ο σκοπός της επίσκεψής μας στο 
νησί να τελέστηκε, όμως ένας μικρός γύρος 
του νησιού μαζί με τον πατέρα Δημήτριο μας 
περίμενε. Μπήκαμε λοιπόν στο λεωφορείο 
μας και ξεκινήσαμε πρώτα για το Μοναστήρι 
Κεχροβουνίου, το μοναστήρι όπου μόνασε 
η Αγία Πελαγία. Μπορεί το κελί της Αγίας να 

ήταν μικρό και στενάχωρο η άπλετη θέα όμως 
ανέβασε την ψυχή μας στα ουράνια, εκεί που 
ενώνονται τα δυο γαλάζια, της θάλασσας και 
του ουρανού.

Ύστερα μέσα από τα παράθυρα του λεωφο-
ρείου μας θαυμάσαμε τις κλίμακες του νησιού, 
τις λεγόμενες πεζούλες. Πράγματι, οι πεζούλες 
αυτές ήταν ο μοναδικός τρόπος να καλλιερ-
γηθεί το άνυδρο έδαφος και να υπάρξει μια 
μικρή συγκομιδή με τα απαραίτητα.

Ξώμπουργκο, Τριαντάρος, Μπερδεμιάρος, 
Αρνάδος, Κάμπος, Βώλακας, Φαλατάδος, Ξι-
νάρα, Πύργος κι άλλα χωριά με αστραφτερά 
ασβεστώματα και περιστεριώνες διάσπαρτα 
κοσμήματα τέχνης μας άφησαν με κομμένη την 
ανάσα από την ομορφιά. Αυτή είναι η ομορ-
φιά της Ελλάδας μας. Ακόμη και  στην πέτρα 
και στην άγονη γη ο Έλληνας θα συναντήσει 
τη Χάρη της Παναγίας, θα της αφιερώσει τον 
κόπο του κι Εκείνη θα τον ανταμείψει με την 
ομορφιά γύρω του. 

Στο μπλε και στο λευκό κάθε Έλληνας ζει 
ευλογημένα.

Όμορφη κι ευλογημένη Τήνο μας θα σε επι-
σκεφτούμε πάλι του χρόνου!

Φτάνοντας από το λιμάνι της Ραφήνας στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, μια στάση για προσκύνη-
μα στον Άγιο Εφραίμ, στη Νέα Μάκρη, ήταν 
επιβεβλημένη. Ο Άγιος Εφραίμ, που ακούει 
ιδιαιτέρως τα μικρά παιδιά, μας συγκίνησε και 
μας εμφύσησε στην καρδιά αυτό ακριβώς το 
πολύτιμο μήνυμα: Τα παιδιά μας είναι παιδιά 
Ελλήνων κι αν ζητήσουν ταπεινά βοήθεια από 
τον Άγιο Εφραίμ θα λάβουν απάντηση εντασ-
σόμενα στους κόλπους της μυστηριακής ζωής 
της Εκκλησίας μας από μικρά.

ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ: Ένας και μοναδικός

Τα όποια προγνωστικά περί άστατου καιρού, δεν 
εμπόδισαν τους 62 συνταξιδιώτες μας, μέλη και 
φίλους του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περι-
βάλλοντος περιοχής ΚΥ Χαλανδρίτσας, να φθάσου-
με με πούλμαν του Patras Travel, τις πρωινές ώρες, 
της περασμένης Κυριακής 13 Μαΐου, στα Καλάβρυτα. 

Σκοπός αυτής της ημερήσιας απόδρασης ήταν να συμ-
μετάσχουμε για 24η χρονιά, σαν Σύλλογος, στο ετήσιο πανελ-
λήνιο πέρασμα στο ξακουστό φαράγγι του Βουραϊκού, που είναι 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους για την περιοχή μας, αλλά και για την εποχή. 

Τα χαρακτηριστικά του άγριοι γκρεμοί, πλατανοδάση και ορμητικά 
νερά. Δίκαια έχει κηρυχθεί βιότοπος ιδιαίτερης αξίας και ανήκει μαζί 
με τις κορυφές του Χελμού στο δίκτυο NATURA από το 2000.

Από το 2012 το Φαράγγι του Βουραϊκού με ειδική υπουργική απόφα-
ση, έχει ανακηρυχθεί ως μοναδικό μνημείο της φύσης. Στην περιοχή 
του Φαραγγιού υπάρχουν σπάνια φυτά, όπως η Αουρίνα του Μωριά, 
ο Δίανθος του Μερκούρη, η Ασπερούλα η Αρκαδική, κ.α. και μαζί με 
ένα πλήθος άλλων κοινών φυτών σχηματίζουν ένα μεγάλης βιοποικι-
λότητας οικοσύστημα. Αυτό το άγριο τοπίο δαμάστηκε για πρώτη φορά 
από την τεχνολογία το Μάρτη του 1896 με τη λειτουργία του Οδοντω-
τού σιδηροδρόμου. 

Δίκαια αυτή η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως η θεαματικότερη και 
ομορφότερη σιδηροδρομική διαδρομή των Βαλκανίων, δεύτερη στην 
Ευρώπη και πέμπτη παγκοσμίως. 

Οι σαράντα μεταλλικές γέφυρες, οι εννέα πέτρινες, οι έξι σήραγ-

γες, οι δύο καταρράκτες, οι δύο πόρτες και οι 
δύο σήραγγες λαξεμένες μόνο από τη μία βρα-
χώδη πλευρά, δείχνουν ότι το έργο αυτό είναι 
κατ’ εξοχήν φιλικό προς τη φύση, αφού οι μη-

χανικοί που το σχεδίασαν, τότε παλιά, το έκαναν 
με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και στο 

ιδιαίτερο τοπίο.
Σ’ αυτή τη γιορτή της φύσης η διοργάνωση του πε-

ράσματος έχει αρχίσει από τον Τοπικό Ορειβατικό & Περι-
βαλλοντικό Σύλλογο από το 1980, ο οποίος κατάφερε να αναδείξει το 
φαράγγι σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Οι προτιμήσεις της παρέας μας ήσαν διαφορετικές. Άλλοι περπάτη-
σαν όλη τη διαδρομή των 23 χλμ., άλλοι ένα μέρος και άλλοι είδαν το 
φαράγγι μέσα από τα βαγόνια του γραφικού Οδοντωτού, που γράφει 
σήμερα ιστορία 118 χρόνων. Η παραμονή κάποιων στα Καλάβρυτα (μέ-
χρι να έλθει η ώρα της επιβίβασης στον Οδοντωτό) έδωσε την ευκαιρία 
να επισκεφθούν το Μουσείο του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, που 
στεγάζεται στο ιστορικό Δημοτικό Σχολείο, το οποίο σημειωτέον αξίζει 
όλοι να επισκεφθούμε. Έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά και αξίζουν 
συγχαρητήρια στους συντελεστές του. 

Στη διάρκεια της διαδρομής μας στο φαράγγι, συναντήσαμε και άλ-
λες ομάδες, κυρίως νέων, από διάφορα μέρη της Πελοποννήσου και 
της χώρας, χωρίς να συναντήσουμε την άλλοτε πολυπληθή συμμετο-
χή, παρά το ότι οι διοργανωτές και τα ΜΜΕ είχαν καταβάλει κάθε φι-
λότιμη προσπάθεια για να ενισχύσουν την προσέλευση του κόσμου. 

Ερωτηματικά όμως δημιουργήθηκαν σε όσους κατά τις μεσημβρι-
νές ώρες περίμεναν με τις ώρες τον Οδοντωτό. Τελικά, όπως πληρο-
φορήθηκαν ένας εκ των δύο συρμών παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα! 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις και εύλογες 
διαμαρτυρίες, των δεκάδων και εκατοντάδων επιβατών. Μα είναι δυ-
νατόν, αναρωτήθηκαν όλοι, να χαλάει ο συρμός μία τέτοια ημέρα; και 
να αμαυρώνεται το ετήσιο πέρασμα; 

Ωστόσο τα βαγόνια έλαμπαν από καθαριότητα και η συνολική εμφά-
νιση των νέων αμαξοστοιχιών ήταν εντυπωσιακή. 

Στο Διακοφτό μετεπιβίβαση στο πούλμαν για επιστροφή στις εστίες 
μας, όλοι γεμάτοι από ένα πλήθος παραστάσεων και εμπειριών, που 
μόνο του Φαράγγι του Βουραϊκού μπορεί να προσφέρει. 

Η Παναγία που μας προσμένει κάθε χρόνο

25η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑ

Σοβαρή απειλή για το ελληνικό ελαιόλαδο 

Υδροξυτυροσόλη 
στα σπορέλαια

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα) 
θα συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο ιδιαίτερα όταν λόγω της 
γενικότερης οικονομικής κρίσης οι καταναλωτές αναζητούν όλο 
και φθηνότερα προϊόντα. Από 1/1/2018 πέρασε ένα πολύ θετικό 
μέτρο για το ελαιόλαδο: «σε όλα τα εστιατόρια της επικράτειας το 
ελαιόλαδο θα σερβίρεται σε μικρά μη επαναγεμιζόμενα μπουκάλια 
και στην ετικέτα θα αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του 
παραγωγού και όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου».

Τα 800.000.000 ελαιόδεντρα της επικράτειας που παράγουν 300.000 
τόνους ελαιόλαδο από το οποίο το 80% είναι έξτρα παρθένο είναι 
μια δραστηριότητα στην οποία ασχολούνται 600.000 οικογένειες 
και αξίζει μιας καλύτερης μεταχείρισης.

Στην Ισπανία μία εταιρεία απομόνωσε την υδροξυτυροσόλη από 
φύλλα ελιάς. Στο Ισραήλ δυο φαρμακευτικές εταιρείες παράγουν 
φάρμακα από φύλλα ελιάς. Στην Ιαπωνία παράγουν αναψυκτικά 
και αφεψήματα από φύλλα ελιάς. Στην Ολλανδία η στρεμματική 
απόδοση είναι 1700€, στο Ισραήλ 1290€ και στην Ελλάδα 190€.

Πηγή: Tempo24
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Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στην κατανάλωση των αντιβιοτικών επιβεβαιώθηκε 
για ακόμη μια φορά, στο πλαίσιο του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εται-
ρείας Ελέγχου Λοιμώξεων με κεντρικό τίτλο «Έλεγχος λοιμώξεων: διασφάλιση για το 
μέλλον». Η Ελλάδα το έτος 2015, όμως κατέχει την πρωτιά στην κατανάλωση των κλινικά 
σημαντικότερων αντιβιοτικών.

Κι αυτό τη στιγμή, που, έχει μειωθεί η  παραγωγή νέων  αντιμικροβιακών  φαρμάκων. 
«Από την τριετία 1985-88 που υπήρχαν νέες εισαγωγές πάνω από 30 αντιβιοτικών, σή-
μερα ο αριθμός των νέων αντιβιοτικών έχει μειωθεί  στα 2-3 φάρμακα ανά τετραετία». 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως οι θεραπευτικές επιλογές των γιατρών έχουν μειωθεί δρα-
ματικά, αφενός λόγω της μη κυκλοφορίας νέων φαρμάκων, αφετέρου λόγω της αντοχής 
που έχουν αναπτύξει οι παθογόνοι μικροοργανισμοί στα αντιβιοτικά. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Βρετανικού Υπουργείου Υγείας εάν δεν ληφθούν 
μέτρα για την αντιμικροβιακή αντοχή, το 2050 θα καταγραφούν 10.000.000 θάνατοι πα-
γκοσμίως από 700.000 που καταγράφονται σήμερα.  

Η πρόβλεψη χαρακτηρίζεται μετριοπαθής και η άνοδος της αντιμικροβιακής αντοχής 
ανέρχεται σε ποσοστό 40% μέχρι το 2050. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοι-
χεία, περίπου 1.000 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους λόγω ενδονοσοκομεια-
κών λοιμώξεων από πολύ ανθεκτικά μικρόβια. 

Πηγή:www.protothema.gr/ygeia/article

Πρώτη στην κατανάλωση 
αντιβιοτικών η Ελλάδα

Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από πολυανθεκτικά 
μικρόβια θα αποτελούν μέχρι το 2050 την πρώτη 

αιτία θανάτου παγκοσμίως

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
 Έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι η από-

φαση ενός ατόμου να καπνίσει ενισχύεται από 
τη διαφήμιση των τσιγάρων. Η καπνοβιομη-
χανία το ξέρει αυτό πολύ καλά και εφαρμό-
ζει πολιτικές προωθήσεων των προϊόντων 
της, ιδίως στους νέους, εκμεταλλευόμενη 
την τάση ανεξαρτητοποίησης και αυτοεπι-
βεβαίωσης, που τους διακρίνει, ιδιαίτερα 
στην εφηβική ηλικία, την οποία γεμίζουν 
με ψέματα. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της κα-
πνοβιομηχανίας είναι να δώσει την εικόνα, ότι 
το κάπνισμα είναι μία προσωπική απόφαση. 

‘’Οι εταιρείες καπνού ξοδεύουν 6 δισεκα-
τομμύρια το χρόνο παρασύροντας τη νεολαία 
στο κάπνισμα. Μας κάνουν να πιστεύουμε 
ότι καπνίζοντας γινόμαστε πιο σέξι, πιο ελ-
κυστικοί, επιτυχημένοι, αποδεκτοί από τους 
συναδέλφους μας, ότι θα είμαστε στιλάτοι, 
ματσό, κουλ. Προβάλλουν αυτή την εικόνα 
με κάθε μέσο, σε ταινίες πρωινής ή βραδι-
νής ζώνης, σε περιοδικά, ακόμη και σε χα-
ρακτήρες κινουμένων σχεδίων και καθώς η 
ισχύς του ψυχολογικού συμβολισμού αρχίζει 
να υποχωρεί, η φαρμακολογική δράση ανα-
λαμβάνει να υποστηρίξει τη συνήθεια αυτή’’ 
λέει ο Allan Landers, πρώην άνθρωπος της 
Winston, που έγινε ακτιβιστής στις εκστρα-
τείες κατά του καπνίσματος. 

Το 1989 η απόφαση του Συμβουλίου 
Υπουργών της Ε.Ε. απαγορεύει το κάπνι-
σμα σε σχολεία, δημόσια κτήρια, σιδηρο-

δρόμους, φέρυ-μπωτ, αεροδρόμια, αλλά 
δεν εφαρμόζεται, όπως και στην Ελλάδα 
(ακόμα και στους χώρους υγείας). Μην 
ξεχνάμε όμως, ότι ο καπνός του τσιγάρου 
ενοχλεί και τους μη καπνιστές. Ο παθητι-
κός καπνιστής εισπνέει όλα τα προϊόντα 
της καύσης των ουσιών του τσιγάρου, 
μέσα στο χώρο που υπάρχουν καπνιστές, 
άρα μπορεί να υποστεί τις ίδιες βλάβες 
με αυτές του ενεργητικού καπνιστή. Εί-
ναι καιρός και πρέπει να τον σεβαστούν 
οι καπνίζοντες.

Οι φορείς: Αντικαπνιστικός Σύλλογος Πά-
τρας, ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΚΟΙΝΟ-ΤΟΠΙΑ, 

ΟΙΚΙΠΑ, Σύλλογος Προστασίας Υγείας & 
Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥ Χαλανδρίτσας 
και ο Σύλλογος ΣΚΕΑΝΑ σε μία από κοινού 
συνάντηση απεφάσισαν, με αφορμή την Πα-
γκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος (31 
Μαΐου), να αποστείλουν στον Περιφερει-
άρχη και στους Υπουργό Υγείας, Δήμαρχο 
Πατρέων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρικό 
Σύλλογο, Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέ-
ριμνας, Δικηγορικό Σύλλογο και ΜΜΕ την 
κοινή απόφασή τους με την παράκληση την 
εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Η 
επιστολή έχει ως εξής: 

 Αξιότιμε κε Περιφερειάρχη, 

αξιότιμα μέλη του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου, 

Οι ανωτέρω φορείς, διαπνεόμενοι από 
την ίδια ανησυχία και αγωνία για τα ποσοστά 
του παθητικού καπνίσματος στους δημόσι-
ους κλειστούς χώρους και στα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, συναντηθήκα-
με και συζητήσαμε αναλυτικά και διεξοδικά 
το ανωτέρω θέμα και αφού λάβαμε υπ’ όψιν 
μας τόσο τα στοιχεία που στη συνέχεια σας 
καταθέτουμε όσο και τις νομοθετικές ρυθ-
μίσεις, αλλά και την από 31.01.2018 σχετική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, θέλουμε να 
σας καταστήσουμε υπεύθυνους για την προ-
στασία των μη καπνιζόντων πολιτών από τις 
βλαβερές συνέπειες του παθητικού καπνί-
σματος λόγω της μη εφαρμογής του σχετι-
κού νόμου.  Είναι γεγονός και το γνωρίζετε 
πολύ καλά ότι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, 
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής 
αλλά και πολλές από τις δημόσιες και δημο-
τικές υπηρεσίες, δεν εφαρμόζουν τον νόμο 
περί καπνίσματος, με αποτέλεσμα η πλειο-
νότητα των συμπολιτών μας, να υποφέρουν. 

Από τις σχετικές παραθέσεις στοιχείων 
στη συνέχεια, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα 
ότι το κάπνισμα σε εσωτερικούς δημόσιους 
χώρους, εκτός της νομικής του απαξίωσης, 
ενέχει και σημαντική ηθική και πολιτισμική 
απαξίωση ενώ αποτελεί στην κυριολεξία, 
έργω προσβολή και εξύβριση της προσωπι-
κότητας των συμπολιτών μας. 

Όλοι οι αιρετοί και μόνιμοι δημόσιοι υπάλλη-
λοι και λοιποί λειτουργοί, οφείλουν υπακοή στο 
Σύνταγμα και τους Νόμους και μάλιστα έχουν 
ορκιστεί επ’ αυτού. Δε δικαιούνται επομένως 
να εφαρμόζουν το Νόμο κατά το δοκούν. Η 
εφαρμογή των Νόμων είναι αδιαπραγμάτευτη. 

Η εικόνα εκπροσώπων του Κράτους, που 
φωτογραφίζονται να καπνίζουν σε δημόσιους 
χώρους, αποτελεί ισοπεδωτική πρακτική για 
τους λοιπούς πολίτες. 

Προς ενημέρωσή σας και προκειμένου 
να θεμελιώσουμε τις ενστάσεις μας για την 
αδράνεια των μηχανισμών έλεγχου του καπνί-
σματος, σας παραθέτουμε πρόσφατα στοιχεία 
από αξιόπιστες έρευνες και δράσεις διαφό-
ρων Οργανισμών, τα οποία αναφέρουν τις 
σχετικές έρευνες. (Οι σχετικές έρευνες στον 
ιστότοπο του Συλλόγου μας www.sylpyp.gr) 
και συνεχίζει η επιστολή.  

Ζητάμε 
από τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κα-

τσιφάρα 
α) να φέρει το συντομότερο το θέμα στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου αυ-
τό να εκφράσει την πολιτική του βούληση για 
καθολική και συνεχή εφαρμογή του αντικα-
πνιστικού νόμου και να δεσμευτεί με συγκε-
κριμένες ενέργειες που θα υλοποιηθούν από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες ευθύνης του, για την 
προστασία των πολιτών από την έκθεσή τους 
στο παθητικό κάπνισμα και 

β) να μας επιτρέψει στο εν λόγω Συμβούλιο 
να κάνουμε σχετική παρέμβαση.        

Κοινή επιστολή των Συλλόγων προς τους φορείς με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου)

Ζητάμε την καθολική και συνεχή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου

Όταν δύο άνθρωποι μοιράζονται τη ζωή τους, μοι-
ράζονται επίσης -εκτός από το φαγητό, το κρεβάτι 
και τις μικροσυνήθειές τους- τα μικρόβιά τους, 

με αποτέλεσμα το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημά τους 
να τείνει να γίνει παρόμοιο.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας βρετανο-βελγικής 
επιστημονικής έρευνας με ελληνική συμμετοχή.

Το ανοσοποιητικό σύστημα κάθε ανθρώπου είναι μονα-
δικό, έχοντας τον δικό του αριθμό και μια ιδιαίτερη ποικιλία 
αμυντικών κυττάρων, καθώς και διαφορετικές αντιδρά-
σεις απέναντι στους παθογόνους μικροοργανισμούς. Γι’ 
αυτό, άλλωστε, στο ίδιο σπίτι ο ένας μπορεί να αρρωστή-
σει βαριά από γρίπη και ένας άλλος ελαφριά ή καθόλου.

Όμως, σύμφωνα με τη μελέτη, όταν δύο ή περισσότε-
ροι άνθρωποι συγκατοικούν, τότε τα ανοσοποιητικά συ-
στήματά τους ακολουθούν πορεία σύγκλισης, αν και ποτέ 
δεν γίνονται ίδια.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων του Κάρντιφ και της 
Λουβέν, ανέλυσαν δείγματα αίματος από 670 υγιείς αν-
θρώπους ηλικίας έως 86 ετών. 

Οι επιστήμονες μελέτησαν τις ποσότητες των ανοσοποι-
ητικών κυττάρων σε δεκάδες διαφορετικές καταστάσεις 
ενεργοποίησής του. Το πείραμα επαναλήφθηκε μετά από 
έξι μήνες. Η συγκριτική ανάλυση αποκάλυψε πως τα ανο-
σοποιητικά συστήματα των συζύγων και γενικότερα όσων 
ζουν μαζί για χρόνια, έχουν αξιοσημείωτη ομοιότητα, εμ-
φανίζοντας κατά μέσο όρο 50% μικρότερες διαφορές με-
ταξύ τους από ό,τι τα ανοσοποιητικά συστήματα άσχετων 

μεταξύ τους ανθρώπων.
Οι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι ή συμ-

βιώνουν, συνήθως ακολουθούν παρόμοια δια-
τροφή και στιλ ζωής, εκτίθενται σε παρόμοιους 
ρυπογόνους και τοξικούς περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες, ενώ ανταλλάσσουν συνεχώς ιούς και 
βακτήρια (με τα φιλιά, το σεξ κλπ), πράγμα που 
βοηθά στη σύγκλιση των αμυντικών μηχανισμών 
των οργανισμών τους.

Οι σύζυγοι τείνουν να έχουν παρόμοιες μικρο-
βιακές «κοινότητες» στο έντερό τους, πράγμα που 
επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στο «ταίριασμα» των 
ανοσοποιητικών συστημάτων τους. Αυτό ισχύει προ-

φανώς και μεταξύ γονιών-παιδιών, όπου υπάρχει επίσης 
μια αδιάκοπη ανταλλαγή μικροβίων.

Είναι δύσκολο να πει κανείς κατά πόσο η σύγκλιση των 
ανοσοποιητικών συστημάτων μεταξύ συντρόφων και συ-
γκατοίκων είναι καλό ή κακό πράγμα. Θα μπορούσαν να 
συμβούν και τα δύο. Κάποιες φορές, το ανοσολογικό συ-
νταίριασμα βοηθά κάποιον να καταπολεμήσει μια ασθέ-
νεια, ενώ άλλες φορές να είναι πιο ευάλωτος σε αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μαζί στη ζωή, 
μαζί και στα 
μικρόβια! 
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Επόμενες Εκδηλώσεις Συλλόγου

2 Ιουνίου: 
Συµµετοχή στο Forum Υγείας 
(Royal Theatre)

3 Ιουνίου: 
Ανάβαση Οµπλού µε το Σύλ-
λογο Ανάδειξης Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς Κρήνης

10 Ιουνίου:
Εκδηλώσεις για την Παγκό-
σµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 
στο Μοίραλι  Ερυµάνθου

22-28 Αυγούστου: 
Καλοκαιρινή εκδροµή Ρώµη, 
Ούµπρια, πάρκο Αµπρούζο

24-29 Σεπτεμβρίου: 
Προσκυνηµατική εκδροµή 
στους Αγίους Τόπους

14 Οκτωβρίου: 
8η Γιορτή Τσίπουρου στο 
κτήµα ∆ιαµαντή

Αποτελεί μια συνήθεια που την έχουν πολλοί, ειδικά στις καλοκαιρινές διακοπές που ο ανεφοδιασμός 
νερού μας είναι απαραίτητος τις ζεστές αυτές ημέρες.

Μέχρι τώρα αισθανόμασταν όλοι ασφαλείς έχοντας ένα γεμάτο μπουκάλι νερό πάντα μαζί μας ιδίως 
το καλοκαίρι, έτοιμο να μας ξεδιψάσει και να μας χαρίσει ενέργεια ανά πάσα στιγμή.

Δυστυχώς, όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, κάτι τέτοιο μπορεί να αποδειχτεί πολύ ανθυγιεινό.
Οι περισσότεροι από εμάς, διατη-

ρούν το πλαστικό τους μπουκάλι για 
περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται, αλ-
λά φαίνεται ότι το μπουκάλι αυτό πε-
ριέχει μικρόβια, που κάποιοι λένε ότι 
δεν διαφέρουν και πολύ από... τουα-
λέτα – ή τουλάχιστον αυτό έδειξαν τα 
τεστ που έγιναν από το αμερικάνικο 
site treadmillreviews.

Το treadmillreviews εξέτασε επα-
ναχρησιμοποιούμενα πλαστικά μπου-
κάλια που χρησιμοποιούσαν αθλητές 
για μια εβδομάδα και σύμφωνα με τα 
στατιστικά που παρουσίασαν, απο-
καλύφθηκε ότι ο υψηλότερος αριθ-
μός βακτηρίων που βρέθηκε σε ένα 
μπουκάλι περιλάμβανε περίπου 900 χιλιάδες μονάδες που δημιουργούσαν αποικίες ανά τετραγωνικό 
εκατοστό κατά μέσο όρο, δηλαδή περισσότερα βακτήρια από το κάθισμα της τουαλέτας.

Το χειρότερο, όμως, είναι πως οι ερευνητές βρήκαν ότι περίπου το 60% των μικροβίων ήταν ικανό να 
προκαλέσει αρρώστιες, που σημαίνει ότι αν τελευταία δεν αισθάνεστε καλά, ίσως ο ένοχος να είναι αυτός.

Τα άσχημα νέα, δυστυχώς, δεν τελειώνουν εδώ, αφού τα πλαστικά μπουκάλια περιέχουν διάφορες 
βλαβερές χημικές ουσίες, οι οποίες απελευθερώνονται με τη φθορά τους από την πολλή χρήση.

Πηγή: http://www.thebest.gr

Αρχικά κατασκευάστηκε για τη χρήση σε γαλοπού-
λες ως τροφή πάχυνσης.

  Όταν από την χρήση πέθαναν οι γαλοπούλες, οι 
επενδυτές που είχαν ξοδέψει αρκετά κεφάλαια για 
την έρευνα ήθελαν να κάνουν απόσβεση.

  Το προϊόν ήταν η… μαργαρίνη (!) μια άσπρη ου-
σία χωρίς να έχει την εμφάνιση είδους φαγώσιμου. 
Πρόσθεσαν… χρωστικό κίτρινο χρώμα και μια γευ-
στική ουσία και το διέθεσαν στην καταναλωτική αγορά.

  Γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ βουτύρου και μαρ-
γαρίνης;

Και τα δύο προϊόντα 
έχουν σχεδόν τις ίδιες 
θερμίδες.

Το βούτυρο α) έχει 
λίγο περισσότερο κε-
κορεσμένο λίπος, 8 
γραμμάρια έναντι 5 
γραμμάρια της μαρ-
γαρίνης.

Μια πρόσφατη ια-
τρική μελέτη του 
HARVARD έδειξε ότι 
τρώγοντας μαργαρίνη, 
αυξάνει (στις γυναίκες) 
κατά 53% τις πιθανότητες να προκαλέσει καρδιακή 
δυσλειτουργία.

Τρώγοντας βούτυρο β) αυξάνεται η απορρόφηση 
των άλλων θρεπτικών ουσιών από τα άλλα φαγητά.

γ) Από την φύση του έχει πολλές θρεπτικές ουσίες, 
ενώ η μαργαρίνη περιέχει μόνο τα πρόσθετα στοιχεία 
που της βάζουν.

δ) Έχει πολύ καλή γεύση και αυξάνει την γεύση των 
άλλων φαγητών, δηλαδή τα κάνει πιο νόστιμα.

ε) Υπάρχει εδώ και μερικούς αιώνες, ενώ η μαρ-
γαρίνη είναι μόνο εκατόν χρονών.

Η μαργαρίνη α) έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λι-

παρά οξέα (trans fatty acids).
β) Παρέχει τριπλό κίνδυνο για την εμφάνιση στε-

φανιαίας νόσου.
γ) Αυξάνει την συνολική χοληστερόλη και την LDL 

(την κακή χοληστερίνη), μειώνει την HDL (καλή χο-
ληστερίνη).

δ) Αυξάνει των κίνδυνο καρκίνου κατά 5 φορές.
ε) Μειώνει την ποιότητα του μητρικού γάλακτος.
στ) Μειώνει την αντίδραση των αντισωμάτων.
ζ) Μειώνει την αντίδραση της ινσουλίνης.

Μόνο αυτά ώστε να 
αποφεύγουμε την χρή-
ση της. Όλα τα φαγώσι-
μα προϊόντα που έχουν 
υποστεί υδρογόνωση 
(προσθέτουμε υδρο-
γόνο για να αλλάξουμε 
την μοριακή τους σύν-
θεση) πρέπει να θεω-
ρηθούν ύποπτα.

Κάνετε ένα πείρα-
μα μόνοι σας. Αγο-
ράστε ένα κυπελλάκι 
μαργαρίνη και βάλτε το 
σε μια γωνία με σκιά, 

ή στο γκαράζ. Σε μερικές ημέρες θα παρατηρήσετε 
τα εξής: Καμία μύγα, ούτε αυτά τα μικρά μυγάκια δεν 
πλησιάζουν.

Δεν σαπίζει, ούτε μυρίζει διότι δεν έχει θρεπτική ου-
σία ώστε να αναπτυχθεί ζωή, έστω και μικροοργανισμοί.

Γιατί; Διότι είναι σχεδόν μια πλαστική ουσία. Τα 
παραπάνω ισχύουν φυσικά για όλα τα είδη μαργαρι-
νών που κυκλοφορούν στην ελληνική αλλά και στην 
παγκόσμια αγορά και φυσικά και για τα προϊόντα που 
διαφημίζονται και χρησιμοποιούνται για τη μάχη ενα-
ντίον της… χοληστερίνης…

Πηγή: Idiva.gr

Πάνω από 200 χώρες και ανεξάρτητες περιοχές υπέγραψαν ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών στο 
Ναϊρόμπι της Κένυας για την εξάλειψη των πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς. Σύμφωνα με 
το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), θα υπάρχουν περισσότερα πλα-
στικά κατά βάρος από τα ψάρια στους ωκεανούς παγκοσμίως μέχρι το 2050, εάν συνεχιστούν οι 
τρέχουσες τάσεις.

 Η Νορβηγία ήταν η χώρα που πήρε την πρωτοβουλία για το ψήφισμα του ΟΗΕ. «Ακόμη και τα πιο 
απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη δεν έχουν ξεφύγει από την πλαστική απειλή», δήλωσε ο Χέλ-
γκεσεν. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πλαστικών απορριμμάτων στον κόσμο και επίσης ο 
μεγαλύτερος παραγωγός αερίων του θερμοκηπίου. 

Ωστόσο, η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην αντι-
μετώπιση αυτών των περιβαλλοντικών κρίσεων. «Εάν υπάρχει μια χώρα που αλλάζει αυτή τη στιγ-
μή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, είναι η Κίνα.

 Πηγή: ΟΙΚΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε λίγα χρόνια τα πλαστικά 
θα κατακλύσουν τους ωκεανούς 

Το κίνημα του Avaaz, νίκησε με την πλήρη απαγόρευση των μελισσοκτόνων φυτοφαρμάκων σε όλες 
τις 28 χώρες της ΕΕ!!! Η μάχη κράτησε 7 χρόνια. Εκατοντάδες άρθρα δημοσιεύτηκαν για τη νίκη και τα 
ΜΜΕ αποκάλεσαν το Avaaz «καταλύτη» για το αποτέλεσμα. 

   Είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ νίκη. Όχι μόνο επειδή ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή για τη σωτηρία των μελισσών 
αλλά επειδή απαγορεύει τα πιο διαδεδομένα εντομοκτόνα στον κόσμο, πιέζοντας έτσι τον κλάδο να ανα-
πτύξει ένα ολόκληρο νέο μοντέλο γεωργίας χωρίς χημικά! 

   Το κίνημα του Avaaz ήρθε αντιμέτωπο με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες χημικών, έγινε ψήφισμα με 
5 εκατ. υπογραφές με τη χρηματοδότηση επιστημονικών μελετών.

   Δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο ψήφισμα που έγινε ποτέ για τις μέλισσες, που έχει ταξιδέψει σε κρί-
σιμες συναντήσεις σε όλο τον κόσμο, τραβώντας κάθε φορά την προσοχή των ΜΜΕ.

Κερδήθηκε η μάχη 
για την σωτηρία 
των μελισσών

Το κίνημα του Avaaz, πέτυχε 
την πλήρη απαγόρευση 

των μελισσοκτόνων

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:
α) 16 Ιουνίου:
Στο νέο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Χαλανδρίτσας 

β) 20 Ιουνίου:
Στο χώρο φροντίδας ηλικι-
ωµένων ‘’ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ’’  στο 
Σαραβάλι Πατρών.
Από τη  θεατρική οµάδα «Ταξι-
δευτές της πρόζας» µε την κω-
µωδία «Ένας βλάκας & µισός»

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ

Η πλαστική ουσία που τρώμε κάθε 
μέρα και δεν το γνωρίζουμε!

Γιατί δεν πρέπει να ξαναγεμίζουμε
τα πλαστικά μπουκάλια με νερό...

Σωτήρια 
παρέμβαση 
του ΟΗΕ την 
οποία στηρίζουν
πάνω από 
200 χώρες 
και ανεξάρτητες 
περιοχές
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Η Ούμπρια, το Πάρκο Abrusso και η Ρώ-
μη θα είναι τα μέρη που θα επισκεφθούμε 
από 22 έως 28 Αυγούστου κατά την ετήσια 
καλοκαιρινή εκδρομή στο εξωτερικό. 

Οι εκδρομείς της Σερβίας (2017) έδω-
σαν το στίγμα του επόμενου ταξιδιωτικού 
προορισμού μετά τη σχετική ψηφοφορία 
που έγινε κατά την επιστροφή των. Πα-
ραπέμπουμε σχετική ενημέρωση για την 
Ούμπρια και το γνωστό οικολογικό πάρκο 
Αμπρούζο που έχουν πολλά να προσφέ-
ρουν στον ταξιδιώτη. Η Ρώμη θα είναι 
ωστόσο το επίκεντρο της επταήμερης εκ-
δρομής για την οποία δεν χρειάζονται ιδι-
αίτερες συστάσεις!

ΟΥΜΠΡΙΑ: Βρίσκεται ‘’εγκλωβισμένη’’ 
ανάμεσα στην Τοσκάνη και την περιοχή της 
Ρώμης, η οποία και διατηρεί για αιώνες τον 
αυθεντικό της χαρακτήρα.  Στην Ούμπρια 
βρίσκεται η 4η μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας 
και διασχίζεται από τους ποταμούς Τίβερη, 
Νέρα, Σάλτο και Νέστορα. 

Οι Ούμβροι, από τις παλιότερες φυλές της 
Ιταλικής χερσονήσου, οφείλουν το όνομά 

τους στην ελληνική λέξη όμβρος, που έχει 
σχέση με το νερό και ήταν η πόλη που επέ-
ζησε από τον κατακλυσμό. Κυριότερη πόλη 
είναι η πρωτεύουσα Περούτζια με 165.000 
κατοίκους. Στην Ούμπρια ανήκει και η γνω-
στή πόλη της Ασίζης. Την πόλη του Αγ. Φρα-
γκίσκου,  που είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα 
των Φραγκισκανών. Η Ασίζη είναι χτισμένη 
πάνω σε λόφο και δίνει την ευκαιρία στον 
επισκέπτη νοερά να ταξιδέψει στο Μεσαί-
ωνα και την Αναγέννηση. Έχει μαγευτικά 
τοπία και εύφορες κοιλάδες. Είναι μία περι-
οχή μοναδικής κομψότητας, μία εξαιρετική 
κληρονομιά μεσαιωνικών και αναγεννησι-
ακών κτηρίων.

 
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ: Είναι η πρωτεύουσα της 

Ούμπρια, πολιτική και εμπορική και απέχει 
από τη Ρώμη 165 χλμ και από την Αγκόνα 
135 χλμ. Διέρχεται από αυτήν ο Τίβερης και 
έχει 160000 κατοίκους. 

Οι αποστάσεις στο κέντρο της πόλης είναι 
μικρές και όλα τα αξιοθέατα της πόλης είναι 
δίπλα δίπλα. Υπάρχουν υπόγειες κυλιόμενες 
σκάλες, που οδηγούν στο υψηλότερο σημείο 

της παλιάς πόλης, στη Plazza Italia. Είναι πα-
νέμορφη πόλη με γραφικό ιστορικό κέντρο.

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ABRUSSO: ΕΝΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ
Μιας μοναδικής ομορφιάς περιοχή κε-

ντρικά και νότια της Ιταλικής χερσονήσου, 
αντικρίζει από την Ανατολική πλευρά την 
Αδριατική και από τη Δυτική, την οροσειρά 
των Απεννίνων. Είναι μία από τις ωραιότερες 
ορεινές περιοχές της Ιταλίας. Έχει χαρακτη-
ριστεί ως μία από τις πιο πράσινες περιοχές 
της Ευρώπης, καθώς μαγεύει τον επισκέπτη 
που φτάνει στα χωριά και τις πόλεις της. Η 
περιοχή χωρίζεται σε τέσσερις επαρχίες L’ 
Aquila, Teramo, Pescara, Chieti. 

Ένα από τα γνωστά μέρη στην περιφέ-
ρεια της Abrusso είναι το Εθνικό Πάρκο 
του Abrusso. Στην περιφέρειά του εκτός 
από την επαφή με τη φύση και τη γνωριμία 
με τα σπουδαία φυσικά πάρκα, έχει κανείς 
την ευκαιρία να επισκεφθεί όμορφες πόλεις, 
γραφικά χωριά, πολλά αξιοθέατα και εκκλη-
σίες της περιοχής της Αναγέννησης, με με-
σαιωνικά κάστρα και μοναστήρια.  

                   οδική εκδρομή 
σε Ρώμη, Ούμπρια, και Πάρκο Abrusso

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Τα απόβλητα όμως μπορούν επίσης να καούν και να δημιουργήσουν θερμότητα 

ή ηλεκτρισμό, μια διαδικασία γνωστή ως «ενέργεια από απόβλητα», και το οργανικό 
κλάσμα των αποβλήτων θεωρείται ένας ανανεώσιμος πόρος.

Οι ευρωπαϊκές όμως επιδοτήσεις ενθάρρυναν τις επενδύσεις για μονάδες αποτέ-
φρωσης.  O συμβιβασμός μεταξύ της ανακύκλωσης και της καύσης πραγματοποιείται 
ήδη σε ορισμένες χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να σταματήσουν τις επιδοτήσεις σε 
«ενέργεια από απόβλητα» για να αποφύγουν την ανατροπή των στόχων ανακύκλω-
σης και των αποβλήτων. Τελικά τα απόβλητα έγιναν εμπόρευμα: οι εισαγωγές σύμ-
μεικτων αποβλήτων αυξήθηκαν πενταπλάσια, μετά την εισαγωγή των επιδοτήσεων 
για την «ενέργεια από απόβλητα». Η αγορά αποφασίζει την τιμή των αποβλήτων. Τα 
απόβλητα συρρέουν και σε χώρες με σχετικά μεγαλύτερη δυναμικότητα διάθεσης, 
όπου καίγονται σε επιδοτούμενες εγκαταστάσεις. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός 
ότι οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς αποβλήτων είναι η Γερμανία, η Σουηδία, η Ολλανδία, 
η Εσθονία και το Βέλγιο – όλες δηλαδή οι χώρες με υψηλή δυναμικότητα αποτέφρω-
σης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Είναι γνωστή  η αρχή της εγγύτητας της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων, σύμ-
φωνα με την οποία τα απόβλητα πρέπει να διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στον τόπο παραγωγής τους.

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (κ. Κου-
ρουμπλή) και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων (κ. Αποστόλου) για την επιπλέον 
συντελούμενη οικολογική καταστροφή των 
θαλασσών μας εξαιτίας της χρήσης των νέ-
ων συστημάτων αλιείας στα γρι-γρι.

Συγκεκριμένα η αναφορά έχει ως εξής:
Κύριοι Υπουργοί, έχουμε διαπιστώσει ότι 

πολλές φορές, επέρχεται προοδευτικά μια 
οικολογική καταστροφή, την οποία παραβλέ-
πουμε και όταν αυτή γίνει ιδιαίτερα εμφανής, 
«τρέχουμε και δε φτάνουμε». Όμως, η πρόλη-
ψη είναι προτιμότερη από την θεραπεία, ενώ 
αυτή συμφέρει και οικονομικά.

Έχουμε διαπιστώσει χωρίς υπερβολή, 
ότι η θάλασσά μας συνεχώς ρυπαίνεται από 
ποικίλες αιτίες. Η υπεραλίευση  πχ δημιουρ-
γεί αλυσιδωτά προβλήματα που οδηγούν σε 
αδιέξοδα. Σήμερα θίγουμε ένα σοβαρό θέμα 
που καθημερινά επιβαρύνει το θαλάσσιο πε-
ριβάλλον και η πολιτεία φαίνεται αδιάφορη 
για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. 
Πρόκειται για την «παραδοσιακή» αλιεία με 
τα γρι-γρι.

Στην σύγχρονη αλιεία οι παλιές λάμπες 
με τους λαμπαδόρους και με το κλασικό 
σχοινί αγκυροβολίας τους αντικαταστάθη-
καν από «ρομπότ» με φωτισμό led και  με 
μεγάλους ηλεκτρικούς συσσωρευτές, με 
σπάγκο nylon για σχοινί και με τσουβάλι με 
άμμο, για το ρόλο της άγκυρας. Για κάθε μία 
«καλάδα», όπως λέγεται, εκατοντάδες μέτρα 
πλαστικού σπάγκου και αντίστοιχων τσουβα-
λιών εγκαταλείπονται στον βυθό της θάλασ-

σας στην περιοχή αλιείας ως η ευκολότερη 
λύση και με χαμηλό κόστος! Ποσότητες δε 
αυτού του σπάγκου πολλές φορές επιπλέ-
ουν και αποτελούν πραγματικό κίνδυνο για 
τα διερχόμενα σκάφη και ειδικότερα για τα 
μικρά ταχύπλοα.

Με μέτριους υπολογισμούς, για την πε-
ριοχή του Β.Δ Αιγαίου, από όπου βρέθηκαν 
κάποια στοιχεία, για 50 πχ αλιευτικά σκάφη 
που δραστηριοποιούνται σ’ αυτή την περιο-
χή, κατά τους μήνες Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο, 
έχουμε τα εξής: 50 σκάφη Χ 6 μήνες Χ 20 
εργάσιμες μέρες το μήνα Χ 5 ‘’καλάδες’’ ανά 
έξοδο Χ 5 ‘’ρομπότ’’ ανά σκάφος = 150 000 
πλαστικά τσουβάλια με άμμο στη θάλασσα! 
Και για μέσο βάθος 60 μέτρων 150000 Χ 60 
=9 000 000 μέτρα πλαστικός σπάγκος εγκα-
ταλείπονται στο θαλάσσιο οικοσύστημα του 
Β.Δ Αιγαίου κάθε χρόνο!

Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη 

άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος. 
Τα μέτρα που υφίστανται καταστρατηγούνται 
και η αστυνόμευση είναι αρκετά δύσκολη. 
Δυστυχώς οι άνθρωποι που βιοπορίζονται 
από το θαλάσσιο περιβάλλον θα έπρεπε να 
το προσέχουν και όχι να το καταστρέφουν.

Προτείνουμε  πως αν τα ‘’ρομπότ’’ που 
χρησιμοποιούνται ήταν υποχρεωτικό να εί-
ναι εφοδιασμένα  με αυτόματο ηλεκτροκίνη-
το σύστημα ανέλκυσης της άγκυρας θα ήταν 
μέτρο προς την σωστή κατεύθυνση.

Εναλλακτικά προτείνεται να χρησιμοποιού-
νται τσουβάλια από λινάτσα (που δεν ρυπαίνει 
το περιβάλλον)  και σχοινί δεμένο σε «αυτό-
ματο ναυτικό κλειδί» ώστε να απαγκιστρω-
θεί από το τσουβάλι αγκυροβολίας εύκολα 
χωρίς να χρειάζεται να κοπεί και να αφεθεί 
στην θάλασσα το σχοινί.

Οι αρμόδιοι παρακαλούνται να ενημερώ-
σουν για τις σχετικές τους ενέργειες.

Επιστολή του ΠΑΝΔΟΙΚΟ σε τρεις υπουργούς για τα νέα συστήματα αλιείας στα γρι-γρι 

• Πίνουμε 50 εκατομμύρια λίτρα εμφιαλωμένο νερό 
το χρόνο. Και όλο αυτό το πλαστικό πηγαίνει στις χωμα-
τερές. Άριστα!

• Να και μια ευχάριστη είδηση. Σύμφωνα με νέα έρευ-
να οι καπνιστές στην Ελλάδα μειώνονται. Και αυτό παρά 
την αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας στην εφαρμογή 
του νόμου για την απαγόρευση καπνίσματος σε δημό-
σιους χώρους.

• Επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν 
τριπλασιασμό των ακραίων καιρικών φαινομένων μέσα 
στην επόμενη δεκαετία και δεκαπλασιασμό μέχρι το τέ-
λος του αιώνα μας. Μερίδιο αυτών των καταστροφών θα 
έχει και η Ελλάδα με ανάλογες οικονομικές συνέπειες.

• Οι εκτιμώμενες οικονομικές επιπτώσεις σήμερα από 
τις καταστροφές υπολογίζονται σε 3,4 δισεκατομμύρια 
ετησίως και προβλέπεται να φτάσουν τα 9,3 μέσα στην 
επόμενη δεκαετία. Η κατάληξη μπορεί να είναι μέχρι 37 
δισεκατομμύρια στη δεκαετία του 2080.

• Αν αληθεύει ότι το ασύρματο ίντερνετ δημιουργεί 
προβλήματα στα δέντρα, φανταστείτε τι συμβαίνει με 
τους ανθρώπους!

 Πηγή: ΟΙΚΟΕΝΗΜΕΡΏΣΗ

Η καύση 
υπονο-

μεύει τις 
προσπά-

θειες 
ανακύ-
κλωσης

Τα απόβλητα 
έγιναν εμπόρευμα

Δεν διασπώνται ποτέ πλήρως, αλλά κα-
τακερματίζονται σε αμέτρητα μικροσκο-
πικά θραύσματα (διαμέτρου < 5 χιλ.),  τα 
«μικροπλαστικά» που περιέχουν τοξικές 
χημικές ουσίες.  

Τα μικροπλαστικά απορροφούν τοξικές 
χημικές ουσίες και από το θαλάσσιο πε-
ριβάλλον και αποτελούν ένα τοξικό χάπι 
για τα ψάρια και τους άλλους θαλάσσιους 
οργανισμούς που τα καταπίνουν.

Αποτελούν «μεταφορικό μέσο» για ξενι-
κά είδη, τα οποία μπορεί να διαταράξουν 
την τοπική οικολογική ισορροπία. 

Η πάνινη σακούλα του Συλλόγου 
που διατίθεται από τα μέλη του Δ.Σ.

Γιατί υπάρχει ανάγκη περιορισμού 
των πλαστικών σακουλών;

Μικρά, αλλά ενδιαφέροντα

Επιστολή του ΠΑΝΔΟΙΚΟ σε τρεις υπουργούς για τα νέα συστήματα αλιείας στα γρι-γρι 

Σώστε τις θάλασσές μας
συνέχεια από την πρώτη σελίδα

                   οδική εκδρομή
σε Ρώμη, Ούμπρια, και Πάρκο Abrusso

οδική εκδρομή
σε Ρώμη, Ούμπρια, και Πάρκο Abrusso

οδική εκδρομήΕπταήµερη
Από τις 22 έως και τις 28 Αυγούστου

ΡΩΜΗ ΑΣΙΖΗ ΠΑΡΚΟ ABRUSSO


