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Έργα τέχνης από ληγμένα χάπια!
Μια μεγάλη πληγή για το περιβάλλον αποτελούν τα
φάρμακα, αν, όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, πεταχτούν στους κάδους απορριμμάτων, στο νεροχύτη ή απευθείας στην αποχέτευση, με αποτέλεσμα να
καταλήγουν στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω των χώρων υγειονομικής ταφής ή των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Από τα 500
εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων που διακινούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, το 10%, δηλαδή τα 50
εκατομμύρια, απορρίπτονται στους κοινούς κάδους
αχρησιμοποίητα ή ληγμένα, με αποτέλεσμα να αποτελούν μια δυνάμει τοξική βόμβα.

«Αερικό», χάπια
σε πλεξιγκλάς

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), όλα τα φάρμακα, και κυρίως
τα αντιβιοτικά, τα ενδοκρινή, τα αντικαταθλιπτικά
και τα αντικαρκινικά, περιέχουν ισχυρές ουσίες που
επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Από το 2007 το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία
με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, η κατανομή πράσινων
κάδων στα φαρμακεία της χώρας, στον οποίο οι καταναλωτές πετούν τα φάρμακα που δεν χρειάζονται.
Η γιατρός, όμως, Ελένη Ιωαννίδου παθολόγος - λοιμωξιολογος, επικεφαλής της ομάδας για τον κορωνοϊό του γενικού νοσοκομείου Ρεθύμνου, μας εξέπληξε
απροσδόκητα όμορφα με την ιδέα της να δημιουργεί έργα τέχνης με τα ληγμένα χάπια. Την ένταση της
φορτικής εργασίας, λόγω της αντιμετώπισης της πανδημίας αυτή την περίοδο, επέλεξε να αποφορτίζει με
αυτή την ευχάριστη δραστηριότητα.
Στο Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρεθύμνου, στο
οποίο είναι μέλος η κ. Ιωαννίδου, γίνεται διαλογή των
φαρμάκων που προσφέρουν όσοι έχουν φάρμακα,
που δεν χρειάζονται πλέον. Ένα ποσοστό διανέμεται σε οικονομικά ευάλωτους ασθενείς, τα φάρμακα
που έχουν νοσοκομειακή προέλευση επιστρέφονται
στα νοσοκομεία προς χρήση, αλλά ένα άλλο ποσοστό αποτελούν τα ληγμένα φάρμακα. Για αυτά τα τελευταία διαχωρίζονται οι χάρτινες, αλουμινένιες ή
πλαστικές συσκευασίες από τα χάπια. Το δε πλήθος
χαπιών αποτελούν ένα εντυπωσιακά πολύχρωμο σύνολο, που η γιατρός παρατήρησε και σκέφτηκε να τα
χρησιμοποιήσει ως ψηφίδες, για να δημιουργήσει τα
πανέμορφα και πρωτότυπα, ως προς το υλικό, ψηφιδωτά της.

«Κορωνοκόρη»,
χάπια σε ξύλο

«Οφηλία», χάπια
σε πλεξιγκλάς

Για κάθε έργο της, σε μεγάλες επιφάνειες, χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες χαπιών. Η ποσότητα αυτή
ωστόσο, όπως μας πληροφορεί η γιατρός-καλλιτέχνης είναι ελάχιστη μπροστά στις τεράστιες ποσότητες που πετάμε! Ας το αναλογιστούμε αυτό και, αν δεν
μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε κι εμείς για τέχνη,
ας φροντίζουμε να τα παραδίδουμε στα φαρμακεία
για ανακύκλωση!
Πηγές:
https://endiaferomai.gr/index.php/your-site
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«Θηλασμός», χάπια
σε ξύλο

