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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Ματαίωση της Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας»
Ο Δήμος Ερυμάνθου βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τη ματαίωση της
Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, εξαιτίας των ευμετάβλητων
υγειονομικών δεδομένων της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού.
Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν διαδοχικών συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν όλη την
προηγούμενη εβδομάδα των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής της Έκθεσης με εκπροσώπους
των τοπικών φορέων, συλλόγων, όλων των δημοτικών παρατάξεων και των εμπλεκόμενων
Αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, όπως ο ΕΟΔΥ και η
Ελληνική Αστυνομία.
Από τις διαδοχικές συσκέψεις που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής,
επισημάνθηκε απ’ όλες τις πλευρές πως βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων που είναι σε
ισχύ με την υφιστάμενη ΚΥΑ για τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε ανοικτούς χώρους, είναι
αδύνατη η πραγματοποίηση της Έκθεσης. Συγκεκριμένα, η ΚΥΑ προβλέπει ρητά πως η
διοργάνωση εκδηλώσεων σε ανοικτούς χώρους προϋποθέτει την τήρηση αυστηρών
αποστάσεων, τη χρήση μάσκας, τον έλεγχο στις εισόδους για την διάθεση ψηφιακών
πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού rapid test, κ.ά. Μέτρα τα οποία είναι
ανέφικτο να εφαρμοστούν, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του χώρου που φιλοξενείται η Έκθεση.
Θυμίζουμε ότι η Αγροτική Έκθεση φιλοξενείται κάθε χρόνο στα λιθόστρωτα σοκάκια της
Χαλανδρίτσας, το πλάτος των οποίων δεν επιτρέπει την ανάπτυξη περιπτέρων, ενώ επειδή ο
χώρος είναι ανοικτός και έχει περισσότερες των μία εισόδων, είναι αδύνατος ο έλεγχος και η
τήρηση όλων των προαναφερόμενων μέτρων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών θα ήταν η Έκθεση αντί να λάβει χαρακτηριστικά εξωστρέφειας, να
συρρικνωθεί, καθώς εκ των συνθηκών θα έπρεπε να αποκλειστούν εκθέτες που διαχρονικά
στηρίζουν το θεσμό, αλλά και επισκέπτες που αποτελούν την «πνοή» της διοργάνωσης.
Ο Δήμος Ερυμάνθου ήλπιζε πως η φετινή χρονιά κατά την οποία ο θεσμός της Έκθεσης
συμπληρώνει 20 χρόνια θα λάμβανε πανηγυρικό χαρακτήρα, ωστόσο, η πανδημία, τα νέα

δεδομένα λόγω των μεταλλάξεων και ο αυξανόμενος αριθμός των κρουσμάτων, δεν επιτρέπει
εφησυχασμό, αλλά ούτε και παρορμητικές ενέργειες που μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο
σε ανθρώπινες απώλειες.

«Η απόφαση ματαίωσης της Έκθεσης δεν ήταν εύκολη, είναι όμως αναγκαία. Όλο το
προηγούμενο χρονικό διάστημα κρατήσαμε σθεναρά αντιστάσεις απέναντι στον κορωνοϊό
προστατεύοντας τους ανθρώπους μας με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Ωστόσο, η πανδημία δεν έχει
καταλαγιάσει και στην παρούσα χρονική συγκυρία οι επιστήμονες εκτιμούν πως έχει ξεκινήσει
η επέλαση του 4ου κύματος με τις μεταλλάξεις να αλλάζουν συνεχώς τα υγειονομικά δεδομένα
και πρωτόκολλα. Όλοι θα θέλαμε τα πράγματα να είναι διαφορετικά, όμως, οφείλουμε να
διαφυλάξουμε πρωτίστως την δημόσια υγεία.
Η Αγροτική Έκθεση της Χαλανδρίτσας είναι ένας σημαντικός θεσμός για τον Δήμο μας και την
ευρύτερη περιοχή και δεν επιδέχεται πειραματισμούς, αλλά ούτε θα γίνει πηγή πιθανής
διασποράς του ιού. Η Έκθεση είναι οι άνθρωποί της, οι εκθέτες που την στηρίζουν
διαχρονικά, αλλά και οι επισκέπτες της. Δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε κανέναν, αλλά
ούτε και να μετατρέψουμε έναν χώρο δημιουργίας και εξωστρέφειας σε τόπο μίζερης
διαχείρισης και ελέγχων. Με πίστη, αισιοδοξία και ελπίδα μπορούμε όλοι μαζί να
προετοιμάσουμε την Έκθεση του 2022, κάνοντας αισθητή στο πανελλήνιο την επιστροφή του
θεσμού», δήλωσε ο Δήμαρχος, Θεόδωρος Μπαρής.
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