
Την 1-1-2004 κυκλοφορούσε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «ΥΠΑΙ-
ΘΡΟΣ». Ήταν  το όραμα των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Υγείας 
και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας. Γεννήθηκε για να καλύψει 
κενά, να δημοσιοποιήσει τα ολοένα αυξανόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, 
μεταφέροντας την πληροφορία προς πάσα κατεύθυνση.

Έδωσε φωνή, πράγματι, στην ύπαιθρο, στη περιοχή του Δήμου Μεσσάτιδος, 
του Δήμου Φαρρών, της κοιν. Λεοντίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Όλα 
τα άγγιξε.

(συνέχεια στη σελίδα 9)

• Έργα ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στη Χαλανδρίτσα • Οι κυνηγοί ζορίζονται 
από την κρίση • Περιοχές «Νατούρα» που κινδυνεύουν • Εμπρησμός η φωτιά στην Ανω Καλλιθέα;

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και 
Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου 
Υγείας Χαλανδρίτσας με συνδιοργανωτή 
τον Δήμο Ερυμάνθου, αλλά και με την 
συνεργασία των 19 Πολιτιστικών Συλλόγων 
της περιοχής μας, οργάνωσαν για τρίτη 
συνεχή χρονιά στις 20 Οκτωβρίου, τη Γιορτή 
Τσίπουρου 2013.

Την φετινή γιορτή χαρακτήρισε η ευρεία και 
ουσιαστική συνεργασία με τους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους της περιοχής Κ.Υ.Χ. , η μεγάλη προ-
σέλευση των μελών και φίλων του Συλλόγου, 

αλλά και του απλού κόσμου, που σε πείσμα 
των ζοφερών οικονομικών προβλημάτων 
κατέκλυσε το Κτήμα Διαμαντή (στην θέση 
Κουρλαμπά Ερυμάνθου) για να περάσει ένα 
τρίωρο με ενημέρωση, ξενοιασιά και κέφι. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας κ.Από-
στολος Κατσιφάρας, ο Αντιπ/ρχης κ.Γεώργιος 
Αγγελόπουλος, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου 
κ.Θάνος Καρπής, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, Πρόεδροι Πολ. Συλλόγων και 
φορέων της περιοχής.

Σκοπός της εκδήλωσης η ενημέρωση των 
παραγωγών και των καταναλωτών πρώτον, 
για την ποιοτική παραγωγή του τσίπουρου 
και δεύτερον για τα υγιή και ασφαλή μέτρα 
μεταφοράς και αποθήκευσης του, αυτά δηλαδή 
που διασφαλίζουν την υγεία των καταναλω-
τών. Δεύτερος στόχος, εξίσου σημαντικός η 
ανάδειξη και η προώθηση του παραδοσιακού 
μας ποτού, το οποίο χρόνο με το χρόνο 
κερδίζει έδαφος, εις βάρος των ξενόφερτων 
αλκοολούχων ποτών.

(συνέχεια στη σελ. 6)

Οδοιπορικό... μιας δεκαετίας!
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 2013
Με την συνεργασία 20 Συλλόγων σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία και πέρασε πολλά μηνύματα

Δράσεις του Συλλόγου 
για την ανακαίνιση 
του Ιστορικού Ναού 
της Παναγίας
της Μέτζενας

ΣΕΛ. 5

Παγκόσμια εβδομάδα 
Μητρικού Θηλασμού

Εργοστάσιο απορριμ-
μάτων στην Αχαϊα

Ο θόρυβος  
είναι ένα 
παράσιτο 
με πολλά 
πρόσωπα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ 

ΤΟ 23ο 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Κρήνη: Επαινετή 
πρωτοβουλία 

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 10
ΣΕΛ. 12 

ΣΕΛ. 12 

ΣΕΛ. 10

Για άλλη μια χρονιά ο Σύλλογος Προστα-
σίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής 
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας πραγματο-
ποίησε την από εικοσαετίας καθιερωμένη 
εκδρομή των μελών και φίλων του στο 

εξωτερικό. Αυτή τη φορά προορισμός ήταν 
η Αυστρία. Τόσο η επιλογή προορισμού 
όσο και η οργάνωση αυτής της εξόρμησης 
υπήρξε, ομολογουμένως, επιτυχής. 

(συνέχεια στη σελ. 5)

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 
ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οδοιπόροι- και μάλιστα καθόλου ασθενείς- υπήρξαν οι συ-
ντάκτες και οι φίλοι της Υπαίθρου για δέκα χρόνια τώρα και 
συνεχίζουν ακάθεκτοι, με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο και πείσμα, 
παρά τους στενάχωρους καιρούς, που διανύουμε τόσο σε 
εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο. 

Μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια, άλλοτε ακροθίγοντας και άλλοτε 
με βροντερή πένα, αποφύγαμε τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, το 
ακατάλληλο προς πόση νερό, πολεμήσαμε τα φυτοφάρμακα, 
που σερβίρονται σιωπηλά στο πιάτο μας, κόψαμε το κάπνισμα, 
αρχίσαμε γυμναστική και μιλήσαμε ανοιχτά για το ντόπινγκ και 
τις παρενέργειές του στον ανθρώπινο οργανισμό. Εστιάσαμε, 
πολλές φορές, στην ανάγκη σωτηρίας των δασών, μέσω της 

δασοπροστασίας, δηλώσαμε ευθαρσώς, οτι δε φοβόμαστε 
τον καρκίνο αλλά τον αντιμετωπίζουμε στα ίσια με τη σωστή 
ενημέρωση και πρόληψη, ενώ καταγγείλαμε, με ηχηρά 
άρθρα, την παγκόσμια πυρηνική απειλή και πάσης φύσεως 
ακτινοβολία. Αναδείξαμε λέξεις, το νόημα των οποίων ήταν 
άγνωστο για πολλούς από εμάς όπως η “κομποστοποίηση”, 
η “βιοποικιλότητα”, ο “αεροψεκασμός” και το “οικιστικό 
πρόβλημα”.

Θεωρήσαμε, όμως, επιτακτική την ανάγκη, πρωτίστως, 
να “ξεσκεπάσουμε” ή να προβάλλουμε τοπικά θέματα, η 
ανάδειξη των οποίων θα στοχεύει στο κοινό καλό και, κάποτε, 
φροντίσαμε οι ευθύνες να αποδοθούν στους “αμελείς”, στους 

θιασώτες μιας τεχνολογικής ανάπτυξης χωρίς τη συνδρομή 
του φυσικού περιβάλλοντος. Κυριότατα, θελήσαμε να ενη-
μερώνεται έγκαιρα και με σαφήνεια, ξέχωρα από πολιτικές 
ή κομματικές αποχρώσεις και σκοπιμότητες, η κοινή γνώμη. 

Έτσι, λοιπόν, αρκετά συχνά αγωνιστήκαμε μέσα από τις 
σελίδες της “ΥΠΑΙΘΡΟΥ” ενάντια στη λυματολάσπη και στα 
απόβλητα ελαιουργείων και πυρηνελαιουργείων της περιο-
χής μας, θίξαμε με πολύ μελάνι το μπάζωμα της Νερομάνας, 
αναδείξαμε το “πολύπαθο” ζήτημα των απορριμμάτων και 
της Ξερόλακας, απαιτήσαμε να μην ιδιωτικοποιηθεί η 
όποια παροχή νερού από το φράγμα Πείρου- Παραπείρου. 

(συνέχεια στη σελίδα 12)

Άποψη του πολυπληθούς 
ακροατηρίου

Μπροστά στο ανάκτορο Μπελβεντέρε Βιέννης

1 - 7 Νεομβρίου 
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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

Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:  
Τσανάκα Σοφία
Υπεύθυνη ύλης: 

Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Tηλ.: 2610-276.921
Συντακτική Επιτροπή: 

Γκοτσοπούλου Γεωργία, Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόμβα 
Ευθυμία, Κωνσταντίνου Αικατερίνη, Πανταζή Βούλα, Τσανάκα Σοφία

Εκτύπωση – Μοντάζ:  Φορτώσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ

2610275878, 2694022134, 
6974976363

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2610620256, 620256 Fax, 
6944440752

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2610643796, 6972333820
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΤΕΡΙΝΗ
2610 644070, 6944964292

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
2610276921, 6977655557

ΤΑΜΙΑΣ
ΒΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

2610621924, 6973547195
ΜΕΛΗ

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ
2610 528780, 6944 297998

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡ.
2694022707, 6972880774

ΚΟΛΥΠΕΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2694061563, 6944292962

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2610 644070, 6944020557
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

2610337988, 6945270048
ΡΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2694091238, 6972994897
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

2610524404, 6937217478

ΤΟ ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

‘’Με αφορμή την επετειακή έκδοση της 
εφημερίδας ‘’ΥΠΑΙΘΡΟΣ’’ για τα 10 χρόνια 
κυκλοφορίας της εύχομαι ολόψυχα να 
συνεχίσει μέσα από τις σελίδες της να 
προβάλλει δράσεις και παρεμβάσεις 

του δραστήριου Συλλόγου σας για την 
προαγωγή της υγείας, τη διαφύλαξη του 
φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η ανά-
γκη επαφής του ανθρώπου με το φυσικό 

περιβάλλον εμφανίζεται επιτακτική στις 
μέρες μας, ίδια και η ανάγκη σεβασμού 
στις ρίζες μας εάν θέλουμε να είναι ζω-
ντανά τα κλαδιά μας. Σας ευχαριστούμε 
που μας το υπενθυμίζετε.’’

Νίκος Κοτσώνης (πρώην Διοικητής Γεν. Νοσοκομείου Πατρών Αγιος Ανδρέας)

Αναστασία Τογιοπούλου (πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Μεσσάτιδος)

Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος 
(Δρ. Χημικός Μηχανικός – περιβαντολόγος)

Δέκα χρόνια δημιουργίας ,δέκα χρόνια ανιδιοτελούς προσφοράς. 
Θερμά συγχαρητήρια. 
Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της υπαίθρου , η επιστημονική 

υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής , η ορθολογική διαχείριση και προστασία 
του περιβάλλοντος, η προώθηση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρο-
νομιάς ,μπορούν να αποτελέσουν τους πυλώνες ανάπτυξης της Ελληνικής 
Περιφέρειας στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οικονομικής και 
κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας μας.

Δύναμη και υγεία για να συνεχίσετε το πολύπλευρο έργο σας.

Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από 
την πρώτη κυκλοφορία της εφημερίδας 
«Ύπαιθρος». Με αφορμή την επέτειο 
αυτή, είναι ευκαιρία να αποτιμήσουμε το 
έργο και την προσφορά της εφημερίδας 
στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κέντρου 
Υγείας Χαλανδρίτσας, αλλά και την εν 
γένει περιοχής των Πατρών όπου επίσης 
αυτή διακινείται. 

Εξαρχής φάνηκε ότι η «Ύπαιθρος» 
ήταν το μέσο διάδοσης πληροφοριών 
και ειδήσεων σε σχετικά με Περιβαλ-

λοντικά θέματα αλλά και θέματα Υγείας, 
που σίγουρα δεν αφορούσαν μόνο την 
περιοχή δικαιοδοσίας του Κέντρου Υγείας 
Χαλανδρίτσας. Έτσι το έντυπο απέκτησε 
σταθερό αναγνωστικό κοινό αφού 
περιείχε ειδήσεις και θέματα που «ενημέ-
ρωναν» ουσιαστικά  τον αναγνώστη του. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο, ότι στο 
χρόνο που μεσολάβησε,  το έντυπο δεν 
έχασε τον προσανατολισμό του, αφού 
σε αυτό εξακολουθούν κυριαρχούν 
περιβαλλοντικά και θέματα υγείας 

με σημείο αναφοράς την περιοχή και 
τους κατοίκους της δικαιοδοσίας του 
Συλλόγου.     

Ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσει έτσι 
σταθερά στη διάδοση των σκοπών του 
Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλ-
λοντος Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και 
εμείς υποσχόμαστε να σταθούμε αρωγοί 
στις άοκνες προσπάθειες των μελών της 
διοίκησης και της συντακτικής ομάδας.

Είναι αλήθεια ότι η ύπαιθρος (και όχι 
μόνο) χρειάζεται την ‘ΥΠΑΙΘΡΟ». 

Ο αδελφός, Σύλλογος των Εθελο-
ντών Αιμοδοτών του Κ.Υ.Χ. απευθυ-
νόμενος στη Συντακτική Επιτροπή της 
«ΥΠΑΙΘΡΟΥ» και στα μέλη του Δ.Σ. 
του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & 
Περιβάλλοντος του Κ.Υ.Χ. συγχαίρει 
τους συντελεστές της περιοδικής έκ-

δοσης του περιβαλλοντικού εντύπου 
της περιοχής μας, για την σπουδαία 
προσπάθεια που καταβάλλουν στο 
τομέα της ενημέρωσης και της 
ευαισθητοποίησης των κατοίκων 
της τοπικής μας κοινωνίας, όπου 
από κοινού δίνουμε τον αγώνα για 

μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μαζί 
σας γιορτάζουμε τα γενέθλια και της 
ΦΛΟΓΑΣ Εθελοντικής Αιμοδοσίας 
της δική μας εφημερίδας η οποία ήδη 
συμπληρώνει μέσα στους δύσκολους 
καιρούς και αυτή τη δική της δεκαετία. 
Χρόνια πολλά να είστε καλά.

ΥΓΕΙΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Mε αφορμή την επέτειο των 10 ετών 

από την έναρξη έκδοσης της εφημερίδας 
ΥΠΑΙΘΡΟΣ, βρίσκω την ευκαιρία να 
επαινέσω το σημαντικό έργο του Δ.Σ. και 
των μελών του Συλλόγου Προστασίας 
Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής του 
ΚΥ Χαλανδρίτσας που τόσα χρόνια 
προσφέρουν αόκνως, ανιδιοτελώς και 
ποικιλοτρόπως τις υπηρεσίες τους υπέρ 
της καλλιέργειας οικολογικής συνείδη-
σης και αγάπης για το φυσικό κάλλος 
της υπαίθρου τόσο στους μεγάλους όσο 
και στα μικρά παιδιά. Άκρως απαραίτητη 
είναι η συμμετοχή του καθενός μας σε 
πράξεις που σκοπό έχουν τη βελτίωση 
του περιβάλλοντός μας, σε ενέργειες και 
παρεμβάσεις που κάνουν κοινωνούς 
τους γύρω μας σε ένα πεδίο δράσης που 
μας αφορά ΟΛΟΥΣ. 

Δεδομένου ότι ανάμεσα στις κατα-
στατικές αρχές του Ιατρικού Συλλόγου 
Πατρών, κυρίαρχη θέση έχει η μέριμνα 
για τη δημόσια υγιεινή καθώς και την 
αποτύπωση των υγειονομικών συνθη-
κών της περιοχής, την παρακολούθηση 
των μέτρων, την υποβολή προτάσεων 
και εισηγήσεων, προκύπτει η ανάγκη 

διαβεβαίωσης των ενεργών πολιτών 
ότι είμαστε πλάι τους σε οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία προς όφελος της δημόσιας 
υγείας  διότι αυτή εξαρτάται εν πολλοίς 
από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. 
Οι θεσμικοί φορείς της πόλης και 
ιδίως οι επιστημονικές οργανώσεις 
έχουν τη δεοντολογική υποχρέωση να 
ασχοληθούν ενεργά και να στηρίξουν 
πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από 
τους «οδοιπόρους» της «υπαίθρου».

Το Ιπποκρατικό «Κάλλιον το 
προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν» 
βρίσκει θέση και αρμόζει άριστα και στην 
πρόληψη από τα δεινά της μόλυνσης 
του περιβάλλοντος,  της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, της επιβάρυνσής του γενικά 
από παράγοντες τους οποίους εμείς οι 
πολίτες με τις ενέργειές μας είμαστε 
υπόλογοι στα παιδιά μας και στις επό-
μενες γενεές. 

Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια 
σε όλους τους συντελεστές της έκδοσης 
της «ΥΠΑΙΘΡΟΥ» που συνεχίζουν ακατά-
παυστα το έργο τους παρά τις δυσμενείς 
οικονομικές συνθήκες και τους εύχομαι 
υγεία και δύναμη στη συνέχιση του 
έργου τους επ’ ωφελεία όλων μας.

Η αρθρογράφος της 
«Μονοήμερες εκδρο-
μής εποχής» στη Λει-
βαδειά με «τα παλικάρια 
της» και τις ομορφιές 

της και στη περιοχή της 
«αινηγματικής» Θήβας 
με τον προστάτη του 
Ευαγγελιστή Λουκά, 
είναι η Κορίνα Αλιβι-

ζάτου, της οποίας το 
όνομα απεκόπη εκ 
παραδρομής στη σελι-
δοποίηση και ζητούμε 
συγνώμη.

Η “Ύπαιθρος” κάτω από τον αίθριο και 
γαλανό ουρανό και τη σκιά του μυθικού Ερύ-
μανθου, αποτελεί για δέκα χρόνια τώρα, ένα 
φεγγίτη επικοινωνίας και όσμωσης ιδεών 
και ψυχών μεταξύ μας. Ας ευχηθούμε και 
ας προσπαθήσουμε όλοι να συνεχίσει έτσι, 
ώστε να φέρνει περισσότερη ξαστεριά και 
αιθρία στην καταχνιά που μας περιβάλλει.

Η συμπλήρωση δέκα χρόνων 
περιοδικής έκδοσης του εντύπου 
«ΥΠΑΙΘΡΟΣ» από το Σύλλογο Προ-
στασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της 
περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρί-
τσας αποτελεί ξεχωριστό γεγονός και 
το καλύτερο πιστοποιητικό αποδοχής 
από τους αναγνώστες.

Η Εταιρία Προστασίας Περιβάλ-
λοντος Ρίου εύχεται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου και την συ-
ντακτική επιτροπή να συνεχίσουν, με 

την ίδια υπευθυνότητα, συνέπεια και 
αντικειμενικότητα, την προσπάθεια για 
την ολοκληρωμένη πληροφόρηση και 
ουσιαστική ενημέρωση του πολίτη στα 
θέματα που αφορούν την υγεία και το 
περιβάλλον της περιοχής.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
 Χρ. Κωνσταντινόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Γ. Πολυχρονόπουλος

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Σας στέλνουμε τα συγχαρητήριά μας και τις ευχές μας με 
τη συμπλήρωση των 10 χρόνων έκδοσης της εφημερίδας 
σας «ΥΠΑΙΘΡΟΣ».

Ο κόπος και το μεράκι, για όσους ρομαντικούς εξακολου-
θούν, ακόμα και σήμερα στους δύσκολους χρόνους που 
διάγουμε, να επιμένουν στον εθελοντισμό και την προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο, φανερώνεται στα γράμματα, τις 

λέξεις, τις φράσεις, τις σελίδες και στο περιεχόμενο των 
εντύπων που εκδίδονται, με τις γνωστές δυσκολίες, από 
λίγες οικολογικές οργανώσεις. Όντας και εμείς «εκδότες» 
αντίστοιχου εντύπου γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε την 
προσφορά σας. Εξάλλου «όποιος δεν έχτισε και δεν… εξέ-
δωσε έντυπο δεν ξέρει τι θα πει… κόπος»! Σας ευχόμαστε 
να εκατοστίσετε τους χρόνους έκδοσης τις «ΥΠΑΙΘΡΟΥ».

Γιάννης Γερόπουλος
Κώστας Βολιώτης

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

16 Νοεμβρίου: Επετειακή εκδήλωση για τα ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
της «ΥΠΑΙΘΡΟΥ» στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου 
Σαραβαλίου ώρα 6:30 μ.μ.
24 Νοεμβρίου: Συμμετοχή στο Forum Ανάπτυξης με θέμα 
«Εξωστρέφεια παντού» στο ξενοδοχείο «Αστήρ» και ώρα 8 μ.μ.
Τελευταίο δεκαήμερο Δεκεμβρίου: Επίσκεψη στο 
Νομισματικό Μουσείο Αθηνών και παρακολούθηση θεατρικής 
παράστασης 
12 Ιανουαρίου 2014: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Νέου Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίτσας 
31 Ιανουαρίου - 1,2 Φεβρουαρίου: Χειμερινή εκδρομή 
του Συλλόγου στο Βόλο – Πήλιο
20 Φεβρουαρίου (Τσικνοπέμπτη): Ετήσια Χοροεσπερίδα 
του Συλλόγου
9 Μαρτίου: Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Συννοσηρότης:  
Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Δημοτικού Σχολείου του Νέου Σουλίου
Τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου: Προσκυνηματική 
εκδρομή στους Αγίους Τόπους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Νοεμβρίου 2013 - Αυγούστου 2014

Ανδρέας Μητρόπουλος 
(Ιατρός, πρώην πρόεδρος 
Ιατρικής εταιρίας Δυτικής Ελλάδος)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Άννα Μαστοράκου (Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών)

Σύλλογος Εθελοντών του Κ.Υ.Χ.
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Για δέκα ολόκληρα χρόνια ο 
Σύλλογος Προστασίας Υγείας και 
Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου 
Υγείας Χαλανδρίτσας μας ενημερώνει 
για τις πολυποίκιλες πολιτιστικές και 
περιβαλλοντικές εκδηλώσεις μέσα από 
την εφημερίδα του «Ύπαιθρος».

Δέκα χρόνια επιτυχούς πορείας τα 
οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά τόσο 
για την περιοχή και τους κατοίκους της 
όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας και για το επίτευγμα 
αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε 

ολόκληρη την ομάδα της εφημερίδας 
αλλά και του Συλλόγου.

Εύχομαι στην «Ύπαιθρο» να διατη-
ρήσει υψηλά τον πήχη και να συνεχίσει 
με την ίδια επιτυχία να εμπλουτίζει με 
περιεχόμενο τις σελίδες της, προσφέ-
ροντας σε όλους τους ευαίσθητους 
πολίτες με το περιβάλλον, την οικο-
λογία αλλά και τους συνανθρώπους 
τους, κάτι περισσότερο από ότι μια 
απλή εφημερίδα.

Η ευαισθησία που δείχνουν οι 
συντάκτες για το φυσικό περιβάλλον, 

ο εθελοντισμός και οι αξίες, σημαί-
νουν πολλά για όλους εμάς και είναι 
σημαντικό το γεγονός πως, παρά την 
οικονομική κρίση, η «Ύπαιθρος» δεν 
σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε 
κάθε Αχαιό πολίτη.

Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι 
ολόψυχα στους ανθρώπους της εφημε-
ρίδας, καλή δύναμη, καλή επιτυχία και 
να συνεχίσουν να μεταλαμπαδεύουν τις 
πολύτιμες γνώσεις τους και κατά την 
επόμενη εικοσιπενταετία!

Η επιβίωση μιας περιφερικής εφημε-
ρίδας επί 10 χρόνια αποτελεί αξιέπαινη 
προσπάθεια.

Εύχομαι στην «ΥΠΑΙΘΡΟ» να συνεχίσει 
την κυκλοφορία της για πολλά έτη ακόμα, 
να παλεύει για την σωστή ενημέρωση, να 

αναδεικνύει τις αιτίες των προβλημάτων 
και να βοηθάει έτσι τα λαϊκά στρώματα 
της περιοχής μας.  

Γιώργος Αγγελόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε.

Συνειδητοποιώντας την πραγματικότητα που βιώνουμε, ως χώρα 
και ως πολίτες, φυσιολογικά ο νους ανατρέχει στο παρελθόν, όχι στο 
πολύ μακρινό, όταν η πορεία και η εικόνα της Ελλάδας ήταν εντελώς 
διαφορετική από τη σημερινή.

Όμως όπως λένε οι ειδήμονες ζούσαμε μια εικονική πραγμα-
τικότητα καθώς η χώρα είχε μπει σε επικίνδυνη πορεία αλλά οι … 
μηχανοδηγοί οδηγούσαν αμέριμνοι το «όχημα» χωρίς να βλέπουν το 
βάραθρο. Από κοντά και μείς οι επιβάτες ως χαρούμενοι εκδρομείς 
συμμετείχαμε στη δημιουργία του «θαύματος» το οποίο περιελάμβανε 
πλούτο χωρίς μόχθο, γνώση χωρίς χαρακτήρα, πολιτική χωρίς αρχές, 
απόλαυση χωρίς συναίσθημα, επιστήμη χωρίς ανθρωπιά, αγάπη 
χωρίς θυσία.

Αυτά τα στοιχεία καθόρισαν την πολιτική πορεία, την κοινωνική 
συνοχή, την πολιτιστική απαξία, την ηθική καταρράκωση, την 
περιβαλλοντική εξαθλίωση.

Μέσα σε αυτό τον Ορυμαγδό υπήρξαν και υπάρχουν εστίες 
αντίστασης, και υψηλόφρονες συμπεριφορές.

Ομάδες και συλλογικότητες οι οποίες πάλεψαν ενάντια στο ρεύμα 
και παλεύουν ακόμα διασώζοντας και προστατεύοντας αξίες και 
πλούτο που σηματοδοτούν την ποιότητα ζωής όλων μας.

Η «ΥΠΑΙΘΡΟΣ» και οι άνθρωποι που εργάστηκαν – αφιερώθηκαν 
τόσα χρόνια στην Υγεία και την προστασία του Περιβάλλοντος της 
περιοχής είναι σημείο αναφοράς, ελπίδας και πίστης για όλους μας. 
Είναι η βεβαιότητα μας ότι μέσα και στις πιο αντίξοες συνθήκες, μέσα 
στη λαίλαπα του καιρού υπάρχουν ζωντανές δυνάμεις δημιουργίας 
τις οποίες οφείλουμε να στηρίξουμε και να αναδείξουμε προς όφελος 
της κοινωνίας και του τόπου μας.

Οι καλύτερες ευχές μου συνοδεύουν τη δημιουργική ομάδα και 
την εφημερίδα «ΥΠΑΙΘΡΟΣ» με την παράλληλη δέσμευση πως θα 
είμαι δίπλα σας σε κάθε παραγωγικό βήμα.

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ – ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Του Αποστόλη Βγενόπουλου Αντιδημάρχου Δήμου Ερυμάνθου

Κώστας Πελετίδης, (Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Πάτρας «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»)

Ιωάννης Σουβαλιώτης (αντιδήμαρχος Δήμου Ερυμάνθου, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Πάτρας)

Θόδωρος Παναγόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Ερυμάνθου

Θάνος Καρπής (Δήμαρχος Ερυμάνθου)

 Κώστας Χριστόπουλος (Επικεφαλής Δημοτικής παράταξης  
  Δήμου Πατρέων)

Με αφορμή το επετειακό τεύχος της 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ εκδιδόμενο από το Σύλλογο 
Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος 
περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και 
τη συμπλήρωση της δεκαετούς αδιάκοπης 
κυκλοφορίας της εφημερίδας σας, θα ήθελα 
να εκφράσω τις ευχές μου, ως ιδρυτικό μέλος 
του Συλλόγου, για συνέχιση της επιτυχούς 
προσπάθειάς σας, στοχεύοντας πάντα στο 
καλύτερο για τον αναγνώστη με συνέπεια 
και υπευθυνότητα, δημοσιοποιώντας δε όλες 
τις εκδηλώσεις και τις δράσεις ιδιωτών και 
φορέων της ευρύτερης περιοχής μας.
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα διεθνώς 
προσδίδει, τόσο στους όρους, όσο και στις 
προϋποθέσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, αξία 
μείζονος σημασίας. Η οικονομική κρίση και 
η κρίση του περιβάλλοντος συνυπάρχουν 
και αλληλοτροφοδοτούνται. Η ανάγκη για 
προστασία του περιβάλλοντος εξαρτώμενη 
από τη βιοποικιλότητα του πλανήτη, τις πηγές 
ενέργειας και τους φυσικούς πόρους, λόγω 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων καθιστά 
την ενημέρωση εκ μέρους των Κυβερνώντων 
άκρως απαιτητή για την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών και των φορέων.
Η «υγιής» επιχειρηματικότητα και η συμβολή 
της στην οικονομική ανάπτυξη είναι έννοιες 
συναφείς. Οι πληροφορίες και οι γνώσεις 

συμβάλλουν στη δημιουργία «πράσινων» 
επιχειρηματικών μονάδων με ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, βιωσιμότητα και μέλλον στο 
ασταθές υπάρχον οικονομικό περιβάλλον. 
Κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία στηρίζεται 
στις καινοτόμες επιμέρους πρωτοβουλίες τις 
οποίες διαχειρίζεται ως ευκαιρίες στο διεθνές 
περιβάλλον.
Επιπρόσθετα, ο «σύγχρονος» τρόπος 
ζωής και κυρίως οι ακολουθούμενες τάσεις 
διατροφής δύναται να μεταβληθούν, ώστε 
να συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώ-
πιση της συνολικής οικολογικής επίπτωσης, 
που συντελείται εξαιτίας της παγκόσμιας 
υπέρμετρης παραγωγής τροφίμων. Το φετινό 
σλόγκαν κατά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος ήταν «Σκέψου. Φάε. Σώσε» («Think. 
Eat. Save»). Λαμβάνοντας υπόψη αριθμούς 
και δεδομένα από τον Οργανισμό Τροφίμων 
και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) η ευαισθη-
τοποίηση γύρω από το θέμα της σπατάλης 
τροφίμων είναι επιτακτική. Σε ετήσια βάση 1,3 
δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων πετιούνται. 
Ένας στους επτά ανθρώπους πεινάει σε πα-
γκόσμιο επίπεδο και περισσότερα από 20.000 
παιδία ηλικίας κάτω των 5 ετών πεθαίνουν 
σε καθημερινή βάση από ασιτία. Αριθμοί 
και αναλογούντα ποσοστά σε ανθρώπους 
παίρνουν τρομακτικές διαστάσεις. Σε εγχώριο 

επίπεδο η πρωτογενής παραγωγή μπορεί 
να υπερκαλύψει τη διατροφική επάρκεια και 
κυρίως να συμβάλλει στην ανάπτυξη της απα-
σχόλησης σε έναν τομέα ζωτικής σημασίας. 
Τα προβλήματα που αφορούν στην 
υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 
και κατ΄ επέκταση στην ανθρώπινη υγεία 
χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες 
και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου 
για την ανθρωπότητα. Τα άτομα μέσω των 
προσωπικών τους επιλογών επηρεάζουν και 
καθορίζουν τον τρόπο της ζωής τους και την 
υγεία τους. Ταυτόχρονα όμως βασίζονται και 
στις δημόσιες αρχές οι οποίες οφείλουν να 
μεριμνούν για την προστασία του κοινωνικού 
συνόλου εκμηδενίζοντας τις «απειλές» της 
υγείας. 
Το κενό των ανθρωπίνων γνώσεων απαιτείται 
να καλυφτεί μέσω της ενίσχυσης των ερευ-
νών και της αντιμετώπισης των ζητημάτων 
που αφορούν στο περιβάλλον και την υγεία 
και κυρίως να εξασφαλιστεί η έγκυρη και 
ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού. 
Στο τελευταίο η συμβολή σας ως Σύλλογος 
Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περι-
οχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και ως 
μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών 
Οργανώσεων είναι ιδιάζουσας σημασίας και 
σας ευχαριστούμε. 

Χαιρετίζοντας τη δεκαετή διαδρομή και 
παρουσία της εφημερίδας «Ύπαιθρος», δεν 
έχω παρά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω 
τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής και 
όλους τους συντελεστές αυτής της αξιόλογης 
περιοδικής έκδοσης. Ιδιαίτερα συγχαίρω το 
Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος 
περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας ο 
οποίος παρά τις πολλές δυσκολίες και 
αντιξοότητες που αντιμετωπίζει, λόγω και 
της οικονομικής συγκυρίας, επιμένει στην 
έκδοση του παραπάνω εντύπου. Μια έκδοση 
η οποία εντάσσεται στην πληθώρα των αξι-
όλογων πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει 
ο Σύλλογος κατά την πολύχρονη παρουσία 
και δράση του. Ένα έντυπο πλούσιο σε ύλη 
και καλαίσθητο, το οποίο προσφέρει έγκυρη 
και έγκαιρη ενημέρωση στους κατοίκους της 
ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. 

Μια εφημερίδα η οποία εκτός από την 
παρουσίαση των σημαντικών δραστηριοτή-
των του Συλλόγου, αναφέρεται μόνιμα και 
σταθερά σε πλήθος άλλων εξειδικευμένων 

θεμάτων που αφορούν τους δημότες του 
Δήμου μας.

Οι αναγνώστες της «Υπαίθρου», έχουν 
την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ενημε-
ρώνονται από τις στήλες της αναλυτικά για 
το περιεχόμενο των αξιόλογων εκδηλώσεων 
που πραγματοποιεί πολύ συχνά ο Σύλλογος, 
οι οποίες πραγματεύονται σημαντικά θέματα 
όπως περιβάλλοντος, υγείας, νέων καλλι-
εργειών, κ.ά. Ένα πράγματι ενδιαφέρον και 
αξιόλογο έντυπο, το οποίο με την πλούσια 
ύλη του σε γενικότερα και ειδικότερα θέματα 
που ενδιαφέρουν κυρίως τους κατοίκους 
της υπαίθρου, δικαιολογεί και επιβεβαιώνει 
απόλυτα το όνομά του.

Με τη βεβαιότητα ότι η «Ύπαιθρος» θα 
συνεχίσει να προσφέρει και τα επόμενα 
χρόνια την πλούσια και αντικειμενική της 
ενημέρωση προς το αναγνωστικό κοινό της 
περιοχής που την έχει πραγματικά ανάγκη, 
εύχομαι στο Σύλλογο και στη Συντακτική 
Επιτροπή 

καλή δύναμη και πάντα επιτυχίες. 

Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε στα τσιμέ-
ντα, ούτε στην άσφαλτο. Κοντεύουμε να 
το ξεχάσουμε, όπως και πολλά άλλα στη 
ζωή μας. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι 
άνθρωποι που σαν «ξυπνητήρια» μας 
θύμιζαν και μας θυμίζουν τα ουσιαστικά 
της ζωής μας. Γεννηθήκαμε στο χώμα, 
στη λάσπη, στα νερά, στα δένδρα και στα 
λουλούδια, στα χρώματα και αρώματα.

Μεγαλώσαμε ανταλλάσσοντας ειλικρι-
νείς καλημέρες, αμέριστο και ανυπόκριτο 

ενδιαφέρον για το συνάνθρωπό μας, 
το γείτονα, το φίλο, τον περαστικό, τον 
άγνωστο. Ένα δυνατό «ξυπνητήρι» είναι 
και η «Ύπαιθρος».

Και προσωπικά και ως εκ του αξιώ-
ματος που έχω την τιμή να υπηρετώ, σας 
ευχαριστώ για όλα όσα μέχρι σήμερα έχετε 
κάνει και εύχομαι η προσπάθειά σας να 
συνεχιστεί και να ευοδώνεται επί μακρόν 
και «επ’ αγαθώ» του τόπου μας και των 
συμπολιτών μας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 
χρόνων από την έκδοση της εφημερίδας  
«ΥΠΑΙΘΡΟΣ», του Συλλόγου Προστασίας 
Υγείας και Περιβάλλοντος Περιοχής 
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, εύχομαι 
σε όλους τους συντελεστες σας, να 
είστε υγιείς και να συνεχίσετε με την 
ίδια προσήλωση και μαχητικότητα την 
ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού 
του τόπου μας.  Πιστεύω ακράδαντα ότι 
θα εξακολουθήσετε να εργάζεστε και στο 
μέλλον με συνείδηση για την αναβάθμιση 
της ενημέρωσης στην Περιφέρεια, που 

συμπίπτει με μια σειρά ταχύτατων και 
σημαντικών αλλαγών στην Ελληνική 
κοινωνία. Η «ΥΠΑΙΘΡΟΣ» δεν αποτελεί 
μόνο το μέσο για την επαφή του Συλ-
λόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλ-
λοντος της Περιοχής Κέντρου Υγείας 
Χαλανδρίτσας με τα μέλη του, είναι μια 
δυνατή «φωνή» που μας αφυπνίζει, μας 
ευαισθητοποιεί και μας ενεργοποιεί σε 
ζητήματα προστασίας του περιβάλλο-
ντος.Σας εύχομαι «καλή δύναμη» στο 
δύσκολο έργο της ενημέρωσης των 
συμπολιτών μας.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Το Δ.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή ευχαριστούν τους εκπροσώπους 
των φορέων, για τις ευχές τους, στο κάλεσμα του Συλλόγου 

για τα δέκα χρόνια κυκλοφορίας της «ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΜΑΣ
Είναι φανερή η χαρά και η ικανοποίηση 
που πλημμυρίζει τις καρδιές όλων των 
αναγνωστών της εφημερίδας του συλλόγου 
μας «ΥΠΑΙΘΡΟΣ», με τη συμπλήρωση δέκα 
συνεχών ετών έκδοσής της. Η συγκίνηση είναι 
μεγάλη σε όλους μας και ιδιαίτερα σε εκείνους 
που πρωτοστάτησαν στην έκδοσή της. Η 
εφημερίδα μας είναι το καμάρι του συλλόγου 
μας. Είναι έργο μόχθου και επίπονης εργασίας. 
Είναι φως που φωτίζει και πλουτίζει το νου μας 
με τα ενδιαφέροντα και επίκαιρα άρθρα. Όλα 
τα θέματα είναι παρμένα από τη καθημερινή 
φυσική και κοινωνική ζωή των ανθρώπων της 
περιοχής μας και αφορούν στην προστασία 
του περιβάλλοντος και της υγείας. Όλα αυτά 
τα χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια μέσα 
από τα άρθρα της να αναπτυχθεί οικολογική 
συνείδηση στους συμπολίτες μας. Γνωρίζει 
σε όλους και ιδιαίτερα στους νέους και στα 
παιδιά μας, την ευθύνη που έχουν για την 
προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, 
προκειμένου να έχουμε υψηλή ποιότητα ζωής. 
Κάθε δέντρο, κάθε θάμνος και κάθε ποταμάκι 

είναι πηγή υγείας και χαράς. 
Η «ΥΠΑΙΘΡΟΣ» προσφέρει και ένα άλλο έργο. 
Συνοδεύει το σύλλογό μας σε κάθε εκδήλωση. 
Είναι κοντά μας στα ταξίδια και στις εκδρο-
μές. Είναι μαζί μας και περιγράφει με κάθε 
λεπτομέρεια τις επισκέψεις μας στις πόλεις, 
στις αγορές, στα εργοστάσια, στις εκκλησίες, 
στα αρχαία μνημεία, στα μουσεία και σε κάθε 
είδους πολιτιστική εκδήλωση. 
Με αυτές τις σκέψεις θέλω να συγχαρώ όλους 
όσοι συμβάλλουν στην έκδοση της εφημερίδας 
μας και που με πολλούς κόπους και θυσίες 
φέρουν εις πέρας ένα ωραίο και ευγενές έργο. 
Εύχομαι με τον ίδιο ζήλο να συνεχίσουν την 
έκδοσή αυτού του εντύπου που είναι υψίστης 
σημασίας για τους κατοίκους της περιοχής του 
Κ.Υ. Χαλανδρίτσας αλλά και για κάθε άτομο 
που εκτιμά την αξία του φυσικού πλούτου που 
μας περιβάλλει. Όλοι γνωρίζουμε, άλλωστε, 
ότι μέσα σε ένα υγιεινό περιβάλλον βρίσκουμε 
τη χαρά της ζωής, την αγάπη, την υγεία και 
ξεκουραζόμαστε ψυχικά και σωματικά. Τέλος, 
εύχομαι οι νεότεροί μας και μεταγενέστεροί 
μας να εορτάσουν τα 50 ή και τα 100 έτη της 
εφημερίδας «ΥΠΑΙΘΡΟΣ».

Ηλίας Κάντζαρης 1996-2006: αντιπρόεδρος Διοικητ. Συμβουλίου, δάσκαλος
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Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος 
Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος 
Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας 
πραγματοποίησε μια ωραία ημερήσια εκδρομή.

Ξεκινήσαμε πρωί και κατευθυνθήκαμε αρχι-
κά στην Ιερά Μονή της Παναγίας Κουτσουριώ-
τισσας, στη Φωκίδα, πάνω από την Ερατινή, σε 
υψόμετρο 850 μ., όπου και εκκλησιαστήκαμε. 
Προσκυνήσαμε τη θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας, που βρέθηκε μέσα σε μια κουφάλα 
δένδρου (κουτσουρού), ύστερα από όραμα 
μοναχού της Μονής Ταξιαρχών. Οι μοναχές, 
αφού μας είπαν για την ιστορία της Μονής, μας 
πρόσφεραν εγκάρδια καφέ, βουτήματα και 
ωραίο χαλβά.

Η θέα από εκεί πάνω ήταν φοβερή. Όμως 
έπρεπε να φύγουμε. Μας περίμενε η λίμνη του 
Μόρνου και το Λιδωρίκι.

Η πρώτη είναι τεχνητή. Δημιουργήθηκε το 
1979, με κατασκευή φράγματος στον ποταμό 
Μόρνο, με σκοπό την ύδρευση της Αθήνας. Το 
υδραγωγείο του Μόρνου, που μεταφέρει το 
νερό της λίμνης στην Αττική είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα της ευρώπης, με συνολικό μήκος 
188 χλμ.

Η λίμνη καλύπτει έκταση περίπου 15 τ.χλμ. κι 
εμείς, (πηγαίνοντας προς το Λιδωρίκι) , δεν την 
χορταίναμε καθώς απλωνόταν αριστερά μας, 
ανάμεσα στα όρη Γκιώνα και Βαρδούσια. Για 
τη δημιουργία της χρειάστηκε να εκκενωθεί το 
Χωριό Κάλλιο, το οποίο μεταφέρθηκε σε άλλη 
θέση. Αλλά χαλάλι της … γιατί το έργο είναι 
πράγματι σπουδαίο.

Εκτός αυτού, ο ταμιευτήρας του Μόρνου άλ-
λαξε και τις συνθήκες της περιοχής, μειώνοντας 

τις εκτάσεις καλλιέργειας και βοσκής. Ευτυχώς 
οι Λιδωρικιώτες – όσοι παρέμειναν στον τόπο 
τους – εξακολουθούν να ασχολούνται με την 
κτηνοτροφία, παράγοντας μάλιστα τη γνωστή 
διεθνώς Φέτα Λιδωρικίου.

Το Λιδωρίκι, πρωτεύουσα του Δήμου 
Δωρίδος, μας άρεσε, καθώς ήταν απλωμένο 
σε πλαγιά, στους πρόποδες της Γκιώνας. 
Αγνάντευε κάτω τη λίμνη του Μόρνου κι 
απέναντι τα Βαρδούσια. Έχει μεγάλη ιστορία. 
Υπήρξε κέντρο επαναστατικών εξεγέρσεων 
κατά την Τουρκοκρατία, ενώ το 1944 το έκαψαν 
ολοσχερώς οι Γερμανοί. Ευτυχώς οι κάτοικοι 
είχαν φύγει στα βουνά ˙ όμως δε γλύτωσαν 
πέντε ανήμποροι ηλικιωμένοι που αρνήθηκαν 
να το εγκαταλείψουν. Κι όμως το «Μαρτυρικό 

Χωριό» ξαναχτίστηκε, με σεβασμό στην Ιστορία 
του και την Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική. 

Η ώρα του φαγητού πλησίαζε… Έτσι κα-
τευθυνθήκαμε στο χωριό Μαλανδρίνο, όπου 
σε παραδοσιακή ταβέρνα γευθήκαμε ντόπια 
κρέατα και άλλα πολύ νόστιμα εδέσματα.

Η εκδρομή μας είχε κι άλλους προορισμούς, 
όπως την ωραία Ερατινή, όπου ήπιαμε τον απο-
γευματινό μας καφέ. Τώρα είμαστε δίπλα στο 
κύμα, δεν αργήσαμε όμως να ξανανεβούμε στο 
βουνό, 10 χιλιόμετρα πάνω από τη Ναύπακτο, 
για να επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Αγίου 
Ιωάννη Προδρόμου Βομβοκούς, πολύ παλαιό, 
από τον 11ο αι , «λαβωμένες» αρκετά αλλά 
ωραίες τοιχογραφίες.

Στο δρόμο της επιστροφής αγναντεύαμε 

από ψηλά την πανέμορφη Ναύπακτο, με το 
Κάστρο, το γραφικό Βενετσιάνικο λιμανάκι 
της, τις ωραίες παραλίες της. Αυτή η πόλη έχει 
μια αρχοντιά, ένα παραδοσιακό χρώμα που την 
κάνει ιδιαίτερη, μέσα σε ένα όμορφο φυσικό 
περιβάλλον.

Έτσι ολοκληρώθηκε η μικρή αυτή εκδρομή 
μας, η οποία, όμως, μας γέμισε με γνώσεις κι 
εντυπώσεις, μας γνώρισε τον τόπο μας, μας 

έφερε κοντά σε ένα φυσικό περιβάλλον πα-
νέμορφο, μας ψυχαγώγησε, μας ευχαρίστησε 
και μας γαλήνεψε, γιατί ξεχάσαμε για λίγο τα 
προβλήματα και τις έγνοιες που μας δημιούρ-
γησε η οικονομική κρίση στη χώρα μας…

Ευχαριστούμε το Δ.Σ. του Συλλόγου που μας 
πρόσφερε αυτή την ευκαιρία. Μακάρι και στο 
μέλλον να επαναληφθούν τέτοιες «ψυχωφέλι-
μες» εξορμήσεις.

Οι 8 κοινωνικοί φορείς που συμμετέχουν στο Δίκτυο για την μείωση 
της ηχορρύπανσης και της υπεράσπισης του δικαιώματος των πολιτών 
στην ησυχία, συνεχίζουν για 5η συνεχή χρονιά  με την ίδια συνέπεια να 
αγωνίζονται για την ποιότητα στην κοινωνική ζωή.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν είναι καθόλου πολυτέλεια 
να προτάσσουμε την ηχορρύπανση σαν ένα σημαντικό πρόβλημα, αλλά 
επιτακτική ανάγκη, καθώς σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
η ηχορρύπανση αποτελεί την 2η αιτία απειλής της ψυχοσωματικής υγείας 
των ανθρώπων μετά την μόλυνση του περιβάλλοντος.

Εκτιμούμε ότι η αδιαφορία, η ανεκτική τακτική των υπηρεσιών 
που έχουν χρέος να ελέγχουν τους παρανομούντες στα πλαίσια των 
υπαρχόντων θεσμικών πλαισίων, αφήνουν χώρο συνεχώς να επιδεινώ-
νονται τόσο το πρόβλημα της ηχορρύπανσης όσο και όλα τα κοινωνικά 
προβλήματα, καθώς δεν τηρούν τα όρια που η ίδια η πολιτεία έχει θέσει.

Τα καράβια ξεσηκώνουν την πόλη, οι μηχανές μεγάλου κυβισμού 
κάθε βράδυ δεν αφήνουν χιλιάδες ανθρώπους να κοιμηθούν, τα μαγαζιά 
μέχρι πρωίας προσπαθούν να μας ψυχαγωγήσουν με το ζόρι ( πολλά από 
αυτά είναι γύρω από τα αστυνομικά κτίρια Ραδινού, Ηφαίστου, Αγίου 
Νικολάου),  μηχανάκια με τις θορυβώδεις εξατμίσεις ξεσηκώνουν τον 
κόσμο όλο το 24ωρο, τα βεγγαλικά κάθε τόσο ξεσηκώνουν και τρομάζουν 
τα μωρά ( μέχρι τώρα  είχαμε το ποδόσφαιρο, τώρα προστέθηκαν και 
τα γενέθλια ) , τα  κινητά έχουν καταστεί μεγάλη πληγή σε δημόσιους 

χώρους και μέσα μεταφοράς,  ιδιαίτερα με τα προγράμματα απεριόριστης  
χρήσης κ.λ.π. 

Γιατί τίποτε δεν είναι απομονωμένο στην ζωή. Αν δεν σέβεσαι την 
ησυχία του διπλανού σου, το πρόβλημα δεν είναι τόσο η απώλεια ησυχίας 
όσο η έλλειψη σεβασμού. Και όσο  η έλλειψη σεβασμού δικαιώνεται η 
δεν ελέγχεται η δεν τιμωρείται,  τότε αυτή γιγαντώνεται και γίνεται βία 
λεκτική, σωματική, δολοφονία. 

Ο αγώνας λοιπόν ενάντια στην ηχορρύπανση και κάθε μορφής 
ρύπανσης της ζωής μας δεν είναι πολυτέλεια αλλά κύριο καθήκον μας. 

Οι Φορείς του Δικτύου που συμμετέχουν στην Προστασία από την 
Ηχορρύπανση

• ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ www.protasi.org.gr  
•  ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ  
ixoripansistop.blogspot.com
• ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ  www.koinotopia.gr
• ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ www.oikipa.gr
•  ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ  www.politesendrasei.gr
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Θ.Κ. ΓΕΦΥΡΑ  
•  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΑΤΡΑΣ
•  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

Γνωρίζουμε τον τόπο μας
Εκδρομή στην Ερατινή, στην Παν. Κουτσουριώτισσα, στο Φράγμα 

του Μόρνου, στο Λιδωρίκι, στον Αγ. Ιωάννη Βομβοκούς

Η ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Ο θόρυβος είναι ένα παράσιτο με πολλά πρόσωπα

Λίμνη του Μόρνου

Παραλία της Ερατεινής

Κάστρο της Ναυπάκτου
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Στον περιβάλλοντα χώρο ενός σπουδαίου Βυζαντι-
νού μνημείου της Αχαϊας αλλά και της Πελοποννήσου, 
άγνωστου για τους πολλούς , στον Ι.Ν. Παναγίας της 
Μέντζενας στην Κάτω Πλατανόβρυση, ο Σύλλογος 
Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής 

του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, την Κυριακή 8 
Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήσε εκδήλωση με 
υπαίθρια Θεία Λειτουργία, με σκοπό τη γνωριμία του 
με τους πολίτες και ανάδειξη αυτού του σπουδαίου 
μνημείου της περιοχής μας.

Πλήθος συμπατριωτών και 
συμπολιτών παρευρέσθησαν 
σ’ αυτή την εκδήλωση όπως 
και σε δύο άλλες που είχε 
πραγματοποιήσει ο Σύλλογος 
προ ετών στον ίδιο χώρο και 
για τον ίδιο σκοπό.

Την υπαίθρια Θεία Λειτουρ-
γία τέλεσαν ο αρχιερατικός 
Επίτροπος της περιοχής Π. 
Δημήτριος Παπαγεωργίου και 
ο εφημέριος της Πλατανόβρυ-
σης π. Μιχάλης Γκότσης.

Παρεύθησαν ο αντιδήμαρ-
χος κ. Ιωάννης Σουβαλιώτης 
και πρόεδρος του Εργατικού 

Κέντρου Πατρών,  Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων 
και άλλων φορέων.

Για τον Ιστορικό Ιερό Ναό της Παναγίας της Μεντζε-
νας ανεφέρθη η πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας 
Υγείας και Περιβάλλοντος, δικηγόρος κ. Τσανάκα 
Σοφία, η οποία τόνισε ότι είναι ένας Βυζαντινός ναός 
του 10ου αιώνα που οικοδομήθηκε πάνω. Ο χώρος 
γύρω και μέσα από τον ναό χρησιμοποιήθηκε ως 
χριστιανικό νεκροταφείο από τον 5ο μΧ αιώνα ως τις 
αρχές της Τουρκοκρατίας.

Η Παναγία της Μέντζενας είναι του 10ου αιώνα 
μΧ όπως η Μητρόπολη του Μυστρά και η Μονή Βλα-
χερνών. Στην δε Αχαϊα είναι το δεύτερο αρχαιότερο 
Βυζαντινό μνημείο μετά τον Αγ. Νικόλαο Πλατανίου. Ο 
Ναός της Παναγίας αποκαλύφθηκε μετά τις ανασκαφές 
του 1981. Ο κυρίως ναός διαιρείται σε τρία κλίτη για 

τον διαχωρισμό των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί 
ανεστραμμένα ιωνικά κιονόκρανα από κτίριο της 
ύστερης αρχαιότητας. Επίσης έχουν διασωθεί κάποια 
τμήματα του μαρμαροθετημένου δαπέδου.

Ο σεισμός του 2008 ανάγκασε την ευφορία Βυζα-
ντινών αρχαιοτήτων να κλείσει το  ναό ώστε να μην 
είναι επισκέψιμος. Έτσι ο Σύλλ. Προστ. Υγείας και 
Περιβάλλοντος έθεσε ως σκοπό προ 2ετίας την συ-
γκέντρωση των απαιτούμενων χρημάτων ανοίγοντας 
λογαριασμό στην Εθνική τράπεζα και πραγματοποιώ-
ντας λαχειοφόρο η οποία κλήρωσε στις 8/9/13 στον 
υπαίθριο χώρο της Παναγίας της Μέτζενας, με σκοπό 
την εκπόνηση της ανάλογης μελέτηςαπό ειδικό γραφείο 
για την αναστήλωση αυτής. Η Παναγία της Μέντζενας 
χρειάζεται τη βοήθεια και την υποστήριξη όλων μας για 
να σταθεί όρθια και να γίνει επισκέψιμος.

Δράσεις του Συλλόγου 
για την ανακαίνιση 
του Ιστορικού Ναού 
της Παναγίας της Μέτζενας

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Γνωρίσαμε έναν τόπο που είχε να μας προσφέρει το 

ωραίο θέαμα των Αλπικών κορυφών, των πανέμορφων 
λιμνών, των πόλεων που αποτελούν ένα απέραντο 
μουσείο και, ως ένα βαθμό, ανιχνεύσαμε την ιδιαίτερη 
κουλτούρα του λαού. Κυρίως, όμως, θαυμάσαμε 
την άρρηκτη σχέση των ανθρώπων με το φυσικό 
περιβάλλον, την αγάπη τους γι’ αυτό, την πρόβλεψη, 
την οργάνωση, το μακρόπνοο σχεδιασμό, την πιστή 
εφαρμογή όλων των όρων που έχουν τεθεί για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την τήρηση 
των νόμων με ευλάβεια από όλους, την πειθαρχημένη 
διαβίωση, σε αρμονία με αυτό. Δεν είναι τυχαία η 
σθεναρή άρνησή τους να εγκατασταθούν στη χώρα 
πυρηνικά ούτε ότι ‘έλαμπε’ κυριολεκτικά ο τόπος στις 
πόλεις: δρόμοι, κτίρια καθαρά χωρίς αφίσες και γκρά-
φιτι στους τοίχους ή στα ιστορικά μνημεία. Ο απόλυτος 
σεβασμός στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, η αγάπη 
στην Πατρίδα έκδηλη παντού . . . .

Όταν φθάσαμε στη Βιέννη, δε φανταζόμαστε τη μαγεία 
που εξέπεμπε αυτή η πόλη. Ήταν άραγε, τα νεοκλασσικά 
κτίρια, όπου κυριαρχούσε η μπαρόκ διακόσμηση, η 
επιβλητικότητα του καθεδρικού ναού του Αγ. Στεφάνου 
με τον περίφημο γοτθικού ρυθμού πύργο του - σύμβολο 
της ίδιας της Βιέννης - τα άπειρα μουσεία, στεγασμένα τα 
περισσότερα σε μεσαιωνικά κτίρια και παλάτια ή ότι πα-

ντού είχες την αίσθηση της παρουσίας των Αψβούργων; 
Σε κάθε μεσαιωνικό κτίριο της πόλης έχει αποτυπωθεί 
η αίγλη, η δύναμη, ο πλούτος της δυναστείας, όπως 
στο Ανάκτορο Χόφμπουργκ, το οποίο τώρα στεγάζει 
εικοσιδύο μουσεία και τη φημισμένη Ισπανική Σχολή 
ιππασίας. Στο Βασιλικό Παρεκλήσιο κάθε Κυριακή 
ψάλλει η ονομαστή Χορωδία της Βιέννης. Τι να πούμε 
για τους ωραίους κήπους το πάρκο γύρω;

Την ίδια εντύπωση αποκομίσαμε και από το θερινό 
ανάκτορο Σέμπρουν. Καθώς περιδιαβαίναμε στα βασι-
λικά διαμερίσματα, μας υποδέχονταν τα πορτρέτα του 
Φραγκίσκου Ιωσήφ, της γνωστής σε όλους μας θλιμμέ-
νης αυτοκράτειρας ‘Σίσσυς’ , της αυτοκράτειρας, επίσης, 
Μαρίας Θηρεσίας. Δεν ξέραμε τι να πρωτοθαυμάσουμε 
από την επίπλωση, το διάκοσμο, τον πλούτο τους. Δεν 
ήταν βασιλικές κατοικίες απλώς, αλλά … μουσεία Τέχνης 
και Ιστορίας. Θα έλεγε κανείς πως όσο δεν ωφέλησαν οι 
Αψβούργοι την Αυστρία ζωντανοί, την ωφελούν τώρα 
πεθαμένοι, χάρη στη μεγάλη κοσμοσυρροή τουριστών, 
με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την οικονομία της χώρας.

Επισκεφθήκαμε ακόμη το φημισμένο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας. Εκεί είδαμε αρχαιολογικά και ανθρω-
πολογικά ευρήματα, ανακατασκευασμένους σκελετούς 
εξαφανισμένων ζώων και μια από τις μεγαλύτερες 
συλλογές πολύτιμων λίθων στον κόσμο.

Ήταν πάρα πολλά τα αξιοθέατα της Βιέννης που 

τράβηξαν το ενδιαφέρον μας όπως η πασίγνωστη 
Όπερά της, όπου κάθε Πρωτοχρονιά γίνεται ο περί-
φημος χορός, τον οποίο εμείς παρακολουθούμε από 
την τηλεόραση. Θαυμάσαμε νεοκλασσικά κτίρια, όπως 
το Κοινοβούλιο, αλλά και μοντέρνα, όπως το συγκρο-
τήματα της έδρας του Ο.Η.Ε. Οι Αυστριακοί ξέρουν να 
συνταιριάζουν ωραία την Παράδοση με την πρόοδο, το 
παλιό, το οποίο συντηρούν με ευλάβεια, με το νέο, το 
οποίο προβάλλουν με καμάρι.

Ωραία ανάμνηση μας άφησε και η βραδιά σε 
παραδοσιακή ταβέρνα στα περίφημα ‘ κρασοχώρια’ 
, στα περίχωρα της Βιέννης, όπου κάθε χρόνο τέτοια 
εποχή γίνεται η γιορτή του κρασιού, πανηγύρι με έντονο 
φολκλορικό χρώμα. Νέοι και νέες είχαν πλημμυρίσει 
κυριολεκτικά το χώρο, ντυμένοι όλοι σχεδόν, με τοπικές 
φορεσιές και απολάμβαναν μεζέδες, κρασί ή μπύρα.

Επισκεφθήκαμε, ακόμη, τα πανέμορφα δάση της 
Βιέννης, όπου και το γνωστό για τη διπλή αυτοκτονία 
του διαδόχου Ροδόλφου και της νεαρής Μαρίας Βε-
τσέρα ‘Μάγερλιγκ’. Ωραία και η λουτρόπολη Μπάντεν, 
νοτιότερα, όμορφη, πεντακάθαρη, γαλήνια, διάσημη για 
τις θειούχες πηγές της, αλλά και γιατί εδώ έρχονταν και 
οι γνωστοί μεγάλοι μουσουργοί, Μότσαρτ, Σούμπερτ, 
Στράους, Μπετόβεν κ.α.

Φυσικά είδαμε και το ‘Γαλάζιο Δούναβη’, σε κάποια 
διαδρομή μας, αφήνοντας πίσω τη Βιέννη. Τώρα μας 

περίμεναν άλλες εντυπώσεις: μια φύση μαγευτική, 
επιβλητικά κάστρα, σπίτια με λουλούδια στα παράθυρα 
και τα μπαλκόνια, πανέμορφες λίμνες και γραφικά 
χωριά, όπως το Χάλστατ μέσα σε ένα ειδυλλιακό Αλπικό 
περιβάλλον. Ένα φανταστικό τοπίο που το κρατάς για 
πάντα στη μνήμη σου σαν καρτ-ποστάλ.

Παρόμοια γοητεία άσκησε σε μας και η πόλη του 
Μότσαρτ, το Ζάλτσμπουργκ, με το ποτάμι στη μέση, τα 
μπαρόκ κτίρια, τις περίτεχνες εκκλησίες, το Φρούριο, 
το σπίτι που γεννήθηκε ο Μότσαρτ, τους όμορφους 
κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ και τον πολυσύχναστο 
κεντρικό δρόμο που φιλοξενεί το σύγχρονο εμπόριο σε 
μεσαιωνικό περιβάλλον. Δεν τη χορταίναμε την πόλη. Το 
βράδυ έμοιαζε παραμυθένια καθώς είχε φωταγωγηθεί. 
Φιλοξενούσε, βλέπετε, το παγκοσμίου φήμης ‘Φεστιβάλ 
Μότσαρτ’. Δικαίως η Ουνέσκο έχει ανακηρύξει το 
Ζάλτσμπουργκ ‘Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς’.

Πανέμορφο ήταν και το Ίνσμπρουκ - πρωτεύουσα 
του Τιρόλου - όπου έχουν φιλοξενηθεί δυο φορές οι 
Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες. Τι να πρωτοθαυμάσει 
κανείς κι εδώ: επιβλητικά ανάκτορα, σπίτια διατηρητέα 
με περίτεχνη διακόσμηση, γυψοτεχνήματα, ανάγλυφα, 
νωπογραφίες, όλα δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στην 
πόλη. Το χειμώνα - όπως όλη σχεδόν η Αυστρία - κα-
τακλύζεται από λάτρεις του Σκι.

(συνέχεια στη σελίδα 12)

ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ξενάγηση στους δρόμους του ΙνσμπουργκΑναμνηστική φωτογραφία στο Χάλστατ Στον πύργο του Λίχενστάιν

Η επίσκεψή μας στην Αυστρία

Ο ιστορικός Ναός του 10ου αιώνα της Παναγίας της Μέτζενας

8 Σεπτεμβρίου: Θεία Λειτουργία στο προαύλιο του Ιερού Ναού
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Στο κάλεσμα του Συλλόγου και των συμμετεχόντων 

Πολιτιστικών Συλλόγων ανταποκρίθηκαν τόσο οι φορείς 
και οι παραγωγοί όσο και οι κάτοικοι της περιοχής, οι 
οποίοι, με την παρουσία τους γέμισαν για άλλη μια φορά 
την αίθουσα του ̈  ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ¨, όπου έγινε η 
ετήσια εκδήλωση με την ταυτόχρονη παραγωγή. 

Οι Τοπικοί παραγωγοί Τσίπουρου και οι χορηγοί συνέ-
βαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. 

Το προεδρείο της εκδήλωσης αποτελείτο από την 
Πρόεδρο του Ι.Σ. Πατρών κα. Άννα Μαστοράκου, την κα. 
Κωνσταντίνου Αικατερίνη, Γ. Γραμματέα του Συλλόγου 
Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ.Χ. 
και την κα. Καρνάτσου Κωνσταντίνα Γ. Γραμματέα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Λεοντιτών «Ο Άγιος 
Ανδρέας».

Στους χαιρετισμούς 
πρώτη μίλησε η κα. 
Τσανάκα Σοφία (φωτ.) η 
Πρόεδρος του Συλλόγου 
Προστασίας Υγείας και 
Περιβάλλοντος της περι-
οχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, 
η οποία μεταξύ άλλων 
ανέφερε :

«Όταν πριν δύο χρόνια 
ξεκινήσαμε να οργανώ-

νουμε την πρώτη γιορτή 
τσίπουρου -με δειλά 
βήματα και πολύ προβλη-
ματισμό- σίγουρα δεν πε-
ριμέναμε ότι ακολούθησε: 
να φτάσουμε φέτος στην 

τρίτη διοργάνωση μετά από την εκφρασμένη επιθυμία των 
μελών και των φίλων μας, και με τη συνεργασία τόσων 
συλλόγων της περιοχής μας. 

Η αλήθεια είναι ότι κατά την 3η διοργάνωση μετά τις προ-
ηγούμενες εμπειρίες, έπρεπε να λύσουμε βασικά ζητήματα 

και να απαντήσουμε σε καίρια ερωτήματα: Θα κάνουμε μία 
γιορτή με σκοπό να προσφέρουμε μόνο διασκέδαση; Θα 
την οργανώσουμε μόνοι μας όπως η καλή παρέα του ΔΣ 
ξέρει ή θα βάλουμε και άλλους στο παιχνίδι; Τα ερωτήματα 
απαντήθηκαν και το αποτέλεσμα θα το δείτε απόψε, άλλωστε 
από την πρωτοχρονιά θέσαμε σαν βάση την παραγωγή 
Τσίπουρου από τον άμβυκα του Ηλία Σπηλιωτόπουλου ο 
οποίος μεταφέρθηκε στο χώρο γι’ αυτό το σκοπό.

Όχι μία ακόμη γιορτή χωρίς ενημερωτική χροιά, γιατί 
καλή είναι η ψυχαγωγία και η «τσιπουροποσία», αλλά όπως 
θα αναπτύξει και ο ομιλητής μας «το τσίπουρο να το πίνουμε 
αλλά να μη μας πίνει». Άρα λοιπόν χρειάζεται ενημέρωση 
που θα ξεκινήσει από την ποιοτική παραγωγή και θα φτάσει 
στην ασφαλή και με μέτρο κατανάλωση. Σε αυτά τα θέματα 
θα αναφερθεί ο ομιλητής μας οι οποίος ταξίδεψε από την 
Θεσσαλονίκη και είναι κοντά μας. 

 Αλλά και στο θέμα της συνεργασίας ακολουθήσαμε την 
δύσκολη οδό. Καλέσαμε με επιμονή όποιον θα μπορούσε να 
δώσει την ιδέα του και να προσφέρει στην εκδήλωση, από 
τους παραγωγούς όσο και τους πολιτιστικούς συλλόγους 
της περιοχής. Συζητήσαμε μαζί τους αρκετές ώρες με 
υπομονή, αντιπαρατεθήκαμε και κάπου καταφέραμε να 
συνθέσουμε τις αντιθέσεις και να δουλέψουμε πάνω στην 
κοινό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ λοιπόν από εδώ όλους τους 
συμμετέχοντες, πολιτιστικούς συλλόγους, τους παραγωγούς 
για την καλή τους διάθεση και για την υπομονή που επέ-
δειξαν στην διαδικασία της διοργάνωσης της εκδήλωσης. 

Τέλος, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση θα σας καλέσω 
να παρακολουθήσετε το ψυχαγωγικό μέρος της εκδήλω-

σης. Φέτος με την σύμφωνη γνώμη του ΔΣ, έχω μαζί μου τα 
μέλη του Συλλόγου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας «Λάϊος». 
Έρχονται από την ιδιαίτερή μου πατρίδα και έχω την τιμή 
μαζί με τον πρόεδρο να είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη αυτού 
του συλλόγου. Πόσο παλιά; Πέρυσι γιορτάσαμε τα 30 χρόνια 
λειτουργίας του. Θα δείτε ένα παραδοσιακό δρώμενο με 
στοιχεία από τον Βλάχικο Γάμο, ένα αποκριάτικο έθιμο 
που χαρακτηρίζει την Θήβα. 

Σας ευχαριστώ όλους και καλή διασκέδαση».

 Στη συνέχεια ο λόγος 
δόθηκε στον Γραμματέα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αγ. Στεφάνου Σαραβαλίου 
κ. Παχή (φωτ.) ο οποίος 
χαιρέτησε ως εκπρόσωπος 
των συμμετεχόντων Πολι-
τιστικών Συλλόγων. 

«Φίλες και Φίλοι του 
Τσίπουρου σας καλωσο-
ρίζουμε θα είμαι σύντομος. 
Εκπροσωπώ τους 20 
Πολιτιστικούς Συλλόγους 
του Κέντρου Υγείας Χαλαν-
δρίτσας. Είναι η 3η χρονιά 
φέτος που καταφέραμε να 

κάνουμε την πολύ όμορφη Γιορτή του Τσίπουρου. Είμαστε 
εδώ και η ώρα μας θα περάσει με Εντυπωσιακή ενημέρωση, 
με δρώμενο και με προσφορά μεζέδων συνοδευτικών του 
τσίπουρου. Βλέπετε τον άμβυκα που έχει εγκατασταθεί 
στην αίθουσα και ήδη αποστάζει τσίπουρο. Εύχομαι καλά 
να περάσετε». 

Καθώς και στον 
εκπρόσωπο των παρα-
γωγών Τσίπουρου κ. Ηλία 
Σπηλιωτόπουλο (φωτ.).

«Κυρίες και Κύριοι, 
Εκ μέρους των 

παραγωγών θέλω να 
ευχαριστήσω τον Σύλλογο 
Προστ. Υγ. και Περιβάλ-
λοντος της περιοχής Κεν. 
Υγ. Χαλανδρίτσας και τους 
συνεργαζόμενους συλλό-
γους και να ευχηθώ καλή 
συνέχεια. Εμείς θα είμαστε 
κοντά στο Σύλλογο Πρ. Υγ. 

και Περιβ. για ότι καλύτερο και για ότι μας ζητηθεί. Καλή 
διασκέδαση».

Τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Πατρών κκ. 
Χρυσόστομο εκπροσωπεί 
ο πατηρ Δημήτριος 
Παπαγεωργίου (φωτ.) 
εφημ. Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα και 
Αρχιερατικός επίτροπος 
του τέως Δήμου Φαρρών, 
ο οποίος στο χαιρετισμό 
του μεταξύ άλλων 
μετέφερε τις ευχές του 
Σεβασμιότατου και τόνισε, 

«Μεταφέρω στην αγάπη 
σας τις ευχές του Σεβασμι-
οτάτου Μητροπολίτου μας 
κκ. Χρυσοστόμου ώστε η 

εκδήλωση αυτή να έχει επιτυχία.
Θα ήθελα να προσθέσω το εξής, το οποίο έχει άμεση 

σχέση με τη διοργάνωση και τον σκοπό της εορτής 
αυτής. Πάνε αρκετά χρόνια, όταν στο καφενείο του 
χωριού μου, όπως, οι άνθρωποι κερνούσαν διάφορα 
ποτά, λέει ένας στον υπεύθυνο του καφενείου «φέρε 
μου ένα γνήσιο». Εγώ περίμενα ότι θα του έφερνε ένα 
τσίπουρο, γιατί το πιο αυθεντικό, το πιο γνήσιο ποτό είναι 
το τσίπουρο. Όμως του έφερε ουίσκι! Διερωτήθηκα πως 
γίνεται αυτό, αφού το πιο γνήσιο και παραδοσιακό ποτό 
είναι το Τσίπουρο. Δυστυχώς φθάσαμε και σ’ αυτή τη 
διαπίστωση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Σύλλογό 
μας, ο οποίος αγωνίζεται ώστε το τσίπουρο, το γνήσιο, 
το παραδοσιακό ποτό για πάρα πολλούς αιώνες να πάρει 
τη θέση που του αξίζει. Να προσθέσω κι άλλη μια ευχή, 
επειδή με το Σύλλογο συμμετείχα σε πολλές εκδρομές του 
στο εξωτερικό, εύχομαι σε ένα από τα προσεχή ανάλογα 
ταξίδια να συναντήσουμε σε κάποιο κατάστημα μπουκάλια 
με ελληνικό τσίπουρο».

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 2013
Με την συνεργασία 20 Συλλόγων σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία και πέρασε πολλά μηνύματα

Αριστερά: Απόσταξη τσίπουρου από τον άμβυκα του Ηλία Σπηλιωτόπουλου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Δεξιά: Αποψη του χώρου της γιορτής

Φιάλες με 
τσίπουρο από 

τους 30 τοπικούς 
παραγωγούς 
της περιοχής 

εκτέθηκαν και 
προσφέρθηκαν για 

τη γιορτή

Από αριστερά: Ο ομιλητής κ. Τριαντάφυλλος Πετκα-

νόπουλος, η γ.γ.  του Συλλόγου Απανταχού Λεοντιτών 
κ. Κ. Καρνάτσου, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 

Πατρών κ. Αννα Μαστοράκου και η γ.γ. του Συλλόγου 
Υγείας και Περιβάλλοντος κ. Αικτερίνη Κωνσταντίνου
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ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

 2013

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στις προσφωνήσεις 
εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Αγγε-
λόπουλος (φωτ.) επισημαίνοντας την σπουδαιότητα της 
γιορτής λέγοντας:

«Σας ευχαριστώ για την 
πρόσκληση. Μεταφέρω 
τους χαιρετισμούς του 
περιφερειάρχη κ. Απόστο-
λου Κατσιφάρα, ο οποίος 
σε λίγο θα είναι εδώ και 
νομίζω ότι αποτέλεσμα της 
σύμπραξης των Συλλόγων 
με το Σύλλογο Προστασίας 
Υγείας και Περιβάλλοντος 
της περιοχής του Κέντρου 
Υγείας Χαλανδρίτσας, είναι 
αυτό που δίνει τη δύναμη 
αυτής της εκδήλωσης, για 
ένα προϊόν, το οποίο όλοι 
αποδεχόμαστε. Πριν μερικά 

χρόνια το προσπερνούσαμε. Επίσης θέλω να συνδέσω τη 
προσπάθεια που γίνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
με τα αγροτικά προϊόντα για το πρωτογενή τομέα και την 
προώθηση των προϊόντων μας. Αυτή τη προσπάθεια, όπως 
είπε ο π. Δημήτριος, πολλά πράγματα τα είχαμε λαθεμένα 
εκτιμήσει και πολλά τα είχαμε παρεξηγήσει».

Ο κ. Αγγελόπουλος τελείωσε με ευχές για καλή επιτυχία 
της εκδήλωσης.

Στον επίλογο των χαι-
ρετισμών το βήμα παρα-
χωρήθηκε στον Δήμαρχο 
Ερυμάνθου κ. Αθανάσιο 
Καρπή (φωτ.) ο οποίος 
μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Θέλω κι εγώ να 
καλωσορίσω όλους εσάς 
που είστε εδώ απόψε να 
σας καλωσορίσω που 
ήρθατε στη περιοχή μας. 
Χαιρετίζοντας αυτή την 
εκδήλωση δεν έχω παρά 
να συγχαρώ το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου 
για την πραγματοποίηση 

αυτής της πολύ όμορφης, ζεστής και μαζικής εκδήλωσης, η 
οποία κάθε χρόνο που περνάει διαπιστώνουμε ότι έχει και 
περισσότερο δυναμισμό και μεγαλύτερη περιουσία.

Αυτή η εκδήλωση έχει διπλά χαρακτηρίστηκα. Από τη 
μια πλευρά είναι τα πολιτιστικά της, είναι μια πολιτιστική 
εκδήλωση που αναδεικνύει τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις 
μας και δείχνει πως παλιά ήταν συνδεδεμένη η διασκέδαση, 
το γλέντι, η επικοινωνία των ανθρώπων με την παραγωγή, 
τη τοπική παραγωγή, γιατί όταν έβγαινε το τσίπουρο εκεί 
συγκεντρώνονταν όλοι και παράλληλα με την παραγωγή 
του γλεντούσαν.

Από την άλλη πλευρά το χαρακτηριστικό αυτής της 
εκδήλωσης θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε ως 
αναπτυξιακό, διότι δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί, να 
προβληθεί ένα τοπικό και εθνικό προϊόν, το οποίο παράγεται 
στη περιοχή μας και δεν αποτελεί αμελητέα ποσότητα και 
παράμετρο για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας μας. Ο 
τζίρος του τσίπουρο στην Ελλάδα, νομίμου και παράνομου 
ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα υπάρχει πεδίο 
«δόξης λαμπρόν» και προοπτική ιδιαίτερα για τους νέους 
ανθρώπους της παραγωγής να αναλάβουν πρωτοβουλίες, 
να ρισκάρουν, να οργανωθούν για να μπορέσουν και απα-
σχόληση να δημιουργήσουν και να συμβάλλουν γενικότερα 

στην οικονομία της ανάπτυξης, ιδιαίτερα αυτή την εποχή 
που παρατηρούμε ότι οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι μέχρι 
πρώτεινος, έβλεπαν, ονειρεύοντο, επιζητούσαν προς τα 
μεγάλα αστικά κέντρα να σταδιοδρομήσουν, λόγω όμως της 
μεγάλης πραγματικότητας της σημερινής κρίσης, που βιώνουν 
όλοι  οι Έλληνες, με συνέπεια την πολύ μεγάλη επίσης ανεργία, 
να το ξανασκέφτονται και να προσανατολίζονται προς άλλες 
κατευθύνσεις, δηλαδή να παραμένουν στην περιοχή μας. 

Άρα υπάρχουν οι συνθήκες, υπάρχουν οι προϋποθέσεις. 
Ήδη είναι η εποχή που τα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι 
αξιόλογα και παραδοσιακά και διακρίνονται για την ποιότητά 
τους, εφόσον προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, που είναι 
η τυποποίηση, που είναι κατοχύρωση της ταυτότητας, που 
είναι η ανάδειξη, που είναι ο σύγχρονος τρόπος προώθησης 
και εμπορίας, ώστε να μπορέσουν να φέρουν ένα σημαντικό 
εισόδημα στους νέους ανθρώπους. 

Χρειάζεται όμως τόλμη και πρωτοβουλία. Ο Δήμος από τη 
πλευρά του στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των περιορι-
σμένων οικονομικών και άλλων δυνατοτήτων, προσπαθεί 
να συμβάλλει. Υποστήριξη χρειάζεται και από την πολιτεία, 
ακόμα ώστε να μπορέσουμε ώστε ο πρωτογενής τομέας 
να ενισχυθεί. Οι ενημερωτικές ομιλίες που έχουν γίνει, σε 
μια προσπάθεια να ενημερωθούν οι νέοι με την ευκαιρία 
που υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τις νέες 
καλλιέργειες, για το νέο τρόπο οργάνωσης. 

Όπως γνωρίζετε, υπάρχει η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρί-
τσας με την οποία προβάλλονται τα τοπικά μας προϊόντα. Προ 
έτους σε ανάλογη εκδήλωση είχα αναφέρει ότι σχεδιάζουμε 
εδώ στην περιοχή Κουρλαμπά την ανάπτυξη λαϊκής αγοράς 
με σκοπό να λειτουργεί κάθε Κυριακή για να δώσει τη 
δυνατότητα στους ντόπιους παραγωγούς να εκθέτουν και 
να εμπορεύονται τα προϊόντα τους να προσέρχονται πολίτες 
από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή και να αγοράζουν 
τα ποιοτικά ντόπια προϊόντα σε καλές τιμές.

Ο χρόνος που μεσολάβησε από πέρυσι εξαιτίας των 
γραφικών διαδικασιών και αρνητικών εισηγήσεων, ξεπέρασε 
τα εμπόδια και είμαστε στην ευχάριστη θέση πολύ σύντομα 
ο χώρος αυτός για τη Λαϊκή Αγορά να παραχωρηθεί στο 
Δήμο και να λειτουργήσει σύντομα μια σύγχρονη λαϊκή αγορά 
με μόνιμες στεγασμένες εγκαταστάσεις ώστε να έχουμε τη 
δυνατότητα να προσφέρουμε και άλλες δραστηριότητες π.χ. 
εκδηλώσεις , εκθέσεις καθότι η Αχαϊα δεν έχει οργανωμένο 
κανένα παρόμοιο χώρο.

Με αυτές τις σκέψεις θέλω και πάλι να συγχαρώ την 
πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλ-
λόγου Περιβάλλοντος, αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν με 
οποιοδήποτε τρόπο για τη πραγματοποίηση αυτής της πολύ 
όμορφης, πολύ ζεστής εκδήλωσης».

Στη συνέχεια το προεδρείο ανέγνωσε ένα σύντομο βιο-
γραφικό του ομιλητή κ. Πετκανόπουλου Τριαντάφυλλου 
(φωτ.), δημοσιογράφου, οικονομολόγου, συνεργάτη του 
περιοδικού «Τρόφιμα και ποτά» και σύμβουλο επιχειρήσεων 
«τροφίμων και εστίασης» τον οποίο προσεκάλεσαν να 
αναπτύξει το θέμα:

«Οι προϋποθέσεις για το ποιοτικό τσίπουρο:
να το πίνουμε αλλά να μη μας “πίνει”» 

Το παράδοξο με το τσίπουρο

Αν και ζούμε σε μια χώρα παραδόξων φοβάμαι ότι δεν 
υπάρχει μεγαλύτερο παράδοξο στην πατρίδα μας από το 
χύμα τσίπουρο.

Προφανώς και δεν εννοώ το τσίπουρο που παράγει 
κάποιος παραδοσιακός παραγωγός στο καζάνι του, όπως 
οι περισσότεροι στην παρέα μας εδώ.

Εννοώ κυρίως το παράνομο τσίπουρο που παράγεται 
σε τεράστιες ποσότητες εν πολλοίς σε άλλες χώρες και 

κυκλοφορεί χύμα, λαθραίο 
και επικίνδυνο.

Θα θίξω το τεράστιο 
θέμα αυτής της παρανομίας, 
τους κινδύνους που προκύ-
πτουν για τους καταναλωτές 
του τσίπουρου. Πώς θα 
κάνουμε καλό τσίπουρο και 
πώς θα το απολαύσουμε.

• Δεν είναι όχι μόνο πα-
ράδοξο αλλά και προσβολή 
για μια χώρα που θέλει να 
είναι σύγχρονη και ανα-
πτυγμένη, να παράγονται 
χιλιάδες τόνοι ενός βασικού 
της προϊόντος σε πλυσταριά, 

αποθήκες και υπόγεια, χωρίς καμιά από τις απαραίτητες 
συνθήκες υγιεινής όταν (υποτίθεται) όλες οι (νόμιμες) εταιρίες 
πρέπει να έχουν τα πιστοποιητικά ασφαλείας ISO, HASSP κλπ;

• Αλήθεια, έχει πια την πολυτέλεια ο Υπουργός Οικονομι-
κών, τώρα που προσπαθεί με κάθε τρόπο να σώσει τη χώρα 
από την οικονομική χρεοκοπία, να αγνοεί τα τεράστια ποσά 
που φοροδιαφεύγουν από την παράνομη απόσταξη και την 
κυκλοφορία χύμα τσίπουρου και τσικουδιάς;

• Δεν είναι παράδοξο δε ότι οι καταναλωτές, αν και ο λόγος 
για τον οποίο προτιμούν το τσίπουρο είναι ότι το θεωρούν το 
πιο γνήσιο ποιοτικό ποτό, πίνουν κυρίως το άγνωστο χύμα το 
οποίο είναι αμφίβολης ποιότητας; 

• Αυτή τη στιγμή διακινούνται 1 εκατ λίτρα νόμιμο και 6,7 
εκατ λίτρα παράνομο τσίπουρο. Εν πολλοίς αυτό γίνεται από 
σταφίδα που έρχεται από Τουρκία ή Ιράκ, τη Βουλγαρία και 
την Αλβανία στο 1/3 της τιμής.

• Δεν πρέπει να μας ενοχλεί ότι τα μεγαλύτερα έσοδα από 
αυτό το εθνικό μας ποτό πάνε σε ξένους; 

• Δεν πρέπει να μας εκνευρίζει ότι αυτοί που το παράγουν 
είναι άσχετοι εντελώς, άρα πολύ επικίνδυνοι. Δεν είναι δηλα-
δή παλιοί παραδοσιακοί παραγωγοί, οι οποίοι τουλάχιστον 
ξέρουν τα της απόσταξη, σαν εμάς. Σαν εσάς δηλαδή; Είναι 
εντελώς άσχετα πρόσωπα που το κάνουν για κερδοσκοπία 
και αγνοούν ακόμη και τα πιο βασικά. 

• Παραχαράζουν το εθνικό μας προϊόν, μας το πουλάνε, 
καρπώνονται όλο το κέρδος, στερούν το τόσο ταλαιπωρημέ-
νο κράτος μας τεράστια ποσά και μας δολοφονούν. Φυσικά 
πάντα με τη συνέργεια κάποιων δικών μας λουλουδιών. Και 
εμείς το προάγουμε όλο αυτό γατί; Για να είναι λίγο πιο φτηνό 
το τσιπουράκι που πίνουμε;

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός και 
η επικινδυνότητα του χύμα τσίπουρου

• Με την κυκλοφορία χύμα τσίπουρου διακυβεύεται η 
δημόσια υγεία. 

• Οι συνθήκες παραγωγής όπου παράγεται είτε στην 
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό είναι πρωτόγονες. Δεν υπάρχει 
κανένας έλεγχος. Και το χειρότερο; 

• Τα χύμα τσίπουρα έχουν μεθανόλη και μόλυβδο. Τα 
στέμφυλα από τα οποία προέρχονται ζυμώνονται μέσα σε 
πλαστικά και όχι σε ελεγχόμενες συνθήκες. 

• Όλα αυτά καθιστούν το τελικό προϊόν επικίνδυνο. 
• Επιπλέον υποσκάπτουν το όνομα και τη φήμη του 

προϊόντος γιατί ταυτόχρονα είναι πολύ βαριά, με ενοχλητικά 
αρώματα κλπ. 

• Ο καταναλωτής και ειδικά ένας ξένος, θα λέει ‘αυτό είναι 
το περίφημο τσίπουρο;’.

Διευκρινίζω και πάλι πως όλα αυτά τα τόσο βλαβερά 
χαρακτηρίζουν 100% αυτό το άγνωστης προέλευσης τσί-
πουρο που διακινείται στην αγορά. Αυτά τα 6,7 εκατομμύρια 
λίτρα. Αφορούν όμως εν μέρει και όσους από σας κάνετε 
ενδεχομένως κάποια λάθη στις αποστάξεις, τα οποία και θα 
προσπαθήσω να σας τα επισημάνω.

Ο φόρος στο νόμιμο τσίπουρο αυξήθηκε κατά 75% τον 
τελευταίο χρόνο. Θα μου πείτε, «γιατί ο απλός φτωχός άν-
θρωπος που θα πιεί ένα τσιπουράκι να πάνε λίγο τα φαρμάκια 
του κάτω, θα πρέπει μετά από όλα αυτά που υπέστη από την 
πολιτεία του, να επιβαρύνεται και με ένα τέτοιο δασμό;» Δεν 
θα είχα καμιά αντίρρηση αν δεν υπήρχε το θέμα της υγείας 
και το θέμα της κερδοσκοπίας. 

Τι σημαίνει χύμα άγνωστης προέλευσης τσίπουρο;
Γιατί όμως αυτός ο απλός άνθρωπος που απολαμβάνει 

το τσιπουράκι του, πίνει κάτι που ‘το πίνει και τον πίνει’, 
όπως είναι και ό τίτλος της εισήγησής μου.

Γιατί χύμα τσίπουρο είτε αναφερόμαστε στο εντε-
λώς παράνομο είτε στο παραδοσιακό ενός μπάρμπα 
μας από το χωριό ο οποίος αγνοεί τα βασικά σημαίνει:

α) Επικίνδυνο, λόγω κακής πρώτης ύλης (με 
τσαμπιά, ακατάλληλα σταφύλια κλπ) και λαθών στην 
απόσταξη όπως αυξομείωση θερμοκρασίας, μη 
πέταμα των γεμάτων από μεθανόλη ‘κεφαλών’ και 
‘ουρών’, χρήση μολυβδοσωλήνων ή κολλήσεων 
στον αποστακτήρα.

β) Παράνομο, γιατί το παρασκευάζουν σε άγνωστα 
μέρη ή το εισάγουν από όμορες χώρες για να απο-
φεύγουν τη φορολογία και το διακινούν πάντα με το 
όνομα ενός καλού μπάρμπα από το χωριό.

γ) Πολύ κακή ποιότητα. Ένα ποτό που απλά καίει 
και είναι χωρίς κανένα άρωμα

Υγεία 

Ποιο είναι το πρόβλημα στην υγεία με την από-
σταξη του τσίπουρου;

Είναι οι μεθανόλες που δημιουργούνται, οι 
οποίες είναι πολύ επικίνδυνες για την υγεία. Είμα-
στε όμως τυχεροί. Αυτές, στη σωστή απόσταξη, 
μαζεύονται στην αρχή και το τέλος. Στις κεφαλές 
και τις ουρές, περίπου από 20%. Τις βγάζουμε και 
είμαστε εντάξει. 

(συνέχεια στη σελίδα 8)

Το αδιαχώρητο επικράτησε 
στην αίθυοσα της εκδήλωσης
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Περίπατος Υγείας στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

(συνέχεια από 
τη σελίδα 7)

Αν δεν τις 
βγάζουμε είμαστε 

επικίνδυνοι ακόμα 
και για τον εαυτό 
μας. Άλλωστε δεν 
τις πετάμε αλλά τις 

ρίχνουμε ξανά στον αποστακτήρα για την επόμενη παρτίδα 
απόσταξης.

Οι μεθανόλες συγκεντρώνονται στην κεφαλή και στην 
ουρά όταν η θερμοκρασία στη διάρκεια της απόσταξης 
είναι σταθερή. Όταν αυξομειώνεται στους αποστακτήρες οι 
οποίοι καίνε ξύλο, τότε διασπώνται σε όλο το σώμα και δεν 
μπορούμε να τις αφαιρέσουμε. Βάζουμε κούτσουρο αυξάνει 
η θερμοκρασία. Μετά πέφτει. Ξαναβάζουμε κούτσουρο και 
ξανανεβαίνει κ.ο.κ.

Αν όμως κόψουμε τα κούτσουρα σε μικρά ξυλάκια και 
τροφοδοτούμε τη φωτιά σταθερά ώστε να μην αυξομειώ-
νεται η θερμοκρασία τότε είμαστε εντάξει. Πάντως, παρά το 
παραδοσιακόν και φιλοθέαμον του πράγματος οι αποστα-
κτήρες που καίνε πετρέλαιο θεωρούνται πιο κατάλληλοι 
από εκείνους οι οποίο καίνε ξύλα.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν για λόγους άγνοιας ή 
κόστους, όπως γίνεται συχνά, δεν αφαιρεθούν οι κεφαλές 
και οι ουρές υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πολύ περισσότερο 
όταν αφαιρούνται και πουλιούνται πολύ πιο φτηνά μόνο οι 
κεφαλές και οι ουρές, γιατί και αυτό το έγκλημα γίνεται. 

Το χύμα τσίπουρο λοιπόν, που διακινείται ευρέως, είναι 
το μοναδικό αλκοολούχο ποτό, το οποίο δεν υπόκειται σε 
κανενός είδους ποιοτικό έλεγχο, ενώ η συσκευασία του δεν 
πληρούσε σε κανένα επίπεδο τις αναγκαίες προδιαγραφές. Δι-
ατίθεται συνήθως σε πλαστικές συσκευασίες κατά παράβαση 
του νόμου που ορίζει ρητά τη χρήση γυάλινων μπουκαλιών 
για ποτά με περιεκτικότητα αλκοόλης άνω του 20%. 

Η χρήση συχνά δε ακατάλληλων αποστακτήρων μετα-
φέρει στο απόσταγμα μόλυβδο, η χρόνια χρήση του οποίου 
καταστρέφει το νευρικό σύστημα, ενώ το «πρωτόρακο», 
δηλαδή το προϊόν της πρώτης απόσταξης, περιέχει υψηλά 
ποσοστά μεθανόλης, μιας αλκοόλης που σε μεγάλη δόση 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, όπως 
δηλητηρίαση ή ακόμα και τύφλωση. Ασφαλέστερο είναι το 
διπλοαποσταγμένο.

Το τσίπουρο δεν είναι ένα νερό που καίει, χωρίς γεύση και 
αρώματα και που το πίνουμε από μαγκιά ή για να φτιαχτούμε. 

Το τσίπουρο μπορεί να μας προσφέρει πολύ μεγάλη 
απόλαυση και έτσι να μοιραστούμε τις στιγμές με άλλους. 
Γιατί είναι το πιο κοινωνικό ποτό. Έχει παράδοση και 
φιλοσοφία. Όσοι το μοιράζονται έρχονται πιο κοντά, 

μιλούν πιο εύκολα. Είναι το ποτό της συντροφιάς και 
της εξομολόγησης. 

Το καλό τσίπουρο πρέπει να έχει αρώματα. Καλύτερα είναι 
να χρησιμοποιείται το μονοποικιλιακό, από κρασοστάφυλο 
και όχι διάφορα μαζέματα και περισσεύματα.

Η απόσταξη των στεμφύλων για την παραγωγή του τσί-
πουρου είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία για να έχουμε 
ποιοτικό αποτέλεσμα απαιτεί γνώσεις, εμπειρία και σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η παραγωγή του ξεκινά από την επιλογή των ποικιλιών 
των σταφυλιών, συνεχίζεται με την προσεκτική ζύμωση 
των στεμφύλων τους (οι στέρφηλες ή φλούδες που μένουν 
μετά το πάτημα στέμφυλων σταφυλιών για την εξαγωγή του 
μούστου) και ολοκληρώνεται με την αργή απόσταξή τους 
(των ήδη ζυμωθέντων στεμφύλων).

Στην απόσταξη, η τέχνη του αποσταγματοποιού έγκειται 
στο να αιχμαλωτίσει τα αρωματικά και γευστικά χαρακτη-
ριστικά του σταφυλιού, όπως διαμορφώθηκαν μετά τη 
ζύμωση των στεμφύλων, και να δώσει τη δική του πινελιά 
στο χαρακτήρα του τελικού αποστάγματος.

Το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο πρέπει στη μύτη να 
μοσχοβολάει σταφύλι. Στο στόμα, βάζουμε μια πολύ μικρή 
ποσότητα και το πιέζουμε μεταξύ γλώσσας και ουρανίσκου 
(το μασάμε δεν το πίνουμε), εκεί απελευθερώνει όλα τα 
εκλεκτά του αρώματα.  Εδώ μεγάλη σημασία έχει και η 
επίγευση. Να είναι μακρά και ευχάριστη.

Πέρα από το κομμάτι της υγείας, οι κεφαλές και οι 
ουρές επηρεάζουν αρνητικά και την απόλαυση. Οι πρώτες 
έχουν υψηλό αλκοολικό βαθμό και περιέχουν ενώσεις με 
δριμεία γεύση και επιθετικό άρωμα ενώ οι ουρές είναι 
ανώτερες αλκοόλες με βαρύ άρωμα και γεύση.

Στην κατανάλωση, στην Ηπειρωτική Ελλάδα το τσίπουρο 
επικράτησε κατά κράτος του ούζου, εκτός ίσως της Αθήνας. 
Επίσης στο τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο επικράτησε του 
αδερφού του με το γλυκάνισο. Ακόμα και στη Μακεδονία 
και στον Τίρναβο όπου παραδοσιακά πίνανε με γλυκάνισο. 

Το ούζο κρατάει ακόμη στα νησιά και κυριαρχεί στις 
εξαγωγές. Το τσίπουρο δεν το ξέρουν έξω να το ζητούν και 
επιπλέον έχει δυσπρόφερτο όνομα. 

Οι φίλοι μας Ιταλοί έχουν πολύ πιο εύκολη ονομασία για 
το δικό τους ανάλογο, ποτό την Γκράπα.

Να ποιος κάνει το καλύτερο τσίπουρο
Η παραγωγή του τσίπουρου είναι και ένα πεδίο ευγενούς 

άμιλλας όπου ο καθένας διατείνεται ότι κάνει το καλύτερο.
Και φυσικά κανείς δεν υποψιάζεται ότι μπορεί να κάνει 

και λανθασμένο.

Βασικοί Παράγοντες Ποιοτικού Τσίπουρου
1) Παραγωγή της πρώτης ύλης

Να αποφεύγονται οι ποικιλίες με χοντρόφλουδες ράγες, 
όπως είναι οι επιτραπέζιες, και τα απομεινάρια της διαλογής γιατί 
αποτελούν την αιτία για την παραγωγή υψηλών ποσοτήτων 
μεθανόλης.

Να έχουν σταματήσει οι ψεκασμοί, όπως επίσης και η 
θείωση του αμπελώνα, αρκετά πριν τη συγκομιδή. 

Η ζύμωση να πραγματοποιείται σε ανοξείδωτες δεξαμε-
νές (και όχι σε χαλύβδινες χωρίς επένδυση), σε πλαστικές ή σε 
ξύλινες με ανεπιθύμητες οσμές.

2) Διατήρηση της πρώτης ύλης των στεμφύλων
Η στεμφυλομάζα να διατηρείται σε απουσία αέρα 

(αεροστεγής).
Ο χρόνος παραμονής ή διατήρησης των στεμφύλων να 

είναι σύντομος. 
3) Χειρισμοί στην απόσταξη
Απομάκρυνση, των ‘κεφαλών’ και ‘ουρών’. 
Εφαρμογή διπλής απόσταξης για την παραγωγή του διπλο-

βρασμένου αποστάγματος, το οποίο είναι καλύτερο ποιοτικά, 
έναντι του απλοβρασμένου.

Η αποστακτική συσκευή να είναι χάλκινη, γιατί έτσι 
συντελεί στη βελτίωση του αρώματος. 

Αποφυγή γανώματος (επικασσιτέρωση) του καζανιού. 
Αποφυγή χρήσης μολυβδοσωλήνων σε τμήματα της 

αποστακτικής συσκευής ή μολυβδοκολήσεων. 
4) Χειρισμοί μετά την απόσταξη
Συσκευασία του αποστάγματος σε γυάλινη φιάλη και η 

διατήρησή του σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.
Όποιος λοιπόν τα κάνει αυτά, τότε εκείνος κάνει το καλύτερο 

και ασφαλέστερο τσίπουρο. Στην περιοχή σας, στο χωριό σας 
στην παρέα σας, ελέγξτε το.

Και όποιος νομίζει ότι ο μπάρμπας του ή ο κουμπάρος του ή 
ο ταβερνιάρης με το ‘εγγυημένο’, ή ο τύπος που πουλάει φτηνό 
τσίπουρο στη λαϊκή σε πλαστικά μπουκάλια με τη φτηνότερη 
τιμή του παρέχει, ότι είναι ένα ποτό που μπορεί να πληροί αυτές 
τις προϋποθέσεις, ας τον εμπιστευτεί!

Συμπέρασμα 
1. Στην παραγωγή στο καζάνι μας τηρούμε σχολαστικά όλα 

αυτά που αναφέραμε.
2. Αγορά για το σπίτι, μόνο από ανθρώπους που ξέρουμε, 

αλλά αφού βεβαιωθούμε ότι κι εκείνοι, ξέρουνε. Ποτέ από τη λαϊκή.
3. Στην ταβέρνα, όχι στο χύμα. Να προτιμάτε εμφιαλωμένο. 

Και για το σπίτι να προτιμάτε εμφιαλωμένο, αν δεν είμαστε βέβαιοι 
για τον παραγωγό. 

4. Απομυθοποιείστε τη φράση « ο μπάρμπας μου που το 
κάνει καλό κλπ άλλωστε πίνει ο ίδιος». Είναι λάθος. Ο μπάρμπας 
μπορεί να έχει καλή διάθεση αλλά να κάνει εγκλήματα από άγνοια. 
Φυσικά και στον εαυτό του. 

5. Και το κυριότερο στο τσίπουρο να μην δίνεται ποτέ 

σημασία στην χαμηλή τιμή.
Για όσους είστε σταθεροί καταναλωτές του τσίπουρου, αν 

είναι ένα προϊόν στο οποίο να αγοράζετε το πιο ακριβό και καλό, 
είναι το τσίπουρο.

Μόνο έτσι λοιπόν θα το πίνουμε και δεν θα μας πίνει, ούτε θα 
μας σκοτώνει και ούτε την πατρίδα μας θα βλάπτει.

Το προεδρείο ευχαρίστησε τον κ. Πετκανόπουλο για την 
κατανοητή και την πλήρη κάλυψη του θέματος που παρουσίασε, 
ενώ το κοινό τον ευχαρίστησε με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Στο κομμάτι της ψυχαγωγίας τις εντυπώσεις έκλεψε το 
χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας 
«Ο Λάιος». Με τις παραδοσιακές τους φορεσιές, μέσα από 
τους οξείς ήχους του νταουλιού και της πίπιζας, παρουσίασαν 
το δρώμενο του Βλάχικου Γάμου, διαβάζοντας λογοτεχνικά 
κείμενα που έχουν γραφτεί για το έθιμο. Μας ταξίδεψαν στην 
Θήβα, την πατρίδα του Διόνυσου και των Βάκχων, συνδέοντας 
τις πανάρχαιες διονυσιακές τελετουργίες με την νεοελληνική 
παράδοση. Από την γιορταστική εκδήλωση δεν έλειψαν και τα 
συνοδευτικά του τσίπουρου εδέσματα, προσφορά των μελών 
του Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος 
αλλά και αρκετών συμμετεχόντων Πολιτιστικών Συλλόγων 
καθώς και των χορηγών, ενώ το τσίπουρο διετίθετο κι’ αυτό 
δωρεάν από τους παραγωγούς της περιοχής και τους χορηγούς .

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Προεδρείο και η Οργανωτική 
Επιτροπή η οποία ειδικά είχε συγκροτηθεί για την αρτιότερη 
φετινή οργάνωση, ευχαρίστησαν:

α) τον Δήμο Ερυμάνθου ως συνδιοργανωτή, β) τους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους: 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εξής 1) Εκπολιτιστικοί 
Σύλλογοι: Δαφνούλας «Οι Άγιοι Θεόδωροι», Βασιλικού «Ο 
Άγιος Αθανάσιος», Μεταμόρφωσης Σωτήρος, Φαρρών «Η 
Αλληλεγγύη», Χαλανδρίτσας, 2) Πολιτιστικοί Σύλλογοι: Αγίου 
Στεφάνου Σαραβαλίου, Απανταχού Λεοντιτών «Ο Άγιος Ανδρέ-
ας», Απανταχού Μιραλιωτών «Ο Άγιος Νικόλαος», Δεμενίκων «Οι 
Άγιοι Πάντες», Ελληνικού, Θέας «Η Ζωοδόχος Πηγή», Κρυστα-
λόβρυσης, Σουλίου «Η Πρόοδος», Σταροχωρίου, Χρυσοπηγής, 
3) Σύλλογος Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήνης «Ο 
Άγιος Αθανάσιος», 4) Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο 
Άγιος Χαράλαμπος» Κ.Υ.Χαλανδρίτσας, 5) Φιλοδασικός και 
Πολιτιστικός Σύλλογος Σαραβαλίου «Ο Άγιος Νικόλαος», 6) 
Πολιτιστική Δράση Δημοτικής Ενότητας Βραχνεΐκων, και 6) με 
την ευγενική συμμετοχή του Τοπικού Συμβουλίου Πετρωτού

γ) τους χορηγούς: 1. Αμπελώνες Ηλία Σπηλιωτόπουλου, 
2. Coffee Island, 3. Ποτοποιία Vantana, 4. Γαλατοβιομηχανία 
ΑΒΙΓΑΛ, 5. Τους τριάντα Τοπικούς Παραγωγούς Τσίπουρου, 
6. Τις κυρίες του Δ.Σ. Συλλόγου για την προσφορά των 
συνοδευτικών του τσίπουρου μεζέδων οι οποίες εφήρμοσαν 
τη συνταγή του περσινού ομιλητή κ. Ανέστη Παπατζιμόπουλου 
και τους συμμετέχοντες Πολιτιστικούς Συλλόγους.

ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

 2013

Το βλάχικο χορευτικό συγκρότημα της Θήβας «Λάιος» κάλυψαν το ψυχαγωγικό μέρος της εκδήλωσης με πολλή επιτυχία
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1) Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογι-
κών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) δεν 
αντιλαμβάνεται γιατί υπάρχει τόση 
βιασύνη (9 μέρες διαβούλευσης) για 
ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο όπως 
είναι αυτό για τα δάση.

2) Επειδή η προστασία των δασών 
είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, 
θεωρούμε το νομοσχέδιο ευθέως 
αντισυνταγματικό, αφού είναι και 
ευθέως καταστροφικό για τα δάση, 
το περιβάλλον και την οικονομία της 
χώρας.

3) Με το νομοσχέδιο αίρεται 
η προστασία του εκτάσεων που 
αντιπροσωπεύουν το 13,6% της επι-
φάνειας της χώρας. Οι εκτάσεις αυτές 
θα προσφέρονται πλέον για ποικίλες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες 
(ΧΥΤΑ, εκπαιδευτήρια, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, ιερές 
μονές, σωφρονιστικά καταστήματα, 
κεραίες ραδιοτηλεοπτικών μέσων, 
υδροτριβεία, πάρκα κεραιών, κέντρα 
υποδοχής μεταναστών κ.λπ.). Η 
Ελληνική γη δεν είναι εμπόρευμα.

4) Βέβαια δεν ομολογείται ότι 
συγκεκαλυμμένα πρόκειται να 
αναπτυχθούν μεγάλες και καταστρο-
φικές επενδύσεις, όπως μεταλλεία, 
γήπεδα γκολφ, μεγάλες τουριστικές 
μονάδες, real estate κλπ. Προς 
επιβεβαίωση αυτού σημειώνουμε 
ότι περιλαμβάνονται περιζήτητες 
προς εκμετάλλευση παραθαλάσσιες 
και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες 
δεν υπάρχει άλλου είδους δασική 
βλάστηση.

5) Αφού, παρά τη συνταγματική 
επιταγή δε θα κηρύσσονται ανα-

δασωτέες, θα γίνουν βορά στους 
εμπρηστές, οι οποίοι ξέρουν πολύ 
καλά τη δουλειά τους. Δεν αποφεύ-
γουν την «αξιοποίησή» τους ακόμα 
και περιοχές Natura.

6) Επιβραβεύονται οι καταπατητές 
αφού αναστέλλεται η καταβολή 
προστίμων.

7) Νομιμοποιείται, για πολλοστή 
φορά, σωρεία παρανομιών, ακόμα και 
στα τελείως αναγκαία για τις πόλεις 
μας πάρκα και άλση.

Επειδή το μέλλον του τόπου μας 
συναρτάται απόλυτα από τη διατήρη-
ση και προστασία του περιβάλλοντος, 
το ΠΑΝΔΟΙΚΟ  είναι απολύτως 
αντίθετο με τις διατάξεις του και την 
ψήφισή του.

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013, διοργα-
νώνεται  από την  Περιφέρεια Πελοποννήσου 
και το ellines.com στο Ξενοδοχειακό 
συγκρότημα  Costa Navarino στην Πύλο, το 
αναπτυξιακό συνέδριο με τίτλο «Μία Περι-
φέρεια, ένας Πλανήτης», το οποίο  θα τιμήσει 
με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός κ. 
Αντώνης Σαμαράς.

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών 
Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) παρατηρεί ότι 
εξέχουσα θέση στο Συνέδριο έχουν δύο 
επιστήμονες βιοτεχνολογίας (Γρηγόρης 
Στεφανόπουλος, Καθηγητής Βιοτεχνολογίας 
και Χημικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο 
της Μασαχουσέτης (MIT) και Άρτεμις Π. 
Σιμοπούλου, Πρόεδρος του Κέντρου Γενε-
τικής Διατροφής και Υγείας (ΗΠΑ)). Αυτό, σε 
συνδυασμό με τις γνωστές πιέσεις που έχουν 
διαχρονικά ασκήσει οι Αμερικανοί Πρέσβεις, 
στους εκάστοτε Υπουργούς Περιβάλλοντος 
στην Ελλάδα, μας βάζει σε ανησυχία μήπως 
το Συνέδριο αυτό αποτελεί τον προθάλαμο για 
την εισαγωγή των μεταλλαγμένων στη χώρα 
μας, η οποία ανθίσταται μέχρι τώρα, γνωρί-
ζοντας τους κινδύνους που εγκυμονούνται 
από τις καλλιέργειες αυτές.

Μήπως στο πρόσφατο ταξίδι του στην 
Αμερική ο Πρωθυπουργός δέχθηκε σχετικές 
πιέσεις, πράγμα καθόλου περίεργο, αφού 
όλοι γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο 
ενεργούν οι πολυεθνικές και κυρίως των 
μεταλλαγμένων;

Ειδικά η περιοχή στην οποία γίνεται το 
Συνέδριο είναι ευλογία Θεού και οι δυνατό-
τητες να καλλιεργούνται προϊόντα με μεγάλες 
δυνατότητες εξαγωγών είναι τεράστια. Η 
Ελλάδα δεν έχει ανάγκη τα μεταλλαγμένα. 
Αντίθετα πρέπει να συνειδητοποιήσει τους 
κινδύνους που υπάρχουν. Το ερώτημα είναι 
αν αυτό ισχύει και για τους πολιτικούς μας;

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ
Τα μεταλλαγμένα είναι προϊόντα των 

εταιρειών Γενετικής Μηχανικής. Στα εργα-
στήριά τους, επεμβαίνουν και τροποποιούν 
το γενετικό υλικό (το DNA) των ζωντανών 
οργανισμών, τη βάση δεδομένων δηλαδή με 
τις απαραίτητες για τη διαιώνιση κάθε είδους 
πληροφορίες.

Χρησιμοποιώντας μια σειρά εργαστηρι-
ακών μοριακών τεχνικών οι επιστήμονες 
κόβουν, ράβουν, αντιγράφουν και πολ-
λαπλασιάζουν συγκεκριμένες μονάδες 
γενετικού υλικού (τα λεγόμενα γονίδια) και τα 
μεταφέρουν από τα κύτταρα ενός οργανισμού 
σε άλλα, που μπορεί να ανήκουν σε εντελώς 
διαφορετικό είδος (π.χ. εισάγουν γονίδια 
βακτηρίων σε φυτά με στόχο τα φυτά να 
παράγουν εντομοκτόνες ουσίες).

Η γύρη τους μεταφέρεται από τον άνεμο και 
τα έντομα και μολύνει τις γύρω καλλιέργειες, 
ενώ οι μικροοργανισμοί του εδάφους μετα-
φέρουν τα γονίδια αυτά σε εντελώς άσχετους 
οργανισμούς δημιουργώντας ένα καταστρο-
φικό αυτοτροφοδοτούμενο γαϊτανάκι.

Οι συνήγοροι της γενετικής μηχανικής υπο-
στηρίζουν ότι τα μεταλλαγμένα φυτά τα τρό-
φιμα που παράγονται από αυτά προσφέρουν 
πολλά πλεονεκτήματα στην ανθρωπότητα 
και μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην καταπολέμηση της πείνας.

Και όμως.
Κανένα από τα μεταλλαγμένα κατασκευ-

άσματα που κυκλοφορεί στην αγορά δεν 
έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της 
πείνας. Αντίθετα, έχουν σχεδιαστεί για να 
αυξήσουν τις πωλήσεις συγκεκριμένων 
ζιζανιοκτόνων.

Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Υπήρξε σημαντικό εργαλείο για την 

επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου: 
την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση 
του κόσμου, την επίλυση προβλημάτων 
και την επίτευξη ποιότητας ζωής.

Ο Σύλλογος τόλμησε τότε, παρά τις 
οικονομικές δυσκολίες και την έλλειψη, 
αρχικά, γραμματειακής υποστήριξης. 
Τώρα δρέπει τους καρπούς αυτής της 
προσπάθειας, αφού ο κόσμος «αγκάλια-
σε» την «ΥΠΑΙΘΡΟ», όπως φαίνεται από 
τα ποσοστά των συνδρομητών.

Κυκλοφορεί σε 2000 φύλλα, τα οποία 
διατίθενται δωρεάν. Είναι ένα έντυπο 
χωρίς κομματικές δεσμέυσεις. Τα θέματα 
της είναι κυρίως τοπικού ενδιαφέροντος 
αλλά πολλές φορές και παγκόσμια. 
Απευθύνεται σε όλους, μιλάει για όλα. 
Προβάλλει τις παρεμβάσεις του Συλλό-
γου, τις προσπάθειές του να αναδείξει τα 
προβλήματα, να ευαισθητοποιήσει τους 

Φορείς της Πολιτείας.
Όλες οι μάχιμες δράσεις του Συλλόγου, 

κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν 
αποτυπωθεί στην «ΥΠΑΙΘΡΟ» : οι αγώνες 
του για τα Λατομεία, τη λυματολάσπη, 
τα παράνομα πυρηνελαιουργεία, τις 
ρυπάνσεις χειμάρρων και ποταμών της 
περιοχής ευθύνης του Συλλόγου, τις 
παράνομες αμμοληψίες και άλλα.

Θα βρει, επίσης, κανείς στις σελίδες 
της θέματα δημόσιας υγείας και σωστής 
διατροφής, όλες τις ιατροκοινωνικές 
εκδηλώσεις του Συλλόγου κατά τη τε-
λευταία δεκαετία, θέματα πρόληψης δια-
φόρων ασθενειών, θέματα σχετικά με την 
καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος 
– όπως το οικιστικό, οι πυλώνες της ΔΕΗ, 

οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας – αλλά και 
τη σωτηρία του, όπως η ανακύκλωση, οι 
δεντροφυτεύσεις, η πράσινη ανάπτυξη, 
η Δασοφύλαξη και η Δασοκαθαριότητα.

Θα διαβάσει ακόμη, ξεφυλλίζοντας τα 
έντυπα αυτής της δημιουργικής δεκαε-
τίας, και θα ενημερωθεί για εκδηλώσεις 
αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, για πολι-
τιστικά θέματα, για τις οικοτουριστικές 
εκδρομές του Συλλόγου εντός και εκτός 
Ελλάδος, τη συμμετοχή του στο Καρνα-
βάλι της Πάτρας και ένα σωρό άλλα.

Εύκολα , λοιπόν, αντιλαμβάνεται ο 
αναγνώστης ότι το επαρχιακό αυτό 
έντυπο έχει συμβάλει τα μέγιστα όχι 
μόνον στην προαγωγή της Υγείας, την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη 

διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης 
αλλά και στην προσέγγιση των Παρα-
δόσεων και των αξιών του λαού μας, τη 
γνωριμία μας με τα ήθη και έθιμά του, με 
τα ιστορικά του μνημεία και τα διατηρητέα 
κτίσματα της περιοχής. Η «ΥΠΑΙΘΡΟΣ» 
μας γνώρισε τον τόπο μας, μας έκανε 
να τον αγαπήσουμε, μας έμαθε να τον 
φροντίζουμε.

Οι συντάκτες της ήταν ερασιτέχνες στη 
δημοσιογραφία, εθελοντές, με αγάπη 
για τη φύση και το συνάνθρωπο ˙ νέοι 
με οράματα για μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής, ανιδιοτελείς, πάντα πρόθυμοι να 
βοηθήσουν το έργο του Συλλόγου.

Δεν μπορούμε όμως, να μην απευθύ-
νουμε ευχαριστίες και στο Τυπογραφείο 

Φορτώσης Βασίλης καθώς και το 
γραφίστα κ. Κωτιάδη Μίλτο, οι οποίοι 
αγκάλιασαν την προσπάθεια με μια 
σχέση φιλική, όχι επαγγελματική, αφού 
ανέχονται τις άγνοιες και τις ελλείψεις 
μας και ξεπερνούν τα όποια προβλήματα.

Όλοι, λοιπόν, χαιρόμαστε που 
σήμερα αξιωθήκαμε να κρατάμε 
στα χέρια μας αυτό το «επετειακό» 
φύλλο της «ΥΠΑΙΘΡΟΥ». Η 10ετής 
διαδρομή της, μάλιστα, θα προσλάβει 
πανηγυρικό χαρακτήρα, αφού έχει 
προγραμματισθεί σχετική εκδήλωση, 
στις 16 Νοεμβρίου, στο Πνευματικό 
κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικο-
λάου Σαραβαλίου, στις 7 το απόγευμα. 
Θα μαζευτούμε όλοι να τιμήσουμε μια 
εφημερίδα που είναι η «φωνή» μας και 
να ευχηθούμε να συνεχίσει «απτόητη» 
την προσφορά της, ιδιαίτερα τώρα που 
ο τόπος δοκιμάζεται με την οικονομική 
κρίση.

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ «ΥΠΑΙΘΡΟΣ»

Η βιοτεχνολογία στην πόρτα μας;
Συνέδριο με την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Πύλο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

Εργοστάσιο απορριμμάτων 
στην Αχαϊα
Η διαδικασία για την κατασκευή του εργοστασίου επε-
ξεργασίας απορριμμάτων στην Αχαϊα προχωρά μέσα σε 
ασφυκτικά χρονικά όρια, αφού σύμφωνα με ευρωπαϊκή 
οδηγία και την ελληνική νομοθεσία, από το 2014  θα είναι 
υποχρεωτική και στην χώρα μας η επεξεργασία και θα 
απαγορευτεί η ταφή τους σε ΧΥΤΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, 
απειλείται η επιβολή υψηλών προστίμων που θα φτάνει τα 
60€/ τόνο απορριμμάτων. Ήδη στις αρχές Οκτωβρίου 2013 
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων  ενέκρινε τα 
τεύχη της ΒΙ φάσης του διαγωνισμού και η Τεχνική Υπη-
ρεσία θα προχωρήσει στην σύνταξη των τελικών τευχών 
δημοπράτησης, στα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων 
και οι αποδεκτές τεχνολογίες επεξεργασίας και όπου οι 
συμμετέχοντες θα υποβάλουν τις τελικές οικονομικές 
προσφορές τους. Το έργο αποτελεί σύμπραξη Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Τομέα και σε αυτό συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι 
του Ν.Αχαϊας. Ο σύλλογός μας παρακολουθεί τις εξελίξεις 

και η όποια προσπάθεια παρέμβασης αν χρειαστεί, θα γίνει 
με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την 
λιγότερη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών από την 
υλοποίηση του προγράμματος. 
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Στο ξενοδοχείο Σκιάθος Παλλάς, στις Κουκουναριές 
της Σκιάθου, ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 21 Σεπτεμ-
βρίου, οι εργασίες του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, σε συνδιοργάνωση με την ΚΕΔΕ. Το 
θέμα του Συνεδρίου ήταν: «ΟΤΑ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ-
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». 
Στο Συνέδριο πήραν μέρος Δήμαρχοι 
και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και των οργανισμών της Τ.Α., 
Σύμβουλοι Ανάπτυξης των ΠΕΔ, 
στελέχη των ΦοΔΣΑ, και φορείς 
που σχετίζονται με το περιβάλλον, 
καθώς και οικολογικές οργανώσεις 
και φορείς και πολίτες της Σκιάθου.
Κατά γενική ομολογία οι εισηγήσεις, η 
συζήτηση και ο προβληματισμός ήταν 
πολύ υψηλού επιπέδου και οι σύνε-
δροι σχημάτισαν πολύ καλή εικόνα για 
το μεγάλο ζήτημα της ανακύκλωσης 
στην Ελλάδα.
Στόχος του Συνεδρίου, ο οποίος επι-
τεύχθηκε, ήταν να φέρει σε επαφή την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα συστήματα 
ανακύκλωσης και τις οικολογικές 
οργανώσεις.
Πριν τη λήξη των εργασιών ψηφίστη-
κε η απόφαση του Συνεδρίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
23oυ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2013, στη 
Σκιάθο, πραγματοποιήθηκε το 23ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, 
σε συνδιοργάνωση με την ΚΕΔΕ, 
με θέμα «ΟΤΑ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ – 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και την παρουσία 
του συνόλου των Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης.
Στο Συνέδριο αναδείχθηκαν τα θέματα της διαχείρισης 
και ανακύκλωσης των αστικών και βιομηχανικών 
στερεών αποβλήτων, τα οποία αποτελούν ένα από 
τα κρισιμότερα ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης 
για κάθε πολίτη, για τις οικολογικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα 
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και βεβαίως 
την Πολιτεία.
Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας, αποτελεί μέγιστη ευθύνη των παραπάνω 
φορέων και κυρίως των ελεγκτικών μηχανισμών της 
πολιτείας, στην επιβολή ποινών αποτρεπτικών για τους 
ρυπαίνοντες και εφαρμογή της αρχής ο ρυπαίνων 
πληρώνει.
Φυσικά τον πρώτο ρόλο έχει η ευαισθητοποίηση 
των πολιτών, στην οποία σημαντικά μπορούν να 
συμβάλουν οι οικολογικές οργανώσεις, με αντίστοι-
χους πόρους από την Πολιτεία, η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, οι ΟΤΑ, τα ΜΜΕ και φορείς της Πολιτείας.
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, μέσω της 
διαδικασίας της ανακύκλωσης, προσφέρει εξοικο-
νόμηση πόρων, ενέργειας και κυρίως διασφαλίζει 
την αειφόρο ανάπτυξη, την υγεία και την προστασία 
του περιβάλλοντος.
Είναι όμως σημαντικό να περιοριστεί η κατανάλωση, 
επομένως και ο όγκος των απορριμμάτων και να 
εξασφαλιστεί η προώθηση της διαλογής στην πηγή. 
Επίσης να εξασφαλιστεί η ασφαλής διάθεση των 
υπολειμμάτων, κυρίως των επικίνδυνων, με αυστηρό 
έλεγχο από την Πολιτεία.
Το συνέδριο εξέτασε το σύνολο των παραμέτρων που 
αφορούν τη λειτουργία όλων των συντελεστών της 
εναλλακτικής διαχείρισης προτείνοντας την επέκταση 
της εναλλακτικής διαχείρισης στη νησιωτική χώρα, τη 
διαχείριση και άλλων αποβλήτων, π.χ. νοσοκομειακά, 
την μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, με παράλληλη 
διαλογή στην πηγή των αστικών αποβλήτων, τη 
δημιουργία συστημάτων για τις συσκευασίες φυτο-
φαρμάκων και λιπασμάτων, τη δημιουργία συστήματος 
διαχείρισης υπολειμμάτων επισκευής και συντήρησης 
οχημάτων και εξοπλισμού.
Ο σχεδιασμός και η επιτυχία προγραμμάτων, όπως η 
Διαλογή Στην Πηγή (ΔΣΠ) προϋποθέτουν κανόνες, 

κίνητρα, στέρεους στόχους και αλλαγή του ισχύοντος 
νομικού πλαισίου, αναφορικά με τα κριτήρια χρέωσης 
και επιβάρυνσης των καταναλωτών για τα παραγόμενα 
απορρίμματα. Απαιτείται η εκπόνηση ειδικού επιχει-
ρησιακού προγράμματος ανακύκλωσης (ΔΣΠ) και η 
χρηματοδότησή του από την Πολιτεία.

Στο Συνέδριο αναδείχτηκε η σταθερή απόφαση των 
συμμετασχόντων για την υποστήριξη των συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης και την άρση των εμποδίων 
και των στρεβλώσεων στη λειτουργία τους.
Ο οικονομικός απολογισμός σε όλα τα επίπεδα 
διαχείρισης του περιβάλλοντος και η καθιέρωση και 
επίτευξη στόχων είναι αναγκαία για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων δράσεων.
Η διασφάλιση ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου 
μεταξύ της ΚΕΔΕ, των οικολογικών οργανώσεων, των 
Συστημάτων, των υπόχρεων παραγωγών, των Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και της 
πολιτείας θα λειτουργήσει αποτελεσματικά και όχι από 
καθέδρας, στην επίλυση προβλημάτων και προώθηση 
της εναλλακτικής διαχείρισης.
Η επιλογή της πολιτείας, για χωρίς προϋποθέσεις δημι-
ουργία «ανταγωνιστικών συστημάτων», στον ευαίσθητο 
χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και κυρίως η 
απουσία σοβαρών ελέγχων και αποτρεπτικών ποινών, 
αποτελεί παράμετρο που μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα 
έχει στην προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.
Η λειτουργία ευέλικτων και αποτελεσματικών ΦοΔΣΑ 
για τη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων με τη 
δημιουργία εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης απορριμμά-

των ΣΜΑ και επεξεργασίας ΚΔΑΥ, η τελική διάθεση των 
υπολειμμάτων σε ΧΥΤΥ, η ορθή διαχείριση και ασφαλής 
διάθεση των επικινδύνων υπολειμμάτων, αποτελούν μια 
βεβαιότητα για την εξάλειψη του φαινομένου των χωμα-
τερών, που συνεχίζουν μέχρι σήμερα να προσβάλλουν 
την υγεία μας και το περιβάλλον.
Η χρηματοδότηση τοπικών φορέων από την πολιτεία 
για ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, είναι αναγκαία για την στήριξη και την 
ανάπτυξη τους.
Η κοστολόγηση των υπηρεσιών, ο έλεγχος των 
αποτελεσμάτων και ο εξαντλητικός επιστημονικός και 
κοινωνικός διάλογος, μπορούν να προσφέρουν τις 
απαντήσεις στην διαχείριση των αστικών, βιομηχανικών 
κλπ. αποβλήτων.
Όλα αυτά προϋποθέτουν την αναθεώρηση και την 
σύνταξη του νέου εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων και των ΠΕΣΔΑ.
Τέλος, διαπιστώθηκε η ανάγκη συνεργασίας του ΠΑΝ-
ΔΟΙΚΟ, των Συστημάτων και της ΚΕΔΕ, με πρωτοβουλία 
της τελευταίας, για την εξέταση προτάσεων και λύσεων 
προς την πολιτεία, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση και 
προώθηση της ανακύκλωσης στο σύνολο της χώρας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΠΑΝΔΟΙΚΟ 
ΣΚΙΑΘΟΣ 21-22 ΣΕΠΤ. 2013

Στο ξενοδοχείο Σκιάθος Παλλάς πραγματοποιήθηκε 
στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2013 η Γενική Συνέλευση 
του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, μετά από πρόσκληση της προσωρινής 
Εκτελεστικής Γραμματείας του σωματείου, που διο-
ρίστηκε με την 336/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Βόλου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Μεταξύ των άλλων αποφασίστηκαν: 

1)  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
Η Γενική Συνέλευση του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
του ΠΑΝΔΟΙΚΟ που συνήλθε στις Κουκουναριές της 
Σκιάθου 21-22 Σεπτεμβρίου 2013, σε αναγνώριση του 
αγώνα των κατοίκων της Ιερισσού για την υπεράσπιση 
του περιβάλλοντος της περιοχής τους και της υγείας των 
κατοίκων της Χαλκιδικής, που βλάπτονται από την εξό-
ρυξη χρυσού της δραστηριοποιούμενης εκεί εταιρείας, 
αποφασίζει ομόφωνα να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης 
των 5 συνοδών, του αντιπροσώπου της οργάνωσης και 
τα έξοδα του αυτοκινήτου του αντιπροσώπου σε ένδειξη 
αναγνώρισης του αγώνα τους (συνολικά μέχρι 500,00€).

2) ΠΑΝΔΟΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η Γενική Συνέλευση του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
του ΠΑΝΔΟΙΚΟ που συνήλθε στις Κουκουναριές της 
Σκιάθου 21-22 Σεπτεμβρίου 2013, επιβεβαιώνει την 
προσήλωσή της στο άρθρο 2 παρ. 1 (Το Πανελλήνιο 

Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) απο-
τελεί ένωση νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Δεν είναι Ομοσπονδία και δε θα μετεξελιχθεί 
σε κόμμα….) και στο άρθρο 9 παρ 6 (Είναι ασυμβίβαστη 
η υποψηφιότητα μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας 
του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων 
(ΠΑΝΔΟΙΚΟ) σε βουλευτικές ή ευρωπαϊκού επιπέδου 
εκλογές. Σε αντίθετη περίπτωση το συγκεκριμένο 
πρόσωπο εκπίπτει από το αξίωμα του μέλους της 
Εκτελεστικής Γραμματείας) του καταστατικού σχετικά 
με το ΠΑΝΔΟΙΚΟ και τις σχέσεις με κόμματα.
Τα τελευταία χρόνια το ΠΑΝΔΟΙΚΟ δέχτηκε επίθεση 
με στόχο τη διάλυσή του. Όμως προς απογοήτευση, 
όλων αυτών που το επιχείρησαν, στάθηκε όρθιο και 
βαδίζει σταθερά στο δρόμο που καθορίζουν οι αρχές 
του καταστατικού του.
Κάνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι το ΠΑΝΔΟΙΚΟ 
θα αναπτύξει σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας 
(όπως έκανε πάντα) με κάθε φορέα που ενεργεί χωρίς 
υστεροβουλία και υπερασπίζεται το περιβάλλον ως 
θεμελιώδες συστατικό του δημοσίου συμφέροντος.
Διατρανώνει, για μια ακόμα φορά, ότι δεν συνδέεται με 
οποιαδήποτε είδους προνομιακή σχέση, με οποιοδήποτε 
πολιτικό σχηματισμό, ασχέτως ομοιότητας που μπορεί 
να υπάρχει στην ονομασία τους.
(ψηφίζεται ομόφωνα)

3) ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η Γενική Συνέλευση του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
του ΠΑΝΔΟΙΚΟ που συνήλθε στις Κουκουναριές της 
Σκιάθου 21-22 Σεπτεμβρίου 2013, αποφασίζει την πραγ-
ματοποίηση ενδιάμεσου Συνεδρίου στη Χαλκιδική για 
το χρυσό. Ως πιθανά θέματα του ενδιάμεσου Συνεδρίου 
προτείνονται προς τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία, χωρίς 
δέσμευση, να είναι:
«Χρυσός. Μύθος και Πραγματικότητα» (Μηνακούλη)
«Μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις» (Σπίθας)
«Σχέσεις Κοινωνίας-Πολιτείας-Επενδυτών» (Σπίθας)

4) ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το επόμενο Συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ θα επιδιωχθεί 
ξανά να συνδιοργανωθεί με την ΚΕΔΕ. Αποφασίζεται, 
χωρίς να είναι δεσμευτικό για την Ε.Γ., το Συνέδριο να 
πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα (15 ψήφοι) ή στη Μήλο 
(12 ψήφοι). Εξουσιοδοτείται όμως η Ε.Γ. να υιοθετήσει 
την προσφορότερη λύση, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ.
Για θέματα του Συνεδρίου προτείνονται:
«Εθελοντισμός και περιβάλλον την περίοδο της κρίσης» 
(13 ψήφοι-Μηνακούλη)
«Εναλλακτική Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων. Διαλογή 
στην Πηγή» (9 ψήφοι-Σπίθας)
«Ηλιακή Ενέργεια» (4 ψήφοι-Ζεμπέκης)
«Βιολογικά Προϊόντα» (3 ψήφοι-Ιωαννίτη)

5) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Το Σάββατο το βράδυ, παρουσία δικαστικού αντιπρο-
σώπου, εκλέχτηκε ομόφωνα εφορευτική Επιτροπή 
από τους: Ευρυδίκη Βλάχου, Αγγελική Ιωαννίτη και 
Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο.
Την Κυριακή το πρωί, ενώπιον και πάλι του δικαστι-
κού αντιπροσώπου και της Εφορευτικής Επιτροπής, 
διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την εκλογή Εκτελεστικής 
Γραμματείας και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εκλέχτηκαν:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Νίκος Ασλάνογλου, Κώστας Βολιώτης, Σωτήρης 
Γκανάτσιος, Γιώργος Καλλιαμπέτσος, Παναγιώτης 
Κατσουλάκος, Ρόζα Μηνακούλη και Μαίρη Χουλιέρη.
Αναπληρωματικοί: Γιάννης Βερβερίδης, Δέσποινα 
Συμιακάκη και Γιώργος Παλαμάρης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βαγγέλης Σπίθας, Δημήτρης Λυμπουρίδης και Στέλιος 
Λημνιός
Αναπληρωματική: Κοντού Λουκρητία

6) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Το Συνέδριο ενέκρινε ψηφίσματα για την καταστροφική 
επένδυση χρυσού στη Χαλκιδική και για την προστασία 
της Κάρλας.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δ. Λυμπουρίδης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παν. Θεοδωρόπουλος
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κ. Βολιώτης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ΤΟ 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΔΕ

Η αφίσα του Συνεδρίου 

Ενα από τα προεδρεία του Συνεδρίου
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Απαράδεκτο το νέο 
νομοσχέδιο τουρισμού
Παρά τις αυξανόμενες αντιδράσεις της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων ψηφίσθηκε το 
Νομοσχέδιο, που προωθεί μοντέλα του-
ριστικής ανάπτυξης, χωρίς όμως διατάξεις 
που να προστατεύουν τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά (κλίματα, τοπίο) κ’ επιτρέπει 
την κατάφωρη υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος μέσα από την εκμετάλευση 
δασών, δασικών εκτάσεων, αιγιαλού κ’ 
προστατευμένων περιοχών.

Αϊνστάϊν: Όταν εξαφανιστούν 
οι μέλισσες, η ανθρωπότητα 
θα έχει ακόμα 4 χρόνια ζωής
Το 84% των καλλιεργούμενων φυτών χρειάζο-
νται τη μέλισσα για την επικονίαση, ενώ το 80% 
της άγριας βλάστησης οφείλεται στις μέλισσες. 
Αυτά μας δείχνουν πόσο πολύ συμβάλλει η 
μέλισσα στη διατήρηση του περιβάλλοντος: 
Συνδράμει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 
βοηθά στον εμπλουτισμό του εδάφους με 
οργανικές ουσίες και προστατεύει τη γη από 
τη διάβρωση. Παρ’ όλα αυτά οι άνθρωποι έχουν 

βαλθεί να τις εξοντώσουν με 
φυτοφάρμακα.
Ας θυμηθούν τι είπε ο 
Αϊνστάϊν.

Κηπουρική: 
το τερπνόν μετά 
του ωφελίμου
Η κηπουρική πέρα από ένα 
εξαιρετικό χόμπυ, κάνει 
καλό και στην υγεία.

Πολυάριθμες μελέτες την έχουν συσχετίσει με 
μειωμένο κίνδυνο διαβήτη, καρδιοπάθειας και 
εγκεφαλικού καθώς αποτελεί μια καρδιοαγγει-
ακή άσκηση ήπιας έντασης. 
Μπορεί επίσης να καταπολεμήσει το στρες και 
να βελτιώσει την ψυχική διάθεση.

Ιδρώνουν τα πόδια σας;
Η εφίδρωση των ποδιών επιδεινώνεται 
κατα τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί να 
αντιμετοπισθεί με ένα ποδόλουτρο με το εξής 
διάλυμα: Βράστε 2 κουταλάκια του γλυκού 
θυμάρι σε μισό λίτρο νερό για 10 λεπτά και 
μόλις κρυώσει αρκετά κάντε ποδόλουτρο για 
μισή ώρα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 
καθημερινά για ένα διάστημα.

Επιτέλους ! Αυξάνεται 
η εθελοντική προσφορά 
στην Ελλάδα
Σημαντική αύξηση της εθελοντικής προσφο-
ράς κατα 44% μετά το 2010 δείχνει έρευνα 
της Human Grid, ενώ το 38% των Ελλήνων 
πολιτών είναι πιθανόν να αναζητήσει βοήθεια 
στο επόμενο διάστημα από εθελοντικές 
οργανώσεις.

Έργα ανάπτυξης και βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής στη Χαλανδρίτσα

Η ανάπλαση του κεντρικού ιστορικού πυρήνα της Χαλανδρίτσας από τον Δήμο Ερυμάν-
θου συνεχίζεται. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τις αστικές 
αναπλάσεις, έχει κοπεί κονδύλι περίπου 208.000 ευρώ, για εργασίες κατασκευής υπόγειου 
δικτύου ηλεκτροδότησης με ταυτόχρονη αποξήλωση και αντικατάσταση του υπάρχοντος 
εναέριου δικτύου και υπογειοποίησή του.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο τομέας για τον οποίο σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες, αλλά 
το συνολικό έργο περιλαμβάνει και έργα πεζοδρόμησης με στόχο την ανάδειξη του Ιστορικού 
κέντρου της Χαλανδρίτσας το οποίο έχει παλιά πέτρινα σπίτια, τον ιστορικό Παλαιόπύργο 
και τις ιστορικές εκκλησίες Αγ. Αθανασίου 11ος αιώνας, Παναγίας 13ος αιώνας, κατάλοιπα 
της εποχής που η Χαλανδρίτσα ήταν βαρωνεία και χρονολογούνταν από την περίοδο της 
Φραγκοκρατίας.

Τα έργα αυτά, σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου κου Καρπή, θα αποφέρουν σημαντικά 
οφέλη στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στη ανάπτυξη της περιοχής σε συνδυασμό με 
την αναμενόμενη κατασκευή του Αυτοκινητοδρομίου.

Εμπρησμός 
η φωτιά 
στην Ανω 
Καλλιθέα;
Στις 22 Αυγούστου, στην Άνω Καλλιθέα, 
από τέσσερις διαφορετικές εστίες, που 
η κάθε μία απείχε μόλις λίγες δεκάδες 
μέτρα  από την άλλη, εμπρηστές, οι 
οποίοι είχαν σχέδια αποτέφρωσης 
εκατοντάδων στρεμμάτων και οικοπεδο-
ποίησής των, προσπάθησαν να κάψουν 
την περιοχή μεταξύ Άνω Καλλιθέας και 
Πλατανόβρυσης. Η έγκαιρη επέμβαση 
της Πυροσβεστικής υπηρεσίας (16 πυ-
ροσβεστικά οχήματα, 32 πυροσβέστες, 
ένα πεζοπόρο τμήμα με 22 πυροσβέστες 
και δύο αεροπλάνα ) έδωσαν ολονύχτια 
μάχη και περιόρισαν την επέκταση με 
αποτέλεσμα να καούν περίπου 400 
στρέμματα δάσους και καλλιεργειών.

Οι κυνηγοί ζορίζονται 
από την κρίση
Ξεκίνησε στις 20 Αυγούστου η κυνηγετική περίοδος και 
αμέσως οι φανατικοί του σπόρ ( δυστυχώς στην Αχαϊα είναι πε-
ρίπου 7000 κυνηγοί ). Παρά την οικονομική κρίση ξεχύθηκαν 
στα βουνά και κύρηξαν συμβολικά την έναρξη της κυνηγετικής 
περιόδου. Αυτό βέβαια έχει ως επακόλουθο τη ρύπανση των 
δασικών περιοχών  απ’ όπου περνάνε, με άδεια φυσύγγια, 
όπως διαπιστώσαμε κατά τη δασοκαθαριότητα στο Δασάκι 
του κοντινού μας Κεφαλοβρύσου. Μοναδική μας ελπίδα είναι 
η οικονομική κρίση, η οποία θα ζορίσει τους κυνηγούς, που 
ενώ υποδύονται στου προστάτες του Περιβάλλοντος, όμως 
ρυπαίνουν το περιβάλλον με χιλιάδες πλαστικά φυσίγγια τα 
οποία πετάνε μετά την χρήση. Δεν τους είδαμε ποτέ να κάνουν 
ομάδες καθαρισμού των δασών από τα απορρίμματα που αυτοί 
ρίχνουν. Θα ευαισθητοποιηθούν κάποια φορά;

Περιοχές «Νατούρα»
που κινδυνεύουν

Οι περιοχές οι οποίες προστατεύονται για το φυσικό κάλλος 
και σήμερα κινδυνεύουν από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις είναι: 

• στη Ζάκυνθο παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας
• στον κόλπο Κυπαρισσίας, που είναι η δεύτερη παραλία 

ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο, 
•  παραλίες του Ρεθύμνου, 
• στο Εθνικό Πάρκο βόρειας Πίνδου, είναι προστατευόμενη 

περιοχή 
•  στο Εθνικό πάρκο Αλονήσσου βόρειων Σποράδων, μία από 

τις σημαντικότερες περιοχές διαβίωσης της απειλούμενης με 
εξαφάνηση σε παγκόσμια κλίμακα θαλάσσιας φώκιας.

γνωρίζετε

ΟΤΙ ?
Τα γιατροσόφια της γιαγιάς
Το πιο οργανωμένο και αποτελεσματικό φαρμακείο είναι η φύση έλεγαν οι γιαγιάδες. Έτσι:

• Όταν σας τσιπμήσει μέλισσα κάντε απαλό μασάζ με διάλυμα απόμαγειρική σόδα και νερό
• Με το άνοιγμα των σχολείων δυστυχώς εμφανίζονται οι ψείρες. Λούστε τα παιδιά με ξύδι διαλυμένο σε νερό 
επί μια βδομάδα
•  Ένα τσάι με φασκόμηλο κάνει θαύματα σε κρυολόγημα, φαρυγγίτιδες και λαρυγγίτιδες
•  Δύο κουταλιές μέλι πριν κοιμηθείτε ή γαργάρες με μίγμα χλιαρού νερού με λίγες σταγόνες λεμονιού και μέλι 
ανακουφίζει το βήχα. Το μέλι βοηθά στη ταχύτερη επούλωση πληγών και εγκαυμάτων
•  Έχετε στομαχικά προβλήματα;  Ένα φλιτζάνι με δίκταμο είναι ότι πρέπει. Επίσης η μαστίχα Χίου καταπολεμά 
τις φλεγμονές του στομάχου και το χαμομήλι είναι γνωστό για τις καταπραϋντικές και αντισηπτικές ιδιότητες και 
αποτελεσματικό σε κάθε μόλυνση του βλεννογόνου.

Για την υπνηλία που 
νιώθουμε το μεσημέρι 
δεν φταίει μόνο το «βαρύ» 
φαγητό, αλλά και ο ελλιπής 
αερισμός των σύγχρονων 
κτηρίων με τα σφραγισμένα 
παράθυρα.

Το «amla» γνωστό και ως «ινδικό φραγκοστάφυλο» 
περιέχει: Σίδηρο, μαγνήσιο, πυρίτιο, υγρασία, πρωτεϊνες, 
λίπος, ανόργανα στοιχεία, φυτικές ίνες, υδατάνθρακες, 
ασβέστιο, ποτάσσιο, νικοτινικό οξύ, βιταμίνη C 20 φορές 
περισσότερη από όση περιέχει το πορτοκάλι, λιπίδια, 
γλυκόζη, ενώ έχει αντισκορβουτική αξία.

Τα σύκα είναι, κατά τον 
Αριστοτέλη, αλεξιφάρμακο 
που προστατεύει από κάθε 
ολέθριο δηλητήριο τον 
οργανισμό. Περιέχουν: 
αντιοξειδωτικά, ασβέστιο, 
φυτικές ίνες, μέταλλα, 
βιταμίνες Α, Ε κ’ Κ, κάλιο, 
πηκτίνη. Ανακουφίζουν από άσθμα, βρογχίτιδα, φαρυγ-
γίτιδα, βοηθούν στη μείωση της χολυστερόλης και της 
αρτηριακής πίεσης, προστατεύουν από διάφορες μορφές 

καρκίνου, από εκφυλιστικές ασθένειες και λοιμώξεις.
Προσοχή στην κατανάλωση από υπέρβαρους, όσους 
έχουν σάκχαρώδη διαβήτη, υψηλά τριγλυκερίδια ή 
μεταβολικό σύνδρομο.

Για πρώτη φορά έγινε 
Πανελλαδική απόγραφή 
πελεκάνων σε 30 υγρότο-
πους της χώρας. Συνολικά 
καταγράφηκαν: 3.564 
Αργυροπελεκάνοι κ’ 684 
Ροδοπελεκάνοι. Οι υγρότο-
ποι που αναπαράγονται και 
πρέπει να προστατευτούν είναι: Λίμνη Μικρή Πρέσπα, 
Υγρότοποι Αμβρακικού, Λίμνη Κερκίνη, Λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου και Ταμιευτήρας Κάρλας.

Δύο καλλιτέχνιδες από τη Νέα Υόρκη (η Maxime 
Nienow κ’ η Nikolina), μετέτρεψαν παλαιά αλιευτικά σκάφη, 
στο λιμάνι του Ρίο ντε Τζανέϊρο, σε πλωτούς καμβάδες 
δημόσιας τέχνης. Έτσι γεννήθηκε το FlutuArte: μια πλωτή 
υπαίθρια γκαλερί, που σκοπός της ήταν να φέρει τους 
ανθρώπους κοντά μέσω της τέχνης και να βελτιώσει την 
τοπική κοινότητα. Τώρα ντόπιοι και ξένοι χαίρονται ένα 
δημόσιο καμβά, εκεί που κάποτε ήταν μια παρατημένη 
βάρκα, μια άδεια πρόσοψη ή ένας γκρίζος τοίχος.

Γιατί Δεν έχω δουλειά . . . κι όταν έχω ο ιδρώτας 
μου ζυγίζει περισσότερο  από την αμοιβή μου;

Γιατί Δουλεύω 40 χρόνια και η σύνταξή μου φτάνει 
για το κουλούρι και το γιαούρτι της ημέρας ;

Γιατί  Όταν αρρωστήσω τρομάζω πιο πολύ που 
θα πάω και πόσο θα  πληρώσω παρά για την 
αρρώστια μου;

Γιατί Αν ορφανέψω, τρελαθώ, γεράσω, είμαι 
εξαρτημένος ή ανίκανος για  εργασία δεν έχω 
κρατική βοήθεια ;

Γιατί Όταν ταξιδεύω στεριά, αέρα και θάλλασσα 
κάνω το σταυρό μου αν έχει γίνει σωστός 
έλεγχος;

Γιατί Δεν έχω καθαρό νερό, αέρα, τρόφιμα και 
πληρώνω μικρόβια και  σκουλήκια για μαύρο 
χαβιάρι ;

Γιατί Όταν περπατώ στο δρόμο τς μάτια, η μύτη 
και τα αυτιά μου με μεταφέρουν σε χωματερή;

Γιατί Στις δημόσιες υπηρεσίες χρειάζονται χρήμα-
τα, μέσον, ή να έχει ξυπνήσει καλά ο υπάλληλος ;

ΜΕΓΑΛΑ γιατί
Γιατί Τα παιδιά μας δεν ζουν σαν παιδιά και τους 

καταστρέφουμε το παρόν  και το μέλλον τους; 
Γιατί  Όταν σπουδάσω και είμαι αριστούχος πρέπει 

να μεταναστεύσω για να αναγνωριστεί η αξία μου;
Γιατί  Οι νόμοι έχουν παράθυρα και τρύπες και η 

πατρίδα μου είναι ξέφραγο αμπέλι ;
Γιατί  Έχουμε αρνητικές πρωτιές και καμάρι μας 

είναι η κληρονομιά  των προγόνων μας ;
Γιατί  Στους 300 της βουλής κυριαρχεί το εγώ 

και όχι το εμείς όπως στους  300 του Λεωνίδα ;
Γιατί  Δεν κλαίνε τα μάτια, δεν ραγίζει η καρδιά και 

η ζωή μας είναι μαμ κακα και νανι;
Γιατί  Οι ευθύνες μας φορτώνονται κατα το κοινώς 

«εγώ στο σκύλο μου κι ο σκύλος στην ουρά του»;
Γιατί  Βασιλεύει η τεμπελιά, η κλεψιά, η μίζα, η 

κακία, η αδιαφορία, η ζήλια, η . . ., η . . ., η . . ., 
η . . .

Γιατί  σύμφωνα με την παροιμία ευχόμαστε 
να πεθάνει ο γάϊδαρος του γείτονα και όχι να 
αποκτήσουμε κι εμείς έναν !

Υ.Γ. Πάντοτε υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις, αυτό 
είναι το μήνυμα για να γίνουν περισσότερες.
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ !

E-mail: pepopevolos@yahoo.gr



(συνέχεια από τη σελίδα 5)
Στο πρόγραμμά μας ήταν και 

η επίσκεψη στον κρυστάλλινο 
κόσμο των «ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ». 
Θαυμάσαμε εκεί τον εκπληκτικό 
συνδυασμό του κρύσταλλου με την 
Τέχνη από κάποιους επώνυμους 
καλλιτέχνες καθώς και το πλήθος 
των κοσμημάτων και των διακο-
σμητικών μικροαντικειμένων στην 
Έκθεση του συγκροτήματος. Λέω 
‘θαυμάσαμε’ , γιατί η οικονομική 
κρίση στη χώρα μας δε μας άφησε 
περιθώρια για σπουδαίες αγορές.

Η Αυστρία, γενικά μας γοή-
τευσε. Όμως, αντιληφθήκαμε και 
κάποια αρνητικά: έχουν αλκοολι-
σμό 30% περίπου στους νέους 14 
- 18 ετών. Να είναι, άραγε, η ανία, 
αφού όλα σχεδόν είναι ‘λυμένα’ γι’ 
αυτούς, να είναι το κλίμα ή μήπως 
είναι θύματα της διαφήμισης και 

της προώθησης του αλκοόλ στη 
νεολαία;

Το άλλο που φαίνεται ανεξήγητο 
είναι η ανισότητα στην αμοιβή 
μεταξύ άνδρα και γυναίκας εργα-
ζόμενης, με τα ίδια προσόντα, ίδια 
χρόνια υπηρεσίας, ίδιο αντικείμενο 
εργασίας. Πώς σε μια χώρα Δη-
μοκρατική, μέσα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση των ίσων ευκαιριών και με 
δέκα γυναίκες υπουργούς σε ένα 
Υπουργικό Συμβούλιο δεκαοκτώ 
ατόμων συνολικά, να υπάρχει 
τέτοιος συντηρητισμός!

   Άσχετα από τα παραπάνω, 
εμείς όπως κάνουμε κάθε φορά 
που επισκεπτόμαστε μια ξένη 
χώρα, ας πάρουμε ότι καλό είχε 

να μας προσφέρει, για να γίνουμε 
καλύτεροι σαν άτομα και σαν 
λαός, κι ας απορρίψουμε τα όποια 
αρνητικά που μας καθηλώνουν και 
μας γυρίζουν πίσω.

Και η Αυστρία, όντως υπήρξε 
«δάσκαλος για μας σε πολλά». 
Ευχαριστούμε το Δ.Σ. του 
Συλλόγου μας που οργάνωσε 
άψογα αυτή την εκδρομή και μας 
πρόσφερε τη ευκαιρία, για ακόμα 
μια φορά, να ψυχαγωγηθούμε, να 
ενημερωθούμε, να μορφωθούμε, 
να προβληματιστούμε και έτσι να 
αγαπήσουμε περισσότερο τον τόπο 
μας και το φυσικό περιβάλλον, 
γιατί και εμείς δεν υστερούμε ούτε 
σε ομορφιές ούτε σε ιστορία. Αντι-
θέτως! Απλώς δεν ξέρουμε να τα 
εκτιμήσουμε και να τα προβάλουμε 
όσο οι ξένοι.

ΕΦΗ ΚΟΛΟΜΒΑ

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Πιο πρόσφατα, παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον- αλλά και έκπληξη- τα 

ζητήματα, που προέκυψαν από τη συνέχιση της χρήσης των Λατομείων 
της Αχαΐας ή την πρόταση της δημιουργίας του ΣΜΑ στο Παυλόκαστρο. 
Δεν ήταν λίγες οι φορές που βρεθήκαμε απέναντι σε εταιρείες “κολοσ-
σούς” κινητής τηλεφωνίας για την εγκατάσταση των κεραιών τους ή 
απέναντι από τη ΔΕΗ και τους φορείς της επιχείρησης Ύδρευσης για 
πλείστα τοπικά ζητήματα.

Παρά το μόχθο και τη συνεχή εγρήγορση, που όλοι επιδείξαμε, μέσα 
σε αυτά τα δέκα χρόνια της συνοδοιπορίας μας στην “ΥΠΑΙΘΡΟ”, είχαμε 
και τις καλές μας στιγμές κι αυτό το χαμόγελο της ανάμνησης είναι ένα 
μεγάλο κέρδος!

Επισκεφθήκαμε όμορφα μέρη της Ελλάδας αλλά και ξένους και Αγίους 
τόπους, εκκλησιαστήκαμε με ευλάβεια και μάλιστα οργανώσαμε και θεία 
λειτουργία για το περιβάλλον, γεγονός, που αποτελεί θεσμό τα τελευταία 

χρόνια, υιοθετήσαμε δέντρα και τα είδαμε να θεριεύουν και να σκιάζουν 
τα βουνά και τους λόφους μας, ενώ τα δέντρα αυτά τα “κανακεύουν” με 
περίσσεια αγάπη οι εθελοντές δασοπυροσβέστες τα τελευταία χρόνια. 
Θηλάσαμε τα παιδιά μας και τους χαρίσαμε πολλές ευτυχισμένες ώρες 
στη φύση.  Μιλήσαμε για το πόση αγάπη χρειάζεται η καρδιά μας, που 
την παραμελούμε και την κάνουμε να χτυπά σε τρελούς ρυθμούς, αφού 
συμπάσχει στο άγχος της ζωής μας. Ενημερώσαμε τους αγρότες της 
περιοχής ευθύνης μας για τον μελιταίο πυρετό και τον τέτανο, προκει-
μένου να περιοριστούν αντίστοιχα φαινόμενα και να προλαμβάνουμε 
παρά να θεραπεύουμε. Απευθυνθήκαμε σε κάθε συμπολίτη μας που 
ήθελε να μάθει για τις ηπατίτιδες και κάθε άλλη αιματολογική νόσο, ώστε 
να δωρίζει υγιές αίμα για τον συνάνθρωπό του. Πλουτίσαμε, επίσης, την 
“πολύπαθη” διατροφή μας με καλό μέλι, ευεργετική τσουκνίδα, νόστιμη 
αγριαγκινάρα και αρωματικό τσίπουρο από ντόπιους παραγωγούς, 
τους οποίους ελπίζουμε να δούμε στο άμεσο μέλλον να προκόβουν και 

να ενισχύουν δυναμικά την οικονομία μας αλλά και την δυναμική των 
προϊόντων τους.

Μέσα από τις σελίδες της “ΥΠΑΙΘΡΟΥ” καλέσαμε κάθε συμπολίτη μας 
να σταθεί αρωγός- πάντως όχι άκριτα πολέμιος- στην προσπάθειά μας 
για ένα καλύτερο φυσικό περιβάλλον και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε 
μια “πράσινη” ζωή και για εμάς και για τα παιδιά μας. Οι κύριοι σκοποί 
του συλλόγου μας, του Συλλόγου Προστασίας της Υγείας και του Περι-
βάλλοντος, περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας είναι, αρχικά, η 
ενημέρωση για περιβαλλοντολογικά προβλήματα ή για θέματα υγείας και 
ύστερα, η αέναη προσπάθεια για την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεών 
τους, στον ίδιο τον άνθρωπο, στην πανίδα και τη χλωρίδα του τόπου μας. 

Οι συντάκτες της Υπαίθρου είναι ερασιτέχνες της γραφής, όπως όλα 
τα μέλη του συλλόγου Προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος 
του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, όμως, είναι λάτρεις μιας ζωής κοντά στη φύση 
και στα ευεργετήματά της, μακριά από την αλλοτρίωση των πόλεων. 
Ελπίζουμε, λοιπόν, και οραματιζόμαστε ακόμη μια δεκαετία κοπιωδών 
αλλά αποτελεσματικών παρεμβάσεων, μέσα από την εφημερίδα μας την 
Ύπαιθρο, προς κάθε τοπικό ή εθνικό φορέα, ώστε στην πρώτη θέση της 
ευθύνης και του σεβασμού μας να παραμένει ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και η ΦΥΣΗ, 
μόνο μέσα στην οποία εκείνος διαβιώνει.   
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ΠΑΥΛΟΚΑΣΤΡΟ:

Η ιστορία αγκαλιά 
με το θρύλο

Αξιέπαινη η πρωτοβουλία 
του Αντωνίου Παπαθεω-
δόρου με την έκδοση του 
βιβλίου του, με τίτλο «Παυ-
λόκαστρο, Η ιστορία αγκαλιά 
με το θρύλο», δίδοντας σε 
όλους εμάς την ευκαιρία να 
μάθουμε την ιστορία της γει-
τονικής μας Θέας – Παυλο-
κάστρου.  Περιλαμβάνει μια 
πλούσια ιστορική αναδρομή 
καταχωρημένη με γλαφυρό 
και  κατανοητό τρόπο.

Συγχαίρουμε την προ-
σπάθεια, η οποία αν μη τι 
άλλο προβάλλει τις φυσικές 
ομορφιές της περιοχής μας, 
τις οποίες καλούμαστε όλοι 
μαζί να προστατεύσουμε.

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου ο τοπικός Πολιτιστικός Σύλλογος της Κρή-
νης μας κάλεσε να συμμετάσχουμε μαζί με άλλους τοπικούς φορείς της 
κοινότητας στην ετήσια ημέρα καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων.

Μια συμβολική, πολιτιστική και καθαρά παιδαγωγική προσπάθεια, στην 
οποία έδωσαν το παρόν αρκετοί Κρηνιώτες και μαθητές, ο π. Ανδρέας 
Μπακαλάρος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Αχιλλέας Γεωργακόπουλος, 
ο πρόεδρος και μέλη της ομάδας καλαθοσφαίρισης Κρήνης, ο υπεύθυνος 
της ομάδας δασοφύλαξης κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης κα η παρέα του.

Από το Σύλλογό μας παρόντες ήσαν ο αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Δετορά-
κης, η ειδική γραμματέας κ. Ιωάννα Θεοδωροπούλου και τα μέλη του ΔΣ η 
κ. Γεωργία Νικολοπούλου και ο κ. Νίκος Σπηλιόπουλος.

Ως Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος επαινούμε και 
συγχαίρουμε παρόμοιες πρωτοβουλίες και ασφαλώς την προβάλλουμε 
από τα έντυπά μας για παραδειγματισμό.

Οδοιπορικό... μιας δεκαετίας!

Κρήνη: Επαινετή 
πρωτοβουλία 

Αναντικατάστατα τα πλεονεκτήματά του
 Παγκόσμια εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού

Κάθε χρόνο 1-7 Νοεμβρίου 
γιορτάζουμε την παγκόσμια 
μέρα του Μητρικού θηλασμού. 
Σκοπός της γιορτής αυτής είναι 
η ευαισθητοποίηση των πολιτών 
και η εξάπλωση της πρακτικής 
του θηλασμού αλλά και η συνει-
δητοποίηση της πολύ μεγάλης 
θρεπτικής – ψυχολογικής του 
αξίας καθώς και η συμφιλίωση της 
γυναίκας με τον μητρικό θηλασμό.

Ο Μητρικός Θηλασμός είναι 
πηγή φυσικής ανάπτυξης. Είναι 

ο δρόμος της φύσης και το πιο 
οικολογικό σύστημα διατροφής 
στον κόσμο. Θα πρέπει όλες οι 
γυναίκες – υποψήφιες μητέρες 
να καταλάβουν την αξία του και 
τα πλεονεκτήματά του.

Ο μητρικός θηλασμός είναι η 
καλύτερη επένδυση για τα νεο-
γέννητα τους και βέβαια δικαίωμα 
κάθε μωρού.

Τέλος ο Μητρικός Θηλασμός 
προστατεύει το φυσικό περιβάλ-
λον.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 
ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στο Μπάντεν Μπά-

ντεν της Αυστρίας

Χαμόγελα δηλωτικά των όμορφων στιγμών

Βραδινή έξοδος για παραδοσιακή διασκέδαση


