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«Tόν µηδέν τούτων µετέχοντα ουκ απράγµονα αλλ’ αχρείον νοµίζοµεν». (Θουκυδίδης)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η 8Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

 Προάγει το παραδοσιακό μας ποτό  προβάλλει την περιοχή μας
 προστατεύει τη Δημόσια Υγεία και  αναδεικνύει τη συνεργασία πολλών φορέων

8η ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ
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ην Κυριακή 14 Οκτωβρίου στο κτήμα ‘’Διαμαντή’’
πραγματοποιήθηκε, μετά
από δίμηνη και πλέον προετοιμασία, η 8η κατά σειρά γιορτή
τσίπουρου, η οποία οργανώθηκε τόσο από το Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος
της περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας

Γενική άποψη κοινού

Πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών η
Αγροτική Έκθεση της Χαλανδρίτσας
Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους τοπικούς επαγγελματίες
αλλά και τις προσπάθειες των εθελοντικών Συλλόγων

όσο και από την ενεργό συμμετοχή 44 ακόμη Πολιτιστικών
Συλλόγων του Νομού Αχαΐας,
συνεχίζοντας έτσι τις επιτυχίες
των προηγούμενων ετών. Ως
συνδιοργανωτές ήσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και οι
Δήμοι Πατρέων και Ερυμάνθου.
(συνέχεια στη σελ. 6)

Πλήθος πιστών στην τέλεση της ετήσιας
Αρχιερατικής Ιεράς Παράκλησης
στον Ι.Ν Παναγίας της Μέντζενας
Σηµαντική ήταν και η ανταπόκριση των φορέων στο κάλεσµα του Συλλόγου
ΣΕΛΙΔΑ 4

Αισιόδοξα μηνύματα

για την αντιμετώπιση του

καρκίνου του παχέος εντέρου
Άποψη κοινού και φορέων από τα εγκαίνια

Ποιος θα μπορούσε αλήθεια να φανταστεί πριν από 17 χρόνια την έκταση και την
ακτινοβολία που θα αποκτούσε στις ημέρες
μας η Αγροτική Έκθεση της Χαλανδρίτσας,
όταν δειλά δειλά και ελπιδοφόρα ξεκινούσε
στο τοπικό γήπεδο ποδοσφαίρου, από τον

ομώνυμο Πολιτιστικό Σύλλογο η πρώτη οικονομική και πολιτιστική εκδήλωση, όπως
εκ των υστέρων χαρακτηρίστηκε.
Σήμερα, η Αγροτική Έκθεση, και είναι
γεγονός αναμφισβήτητο, συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες και πολύ περισσότερους

εκθέτες, οι οποίοι στο σύνολό τους ξεπέρασαν τους 120. Τα εκθέματα, αγροτικά και
κτηνοτροφικά, καταλαμβάνουν χρόνο με
το χρόνο όλο και περισσότερο χώρο στον
παραδοσιακό οικισμό, τον λιθόστρωτο της
κωμόπολης. (συνέχεια στη σελίδα 5)

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις
έχει πάρει το λαθρεμπόριο
των αποσταγμάτων ΣΕΛΙΔΑ 3
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Επιτυχηµένη η ενηµερωτική
εκδήλωση που έγινε στο
Πνευµατικό Κέντρο του ΙΝ Αγίου
Χαραλάµπους Καλάνιστρας
ΣΕΛΙΔΑ 3

Γοητεύει τους επισκέπτες
η βόρεια Εύβοια
Αξέχαστη εµπειρία η φυσική της οµορφιά,
η ιστορία της και τα προσκυνήµατά της
Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου
Υγείας Χαλανδρίτσας (ΚΥΧ) πραγματοποίησε μια ανεπανάληπτη εκδρομή, από
2 έως 8 Οκτωβρίου, στη φημισμένη, λόγω των θερμών ιαματικών πηγών της,
λουτρόπολη της Αιδηψού και στη γύρω Βόρεια Εύβοια. (συνέχεια σελ. 12)
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Νέα έκκληση για περιορισμό της
χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου
Παρέμβαση του ΣΠΟΕΠΠ με αφορμή την
Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας
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Ο σεβασµός στο περιβάλλον είναι και θέµα παιδείας
Οι µικροί µαθητές διδάσκουν στους µεγάλους την έννοια της ανακύκλωσης.
Εισαγωγικό σημείωμα

Το 3ο κατά σειρά κείμενο αναφέρεται και αυτό στην ανακύκλωση και στην
εκπληκτική δραστηριοποίηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών της Β’ Γυμνασίου του 10ου Γυμνασίου Πατρών.
Μέσα από αυτό το κείμενο μαθαίνουμε
πως να φροντίζουμε το περιβάλλον μας,
για εμάς, αλλά και για τις ερχόμενες γενιές. Η εργασία των μαθητών παρουσιάζεται αποσπασματικά λόγω πληθώρας
ύλης της εφημερίδος μας. Ακολουθεί
ένα χιουμοριστικό:διαλογικό κείμενο.
Ο Σύνδεσμος Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Ευρύτερης Περιοχής
Πάτρας (ΣΠΟΕΠΠ) εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου για την 22α
Σεπτεμβρίου, την Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
Η ήπια μετακίνηση στις πόλεις συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας
του αέρα, τη μείωση του άγχους και
της απώλειας χρόνου, αυξάνει την
επικοινωνία και τη κοινωνικότητα,
συμβάλει στην μείωση των αερίων
του θερμοκηπίου.
Με την ευκαιρία της φετινής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ο
Σύνδεσμος των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων της Ευρύτερης
Περιοχής Πάτρας (ΣΠΟΕ Π Π )
Οικολογική Κίνηση Πάτρας,
Σύλλογος
Προστασίας Υγείας κ’
Περιβάλλοντος περιοχής
Κέντρου Υγείας
Χαλανδρίτσας, ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ, Σύλλογος
Προστασίας Περιβάλλοντος
Ρίου, Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ επαναλαμβάνει, για μια ακόμη φορά την έκκλησή του σε αρχές και πολίτες για
διευκόλυνση της ποδηλασίας και της
πεζοπορίας, να παρέχεται η προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς
και να γίνει συστηματική προσπάθεια
για περιορισμό της χρήσης ιδιωτικού
αυτοκινήτου.
Πολύ σημαντική είναι η συμβολή
της ήπιας μετακίνησης και στη μείωση της μάστιγας των τροχαίων ατυχημάτων, που προκαλούν τεράστιο
κοινωνικό κόστος και οδύνη, στον
περιορισμό των οποίων επιθυμούμε
να επικεντρώσουμε τη φετινή κοινή

μας τοποθέτηση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ
και της ΕΛΣΤΑΤ, που κατατέθηκαν
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής,
από το 2000 έως το 2015, σε 245.404
τροχαία συμβάντα καταγράφηκαν
22.397 νεκροί, 32.555 βαριά τραυματίες και ανάπηροι και 277.967 ελαφρά τραυματίες. Υπάρχει βεβαίως μια
θετική τάση μείωσης των νεκρών από
τροχαία από περίπου 6 ανά ημέρα
πριν το 2000 σε 2 με 2,3 τα τελευταία
2-3 χρόνια, αλλά δεν αποτελεί λόγο
επανάπαυσης.
Μπορούμε και πρέπει:
-να διαθέσουμε επαρκείς πόρους και στήριξη στην Τροχαία
για να αυξήσει
τις δυνατότητές της
-να συζητήσουμε σοβαρά,
όπως έχουν
κάνει άλλες
προηγμένες
κοινωνίες,
τη μείωση του
ορίου ταχύτητας
στις πυκνοκατοικημένες περιοχές.
-να ενημερώνουμε συστηματικά και ΜΟΝΙΜΑ το κοινό και ιδίως τους νέους για την ανάγκη ήπιας
οδήγησης και υπεύθυνης γενικότερης οδικής συμπεριφοράς.
-να αξιολογήσουμε καλύτερα τα
διαθέσιμα στοιχεία ώστε “παγίδες’’
που επανειλημμένα προκαλούν ατυχήματα να αντιμετωπίζονται γρήγορα.
Η ήπια και βιώσιμη μετακίνηση και
η υπεύθυνη οδική συμπεριφορά είναι αξίες που πρέπει να θέσουμε σε
προτεραιότητα για λόγους υγείας,
περιβάλλοντος αλλά και αποτροπής
άδικης απώλειας ανθρώπινων ζωών.
Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να
κερδίσουμε.

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
www.sylpyp.gr | e-mail: Ygeia_Perib_Chala@yahoo.com
Υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
Υπεύθυνη ύλης: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
Tηλ. και Φαξ: 2610-271.500
Συντακτική Επιτροπή: Γκοτσοπούλου Γεωργία, ∆ετοράκης Ιωάννης,
Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόµβα Ευθυµία,
Πανταζή Βούλα, Γεωργαντοπούλου Ανδριάννα
Εκτύπωση – Μοντάζ: Fortosis Print Factory

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Σπύρος: Λοιπόν θα ξεκινήσουμε από
την δικιά μου γειτονιά. Εντάξει;
Πέτρος: Και γιατί από την δική σου
και όχι από κάποιου άλλου;
Μαρία: Πρώτον, γιατί ο Σπύρος είναι ο εμπνευστής του σχεδίου μας και
δεύτερον, γιατί είναι ο πιο ευφυής και
το μυαλό του δουλεύει.
Πέτρος: Το «ευφυής» για τον Σπύρο
το αφήνω ασχολίαστο και εντάξει κύριε
<<Μπαμπινιώτη>>, ας ξεκινήσουμε
από την γειτονιά του Σπύρου. Η επίσημη γλώσσα σε μάρανε τρομάρα σου.
Σπύρος: Επιπλέον οι άνθρωποι στην
γειτονιά μου, είναι καλοί, ευγενικοί, με
ξέρουν και με συμπαθούν.
Πέτρος: Υπάρχει άνθρωπος που να
μην σε συμπαθεί εσένα αγγελούδι μου;
Χριστίνα: Ελάτε παιδιά θα το συζητάμε για πολύ ώρα ακόμη; Λοιπόν επί το
έργον. Ξεκινάμε!
Έτσι τα παιδιά με την διαταγή της Χριστίνας, άρχισαν να μοιράζουν φυλλάδια
στην γειτονιά του Σπύρου. Οι δυσκολίες όμως εμφανίστηκαν από την πρώτη
κιόλας πόρτα.
Ντιν, Νταν( ήχος κουδουνιού)
Σπύρος: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
Κ. Κώστας: Καλησπέρα. Τι θέλετε;
Σπύρος: Μοιράζουμε φυλλάδια σε
όλες τις γειτονιές για να ενημερώσουμε
τον κόσμο για ένα μπαζάρ που θα γίνει
την ερχόμενη εβδομάδα στο σχολείο μας
και έχει θέμα την ανακύ...........
Κ. Κώστας: Άσε μας παιδάκι μου απογευματιάτικα. Έχω σοβαρότερα προβλήματα για να ασχοληθώ. ( Μπαμ! «Έφαγαν

πόρτα» τα παιδιά)
Σπύρος: ......κλωση.
Πέτρος: Και μετά μας λες ρε Σπύρο, ότι
θα μας ακούσουν μόνο και μόνο επειδή
σε ξέρουν και όλοι στην γειτονιά σου είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Ναι, πως
το είδαμε…. Του έτρεχε η ευγένεια από
τα μπατζάκια…!
Γιάννης: Γιατί να μην μας λογαριάσει,
δεν κατάλαβα καλά. Δηλαδή στους μεγάλους να μιλάμε με σεβασμό και σε εμάς
να μας κλείνουν την πόρτα κατάμουτρα;
Μαρία: Εντάξει ρε παιδιά, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Πρώτη πόρτα, πρώτη
απόρριψη. Δεν πρέπει να πτοηθεί το
ηθικό μας με την πρώτη αναποδιά. Ο
αγώνας μας συνεχίζεται.
Πέτρος: Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα, άσε
τα επαναστατικά και προχώρα να συνεχίσουμε πριν μας βρει το ξημέρωμα.
Σπύρος: Ελάτε παιδιά από εδώ.
Ντιν, νταν( ήχος κουδουνιού)
Σπύρος: Γεια σας κυρία Μερόπη.
Κ Μερόπη: Ω! Καλώς τα παιδάκια.
Σπύρος: Κυρία Μερόπη, το ερχόμενο
Σάββατο θα κάνουμε στο σχολείο μας
ένα μπαζάρ με κατασκευές από ανακυκλώσιμα προϊόντα και θα μιλήσουμε εμείς τα παιδιά για την ανακύκλωση.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα έρθετε;
Κ.Μερόπη: Θα το ήθελα πολύ Σπυράκο μου αλλά είμαι γριά γυναίκα και

τα πόδια μου δεν με βαστούν ούτε να
κατέβω τις σκάλες.
Σπύρος: Μπορεί η μαμά μου αν θέλετε να έρθει να σας πάρει με το αυτοκίνητο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς
να μαζέψουμε κόσμο.
Κ. Μερόπη: Εντάξει βρε παιδιά. Με
πείσατε. Θα έρθω μόνο και μόνο επειδή θαυμάζω την προσπάθειά σας να
παροτρύνετε και τους μεγαλύτερους
να ανακυκλώνουν. Είστε πολύ συνειδητοποιημένα παιδιά και μπράβο σας
που πήρατε μια τέτοια πρωτοβουλία.
Σπύρος: Ωραία λοιπόν, θα περάσει η
μαμά μου το Σάββατο στις 6 ακριβώς.
Γεια σας κυρία Μερόπη.
Κ. Μερόπη: Στο καλό παιδάκια μου
και προσέξτε που χτυπάτε.
Τα παιδιά τριγύριζαν μέχρι το βράδυ
από γειτονιά σε γειτονιά χωρίς να το βάζουν κάτω. Άλλοι τους άνοιγαν και άλλοι
όχι, άλλοι τους μίλαγαν γλυκά και άλλοι
τα απόπαιρναν. Τέλος πάντων, τα παιδιά
το Σάββατο το πρωί συγκεντρώθηκαν
μαζί με τον δάσκαλό τους για να οργανωθούν. Και εκεί άρχισαν οι διαφωνίες
Το αναγραφόμενο κείμενο σχετικά με
την ανακύκλωση το έχει γράψει η μαθήτρια Ρωμαϊδη Θέμις:Αριάδνη, μαθήτρια
της Β΄ τάξης Γυμνασίου του 10ου Γυμνασίου Πατρών.
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Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!
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Αισιόδοξα μηνύματα για την αντιμετώπιση

του καρκίνου του παχέος εντέρου
Επιτυχημένη η ενημερωτική εκδήλωση που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο
του ΙΝ Αγίου Χαραλάμπους Καλάνιστρας

Από αριστερά η κα. Χ. Σαμπαζιώτη (ομιλήτρια), ο κ. Π. Θεοδωρόπουλος, ο κ. Θ.
Μακατσώρης (ομιλητής) και ο κ. Γρ. Αλόκριος (διευθυντής ΚΥΧ - συντονιστής)

Το κοινό παρακολουθεί τις ενδιαφέρουσες ομιλίες

ενημερωτική εκδήλωση που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του ΙΝ
Αγίου Χαραλάμπους Καλάνιστρας,
Ερυμάνθου την Κυριακή 19 Αυγούστου, με θέμα ‘’Καρκίνος του παχέος
εντέρου, από την έγκαιρη διάγνωση έως την
αντιμετώπιση’’ σημείωσε επιτυχία, τόσο από
πλευράς συμμετοχής και οργάνωσης όσο και
από πλευράς ομιλητών.
Οι πρόεδροι των Συλλόγων Καλάνιστρας
και Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας (ΚΥΧ)
αναφέρθηκαν στους σκοπούς της εκδήλωσης και στην πολύχρονη συνεργασία μεταξύ των 2 φορέων και η οποία όπως τόνισαν
θα έχει συνέχεια.
Συνδιοργανωτής στην ενδιαφέρουσα ιατροκοινωνική συνάντηση ήταν και το Κέντρο
Υγείας Χαλανδρίτσας, το οποίο εκπροσώπησαν ο Διευθυντής του ΚΥΧ κ. Γρηγόρης Αλόκριος, ως συντονιστής αφενός και η Δ/ντρια
ΕΣΥ Γενική Ιατρός του Π.Ι. Καλάνου του ΚΥΧ
η κα. Χάρις Σαμπαζιώτη, ως ομιλήτρια αφετέρου, η οποία μίλησε με απλά και κατανοητά
λόγια για την επιδημιολογία και την έγκαιρη
διάγνωση της νόσου. Δεύτερος ομιλητής ήταν
ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Θωμάς Μακατσώρης του Ογκολογικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ο οποίος
ανεφέρθη στη σύγχρονη αντιμετώπιση της
νόσου, ανάλογα με το στάδιο της εξέλιξής της.

Ο κ. Μακατσώρης προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων με τα αισιόδοξα
μηνύματα για την αντιμετώπιση σήμερα του
καρκίνου του παχέος εντέρου. Και οι δυο
ομιλητές απέσπασαν ευμενείς κριτικές, τόσο
από το κοινό όσο και από τους συντονιστές, οι
οποίοι μεταξύ των άλλων δεν παρέλειψαν να
αναφέρουν και για τη σημασία της πρόληψης.

χώρα μας Κ. Υ. Χαλανδρίτσας, μετά τα όσα
πρόσφατα αποφασίστηκαν, τα οποία δεν στοχεύουν στην ανάκαμψή του.

Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ

Στο προεδρείο ήταν και ο τέως Διευθυντής
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος άδραξε
την ευκαιρία να τονίσει την πολύχρονη και
σημαντική παρουσία του ΚΥΧ στην περιοχή
(όπως στους τέως Δήμους Μεσσάτιδος και
Φαρρών). Ανεφέρθη επίσης στις επιτυχίες
του Πρωτοβάθμιου Υγειονομικού Ιδρύματος, αλλά και στις διακρίσεις που απεκόμισε
από τους αρμόδιους της υγείας. Ταυτόχρονα εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον του δραστήριου και πρωτοπόρου για τη

Πριν δοθεί ο λόγος στους ομιλητές χαιρετισμό απήυθυνε στους παρευρισκόμενους ο
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλάνιστρας κ. Παναγιώτης Χριστοδουλής.
«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στο χωριό μας το γνωστό και δραστήριο
Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος
της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας για την πραγματοποίηση αυτής της
ενημερωτικής εκδήλωσης, η οποία γίνεται
μέσα στα πλαίσια των φετινών πολιτιστικών
μας εκδηλώσεων.

Η

Τα μηνύματα που εξέπεμψαν οι σημαντικές και ενδιαφέρουσες ομιλίες, κυρίως
στον τομέα της πρωτογενούς πρόληψης,
ήσαν πάρα πολλά.

Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου μας
θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο
για το συνεχές ενδιαφέρον του για την περιοχή, για το χωριό μας, αλλά και για την
απόφασή του να οργανώσει και πάλι στην
Καλάνιστρα μια ακόμη εκδήλωση. Ευχαριστούμε το Κέντρο Υγείας, το οποίο τόσα
πολλά έχει προσφέρει στην τοπική μας
κοινωνία, καθώς επίσης ευχαριστούμε
τους ομιλητές και τους συντονιστές και
όλους εσάς για την εδώ παρουσία μας.
Η αγαστή συνεργασία μας με το Σύλλογο θα έχει συνέχεια, αφού αυτή αποβλέπει σε όφελος του τόπου μας».
Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος του
Συλλόγου κα. Ιωάννα Θεοδωροπούλου
μεταξύ των άλλων θα αναφέρει:
«Σήμερα είναι μία ξεχωριστή μέρα
για το Σύλλογό μας γιατί βρισκόμαστε
στη ορεινή Καλάνιστρα, σε ένα από τα
χωριά του Δήμου Ερυμάνθου και σε ένα
από τα 27 χωριά που απαρτίζουν την περιοχή του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
όπου τόσο οι εργαζόμενοι σ’ αυτό όσο
και οι δύο εθελοντικοί Σύλλογοι στηρίζουν, υπηρετώντας όλοι τους σκοπούς
της Α΄ βάθμιας φροντίδας υγείας που
αναφέρονται σε μία και μοναδική αρχή
την ΠΡΟΛΗΨΗ.
κ. Πρόεδρε, είμεθα χαρούμενοι γιατί
ξαναβρεθήκαμε στο χωριό σας συνερ-

γαζόμενοι τόσο με το Κέντρο Υγείας όσο
και με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο με
τον οποίο έχουμε μια συνεργασία ετών
για το καλό και μόνο της τοπικής μας
κοινωνίας.
Είμεθα χαρούμενοι γιατί πάλι βρεθήκαμε ως συνδιοργανωτές σε δύσκολες
εποχές για το πρωτοβάθμιο υγειονομικό μας ίδρυμα που έχει μια παρουσία
29 χρόνων με ένα έργο με πανελλήνια
απήχηση και το οποίο κατάφερε να αποσπάσει ευμενείς κριτικές από τους αρμόδιους της εξουσίας και από τους φορείς
του τόπου.
Εμείς ως Σύλλογος Προστασίας Υγείας
& Περιβάλλοντος περιοχής του Κέντρου
Υγείας Χαλανδρίτσας είμαστε υπερήφανοι γιατί υπηρετούμε ένα τέτοιο Κέντρο
Υγείας, το οποίο απολαμβάνει την αγάπη
και την εμπιστοσύνη των κατοίκων της
περιοχής των 27 Κοινοτήτων από τους
τέως Δήμους Φαρρών & Μεσσάτιδος.
Σήμερα το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας
εκπροσωπείται στη σημερινή εκδήλωση α) από τον άξιο Διευθυντή του, τον κ.
Αλόκριο Γρηγόρη, ο οποίος με τον αγώνα
του θα αφήσει έντονο το αποτύπωμα στη
δική μας υγειονομική περιφέρεια και β)
από την ιατρό, Διευθύντρια του Ε.Σ.Υ. κα.
Σαμπαζιώτη ως ομιλήτρια.
(συνέχεια στη σελίδα 11)

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει
το λαθρεμπόριο των αποσταγμάτων
Αίτια της παράνομης
διακίνησης
οι αυξήσεις
του ειδικού
φόρου κατανάλωσης

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει πάρει το
λαθρεμπόριο των αποσταγμάτων από τις
γειτονικές χώρες (Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία. Τουρκία ακόμα και από Πακιστάν)
έκρουσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αποσταγματοποιών Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΠ)
σε ημερίδα που οργάνωσε για την υγεία
του καταναλωτή.
Αίτια της παράνομης διακίνησης οι αυξήσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
όπως έγραψε ο Αγροτικός Τύπος πριν από
μερικούς μήνες (Ιούνιος 2018). Ένα ακόμη
μεγάλο ζήτημα είναι τα χύμα αλκοολούχα,
τα οποία κατά ένα μεγάλο ποσοστό εισά-

γονται στη χώρα μας και στην συνέχεια
βαπτίζονται ελληνικά.
Κάθε δυο λίτρα παράνομου τσίπουρου
που κυκλοφορεί στη χώρα μας αντιστοιχεί μόνο ένα λίτρο νόμιμου και επώνυμου.
Από την άλλη ένα λίτρο νόμιμου τσίπουρου κοστίζει σχεδόν 12 ευρώ, ενώ το χύμα
από παραγωγό μπορεί κανείς να το βρει
σε τιμές που κυμαίνονται από τρία έως
και επτά ευρώ.
Οι αποσταγματοποιοί των αλκοολούχων
ποτών μιλούν για έκρηξη του παράνομου
εμπορίου και επισημαίνουν την ανάγκη για
μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
ενώ η σημερινή κυβέρνηση εξετάζει την

αύξησή του από το 0,59 € ανά λίτρο που
είναι σήμερα στα 6 €. Οι αμβυκούχοι (καζανάδες) επισημαίνουν επίσης ότι η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
(ΕΦΚ) θα οδηγήσει μοιραία στην αύξηση
του λαθρεμπορίου και στην παράνομη εισαγωγή αμφιβόλου ποιότητας τσίπουρου,
αφού η φορολογία στις γειτονικές χώρες
είναι κατά δυο και τρεις φορές μικρότερη.
Εισάγονται ετησίως τριάντα εκατομμύρια λίτρα τσίπουρου και από αυτά τα είκοσι
από τη Βουλγαρία. Τελευταία καταγράφονται παράνομες εισαγωγές ακόμα και από
το Πακιστάν.
ΠΗΓΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή είναι δείγμα υψηλής περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών
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Αθρόα ήταν η προσέλευση των πιστών
και των φορέων της περιοχής

Πλήθος πιστών στην τέλεση της ετήσιας Αρχιερατικής
Ιεράς Παράκλησης στον Ι.Ν Παναγίας της Μέντζενας
Σημαντική ήταν και η ανταπόκριση των φορέων στο κάλεσμα του συλλόγου

Σ

ημαντική ήταν η προσέλευση των φορέων
και των κατοίκων της περιοχής στο προσκλητήριο του Συλλόγου Προστασίας Υγείας
& Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας
Χαλανδρίτσας στην τέλεση της ετήσιας Αρχιερατικής Ιεράς Παράκλησης προς την Υπεραγία Θεοτόκο,
στον αύλειο αρχαιολογικό χώρο του Ι.Ν. Κοίμησης
της Θεοτόκου Μέντζενας Ερυμάνθου.
Στην Ιερά Παράκληση παρέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κκ. Χρυσόστομος με τον
Αρχιερατικό Επίτροπο του τ. Δήμου Φαρρών π. Δημήτριο Παπαγεωργίου, με τον εφημέριο π. Μιχαήλ
Γκότση της Πλατανόβρυσης και με το λοιπό ιερατείο.
Οι θερμοκρασίες που επικράτησαν τις απογευματινές ώρες της 8ης Αυγούστου δεν επηρέασαν την
αθρόα προσέλευση των πιστών, η οποία ξεπέρασε

κάθε προηγούμενη ανάλογη θρησκευτική σύναξη
και κατέκλυσαν τον γύρω αρχαιολογικό χώρο της
Βυζαντινής Εκκλησίας, η οποία χρονολογείται από
τον 9ο περίπου αιώνα. Πρόκειται για ένα μοναδικό
στο είδος του μνημείο, τρίκλιτης βασιλικής, η οποία
δέχθηκε πρόσφατα το πρώτο μέρος της ανακαίνισης
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας. Εξωτερικά
εμφανή ήσαν τα σημάδια αυτής της ανακαίνισης
από την πλευρά του ιερού. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση
της εκκλησίας, ώστε να γίνει επισκέψιμη.
Ευχές απηύθυναν ο Μητροπολίτης Πατρών κκ.
Χρυσόστομος και η πρόεδρος του Συλλόγου κα.
Ιωάννα Θεοδωροπούλου καθώς και ευχαριστίες
απεδόθησαν στη Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας κα. Αναστασία Κουμούση.

Ο Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος και η πρόεδρος
του Συλλόγου κα. Ιωάννα
Θεοδωροπούλου

Η κ. ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δεσπότης και
το ιερατείο

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας αναφερόμενος στο πρόσωπο που της αποδόθηκε,
αλλά και στη γιορτή της Παναγίας ανέφερε ότι η
Παναγία είναι η μεγάλη Μητέρα μας και σ’ αυτή
τρέχουμε σε όλες τις δύσκολες στιγμές της ζωής
μας και μας προσφέρει τη βοήθειά της απλόχερα.
Ένας από τους ωραίους ύμνους που ευχαριστείται η Παναγία μας να ακούει είναι και το «Άξιον
εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον
.....», τον οποίο ο Σεβασμιώτατος ανέλυσε αναφερόμενος και στη θαυμαστή αποκάλυψη του
ύμνου από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ σε μοναχό
του Αγίου Όρους.
Οι παρακλητικοί ύμνοι και οι προσευχές των
ιερωμένων αντήχησαν στη γύρω ειδυλλιακή
περιοχή της Πλατανόβρυσης κατά τις ώρες του
ηλιοβασιλέματος και δημιούργησαν συναισθήματα ψυχικής ανάτασης. Οι συγκλονιστικοί λόγοι
του σεπτού μας Ποιμενάρχη δεν άφησαν κανέναν
ασυγκίνητο, ευχαριστώντας επιπλέον το Σύλλογο
για την ωραία πρωτοβουλία του καθώς και τους
λοιπούς φορείς.

Η πρόεδρος του Συλλόγου δεν παρέλειψε να
αναφερθεί στις προσπάθειες του Συλλόγου για
την ανάδειξη της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς της περιοχής, όπως είναι και η Παναγία
της Μέντζενας.
Κάθε χρόνο ο Σύλλογος με τη συνεργασία των
τοπικών φορέων και του Δήμου Ερυμάνθου τελεί
την Ιερά Παράκληση, προκειμένου να διατηρήσει
σε επικαιρότητα το θέμα της ολοκλήρωσης της
ανακαίνισης και της προβολής του Βυζαντινού
αυτού μνημείου. Θύμισε στους παρισταμένους
την επετειακή εκδήλωση για τα 20χρονα του
Συλλόγου, το 2011, που ετελέσθη στον ίδιο χώρο με κεντρικό ομιλητή το Δήμαρχο Ερυμάνθου
κ. Καρπή με τον προφητικό τίτλο ‘’Σεβασμός στα
μνημεία της περιοχής μας σημαίνει σεβασμός στο
Περιβάλλον’’. Τέλος ευχαρίστησε όλους όσους
συνέβαλαν στην τέλεση της προγραμματισμένης
Ιεράς Παράκλησης.
Οι κυρίες του Συλλόγου και της Πλατανόβρυσης, με επικεφαλής την πρεσβυτέρα του π. Μιχαήλ
προσέφεραν σπιτικά γλυκίσματα και αναψυκτικά.

Η πρόεδρος του Συλλόγου κα. Ιωάννα Θεοδωροπούλου μεταξύ των άλλων ανέφερε:
Με χαρά και με κατάνυξη, όπως το επιβάλλουν οι μέρες του 15Αύγουστου, αλλά και ο
ιερός χώρος που βρισκόμαστε προσήλθαμε
σήμερα στην Παναγία της Μέντζενας προκειμένου με τις ευλογίες του σεπτού μας ποιμενάρχη και των λοιπών ιερέων, να τελέσουμε
για μία χρονιά ακόμη την Ιερά Παράκληση προς
τη Θεομήτορα Παναγία.
Είμαστε και πάλι εδώ για να δηλώσουμε
πιστοί και φορείς της περιοχής το συνεχές ενδιαφέρον μας, για την πλήρη αποκατάσταση
του ιερού αυτού μνημείου, το οποίο πρωτολειτούργησε κατά τη βυζαντινή περίοδο τον
9ο περίπου αιώνα.
Προ μηνών ξεκίνησε η σταδιακή ανακαίνιση με δαπάνες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
όπως μας διαβεβαίωσε με σχετικό έγγραφο η
Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αχαΐας κα. Αναστασία Κουμούση. Η ανακαίνιση θα
συνεχιστεί και πάλι με δαπάνες του Δημοσίου
μέχρι να ολοκληρωθεί η υπάρχουσα τεχνική
μελέτη, την οποία εκπόνησε ο Σύλλογός μας.
Ο Σύλλογος απαρχής της δραστηριότητάς
του, υιοθέτησε την ανάδειξη και την ανακαίνιση αυτού του ιερού ιστορικού χώρου, υπηρετώντας με αυτό τον τρόπο και τους σκοπούς
του, όπως είναι η προβολή και η ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας.
Επόμενος στόχος μας η ανάδειξη και η προβολή του Παλιόπυργου της Χαλανδρίτσας, που
ήταν έδρα του Βαρόνου με τεράστια ιστορική
αξία, με σκοπό την ιδιοκτησιακή του απελευθέρωση και με τη δυνατότητα της μελλοντικής
πρόσβασης του κοινού σ’ αυτό.

Σ’ αυτόν τον ίδιο χώρο τελέσαμε Σεβασμιώτατε προ επταετίας τα 20χρονα του Συλλόγου
με κύριο ομιλητή το Δήμαρχο Ερυμάνθου κ.
Αθανάσιο Καρπή με θέμα ‘’Σεβασμός στα μνημεία της περιοχής μας, σημαίνει σεβασμός στο
περιβάλλον’’, το οποίο βρίσκει πλήρη εφαρμογή σήμερα.
Πρωτίστως ευχαριστούμε τον ποιμενάρχη
μας Σεβασμιώτατο κκ. Χρυσόστομο για τη σημερινή του παρουσία, αλλά και για τον αγώνα
που καταβάλλει όλα αυτά τα χρόνια για την αναστήλωση της Παναγίας της Μέντζενας. Επίσης
ευχαριστούμε το σεβαστό ιερατείο που είναι
σήμερα μαζί μας και ιδιαίτερα τον π. Μιχαήλ
και τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου
του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Πλατανόβρυσης για
το δικό τους αγώνα, το Δήμαρχο επίσης Ερυμάνθου κ. Καρπή, ο οποίος από τη δική του
σκοπιά συμπαραστέκεται στην προσπάθεια.
Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο κ. Περικλή Κανελλάκη και τους συνεργάτες του για την παροχή της υλικοτεχνικής υποδομής για την Ιερά
Παράκληση. Ευχαριστούμε την κα. Αναστασία
Κουμούση, Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αχαΐας για τις παρεμβάσεις στην αναστήλωση του ιερού ναού. Ευχαριστούμε τις κυρίες
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, την
πρεσβυτέρα του π. Μιχαήλ και τις υπόλοιπες
κυρίες της Πλατανόβρυσης για την προσφορά
των γλυκισμάτων που θα ακολουθήσουν και
όλους εσάς που είστε σήμερα παρόντες.
Ευχόμεθα Σεβασμιώτατε να μας αξιώσει η
Παναγία κάποια μέρα και πάλι όλοι μαζί και
ακόμα περισσότεροι να τελέσουμε την καθιερωμένη Ιερά Παράκληση στο εσωτερικό του
ιερού ναού, μετά το πέρας της αναστήλωσής του.
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Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουμε

Πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών η
Αγροτική Έκθεση της Χαλανδρίτσας
Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους τοπικούς επαγγελματίες αλλά και τις προσπάθειες των εθελοντικών Συλλόγων

Οι κκ Ι. Θεοδωροπούλου,
Μ. Ταγκαλάκη,
Χρ. Σπηλιοπούλου από το
Σύλ. Προστασίας Υγείας &
Περιβάλλοντος
ΚΥΧ& από το
Σύλλογο Αιμοδοτών οι κκ. Η.
Σπηλιόπουλος
& Αθ. Θεοδωρόπουλος

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Το τετραήμερο 6,7,8,9 Σεπτεμβρίου η
Χαλανδρίτσα γνώρισε μια πρωτόγνωρη
επισκεψιμότητα. Οι επισκέπτες γνώρισαν ένα ‘’άγνωστο’’ χωριό, τόσο κοντινό
αλλά και τόσο μακρινό. Ένα χωριό που
αδίκως είχε υποτιμηθεί και από τους
ίδιους τους κατοίκους. Ένα χωριό με τόσα ιστορικά μνημεία αλλά και τόσα πολλά
πετρόκτιστα οικοδομήματα, τα οποία θα
ήσαν ασφαλώς πολύ περισσότερα, εάν
ο ‘’υποτιθέμενος’’ πολιτισμός δεν τα είχε ισοπεδώσει.
Τις βραδινές ώρες, αυτός ο παραδοσιακός οικισμός με την ανάλογη φωταγώγηση άλλαζε όψη και νόμιζες στιγμιαία
πως βρισκόσουν σε κάποια στενά δρομάκια μεγαλούπολης ή μιας παράκτιας
νησιωτικής μάζωξης, όπως τη συναντάμε συνήθως τους θερινούς μήνες.
Ο συνωστισμός από την πληθώρα των
επισκεπτών δυσχέραινε όπως ήταν επόμενο την κίνησή των, ανάμεσα στα ομοιόμορφα στημένα από το Δήμο περίπτερα
των εκθετών.
Δεν έλειπαν από την έκθεση και τα
λογής λογής κεράσματα. Ένας φιλόξενος επικοινωνιακός τρόπος να τραβήξουν την προσοχή των επισκεπτών, οι
οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν
από κοντά τους τοπικούς επαγγελματίες
στο είδος τους, αλλά και την ευκαιρία να
γνωρίσουν και τις προσπάθειες των εθελοντικών Συλλόγων, που συμμετείχαν.
Ο κύριος διοργανωτής, ήταν ο Δήμος Ερυμάνθου, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα στους τοπικούς Συλλόγους να
παρουσιάσουν μέσα από τα ξεχωριστά
περίπτερά τους, την πλούσια δράση τους
και να επιδείξουν τους καρπούς της προσπάθειάς τους.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ
Ανάμεσα στους τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους ήταν, όπως γίνεται κάθε
χρόνο και ο Σύλλογός μας, ο Σύλλογος
Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της
περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας. Οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποί
του είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν
το κοινό για την πολυσχιδή και πολυετή
του δράση. Προσέφεραν δε στους διερχόμενους ποικιλία από παραδοσιακά
κερασμάτα, τηγανίτες, λουκουμάδες,
λικέρ, τσίπουρο και έντυπο υλικό. Είχαν
την ευκαιρία να διαφημίσουν ακόμη και
την εφημερίδα του Συλλόγου την ‘’ΥΠΑΙΘΡΟ’’. Τις τηγανίτες και λικέρ ήσαν δημι-

Η κα. Ιωάννα Θεοδωροπούλου, η κ. Ολγα Ματσάγγα και
η Αννα Δενδρινού στην παρουσίαση των «παραμυθιών»

Μικροί και μεγάλοι παρακολουθούν τα «παραμύθια» στο κεντρικό χώρο της Εκθεσης

ουργήματα από τις κυρίες του Συλλόγου.
Η ‘’παρέλαση’’ ωστόσο από το περίπτερο
ήταν εντυπωσιακή, τόσο από τον απλό
κόσμο όσο και από τους επίσημους προσκεκλημένους από το Δήμο.
Ο Δήμος Ερυμάνθου μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την Ένωση
Δήμων Δυτικής Ελλάδος, το Επιμελητήριο Αχαΐας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Χαλανδρίτσας ήσαν οι διοργανωτές της
Αγροτικής Έκθεσης. Η συστηματική φετινή προετοιμασία, με τα πανό, τις αφίσες
σε επίκαιρα σημεία, οι ανακοινώσεις από
τα ΜΜΕ, η καθημερινή παρουσία των
διαφόρων τεχνικών συνεργείων, αλλά
και η άρτια διοργάνωση σηματοδότησαν την επικείμενη επιτυχία. Το τελικό
αποτέλεσμα ήταν η έκθεση να ξεπεράσει και τις πλέον αισιόδοξες προσδοκίες.
Πλούσιο ήταν και το πολιτιστικό πρόγραμμα του τετραημέρου, όχι μόνο με την
παρουσία αρκετών χορευτικών και της
Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου
Καλαβρύτων, αλλά και με τα ψυχαγωγικά
προγράμματα για μικρούς και μεγάλους.
Ο Σύλλογός μας με την κα. Άννα Δενδρινού, μέλος του ΔΣ, γνωστή για τα
παραμύθια που έχει γράψει και έχει παρουσιάσει, είχε την ευκαιρία να προσφέρει ένα ωριαίο πρόγραμμα στον κεντρικό
χώρο της έκθεσης κατά την τρίτη ημέ-

ρα της Αγροτικής Έκθεσης., ‘’Τη Μερμήγκω’’ και ‘’Το όνειρο του Γιόμο’’, τα
οποία κράτησαν το ενδιαφέρον των μικρών, οι οποίοι στο τέλος γεύθηκαν και
το παραδοσιακό τηγανόψωμο, που κατασκεύασε η ίδια για να ευχαριστήσει
τους λιλιπούτειους θεατές της.
Στον ίδιο δρόμο με το περίπτερο του
Συλλόγου Περιβάλλοντος ήταν και το
περίπτερο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Σταροχωρίου, το οποίο μέσα στα άλλα
έκανε αισθητή την παρουσία του με την
έκθεση της φωτογραφίας από αρχειακό
υλικό, από τη ζωή των προγόνων τους.
Πιο κάτω το περίπτερο του Συλλόγου
Εθελοντών Αιμοδοτών με εμφανή την
παρουσία του, χάρις στα ανηρτημένα πανό και στην πολυπληθή εκπροσώπησή
του. Την τρίτη ημέρα μάλιστα της έκθεσης πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου
εθελοντική αιμοδοσία με ικανοποιητικά
αποτελέσματα.
Εντυπωσίασαν τα εκθέματα στα αντίστοιχα περίπτερα από τις κυρίες των Δεμεστίχων και του Ξηροχωρίου Τριταίας,
με τις χειροποίητες παραγωγές των. Το
περίπτερο του Λεοντίου τράβηξε επίσης
το ενδιαφέρον των διερχομένων συμπληρώνοντας με τη συμμετοχή του την
εθελοντική συμμετοχή των Συλλόγων.

Πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε στο περίπτερο του Συλλόγου κατά
τη διάρκεια της Εκθεσης

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας
είχε στήσει το δικό του ‘’στέκι’’ δίπλα στο
νερόμυλο πλάι στο λαγκάδι και αντικριστά
από τον Άγιο Αθανάσιο. Εκεί, όπου δέχθηκε τις εκατοντάδες των ‘’θαμώνων’’
που αναζητούσαν τη δροσιά όχι μόνο του
γύρω περιβάλλοντος, αλλά και τη γεύση
των προσφερόμενων ποτών και μεζέδων.
Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν τη
δεύτερη ημέρα της έκθεσης με την παρουσία πλήθους πολιτών και φορέων.
Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Αθ. Καρπής
ως οικοδεσπότης, έδωσε το στίγμα της
έκθεσης και έκανε αναφορά στα προηγούμενα αλλά και στα μελλοντικά σχέδια
του Δήμου. Στα επιτεύγματα ανεφέρθη
και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απ. Κατσιφάρας. Προσφωνήσεις
απηύθυναν και οι υπόλοιποι συνδιοργανωτές. Οι χαιρετισμοί έκλεισαν με τον
πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Χαλανδρίτσας κ. Κώστα Μακρόπουλο.
Προηγήθηκε ως είθισται ο αγιασμός από
τον Αρχιμανδρίτη π. Χριστόφορο Μυτιλήνης, εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου κκ. Χρυσοστόμου, μαζί με
το υπόλοιπο ιερατείο.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Την πρώτη ημέρα της έκθεσης πραγματοποιήθηκε η βράβευση των μαθητών που διακρίθηκαν στα Γυμνάσια και
στα Λύκεια της περιοχής του Δήμου
Ερυμάνθου, αλλά και όσων εισήχθησαν
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
χώρας. Επίσης από το Δήμο Ερυμάνθου
τιμήθηκαν φυσικά πρόσωπα και φορείς
της περιοχής, τα οποία διακρίθηκαν για
το κοινωνικό και επιστημονικό τους έργο.
Η τελευταία ημέρα έκλεισε με αγώνες τοξοβολίας και επιδείξεις ιππασίας
από ιππείς που ήλθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας προσφέροντας ένα υπέροχο θέαμα για μικρούς και μεγάλους.
Όλες οι δραστηριότητες και όλη η
οργάνωση συνέβαλαν ώστε η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας να εμφανίσει
μια πολύ ωραία εικόνα, την καλύτερη
μέχρι σήμερα, η οποία σε όλους άρεσε
και επιπλέον και το σημαντικότερο γέμισε με αισιοδοξία τους διοργανωτές και
εδραίωσε ακόμη πιο πολύ το μέλλον της
έκθεσης, παρά τις δυσκολίες της εποχής.
Οφείλουμε να συγχαρούμε όλους
όσους καθοιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στο τελικό αποτέλεσμα που υπήρξε
τόσο πετυχημένο.

Ο κ. Νίκος Τσούκαλης μπροστά στο περίπτερο του Συλλόγου

Οι κκ. Σία Αναγνωστοπούλου και Ιωάννης Δεττοράκης

Η κα. Θεοδωροπούλου, ο κ. Βγενόπουλος, ο κ. Ραβάνης και ο κ. Παπαθανασόπουλος

Οι κ. Κ. Καρπέτας, Δ. Κατσικόπουλος,
Ι. Δεττοράκης και Χρ. Σπηλιοπούλου

Οι κ.κ. Τ.Τογιοπούλου και ο Ν. Νικολόπουλος
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Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί τον πρώτο και βασικό παράγοντα ανάπτυξης κάθε περιοχής
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ΤΣΙΠ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Αρχικά, μετά την εμφάνιση της ορχήστρας του Δήμου Πατρέων και ενός χορευτικού, την εκδήλωση προλόγισαν ως
οικοδεσπότες η κα. Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής
του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας και ο κ. Γεώργιος Κυπριανός (Πρόεδρος του Συλλόγου
Μεταμόρφωσης Σωτήρος Εγλυκάδος),
ως εκπρόσωπος των 44 Πολιτιστικών
Συλλόγων. Η κα. Θεοδωροπούλου μέσα
στα άλλα ανεφέρθη και στους σκοπούς
της εκδήλωσης, αλλά και στα μηνύματα
που εκπέμπει. Ευχαρίστησε τους ομιλητές
και τους χορηγούς και καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους. Καλωσόρισμα, απήυθυνε και ο κ. Κυπριανός και ανεφέρθη
στη συνεργασία που επετεύχθη μεταξύ
των Συλλόγων από διαφορετικά μέρη
του νομού, με την ευκαιρία της γιορτής
του τσίπουρου.
Ο π. Δημήτριος Παπαγεωργίου, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου μετέφερε
τις ευλογίες και τις ευχές του και ανεφέρθη
στη συμβολή της γιορτής του τσίπουρου
χάρη στην ενημέρωση που παρέχει κάθε χρόνο για την ποιοτική παραγωγή του,
αλλά και για την ανάδειξή του.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας κ. Κων/νος Καρπέτας δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη
συμμετοχή τόσων Συλλόγων και φορέων
και από την παρουσία τόσου πλήθους, το
οποίο κατέκλυσε τη σάλα του ημιυπαίθριου χώρου του ‘’κτήματος Διαμαντή’’, μέσα
και γύρω από αυτή.
Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Αθαν. Καρπής (από τους πρώτους υποστηρικτές της
προσπάθειας) συνεχάρη τους διοργανωτές
για την προσπάθειά τους να οργανώσουν
κατά τον καλύτερο τρόπο την ετήσια αυτή
εκδήλωση. Ανεφέρθη στις αδυναμίες των
δομών της πολιτείας και προέτρεψε τους
νέους, κυρίως του Δήμου Ερυμάνθου, να
αδράξουν την ευκαιρία που προσφέρουν
αυτές οι ανάλογες εκδηλώσεις, όπως
είναι και αυτή της Αγροτικής Έκθεσης
Χαλανδρίτσας, και θεωρεί τη γιορτή του
τσίπουρου ως συνέχεια αυτής.
Ως εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων
μίλησε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Τομέα κ. Τάκης Πετρόπουλος, ο οποίος εξήρε
με τη σειρά του το μεγάλο αυτό πολιτιστικό
γεγονός της περιοχής μας και την όλη εν
γένει προσπάθεια τόσων συνεργαζομέ-

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ

Πλήθος κόσμου ήταν και εκτός της αίθουσας

Το ζυμωτό σταφύλι έργο της κα. Χρυσάνθης Σπηλιοπούλου

νων Συλλόγων, μεταφέροντας επίσης τις
ευχές του Δημάρχου κ. Πελετίδη.
Παρέστησαν επίσης οι Βουλευτές Αχαΐας κκ. Ριζούλης και Παπαθεοδώρου, ο
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γ. Αγγελόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Καρπέτας, κ. Δ. Δριβήλας, οι
βοηθοί Περιφερειάρχη κα. Α. Τογιοπούλου και κ. Α. Χαροκόπος, ο Αντιδήμαρχος
Ερυμάνθου κ. Π. Κανελλάκης, ο πρώην
Υπουργός κ. Μαυραγάνης, ο πρώην γ.γ.
του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Τσιγκρής,
ο πρώην Νομάρχης και νυν Δημοτικός
Σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Καλαβρύτων κ. Δ. Κατσικόπουλος,
εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων του
Δήμου Πατρέων κ. Τζανάκος και Σ. Σκιαδαρέσης και ο υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων κ. Αλ. Χρυσανθακόπουλος κ.α.
Οι ομιλητές κ. Βασίλης Βαϊμάκης Οι-

Η Ορχήστρα του Δήμου Πατρέων με την μαέστρο κα. Αψώμοτου

νολόγος-Χημικός από τα Γιάννενα με
εμπειρία δεκαετιών ως αποσταγματοποιός, ανέπτυξε με σαφήνεια την πολύ
ωραία εισήγησή του με θέμα: «Το Τσίπουρο στην πράξη και στην ιστορία». Ο
δεύτερος ομιλητής κ. Διαμαντόπουλος
Αθανάσιος, Ιατρός Νεφρολόγος, Αρχαιολόγος & επαγγελματίας Αγρότης ανέπτυξε
το θέμα «Αγροτουρισμός, η εναλλακτική
προβολή του τόπου και των προϊόντων
του» με ιστορικές και διεθνείς αναφορές &
παραδείγματα. Και κατέληξε λέγοντας ότι
η μείωση του πληθυσμού της υπαίθρου,
ως αναμένεται, θα φέρει ακόμα πιο κοντά την ανάγκη ανάπτυξης του αγροτουρισμού ακόμα και στην περιοχή μας και
το τσίπουρο που σήμερα αναφερόμαστε
θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο εγχείρημα του αγροτουρισμού.
Τα οκτώ χορευτικά της περιοχής έδωσαν το δικό τους στίγμα στο ψυχαγωγικό
πρόγραμμα της εκδήλωσης χαρίζοντας κέφι
και χαρά στους παρευρισκόμενους. Αυτά
ήσαν: 1. Πολιτιστικός Σύλλογος Δαφνούλας
«Οι Άγιοι Θεόδωροι» (κ. Παναγ. Κωστόπουλος), 2. Πολιτιστικός Σύλλογος Μπεγουλακίου «Οι Άγιοι Απόστολοι» (κα. Κων. Ζάγκλα),
3. Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Συχαινών «Ο
Προφήτης Ηλίας» (κ. Ανδρ. Βρυώνης), 4.
Πολιτιστικός Σύλλογος Ελληνικού «Ο Άγιος
Αθανάσιος» (κ. Νικ. Κοτσόκολος), 5. Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Οβρυάς «Ο Προφήτης
Ηλίας» (κα. Βασ. Σιβρήκα & Νικ. Κοτσόκολος), 6. Πολιτιστικός Σύλλογος Ρωμανού
Πατρών (κα Ιωάννα Ζιάκου), 7. Πολιτιστικός
Σύλλογος Δεμενίκων «Οι Άγιοι Πάντες» (κ.
Γιάννης Τοπάλης), 8. Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταμόρφωσης Σωτήρος Γλαύκου (κ.
Γεωρ. Κασσαβέτης).
Η δωρεάν διανομή εδεσμάτων & άφθονου τσίπουρου σήκωσαν ακόμα πιο ψηλά τους τόνους της διασκέδασης με τη
συνοδεία και της δημοτικολαϊκής ορχήστρας του κου. Τάκη Μπαλάση και των
συνεργατών του.

Έντονη ήταν
η συμμετοχή
του κοινού

Το Χορευτικό της Μεταμόρφωσης Σωτήρος Πατρών

Ένας εκπρόσωπος από κάθε Σύλλογο
είχε την ευκαιρία να προσέλθει στο βήμα
μαζί με τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, αφ’
ενός για να τους γνωρίσει το κοινό, αφ’
ετέρου για μια από κοινού αναμνηστική
φωτογραφία.
Η 8η γιορτή με τα όποια αρνητικά της,
αλλά και με τα πολύ περισσότερα θετικά
της, έγραψε για την περιοχή μας και για το
παραδοσιακό μας ποτό τη δική της ιστορία.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΞΕΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ειδικότερα στην προσφώνησή της η
πρόεδρος κα. Ιωάννα Θεοδωροπούλου
ανέφερε:
«Εκ μέρους του Συλλόγου Προστασίας
Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας (ΚΥΧ) και των
44 συνεργαζόμενων Πολιτιστικών Συλλόγων και των λοιπών συνδιοργανωτών με
χαρά σας καλωσορίζουμε στην 8η φετινή
γιορτή τσίπουρου, η οποία απ’ αρχής εξυπηρετεί και προάγει το παραδοσιακό μας
ποτό το τσίπουρο, προβάλλει την περιοχή
μας, προστατεύει τη Δημόσια Υγεία και
αναδεικνύει τη συνεργασία τόσων φορέων και να είναι μια γιορτή όλων.
Καλέσαμε να συμμετάσχουν ως συνδιοργανωτές τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού, αρχικά
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το
Δήμο Ερυμάνθου, οι οποίοι είναι παρόντες
κάθε χρόνο με υλική και ηθική στήριξη.
Σ’ αυτό το νέο κάλεσμα έχουμε κοντά μας

τους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας
και Καλαβρύτων.
Με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους
ξεκινήσαμε από τριμήνου περίπου την
προετοιμασία της φετινής γιορτής. Οι εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Συλλόγων
και του Συλλόγου μας συμμετέχουν ως
ισάξια μέλη στη συσταθείσα οργανωτική
επιτροπή. Αρκετούς από αυτούς θα έχετε την ευκαιρία να τους γνωρίσετε κατά
την παρουσίασή των στο βήμα. Όλοι μαζί
ξεπεράσαμε τις εύλογες δυσκολίες στην
εποχή της κρίσης και μάλιστα με συμμετοχή τόσων εθελοντικών Πολιτιστικών
Συλλόγων, από διαφορετικά μέρη του
Νομού. Μετά από πολύ προσπάθεια, αλλά με συνέπεια και χωρίς αμφισβητήσεις
φτάσαμε στη σημερινή ημέρα.
Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα και τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Καρπέτα & κ. Αλεξόπουλο.
Ευχαριστούμε τους Δήμους Ερυμάνθου
και ειδικά το Δήμαρχο κ. Καρπή, ο οποίος αποτελεί για το Σύλλογό μας πυλώνα
στήριξης στις προσπάθειές μας, καθώς
και το Δήμο Πατρέων.
Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες Πολιτιστικούς Συλλόγους για την ενεργό συμμετοχή των, τους μεγάλους και μικρούς
χορηγούς, τους χορηγούς επικοινωνίας,
τα χορευτικά τμήματα, που σήμερα θα
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε
και τους υπευθύνους αυτών, κκ. Νικόλαο Κοτσόκολο και Χρήστο Γιαννόπουλο.
Ευχαριστίες στην πολυμελή ορχήστρα
του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου
Πατρέων και στην μαέστρο κα. Δήμητρα
Αψώμοτου. Πρωτίστως ευχαριστούμε
τους ομιλητές μας τον Γιαννιώτη κ. Βασίλη Βαϊμάκη, το συντοπίτη μας ιατρό, αρχαιολόγο και αγρότη, όπως μας δηλώνει
κ. Αθανάσιο Διαμαντόπουλο καθώς και
τα προεδρεία που θα πλαισιώσουν τους
ομιλητές.
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Ο κ. Τάκης Μπαλάσης με το νεαρό Γ. Λουκόπουλο στο κλαρίνο και τους λοιπούς
μουσικούς της ορχήστρας, ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους στη γιορτή

Ευχαριστούμε τη διεύθυνση του κέντρου του κτήματος Διαμαντή για τις διευκολύνσεις που τύχαμε, τη διεύθυνση και
το προσωπικό του τηλεοπτικού σταθμού
Λύχνου της ΙΜ Πατρών, ο οποίος κάθε
χρόνο καλύπτει τηλεοπτικά την όλη εκδήλωση.
Ευχαριστούμε τον κ. Νικηφόρο Σπίνο για την προσεγμένη οπτικοακουστική
κάλυψη που μας προσφέρει κάθε χρόνο.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να τύχουμε
της κατανόησής σας για την οποιαδήποτε παράλειψη στην αναγραφή των χορηγών, αλλά και στην οργάνωση γενικότερα.
Τέλος ευχαριστούμε όλους εσάς για
τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε ένα
ευχάριστο απόγευμα. Σας προτρέπουμε
μετά την ενημέρωσή σας, να βρεθείτε
όλοι μικροί και μεγάλοι στην πίστα και
να διασκεδάσετε με τη δημοτικολαϊκή
ορχήστρα του κου. Τάκη Μπαλάση και
των συνεργατών του, τους οποίους επίσης ευχαριστούμε.
Προεδρείο 1ου μέρους:
1) κ. Χρήστος Γιαννόπουλος (Υπεύθυνος Χορευτικών Πολιτιστικού Τομέα Δήμου Πατρέων): Σας καλωσορίζουμε στην
8η γιορτή τσίπουρου. Μια γιορτή που έχει
να κάνει περισσότερο με τις αξίες παρά με
τη μορφή του παραδοσιακού μας ποτού.
2)κα. Νίκη Πέττα-Χαϊδοπούλου Εκπρόσωπος των 44 Συνεργαζομένων Πολιτιστικών Συλλόγων, Πρόεδρος Πολιτιστικού
Συλλόγου Περιβόλας): Είναι σημαντικό
που έχουμε τόσους εκπροσώπους φορέων στην εκδήλωσή μας.
Ως εκπρόσωπος των 44 Πολιτιστικών
Συλλόγων της περιοχής θέλω να τονίσω
ότι ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου
Υγείας Χαλανδρίτσας έχει το δύσκολο ρόλο
του συντονιστή όλων των Συλλόγων που
συμμετέχουν. Η γιορτή αυτή ξεκίνησε δειλά- δειλά το 2011 προσκαλώντας αρχικά
τους τοπικούς παραγωγούς τσίπουρου και
τους κατοίκους με σκοπό να γίνει μια εκ-

δήλωση, που θα αναδεικνύει το τσίπουρο
ως τοπικό προϊόν.
Σταδιακά εξελίχθηκε ακόμη πιο πολύ με τη συνεργασία των Πολιτιστικών
Συλλόγων. Φέτος συνεργάζονται 44 Πολιτιστικοί Σύλλογοι και οι οποίοι ξεπερνώντας αρκετές δυσκολίες συνεργάστηκαν
απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τη χαρά της
συλλογικής αυτής προσπάθειας και δημιουργίας.

ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟ
ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο κ. Γ. Κυπριανός, ως εκπρόσωπος
των 44 Πολιτιστικών Συλλόγων αλλά και
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταμόρφωσης Σωτήρος Εγλυκάδος είπε:
«Σας καλωσορίζουμε στην 8η γιορτή
τσίπουρου, που εμπνεύσθηκε και καθιερώθηκε από το Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του ΚΥΧ.
Στο κάλεσμα που μας έγινε για να συμμετάσχουμε ως Σύλλογοι και από άλλες
περιοχές, ανταποκριθήκαμε άμεσα και
όπως λέει και το λαϊκό άσμα ‘’είμαστε
δυό είμαστε τρείς γίναμε …..’’.
Κυρίες & κύριοι το δένδρο που φυτεύτηκε πριν από 8 χρόνια απέκτησε ρίζες
και σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς του. Η καρποφορία του δένδρου
είστε εσείς, εμείς και όλοι οι οποίοι στο
κάλεσμα των Συλλόγων ανταποκριθήκατε και σήμερα έχουμε αυτή τη μεγάλη
συμμετοχή, η οποία για όλους εμάς που
ασχοληθήκαμε, είναι η επιβράβευση αυτής της προσπάθειας δίνοντάς μας δύνα-

Το προεδρείο του πρώτου μέρουςε κ. Χρήστος Γιαννόπουλος και κ. Νίκη Πέττα-Χαϊδοπούλου

Το Χορευτικό των Δεμενίκων

μη και κουράγιο να συνεχίσουμε και στο
μέλλον και σας ευχαριστούμε.
Η γιορτή του τσίπουρου, έχει δυο σκέλη, (αναφέρομαι για όσους ήρθαν για πρώτη φορά), το πρώτο έχει να κάνει με την
ενημέρωση από τους ειδικούς επιστήμονες, δηλαδή θα μάθουμε όλα τα υπέρ και
τα κατά για το παραδοσιακό μας τσίπουρο,
τι πρέπει αλλά και τι δεν πρέπει. Το δεύτερο σκέλος είναι ψυχαγωγικό με τα χορευτικά από τα παιδιά των Συλλόγων της
περιοχής μας και από το χορευτικό τμήμα
του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου
Πατρέων. Θα προσφερθούν σε όλους διάφορα εδέσματα, άφθονο τσίπουρο και θα
ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με την
ορχήστρα του κου. Τάκη Μπαλάση.
Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων
των Συλλόγων καταρχήν την πενταμελή
επιτροπή, η οποία διαχειρίστηκε τις ανάγκες της γιορτής, και την αποτελούσαν οι
κκ. Κανελλοπούλου Μαρία (Μπεγουλάκι), Σωτηρόπουλος Γεώργιος (Μοίραλι),
Μήλας Δημήτριος (Σταροχώρι), Δημόπουλος Αντώνιος (Θωμέϊκα) & Παναγόπουλος Οδυσσέας (Ρωμανού) καθώς και
τον κ. Κεπενό Ανδρέα, που σήμερα ήταν
υπεύθυνος στην κουζίνα.
Επίσης ευχαριστώ τους κκ. συναδέλφους προέδρους των Συλλόγων για την
τιμή να απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους
όλων. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους κόπιασαν
και εργάστηκαν προκειμένου να έχουμε
σήμερα αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο
όλους μας ικανοποιεί και μας δίνει δύναμη
και κουράγιο να συνεχίσουμε. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς διότι χωρίς
τη δική τους συμμετοχή είτε σε χρήματα
ή και σε τρόφιμα δεν θα μπορούσαμε να
ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και στο
μεγάλο κόστος της γιορτής.
Άφησα τελευταίο το Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής
του ΚΥΧ για τις πολύ καλές πρωτοβουλίες
που παίρνει σε θέματα υγείας και περι-

βάλλοντος, αλλά και για τις ενημερωτικές
και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως η
αποψινή. Κα. Πρόεδρε του Συλλόγου κα.
Θεοδωροπούλου σας ευχαριστούμε τόσο εσάς όσο και το ΔΣ του Συλλόγου σας
και σας υποσχόμεθα ότι θα είμαστε κοντά
σας, εφόσον μας ζητηθεί στο μέλλον. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που σήμερα
είστε μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή
διασκέδαση.

ΑΙΣΘΗΤΗ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

Ο π. Δημήτριος Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου κκ. Χρυσοστόμου και Αρχιερατικού Επιτρόπου του
τέως Δήμου Φαρρών ανέφερε:
«Θα αναρωτιέστε τι θέλει ένας ιερέας σε
μια γιορτή τσίπουρου. Θα σας απαντήσω. Το
τσίπουρο για την Ελλάδα ξεκίνησε από το
Άγιο Όρος, τα τελευταία βυζαντινά χρόνια.
Σήμερα σχεδόν σε όλες τις μονές της χώρας παράγουν και προσφέρουν τσίπουρο.
Μεταφέρω στην αγάπη σας τις ευχές
και τις ευλογίες του Μητροπολίτου μας
κκ. Χρυσοστόμου για την πολύ ωραία εκδήλωση, γι’ αυτή τη γιορτή που έχει γίνει
πια θεσμός, ευχόμενος καλή επιτυχία.
Μια επιτυχία που είναι ήδη δεδομένη με
τόσο πολύ κόσμο.
Θέλω να τονίσω επίσης για τη συνεργασία που υπάρχει του Συλλόγου Προστασίας
Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του
ΚΥΧ με τους 44 Πολιτιστικούς Συλλόγους,
οι οποίοι αγωνίζονται εθελοντικά για την

ανάδειξη ενός τοπικού μας προϊόντος.
Όπως βλέπουμε γύρω μας από τα ανηρτημένα πανώ τα οποία αναγράφουν ότι
το τσίπουρο θέλει και πάθος και γνώση.
Ο Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια με αυτή τη γιορτή μεταφέρει την υπεύθυνη και
την έγκυρη γνώση, για την παραγωγή του.
Μας έδωσε στα οκτώ χρόνια που πέρασαν πάρα πολλά στοιχεία και γι’ αυτούς
που παράγουν το τσίπουρο και γι’ αυτούς
που το καταναλώνουν.
Από χρόνια ασχολούμαι με την παραγωγή
του τσίπουρου και πιστεύω ότι η ποιότητά
του τα τελευταία χρόνια στην περιοχή έχει
ανέβει πάρα πολύ. Μετά από την 7η γιορτή τσίπουρου τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Σήμερα όπου και αν βρεθεί κάποιος, στην
περιοχή μας, απολαμβάνει ένα ποιοτικό τσίπουρο. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες Συλλόγους για τη συνεργασία
τους και για το αποτέλεσμα που πέτυχαν.

ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Ο κ. Κ. Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Επιχειρηματικότητας &
Ανάπτυξης:
«Κατ’ αρχάς εκφράζω τα θερμά μου
συγχαρητήρια γι’ αυτή την πολύ μεγάλη
εκδήλωση, στη μεγάλη ορχήστρα του Δήμου Πατρέων και στα χορευτικά που συμμετέχουν, τα οποία αναμφίβολα άρεσαν
σε όλους. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο και
στους Συλλόγους για την τόσο σημαντική
και πετυχημένη εκδήλωση.
(συνέχεια στη σελίδα 8)
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ΤΣΙΠ
(συνέχεια από τη σελίδα 7)
Πρόκειται για ένα συλλογικό αφήγημα, το οποίο ξεκινάει από μια συλλογική
δράση και καταλήγει στο τέλος να γίνεται θεσμός. Αυτή είναι και η επιτυχία της
8ης γιορτής τσίπουρου στην περιοχή μας.
Το μεγάλο ζήτημα είναι να αναγνωρίσουμε το μεράκι αυτών των ανθρώπων όπως και των παραγωγών, για να
προβάλλουν τον αγροτικό μας πολιτισμό.
Καλή διασκέδαση.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

Ο κ. Αθ. Καρπής, Δήμαρχος Ερυμάνθου:
«Μετά το θερμό καλωσόρισμα των οικοδεσποτών του Συλλόγου Προστασίας
Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του
ΚΥΧ και του κου. Κυπριανού, εκπροσώπου
των 44 Πολιτιστικών Συλλόγων, θέλω και
από την πλευρά μου να σας καλωσορίσω
ως Δήμαρχος της περιοχής που πραγματοποιείται η γιορτή του τσίπουρου.
Να συγχαρώ το Σύλλογο αλλά και τους
44 Πολιτιστικούς Συλλόγους, που έλαβαν
μέρος και οργάνωσαν αυτή την πολύ όμορφη και ζεστή βραδιά. Αυτή η βραδιά είναι
ζεστή και πραγματικά και μεταφορικά.
Η γιορτή του τσίπουρου καθιερώθηκε
στην περιοχή μας και έγινε θεσμός και ως
τέτοιον τον αντιμετωπίζουμε όλοι. Η παρουσία του κόσμου δείχνει ότι πέρα από τις
εκδηλώσεις και πέρα από το ψυχαγωγικό
κομμάτι, υπάρχει και η στήριξη του τοπικού προϊόντος, όπως είναι το τσίπουρο.
Ημερολογιακά αυτή η εκδήλωση κάθε χρόνο ακολουθεί την άλλη εκδήλωση,
αυτή δηλαδή της Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας, η οποία επίσης στηρίζεται από
τον κόσμο, και η οποία κάθε χρόνο διευρύνεται, αναβαθμίζεται και γίνεται κάθε
φορά ακόμη πιο μαζικότερη.
Σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το
τσίπουρο, την ποιότητα, την αξιοποίησή
του, θα αναφερθούν από τους ειδικούς
που κάθε χρόνο προσκαλούνται.
Κατ’ επανάληψη λέγεται ότι για να βγούμε από την οικονομική κρίση θα πρέπει
ένας από τους βασικότερους παράγοντες
που πρέπει να αναπτυχθεί, είναι ο πρωτογενής τομέας όπου ανήκει και το κρασί και
το τσίπουρο. Το θέμα είναι τί τέλος πάντων
πολιτική εφαρμόζουμε τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα πολιτικά κόμματα
για να στηριχθεί αυτή η αναγκαιότητα, αυτή
η προσπάθεια. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Αυτή η εκδήλωση έχει σαν σκοπό, σαν
επιδίωξη να παροτρύνει τους νέους ανθρώπους, τους νέους αγρότες να ασχοληθούν με αυτό το θέμα και να πάρουν
πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσουν αυτή
τη δυνατότητα. Να προωθήσουν δηλαδή
στην αγορά αυτό το προϊόν. Με ποιούς
όμως τρόπους; Με ποιά υποστήριξη και
γι’ αυτό το προϊόν, όπως και για τόσα άλλα προϊόντα;
Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στις υποδομές. Ολες μαζί οι τοπικές δυνάμεις της

Ανακύκλωση: Πολιτισμός, Οικονομία, Προστασία του Περιβάλλοντος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ

Το Χορευτικό της Δαφνούλας

χώρας θα πρέπει να συνεργασθούν και
να δουν σωστά και από κοντά το πρόβλημα και να στηρίξουν τις προσπάθειες των
νέων παραγωγών, των νέων ανθρώπων,
των νέων της υπαίθρου. Έχουμε πρόβλημα και στην άρδευση, στην οδοποιία, στον
αγροτικό εξηλεκτρισμό, στην ονομασία
και στην οργάνωση του προϊόντος, στην
ταυτότητα, στην ηλεκτρονική προώθησή
του, προκειμένου όλα αυτά τα προϊόντα
να γίνουν ελκυστικά και ανταγωνιστικά.
Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να
στηρίξουμε τους νέους αγρότες και την
εθνική μας οικονομία.
Υπάρχουν όμως και τα τρέχοντα θέματα,
τα οποία δεν απαιτούν ούτε μακροχρόνια
ούτε μακροπρόθεσμα προγράμματα, είναι
άμεσα. Η φορολογία πχ του τσίπουρου, είναι
ένας ανασταλτικός και σημαντικός παράγοντας. Το έχουμε αναφέρει κατ’ επανάληψη
στις προηγούμενες γιορτές. Επίσης το γάλα
στις ημέρες μας η τιμή του έχει κατρακυλήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, η οποία ασφαλώς δεν παροτρύνει τους νέους αγρότες της
περιοχής μας, ώστε να παραμείνουν στον
τόπο μας και να ασχοληθούν με τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα.
Με αυτές τις σκέψεις θέλω και πάλι
να συγχαρώ τους διοργανωτές της γιορτής και όλους τους συντελεστές για την
πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης,
καθώς και την Ορχήστρα του Δήμου και
όλα τα χορευτικά. Εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια και καλή διασκέδαση».

τις πολιτιστικές μας δομές, με τα πιο δραστήρια και πετυχημένα σχήματα του Δήμου, όπως είναι τα χορευτικά μας, και η
ορχήστρα του Δήμου, στην οποία όλοι είναι ερασιτέχνες και δεν αμείβονται, ούτε
οι διδάσκοντες, ούτε οι συμμετέχοντες.
Θέλω να μεταφέρω έναν προβληματισμό μετά τα όσα είπε ο κ. Καρπής, για το
κατά πόσον θα μπορούσαμε να έχουμε
μια ανεξάρτητη εθνική αγροτική πολιτική
για τον πρωτογενή τομέα των αγροτικών
και κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως είναι και το τσίπουρο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. .
Θέλω να ευχηθώ αυτός ο θεσμός να είναι καλοτάξιδος στο χρόνο, έτσι ώστε να
μεταλαμπαδεύσει τη σύγχρονη τεχνολογία και να διασφαλίσει την ποιότητα του
τσίπουρου και φυσικά να προστατεύει
την υγεία του καταναλωτικού κοινού. Είναι πραγματικά εκπληκτικό, το εύρος της
συλλογικότητας που εκφράζεται μέσα από
αυτή την ωραία εκδήλωση. Αυτό επίσης
φαίνεται και από την πολύ μεγάλη προσέλευση που είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ευχαριστώ».

Η ΓΙΟΡΤΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και το δεύτερο είναι και αυτό ακόμη πιο σημαντικό
ότι έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και
για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές. Πώς μπορούμε να καταναλώνουμε
το προϊόν προστατεύοντας την υγεία μας;
Όντως υπάρχουν προβλήματα στην
αγροτική πολιτική, υπάρχουν όμως και
τα εργαλεία, τα οποία στις δύσκολες στιγμές που ζούμε και με τα όποια ανάλογα
προβλήματα θα πρέπει όλοι μαζί και ο
κόσμος της υπαίθρου να αξιοποιεί όλα
αυτά τα εργαλεία στο έπακρον, ώστε η
επόμενη ημέρα να είναι καλύτερη και
μάλιστα όπως η σημερινή μέσα από τις
συνεργασίες. Καλή συνέχεια»
Προσεκλήθησαν από το Προεδρείο οι
εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Συλλόγων
σε μια από κοινού αναμνηστική φωτογραφία (σελίδα 9) με τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου, που συμμετείχαν στην Οργανωτική Επιτροπή για
την ετοιμασία της 8ης γιορτής τσίπουρου.

ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

Ο κ. Τ. Πετρόπουλος, Εκπρόσωπος του
Δήμου Πατρέων & Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων τόνισε:
«Αυτά είναι τα ωραία σκέφτηκα, όταν
ήρθα στο χώρο για τη σημερινή εκδήλωση.
Αυτές οι εκδηλώσεις πέρα από τον επιδιωκόμενο στόχο είναι εκδηλώσεις που
ωριμάζουν τις κοινωνίες. Είναι οι εκδηλώσεις που μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το
γενικό καλό, το οποίο είναι πάνω από όλα.
Εκ μέρους του Δημάρχου Πατρέων
κου. Πελετίδη χαιρετίζω τη διαδραστική
αυτή εκδήλωση που οργανώνει ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος
της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και οι 44 Πολιτιστικοί Σύλλογοι
με τη στήριξη του Δήμου Ερυμάνθου και
άλλων φορέων. Σήμερα είμαστε εδώ με

Ο κ. Α. Ριζούλης, Βουλευτής Αχαΐας
ανέφερε:
«Αυτή η εκδήλωση στην οκτάχρονη πορεία της έχει δυο χαρακτηριστικά που είναι
σημαντικά. Το ένα είναι το αντάμωμα και η
συμμετοχή τόσων Πολιτιστικών Συλλόγων
και μάλιστα υψηλής ποιότητας και αυτό
οφείλεται στους ανθρώπους που αρκετά
χρόνια αγωνίζονται και στην συνέχεια συμπορεύθηκαν με το Σύλλογο Προστασίας

Το χορευτικό των Άνω Συχαινών

Ο κ. Βαϊμάκης Βασίλης, Χημικός & Οινολόγος – Αποσταγματοποιός ανέφερε
μεταξύ των άλλων:
Η έναρξη της συστηματικής αμπελοκαλλιέργειας και προφανώς οινοποίησης των σταφυλιών χρονολογείται 8000
χρόνια πριν την εποχή μας. Δεν υπήρξε
μέχρι σήμερα κανένας λαός ο οποίος να
μην διέθετε ένα τουλάχιστον αλκοολούχο ποτό. Οι νομαδικοί λαοί παρήγαγαν τα
ποτά τους από τη ζύμωση του γάλακτος

ενώ οι γεωργικοί λαοί από την ζύμωση
των σακχαρούχων καρπών. Οι Αιγύπτιοι
και οι Μεσοποτάμιοι είναι οι πρώτοι που
ασχολήθηκαν σε μεγάλη έκταση με την
οινοποίηση. Ενώ οι Έλληνες κάνουν το
προϊόν « παγκοσμιοποιημένο» μια και το
φέρνουν σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου με το εμπόριο. Οι Ρωμαίοι αναπτύσσουν την τεχνολογία της οινοποίησης με
την εισαγωγή του ξύλινου βαρελιού και
της γυάλινης φιάλης.
Η απόσταξη του κρασιού για την παραγωγή αποσταγμάτων άρχισε στους νεώτερους χρόνους και κύρια την μέθοδο της
μελέτησαν οι Άραβες (Gerber 8ος αιώνας).
Αυτοί παρήγαγαν από το φοινικόκρασο ένα
απόσταγμα που το έλεγαν Arak, από αυτό
και η ονομασία ρακί που είναι διαδεδομένη
σε όλη την Μεσόγειο. Η ονομασία τσίπουρο είναι βυζαντινής προέλευσης.
Η απόσταξη των στεμφύλων για να παραχθεί το τσίπουρο μπορεί να γίνει σε μια ή
και σε δύο φάσεις οπότε και το προιόν είναι
ανώτερης ποιότητας. Στην απόσταξη χωρίζομε το απόσταγμα σε τρία μέρη. Την κεφαλή ή πρωτοράκι, την καρδιά και τις ουρές.
Εμάς μας ενδιαφέρει η καρδιά δηλαδή το
μεσαίο τμήμα της απόσταξης που είναι και
το ποιοτικά ανώτερο. Ο διαχωρισμός γίνεται
εμπειρικά. Πρακτικά ένα νεροπότηρο από
το αρχικό απόσταγμα σε αποστακτήρα των
50λίτρων είναι το πρωτοράκι(~70ο βαθμούς
στο εκατοντάβαθμο γραδόμετρο) και το ξεχωρίζουμε. Μετά αρχίζει να αποστάζει η
καρδιά. Το καλύτερο είναι να ξεχωρίσομε
σαν καρδιά το τμήμα που φθάνει μέχρι τους
40ο βαθμούς οπότε το σύνολο φθάνει τους
55-60ο. Το υπόλοιπο από εκεί και κάτω είναι οι ουρές που δεν περιέχουν αξιόλογη
ποσότητα αλκοόλης αντίθετα έχουν οσμηρές και γευστικά άσχημες ουσίες. Για τους
ίδιους λόγους διαχωρίζομε και την κεφαλή από την καρδιά. Την καρδιά την διατηρούμε ως έχει μέχρι να έρθει η στιγμή της
κατανάλωσης οπότε αραιώνουμε με νερό
μέχρι να φθάσει στους 42-45ο. Αν θέλομε
να πετύχομε καλύτερη ποιότητα στην καρδιά τότε την ξαναποστάζουμε αφού πρώτα την αραιώσουμε με νερό για να φθάσει
τους 25-30ο . Και πάλι εδώ διαχωρίζουμε
κεφαλή, καρδιά και ουρές.
Για να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα
θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα εξής:
• Τα σταφύλια να είναι σε υγιή και όχι
σαπισμένα
• Στην ζύμωση του μούστου θα πρέπει να απομακρύνονται τα κοτσάνια από
το σταφύλι γιατί αν παραμείνουν παράγεται μεθανόλη σε μεγάλη έκταση και αυτή
είναι δύσκολο να απομακρυνθεί με την
απόσταξη. Η μεθανόλη είναι επικίνδυνη για τα μάτια και τον εγκέφαλο και δεν
αποβάλλεται εύκολα από τον οργανισμό.
Ακόμη η χαμηλή θερμοκρασία ζύμωσης
του μούστου με τα στέμφυλα (<25ο ) και
οι συνεχείς διαβροχές των στεμφύλων με
τον μούστο συμβάλλουν στην αποφυγή
δημιουργίας της μεθανόλης

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών
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Το χορευτικό του Μπεγουλακίου

• Τα στέμφυλα που θα πάνε για απόσταξη μαζί με όσο το δυνατόν περισσότερο κρασί θα πρέπει να προφυλαχθούν
για να μην ξιδιάσουν γιατί έτσι θα βγει και
το τσίπουρο, ξινό. Αυτό το πετυχαίνουμε
με το να τα διατηρούμε βυθισμένα κάτω
από την επιφάνεια του κρασιού μέχρι να
πάνε για απόσταξη που πρέπει να γίνει σε
όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο από
το τέλος της ζύμωσης
• Ο αποστακτήρας να είναι χάλκινος
και να μην έχει καλυφθεί η εσωτερική
του επιφάνεια με καλάϊ
• Η απόσταξη να γίνει με μικρή ταχύτητα και η θερμοκρασία εξόδου του αποστάγματος από τον ψυκτήρα να είναι <
17ο Κελσίου.
• Το καλύτερο μέσο θέρμανσης του καζανιού είναι τα ξύλα αλλά είναι δύσχρηστα γιαυτό και χρησιμοποιείται ευρέως
το φλόγιστρο γκαζιού. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να αποφύγουμε την
επαφή των στεμφύλων με τα θερμαινόμενα τοιχώματα για να μη καούν με συνέπεια την υποβάθμιση του αποστάγματος
• Δεν αποθηκεύουμε ποτέ τα αποστάγματα σε πλαστικά δοχεία γιατί μπορούν να
διαλύσουν επικίνδυνες ουσίες.
Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών,
εδραιωμένη από χιλιάδες χρόνια είναι
ουσιαστικά μια κοινωνική αναγκαιότητα
γιατί η αλκοόλη είναι ήπιο φυσικό αγχολυ-

Το χορευτικό του Δήμου Πατρέων με φόντο το κοινό της γιορτής

τικό, αυξάνει την κοινωνικότητα του ατόμου και απελευθερώνει συναισθηματικά
εφόσον φυσικά καταναλώνεται με μέτρο.
«Εγώ κρασί δεν έπινα, ρακί για να μεθύσω
Τώρα τα πίνω και τα δυο για να σε λησμονήσω» (Από ηπειρώτικο τραγούδι του
18ου αιώνα)
Στο Προεδρείο του 2ου μέρους ήσαν οι:
1) κ. Γεώργιος Τελώνης (Πρόεδρος
του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων
Δυτικής Ελλάδος) &
2) κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
(Υπεύθυνος της Οργανωτικής Επιτροπής
της 8ης γιορτής τσίπουρου)

Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΜΙΑ
ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΫΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΥ

Ο κ. Αθανάσιος Διαμαντόπουλος,
Ιατρός, Αρχαιολόγος & Επαγγελματίας

Αγρότης μέσα στα άλλα ανέφερε:
Αν σαν αγροτουρισμό ορίσουμε την
μετακίνηση και διαμονή σε αγροτικές και
ημιαγροτικές κατοικίες ανθρώπων από
αλλά μέρη, τότε το φαινόμενο είναι παμπάλαιο. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα
περίπου το 80% του πληθυσμού της Δυτικής Ευρώπης ήταν αγρότες. Όλοι αυτοί φυσικά ζούσαν σε αγροτόσπιτα. Και
οι «τουρίστες» της εποχής αναπόφευκτα
σε μεγάλο ποσοστό εκεί εφιλοξενούντο,
χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι έκαναν
αγροτουρισμό.
Οι ελάχιστοι τότε μετακινούμενοι ήταν
έμποροι, επιστήμονες, ερευνητές, τυχοδιώκτες, γόνοι ευγενών και πλουσιών οικογενειών που συμμετείχαν στο λεγόμενο
GrandTour, προσκυνητές και στρατιώτες
ή άτακτοι από τους διαφόρους πολέμους
που σπάραζαν την Ευρώπη. Λέγοντας
GrandTour εννοούμε ένα ταξίδι που κατ’
έθιμον έκαναν τα νεαρά αγόρια της Αγγλικής κυρίως αριστοκρατίας στην Ηπειρωτική Ευρώπη όταν γίνονταν 21 έτους
και που συνήθως διαρκούσε δύο χρόνια. Συνοδευόμενοι από υπηρέτες, μαγείρους, αμαξάδες, διδασκάλους κ.λ.π.
παρατρεχάμενους γύριζαν κυρίως το
Παρίσι για να αποκτήσουν ένα λούστρο
καλών τρόπων, την Ιταλία κυρίως για να
δουν από κοντά τα αριστουργήματα του
παρελθόντος. Έτσι, σιγά- σιγά η μορφω-

Οι εκπρόσωποι των 44 πολιτιστικών Συλλόγων σε μια αναμνηστική φωτογραφία

Οι 44 Πολιτιστικοί Σύλλογοι που συμμετείχαν ήσαν:
1. Πολιτ. Σύλ. ΑΝΩ ΟΒΡΥΑΣ
2. Πολιτ. Σύλ. ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ
3. Πολιτ. Σύλ. ΘΕΑΣ
4. Πολιτ. Σύλ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
5. Σύλλ. Ανάδειξης Πολ. Κληρ. ΚΡΗΝΗΣ Πατ.
6. Πολιτ. Συλ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
7. Χορευτικός Όμιλος «ΚΑΡΑΤΖΑΔΕΣ»
8. Πολιτ. Σύλ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΒΡΥΣΗΣ
9. Προοδευτικός-Φιλοδασικός Σύλλογος ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
10. Πολιτ. Σύλ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΤΡΏΝ
11. Πολιτ. Σύλ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
12. Πολιτ. Σύλ. ΚΕΡΤΕΖΙΤΩΝ
13. Πολ. και Μορφωτικός Σύλ. ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
14. Πολιτ. Σύλ. ΖΗΡΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
15. Πολιτ. Σύλ. ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ
16. Πολιτ. Σύλ. ΣΟΥΛΙΟΥ
17. Πολιτ. Σύλ. ΜΟΙΡΑ
18. Πολιτ. Σύλ. ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ
19. Πολιτ. Σύλ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
20. Πολιτ. Σύλ. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
21. Πολιτ. Σύλ. ΚΡΥΑΣ ΙΤΕΩΝ Πατρών
22 Πολιτ. Σύλ. ΡΩΜΑΝΟΥ Πατρών

23. Πολιτ. Σύλ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ Εγλυκάδος
24. Πολιτ. Σύλ. ΑΝΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ
25. Πολιτ. Σύλ. Γυναικών ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
26. Πολιτ. Σύλ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
27. Πολιτ. Σύλ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ
28. Εκπολιτ. Σύλ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
29. Σύλλογος Απανταχού ΛΕΟΝΤΙΤΩΝ
30. Πολιτ. Σύλ. ΘΩΜΕΪΚΩΝ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
31. Πολιτ. Σύλ. ΜΙΡΑΛΙΟΥ
32. Πολιτ. Σύλ. ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
33. Πολιτ. Σύλ. ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ
34. Πολιτ. Σύλ. ΦΑΡΡΩΝ
35. Εκπολ. Σύλ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
36. Πολιτ. Σύλ. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
37. Πολιτ. Εξ. Σύλ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ
38. Πολιτ. Σύλ. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
39. Πολιτ. Σύλ. ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑΣ
40. Γυναίκες και Φίλες των ΔΕΜΕΣΤΙΧΩΝ
41. Πολιτ. Σύλ. ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ
42. Πολιτ. Σύλ. ΣΚΙΑΔΑ
43. Πολ. Σύλ. ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ
44. Σύλ. Εθελ. Αιμοδοτών Κ.Υ. ΧΑΛ/ΤΣΑΣ

μένη ανώτερη μέση τάξη αρχικά επεκτείνει τα ταξίδια της στην Γή των Θεών,
στην Ελλάδα της μυθικής Αρκαδίας. Και
εδώ τους περιμένει ένα πολιτιστικό σοκ.
Ο GustaveFlaubert, φιλοξενούμενος
σε αγροτόσπιτο τα μέσα του 19ου αιώνα,
γράφει «Στο μοναδικό δωμάτιο υπάρχουν
μόνο τα δυό μας κρεβάτια, οι σέλλες μας,
όλα τα πράγματα του Φραντζίσκο, σωροί
σπόρων, η κουζίνα, βαρέλια, μια γυναίκα και ένας άντρας που κοιμούνται, δυο
ακόμη παιδιά, κρισάρες, τάβλες, σεντόνια, κουρέλια, ξερά κρεμμύδια στο ταβάνι,
κ.λ.π. Κρεμασμένα στο τοίχο ένας λαγός
και μια γαλοπούλα. Τίποτε δεν κλείνει,
όλα τα ρεύματα που φυσάναν και πτερίζουν τα κεριά μας που στάζουν ταχύτατα.
Μέσω των οπών στο ταβάνι μπορούμε να
δούμε τον ουρανό».
Μια άλλη μορφή αγροτουρισμού ήταν
ο Προσκυνηματικός τουρισμός, που τότε λέγονταν απλά προσκύνημα. Το προσκύνημα των Ορθοδόξων Ρώσων στα
Ιεροσόλυμα τους δύο προηγούμενους
αιώνες. Ήταν μια υποχρέωση βαθειά χαραγμένη στην Ρωσική ψυχή. Πλούσιοι
και φτωχοί ξεκινούσαν από τις εσχατιές
της αχανούς χώρας, πολλές φορές με
τα πόδια σε μια πορεία που μπορεί να
κρατούσε επτά μήνες. Που έμεναν όλες
αυτές οι χιλιάδες των παλιών προσκυνητών κατά την διάρκεια του μακρινού τους
ταξιδιού; Μα σε αγροτουριστικά καταλύματα. Κατά μήκος των 7.000 χιλιομέτρων
που διήνυαν υπήρχαν μοναστήρια, κελιά,
χάνια, ξενώνες για να ακουμπήσουν τα
βράδια. Όλα αυτά ανεξάρτητα ονόματος
σε αγροτικές περιοχές κυρίως ήσαν σε
χωριάτικο επίπεδο ανέσεων και από την
γη έπαιρναν και έδιναν για τροφή στους
προσκυνητές.
Όλα αυτά άλλαξαν άρδην με την ανακάλυψη της δύναμης του ατμού. Ατμόπλοια
και ατμοκίνητοι σιδηρόδρομοι διέσχιζαν
τις θάλασσες και τους ωκεανούς, συνέδεαν τις μεγαλουπόλεις της Ευρώπης με
την Ασία και επέτρεψαν σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα του αστικού πληθυσμού
να ταξιδεύει για εργασία ή διασκέδαση.
Η περιήγηση αρχίζει δειλά-δειλά να μετατρέπεται σε τουρισμό. Παρ’ όλο που
πέρυσι επισκέφθηκαν την χώρα μας περισσότεροι από 30 εκατομμύρια τουρίστες,

το δαπανηθέν κατά κεφαλή εισόδημα
ήταν περίπου 500 ευρώ συγκριτικά με
τα 750 του 2005. Η κρατική πολιτική για
την αναστροφή της τάσης αυτής στοχεύει
πλην των άλλων και στην ενδυνάμωση
της διασύνδεσης του τουρισμού με τον
αγροδιατροφικό τομέα. Φθάσαμε έτσι
στον πυρήνα του άρθρου, την εξέταση
του αγροτουρισμού σήμερα στην Ελλάδα.
Τι είναι όμως ο αγροτουρισμός
Η αναγέννηση της ιδέας του αγροτουρισμού ξεκίνησε κυρίως από τη Ιταλία όπου,
όπως σε όλη την Ευρώπη, το εισόδημα
από μόνη την γεωργία δεν επαρκούσε
για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μιας
σύγχρονης οικογένειας. Τι είδους άνθρωποι είναι οι πελάτες των αγροτουριστικών καταλυμάτων και τι εμείς θα έπρεπε
αντιστοίχως να τους προφέρουμε. Αν και
αρχικά ήταν μια φθηνή λύση διαμονής
τώρα έχει διαμορφωθεί ένα διαφορετικό προφίλ επισκεπτών με πολλές φυσικά εξαιρέσεις. Πρόκειται γενικά για ένα
μορφωμένο κοινό που διαιρείται σε δύο
κατηγορίες. Τους νεότερους που ενδιαφέρονται περισσότερο για δραστηριότης
στην φύση και τους μεγαλύτερους δυναμικά ευκατάστατους, πολύ μορφωμένους,
κοσμογυρισμένους που επιθυμούν κάτι γνησιότερο από τον μαζικό τουρισμό.
Εμείς τι θα πρέπει να τους προσφέρουμε;
Συμβουλή 1η: Όχι αυτό που προσφέρουν τα ενοικιαζόμενα σε όλη την χώρα
δωμάτια. Δηλαδή ένα κρεβάτι, κάποιο
ντουζ, μερικά φτηνιάρικα έπιπλα και πρωινό από το supermarketμε βουτυράκια και
μαρμελαδίτσες του εμπορίου. Όλα αυτά,
και ίσως καλλίτερα, τα βρίσκουν παντού.
Συμβουλή 2η: Οφείλουμε να τους δώσουμε αυτό που αορίστως υποσχόμεθα
και προσδοκούν. Μια γνωριμία με τον
τόπο, παρέχοντες συμβουλές, εξειδικευμένες προτάσεις για εκδρομές ποικίλου
ενδιαφέροντος, για τοπικά πανηγύρια,
ίσως μαθήματα μαγειρικής, αρχαιολογίας,
γιόγκα, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.
Ακόμη παρακολούθηση των εκάστοτε γεωργικών εργασιών και ίσως συμμετοχή
τους σε αυτά.
(συνέχεια στη σελίδα 10)

ΤΣΙΠΟΥΡΟ
Το παρεάκι

Άνω Αλισσός – Αχαΐα ΤΚ 25002
Τηλ. 2693072165
Fax 2693072079
e-mail: camarisite@gmail.com

Ανακύκλωση: Πολιτισμός, Οικονομία, Προστασία του Περιβάλλοντος
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ΤΗ
Ρ
Ο
Ι
8η Γ ΟΥΡΟΥ
ΤΣΙΠ
(συνέχεια από τη σελίδα 9)
Ευκταίο τα καταλύματα να αντηχούν κάτι
από την ιστορία του κτήματος και του τόπου.
Συμβουλή 3η: Την συντροφιά μας διακριτική, σύντομη χωρίς να γίνεται φορτική. Και
ακόμη – ακόμη, αν μείνουν αρκετά, να τους
καλέσουμε να μοιραστούμε μια μέρα το φαγητό μας. Εμείς προσπαθήσαμε φέτος και
δημιουργήσαμε κάτι ανάλογο(www.orangia.
gr). Αν κάποιος σκεφθεί να προχωρήσει σε
κάτι παρόμοιο του συνιστώ να επισκεφθεί
το διαδίκτυο πληκτρολογώντας τα λήμματα:
Πολυδύναμα κτήματα, αγροτουρισμός, βραχυχρόνιες μισθώσεις. Εκεί θα δει όλες τις νομικές προϋποθέσεις και τα σημαντικά κίνητρα
που τώρα θέσπισε το κράτος. Καλή επιτυχία!

ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΣ

Στον επίλογο της ενημέρωσης ο προεδρεύων κ. Γ. Τελώνης θα αναφέρει
μεταξύ των άλλων: ‘’Ότι το τσίπουρο
της περιοχής θα μπορούσε να γίνει ο
βασικός εκπρόσωπός της με αντίστοιχο
τρόπο που έχουν συνδεθεί τοπικά παραγόμενα προϊόντα σε άλλες περιοχές της
χώρας πχ. Μαστίχα Χίου, Κουμ- Κουάτ
Κέρκυρας κα.
Εντυπωσιασμένος ο κ. Τελώνης από
τον αριθμό των συνεργαζόμενων Συλλόγων (44) υπέδειξε αυτή τη συνεργασία-μοντέλο ως το βασικό εργαλείο για
την προώθηση της πρότασής του, για
τη σύνδεση του τσίπουρου με το brand

name της περιοχής, ανέδειξε την τεράστια σημασία της συνεργασίας και
της συνεννόησης για το μέλλον του τόπου μας.
Την ανάγκη να αποτελέσει η παραγωγή
τσίπουρου στην Αχαΐα βασικό παραγωγικό της προϊόν τόνισε και από την πλευρά του και ο επίσης προεδρεύων κ. Π.
Θεοδωρόπουλος. Ενισχύοντας έτσι την
πρόταση του κου. Τελώνη να αποτελέσει δηλαδή το τσίπουρο πρεσβευτή της
περιοχής. Κάλεσε όλους τους παρευρισκόμενους να προβληματιστούν και
να αναζητήσουν τους τρόπους ώστε
να μπορούν να οδηγήσουν σε μια συνεταιριστική πρωτοβουλία δημιουργίας
μιας δηλαδή παραγωγικής μονάδας. Η
συλλογικότητα τόσων δεκάδων φορέων
είναι μια καλή αφετηρία για περαιτέρω
πρωτοβουλίες με αναπτυξιακό προσανατολισμό.
Στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα συμμετείχαν τα χορευτικά της περιοχής και η
δημοτικολαϊκή ορχήστρα του κου. Τάκη Μπαλάση με τους συνεργάτες του. Η
διασκέδαση κράτησε μέχρι αργά τις νυχτερινές ώρες ξεπερνώντας κάθε άλλη
προηγούμενη γιορτή τσίπουρου..

«Κλιματική Αλλαγή και Αστικό Περιβάλλον»
ΘΕΜΑ ΤΟΥ 28ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Το 28ο Συνέδριο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη από 9
έως 11 Νοεμβρίου με θέμα «Κλιματική Αλλαγή & Αστικό Περιβάλλον».
Όπως μας ενημέρωσαν τα μέλη της
γραμματείας το σκεπτικό του προσεχούς
Συνεδρίου έχει ως εξής:
• Η Ελλάδα έχει ήδη βιώσει τις συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής (Μάτι, Κινέτα, Μάντρα Σκόπελος κλπ.).
• Ακραία καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, τυφώνες, καύσωνες, λιώσιμο μεγάλου ποσοστού των αιώνιων πάγων μέσα σε
μερικές δεκαετίες, καθώς και η αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας της Γης είναι αδιαμ-

φισβήτητες, δυστυχώς, αποδείξεις για ένα
φαινόμενο που είναι ήδη πραγματικότητα.
• Έχει πλέον φανεί ότι η καύση ορυκτών
καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό
αέριο) καθώς και άλλων αερίων, όπως
το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου,
εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
και της κλιματικής αλλαγής.
• Την τελευταία δεκαετία, εκδηλώθηκαν
τρεις φορές περισσότερες φυσικές καταστροφές (κυρίως πλημμύρες και τυφώνες) στον κόσμο από ότι στην δεκαετία του
‘60, ενώ τετραπλασιάστηκε το κόστος των
καταστροφών από παρόμοια φαινόμενα.
• Προβλέπεται όξυνση των ακραίων καιρικών φαινομένων, άνοδος της στάθμης της

θάλασσας, κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα
και επιπτώσεις στην υγεία.
Εκτός από την ύπαιθρο μεγάλο πρόβλημα έχουν και οι πόλεις, λόγω των ειδικών
συνθηκών που επικρατούν σε αυτές, από
εγκλωβισμό της θερμότητας σε κτίρια, σε
δρόμους κλπ., από τη χρήση κλιματιστικών κλπ.
Τα αρμόδια Υπουργεία, οι Περιφέρειες,
οι Δήμοι, φορείς κλπ., μπορούν και πρέπει
να εκπονήσουν προγράμματα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών που να είναι
άμεσα εφαρμόσιμα και όχι θεωρητικά και
σε αδράνεια. Όμως και οι απλοί πολίτες
πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής.

Συμφωνεί ο Δήμος με την πρότασή μας,
για αντιπλημμυρική προστασία
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΡΓΑ ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Το στρώμα του όζοντος που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της γης και προστατεύει την ζωή από την βλαβερή καρκινογόνο ηλιακή ακτινοβολία, φαίνεται πως έχει αρχίσει και αποκαθίσταται με
ρυθμό 1% έως 3% ανά δεκαετία από το 2000, μετά την αύξηση της τρύπας
που παρατηρήθηκε το 1985.
Το γεγονός είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό καθώς το όζον λειτουργεί
ως φίλτρο το οποίο απορροφά την
υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτή θεωρείται υπεύθυνη για τον καρκίνο του
δέρματος αλλά και για την κλιματική αλλαγή με τις γνωστές συνέπιες
που επιφέρει στην ανθρωπότητα.
Στόχος του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ που υπογράφθηκε από όλες τις χώρες, μέλη του ΟΗΕ, ήταν η σταδιακή εξάλειψη και αντικατάσταση των καυσαερίων και άλλων εκπεμπόμενων
χημικών ουσιών, που καταστρέφουν το όζον, όπως οι χλωροφθοράνθρακες (CFC) που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στα ψυγεία και στα σπρέι.
Είναι η πρώτη φορά, όπως αναφέρει η έκθεση του ΟΗΕ, που έχουμε
ενδείξεις ότι η τρύπα του όζοντος πάνω από την Αρκτική τουλάχιστον έχει
μειωθεί και αυτό είναι αποτέλεσμα της οικουμενικής προσπάθειας μπροστά στον υπαρκτό κίνδυνο της υπεριώδους ακτινοβολίας. Ο ΟΗΕ χαιρέτισε την επιτυχία του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ η οποία προσέφερε
ανακούφιση στους πολίτες της υφηλίου αλλά και σε όσους αγωνίσθηκαν
για την μείωση των εκπομπών, και μέσα στους αγωνιζόμενους ήσαν και
οι οικολογικές οργανώσεις.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:
Το Διαδίκτυο: Μέχρι το
2020 προβλέπεται ότι το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητού
τηλεφώνου, από το 36% που ήταν
το 2015. Σήμερα το 66% (πάνω από
5 δις άνθρωποι) συνδέονται σε ένα
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, από 4,6
δις που ήταν στο τέλος του 2015 (μελέτη GSMA).
Τα Φυτοφάρμακα: Στα
ελληνικά χωράφια πέφτουν 30.000
τόνοι φυτοφάρμακα τον χρόνο &
κοστίζουν 170 εκ €..., χώρια οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και λοιπά.
Σ. Σεκλιζιώτης.
Η Υπογονιμότητα εδάφους: Η υπογονιμότητα των
εδαφών στη Θεσσαλία, οφείλεται στο ότι πλέον τα εδάφη οξειδώνονται λόγω της εντατικοποίησης των καλλιεργειών, της κλιματικής αλλαγής και της έλλειψης σχεδίου αμειψισποράς …Χάνουν
την οργανική τους ύλη, το πάχος υποδιπλασιάζεται χρόνο με το
χρόνο και τα εδάφη αυτά φτάνουν σε ένα οριακό σημείο (μη επιστρεπτό) που όσο λίπασμα και να βάλει ο γεωργός, όσο νερό και
να τα ποτίσει, τα συνολικά έσοδα από την καλλιέργεια των εδαφών
αυτών είναι μικρότερα από τα έξοδα, άρα καθίστανται ασύμφορα
και εγκαταλείπονται. Το γόνιμο έδαφος από 50 cm πάχους που
ήταν πριν 30 χρόνια στο Θεσσαλικό κάμπο, έχει μειωθεί στο 1,5
cm, ιδιαίτερα στα επικλινή εδάφη στον άξονα Νίκαιας- Φαρσάλων
… Καθ Ν. Δαναλάτος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γ. Κολλάτος. Στο
βιβλίο «Το έδαφος και η φροντίδα του», καθ Γ. Δαουτόπουλος.
Η Άνοια-αέρας …:

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου του Δήμου
Πατρέων λάβαμε την ακόλουθη απάντηση, σε αναφορά του Συλλόγου
μας για την αναγκαιότητα εκτέλεσης έργων στις θέσεις ‘’Πηγή Νερομάνας’’ και ‘’Φιλιμπάρδης’’ Κρήνης, για την προστασία των φυομένων
εντός της κοίτης, αλλά και για τα παρόχθια πλατάνια.
Η ανωτέρω Διεύθυνση Περιβάλλοντος συμφωνεί με την πρότασή
μας, με την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του πλατανοδάσους της Νερομάνας και συνιστά ωστόσο τοποθέτηση συρματοκιβωτίων με τη μορφή φραγμάτων κάθετος ανά βαθμών, εγκάρσια της ροής
του ρέματος και το έγγραφο με υπ’ αριθμό 55339/27/7/18 παραπέμπει
την εκτέλεση της μελέτης και του έργου στην αρμόδια δασική υπηρεσία σύμφωνα με τη σχετική 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10/8/2016).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Η ατμοσφαιρική ρύπανση -που
αποτελεί γνωστό παράγοντα
κινδύνου για έμφραγμα, εγκεφαλικό, πνευμονοπάθεια κ.α.μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο
επίσης για νευροεκφυλιστικές
παθήσεις όπως η άνοια. Έρευνα σε131.000 άτομα ηλικίας
άνω των 50 ετών σε 7 χρόνια,
του δρα Ί. Κάρεϊ. Όσοι ήσαν εκτεθειμένοι στα υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης (τόσο διοξειδίου αζώτου όσο και
σωματιδίων), είχαν κατά μέσο όρο 40% μεγαλύτερη πιθανότητα
να διαγνωσθούν με άνοια μετά από μερικά χρόνια, σε σχέση με
όσους είχαν την μικρότερη έκθεση σε περιβαλλοντική ρύπανση.
Μια πιθανή αιτία είναι ότι η ρύπανση προκαλεί χρόνια φλεγμονή στον εγκέφαλο. Πανεπιστήμιο St George’s, Λονδίνο. British
Medical Journal. presspublica.gr, 19/9/2018
ΠΗΓΗ: Agronea

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών
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Αισιόδοξα μηνύματα για
την αντιμετώπιση του
καρκίνου του παχέος εντέρου
Επιτυχηµένη η ενηµερωτική εκδήλωση έγινε στο Πνευµατικό
Κέντρο του ΙΝ Αγίου Χαραλάµπους Καλάνιστρας
(συνέχεια από τη σελίδα 3)
Είναι και οι δυο όχι μόνον εκπρόσωποι
του ΚΥΧ, αλλά και μέλη του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, ο οποίος
στην 27χρονη δράση του έχει κάνει ένα μεγάλο και δύσκολο έργο χωρίς ιδιοτέλεια και
σκοπιμότητες. Αναρωτηθήκατε ποτέ ποιο άλλο Κέντρο Υγείας διαθέτει δυο τέτοιους δραστήριους Συλλόγους όπως του Περιβάλλοντος
και των Αιμοδοτών; οι οποίοι με τις επιτυχίες
τους έχουν αναδείξει το ΚΥΧ και την περιοχή
σε όλη την Ελλάδα.
Ευχαριστούμε τον καθηγητή κ. Μακατσώρη και την κα. Σαμπαζιώτη και όλους εσάς
που είστε παρόντες.
Ευχαριστούμε επίσης τον Πρόεδρο και τα
μέλη του ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλάνιστρας και ευχόμαστε η αγαστή συνεργασία μας να έχει συνέχεια.

Η κα ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ

Η κα. Σαμπαζιώτη στην ομιλία της με θέμα
‘’Επιδημιολογία & Πρόληψη στον καρκίνο
του Παχέως εντέρου’’ ανέφερε:
Το παχύ έντερο είναι το τελευταίο τμήμα
του γαστρεντερικού σωλήνα. Ξεκινά από το
λεπτό έντερο και καταλήγει στον πρωκτό. Η
βασική του λειτουργία είναι ο σχηματισμός και
η αποβολή των κοπράνων. Ο καρκίνος του
παχέως εντέρου είναι ένας κακοήθης όγκος
που προσβάλλει το παχύ έντερο και το ορθό.
Οφείλεται στη μη φυσιολογική ανάπτυξη των
επιθηλιακών κυττάρων, που σχηματίζουν και
τους λεγόμενους πολύποδες. Οι πολύποδες
είναι συνήθως καλοήθεις, αλλά μπορεί να
εξελιχθούν σε κακοήθεις.Το 70-90% των
καρκίνων του παχέως εντέρου προέρχονται
από καλοήθεις, αδενωματώδεις πολύποδες
που διαφοροποιήθηκαν. Το 90% των ασθενών είναι ηλικίας >50 ετών.Ο καρκίνος του
παχέως εντέρου μπορεί να προληφθεί σε
μεγάλο βαθμό με την κατάλληλη διατροφή.
Προστατεύουν τον οργανισμό: Τροφές
πλούσιες σε φυτικές ίνες,το σκόρδο, το γάλα, το ασβέστιο, μη αμυλούχα λαχανικά &
φρούτα, τροφές πλούσιες σε φυλλικό οξύ,
τροφές που περιέχουν βιταμίνη D ή σελήνιο
, τα ψάρια και η σωματική άσκηση.
Αντίθετα προδιαθέτουν σε καρκίνο του παχέως εντέρου: η κατανάλωση >30gr ημερησίως αιθανόλης (άνδρες και ίσως γυναίκες),η
κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου
κρέατος, τυριών, ζωικών λιπαρών ,τροφών
που περιέχουν ζάχαρη, τροφών που περιέχουν σίδηρο, η παχυσαρκία, το κάπνισμα.
Επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου παχέως εντέρου από το γενικό πληθυσμό εμφανίζουν όσοι πάσχουν από παθήσεις
του παχέως εντέρου όπως νόσος Crohn και
ελκώδη κολίτιδα, όσοι έχουν γενετική προδιάθεση και όσοι πάσχουν από μεταβολικό
σύνδρομο.
Σε αρχικά στάδια ο καρκίνος του παχέως
εντέρου δεν εμφανίζει συνήθως συμπτώμα-

τα. Ο ασθενής όμως πρέπει να συμβουλευθεί
τον γιατρό του αν εμφανίσει: Αίμα στα κόπρανα αναιμία, αλλαγή στις κενώσεις (διάρροια, δυσκοιλιότητα ή αλλαγή στη σύσταση
ή το σχήμα των κοπράνων) ,πόνο στη κοιλιά,
φούσκωμα, αίσθημα ότι το έντερο δεν αδειάζει πλήρως μετά την αφόδευση, απώλεια
βάρους, επίμονη κόπωση. Προσοχή όμως
τα παραπάνω συμπτώματα δεν σχετίζονται
απαραίτητα με καρκίνο του παχέως εντέρου.
Η πρόληψη του καρκίνου του παχέως
εντέρου γίνεται με δύο τρόπους: α) Επηρεάζοντας θετικά τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες και β) κάνοντας τη διάγνωση
σε πρώιμο, θεραπεύσιμο στάδιο καρκίνου,
πριν από την ανάπτυξη συμπτωμάτων ή ακόμα και στην προκαρκινική φάση των πολυπόδων που μπορούν να αφαιρεθούν και να
μη δημιουργηθεί καρκίνος.
Συστήνεται προληπτικός έλεγχος σε όλα
τα άτομα ηλικίας 50-75 ετών. 60% των θανάτων από καρκίνο παχέως εντέρου θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί αν όλοι, άντρες
και γυναίκες ≥50 ήταν σε πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου .
Για την πρόληψη του καρκίνου του παχέως εντέρου κυρίως συνιστώνται:
α) Η δοκιμασία ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα η οποία ανιχνεύει μικρές
ποσότητες αίματος που οφείλεται σε μη ορατή απώλεια από καρκίνο ή σπανιότερα από
πολύποδα
β) Η κολονοσκόπηση κατά τη οποία εάν
βρεθεί κάποια ύποπτη βλάβη υπάρχει δυνατότητα λήψης δειγμάτων (βιοψίας) για ιστολογική εξέταση. Επίσης, εάν βρεθεί ένας
πολύποδας με χαρακτηριστικά που τον κάνουν εξαιρέσιμο, μπορεί να αφαιρεθεί την
ίδια στιγμή ή σε δεύτερο χρόνο από τον γιατρό που κάνει την εξέταση. Με την κολονοσκόπηση βρίσκονται οι περισσότεροι μικροί
πολύποδες και σχεδόν όλοι οι μεγάλοι πολύποδες και οι καρκίνοι.
Η κολονοσκόπηση είναι η μοναδική αποτελεσματική διαγνωστικά και θεραπευτικά
εξέταση του παχέως εντέρου.
Ο έλεγχος θα πρέπει να ξεκινά από την ηλικία των 50 ετών στα άτομα μέσου κινδύνου,
επειδή όμως η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου παχέως εντέρου σταδιακά αυξάνεται
σε άτομα κάτω των 50 ετών συνιστάται διαγνωστική αξιολόγηση και νέων ατόμων με
υποψία αιμορραγίας του παχέως εντέρου.
Προτείνεται κολονοσκόπηση κάθε 10 χρόνια ως επιλογή πρώτης βαθμίδας για τον έλεγχο των ατόμων μέσου κινδύνου για νεοπλασία
του παχέως εντέρου. Ο Προληπτικός έλεγχος
σταματάει στην ηλικία των 75 ετών εφόσον
υπάρχει προηγουμένως αρνητικός έλεγχος
με κολονοσκόπηση. Τα άτομα χωρίς προηγούμενη εξέταση θα πρέπει να εξετάζονται
μέχρι την ηλικία των 85 ετών.
Όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό του
καρκίνου παχέως εντέρου και πολυπόδων ο
έλεγχος με κολονοσκόπηση ξεκινάει νωρίτερα και γίνεται συνήθως κάθε 5 χρόνια ακλουθώντας τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού
που είναι ξεχωριστές για κάθε περίπτωση.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο καρκίνος του παχέως εντέρου είναι
ένας συχνός καρκίνος που μπορεί όμως να
προληφθεί σε μεγάλο βαθμό, με την κατάλληλη διατροφή και την εξέταση της προληπτικής κολονοσκόπησης.

Ο κ. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ

Ο κ. Μακατσώρης (Επίκ. Καθ. Παθολογίας-Ογκολογίας Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών) μίλησε για την
‘’Αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέως εντέρου’’.
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του
ορθού είναι μία από τις συχνές κακοήθειες
παγκοσμίως και είναι ο τρίτος σε συχνότητα
καρκίνος και δεύτερος σε θανάτους. Το 20%
των περιπτώσεων εμφανίζεται στο ορθό. Μερικά από τα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται περιλαμβάνουν το κοιλιακό άλγος, την
απώλεια αίματος στα κόπρανα, την εμφάνιση
σιδηροπενικής αναιμίας, την αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου, την εντερική απόφραξη.
Η διάγνωση συνήθως γίνεται με την κολονοσκόπηση κατά την οποία λαμβάνεται
βιοψία από τον όγκο. Επίσης γίνονται αιματολογικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν και τη
μέτρηση καρκινικών δεικτών (CEA), αξονική
ή μαγνητική τομογραφία κοιλίας καθώς και
ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία θώρακος με σκοπό τον έλεγχο για απομακρυσμένες μεταστάσεις.
Το στάδιο της νόσου εξαρτάται από το αν ο
καρκίνος είναι εντοπισμένος μόνο στην αρχική εστία (στάδιο Ι και ΙΙ), από το αν έχει επεκταθεί σε περιοχικούς λεμφαδένες (στάδιο
ΙΙΙ) ή αν έχει δώσει μεταστάσεις αλλού (στάδιο IV) και δίνει μια εκτίμηση της πρόγνωσης
της νόσου. Όταν είναι σταδίου Ι/ΙΙ η πρόγνωση είναι καλή με 5ετή επιβίωση πάνω από
80% ενώ στο στάδιο ΙΙΙ η 5ετής επιβίωση είναι περίπου 70%. Στο στάδιο IVη πρόγνωση
είναι χειρότερη με 5ετή επιβίωση στο 20%
των ασθενών.
Η θεραπεία εξαρτάται από το στάδιο της
νόσου και οι κύριες θεραπείες είναι το χειρουργείο, η συστηματική θεραπεία (χημειοθεραπεία και στοχεύουσες / βιολογικές
θεραπείες) ενώ στον καρκίνο του ορθού επίσης χρησιμοποιείται και η ακτινοθεραπεία.
Το χειρουργείο περιλαμβάνει την αφαίρεση του παχέος εντέρου που βρίσκεται ο
όγκος καθώς και την αφαίρεση των περιοχικών λεμφαδένων (χρειάζεται να αφαιρεθούν
τουλάχιστον 12 λεμφαδένες). Τα χειρουργικά όρια πρέπει να είναι ελεύθερα από την
παρουσία καρκίνου. Τα τελευταία χρόνια
χρησιμοποιείται η λαπαροσκοπική χειρουργική η οποία είναι πιο καλά ανεκτή από τον
ασθενή, με λιγότερο άλγος και με λιγότερες
μετεγχειρητικές επιπλοκές. Επίσης μελέτες
έχουν δείξει ότι το ογκολογικό αποτέλεσμα
είναι εφάμιλλο της ανοικτής χειρουργικής
επέμβασης. Στον καρκίνο του ορθού πολύ συχνά χρησιμοποιείται προ-εγχειρητική
ΧΜΘ σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία και
ακολούθως γίνεται χειρουργείο.
Η συστηματική θεραπεία έχει ρόλο ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Ακόμα και μετά
από πλήρη αφαίρεση της νόσου μπορεί να
υπάρχουν μικροσκοπικές μεταστάσεις που

δεν φαίνονται. Στη νόσο σταδίου Ι η πιθανότητα αυτή είναι χαμηλή και επομένως δε
συνιστάται συμπληρωματική θεραπεία. Στο
στάδιο ΙΙ, όταν ο όγκος έχει διηθήσει το τοίχωμα του εντέρου αλλά δεν έχει προσβάλλει
τους λεμφαδένες η χρησιμότητα της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας στο να μειώσει
τον κίνδυνο υποτροπής είναι αμφιλεγόμενη,
το όφελος είναι σχετικά μικρό (3-5%) και συνυπολογίζονται και άλλα χαρακτηριστικά του
όγκου (διαφοροποίηση, αριθμός λεμφαδένων
που έχουν αφαιρεθεί, μοριακά χαρακτηριστικά, κ.α.) για να ληφθεί η απόφαση για χημειοθεραπεία. Στο στάδιο ΙΙΙ όπου υπάρχει
προσβολή λεμφαδένων συνιστάται η χορήγηση συμπληρωματικής χημειοθεραπείας
καθώς το όφελος από αυτή ξεπερνά το 10%.
Η θεραπεία που χρησιμοποιείται πιο συχνά
περιλαμβάνει το συνδυασμό 3 φαρμάκων:
οξαλιπλατίνα, 5-φθοριοουρακίλη και λευκοβορίνη τα οποία χορηγούνται ενδοφλεβίως ανά 2 εβδομάδες. Αντί για ενδοφλέβια
5-φθοριοουρακίλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί
η καπεσιταμπίνη η οποία χορηγείται από το
στόμα. Η καθιερωμένη διάρκεια θεραπείας
έως τώρα ήταν για 6 μήνεςαλλά πολύ πρόσφατα δεδομένα έχουν δείξει ότι αρκετοί
ασθενείς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
της νόσου θα μπορούσαν να πάρουν χημειοθεραπεία για 3 μήνες αντί για 6 μήνες.
Μετά την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας ο ασθενής μπαίνει σε
πρόγραμμα παρακολούθησης με κλινικό και
παρακλινικό έλεγχο ανά 3 μήνες για 3 έτη και
ακολούθως ανά 6 μήνες για 2 έτη και μετά
ανά έτος. Όταν υπάρχει μεταστατική νόσος
(στάδιο IV), η αντιμετώπιση βασίζεται στη χορήγηση χημειοθεραπείας και στοχευτικών /
βιολογικών θεραπειών. Ο σκοπός της θεραπείας είναι να βελτιώσει την επιβίωση αλλά
και να δώσει τη δυνατότητα ακόμα και ίασης
σε κάποιους ασθενείς. Επίσης έχει τη δυνατότητα να ανακουφίσει από συμπτώματα της
νόσου και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.
Τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο που έχει
συμβεί με τη χρήση σύγχρονων φαρμάκων

Άποψη κο

ινού

έχει βελτιωθεί σημαντικά η μέση επιβίωση
των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου, έχοντας αυξηθεί από τους 6
μήνες στους περισσότερους από 30 μήνες.
Επίσης όπως αναφέραμε, κάποιοι ασθενείς
που ανταποκρίνονται καλά στη συστηματική
θεραπεία μπορεί να υποβληθούν ακολούθως
σε χειρουργική αφαίρεση μεταστάσεων και
μερικοί από αυτούς ακόμα και να ιαθούν.
Για τη συστηματική θεραπεία χρησιμοποιούνται διάφορα φάρμακα τα οποία περιλαμβάνουν ΧΜΘ (φλουοροπυριμιδίνες,
οξαλιπλατίνα, ιρινοτεκάνη, TAS-102), επίσης
στοχευτικές / βιολογικές θεραπείες οι οποίες συνήθως είναι μονοκλωνικά αντισώματα
τα οποία στοχεύουν διάφορα μόρια τα οποία
συμμετέχουν στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Τέτοιες θεραπείες είναι τα
αντισώματα εναντίον του EGFR (cetuximab,
panitumumab)και φάρμακα που στοχεύουν
την αγγειογένεση (bevacizumab, aflibercept,
regorafenib). Επίσης υπάρχουν πρόσφατα
δεδομένα ότι και η ανοσοθεραπεία μπορεί
να βοηθήσει ασθενείς των οποίων ο όγκος
έχει συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά
(μικροδορυφορική αστάθεια).
Οι συστηματικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται μπορούν να έχουν τοξικότητες που
σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι και
σημαντικές, Πιο συχνά μπορεί να εμφανισθεί
διάρροια, ναυτία, βλεννογονίτιδα, μυελοτοξικότητα. Επιπλέον μπορεί να υπάρχει νευροτοξικότητα (οξαλιπλατίνα), υπέρταση και
θρομβωτικά επεισόδια (αντιαγγειογενετικοί
παράγοντες), εξάνθημα (παράγοντες εναντίον του EGFR).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι μια συχνή κακοήθεια η
οποία είναι αντιμετωπίσιμη ιδίως στα αρχικά
στάδια. Χρειάζεται διεπιστημονική αντιμετώπιση με τη συμμετοχή διαφόρων ειδικοτήτων.
Οι σύγχρονες θεραπείες έχουν βελτιώσει την
πρόγνωση αλλά ο βασικός παράγοντας που
θα βοηθήσει στη μείωση των θανάτων είναι
η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη.

Ανακύκλωση: Πολιτισμός, Οικονομία, Προστασία του Περιβάλλοντος
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Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γοητεύει τους επισκέπτες
η βόρεια Εύβοια
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Στην 7ήμερη απόδρασή μας είχαμε την ευκαιρία να
ξεκουραστούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να κάνουμε λουτροθεραπεία, είτε στο ιδιωτικό υδροθεραπευτήριο-πισίνα
του ξενοδοχείου μας, είτε στην εκτεταμένη παραλία της
Αιδηψού, εκεί όπου καταλήγουν πολλές από τις ιαματικές
πηγές της, είτε υπόγειες είτε επιφανειακές. Η φήμη των
πηγών αυτών ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια εκεί όπου
οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και στρατηγοί είχαν επισκεφθεί
την Αιδηψό. Σήμερα σώζονται ερείπια των λουτρών με
την ονομασία ‘’Λουτρά του Σύλλα’’.
Σήμερα η Αιδηψός έχει και πάλι πολύ τουρισμό. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες εξυπηρετούν τους λουόμενους και κάνουν τη διαμονή τους πιο ευχάριστη. Έτσι
κι εμείς είχαμε στο ξενοδοχείο μας καλή περιποίηση, καλό φαγητό και την ευκαιρία να γλεντήσουμε. Το μεγάλο
‘’γλέντι’’ όμως γινόταν κάθε πρωί στην πισίνα-υδροθεραπευτήριο του ξενοδοχείου. Χαρούμενες φωνές αντηχούσαν σαν τιτιβίσματα πουλιών, ήταν μια απόδειξη ότι
οι λουόμενοι απολάμβαναν το μπάνιο τους.
Η Αιδηψός συνδυάζει το καταπράσινο ορεινό περιβάλλον με μια πανέμορφη ακτή και κατά μήκος αυτής
εκτείνεται ένας πεζόδρομος με ταβέρνες, ουζερί, καταστήματα, ξενοδοχεία. Ξεχωρίζουν οι εκκλησίες της: όπως των πολιούχων
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Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Παντελεήμονα, με τα παρεκκλήσια τους και άλλες.
Με τις τρεις απογευματινές εξορμήσεις γνωρίσαμε
και τις ομορφιές της Βόρειας Εύβοιας, μέσα από συναρπαστικές διαδρομές, όπου σε πολλά σημεία το πράσινο
αγγίζει τη θάλασσα. Γνωρίσαμε ακόμη, γραφικά παραλιακά χωριά όπως το Νέο Πύργο, τους Ωρεούς, το Πευκί,
κα. Περάσαμε και από τη Νέα Σινασό, όπου θαυμάσαμε
στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου παλαιές και πολύ
ενδιαφέρουσες εικόνες, που οι πρόσφυγες κάτοικοί της
μετέφεραν από την Καππαδοκία. Επίσης προσκυνήσαμε
τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Ντινιούς στην εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μέσα σε μια καταπράσινη ρεματιά. Εκεί ο ιερέας της Σινασού ανέπεμψε Δέηση
προς την Παναγία, πράγμα που μας ευχαρίστησε όλους.
Μας άρεσε επίσης η γραφική, κτισμένη αμφιθεατρικά, Λίμνη με τα παραδοσιακά της σπίτια, το γραφικό λιμάνι της, τα ψαρομάγαζα και τη νησιώτικη γοητεία της.
Τα προσκυνήματά μας στη Μονή του Οσίου Δαυίδ, με
τις πολλές παλιές τοιχογραφίες και τα ευωδιάζοντα οστά
του. Εκεί όπου ασκήτευσε αυτός ο Όσιος Γέροντας γύρω στο 1500 μΧ., εκεί και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, τον τάφο του οποίου επίσης
προσκυνήσαμε.
Ο καιρός ήταν ευνοϊκός και μπορέσαμε να προσκυνήσουμε και το θαυματουργό σκήνωμα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπι-που το είχαν κι
αυτό μεταφέρει οι πρόσφυγες από το Προκόπι της
Καππαδοκίας-ύστερα από μια διαδρομή, μέσα από
ένα αιωνόβιο πλατανοδάσος, παράλληλα σε ένα ποτάμι που είχε υπερχειλίσει λίγες ημέρες πριν, λόγω
του τυφώνα, και είχε προκαλέσει καταστροφές στο
Μαντούδι και το Προκόπι.
Όλη η Β. Εύβοια μας γοήτευσε με τη φυσική της
ομορφιά, την ιστορία της, τα προσκυνήματά της, τα
ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά της, που γευτήκαμε και οι εμπειρίες αυτές θα μας μείνουν αξέχαστες. Δεν έχουμε παρά να ευχαριστήσουμε το
Σύλλογό μας για αυτή την εκδρομή, που στόχευε
τόσο στη σωματική όσο και την ψυχική μας υγεία
και δεν ήσαν λίγοι αυτοί που ζήτησαν τη σύντομη επανάληψή της, αλλά με περισσότερες
μέρες παραμονής.

Στα πλαίσια του 21ο Φόρουμ Ανάπτυξης συμμετέχει και ο Σύλλογός μας. Διοργανώνεται κάθε χρόνο με επιτυχία από τον εκδότη της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας
‘’Σύμβουλος Επιχειρήσεων’’ κ. Παναγιώτη Γιαλένιο. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο
ξενοδοχείο ‘’Αστήρ’’ Πατρών το διήμερο 24 & 25 Νοεμβρίου.
Κεντρικό θέμα του φετινού Φόρουμ είναι «Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»
με θέμα της δικής μας παρουσίας το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ. Ένα θέμα υψίστης σπουδαιότητας
για το παρόν και το μέλλον της χώρας μας, με ένα εκλεκτό και ειδικό επιτελείο ομιλητών,
το οποίο θα γίνει το Σάββατο 24 Νοεμβρίου και από ώρα 7 μμ. έως 9 μμ., στον ημιώροφο του ξενοδοχείου. Ομιλητές θα είναι οι:
1 κ. Κοτζαμάνης Βύρων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης), Καθηγητού Δημογραφίας, ΘΕΜΑ: «Ελλάδα, δημογραφικές
εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις».
2 κα. Τραγάκη Αλεξάνδρα, Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Γεωγραφίας), Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Οικονομικής Δημογραφίας ΘΕΜΑ: «Δημογραφία, ο υποτιμημένος καθοριστικός ρυθμιστής των εξελίξεων της εποχής μας».
3 κ. Ευστάθιος Αδαμόπουλος, Οικονομολόγος, Μέλος του ΔΣ της Ανωτάτης Ομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος ΘΕΜΑ: ‘’Η επέκταση της πολυτεκνίας ως πρόταση άμβλυνσης
του Δημογραφικού προβλήματος’’
4 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: κ. Χρυσανθόπουλος Κωνσταντίνος, Ομ. Καθηγητής Ιατρικού Τμήματος
Πανεπιστημίου Πατρών. Πρόεδρος Πανελλήνιας Γηριατρικής & Γεροντολογικής Εταιρείας
5 ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ: κ. Διαμαντόπουλος Αθανάσιος, Αμ. Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Νεφρολόγος, Αρχαιολόγος
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου
Με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας κατέθεσαν στεφάνους, η μεν πρόεδρος κα. Ι. Θεοδωροπούλου στο
ηρώον της Χαλανδρίτσας, ο δε κ. Ι. Πολυδωρόπουλος στο ηρώον της Οβρυάς κατά τη διάρκεια της τέλεσης της επιμνημόσυνης δέησης για τους πεσόντες στον Ελληνοιταλικό πόλεμο.

Κατάθεση στεφάνου από την πρόεδρο
του Συλλόγου Ιωάννα Θεοδωροπούλου
στο ηρώον της Χαλανδρίτσας

Κατάθεση στεφάνου από τον κ. Ι. Πολυδωρόπουλο μέλος του Δ.Σ. στο ηρώον της Οβρυάς

Επόμενες Εκδηλώσεις Συλλόγου

18 Νοεμβρίου: Ιατροκοινωνική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Ι Ν Κοίμησης Θεοτόκου Οβρυάς με θέμα: ‘’Υπέρταση & Καρδιά’’,
ώρα 5.30 μ.μ.

24 Νοεμβρίου: Συμμετοχή του Συλλόγου
στο 21ο Forum Ανάπτυξης στο ξενοδοχείο Αστήρ
και ώρα 7-9 μμ, με θέμα: ‘’Ο δικός μας επαναπροσανατολισμός στο Δημογραφικό’’.

27 Ιανουαρίου: Κοπή πίτας & Εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου στο Κτήμα
Διαμαντή (Θέση Κουρλαμπά) και ώρα 5.30 μ.μ.

1-2-3 Φεβρουαρίου: Χειμερινή εκδρομή σε Καβάλα-Ξάνθη-Άβδηρα-Φιλίππους

