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

Η ΓΗ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

Η συµµετοχή, η συλλογικότητα
και η οργάνωση,

πλανήτης
ώρα µηδέν

διέκριναν την

5η Γιορτή Τσίπουρου

Μ

ε μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Κτήμα
Διαμαντή (θέση Κουρλαμπά) η 5η Γιορτή
Τσίπουρου, από το Σύλλογο Προστασίας
Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας με την συμμετοχή των κάτωθι 28 Πολιτιστικών Συλλόγων: 1. Χαλανδρίτσας, 2. Βασιλικού
«Ο Αγ. Αθανάσιος», 3. Πλατανόβρυσης Ερυμάνθου,
4. Απανταχού Λεοντιτών «Ο Άγιος Ανδρέας», 5.
Σταροχωρίου, 6. Φαρρών «Η Αλληλεγγύη», 7.
Ελληνικού Αχαΐας «Ο Αγ. Αθανάσιος», 8. Μιραλίου
«Ο Αγ. Νικόλαος», 9. Μορφωτικός Καρουσιωτών
Καλαβρύτων «Ο Αγ. Δημήτριος», 10. Σκιαδά «Ο Αγ.

Ιωακείμ», 11. Ερυμάνθειας, Δήμου Ερυμάνθου, 12. Θέας
«Η Ζωοδόχος Πηγή», 13. Κάτω Καλλιθέας «Η Πρόοδος»,
14. Φιλοδασικός Σαραβαλίου «Ο Αγ. Νικόλαος», 15. Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήνης Πατρών «Ο Αγ.
Αθανάσιος», 16. Κρυσταλόβρυσης Πατρών, 17. Σουλίου
Πατρών «Η Πρόοδος», 18. Ρακίτας «Η Αγία Παρασκευή»,
19. Περιβόλας Πατρών, 20. Άνω Οβρυάς «Ο Προφήτης
Ηλίας», 21. Νεάπολης Πατρών, 22. Μπεγουλακίου «Οι Άγ.
Απόστολοι», 23. Συνοικίας «Ροδοπούλου» Πατρών, 24.
Μεταμόρφωση Σωτήρος Πατρών, 25. Μοίρα «Η Θάνα»,
26. Μακρυγιάννη Πατρών, 27. Χορευτικός Όμιλος «Καρατζάδες», 28. Εθελοντών Αιμοδοτών Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
«Ο Αγ. Χαράλαμπος». (συνέχεια στη σελίδα 4)

Ηµερίδα Έντοµα και ∆ηµόσια Υγεία

Μεσάζοντες και
µεγαλοεµπόρους
έχουµε, Στρατηγικό
σχέδιο έχουµε;

σΕΛ. 3

προκλητική

η επανεμφάνιση των
Πυρηνελαιουργείων
της Β.Ι.Π.Ε.
σΕΛ. 2

Μερική άποψη
του ακροατηρίου

Σ

ημαντικές οι επισημάνσεις στην
ενημερωτική ημερίδα που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της
περιοχής του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
Tα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία
αύξηση στα νοσήματα που μεταδίδονται
από διαβιβαστές, όπως είναι τα έντομα
και τα άλλα αρθρόποδα ιατρικής σημασίας.
Σε πολλές περιπτώσεις η ατομική προστασία δεν είναι αρκετή και απαιτούνται
δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα εκ
μέρους και της πολιτείας. Η έλλειψη ενημέρωσης και η απουσία κατανόησης για
την σωστή αντιμετώπιση των αρθροπόδων υγειονομικής σημασίας, οδήγησε το
Σύλλογο στην οργάνωση της ημερίδας
σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με θέμα «Έντομα
και Δημόσια Υγεία», η οποία πραγματο-

ποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2015 στην
αίθουσα Τύπου του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πάτρας.
Την εκδήλωση συντόνισε ο αναπληρωτής καθηγητής της Ιατρικής του Παν/
μίου Πατρών, κ. Απόστολος Βανταράκης και την προλόγισε ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Δετοράκης,
υγιεινολόγος.
Οι ομιλητές, Δρ. Παναγιώτης Μυλωνάς, ερευνητής του Τμήματος Εντομολογίας και Ζωολογίας, αναπληρωτής
Δ/ντής του Ινστιτούτου μαζί με τον Δρ.
Αντώνιο Μιχαηλάκη, επίσης ερευνητή
του Τμήματος Εντομολογίας και Ζωολογίας του Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, κάλυψαν διεξοδικώς το ενδιαφέρον
και πάντα επίκαιρο θέμα και στο τέλος
των εισηγήσεών τους, δέχθηκαν πάρα
πολλές ερωτήσεις από τους παρευρισκομένους.

Η συμμετοχή του κοινού κρίθηκε ικανοποιητική, με το δεδομένο των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν εκείνες
τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.
Η ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων
«Η συμβίωση του ανθρώπου με τα έντομα» και «Τα κουνούπια και η Δημόσια
Υγεία και ποια η σημασία της εντομολογικής επιτήρησης», ήταν εξαιρετικές.
Αναφέρθηκαν τόσο στις ευεργετικές
επιδράσεις στον άνθρωπο, όσο και στις
επιζήμιες. Τόνισαν ότι τα κουνούπια που
μας ενοχλούν είναι μόνο τα θηλυκά.
Υπάρχουν χιλιάδες είδη εντόμων σε όλο
τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στα νοσήματα που μεταδίδονται από αυτά με μοναδικά μέτρα
πρόληψης (αφού δεν υπάρχουν εμβόλια), όλα εκείνα που αποτρέπουν την
επαφή μαζί τους, ατομικά και γενικά.
(συνέχεια στη σελίδα 5)

Με υγεία, ειρήνη
και αγάπη
να περάσετε
τις εορτές

Στις 30 Νοεμβρίου, έγινε στο Παρίσι, η 21η Παγκόσμια διάσκεψη για το
κλίμα, η σημαντικότερη διεθνής συνάντηση των τελευταίων έξι ετών. Συμμετείχαν 195 χώρες και παρέστησαν 157
αρχηγοί κρατών. Σκοπός της συνόδου
ήταν η παγκόσμια απεξάρτηση από τα
ορυκτά καύσιμα και η επιτακτική ανάγκη για τη μείωση των εκπεμπόμενων
τοξικών αερίων για την αναχαίτιση του
φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς
και η τη μείωση της κατανάλωσης των
φυσικών πόρων. (συνέχεια στη σελ. 8)

25ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕ∆Ε

όικόνόμικη
κριση κΑι
πΕριΒΑΛΛόν
σΕΛ. 3

∆ώσε λάδι
του φτωχού,
Και θα έχεις
φως Χριστού…

σΕΛ. 8

Το 2016
να διακριθεί για
την προστασία
του περιβάλλοτος
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Η ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας

πρόΫπόΘΕσΕισ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Σ

ε οποιαδήποτε γεώτρηση απαιτείται περίφραξη,
καθαρισμός του γύρω χώρου σε ακτίνα τουλάχιστον πέντε μέτρων, αλλά και τοποθέτηση περιμετρικά της οπής άντλησης σκυροδέματος
Όταν τα υπέργεια μεταλλικά στοιχεία της δεξαμενής
παρουσιάζουν οξείδωση, πρέπει να αντικατασταθούν
ή να βαφούν(ελαιοχρωματισμός με τρίψιμο κ.λπ.)
Η πρόσβαση προς τις δεξαμενές να είναι εύκολη.
Οι αγωγοί της ύδρευσης πρέπει να βρίσκονται 0,5
– 1 μ. υψηλότερα των υπονόμων, με βάθος τοποθέτησης αυτών 0,8 – 1 μ.
Το νερό των πηγών παρά τις προϋποθέσεις μπορεί
να περιέχει μικροοργανισμούς ή και άλλα οργανικά στοιχεία. Αυτά παρασύρονται κατά τη μεταφορά
του νερού στο δίκτυο ύδρευσης, πόσο μάλλον όταν
γύρω από την πηγή, υπάρχουν εστίες μόλυνσης,
περιττώματα ζώων, χημικές ουσίες από απόβλητα,
κ.ο.κ., τα οποία καταναλώνονται με τις βροχές στον
υδροφόρο ορίζοντα. Κάποιοι από τους μικροοργανισμούς αυτούς μπορεί να είναι παθογόνοι και είναι
δυνατόν να προκαλέσουν προσωρινές διαταραχές
στην υγεία. Επομένως το πόσιμο νερό, απαραίτητο
είναι να απολυμαίνεται προτού καταναλωθεί.
Χλωρίωση του νερού. Το χλώριο είναι ισχυρό οξειδωτικό (απολυμαντικό) μέσο, το οποίο δρα άμεσα
και γρήγορα, καταπολεμώντας τους παθογόνους
μικροοργανισμούς.
Η ποσότητα χλωρίου που διοχετεύεται στη δεξαμενή δεν είναι πάντα σταθερή, αλλά εξαρτάται από την
κατανάλωση, την ποιότητα του νερού, τον αριθμό
των μικροοργανισμών που υπάρχουν, στοιχεία που

μεταβάλλονται συνεχώς.
Η ποσότητα του χλωρίου που αναμιγνύεται με το
νερό πρέπει να είναι υπό συνεχή έλεγχο, προκειμένου να αποφευχθούν τα αντίθετα αποτελέσματα.
Οι αποθήκες χλωρίου πρέπει να βρίσκονται σε οικίσκο με ειδική μόνωση και σε σκοτεινό θάλαμο,
ώστε το αποθηκευμένο χλώριο να μην επηρεάζεται
από τη θερμοκρασία και το φως.

Τρόπόι Εξόικόνόμησησ
πόσιμόυ νΕρόυ σΤό σπιΤι
Βρύσες : Φροντίζουμε να διορθώνουμε αμέσως τις
βρύσες που στάζουν, αφού μία ελαττωματική βρύση, έστω και αν στάζει σταγόνα-σταγόνα, σπαταλά
αρκετούς τόνους νερού.
Το καλοκαίρι να έχουμε νερό σε μπουκάλια στο
ψυγείο, αντί να αφήνουμε τη βρύση να τρέχει κάθε φορά, για να έχουμε ένα δροσερό ποτήρι νερό.
Κατά το πλύσιμο των πιάτων με το χέρι, γεμίστε
μία λεκάνη με νερό και το ανάλογο απορρυπαντικό. Ξεβγάλτε γρήγορα τα οικιακά σκεύη με χαμηλή
ροή σε μία δεύτερη λεκάνη. Το νερό της λεκάνης
για το ξέβγαλμα, αν δεν έχει μέσα του πολύ απορρυπαντικό μπρούμε να το χρησιμοποιήσουμε για
πότισμα φυτών.
Αφήστε τα λερωμένα πιάτα να μουλιάσουν, αντί να
απομακρύνουμε τα αποφάγια κάτω από ανοικτή
βρύση για αρκετή ώρα.
Χρησιμοποιούμε το πλυντήριο πιάτων και ρούχων
μόνο και εφόσον είναι γεμάτα, επιλέγοντας πάντα

το οικονομικό πρόγραμμα.
Εγκαθιστούμε τουαλέτα με καζανάκι διπλής ρύθμισης ώστε να έχουμε την επιλογή να αδειάζουμε
μόνο μισό νερό από το καζανάκι. Σε παλαιές τουαλέτες, μπορούμε να τοποθετήσουμε στο καζανάκι
του αποχωρητηρίου, πλαστική μπουκάλα με άμμο ή
νερό, ώστε να περιορίσουμε αισθητά την ποσότητα
νερού που καταναλώνουμε.
Ποτέ γεμάτη την μπανιέρα. Προτιμούμε το ντους,
χωρίς να αφήνουμε το νερό να τρέχει συνεχώς και
άσκοπα όταν σαπουνιζόμαστε.
Αν δεν έχουμε κυκλοφορητή ζεστού νερού, μαζεύουμε σε κουβάδες το κρύο νερό μέχρις ότου
έρθει το ζεστό.
Το νερό που περισυλλέγετε στους κουβάδες (από το
ντους) να το χρησιμοποιείτε για τη λεκάνη της του-

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
αλέτας, αντί να κάνετε συνεχή χρήση στο καζανάκι.
Μην αφήνετε τη βρύση ανοιχτή όταν βουρτσίζετε
τα δόντια σας ή πλένετε τα χέρια σας. Κλείνοντας
τη βρύση όση ώρα σαπουνίζουμε τα χέρια μας ή
βουρτσίζουμε τα δόντια μας, εξοικονομούμε τουλάχιστον 15 λίτρα νερού το λεπτό.
Μην αφήνετε το νερό να τρέχει, ξυρίζοντας ή πλένοντας το πρόσωπό σας. Για να ξεπλύνουμε το ξυραφάκι μας, αφήνουμε να τρέξει λίγο νερό στο νιπτήρα
με την τάπα κλειστή, αντί να ξεπλύνουμε με ανοιχτή
τη βρύση και χωρίς τάπα.
Για το βούρτσισμα των δοντιών, βρέχουμε την οδοντόβουρτσά μας πριν αρχίσουμε να βουρτσίζουμε
τα δόντια μας και χρησιμοποιούμε ένα ποτήρι νερό
για να ξεπλύνουμε το στόμα μας.
Για το πλύσιμο φρούτων και λαχανικών, πλένουμε
τα φρούτα και τα λαχανικά σε λεκάνη με νερό και
χρησιμοποιούμε αργότερα το ίδιο νερό για το πότισμα των λουλουδιών.
Ποτίζουμε τον κήπο πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το
βράδυ, όταν δηλαδή η θερμοκρασία και η ταχύτητα του αέρα είναι πολύ χαμηλές. Αυτά μειώνουν τις
απώλειες του νερού από την εξάτμιση,
Στην εξοικονόμηση του νερού είναι προτιμότερη η
εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος. Βεβαιωνόμαστε ότι λειτουργεί σωστά και δεν υπάρχουν διαρροές κατά μήκος του δικτύου.
Επιλέγουμε φυτά κήπου που δεν απαιτούν καθημερινά πότισμα (ανθεκτικά στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και που δεν χρειάζονται
πολύ νερό).

Προκλητική η επανεμφάνιση των Πυρηνελαιουργείων της Β.Ι.Π.Ε.
Αντιπροσωπεία του συλλόγου μας στη συνάντηση των φορέων στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας

Τ

ο Δ.Σ. του Συλλόγου με αφορμή την επαναδραστηριοποίηση των πηρηνελαιουργείων της Β.Ι.Π.Ε. χωρίς πιθανά, την τήρηση
των απαραίτητων προϋποθέσεων και μετά
από καταγγελίες αγανακτισμένων πολιτών της
περιοχής, απέστειλε το ακόλουθο έγγραφο
διαμαρτυρίας στους αρμόδιους φορείς: 1. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, 2. Αντιπεριφερειάρχη Δ. Ελλάδος, 3. Υπηρεσία Περιβάλλοντος,
4. Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 5.Δημάρχους Ερυμάνθου, Πατρέων και Δυτικής Αχαϊας
και 6. στους Βουλευτές Αχαΐας.
«Δεν πέρασαν πολλοί μήνες αφ’ ότου ασχοληθήκαμε τελευταία φορά με το χρονίζον αυτό πρόβλημα, τόσον εσείς ως Περιφερειακή Διοίκηση
όσο και εμείς ως περιβαλλοντικοί φορείς, που
γινόμαστε αποδέκτες διαμαρτυριών και κραυγών
απόγνωσης από τους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής Πατρών.
«Πνιγόμαστε, κάντε κάτι», ακούσαμε πάλι πρό-

σφατα από την επαναλειτουργία των πυρηνελαιουργείων, «δεν αντέχουμε τη δυσοσμία και τις
εκπομπές των αερίων» με ό,τι αυτά περιέχουν.
Σε τελευταία μας αναφορά είχαμε ζητήσει από
τους υπευθύνους να εφαρμόσουν προληπτικά
μέτρα, εάν ήθελαν να επαναδραστηριοποιήσουν
την επιχείρησή τους, η οποία βλάπτει το περιβάλλον, είναι δυνητικά επιζήμια για τη Δημόσια
Υγεία και τέλος, δεν απολαμβάνει της κοινωνικής συναίνεσης με τις προϋποθέσεις που σήμερα λειτουργεί.
Είχαμε ζητήσει 1) τα πυρηνελαιουργεία να υπαχθούν στους περιβαλλοντικούς όρους με την
απαραίτητη προϋπόθεση την εγκατάσταση μόνιμου καταγραφέα εκπομπών, στα απαγωγικά συστήματά τους, 2) τα εγκατεστημένα στην Β.Ι.Π.Ε.
πυρηνελαιουργεία να τοποθετήσουν μόνιμα συστήματα καταγραφής και ελέγχου των αέριων
ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, βαρέα μέταλλα
καθώς και πτητικές οργανικές ενώσεις) για την

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: Κοτσώνης Βασίλειος
Υπεύθυνη ύλης: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
Tηλ. και Φαξ: 2610-271.500
Συντακτική Επιτροπή: Γκοτσοπούλου Γεωργία, Δενδρινού Άννα,
Δετοράκης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόμβα Ευθυμία,
Κωστοπούλου Δώρα, Πανταζή Βούλα,
Εκτύπωση – Μοντάζ: Φορτώσης

αυτόματη καταγραφή των παραμέτρων και με
την εξέταση σε online σύστημα πληροφόρησης,
τα αποτελέσματα να δίδονται τόσο στις υπηρεσίες της Περιφέρειας όσο και στις υπηρεσίες των
γειτνιαζόντων Δήμων, 3) Να γίνει εγκατάσταση
φίλτρων για τον περιορισμό ή και μηδενισμό
των εκπομπών των αέριων ρύπων.
Χθες, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου μέλη του Δ.Σ. έλαβαν τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας από κατοίκους
της περιοχής δραστηριότητάς μας (Φαρρές, Ίσωμα, Δαφνούλα, Βασιλικό, κλπ.) καταγγέλλοντας
για άλλη μία φορά την προκλητική, για την τοπική μας κοινωνία, λειτουργία των πυρηνελαι-

ουργίων της Β.Ι.Π.Ε. «Πνιγόμαστε, κάντε κάτι!»,
επαναλάμβαναν.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας παρακαλεί και
πάλι, αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο, να «σώσετε»
και πάλι την κατάσταση, από την επαναλειτουργία των πυρηνελαιουργείων. Είναι υποχρέωση
όλων μας να προστατέυσουμε την υγεία και την
ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Η
όλη εικόνα που βγάζουμε στης περιοχή μας,
μας εκθέτει ακόμη και τουριστικά, ειδικά αυτές
τις ημέρες, με τον εορτασμό του Αγ. Ανδρέα.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα πράξετε και πάλι τα επιβεβλημένα, είτε για οριστική παύση, ή είτε για

συμμόρφωση των επιχειρηματιών, οι οποίοι
δεν φαίνονται διατεθειμένοι να συνεργαστούν.»
Έγγραφα διαμαρτυρίας απέστειλαν και οι περιβαλλοντικοί φορείς της ΟΙΚΙΠΑ, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Αλισσού και Ωλενίας,
κ.α. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γρ. Αλεξόπουλου. Μετά τα όσα δημοσιοποιήσαμε( με την επιστολή που στείλαμε
στους φορείς και στα ΜΜΕ) τόσο για τις δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία, από την εκπομπή
των δύσοσμων αερίων, όσο και για τις προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας (με ένα online
σύστημα) που ασφαλώς η όλη αυτή κατάσταση
εκθέτει τον τόπο, τους φορείς, αλλά και προκαλεί την δυσανασχέτηση και τη δυσφορία των
κατοίκων, μέχρι και την Πάτρα, παρα ταύτα οι
επιχειρηματίες εξακολουθούν να εμμένουν
στις απόψεις τους.
Αυτό μάλιστα πρόεκυψε, πρώτον από τη συνάντηση των φορέων και των επιχειρηματιών,
που έγινε στη Κάτω Αχαΐα, μετά από πρόσκληση του τοπικού Δημάρχου, όπου παρέστησαν
αρκετοί εκπρόσωποι Συλλόγων της περιοχής, όπως και ο δικός μας. Δεύτερον, από τα
καθημερινά δημοσιεύματα σε τοπικό τύπο απ’
όπου διαβάσαμε σαφείς προειδοποιήσεις, για
τα γραφόμενά μας.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι εμείς υπηρετούμε
τους σκοπούς του Συλλόγου και όχι σκοπιμότητες. Θέλουμε καλόπιστα, να τους διαβεβαιώσουμε ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί η
Αρχή της Προφύλαξης πέραν του ό,τι τα τυχόν
εκπεμπόμενα σωματίδια δεν είναι ό,τι καλύτερο για τα χρόνια αναπνευστικά και αλλεργικά
νοσήματα.
Σ’ αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, που λειτουργεί η αρχή της προφύλαξης, απαραίτητα βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει κοινωνική
συναίνεση.
Ίσως αυτό να μην έχει γίνει αντιληπτό, αντί να
τους στείλουμε ονομαστική κατάσταση των κατοίκων που καταγγέλλουν την αγανάκτησή τους
(προκειμένου να τους συμβουλεύσουν, όπως
ισχυρίζονται) εμείς θα τους κοινοποιήσουμε
τις υπογραφές των κατοίκων και των φορέων
για να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο 2 ή 3 άτομα, αλλά όλες οι θιγόμενες τοπικές κοινωνίες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Η ανακύκλωση είναι δείγµα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!

25ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕ∆Ε

«Ο

λοκληρώθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, στο Βόλο, το 25ο
Συνέδριο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, σε συνδιοργάνωση με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ). Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «Οικονομική Κρίση και Περιβάλλον». Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και το παρακολούθησαν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, Δήμαρχοι και Δημοτικοί
Σύμβουλοι, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
φορείς, οικολογικές οργανώσεις και πολλοί πολίτες. Στο Συνέδριο συμμετείχαν από το Σύλλογο
ο Πρόεδρος, κ. Βασίλειος Κοτσώνης και ο Αντιπρόεδρος κ. Αθανάσιος Χρ. Θεοδωρόπουλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της
ΚΕΔΕ και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Σάββας Χιονίδης μίλησε
με θέμα «Η Οικονομική Κρίση και οι Επιπτώσεις
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Περιβάλλον».
Ο Νίκος Ασλάνογλου μέλος της Ε.Γ. του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, ανέπτυξε το θέμα «Οικονομική Κρίση, Κλιματική Αλλαγή και Προβλήματα Περιβάλλοντος».
Τα προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος
αναπτύχθηκαν από τον εκπρόσωπο του WWF
HELLAS Γιώργο Κατσαδωράκη, ο οποίος μίλησε με θέμα «Φυσικό περιβάλλον και Φορείς Διαχείρισης. Προβλήματα».
Τέλος ο δικός μας Θανάσης Θεοδωρόπουλος
του Χρήστου, μέλος της επταμελούς Γραμματείας
του ΠΑΝΔΟΙΚΟ μίλησε με θέμα «Η Οικονομική
Κρίση και Οικολογικές Οργανώσεις».
Μίλησαν επίσης ο κ. Ορέστης Πλιάσας, εκπρόσωπος του Δικτύου ΦοΔΣΑ, με θέμα «Οι
Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και το
νέο ΕΣΔΑ», καθώς και ο Δρ. Ιωάννης Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), με θέμα «Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός, Στόχοι,
Προβλήματα».
Η συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα και ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε, έντονος.
η ΑπόΦΑση ΤΩν συνΕ∆ρΩν
Οι σύνεδροι του 25ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων
(ΠΑΝΔΟΙΚΟ), και οι εκπρόσωποι των φορέων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικολογικών οργανώσεων της χώρας, αφού άκουσαν τις
εμπεριστατωμένες εισηγήσεις, συμμετείχαν στο
διάλογο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 25ου
Συνεδρίου και συναποφασίζουν τα ακόλουθα:
Η χώρα μας βιώνει τα τελευταία χρόνια μία
πρωτοφανή οικονομική κρίση, μία κρίση που
έχει αλλάξει άρδην λειτουργίες, συμπεριφορές,
καταναλωτικά πρότυπα, συνήθειες και πρακτικές
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο,
στην ιδιωτική και τη δημόσια ζωή της χώρας.
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όικόνόμικη κριση κΑι πΕριΒΑΛΛόν

Μία κρίση που αφήνει καθημερινά να βαθαίνει
το αποτύπωμά μας στο οικονομικό και στο κοινωνικό πεδίο, αλλά και στο ίδιο το περιβάλλον
άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά.
Οι οικονομολόγοι και γενικά όσοι ασκούσαν
οικονομική πολιτική μετά το 19ο αιώνα δεν ενδιαφέρθηκαν ουσιαστικά για τις επιπτώσεις της
ανάπτυξης στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, παρά μετά την κρίση του 1973-74. Αυτό που
κατανοήθηκε μετά το 1973 είναι ότι τα όρια της
ανάπτυξης τα θέτει ο ρυθμός ανανέωσης των φυσικών πόρων και έτσι καθιερώθηκε ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» ως «η βελτίωση της ποιότητας
της ζωής μέσα στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας των υποστηρικτικών οικοσυστημάτων».
Η αειφόρος ανάπτυξη, ο έμπρακτος σεβασμός
στο περιβάλλον (φυσικό, πολιτιστικό, ιστορικό,
ανθρωπογενές) και η τήρηση των νόμων από

Εκ δεξιών ο πρόεδρος του Συλλόγου Β. Κοτσώνης με τον αντιπρόεδρο Αθ. Χ. Θεοδωρόπουλο
και την αείμνηστη Ρόζα Μινακούλη στο συνέδριο όπου την είδαμε για τελευταία φορά. Ενας
υπέρχος άνθρωπος με πλούσιο έργο

κάθε πολίτη αλλά παράλληλα και από τη συντεταγμένη πολιτεία φαίνεται να είναι ένας αργός,
επίπονος αλλά ασφαλής τρόπος διεξόδου από
την οικονομική κρίση τώρα αλλά και πιθανόν
μελλοντικά.
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές σχολές σκέψης
όσον αφορά στη χρήση των «κοινών πόρων»:
Η πρώτη προτείνει ένα ολοένα και μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο επί των πόρων, η δεύτερη
προτείνει μια αποτελεσματικότερη κατανομή
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, ώστε η αγορά να
επιβαρύνει οικονομικά όσους επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον, και τέλος μια τρίτη
άποψη, της λεγόμενης «κοινοτικοποίησης», που
μεταφέρει την ευθύνη της διαχείρισης στις κοινότητες που ζουν και εργάζονται στην γειτονιά
του κοινόχρηστου πόρου. Σε κάθε περίπτωση, η
έννοια της βιωσιμότητας πρέπει να γίνεται αντιληπτή με όλες της τις διαστάσεις, την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική ώστε
να είναι αποτελεσματική και εφικτή.
Η νέα περιβαλλοντική οικονομία που έχει εδώ
και καιρό αρχίσει να διαμορφώνεται στην Ευρώ-

Επισκευάσθηκε η στέγη
της παναγίας της μέντζαινας
Από τη Γενική Διεύθυνση αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, λάβαμε προ μηνός την εξής
απάντηση σε σχετικό αίτημα του Συλλόγου μας για την επισκευή της στέγης του
Ι.Ν. της Παναγίας της Μέντζενας: «Σας ενημερώνουμε ότι ελήφθησαν άμεσα μέτρα επισκευής της στέγης του Ιερού Ναού από πλευράς της Υπηρεσίας μας, μετά
την από 18.8.15 επιστολή σας».
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί την εν λόγω υπηρεσία για την άμεση ανταπόκρισή της σε ένα ξεχωριστό μνημείο της περιοχής μας, το οποίο ο Σύλλογος στηρίζει
μέχρι την πλήρη αναστήλωσή του μετά την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη που διαθέτει και περιμένει τον χορηγό ή τους χορηγούς ή το ίδρυμα που θα αναλάβει την
αναστήλωσή του. Οι προσπάθειες του Συλλόγου και των φορέων της περιοχής,
όπως του Δήμου και της Ιεράς Μητρόπολης, συνεχίζονται.

πη και την Αμερική μπορεί, υπό προϋποθέσεις,
να αποτελέσει μία διέξοδο από την κρίση. Στην
Ελλάδα ο θεσμός των Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, μοιάζει να έχει γίνει προκειμένου
να προστεθεί ένα ακόμα γραφειοκρατικό γρανάζι στην αδειοδότηση νέων δραστηριοτήτων. Η
αειφόρος ανάπτυξη, ο έμπρακτος σεβασμός στο
περιβάλλον (φυσικό, πολιτιστικό, ιστορικό, ανθρωπογενές) και η τήρηση των νόμων από κάθε
πολίτη, αλλά παράλληλα και από τη συντεταγμένη
πολιτεία φαίνεται να είναι ένας αργός, επίπονος
αλλά ασφαλής τρόπος διεξόδου από την οικονομική κρίση τώρα, αλλά και πιθανόν μελλοντικά.
Η οικονομική κρίση το πρώτο που θυσιάζει
είναι το περιβάλλον. Τα ζητήματα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα είναι πολύ ευρύτερα από
αυτά που αφορούν στους Φορείς Διαχείρισης.
Η διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών

σεων εργασίας στην Ελληνική Επικράτεια, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση πόρων και
την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας. Οι στόχοι
ανακύκλωσης που τίθενται από την Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία και το ΕΣΔΑ απαιτούν σωστό σχεδιασμό εκ μέρους των Ο.Τ.Α., στενή συνεργασία
και δράσεις μεταξύ πολιτών, ΟΤΑ και λοιπών οικονομικών παραγόντων.
Οι οικολογικές οργανώσεις φρονούσαν, πριν
την κρίση, αλλά και σήμερα, ότι το μεγαλύτερο
περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι η Διοίκηση. Σήμερα βιώνουμε το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής.
Θεωρούν δε ότι το βασικό όπλο αντιμετώπισης
της κρίσης είναι η παιδεία και ότι οι προηγούμενες δράσεις του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και οι επόμενες,
παρέχουν και αυτές παιδεία.
Τέλος το Συνέδριο εκτιμά ότι πρέπει η Πολιτεία,
όχι μόνο να μην επιβάλει αδικαιολόγητες φορο-

Ενα από τα προεδρεία του συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
με την ΚΕΔΕ

είναι πολύ σοβαρό θέμα. Από τις 450 προστατευόμενες περιοχές, μόνο οι 28 έχουν Φορείς Διαχείρισης. Δηλαδή το 70% από αυτές είναι χωρίς
Φορείς Διαχείρισης.
Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ), όσον αφορά τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), θεωρητικά βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, στην πράξη όμως για να εφαρμοσθεί
θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα. Όμως οι
προβλεπόμενες δράσεις, εκτός από χρήματα,
απαιτούν και προσωπικό που σήμερα οι Δήμοι
δεν το διαθέτουν, αλλά ούτε και τους επιτρέπεται
να προσλάβουν. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του δημότη,
στην οποία οι οικολογικές οργανώσεις μπορούν
και πρέπει να συμβάλουν.
Η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και λοιπών προϊόντων μπορεί να συμβάλει επίσης θετικά στο ΕΣΔΑ, αλλά και στην αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης. Οι συνεργαζόμενες με τα
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης υποδομές
ανακύκλωσης υπολογίζεται ότι συνεισφέρουν
στην δημιουργία περισσότερων από 4.000 θέ-

Ο κ. Αθ. Χ. Θεοδωρόπουλος κατά την εισήγησή του
στο συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

λογίες και πρόστιμα, αλλά οφείλει να στηρίζει
το έργο των υγιών εθελοντικών οργανώσεων,
ανάμεσα στις ΜΚΟ, οργανώσεων που είναι χρήσιμες, προσφέροντας σημαντικό έργο, είτε στην
προστασία του περιβάλλοντος, είτε στη παροχή
βοήθειας σε δοκιμαζόμενες ομάδες του πληθυσμού και τους πρόσφυγες, αλλά και γενικότερα
στο κοινωνικό σύνολο.
Μετά το Συνέδριο, έγινε η Γενική Συνέλευση
(εσωτερικό συνέδριο) του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, από το
οποίο εκδόθηκαν διάφορα ψηφίσματα και λήφθησαν οι απαραίτητες αποφάσεις. Προηγουμένως έγινε ο απολογισμός της απελθούσης
εκτελεστικής Γραμματείας και ο προϋπολογισμός
του επόμενου έτους τα οποία υπερψηφίστηκαν
ομόφωνα. Ενεκρίθη επίσης η τροποποίηση του
καταστατικού και εξέλεξε τα νέα όργανα.
Την νέα εκτελεστική Γραμματείας την αποτελούν κατά αλφαβητική σειρά:Ν. Ασλάνογλου
(Βέροια), Βολιώτης (Βόλος), Αθ. Θεοδωρόπουλος (Πάτρα), Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα), Παν.
Κατσουλάκος (Μακρακώμη), Γ. Παλαμάρης (Κορινθία), Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα).
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Η διαλογή των απορριµµάτων στην πηγή είναι δείγµα υψηλής περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Η συµµετοχή, η συλλογικότητα και η οργάνωση,

Αριστερά ο πρόεδρος Β. Κοτσώνης, οι Βλασ. Μιχαλόπουλος και Αποστ. Βουλδής στο προεδρείο

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Συνδιοργανωτές ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο Δήμος Ερυμάνθου. Σε
γενικές γραμμές, παρά τις δυσκολίες των
καιρών, η ενημερωτική και ψυχαγωγική
εκδήλωση της 5ης Γιορτής Τσίπουρου, σημείωσε κατά τις πλέον αντικειμενικές εκτιμήσεις μεγάλη επιτυχία, τόσο από πλευράς
οργάνωσης όσο και από πλευράς συμμετοχής.Στη μεγάλη ημι-υπαίθρια σάλα του
«Κτήματος Διαμαντή», επικράτησε το αδιαχώρητο. Εξ ίσου γεμάτοι ήσαν και οι γύρω
χώροι με αποτέλεσμα δύσκολα να ακούγονται οι κατατοπιστικές εισηγήσεις των
ομιλητών, κ. Παπρά, κ. Δάβουλου και κ.
Γιαλένιου, οι οποίοι κατέβαλαν ιδιαίτερη
προσπάθεια για να μεταφέρουν στο κοινό τα
ενδιαφέροντα που είχαν να παρουσιάσουν.
Το προεδρείο (κ.Απ.Βουλδής και κ.Βλ.
Μχαλόπουλος) είχαν ένα δύσκολο έργο
να συντελέσουν στην προσπάθειά τους να
επικρατήσει ησυχία..
Πάντως, τα βασικά μηνύματα έφθασαν
στους αποδέκτες τους, που ήσαν οι φορείς, παραγωγοί και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
Χαιρετισμό απηύθυναν εκ μέρους των
Πολιτιστικών Συλλόγων ο Πρόεδρος του
Φιλοδασικού Πολιτιστικού Συλλόγου, κ.
Ιωάννης Ντόντορος, ο οποίος εξήρε τη συνεργασία τόσων Συλλόγων και τους σκοπούς της γιορτής. Στο ίδιο μήκος κύματος
και οι υπόλοιποι που απηύθυναν χαιρετισμό, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γρ.
Αλεξόπουλος, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου,
κ. Αθ. Καρπής και ο Βουλευτής Αχαΐας κ.
Ριζούλης, οι οποίοι έμειναν εντυπωσιασμένοι, όπως ανέφεραν, από την οργάνωση και
από τα θέματα των ομιλητών.
Εκ μέρους των αποσταγματοποιών και
ποτοποιών, μίλησε ο χημικός κ. Παν. Χάχαλης της οινοποιίας «Κάστρο», ο οποίος
χαιρέτησε την εκδήλωση, ευχαρίστησε για
την πρόσκληση, λέγοντας ακόμα ότι μπορούμε και να συνυπάρξουνε σε μία σχέση
συνεργασίας με τους μικρούς παραγωγούς
Τσίπουρου.
Μετά τις εκλεκτές εισηγήσεις των ομιλητών, ανεγνώσθη το ψήφισμα με τις υπογραφές των 28 Πολιτιστικών Συλλόγων και
του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Πε-

ριβάλλοντος, από τη Δικηγόρο και μέλος
του Δ.Σ., κα. Βάλη Γιαννοπούλου, επιδοκιμαζόμενη από τους παρευρισκόμενους.
Το ψήφισμα εξεδόθη για την προστασία
των μικρών παραγωγών Τσίπουρου και
της παράδοσης.
Εξεφράσθησαν ευχαριστίες από τον κ.
Β. Κοτσώνη, Πρόεδρο του Συλλόγου μας,
προς τους προσκεκλημένους ομιλητές,
προς τους μικρούς και μεγάλους χορηγούς
και στους χορηγούς επικοινωνίας, αλλά και
σε όλους όσους συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία της 5ης Γιορτής
Τσίπουρου. Εξεφράσθησαν επίσης ευχαριστίες από το Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος
προς τους 28 συνεργαζόμενους Πολιτιστικούς
Συλλόγους, οι οποίοι συνέβαλαν τα
μέγιστα, ώστε η
εκδήλωση για
το Τσίπουρο,
να πάρει κοινωνικές διαστάσεις και να
διαφημιστεί σε
όλη την περιοχή.
Τέλος απεδόθησαν ευχαριστίες
προς το συντονιστή, κ.
Απόστολο Βουλδή, δημοσιοράφο και τον υπεύθυνο των
χορευτικών, κ. Νικόλαο Κοτσόκολο.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι κ.κ. π.
Δημήτριος Παπαγεωργίου, ως εκπρόσωπος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών,
κ.κ. Χρυσοστόμου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, κ. Απόστολος Κατσιφάρας, ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, κα. Αναστασία
Τογιοπούλου, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, κ.
Αθανάσιος Καρπής, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ερυμάνθου, κ.κ. Γεωργαντόπουλος,
Παπακωνσταντίνου, Μπαρής,οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι Πατρών, κ.κ. Α. Φίλιας, Ηλ. Γκοτσόπουλος και Επ. Δρμαλάς, ο κ. Φωτόπουλος εκ μέρους του Επιμελητηρίου Αχαΐας,
ο κ. Γ. Αγγελόπουλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,

ο κ. Ανδρέας Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος
του Φιλανθρωπικού Κοινωνικού Ιδρύματος Ασύλου Ανιάτων Πατρών, εκπρόσωποι
της Οικολογικής Κίνησης Πατρας (ΟΙΚΙΠΑ).
Επίσης συμμετείχαν οι πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων Χρυσοπηγής και Δαφνούλας, κ.κ. Η. Γιαννικόπουλος και Νεκτ.
Κανελλόπουλος.
Αναλυτικά η εκδήλωση ξεκίνησε με το
χορευτικό του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου
και με το καλωσόρισμα του προέδρου κ.
Βασίλειου κοτσώνη, ο οποίος ανέφερε
μεταξύ των άλλων:
«Κυρίες και κύριοι,
Σας καλωσορίζουμε στην 5η Γιορτή Τσίπουρου η οποία πλέον έχει γίνει
θεσμός και πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση
της Περιφέρειας δυτικής Ελλάδος, του
Δήμου Ερυμάνθου
και με την πολύτιμη συνεργασία 28
Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής μας.
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι η ενημέρωση των
παραγωγών τσίπουρου,
των αγροτών και όλων των
κατοίκων για την ποιοτική παραγωγή και την ανάδειξη του προϊόντος.
Με την ποιοτική του αναβάθμιση θα συμβάλουμε στην προστασία της Δημόσιας
Υγείας που είναι ένας από τους βασικούς
στόχους του Συλλόγου Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κ.Υ.
Χαλανδρίτσας.
Ένα ακόμα ουσιαστικό μήνυμα, είναι αυτό της συλλογικότητας που βγαίνει από τη
συνεργασία των 28 Συλλόγων που βλέπετε στα πανό μας και στο έντυπο που έχετε
στα χέρια σας.
Εκ μέρους του Δ.Σ. και της Οργανωτικής
Επιτροπής σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Επίσης να ευχαριστήσουμε
την Οργανωτική Επιτροπή που πραγματικά κουράστηκε πολύ για να βλέπετε εσείς
σήμερα αυτό το αποτέλεσμα. Ακόμα να ευ-

χαριστήσουμε τους Χορηγούς επικοινωνίας
που το τελευταίο χρονικό διάστημα, προέβαλαν την εθελοντική προσπάθεια όλων
των Συλλόγων
Επίσης ευχαριστούμε τους Χορηγούς
που στηρίζουν την εκδήλωσή μας, όπως
και τους Συλλόγους για την συμμετοχή και
τη συνεργασία τους.
Να μην ξεχάσω βέβαια να ευχαριστήσω
τα χορευτικά υπό την εποπτεία του κ. Νικόλαου Κοτσόκολου, όπως επίσης και τον
Παγκαλαβρυτινό Σύλλογο για τα δικό του
Χορευτικό. Τέλος να ευχαριστήσω τους Παραγωγούς που προσέφεραν το τσίπουρο
που θα γευτούμε.
Πάνω από όλα όμως να ευχαριστήσω
τους ομιλητές μας κ. Παπρά Στέργιο, τον
κ. Γεώργιο Δάβουλο και τον κ. Παναγιώτη Γιαλένιο, καθώς και το προεδρείο κ.κ.
Απόστολο Βουλδή και κ. Βλάσση Μιχαλόπουλος. Επίσης τον Δ/ντή του κέντρου, κ.
Θανάση Διαμαντή. Πολλές ευχαριστίες στους
φίλους και τα μέλη του Συλλόγου για την
αθρόα προσέλευσή τους.»
Ακολούθησαν οι δηλώσεις του προεδρείου:
κ.Απόστολος Βουλδής :
Είναι ιδιαίτερη η χαρά και η συγκίνηση, γιατί βρίσκομαι στην ιδιαίτερη πατρίδα
μου. Είμαι συγκινημένος και ήθελα να είμαι
σ’ αυτή την Γιορτή, η οποία τείνει να γίνει
πλέον θεσμός. Ένας θεσμός , τον οποίο η
Κομισιόν τείνει να μας καταργήσει, όπως
θα ακούσετε στη συνέχεια με την ανάγνωση του σχετικού ψηφίσματος, με τις οδηγίες
που απέστειλε για τα τοπικά ποτά και ιδιαίτερα για το δικό μας Τσίπουρο.
Από πλευράς μας το προεδρείο, σας καλωσορίζει στη 5η Γιορτή Τσίπουρου.
κ.Βλάσσης μιχαλόπουλος :«Εκ μέρους των 28 Πολιτιστικών Συλλόγων σας
καλωσορίζουμε στην αποψινή εκδήλωση,
την οποία συνδιοργανώνουμε μαζί με το
Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας.
Από την πρώτη στιγμή που δεχθήκαμε
αυτή τη πρόσκληση με πολλή αγάπη και
χαρά δεχθήκαμε να συμβάλουμε στην οργάνωση της εκδήλωσης.
Χαιρετίζουμε την ενότητα και τη συμμε-

τοχή των 28 Συλλόγων. Πιστεύουμε ότι με
τη συνεργασία, όλα γίνονται πιο εύκολα και
πιο πετυχημένα. Σας ευχόμεθα να περάσετε μια υπέροχη βραδυά και του χρόνου
να ξαναβρεθούμε σ’ αυτή την εκδήλωση.»
Το προεδρείο προσκάλεσε έναν, έναν
στο βήμα τους εκπροσώπους των 28 Πολιτιστικών Συλλόγων οι οποίοι εισέπραξαν
με την εμφάνισή τους το παρατεταμένο
χειροκρότημα των εκατοντάδων παρευρισκομένων, επαινώντας αυτή την μεγάλη
και πρωτόγνωρη συμμετοχή, μοναδική για
τα χρονικά του τόπου.
κ. Απόστολος Βουλδής :
Το Τσίπουρο θέλει δύο, πάθος και γνώση. Πάθος για να μπορέσεις να νιώσεις
ότι κάθε σταγόνα κουβαλάει κάτι από την
ψυχή του αμπελοκαλλιεργητή, κουβαλάει
την αυθεντικότητα του χαρακτήρα που το
γέννησε. Γνώση για να μπορέσεις αυτόν τον
αυθεντικό χαρακτήρα να τον σεβαστείς, να
τον απολαύσεις, να τον διατηρήσεις αναλλοίωτο και να τον αιχμαλωτίσεις για πάντα
Καλούμε στο βήμα τον εκπρόσωπο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, οποία είναι
συνδιοργανωτής, αναπληρωτή Περιφερειάρχη, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο.

η πΕριόΧη μΑσ μπόρΕι
νΑ ∆ιΑ∆ρΑμΑΤισΕι ρόΛό
σΕ πΑνΕΛΛηνιό ΕπιπΕ∆ό

κ. ΓρηΓόρησ ΑΛΕξόπόυΛόσ.
«Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια
και προσωπικά, αλλά και εκ μέρους της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τη σύλληψη αυτής της διοργάνωσης μιας εκδήλωσης, η οποία τείνει πια να γίνει θεσμός,
μέσα στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η
χώρα και συνεπώς όλοι μας.
Είναι μια πρωτοποριακή και υπερβατική
εκδήλωση, η οποία αποπνέει τη συλλογι-
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Σεβασµός στο περιβάλλον σηµαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουµε
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διέκριναν την 5η Γιορτή Τσίπουρου
κότητα, όπως ήδη ανεφέρθη. Είναι πάρα
πολλοί οι Σύλλογοι, οι εθελοντές που έχουν
πάρει όλοι μαζί μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μία πρωτοβουλία η οποία τείνει να
αναδείξει την περιοχή μας, μία περιοχή η
οποία μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και σε
Πανελλήνιο επίπεδο και αυτός είναι ένας
ακόμη στόχος. Έχει επιλεγεί ένα προϊόν
με βάση τη λαϊκή παράδοση που πρέπει
να διατηρήσουμε και να προαγάγουμε.
Ένα προϊόν που μπορεί να προσδώσει
προστιθέμενη αξία και θέλει να συμβάλει
έτσι ώστε αυτό να είναι ποιοτικά καλύτερο
και να μπορεί να προωθηθεί στην αγορά.
Αυτό βέβαια επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό ομιλητών, οι οποίοι θα ενημερώσουν τους παραγωγούς αλλά και τους
πολίτες και με ένα πρόγραμμα διασκέδασης, στο οποίο καλούμαστε όλοι να
συμμετάσχουμε.
Αυτές οι εκδηλώσεις που έχουν μέσα
τους τον εθελοντισμό και τη συλλογικότητα, η Περιφέρεια είναι και θα είναι κοντά σας. Θερμά συγχαρητήρια και πάντα
επιτυχίες και ευχόμεθα οι σκοποί της εκδήλωσης να αναγνωριστούν στην πορεία.
Ευχαριστώ πολύ.»

μιΑ πρόσπΑΘΕιΑ ΤΩν
συν∆ιόρΓΑνΩΤΩν, ΕΓκυρη κΑι
σόΒΑρη ΓιΑ Την πρόΒόΛη
Τόυ πΑρΑ∆όσιΑκόυ μΑσ
πρόΪόνΤόσ

κ.ΘΑνΑσησ κΑρπησ: Δήμαρχος
Ερυμάνθου:
«Χαιρετίζοντας την αποψινή εκδήλωση,
δεν έχω παρά να συγχαρώ τους διοργανωτές , το Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας
Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του

εκδηλώσεων, των παρουσιάσεων, των
ενημερώσεων κ.ο.κ.
Με αυτές τις σκέψεις, θέλω να συγχαρώ
και πάλι τους διοργανωτές και να ευχηθώ
σε όλους καλή διασκέδαση.»

28 συΛΛόΓόι ΑπΕνΑνΤι σΕ
μιΑ ισΤόριΑ πΕνΤΕ ΧρόνΩν,
σΤην πΑρΑ∆όση κΑι
σΤη συΛΛόΓικόΤηΤΑ

Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, τους 28 Πολιτιστικούς
Συλλόγους που συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές στην πραγματοποίηση της 5ης
Γιορτής Τσίπουρου, αλλά και σε όσους
συνέβαλαν στην επιτυχία της.
Η εκδήλωση αυτή όπως και οι προηγούμενες που πραγματικά έχουν καθιερωθεί πέρα από το εορταστικό τους μέρος,
έχουν τα χαρακτηριστικά της ενημέρωσης,
τα οποία εκ των πραγμάτων προσδίδουν
αναπτυξιακό χαρακτήρα, δηλαδή γίνεται
μια προσπάθεια έγκυρη και σοβαρή, για
την προβολή, την ανάδειξη και την παρουσίαση ενός τοπικού προϊόντος, όπως
είναι το Τσίπουρο, για το οποίο αυτή τη
δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, υπάρχουν πολλές σκέψεις και προβληματισμοί όσον αφορά, τους στόχους
και τις επιδιώξεις που θα συμβάλουν στην
απασχόληση και στην ανάπτυξη.
Αυτή η σημερινή εκδήλωση, αποτελεί
συνέχεια και συμπλήρωση, θα έλεγα, της
Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας, που
έγινε πρόσφατα και μέσω αυτής γίνεται
επίσης μία προσπάθεια προβολής και ανάδειξης των τοπικών μας προϊόντων, μεταξύ αυτών και του Τσίπουρου.
Η τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί με το Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
αλλά και μαζί με τους 28 Πολιτιστικούς

Συλλόγους της περιοχής, και τους τοπικούς φορείς σε ό,τι τους αναλογεί, παίρνουν πρωτοβουλίες και προσπαθούν να
συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Υπάρχουν και άλλοι δύο βασικοί συντελεστές προκειμένου να έχουμε επιτυχία.
Ο ένας είναι η Πολιτεία, η οποία εξ ορισμού και από καθήκον οφείλει και πρέπει να δημιουργήσει και το θεσμικό και το
οικονομικό πλαίσιο αλλά και τις ευκαιρίες
και τα κίνητρα. Τις προϋποθέσεις για να
μπορέσουν να έχουν αποτέλεσμα αυτές
οι πρωτοβουλίες και όχι όπως συμβαίνει
σήμερα. Η Πολιτεία με τις επιταγές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται σήμερα και
λέει ότι θα αυξήσει το ΦΠΑ και τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης. Αυτό εκ των πραγμάτων είναι ανασταλτικός παράγοντας, είναι
μία τροχοπέδη σε όποιον θα επιχειρούσε
να ασχοληθεί με αυτό το τομέα.
Εκτός από την Πολιτεία είναι και οι ίδιοι
οι επιχειρηματίες και κυρίως οι νέοι που
θα πρέπει να τολμήσουν, θα πρέπει να
προχωρήσουν στο «επιχειρείν», διότι δεν
θα βρούμε ποτέ τις ιδανικές ευκαιρίες και
τα πάντα εύκολα. Πρέπει να τολμήσουμε.
Η κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες. Άρα
προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να
κινηθούμε όλοι για να υπάρξει και πρακτικό αποτέλεσμα, ως προϊόν, ως αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών, των

κ.νΤόνΤόρόσ ιΩΑννησ (Πρόεδρος
Φιλοδασικού Συλλόγου Σαραβαλίου):
«Η Οργανωτική επιτροπή αποφάσισε για
φέτος ο Φιλοδασικός Σύλλογος Σαραβαλίου να εκπροσωπήσει τους υπόλοιπους 28
Πολιτιστικούς Συλλόγους στην 5η Γιορτή
Τσίπουρου.
Είναι μία ιστορία που πήρε πέντε χρόνια
και από ό,τι φαίνεται θα πάρει πολλά ακόμη και θα εξελίσσεται συνεχώς.
Αυτό συμβαίνει διαμέσου του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος
της περιοχής του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, που
φέτος με τους 28 Συλλόγους συνδιοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Φέτος είμαστε
28, πέρυσι 20, πρόπερσι 16. Τι είναι αυτό
τελικά που ανεβάζει συνεχώς αυτή την
συμμετοχή; Κατά την άποψή μου οφείλεται
στην αξίωση των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος που μπόρεσαν και έδωσαν όραμα και
στόχο σε όλους εμάς τους εκπροσώπους
των Συλλόγων. Επίσης επιμένω ότι το όραμα και ο στόχος συνδέονται άμεσα με την
ανάγκη των καιρών που εκφράζεται μέσα
από πράξεις αλληλεγγύης των συμπολιτών και την ανάγκη ανάδειξης, στήριξης
και τελικά προώθησης της Ελληνικής παραγωγής παραδοσιακών υπηρεσιών και

προϊόντων. Όντως το τσίπουρο είναι αυτό
που μας έφερε απόψε εδώ.
Είμαστε εδώ σήμερα για 5η συνεχή χρονιά, για να ενημερωθούμε για την ανάγκη
ποιοτικής παραγωγής και για την ανάγκη
κατανάλωσης του παραδοσιακού Τσίπουρου, Ρακής, Τσικουδιάς ή όπως αλλιώς
ονομάζεται.
Δηλαδή αυτό που η συντεταγμένη Πολιτεία τα τελευταία χρόνια υπόσχεται, ότι θα
κάνει ή προσπαθεί να κάνει, ανάπτυξη. Όλοι
εμείς οι συμμετέχοντες παραγωγοί ή καταναλωτές το έχουμε ήδη ξεκινήσει και το
υλοποιούμε με τη σημερινή μας παρουσία.
Αυτή η συλλογική δράση όλων μας μπορεί
να επεκταθεί και σε πολλούς άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα μέσα από τον
Οικοτουρισμού, τον Αγροτοτουρισμό, μέσα
δηλαδή από πεζοπορικές και ορειβατικές
διαδρομές, του εξαιρετικού κάλλους Ερυμάνθου και αντίστοιχα του Παναχαϊκού.
Το Τσίπουρο πόσο σωστά παράγεται;
Πόσο υγιώς καταναλώνεται; Και μέσα
από ποιους νομικούς κανόνες; Οι ειδικοί
και άξιοι προσοχής ομιλητές θα μας εξηγήσουν με τη σειρά που αναφέρονται στο
πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Πρέπει κάθε εκδήλωση να έχει και ένα
μήνυμα. Νομίζουμε ότι η συλλογικότητα
των ενεργειών και δράσεων των τοπικών
κοινωνιών από όλους εμάς για όλους εμάς
πιθανόν να είναι το αντίδοτο στην έλλειψη
παραγωγής και ανάπτυξης που επιβάλλεται από τα ισχύοντα μνημόνια.
Χρωστάω κάτι όμως, το ανέφερα στην
αρχή. Τσίπουρο, ρακί ή Τσικουδιά είναι ένα
απόσταγμα που παράγεται από στέμφυλα, τα οποία εμείς στη Πελοπόννησο τα
λέμε Τσίπουρα. Τελειώνοντας θα θέλαμε
οι εκπρόσωποι των 28 Πολιτιστικοί Σύλλογοι συν ένα τον διοργανωτή Σύλλογο
να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα κοντά μας
και σας υποσχόμαστε να συνεχίσουμε με
δράσεις ανάδειξης, προώθησης και κατανάλωσης τοπικών προϊόντων.»
(συνέχεια στη σελίδα 6)

ημΕρι∆Α ΕνΤόμΑ κΑι ∆ημόσιΑ υΓΕιΑ
(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Η απουσία της πολιτείας για τα δραστικά μέτρα, μας απομακρύνει από τους
στόχους της αντιμετώπισης του προβλήματος, το οποίο χρόνο με το χρόνο πολλαπλασιάζεται.
Η χώρα μας και ειδικά το Ιόνιο μέχρι
και την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, βρίσκεται στο τόξο του
περάσματος των νέων εντόμων, όπως
της Τίγρης του Δυτικού Νείλου.
Αναφέρθηκαν επίσης στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση,
την διασπορά και την εγκατάσταση των
κουνουπιών (χωροκατακτητικών) στην
Ελλάδα και στην Ιταλία, καθώς και στις
επιπτώσεις στην υγεία, με κοινωνικές
και οικονομικές διαστάσεις.
Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του LIFE CONOPS παρακολουθείται
ο πληθυσμός των χωροκατακτητικών
κουνουπιών σε Ελλάδα και Ιταλία και
μελετώνται οι επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στην εξάπλωση, αξιολογείται ακόμη και η τοξικότητα των ευρέως
χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων και
διερευνάται η δυνατότητα της πιθανής
ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα σημαντικότερα είδη κουνουπιών.
Το θέμα δεν εξαντλείται σε μία ενημερωτική εκδήλωση, αφού χιλιάδες είναι

Μυλωνάς ανεφέρθη στις οδηγίες για τους
τρόπους απομάκρυνσης των εντόμων:
Α) Για τα σπίτια: Προσοχή στις εσοχές
και καλή σφράγιση των ανοιγμάτων, καθώς και χρήση σητών. Καλή και σωστή
διαχείριση των σκουπιδιών με συχνό
καθαρισμό των χώρων. Η χρήση της
ηλεκτρικής σκούπας μειώνει σημαντικά τον αριθμό των κουνουπιών. Μετά
όμως από κάθε χρήση να αλλάζουμε την
σακούλα, όπου βρίσκουν άριστο το περιβάλλον για διαβίωσή τους. Ο φωτισμός
των εξωτερικών
χώρων προσελκύει τα έντομα.
Οι χώροι φύλαξης πρέπει να είναι καθαροί.
Β) Για τις αποθήκες τροφίμων:
Τήρηση των συνθηκών υγιεινής,
έλεγχος των
αποθηκών για
Çµåñßäá µå èÝµá
31 Ïêôùâñßïõ 2015
υγρασία και για
þñá 6.00 µ.µ.
¸íôïµá êáé
μεταβλητές θερμετα
óôçí áßèïõóá Ôýðïõ
äçµüóéá õãåßá
μοκρασίες.
ôïõ Åèíéêïý Óôáäßïõ
ôçò ÐÜôñáò
Γ) Διαχείριση
ðñïãñáµµá
Χημικών : Καταπολέμησή των με
την χρήση χημικών
ουσιών με τις οδη-

Από αριστερά ο συντονιστής κ. Απ. Βανταράκης και
οι ομιλητές Παν. Μυλωνάς και Αντ. Μιχαηλάκης

ÓÕËËÏÃÏÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ
ÕÃÅÉÁÓ & ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ
ÐÅÑÉÏ×ÇÓ ÊÅÍÔÑÏÕ
ÕÃÅÉÁÓ ×ÁËÁÍÄÑÉÔÓÁÓ

ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÓÕÃ×ÑÇÌÁÄÏÔÏÕÌÅÍÏ

τα είδη των κουνουπιών με διαφορετικό κύκλο ζωής και με διαφορετικές
συμπεριφορές στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Ωστόσο οι συνιστώμενοι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
ψεκασμοί έχουν ένδειξη να πραγματοποιούνται κατά το τέλος της χειμερινής
περιόδου (Φεβρουάριο) και όχι τους
θερινούς μήνες, όπως συνηθίζεται έως
τώρα να γίνονται.
Οι ομιλητές , τέλος, δεν παρέλειψαν να
αναφέρουν και τα ατομικά μέτρα προστασίας , όπως παγίδες ηλεκτρονικές
και μη, καθώς επίσης και την εθελο-

ντική προσφορά
των ατόμων και
Συλλόγων στην
επιτήρηση του
προβλήματος
των κουνουπιών, ώστε να
υπάρξει ένας
γενικότερος
στρατηγικός
σχεδιασμός
αντιμετώπισής των.
Ειδικά ο κ.

[

]

H óõµâßùóç ôïõ áíèñþðïõ

Äñ Ðáíáãéþôçò ÌõëùíÜò,

µå ôá Ýíôïµá

ÅñåõíçôÞò, ÔµÞµá Åíôïµïë
ïãßáò êáé Ã. Æùïëïãßáò
ÁíáðëçñùôÞò ÄéåõèõíôÞò
ôïõ ÌðåíÜêåéïõ Öõôïðáèïëïãéê
ïý Éíóôéôïý

Êïõíïýðéá êáé äçµüóéá õãåßá:

Äñ Áíôþíéïò Ìé÷áçëÜêçò,

ç óçµáóßá ôçò åíôïµïëïãéêÞò

ôïõ

åðéôÞñç

óçò
ÅñåõíçôÞò, ÔµÞµá Åíôïµïë
ïãßáò êáé Ã. Æùïëïãßáò
ÌðåíÜêåéï Öõôïðáèïëïãéê
ü Éíóôéôïýôï

ÓõíäéïñãáíùôÞò: ÄÞµïò ÐáôñÝù

í

ÅÑÃÏ

γίες του παρασκευαστικού οίκου και με
τις απαραίτητες προφυλάξεις για τυχόν
δηλητηριάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών
των χημικών παρεμβάσεων είναι βραχυπρόθεσμα και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον.
Δ) Βιολογική διαχείριση: Εξειδικευμένη δράση στον επιβλαβή οργανισμό και
στη βιοοικολογία του.
Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι όπως η
αφυδάτωση η οποία οδηγεί τα έντομα
στο θάνατό τους. Είναι ένας ασφαλής,
οικονομικός και αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των εντόμων και
ακάρεων των αποθηκών, των εντόμων κατοικιών (ψήλοι, μυρμήγκια,
κατσαρίδες) ακόμα και των επικίνδυνων ξυλοφάγων εντόμων π.χ. τερμίτες, με φυσικές μεθόδους, όπως με
τη θερμότητα, με το θερμό ρεύμα αέρος. Τα ηλεκτροστατικά πεδία επιφέρουν ηλεκτροπληξία στους τερμίτες.
Με την ακτινοβολία αποστειρώνουμε
τις επιφάνειες και τα προϊόντα για την
άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. Η χρήση παγίδων με φωτισμό ή χημικών, σε
κλειστούς χώρους, ελέγχουν την μείωση των ιπτάμενων κυρίως εντόμων.
Η ατομική προστασία με τα εντομοαπωθητικά, με τις σήτες κλπ. σε πολλές
περιπτώσεις δεν είναι αρκετές.

Η σωστή διαχείριση των απορριµµάτων αποτελεί τον πρώτο και βασικό παράγοντα ανάπτυξης κάθε περιοχής
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Η συµµετοχή,
η συλλογικότητα
και η οργάνωση,

διέκριναν την

5η Γιορτή
Τσίπουρου
μΑΖι μΕ πόΛΛόυσ ΑΛΛόυσ
ΕΧΩ ΒΕΛΤιΩσΕι Την πόιόΤικη
πΑρΑΓΩΓη

π. ∆ημηΤριόσ πΑπΑΓΕΩρΓιόυ εκπρόσωπος τουβΣεβασμιοτάτου κ.κ. Χρυσοστόμου, Αρχιερατικός Επίτροπος του
τέως Δήμου Φαρρών:
Κατ’ αρχήν να μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου, ώστε η εκδήλωση αυτή, η 5η Γιορτή
Τσίπουρου, να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Να
αφήσει πολλά και θετικά αποτελέσματα σ’ αυτό το βασικό τοπικό προϊόν. Επίσης θέλω να
σας πω ότι και στις πέντε γιορτές, είμαι παρόν και επειδή ασχολούμαι με το κρασί και το
Τσίπουρο, πιστεύω ότι έχω μάθει πάρα πολλά
για την ποιοτική παραγωγή του και όχι μόνον
εγώ. Ως μικρός παραγωγός που είμαι, ασχολούμαι ερασιτεχνικά και έχω καταφέρει να
βελτιώσω αισθητά την ποιοτική παραγωγή
του, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή το ίδιο
συμβαίνει. Πάρα πολλοί που ασχολούνται με
το τσίπουρο, έχουν βελτιώσει την ποιότητά
του. Έχει αρχίσει το Τσίπουρο να προβάλλεται
από πενταετίας χάρις στο Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής
του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, αλλά φέτος και με την
συνεργασία τόσων Συλλόγων, με 28 Συλλόγους, φανταζόμαστε τι έχει να γίνει, εάν το
αποδεχθούμε με αυτό το συλλογικό τρόπο, να
προβάλλονται τα τοπικά μας προϊόντα.Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές και σας
εύχομαι να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ.»

μΕ Την ΕνΩση ∆υνΑμΕΩν ΘΑ
ΑνΑ∆ΕιξόυμΕ ΤΑ ΑΓρόΤικΑ
πρόΪόνΤΑ

κ. Αν∆ρΕΑσ ριΖόυΛησ Βουλευτής
Αχαΐας:
«Άκουσα και βλέπω ότι 28-29 Σύλλογοι
συνεργάσθηκαν για να γίνει αυτή η εκδή-

λωση, το νόημα της οποίας είναι πολύ βαθύτερο σε μία δύσκολη εποχή. Πραγματικά
αυτό που χρειάζεται είναι η ένωση δυνάμεων, για να αναδείξουμε τα αγροτικά μας
προϊόντα και να μπορέσουν οι άνθρωποι
της υπαίθρου να συνεργασθούν μέσα από
τους συνεταιρισμούς, τη συλλογικότητα
ώστε να μπορέσει η αγροτική παραγωγή
και η ύπαιθρος να ζωντανέψει, μετά από
τέτοιες προσπάθειες.
Η περιοχή μας, είναι αλήθεια, ότι στερείται
ανάδειξης προϊόντων τα οποία θα μπορούν
να σταθούν στον οικονομικό ανταγωνισμό.
Δεν έχουμε πολλά τέτοια προϊόντα στην
Αχαΐα, οπότε από την μεριά της Πολιτείας,
έχει την ευθύνη να στηρίξει τέτοιες προσπάθειες . Μακάρι αυτό που βλέπουμε σήμερα
εδώ, σε λίγο καιρό να δούμε το τσίπουρο,
με προέλευση από την εδώ περιοχή, να μην
είναι μόνο για την εσωτερική κατανάλωση,
αλλά να μπορέσει να βγει και σε άλλες χώρες και όχι μόνον το τσίπουρο, αλλά και τα
άλλα προϊόντα μας.
Είναι η μόνη λύση για να μπορέσουμε να
βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
Να αναστήσουμε την επαρχία και κυρίως
μέσα από την συλλογική προσπάθεια.
Εύχομαι καλή επιτυχία στους διοργανωτές της εκδήλωσης και καλή συνέχεια.»

πρόΤιμόυμΕ ΕΛΛηνικό όυΖό
& Τσιπόυρό, πρόΤιμόυμΕ
ΕΛΛΑ∆Α

κ.ΧΑΧΑΛησ πΑνΑΓιΩΤησ, Εκπρόσωπος της αποσταγματοποιίας Ποτοποιίας «Κάστρο»:
«Εργάζομαι ως χημικός μηχανικός στην
αποσταγματοποιία-ποτοποιία «ΚάστροΧάχαλης» ως υπεύθυνος παραγωγής στα
καζάνια μας. Ευχαριστώ το Δ.Σ. του Συλλόγου και τα Δ.Σ. των Συλλόγων που με τίμησαν με την πρόσκλησή τους. Πάνω απ’ όλα
σήμερα έχει την τιμητική του το Τσίπουρο,
το παραδοσιακό ελληνικό ποτό, που παραλαμβάνεται από την απόσταξη των ζυμωμένων στέμφυλων, δηλαδή των μερών
που περισσεύουν από την οινοποιία (χωρίς
τα τσέγγουρα). Ήδη αρχές Οκτώβρη ανάβουν τα καζάνια και για σχεδόν δύο μήνες,
ζωντανεύει η ιεροτελεστία της απόσταξης.
Μαζί της δημιουργούνται και οι γνωστές
παρέες γύρω από τα καζάνια των μικρών
παραγωγών τσίπουρου με τα απαραίτητα
συνοδευτικά μεζεδάκια, που ακολουθούν
την καθιερωμένη γευσηγνωσία.
Είναι μία μοναδική και τελείως ελληνική εμπειρία, κάτι που λείπει από τους κατ’
επάγγελμα αποσταγματοποιούς.
Χαιρετίζω την επιτυχημένη εκδήλωση

των Συλλόγων, που εκτός από τον αγώνα
που κάνουν για την προστασία του περιβάλλοντος και της παράδοσης, πολύ σωστά
δίνουν ιδιαίτερο βάρος για την ποιοτική παραγωγή και αξιοποίηση των αγροτικών μας
προϊόντων, που έτσι και αλλιώς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κουλτούρας.
Τέλος σε ό,τι αφορά το φλέγον θέμα στο
φόρο του ούζου και του Τσίπουρου, θέλω
να επισημάνω ότι όποια τιμή και να προσθέσουν στα δύο ελληνικά αποστάγματα,
πάλι πιο φθηνά θα έρχονται, έναντι των
ξενόφερτων. Οπότε, προτιμούμε Ελληνικό
ούζο και Τσίπουρου. Προτιμούμε Ελλάδα!»

πόιόΤηΤΑ κΑι πρόόπΤικΕσ
Τόυ Τσιπόυρόυ

κ. σΤΕρΓιόσ πΑπρΑσ:
Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που είμαι
και πάλι κοντά σας για δεύτερη φορά μετά
από πέντε χρόνια, σε ένα τόσο πολυπληθές
ακροατήριο με τόσο ενδιαφέρον.
Ως άνθρωπος που έχω συνδέσει τη ζωή
μου με το αμπέλι, το κρασί και το τσίπουρο, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, όταν μιλάω
γι’ αυτά, που αποτελούν κομμάτι της ζωής
μου, αλλά και το ενδιαφέρον μου για την
ανάπτυξη της χώρας.
Έχω τελειώσει χημικός στη Θεσσαλονίκη και έχω κάνει διατριβή στο Παν/μιο της
Αθήνας πάνω στη ζύμωση των κρασιών.
Ως Τυρναβίτης στην καταγωγή θα αναφερθώ και στην ιστορία του ούζου και
του Τσίπουρου.
Το τσίπουρο είναι ένα ποτό που φέρνει
μαζί του τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής
γης, τον κόπο και τον ιδρώτα των Ελλήνων αμπελουργών αλλά και το μεράκι των
αποσταγματοποιών. Eίναι σήμερα το δυναμικότερο ελληνικό προϊόν, αλλά χρειάζεται εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας
που διέπει την παραγωγή του.
Τις παραπάνω καίριες επισημάνσεις έκανε ο πρώην δ/ντης οινοποιείου Τυρνάβου,
dr. Aστέριος Πραπάς, ο οποίος μίλησε για
τους παράγοντες ποιότητας και τις προοπτικές του προϊόντος.
Όπως ανέφερε, το τσίπουρο είναι το
αλκοολούχο ποτό που παράγεται από την
απόσταξη των στέμφυλων σταφυλιών που
καλλιεργούνται στην Ελλάδα, και περιέχει
τουλάχιστον 140 συναπόστακτες πτητικές
ουσίες. Το πότε ακριβώς άρχισε η παραγωγή του στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό.
Υπάρχουν αναφορές για παραγωγή τσίπουρου στο Άγιο Όρος από το 1590, όπως
φαίνεται από διάφορα τούρκικα φιρμάνια
της εποχής.
Η παραγωγή μέχρι πρόσφατα (1988),

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Ο κ. Γιαλένιος στο
μέσον παραλαμβάνει
από τον εκπρόσωπο
των συλλόγων κ. Βλ.
Μιχαλόπουλο ενθύμιο
του Συλλόγου Περιβάλλοντος παρουσία
του περιφερειάρχη
Απ. Κατσιφάρα
γινόταν μόνο από τους αμπελουργούς,
οι οποίοι έπαιρναν (και παίρνουν) άδεια
για απόσταξη δύο ημερών σύμφωνα με
τον νόμο 971/1917. Η απόσταξη γίνεται
σε χάλκινους άμβυκες χωρητικότητας
μέχρι 130 λίτρων.
Σε τρεις κατηγορίες μπορούμε να κατατάξουμε τους παράγοντες ποιότητας στην
παραγωγή τσίπουρου: α) Η πρώτη ύλη, β)
ο τεχνολογικός εξοπλισμός και γ) η εμπειρία. Η πρώτη ύλη, θα πρέπει να προέρχεται από υγιή σταφύλια, τα οποία παίζουν
το σημαντικότερο ρόλο στην ποιότητα του
αποστάγματος. Στέμφυλα από προσβεβλημένα (σάπια) σταφύλια, ή στέμφυλα ξινισμένα ή μουχλιασμένα, δεν θα δώσουν ένα
καλό απόσταγμα. Γενικώς ισχύει ότι, για να
κάνουμε ένα καλό τσίπουρο, θα πρέπει να
δουλέψουμε σαν να πρόκειται να κάνουμε
ένα πολύ καλό κρασί. Στο στάδιο αυτό η
τεχνολογία απαιτεί την ύπαρξη ενός μηχανήματος που να αφαιρεί τα τσαμπιά από
τα σταφύλια. Αυτό θεωρείται απαραίτητο
διότι περιορίζει τον κίνδυνο σχηματισμού
μεθανόλης (ξυλόπνευμα), η οποία είναι
επιβλαβής για την υγεία.
Η απόσταξη απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή,
έτσι ώστε η θέρμανση να είναι ήπια, με καλή αναλογία υγρών μέσα στο καζάνι, ώστε
να αποφευχθεί το κόλλημα των στερεών
στα τοιχώματα του καζανιού (κίνδυνος
πυρόλυσης) και να ελέγχεται σε όλο τον
κύκλο της απόσταξης, με αλκοολόμετρο.
Η επαναπόσταξη του αποστάγματος (δεύτερη απόσταξη), απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική, διότι το απόσταγμα πρέπει
να αραιωθεί με απεσταγμένο νερό και να
επαναποσταχθεί προσεκτικά. Η όλη διαδικασία οδηγεί σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, το τσίπουρο έτσι ραφινάρεται και
οι γευστικές του ιδιότητες βελτιώνονται,
γίνεται απαλό και φυσικά πολύ πιο δυνατό.
Γενικά η όλη ενασχόληση με το τσίπουρο
μπορεί να ενσωματωθεί σε δύο λέξεις :
υπομονή και μεράκι.
• Μεγάλη σημασία έχει και ο τρόπος απόσταξης, τονίζοντας πως επιβάλλεται να γίνεται ομαλή - ήπια θέρμανση, διαχωρισμός
κεφαλών από τις ουρές, επαναπόσταξη και
χρήση όπως είπαμε, απεσταγμένου νερού
για την αραίωση.
• Υπάρχει πρόβλημα με τα φθαλικά, που
δημιουργούνται από τη χρήση των πλαστικών, με τα οποία έρχεται σε επαφή το
τσίπουρο.
• Συνίσταται η χρήση μόνο ανοξείδωτων
δοχείων συλλογής και αποθήκευσης του

Τσίπουρου και η χρήση ειδικών σωλήνων
για τη μεταφορά των αλκοολούχων ποτών.
Είμαι πεπεισμένος πως οι προοπτικές
για το τσίπουρο είναι μεγάλες, αρκεί να
δοθεί έμφαση στην άμεση σύνδεση της
πρώτης ύλης με το προϊόν, να καθιερωθεί η διήμερη απόσταξη αλλά να μπει μια
τάξη στο χώρο και οι παραγωγοί να επενδύσουν στην ποιότητα.
Καταλήγοντας είπε δεν θα πρέπει να
αυξηθεί ο ειδικός φόρος του τσίπουρου,
διότι αυτό θα είναι σε βάρος της ντόπιας
παραγωγής.
Τέλος αυτή η εκδήλωση είναι πολύ καλή
και θα γίνει ακόμη καλύτερη εάν συνδεθεί
με το Παν/μιο Πατρών και μπορεί να γίνει
κάποια ερευνητική προσπάθεια. Να δίνει
κάθε χρόνο κάποια θέματα για μελέτη και
βελτίωση της ποιότητας.

ΒΛΑΒΕσ σΤην υΓΕιΑ Από Τη
μη ∆όκιμη πΑρΑΓΩΓη

κ.ΓΕΩρΓιόσ ∆ΑΒόυΛόσ Ιατρός Παθολόγος, διευθυντής Πανεπιστημιακής
Παθολογικής Κλινικής ΠΠΝΠ:
Κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της πολυπληθούς εκδήλωσης για την τιμητική πρόσκληση και
την ευκαιρία που μου έδωσαν να ασχοληθώ με ένα θέμα που δεν είναι σύνηθες
για εμάς τους παθολόγους.
Έμαθα αρκετά πράγματα αναζητώντας
στοιχεία και πληροφορίες για τις επιπτώσεις στην υγεία, από την μη δόκιμη παραγωγή Τσίπουρου.
Έχω εμπειρίες από την παραδοσιακή
παραγωγή Τσίπουρου από την παιδική
μου ηλικία. Ήταν παραγωγός ο πατέρας
μου με ένα καζάνι το οποίο ανήκε στην
εκκλησία. Έχω πολλές επιφυλάξεις για
το κατά πόσο δόκιμη ήταν η παραγωγή,
εάν χρησιμοποιούσαν γανωμένο ή όχι
καζάνι απόσταξης, αφού το γανωμένο
δεν ενδείκνυται.
Ξεκινώντας για τα διάφορα προβλήματα που μπορούν να εμφανισθούν κατά τις
διάφορες φάσεις της απόσταξης, έχω να
σας αναφέρω τις εξής επιπτώσεις στην

ΨηΦισμΑ
Μετά το πέρας των ομιλιών ανεγνώσθη το ψήφισμα
το οποίο είχε τις υπογραφές και των 29 Συλλόγων για
την προστασία βασικά των μικρών παραγωγών Τσίπουρου από την αναμενόμενη φοροεπιδρομή στο ΦΠΑ
και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
Το ψήφισμα ανεγνώσθη από την δικηγόρο και μέλος του Δ.Σ. , κα. Βάλη Γιαννοπούλου το οποίο επιδοκιμάσθηκε και από το ακροατήριο.
Σήμερα 18 Οκτωβρίου 2015, στο κτήμα Διαμαντή
(Θέση Κουρλαμπά), στα πλαίσια της 5ης Γιορτής Τσίπουρου, ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος
της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και οι
28 Πολιτιστικοί Σύλλογοι που συμμετέχουν ενέκριναν
και υπογράφουν το παρακάτω ψήφισμα.
Η Κομισιόν με ανακοίνωσή της στις 25/09/15 ζητά
από την Ελλάδα, εντός διμήνου, να εξισώσει το μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο τσίπουρο και
την τσικουδιά με τον αντίστοιχο που ισχύει για όλα τα
αλκοολούχα ποτά. Επίσης, ζητά να καταργηθεί και ο

υπερ-μειωμένος συντελεστής που επιβάλλεται σε μικρούς (διήμερους) αποστάκτες.
Επειδή μια τέτοια εξέλιξη θα πλήξει ανεπανόρθωτα τους μικρούς οικιακούς παραγωγούς και τους μικρούς επαγγελματίες τσίπουρου και τσικουδιάς, που
αποτελούν, εθνικά προϊόντα και μάλιστα Προστατευμένης Προέλευσης.
Επειδή από τις διατάξεις της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ,
προβλέπεται μειωμένος μέχρι και 50% ΕΦΚ σε μικρά
οικογενειακά αποστακτήρια (άρθρο 14).
Για τους λόγους αυτούς εμείς, ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος και οι 28 συνεργαζόμενοι
Πολιτιστικοί Σύλλογοι αγροτικών περιοχών του τόπου
μας , που έχουμε συνδέσει την πολιτιστική μας δράση
και με τη λαϊκή παράδοση, που θέλει τη μικρή οικιακή παραγωγή τσίπουρου ως μια ξεχωριστή εθνική
και πολιτιστική μας παρακαταθήκη, με την αφετηρία
της να χάνεται στους αιώνες.
Ζητάμε:

Πριν από οποιαδήποτε θέσπιση νέου καθεστώτος
για την επιβολή ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά να μην
καταπατηθούν οι ευεργετικές για τους μικρούς παραγωγούς, διατάξεις των Οδηγιών για τον ΕΦΚ στην
αλκοόλη και ιδίως αυτές που αφορούν τα εθνικά μας
προϊόντα Προστατευόμενης Προέλευσης, τσίπουρο
και τσικουδιά.
Σε κάθε περίπτωση βεβαίως δεν είμαστε αντίθετοι
σε συμπληρωματικές νομοθετικές και ελεγκτικές παρεμβάσεις για τα παραπάνω προϊόντα που προστατεύουν την υγεία των καταναλωτών, ενισχύουν τον
ανταγωνισμό και αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη παράνομη εισαγωγή (τσίπουρου) από γειτονικές χώρες
κα την εκτεταμένη φοροδιαφυγή.
Συμφωνούμε στο να διαχωριστούν και να παταχθούν
οι παράνομοι-φοροδιαφεύγοντες και παράνομοι εισαγωγείς , οι οποίοι δεν είναι παραγωγοί, που αποστάζουν και διακινούν μεγάλες ποσότητες αποσταγμάτων,
δημιουργώντας ζημία στο νόμιμο κλάδο των μικρών

αμβυκούχων παραγωγών αλλά και στο κράτος.
Οι όποιες όμως αλλαγές στο υπάρχον καθεστώς,
πολλές από τις οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί, επιβάλλεται να επαναξιολογηθούν μέσα από έναν τελικό κύκλο διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους,
που θα περιλαμβάνει απαραιτήτως όμως και τους εκπροσώπους των μικρών παραγωγών της χώρας μας
και συλλογικότητες (επιστημονικοί φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι) που έχουν ασχοληθεί πολύπλευρα με το θέμα.
Πάντα με σεβασμό στην ιστορική και πολιτισμική
σχέση των εθνικών μας αυτών προϊόντων με τα ήθη
και τα έθιμα του λαού μας.
Είναι φανερό ότι αυτός ο τελικός διάλογος δεν μπορεί να εξαντληθεί στα στενά χρονικά περιθώρια του
διμήνου που έθεσε από τις 25/9/2015 η Κομισιόν, που
πρέπει να αναθεωρηθούν, χωρίς να διαιωνίζουν βεβαίως τις αποφάσεις και την επίλυση των υπαρκτών
προβλημάτων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών

υγεία από τη μη δόκιμη παραγωγή και
διάθεση του τσίπουρου.
Ανέφερε πως τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων, όπως για παράδειγμα η υπερβολική αζωτούχος λίπανση, μπορεί να
παράγουν κατά την απόσταξη, αιθυλοκαρβαμίδιο, το οποίο - σύμφωνα με τις
έρευνες- είναι καρκινογόνο για πειραματόζωα και δυνητικά καρκινογόνο για
τον άνθρωπο (IARC 2007).
Ιδιαίτερη προσοχή συνέστησε για τη
μεθανόλη που προέρχεται από τις πηκτίνες των σταφυλιών με τη δράση πηκτινασών, καθώς, εγκυμονεί κινδύνους.
Τα κοτσάνια στις χοντρόφλουδες ποικιλίες
των σταφυλιών, η συμπίεση των, τα σάπια
σταφύλια, η μεγάλη διάρκεια παραμονής
των στέμφυλων στο μούστο, η αυξημένη
θερμοκρασία ζύμωσης μπορούν να προκαλέσουν αύξηση ως 15% της παραγόμενης μεθανόλης.
Η μεθανόλη απορροφάται από το δέρμα, τους πνεύμονες, το πεπτικό σύστημα
και μπορεί να προκαλέσει ακόμα και το
θάνατο εάν η δόση ανέρχεται στα 60 ml.
Έχουν αναφερθεί θάνατοι με λήψη 15 ml.
Με τη λήψη 10 ml μπορεί να προκληθεί
τύφλωση. Η μεθανόλη προκαλεί βλάβη
στα μάτια, ήπαρ, νεφρά, καρδιά, νεύρα,
εγκέφαλο.
Αναφέρθηκε μάλιστα, ότι το μυρμηκικό οξύ είναι υπεύθυνο για την τοξικότητα της μεθανόλης η οποία αποβάλλεται
από τα νεφρά και τους πνεύμονες σε 3 –
4 ημέρες. Τα συμπτώματα εμφανίζονται
μετά από 12 – 24 ώρες και είναι: πονοκέφαλος, έμετοι, πόνος στο επιγάστριο,
διαταραχές στην όραση. Ακολουθεί καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, οξέωση και τελικά αναπνευστική
ανεπάρκεια, κυκλοφορική κατάρριψη και
θάνατος. Αν ο πάσχων επιβιώσει παραμένει τύφλωση, παρκινσονικό σύνδρομο
και πολυνευρίτιδα.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για το
μόλυβδο, ο οποίος προέρχεται από το γάνωμα του καζανιού ή από μολύβδινους
σωλήνες ψύξης, από συγκολλήσεις σε
επισκευές με κράμα μολύβδου (Pb). Τη
δεκαετία του ‘90 είχαν σημειωθεί περιστατικά μολυβδίασης σε πότες τσίπουρου σε
Τρίκαλα και Κρήτη. Τα συμπτώματα είναι:
στακτοκυανό χρώμα στην παρυφή των
ούλων, ανορεξία ναυτία, απώλεια βάρους,
έντονοι κολικοί εντέρου, δυσκοιλιότητα,
υπέρταση, αναιμία, νεφροσκλήρυνση, νεφρική ανεπάρκεια, κεφαλαλγία, ζάλη, δι-

αταραχές ύπνου - μνήμης και περιφερική
νευροπάθεια.
Ο χαλκός, αν και ως ένα ιχνοστοιχείο είναι απαραίτητο στον οργανισμό η ημερήσια
ανεκτή πρόσληψη δεν μπορεί να ξεπερνά
τα 10 mgr. Η λήψη αυξημένης ποσότητας
προκαλεί ναυτία και έμετο.
Για τη φουρφουράλη, που προέρχεται
από τα αζύμωτα και μη ζυμούμενα σάκχαρα
(πεντόζες) - προϊόν καρδιάς της απόσταξης,
ο κ. Δάβουλος σημείωσε ότι υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα στους ανθρώπους για την
καρκινογόνο δράση της. Ωστόσο, υπάρχουν
ενδείξεις ότι ενοχοποιείται για τις νόσους
αλτσχάιμερ και πάρκινσον.
Τέλος, για τους φθαλικούς εστέρες που
προκαλούνται από τα πλαστικά δοχεία αποθήκευσης και διάθεσης, ανέφερε πως το
ανώτερο επιτρεπτό όριο είναι 1,5 mgr /lt
και από τις μελέτες προκύπτει ότι οι εν λόγω
χημικές ενώσεις έχουν τη δυνατότητα να
αλλοιώνουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου.

«XΩρισ όρΓΑνΩση
∆Εν υπΑρΧΕι μΕΛΛόν»

κ. ΓιΑΛΕνιόσ πΑνΑΓιΩΤησ:
«Πάνω απ’ όλα να συγχαρώ τους διοργανωτές της 5ης Γιορτής Τσίπουρου
για την αντοχή τους στο χρόνο και στην
κρίση, που κατόρθωσαν αυτή η γιορτή
να γίνει πραγματικά ένας θεσμός ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Θέλω να τους
ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την
τιμή να είμαι ένας από τους ομιλητές, σε
μία περίοδο που το Τσίπουρο πραγματικά
βρίσκεται ή πρέπει να βρίσκεται ψηλά,
όχι μόνον στη δημοσιογραφική ατζέντα,
αλλά και στην κοινωνική επικαιρότητα.
Προηγουμένως ακούσαμε τις θέσεις των εδικών. Η δικιά μου παρουσία δεν είναι από την πλευρά του ειδικού
του Τσίπουρου, αλλά από την πλευρά
ενός εκδότη, του δημοσιογράφου που
έχει αναδείξει ψηλά το θέμα της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της
οργάνωσης και από την πλευρά των
εκδηλώσεων που φέρνουν στο κέντρο
της δημόσιας συζήτησης την αξία της

τοπικής παραγωγής. Το Τσίπουρο βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα, γιατί
το Τσίπουρο έχει μπει στο στόχαστρο
διαφορετικών συμφερόντων.»
Στην επίκαιρη εισήγησή του, ο εκδότης της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κ. Παναγιώτης Γιαλένιος,
αναφέρθηκε στην πολύ σοβαρή εξέλιξη,
να ζητείται σχεδόν τελεσιγραφικά από
την Κομισιόν εντός διμήνου (από τις 25
Σεπτεμβρίου) η Ελλάδα να εξισώσει το
μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) στο τσίπουρο και την τσικουδιά με τον αντίστοιχο που ισχύει για όλα
τα αλκοολούχα ποτά και να καταργηθεί
και ο υπερ-μειωμένος συντελεστής που
επιβάλλεται σε μικρούς (διήμερους)
αποστάκτες.
Αναφέρθηκε στο ιστορικό αυτής της
εξέλιξης παραθέτοντας αναλυτικά, με
στοιχεία και πίνακες τις μεγάλες αυξήσεις που θα προκύψουν στη διακίνηση
του εμφιαλωμένου τσίπουρου. Ενδεικτικά
στο μπουκάλι τσίπουρο 0,70 Lt από 3,57
ευρώ θα διπλασιαστεί η τιμή του στα 7,14
ευρώ και με το ΦΠΑ 23% η αύξηση θα
είναι κοντά στα 4,5 ευρώ. Αποτελέσματα
μιας τέτοιας εξέλιξης θα είναι η συμπίεση
της ζήτησης και άρα μειωμένες πωλήσεις, η μείωση δημόσιων εσόδων λόγω
δραματικής μείωσης τζίρου, η μειωμένη
ανταγωνιστικότητα και θα μπει φρένο στις
προοπτικές όλου του κλάδου
Στάθηκε ιδιαίτερα στο αίτημα για την
κατάργηση του υπερ-μειωμένου συντελεστή που επιβάλλεται σε μικρούς
(διήμερους) αποστάκτες και στην απαγόρευση της διακίνησης χύμα τσίπουρου.
Αναγνώρισε τα προβλήματα που δημιουργούνται με το σημερινό καθεστώς
που ευνοεί σε μεγάλο βαθμό την παρανομία που επιτρέπει:
• Την ανεξέλεγκτη παράνομη εισαγωγή 20 εκ. λίτρων περίπου από
Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία που
βαπτίζονται στις τοπικές αγορές ως «ελληνικό παρθένο προϊόν» αμφίβολης
ποιότητας.
• Την ανεξέλεγκτη διακίνηση χύμα
τσίπουρου ελληνικής προέλευσης σε
ποσότητες υπερδιπλάσιες από τις νομίμως δηλωθείσες μέσω των περίπου
5500 αμβύκων που λειτουργούν με
άδεια κάθε χρόνο.
• Τις μεγάλες δημοσιονομικές απώλειες
που ανέρχονται κοντά στα 150 εκ ευρώ
Ο ομιλητής παρέθεσε αναλυτικά τις
απόψεις των αμβυκούχων μικρών παραγωγών, έτσι όπως αποσπασματικά και
χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση και μαχητικότητα έχουν εκφραστεί μέχρι σήμερα
και τα αντίστοιχα των επαγγελματιών
αποσταγματοποιών όπως αυτά έχουν
διατυπωθεί σε πρόσφατα συνέδρια και
ανακοινώσεις του Συνδέσμου Ελληνικών
Αποσταγμάτων και Οινοπνευματωδών
Ποτών (ΣΕΑΟΠ).
(συνέχεια στη σελίδα 8)
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Καταπάτηση
ρέματος Κρήνης

Μετά από καταγγελία κατοίκων και μετά από αυτοψία μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο Σύλλογος κατέφυγε με
έγγραφό του στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου
Πατρέων, αναφέροντας την παράβαση.
Πρόσφατα με αρ. Πρωτ. 118373 έγγραφο του Δήμου Πατρέων λάβαμε την παρακάτω απάντηση:
«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε,
διαπιστώσαμε ότι πράγματι έχει επιχωματωθεί τμήμα του υφιστάμενου ρέματος στη
θέση «ΜΕΛΙΓΓΟΥ» περιφέρειας Τοπικής
Κοινότητας Κρήνης Δήμου Πατρέων και
έχει κατασκευαστεί τσιμεντένιο τοιχίο
περιορίζοντας σημαντικά το πλάτος του
ρέματος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
επαρκής διέξοδος για τα όμβρια ύδατα. Η Επιτροπή Αστυνόμευσης Ρεμάτων της Π.Ε. Αχαΐας και το Γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας
Αχαΐας, στους οποίους απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται για τις
δικές τους ενέργειες…»

Μεσάζοντες και μεγαλοεμπόρους έχουμε, Στρατηγικό σχέδιο έχουμε;
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι
μεσάζοντες πάντα ήλεγχαν την
ελληνική αγορά, ακόμα και στις
λαϊκές, όπου δήθεν πωλούν μόνο προϊόντα παραγωγών και οι
οποίοι μεσάζοντες, είναι απόλυτα
συνυπεύθυνοι για την φτώχια του
ελληνικού πληθυσμού, τόσο του
αγροτικού, όσο και του αστικού.
Σας μεταφέρουμε κάποια στιχομυθία ενός μεγαλέμπορου
οπωροκηπευτικών Αθηνών με
ένα συνάδελφο και συνεργάτη
του, από πόλη της επαρχίας, στο
δεύτερο μισό του Οκτωβρίου,

όπως την μετέφερε αγανακτισμένος ωτακουστής.
Έμπορος της επαρχίας: Τι θα
γίνει; υπάρχει λεμόνι στην περιοχή. Να κόψω;
Έμπορος των Αθηνών: Να μην
κόψεις ούτε κιλό, γιατί φέραμε
λεμόνι από την Τουρκία.
Έμπορος επαρχίας: Μα εδώ
υπάρχει πολύ λεμόνι και είχα
υποσχεθεί ότι θα κόψουμε την
άλλη εβδομάδα.
Έμπορος Αθηνών: Να μην κόψεις ούτε ένα κιλό. Λεμόνι θα κόψεις όταν τελειώσει το τούρκικο !!!

Έμπορος επαρχίας: Μα, θα μεγαλώσει και θα είναι άχρηστο.
Έμπορος Αθηνών: Και εμένα
τι με νοιάζει;
Το ελληνικό προϊόν θα κοπεί όταν
τελειώσει το τούρκικο!!!
Εάν το ελληνικό αχρηστευτεί
δεν τον νοιάζει τον μεγαλέμπορο που προμηθεύει την αγορά
και η αγορά χωρίς να γνωρίζει
θα αναγκαστεί να καταναλώσει
το τούρκικο λεμόνι και θα αφήσει το ελληνικό να πεταχτεί, να
σαπίσει στο χωράφι.

Δεν είναι τελικά μόνο το λεμόνι,
αλλά και πολλά άλλα είδη αγροτικών μας προϊόντων
• Επιπλέον σας γνωρίζουμε
ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα :
-Τα τούρκικα αγροτικά προϊόντα δεν υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς απαγορεύσεων για την
χρήση φυτοφαρμάκων αλλά και
άλλων ουσιών, με αυτό της Ε.Ε.
Αυτό σημαίνει ότι δεκάδες απαγορευμένα φυτοφάρμακα κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται
ελεύθερα στην Τουρκία. Ο ίδιος
ο πρόεδρος της Τουρκικής Ενω-

σης Καταναλωτών Nazim Kaya
κατήγγειλε τον Απρίλίο του 2014
ότι είναι άδικο για τους Τούρκους
καταναλωτές να καταναλώνουν
προϊόντα με δηλητηριώδη χημικά!
• Τόνοι τουρκικών αγροτικών
προϊόντων επιστράφηκαν λόγω
ανίχνευσης επικίνδυνων χημικών
από την Γερμανία, την Ρωσία και
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
-Ζητάµε από τον υφυπουργό ανάπτυξης την έκδοση της
υπουργικής απόφασης για την
υποχρεωτική αναγραφή (ενημέρωση του καταναλωτή) σχετικά

με την χώρα προέλευσης του κάθε τροφίμου ή προϊόντος.
-Ζητάµε από τους καταναλωτές να ρωτούν για την ακριβή
προέλευση των προϊόντων που
σκοπεύουν να αγοράσουν και την
αποφυγή της αγοράς και κατανάλωσης προϊόντων από άλλες χώρες, εάν τα αντίστοιχα παράγονται
στην χώρα μας.
-Ζητάµε την ενίσχυση της ελληνικής πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής χωρίς την
μεσολάβηση μεσαζόντων.
(Πηγή : Ν. ΙΝ.ΚΑ.)
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Ανακύκλωση: Πολιτισµός, Οικονοµία, Προστασία του Περιβάλλοντος

Η συµµετοχή,
η συλλογικότητα
και η οργάνωση,

(συνέχεια από
τη σελίδα 7)
Όλα δείχνουν, εκτίμησε
διέκριναν την
ο κ. Γιαλένιος,
5η Γιορτή
ότι θα υπάρχουν
σύντομα εξελίξεις
Τσίπουρου
στις οποίες βεβαίως πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπόψη από
όλους ότι πιέζουν να υπάρξουν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα εντός και εκτός της χώρας,
κράτη που επιβουλεύονται την προστασία που
απολαμβάνουν εθνικά μας προϊόντα, αλλά και μικροσυμφέροντα.
«Για όσους θέλουν να έχουν πλέον εισόδημα
από το τσίπουρο, θα πρέπει να αντιληφθούν την
αξία της οργάνωσης και να εκπαιδευτούν στην
αξιοποίηση των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων και των νέων μορφών συλλογικότητας
και συνεταιρίζεσθαι. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να
σταθούν ανταγωνιστικά»
Σε αυτήν την κατεύθυνση πρότεινε:
• Τη δημιουργία κοινών ομάδων παραγωγών
στον τομέα του τσίπουρου κατά περιοχές ή και
κοινωνικών επιχειρήσεων.
• Την αξιοποίηση των προγραμμάτων του νέου
ΕΣΠΑ (leader, νέου ΕΣΠΑ κλπ) για τη δημιουργία
μικρών παραδοσιακών αλλά ελεγχόμενων τοπικών

επιχειρήσεων τσίπουρου, που όμως θα έχουν τα
πλεονεκτήματα των σημερινών αυτόνομων παραγωγών (φορολογία, ποσότητες κλπ).
• Τα τοπικά προϊόντα εμφιαλωμένα και επώνυμα να μπορούν πλέον να προωθηθούν στην αγορά
από τις ομάδες παραγωγών ή τις πιθανές επιχειρήσεις κοινωνικής μορφής.
• Την ενεργοποίηση της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος στην κατεύθυνση ένταξης των νέων συνεταιριστικών μορφών σε προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Και την πίεση μέσω ΠΑΣΕΓΕΣ
και προς το Υπουργείο. Παρομοίως οφείλουν να
οργανωθούν και οι μικροί παραγωγοί τσίπουρου
για ίδια χρήση. Εδώ ο ομιλητής πρότεινε μορφές
πιο εξελιγμένης κοινοτικής οργάνωσης με άδειες
που μπορούν να διαχειριστούν οι κοινότητες σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους και την
εκκλησία, που για ιστορικούς λόγους είναι κάτο-

Μαζικές ήσαν οι συναντήσεις προετοιµασίας
των Συλλόγων για την Γιορτή

όι εκπρόσωποι των 28 συλλόγων
Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές
της συμμετοχής των αντιπροσώπων
των 28 Πολιτιστικών Συλλόγων της
5ης Γιορτής Τσίπουρου, τόσο κατά την
φάση της προετοιμασίας, όσο και μετά
τον απολογισμό της όλης εκδήλωσης,
κατά την οποία διατυπώθηκαν πολλά
εύσημα, χωρίς να παραλείπονται και
τα αρνητικά τα οποία θεωρήθηκαν
θεμιτά και αναμενόμενα με τις εκατοντάδες των προσερχόμενων.
Οι Σύλλογοι έδωσαν το ραντεβού
τους για τον ερχόμενο Αύγουστο του
2016. Καλά να είμαστε !

χος αρκετών αδειών αμβύκων. Σε αυτό το μοντέλο οργάνωσης, που πρωτόλεια ακόμη συναντάμε
σε κάποιες κοινότητες, όπως για παράδειγμα στο
Χαϊκάλι στην Δυτ. Αχαΐα, μέσω των πολιτιστικών
συλλόγων της κοινότητας, μπορεί να συνδυαστεί
η παραγωγή τσίπουρου με τα ήθη και τα έθιμα του
λαού μας και να αποτελέσει σημείο συλλογικής
συνάντησης και ευρύτερης αναπτυξιακής συνεργασίας των κατοίκων της κοινότητας.
Τέλος ο κ. Γιαλένιος αναφέρθηκε στο πολύ σημαντικό μήνυμα που εκπέμπει η συνεργασία 29
Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής για την πραγματοποίηση της Γιορτής του Τσίπουρου και ιδίως
η συνυπογραφή τους.

Ακολούθησε το δεύτερο μέρος της Γιορτής με
το ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τα χορευτικά των
Συλλόγων της περιοχής: οι Kαρατζάδες, της κάτω Καλλιθέας, του οικισμού Μακρυγιάννη και του
οικισμού Νεάπολης, του Προφήτη Ηλία, της Άνω
Οβρυάς και της ενορίας των Αγίων Αποστόλων
Μπεγουλακίου, υπό την καθοδήγηση του κ. Νικ.
Κοτσόκολου. Επίσης τιμητικά συμμετείχε και ο
Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος, οποίος ξεκίνησε τη
Γιορτή με παραδοσιακούς χορούς.
Ενώ τα χορευτικά υλοποιούσαν το πρόγραμμά τους, δημιουργώντας το ανάλογο κλίμα στη
μεγάλη αίθουσα, άρχισε η διανομή των συνοδευτικών του Τσίπουρου μεζέδων και του παραδοσιακού μας ποτού.
Η διανομή έγινε σε πολύ σύντομο χρόνο χάρις στην όλη οργάνωση και στη συμμετοχή τόσων εθελοντών, από το Σύλλογο και από τους
28 Συλλόγους.
Όλα προσεφέρθησαν σε χάρτινα κουτιά και ποτήρια. Το πακέτο δεν ήταν άδειο! Εξυπηρετήθηκαν
περίπου 1200 άτομα και όλα ήσαν προσφορά του
Συλλόγου και των 28 Πολιτιστικών Συλλόγων. Δεν
ήταν δυνατόν να εξυπηρετηθούν όλοι, ήταν πάρα
πολλοί αυτοί που αποφάσισαν να έλθουν. Καταναλώθηκαν 80 λίτρα Τσίπουρο. Το γλέντι συνέχισε με
όλα τα χορευτικά μαζί, τα οποία ξεσήκωσαν και
τον κόσμο που ήθελε να χορέψει. Η πίστα γέμισε
και το κέφι κυριάρχησε. Οι διοργανωτές δέχθηκαν
συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια γιατί ήταν
μία γιορτή διαφορετική από τις άλλες.
Η Γιορτή του Τσίπουρου που οργανώνει ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της
περιοχής του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, δίνει πλέον το
ραντεβού της με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους,
τους παραγωγούς και τους φορείς τον Οκτώβριο
του 2016 με τη βεβαιότητα ότι οι συζητήσεις για
την ποιοτική παραγωγή του Τσίπουρου δεν εξαντλούνται σε πολλούς κύκλους εκδηλώσεων,
αλλά εμπλουτίζονται και ανανεώνονται διαρκώς.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

πικ Πολιτιστικό
πικό
σύλλογο στις 25
Νοεμβρίου 2015.
Μίλησαν επίκαιρα, ο κ. Ι.
Δετοράκης, Υγιεινολόγος, Ά
Αντιπρόεδρος
του Συλλόγου
μας, για τη συχνότητα και την
εξέλιξη του AIDS
σήμερα και ο κ. Γεώργιος Μιχαήλ,

Η ΓΗ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

πλανήτης
ώρα µηδέν

ΤΑ πΑρΑ∆όσιΑκΑ ΤρΑΓόυ∆ιΑ
κΑι ΤΑ ΧόρΕυΤικΑ κΑΛυΨΑν
Τό ΨυΧΑΓΩΓικό πρόΓρΑμμΑ

1η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογός
μας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής
του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, οργανώνει
τρεις ενημερωτικές εκδηλώσεις, με
την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS, κατά τις οποίες γίνεται αναφορά και
στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)
για την πρόληψη του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Δ. Ελλάδος, με
τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Α. Χαροκόπο, σε
συνεργασία με το Σύλλογό μας, πραγματοποίησαν στο Πνευματικό
Κέντρο «Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου»
Μπεγουλακίου, σε συνεργασία με την ενορία και τον το-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

λέκτορας Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Πατρών, με
θέμα «Πρωτογενής πρόληψη του
Καρκίνου του Τραχήλου της μήτραςHPV εμβόλια».
Εντός των προσεχών ημερών, θα
ακολουθήσουν δύο ακόμα παρόμοιες εκδηλώσεις στην Αγορά Αργύρη
στις 2 Δεκεμβρίου με ομιλητές: τον
κ. Ι. Δετοράκη, Υγιεινολόγο, Ά Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας και τίτλο
της ομιλίας του «Επιδημιολογικά δεδομένα για το AIDS», τον κ. Πάνου

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να
συμφωνήσουν οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων
χωρών, για το μέλλον του πλανήτη με τη σταδιακή
μείωση των ρυπογόνων καυσαερίων, έως το 2030.
Απαιτείται, όλες οι χώρες να δεσμευτούν σε
πολιτικό πλαίσιο, ότι θα τηρήσουν το κείμενο της
συμφωνίας, αφού η όλη κατάσταση έχει ξεφύγει
σε όλη την υφήλιο.
Η Βραζιλία π.χ. πνίγεται από τα τοξικά απόβλητα,
η Χιλή ερημοποιείται από τη ξηρασία, στις Σκανδιναβικές χώρες λιώνουν οι πάγοι και η Νορβηγία βουλιάζει. Στη Κίνα τα επικίνδυνα σωματίδια
της ατμόσφαιρας είναι είκοσι φορές πάνω από
το όριο κλπ.
Το οικουμενικό συνέδριο στο Παρίσι, γίνεται υπό
την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να
εξευρεθεί απάντηση στον παγκόσμιο συναγερμό
των περιβαλλοντικών οργανώσεων για αλλαγή στάσης και πολιτικών, στην υπάρχουσα ανησυχητική
κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελεί απειλή για το
μέλλον και για την αειφόρο ανάπτυξη.
Την προηγούμενη ημέρα της παγκόσμια διάσκεψης, 29 Νοεμβρίου, λίγες ώρες πριν φθάσουν οι
ηγέτες στο Παρίσι, οι πολίτες όλης της Γης συγκέντρωσαν υπογραφές για αλλαγή του κλίματος, για
συμφωνία των κρατών, με ανάπτυξη παράλληλων
δράσεων για ακόμη ηχηρότερη την ανάγκη τις
αλλαγής πολιτικής στάσης και συμπεριφοράς, για
την προστασία του πλανήτη, ο οποίος από χρόνια
εκπέμπει SOS.
Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στο κάλεσμα
της ομάδας AVAAZ, μετά από ενημέρωση του
ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Πανελλ. Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων), υπογράφοντας το Δ.Σ. και τα μέλη μας, για την παγκόσμια αυτή δράση για την
προστασία του κλίματος.

∆ώσε λάδι του φτωχού,
Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή,
Παθολόγο-Λοιμωξιολόγο του Παν/
μίου Πατρών, με θέμα «Τι πρέπει να
ξέρει ο καθένας μας για το AIDS» και
τον κ. Παπάζογλου Αντώνιο, Υπεύθυνο Ενδυνάμωσης Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος, «Θετική Φωνή» με
Βιωματική ομιλία.
Η τρίτη και τελευταία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου
2015 στην αίθουσα του Πολιτιστικού
Συλλόγου Μακρυγιάννη (Αιγιαλείας
και Σόχου), με τη συνεργασία του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου. Ομιλητές θα είναι , ο κ. Ι. Δετοράκης,
Υγιεινολόγος, Α΄Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου μας, ο κ. Μιχαήλ Γεώργιος, Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Πατρών
και η κα. Λεωνίδου Λυδία, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, ιατρός ΚΕΕΛΠΝΟ, Μονάδα Λοιμώξεων Παν/
μιακού Νοσοκομείου Πατρών, με
θέμα «Το AIDS σήμερα».

Και θα έχεις φως Χριστού...
Και αυτή τη χρονιά, σκεφτόμαστε τους συνανθρώπους μας και προσφέρουμε και εμείς λίγο ελαιόλαδο
σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Με μία σειρά δράσεων, στηρίζουμε έμπρακτα τη δράση των Συλλόγων
ΦΛΟΓΑ-ΑΓΓΕΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ και των ιδρυμάτων
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ-ΑΚΡΙΤΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΠΟΡΩΝ
ΝΕΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ(Ι.Ν.ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ) και
συγκεντρώνουμε και χαρίζουμε λίγο από το δώρο
του τόπου μας.
Παρακαλούμε οι προσφορές σας (επώνυμα ή ανώνυμα) να δίνονται στα μέλη του προεδρείου των Πολιτιστικών Συλλόγων, στον κ. Κάτελα Κων/νο καθώς επίσης
και στα συνεργαζόμενα ελαιουργεία της περιοχής μας.
Για όσους το επιθυμούν, θα διαθέσουμε δοχεία.
Υπεύθυνοι Κίνησης (Νοέμβριος 2015):
• πολιτιστικός σύλλογος Βασιλικού-Άγιος Αθανάσιος-τηλ. 6936-603-957
• πολιτιστικός σύλλογος Φαρρών-η Αλληλεγγύη -τηλ. 6944-068-039
Κώστας Κάτελας και Μαθητές Αγγλικής-τηλ. 6994427-247

