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Με τις πλέον αντικειµενικές εκτιµήσεις, 
πολύ µεγάλη επιτυχία σηµείωσε η εκ-
δήλωση της 15ης Οκτωβρίου, µε την 

πραγµατοποίηση της 7ης Γιορτής Τσίπουρου 
στο κτήµα «∆ιαµαντή». Ένα αποτέλεσµα το οποίο 
προήλθε από την αγαθή συνεργασία του Συλλό-
γου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της 
περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, µε 
τους 41 Πολιτιστικούς Συλλόγους και µε τους 
πέντε άλλους φορείς, την Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας και τους ∆ήµους Πατρέων, Ερυµάνθου, 
∆υτικής Αχαΐας & Καλαβρύτων. Μία συνεργασία, 

η οποία χρόνο µε το χρόνο παρουσιάζει αύξη-
ση και προσφέρει τις δυνατότητες, όχι µόνο της 
ανάδειξης του παραδοσιακού µας ποτού και της 
περιοχής, αλλά και την ευκαιρία να βρεθούν τόσο 
κοντά, κάτω από κοινούς στόχους τόσοι Σύλλο-
γοι & φορείς και να υπηρετήσουν όλοι µαζί µία 
κοινή προσπάθεια, δηµιουργώντας παράλληλα 
και παράγοντας πολιτισµό. Με αυτή την πρω-
τόγνωρη συνεργασία, όλες οι ‘’γραµµές’’ δού-
λεψαν πολύ καλά και οι διαφορετικές οµάδες 
εργασίας συνέκλιναν, ώστε η ενηµερωτική και 
ψυχαγωγική εκδήλωση να σηµειώσει µία κα-

ταπληκτική επιτυχία.
Στη µεγάλη ηµι-υπαίθρια σάλα του κέντρου, 

επικράτησε το αδιαχώρητο και δεν ήσαν λίγοι αυ-
τοί που παρακολούθησαν την εκδήλωση όρθιοι. 

Στο προεδρείο ο κ. Βασίλης Αϊβαλής, Πρό-
εδρος ΤΕΕ Ελλάδος/Τµήµα Ν.∆. Ελλάδος, ∆ι-
πλωµατούχος Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός 
Μηχανικός και η κα. Νίκη Τσάµη, πρώην Εκπαι-
δευτικός. Το πρόγραµµα της γιορτής ξεκίνησαν 
τα χορευτικά του Συλλόγου Μακρυγιάννη και 
του Χορευτικόυ Οµίλου «Καρατζάδες». 

(συνέχεια στη σελίδα 4)

Επιτυχής ήταν η συµµετοχή του Συλλόγου Προστασίας 
Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου Υγείας 
Χαλανδρίτσας, στο 20ο Forum Ανάπτυξης, το οποίο πραγ-
µατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Αστήρ, το διήµερο 18 & 19 
Νοεµβρίου. 

Το Forum είναι ευρύτερα γνωστό, σε όλη τη ∆υτική Ελ-
λάδα και διοργανώνεται κάθε χρόνο από την εβδοµαδιαία 
εφηµερίδα ‘’Σύµβουλος Επιχειρήσεων’’, µε εκδότη τον πάντα 
δραστήριο κ. Παναγιώτη Γιαλένιο. Συγκεντρώνει λόγω του 
µεγάλου ενδιαφέροντος που έχει, µεγάλο αριθµό οµιλητών 
µε ποικιλία θεµάτων, που σχετίζονται µε την ανάπτυξη, την 
επιχειρηµατικότητα και τη συνεταιριστική δυναµική.

(συνέχεια στη σελίδα 8)

Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο µήκος ακτογραµµών στην ηπει-
ρωτική χώρα και τα νησιά. Οι Ελληνικές ακτές και θάλασσες 
είναι µέρος των αντίστοιχων Μεσογειακών οικοσυστηµάτων. 
Εποµένως ότι συµβαίνει σε αυτά επηρεάζει και το αντίστοιχο 
Ελληνικό περιβάλλον.

Από τις Ελληνικές θάλασσες και ακτές ιδιαίτερη σηµασία 
και αξία έχουν οι κλειστοί κόλποι που επηρεάζονται από την 
κατάσταση της Μεσογείου, αλλά και τα ιδιαίτερα δικά τους 
χαρακτηριστικά και προβλήµατα. Παράλληλα η αξία τους εί-
ναι µεγάλη για τα φυσικά και ανθρωπολογικά τους χαρακτη-
ριστικά, καθώς και για τα προβλήµατα που παρουσιάζουν. 

(συνέχεια στη σελίδα 3)

Στις 24 Σεπτεµβρίου, εκατό µέλη και φίλοι του Συλλόγου µας ξεκινήσαµε πρωί-
πρωί, διασχίζοντας την Αιτωλία και την Ακαρνανία, να γνωρίσουµε τη Βυζαντινή 
Άρτα µε τους σπουδαίους ναούς και τα ιστορικά µοναστήρια της, την Κόπραινα, 
την Κορωνησία καθώς και το γνωστό από τους χρόνους της επανάστασης Πέ-
τα. Βεβαίως µας ενδιέφεραν και τα οικοσυστήµατα του Αµβρακικού κόλπου και 
του Αράχθου ποταµού. Πορευόµαστε οδικώς, µετά τη γέφυρα Ρίου-Αντιρίου, 
ακολουθώντας την Ιόνια Οδό, φέρνοντας στη σκέψη µας την Αρχαία Πλευρώ-
να, την Καλυδώνα και τις Οινιάδες καθώς και τη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού, 
που πρόσφατα αρκετοί από εµάς είχαµε επισκεφθεί.  (συνέχεια στη σελίδα 2)
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Θεσµική, οικονοµική και κοινωνική 
δυναµική της γεωργικής παραγωγής...

ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

«Προβλήµατα Κλειστών 
Θαλάσσιων Κόλπων»

Η ανατολή του νέου έτους 2018 
να φέρει την αγάπη στις καρδιές µας 

και την ελπίδα για ένα καλύτερο φυσικό 
και κοινωνικό περιβάλλον

7η γιορτή 
τσίπουρου

Η ανάδειξη του παραδοσιακού µας 
ποτού και της περιοχής προσφέρει 
ελπίδες στους παραγωγούς 
και την τοπική οικονοµία

Την Κυριακή 5 Νοεµβρίου στο Πνευµατικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγί-
ου Νικολάου Σαραβαλίου έγινε η ιατροκοινωνική εκδήλωση µε κε-
ντρικό θέµα ‘’Η πραγµατική αξία του εµβολιασµού’’. ∆ιοργανώθηκε 
από το Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής 
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας µε συνδιοργανωτές τη ∆ιεύθυν-
ση Υγείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, τον Ιατρικό Σύλλογο 
Πατρών & το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας.

Η πραγµατική αξία 
του εµβολιασµού
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Καλά και ειρηνικά Χριστούγεννα

Παγκόσµια ηµέρα κατά του 
Έιτζ (AIDS) η 1η ∆εκεµβρίου 
εκάστου χρόνου.  ‘’Όλοι µετρά-
νε (Everybody counts)’’ είναι το 
φετινό µήνυµα του Παγκόσµι-
ου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Τόσο ο ΟΗΕ όσο και ο Π.Ο.Υ. 
έδωσαν στη δηµοσιότητα στοι-
χεία για το Έιτζ (AIDS) σε µία 
προσπάθεια να καταγραφούν τα περιστατικά, οι ελλείψεις και 
τα προβλήµατα παγκοσµίως.  (συνέχεια στη σελίδα 7)

AIDS: 
«ΟΛΟΙ ΜΕΤΡΑΝΕ»

Από αριστερά ο κ. Σκούρας, η κ. Λευθεριώτη και ο κ. 
Βανταράκης

Οι εκπρόσωποι των 41 Πολιτιστικών Συλλόγων 

Το Χορευτικό «Καρατζάδες»

ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣΜΟΝΟΗΜΕΡΗ 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ
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Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
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Υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
Υπεύθυνη ύλης: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
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Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόµβα Ευθυµία, Κωστοπούλου ∆ώρα, 

Πανταζή Βούλα, Μιχαλόπουλος Ανδρέας, Γεωργαντοπούλου Ανδριάννα
Εκτύπωση – Μοντάζ: Fortosis Print Factory

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής 19 Νοεµβρίου, µε σύµ-
µαχο τον καιρό, παρά τα καιρικά φαινόµενα των ηµερών 
µας, βρέθηκαν στην πλαγιά του Οµπλού αρκετοί φορείς, 
προκειµένου να φυτέψουν µία έκταση µε πεύκα, κυπα-
ρίσσια κλπ., για να αυξήσουν το πράσινο και το παρακεί-
µενο δάσος.

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την περιβαλλοντική 
δράση είχαν η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, µε υπεύθυ-

νο τον κ. Αντώνη Χαροκόπο και ο Σύλλογος Προστασίας 
Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του ΚΥ Χαλανδρί-
τσας, ο οποίος τις προηγούµενες µέρες είχε επιµεληθεί 
της διαµόρφωσης του χώρου και της δεντροφύτευσης. 
Στην περιοχή βρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του ∆ασαρ-
χείου, πρόσκοποι, διασώστες, εκπρόσωποι του Φιλοδα-
σικού Συλλόγου Σαραβαλίου, Αλεξιπτωτιστές και άλλοι. 
Ήταν για όλους που συµµετείχαν µία ευχάριστη εµπειρία. 

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Είχαµε την τύχη στο ταξίδι προς Άρτα να έχου-

µε συνταξιδιώτη µας τον κ. Απόστολο Μαργέλη, 
που µε τις εξαιρετικές γνώσεις του µας εµύησε 
σε όλη την ιστορία-αρχαία και σύγχρονη-καθώς 
και τη µυθολογία της Αιτωλίας και της Ακαρνανί-
ας. Έτσι, χωρίς να το καταλάβουµε, περνώντας 
Μεσολόγγι και Αιτωλικό, φθάσαµε στον Αχελώο 
και την Τριχωνίδα λίµνη, που είναι η µεγαλύτερη 
της Ελλάδος. 

Στη συνέχεια της εκδροµής, πρόβαλε µπροστά 
µας η κοιλάδα που παλιά ήταν λίµνη του Αµβρα-
κικού, ο οποίος έχοντας 27 λιµνοθάλασσες, είναι 
το σπουδαιότερο σύστηµα κλειστού κόλπου, ο 
σπουδαιότερος υγρότοπος της Μεσογείου, που 
δυστυχώς τώρα έχει ανοξία και αργοπεθαίνει από 
τα λιπάσµατα, τα λύµατα πάσης φύσεως καθώς και 
εξαιτίας των φραγµάτων Λούρου και Αράχθου, 
τα οποία στερήσανε τη διαρκή ροή των γλυκών 
νερών µε τα οποία γίνεται ανάµειξη µε το αλµυρό 
νερό κι έτσι διατηρείται η θαλάσσια ζωή. 

Σύντοµα φθάσαµε στην Άρτα, την άλλοτε πρω-
τεύουσα του ∆εσποτάτου της Ηπείρου, που είναι 
κτισµένη στη θέση της αρχαίας Αµβρακίας, αποι-
κίας των Κορινθίων τον 7ο π.Χ. αιώνα. Είναι κόµ-
βος συγκοινωνιακός, µε µεγάλες καλλιέργειες σε 
εσπεριδοειδή και ελαιόδενδρα, αφού ο Άραχθος 
ποταµός την κυκλώνει και την ποτίζει.

Στην πόλη συναντάται η Αρχαιότητα, το Βυζά-
ντιο, η Φραγκοκρατία, η Τουρκοκρατία. Κάθε µια 
της άφησε τα σηµάδια της. Σήµα κατατεθέν της 
το φηµισµένο πολύτοξο γεφύρι της, συνδεδε-
µένο µε το θρύλο του εντοιχισµού της γυναίκας 
του Πρωτοµάστορα, που σαφώς καταδεικνύει 
ότι όλα το σπουδαία, τα δύσκολα έργα απαιτούν 

µεγάλο αγώνα, θυσία του ατοµικού συµφέροντος 
στο γενικό καλό. 

Προσπεράσαµε γρήγορα σ’ αυτή τη φάση, την 
πόλη γιατί θέλαµε να προλάβουµε τον εκκλησια-
σµό µας στην Ιερά Μονή της Κάτω Παναγιάς, που 
είναι ένα από τα αξιολογότερα κτίσµατα και Βυζα-
ντινά µνηµεία της Άρτας, ιδρυθέν του 13ου αι. µε 
έξοδα του Μιχαήλ Β΄ Κοµνηνού ∆ούκα, ∆εσπό-
τη της Ηπείρου, συζύγου της Αγίας Θεοδώρας. 

Ο Ναός αυτός τιµάται στη Γέννηση της Θεοτόκου 
και ονοµάστηκε Κάτω Παναγιά σε αντιδιαστολή 
προς το µεγάλο ‘’καθεδρικό Ναό’’ της Βυζαντι-
νής Άρτας, την Παναγία Παρηγορήτισσα. Εδώ µας 
εντυπωσίασαν ιδιαίτερα οι εξαιρετικές τοιχογραφί-
ες στη ∆υτική πλευρά του Ναού, η ποικιλόµορφη 
στέγη του σε ανισόϋψα επίπεδα, η ανοµοιογένεια 
της τοιχοποιίας, αφού πολλές πέτρες προέρχο-
νται από κτίρια της αρχαίας Αµβρακίας. Επίσης η 
αυλή της Μονής µε τα εσπεριδοειδή, και τα παρ-
τέρια µε τα πολύχρωµα λουλούδια έκαναν το χώ-
ρο πραγµατικά ‘’περιβολάκι της Παναγίας’’. Εδώ 
σωστά λένε, σµίγουν αρµονικά η ιστορία µε την 
Τέχνη, η οµορφιά και η Παράδοση µέσα σε ένα 
ωραίο περιβάλλον. 

Στη συνέχεια κατευθυνθήκαµε για επίσκεψη 
στην Παναγία Παρηγορήτισσα, στο κέντρο της 
πόλης. Είναι η ‘’αρχόντισσα της Άρτας’’. Μας µί-
λησε γι’ αυτήν ο κ. Μαργέλης, για το πρωτότυπο 
και τολµηρότερο σύστηµα στήριξης του κεντρικού 
Τρούλου, που κάνει το Ναό, αρχιτεκτονικά, µονα-
δικό στον κόσµο. Με θαυµασµό βλέπαµε σε κά-
θε γωνιά του κεντρικού τετράγωνου χώρου από 
ένα ζευγάρι παραστάδες, κολλητά στους τοίχους, 
και πάνω σ’ αυτές οριζόντιους προβόλους, µπηγ-
µένους στους πλάγιους τοίχους, για να στηρίζουν 

ένα δεύτερο όροφο κιόνων, οι οποίοι στήριζαν, µε 
τη σειρά τους, καµάρες πάνω στις οποίες κτίστηκε 
ο Τρούλος µε τον Παντοκράτορα. Εγχείρηµα µο-
ναδικό, πρωτοποριακό όντως, που το τυλίγουν 
διάφοροι θρύλοι. Θαυµάσαµε επίσης το γλυπτό 
και ζωγραφικό διάκοσµο των εντυπωσιακών δι-
αστάσεων αυτού του Ναού.

Στο πρόγραµµά µας ήταν και η Κόπραινα µε το 
Φάρο της στον Αµβρακικό, στα αναπαλαιωµένα 
κτίρια της οποίας στεγάζεται το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας. Γύρω µας βλέπαµε στη λιµνοθάλασσα 
Άργιλος τον ορνιθολογικό πλούτο της περιοχής, 
ερωδιούς, νανογλάρους και άλλα πτηνά. Ήταν ένα 
ωραίο θέαµα. Επιστρέψαµε στην Άρτα γιατί έπρε-
πε να επισκεφθούµε για προσκύνηµα την Πολιού-
χο Αγία Θεοδώρα. ∆υστυχώς δεν καταφέραµε να 
προσκυνήσουµε το σεπτό της σκήνωµα, επειδή ο 
Ναός ήταν κλειστός για κάποιες ώρες και δεν είχα-
µε χρόνο. Αισθανθήκαµε όµως την αύρα της Αγίας 
έξω από το Ναό της, µια που µιλήσαµε εκτενώς 
για τη ζωή και το σπουδαίο χριστιανικό της έργο.

Έτσι µετά από µια σύντοµη περιήγηση στους 
κεντρικούς δρόµους και το ιστορικό της κέντρο, 
εντυπωσιασµένοι και από το Κάστρο της του 13ου 
αι., κτισµένο πάνω σε τµήµατα του αρχαίου τείχους 
της Αµβρακίας, φύγαµε για τη χτισµένη αµφιθε-
ατρικά, µε σύγχρονα και πετρόχτιστα σπίτια και 
µε ωραία θέα κωµόπολη Πέτα. Εκεί το 1922 έγι-
νε ιστορική µάχη µεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, 
πήραν µέρος δε και πολλοί Φιλέλληνες.

Αφού ήπιαµε στα γραφικά του ‘’στέκια’’ το κα-
φεδάκι ή το ουζάκι µας πήραµε το δρόµο της επι-
στροφής, χαρούµενοι, ευτυχισµένοι µε τα τόσα 
πολλά που είδαµε και απολαύσαµε σ’ αυτή τη µο-
νοήµερη εκδροµή.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΣΙΑΦΑΚΑ

Γνωρίζετε ότι «µέχρι το 2050 το βάρος των πλαστικών 
που θα βρίσκονται στον ωκεανό θα είναι µεγαλύτερο από 
το συνολικό βάρος των ψαριών που ζουν εκεί»;*

Γνωρίζετε ότι τα πλαστικά που πετάµε τελικά, καταλή-
γουν στο πιάτο µας µε επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία 
και τη ζωή µας;

Γνωρίζετε ότι προστατεύοντας το περιβάλλον βοηθάµε 
και την οικονοµία, αφού υπολογίζεται από την Κοµισιόν 
ότι βραχυπρόθεσµα µπορεί να προκύψουν ως και 900.000 
νέες θέσεις εργασίας αν «στραφούµε σε περισσότερη ανα-
κύκλωση και επαναχρησιµοποίηση των πρώτων υλών»;

Στη Γερµανία, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο γίνεται συ-
στηµατική ανακύκλωση και µόλις το 1% των αστικών απο-
βλήτων τους καταλήγουν στις χωµατερές.***  

Στην Ελλάδα αντί να προσπαθούµε να ανακυκλώσουµε 
περισσότερο (µιας και είµαστε στις τελευταίες θέσεις της 
Ευρώπης), παλεύουµε µε τα πρόστιµα! ∆εν είναι µυστικό 
άλλωστε ότι η χώρα µας ήταν και η πρώτη χώρα που κατα-
δικάσθηκε από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο µε περιβαλλοντικό 
πρόστιµο πριν από µια εικοσαετία και έκτοτε διαφορετικές 
ελληνικές κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να βρεθούν αντι-
µέτωπες µε υπέρογκα πρόστιµα για τους ίδιους λόγους.

Το νέο Νοµοσχέδιο για την ανακύκλωση του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πρότυπο 
«Πληρώνω όσα πετάω» είναι εποµένως µια αναγκαιότητα 
και υπόσχεται να µας αλλάξει τη νοοτροπία. Μεταξύ άλλων 
δε, υπόσχεται να µας απαλλάξει από τη «σηµαία» του πο-
λιτισµού του σύγχρονου Έλληνα, την πλαστική σακούλα.

Η καινοτοµία στο νέο Νοµοσχέδιο είναι ότι όχι µόνο µέ-
σα από πρόστιµα, αλλά και πλέον και κυρίως µε κίνητρα 
επιχειρεί να ανατρέψει αυτή την άσχηµη εικόνα της χώρας 
µας και να την οδηγήσει από τους ΧΥΤΑ (νόµιµους και πα-
ράνοµους) στην εποχή της ανακύκλωσης. Το Νοµοσχέ-
διο κινητοποιεί τους ∆ήµους αλλά και τους πολίτες σε µια 
εναρµονισµένη προσπάθεια για το περιβάλλον.

Πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι να γίνει αυτό, µένει 
να το µάθουµε.

Ωστόσο, η ανακύκλωση είναι µονόδροµος προσφέροντας 
οικονοµικά οφέλη αλλά και θέσεις εργασίας (στη Γερµα-
νία, την πρωταθλήτρια της ανακύκλωσης, η οικονοµία της 
ανακύκλωσης έχει τζίρο περίπου 71 δις ετησίως και απα-
σχολεί 266.000 εργαζόµενους).**

Το µεγαλύτερο κέρδος µας όµως, είναι ότι ανακυκλώ-
νοντας προστατεύουµε το περιβάλλον, προστατεύοντας 
ταυτόχρονα την υγεία και τη ζωή µας.

* Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικός Γραµµατέας Ηνωµένων 
Εθνών

** Πηγή: DW

∆άσος Οµπλού: ∆ενδροφύτευσης συνέχεια

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ

Πληρώνω 
όσα πετάω

ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ 

ΑΡΤΑΣ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ
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27ο  ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ 2017

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Αποτελούν δε ένα ιδιαίτερο τουριστικό 
προϊόν συµβάλλοντας στην τοπική εθνική 
οικονοµία, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονο-
µικής κρίσης. Συµβάλουν επίσης και στη 
διατήρηση της φυσιογνωµίας των περιο-
χών που ανήκουν.

Η Ελληνική Πολιτεία, µέχρι σήµερα, δεν 
φαίνεται να έχει κατανοήσει την αξία των 
κλειστών κόλπων για το περιβάλλον και 
την οικονοµία, µε αποτέλεσµα να µην προ-
στατεύονται επαρκώς και να παρουσιάζουν 
σηµαντικά προβλήµατα.

Το 27ο Συνέδριο του ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ, που 
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία στην 
Ηγουµενίτσα στις 17-19 Νοεµβρίου 2017 σε 
συνδιοργάνωση µε την Περιφέρεια Ηπεί-
ρου, την ΚΕ∆Ε, την ΠΕ∆ Ηπείρου και το ∆ή-
µο Ηγουµενίτσας ανέδειξε τα προβλήµατα 
γενικά των κλειστών κόλπων και ιδιαίτερα 
των πιο γνωστών και σηµαντικών από αυ-
τούς και ζήτησε τη λήψη 
µέτρων πριν είναι αργά. 

Ειδικοί εισηγητές ανέ-
λυσαν όλες τις παραµέ-
τρους των προβληµάτων 
που σχετίζονται µε τους 
κλειστούς κόλπους και 
γενικότερα το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Κοινή ήταν 
η αντίληψη για το υψηλό 
επίπεδο των εισηγήσεων 
και το διάλογο που ακο-
λουθούσε. Το Συνέδριο 
κατέληξε σε συγκεκρι-
µένη Απόφαση η οποία 
θα διαβιβαστεί προς κά-
θε αρµόδιο για τη λήψη 
µέτρων προστασίας των 
κλειστών κόλπων. Παρα-
βρέθηκαν: ο Γ.Γ. του Υπουργείου Ναυτιλίας 
κ. Χρ. Λαµπρίδης, Βουλευτές, ∆ήµαρχοι και 
στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φο-
ρέων. Χαιρετισµό µέσω skype έκανε ο Πρό-
εδρος της ΚΕ∆Ε  κ. Γ. Πατούλης.

Εξελέγη νέα επταµελής γραµµατεία:
Νίκος Ασλάνογλου (Βέροια), Κώστας 

Βολιώτης (Βόλος) , Θανάσης Θεοδωρό-
πουλος (Αχαΐα),  Γιώργος Καλλιαµπέτσος 
(Αθήνα), ∆ηµήτρης Μίχαλος (Ρόδος), Γιώρ-
γος Παλαµάρης (Κορινθία),  Μαίρη Χουλιέ-
ρη (Χαλκίδα) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ
Από τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν, 

οι σύνεδροι διαπιστώνουν ότι:
• Οι κλειστοί κόλποι έχουν συγκεκριµέ-

νες ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν 
επειγόντως υπόψη.

• Υπάρχει περιορισµένη ανανέωση νερών.
• Τα οικοσυστήµατα τους είναι πολύ ευ-

αίσθητα.
• Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες πχ 

βιοµηχανία, αποχετεύσεις, τουρισµός, αλι-
εία, γεωργία κτλ. εντείνουν την ρύπαν-
σή τους.

• Απαιτείται η σωστή σχεδίαση και εγκα-
τάσταση των βιολογικών καθαρισµών και 
η αναβάθµιση, συντήρηση και έλεγχος λει-
τουργίας των υπαρχουσών. Στους κλειστούς 
κόλπους πρέπει όλοι οι οικισµοί ανεξάρτητα 
από το πληθυσµιακό τους µέγεθος να απο-
κτήσουν βιολογικούς καθαρισµούς.

• Η εποχικότητα, η κλιµατική αλλαγή και 
οι αλληλεπιδράσεις του τουρισµού µε άλ-
λες δραστηριότητες, αποτελούν σηµαντικά 
ζητήµατα για τη βιώσιµη ανάπτυξη κάθε 
κλειστού κόλπου.

• Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός 
τους, πρέπει να λάβει υπόψη του τον κίν-
δυνο από µεταφορές καυσίµων, βλέπε π.χ. 

πρόσφατο ατύχηµα στο Σαρωνικό. Οι ιδι-
αιτερότητες της ρύπανσης που προκλήθη-
κε από το ναυάγιο του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», οι 
εργασίες απορρύπανσης των ακτών και η 
οικονοµικές επιπτώσεις που υπήρξαν, πρέ-
πει να προβληµατίσει τους αρµόδιους και 
να αποτελέσει το σήµα κινδύνου για τη λή-
ψη όλων των µέτρων που απαιτούνται για 
να µην επαναληφθεί τέτοια καταστροφή.

• Είναι απαραίτητη 
η αυστηρή εφαρµογή 
των υπαρχουσών εθνι-
κών, ευρωπαϊκών και 
διεθνών κανονιστικών 
διατάξεων για τη βιω-
σιµότητα των κλειστών 
κόλπων.

• Η νοµοθεσία (Ελλη-
νική και ∆ιεθνής) που 
αφορά τις θαλάσσιες 
ρυπάνσεις είναι επαρ-
κής, αρκεί να εφαρµό-
ζεται, ιδιαίτερα για την 
αποφυγή της ρύπανσης 
στους κλειστούς θαλάσ-
σιους κόλπους.

• Απαιτείται η συµπλή-
ρωση και αναθεώρηση 
του εθνικού θεσµικού 

πλαισίου για τις προστατευόµενες περιο-
χές NATURA 2000 και RAMSAR, το οποίο 
συνδέεται µε την ελλειµµατική προστασία 
των κλειστών θαλάσσιων κόλπων. Βλέπε 
π.χ. Παγασητικός κόλπος.

• Οι Φορείς ∆ιαχείρισης των προστατευ-
όµενων περιοχών είναι απαραίτητοι για την 
προστασία τους και πρέπει να κατοχυρω-
θούν και να αποκτήσουν ελεγκτικές και 
προανακριτικές αρµοδιότητες. 

• Η διατάραξη της βιολογικής αλυσίδας 
στον Κορινθιακό κόλπο και κυρίως των 
ψαριών λόγω της υπεραλίευσης, έχει συ-
ντελέσει στην κατάληψη του θώκου τους 
από τις τσούχτρες. Εκφράζονται µάλιστα 
φόβοι ότι το ίδιο µπορεί να συµβεί και σε 
άλλους κλειστούς κόλπους.

• Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν µια 
συµπληρωµατική της αλιείας δραστηριό-
τητα, µε σηµειακή ρύπανση, η οποία όµως 
πρέπει να ελέγχεται ως προς την εφαρµο-
γή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας µε την 
επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παρα-
βίασης των όρων παραχώρησης χρήσης, 
αλλά και των περιβαλλοντικών όρων που 
αδειοδοτήθηκαν. Να είναι δε αναρτηµένοι 
οι όροι και οι άδειες λειτουργίας σε ειδικό 
διαδικτυακό τόπο.

• Είναι σηµαντικό να υπάρξουν προγράµ-
µατα προστασίας των ιχθυοπληθυσµών στις 
Ελληνικές θάλασσες, µε συνεχείς ελέγχους 
και αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας.

• Να απαγορευτεί η αλιεία από γρι-γρι 
σε απόσταση µικρότερη από 1,5 µίλι από 
την ακτή, ενώ το σήµα που εκπέµπουν να 
επαναλαµβάνεται ανά 20 λεπτά.

• Τέλος µε γνώµονα την σύγχρονη αντί-
ληψη του πράσινου λιµένα είναι αναγκαίο 
να βελτιωθεί το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο 
σχεδιασµού, κατασκευής, αναβάθµισης και 
λειτουργίας λιµένων και µαρινών.

Οι συµπολίτες που συνέχιζαν τα µπά-
νια τους στην παραλία «∆άφνες» του Κα-
στελοκάµπου, αξιοποιώντας τις λιακάδες 
του Οκτωβρίου, δοκίµασαν µία ευχά-
ριστη έκπληξη, βλέποντας την παραλία 
αυτή µετά την κοινή δράση καθαρισµού 
της από πέντε συνεργαζόµενες περιβαλ-
λοντικές και κοινωνικές οργανώσεις της 
ευρύτερης περιοχής Πάτρας. ∆εκάδες 
µεγάλες σακούλες απορριµµάτων γέµι-
σαν κυρίως µε πλαστικά µπουκάλια και 
ποτήρια, αλλά και ποικίλα άλλα απορρίµ-
µατα αναδεικνύοντας την οµορφιά της 
παραλίας, που µάλιστα βρίσκεται δίπλα 
στην εκβολή του Χάραδρου και µπροστά 

από το νεοαποκτηµένο πλατανοδάσος – 
πάρκο του ∆ήµου Πατρέων.

Η κοινή αυτή ενέργεια έγινε το µε-
σηµέρι της Κυριακής 8 Οκτωβρίου, στα 
πλαίσια των πρωτοβουλιών για καθαρι-
σµό ακτών που γίνονται µε πρόταση της 
οργάνωσης HELMEPA, και έχει στόχο 
τις καθαρές ακτές και θάλασσες. Ιδιαί-
τερη έµφαση δόθηκε στη σηµασία που 
έχει η απαλλαγή ακτών και θαλασσών 
από τα πλαστικά ιδίως απορρίµµατα, τα 
οποία, όπως όλο και περισσότερες µελέ-
τες αποδεικνύουν σκοτώνουν την άγρια 
ζωή της θάλασσας και, µπαίνοντας στην 
τροφική αλυσίδα, φτάνουν και στο πιά-

το µας. Παράλληλα η κοινή αυτή δράση 
σηµατοδοτεί µια νέα, πιο παραγωγική, 
περίοδο στη  συνεργασία των οργανώ-
σεων προς όφελος του περιβάλλοντος 
και της δηµόσιας υγείας στην ευρύτερη 
περιοχή της Πάτρας.

Συµµετείχαν αρκετές δεκάδες µέ-
λη και φίλοι από 1) τον Σύλλογο Προ-
στασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Κ.Υ. 
Χαλανδρίτσας, 2) την Οικολογική Κίνη-
ση Πάτρας, 3) την ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ, 4) το 
Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος 
Ρίου καθώς και το σύλλογο της περιο-
χής Καστελοκάµπου και 5) την Κίνηση 
«ΠΡΟΤΑΣΗ».

Το ∆Σ του Συλλόγου προσέφυγε 
στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινω-
νιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) µετά την 
καταγγελία κατοίκων της Χαλανδρί-
τσας για την εγκατάσταση κεραίας κι-
νητής τηλεφωνίας στο κτήριο του ΟΤΕ.

Με το υπ’ αριθµόν 83/21-6-2017 έγ-
γραφο ζήτησε από την αρµόδια Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών τη νοµιµό-
τητα της παρουσίας της κεραίας αυτής.

Στις 10/10/17 ελήφθη το πόρισµα 
της ανωτέρω αρµόδιας επιτροπής, 
το οποίο ζητά από την ελληνική επι-
τροπή ατοµικής ενέργειας να επιλη-
φθεί του θέµατος, δεδοµένου ότι δεν 
καλύπτονται µε την εκδοθείσα άδεια 
κατασκευής κεραίας σταθµού ξηράς 
της εταιρείας ΟΤΕ και της εταιρείας 
COSMOTE. ∆ιαβεβαιώνει ότι θα προβεί 
στις προβλεπόµενες από την κείµενη 
νοµοθεσία ενέργειες.

Το πόρισµα της επιτροπής ο Σύλλο-
γος το κοινοποίησε στον ∆ήµο Ερυ-
µάνθου και στον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Χαλανδρίτσας για ενηµέρωσή τους, το 
οποίο µεταξύ άλλων ανέφερε: «Στις 
21/06/2017 τεχνικό κλιµάκιο του Περι-
φερειακού Γραφείου Πατρών της ΕΕΤΤ 

διενήργησε αυτοψία στην ως άνω θέ-
ση όπου και διαπιστώθηκε η εγκατά-
σταση ενός (1) πυλώνα επί της στέγης 
του κτιρίου του ΟΤΕ, ο οποίος έφερε 
τρεις (3) κεραίες εκποµπής-λήψης και 
δύο (2) κεραίες τύπου «µικροκυµατικό 
κάτοπτρο». Από τις µετρήσεις ελέγχου 
λειτουργίας κεραιών κινητών επικοι-
νωνιών που πραγµατοποιήθηκαν, την 
ηµέρα και ώρα της αυτοψίας από το 
συγκεκριµένο σηµείο µετρήθηκαν εκ-
ποµπές σε συχνότητες του φάσµατος 
των 900 MHz (GSM), 1800 MHz (DCS 
& LTE) και 2100 MHz (UMTS) της εται-
ρείας «COSMOTE». 

∆εδοµένου ότι δεν καλύπτονται από 
την υπ’ αρ. 348/30/15-04-2005 εκ-
δοθείσα άδεια κατασκευής κεραίας 
σταθµού ξηράς της εταιρείας «ΟΤΕ» 
οι εκποµπές στις ζώνες του φάσµα-
τος των 900 MHz (GSM), 1800 MHz 
(LTE) και 2100 MHz (UMTS) της εται-
ρείας «COSMOTE», η Υπηρεσία µας θα 
προβεί στις προβλεπόµενες από την 
κείµενη νοµοθεσία ενέργειες.

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται 
στην Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής 
Ενέργειας για ενέργειες περιοχής αρ-
µοδιότητάς της, ενηµερώνοντας σχε-
τικά την υπηρεσία µας. »    

«Προβλήµατα Κλειστών 
Θαλάσσιων Κόλπων»

η αυστηρή εφαρµογή 
των υπαρχουσών εθνι-
κών, ευρωπαϊκών και 
διεθνών κανονιστικών 
διατάξεων για τη βιω-
σιµότητα των κλειστών 
κόλπων.
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27ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

«Προβλήματα Κλειστών Θαλάσσιων Κόλπων»

Η θάλασσα είναι πλούτος για την Ελλάδα!
Ηγουμενίτσα 17-19 Νοεμβρίου 2019

Στο Αμφιθέατρο ΤΕΙ
Έναρξη Παρασκευή 17/11/2017 ώρα 16.00

Συνδιοργανωτές: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                             ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ             ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΔΟΙΚΟ ΚΕΔΕ

Καθαρισµός της παραλίας «∆άφνες»!

Οι περιβαλ-
λοντικές 

οργανώσεις 
της Πάτρας 

σε κοινή 
δράση καθα-
ρισµού ακτής

Εκαναν την εµφάνισή τους στη ΧαλανδρίτσαΕκαναν την εµφάνισή τους στη ΧαλανδρίτσαΕκαναν την εµφάνισή τους στη Χαλανδρίτσα
ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
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Η πρόεδρος κα. Ιωάννα Θεοδωροπού-
λου του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και 
Περιβάλλοντος ευχαρίστησε τους διοργα-
νωτές, την Περιφέρεια και τους ∆ήµους 
Πατρέων, Ερυµάνθου, ∆υτικής Αχαΐας & 
Καλαβρύτων, τους εκπροσώπους των 41 
Πολιτιστικών Συλλόγων, τα χορευτικά, 
τους υπεύθυνους αυτών, τους χορηγούς 
επικοινωνίας και τους µικρούς και µεγά-
λους χορηγούς, επίσης τους ερµηνευτές 
των δηµοτικών τραγουδιών κκ. Π. Μπα-
λάση & Ι. Πλώτα, οι οποίοι εθελοντικά 
προσφέρθηκαν, την ορχήστρα του κου. 
Θωµά Ζήγκου, τις δεκάδες των εκπρο-
σώπων των Συλλόγων που πλαισίωσαν 
τις οµάδες εργασίας για την επιτυχία της 
γιορτής. Επίσης ευχαρίστησε τον τηλεο-
πτικό σταθµό ΛΥΧΝΟ της Ιεράς Μητρό-
πολης Πατρών και τον κ. Σπίνο για την 
οπτικοακουστική κάλυψη.. Συγκεκριµένα 
ανέφερε: «Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας 
& Περιβάλλοντος της περιοχής του ΚΥΧ, 
µέσα στις τόσες άλλες δραστηριότητες του 
στα 26 χρόνια λειτουργίας του έχει εντά-
ξει και την ετήσια γιορτή του τσίπουρου, 
µε σκοπό αφ’ ενός την ανάδειξη και την 
προαγωγή του παραδοσιακού µας ποτού, 
(αφού η περιοχή µας διαθέτει αρκετούς 
αµπελώνες και αρκετούς µικρούς & µε-
γάλους αποσταγµατοποιούς) και αφ’ ετέ-
ρου και πρωτίστως για την προστασία της 
∆ηµόσιας Υγείας. 

Αυτούς τους συγκεκριµένους στόχους 
τους υλοποιεί σήµερα είπε, µέσα σε µία 
πέρα για πέρα πολιτιστική εκδήλωση, µε 
τη µορφή της γιορτής.

Από 4ετίας ξεκινήσαµε να συνεργα-
ζόµαστε ενεργά, µε τους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους της περιοχής µας προκειµέ-
νου να δώσουµε µεγαλύτερη διάσταση 
στους αρχικούς µας σκοπούς, όσοι από 
αυτούς απεδέχθησαν την πρόσκληση και 
την πρόκληση. Συγκεκριµένα το 2014 συ-
νεργασθήκαµε µε 16 πολιτιστικούς συλ-
λόγους, το 2015 µε 28, το 2016 µε 37 και 
σήµερα στην 7η γιορτή τσίπουρου φθά-
σαµε τους 41.

Στη φετινή όµως διοργάνωση προσκα-
λέσαµε, εκτός από την Περιφέρεια και το 

∆ήµο Ερυµάνθου, που απ’ αρχής στη-
ρίζουν αυτή την εκδήλωση, τους υπό-
λοιπους ∆ήµους του Νοµού Αχαΐας, ως 
συνδιοργανωτές. Τύχαµε της ανταπόκρι-
σης των ∆ήµων Πατρέων, Ερυµάνθου, 
∆υτικής Αχαΐας & ∆ήµου Καλαβρύτων, 
τους οποίους και ευχαριστούµε για την 
τιµητική συµµετοχή τους.

Αξίζει να αναφέρουµε και να ευχαρι-
στήσουµε τα ΜΜΕ γιατί όλα αυτά τα χρό-
νια στήριξαν αδιακρίτως την πρωτόγνωρη 
αυτή προσπάθεια για τα ελληνικά δεδοµένα 
µε τη µορφή που οργανώνεται.

Χαιρετισµό απηύθυνε ο ∆ήµαρχος Ερυ-
µάνθου κ. Αθ. Καρπής ο οποίος ανεφέρθη 
στα µηνύµατα που εκπέµπει αυτή η εκδή-
λωση και ιδιαίτερα τόνισε την ανάγκη της 
συλλογικότητας, εάν επιθυµούµε πραγ-
µατικά την ανάπτυξη, όπως είπε.

ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΜΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ 
& ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

ΤΙΜΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θάνος Καρπής (∆ήµαρχος Ερυµάνθου): 
Οφείλω ως συνδιοργανωτής της εκδή-

λωσης να σας καλωσορίσω σε αυτή την 
πολύ όµορφη περιοχή, που ήταν το πάλαι 
ποτέ ‘’Το Χάνι του Κουρλαµπά’’. 

Συγχαρητήρια στο Σύλλογο & στους 41 
Πολιτιστικούς Συλλόγους γι’ αυτή την πο-
λύ ενδιαφέρουσα και όµορφη εκδήλωση. 

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περι-
βάλλοντος της περιοχής του ΚΥΧ διοργα-
νώνει όπως είναι σε όλους γνωστό, πολύ 
πετυχηµένες και άρτιες διοργανώσεις. 
Αυτό το έχει αποδείξει στα 26 χρόνια που 
λειτουργεί στην περιοχή. Η πολύχρονη 
παρουσία του και οι δράσεις του είναι και 
παραγωγική και ζωντανή και έχει προ-
σφέρει πάρα πολλά στην τοπική µας κοι-
νωνία. Αυτός είναι και ο λόγος, ο οποίος 
στα πλαίσια της 16ης Αγροτικής Έκθεσης 
Χαλανδρίτσας τιµήσαµε ως ∆ηµοτική Αρχή 
το Σύλλογο για την πολύχρονη και µεγά-
λη προσφορά του, στα τεκταινόµενα της 
περιοχής και όχι µόνο.

Στη φετινή 7η γιορτή τσίπουρου η συν-

διοργάνωση είναι διευρυµένη και εκτός 
από τους Συλλόγους, την Περιφέρεια & 
το ∆ήµο Ερυµάνθου συµµετέχουν και οι 
∆ήµοι της Πάτρας, της ∆υτικής Αχαΐας & 
των Καλαβρύτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
θετικό για το Σύλλογο, γιατί η γιορτή δί-
νει την ευκαιρία ευρύτερης συνεργασίας 
για ένα προϊόν που είναι ελληνικό, που 
είναι τοπικό και µας ενδιαφέρει και µας 
αφορά όλους.

Καλή διασκέδαση, συνιστώ αυτοσυ-
γκράτηση και να το γευθούµε µε το ‘’ρέ-
γουλο’’ και πάλι συγχαρητήρια.

Εκ µέρους των Πολιτιστικών Συλλό-
γων, µίλησε ο κ. Ανδρέας Σπηλιωτόπου-
λος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Καλλιθέας.

 Η ΓΙΟΡΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΘΕΣΜΟΣ

Ανδρέας Σπηλιωτόπουλος (εκπρόσω-
πος των 41 συνεργαζόµενων Πολιτιστικών 
Συλλόγων και πρόεδρος Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Καλλιθέας): 

Οι 41 συνεργαζόµενοι Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι είναι µαζί µε το Σύλλογο Προστασί-
ας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής 
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας στην 
7η γιορτή τσίπουρου. Η γιορτή αυτή έγι-
νε πλέον θεσµός.

Εµείς οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, µετά 
από αρκετές συναντήσεις συµβάλλαµε 
στην καλύτερη προετοιµασία της σηµε-
ρινής εκδήλωσης. 

Ως Σύλλογοι είµαστε παρόντες και εκ-
προσωπούµε 41 κοινότητες & οικισµούς. 
Λειτουργούµε ξέχωρα στις τοπικές µας 
κοινωνίες χωρίς να έχουµε κάποια στή-
ριξη. Προσφέρουµε θέαµα.

Απευθυνόµενος προς τους προέδρους 
των Πολιτιστικών Συλλόγων τους προτεί-
νω ότι ήρθε η ώρα να οργανώσουµε όλοι 
µαζί οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι µία µεγάλη 
γιορτή µε τη συνεργασία όλων των εδώ 
φορέων. Στόχος της επόµενης χρονιάς να 
ξεπεράσουµε τους 50 Συλλόγους. 

Σας ευχόµαστε να περάσετε καλά, γευ-
θείτε αυτά που σας προσφέρουµε και του 
χρόνου να είµαστε πάλι εδώ. 

ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ 
& ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ριζούλης Ανδρέας (Βουλευτής Αχαΐας): 
Το σηµαντικό για τη σηµερινή εκδήλω-

ση δεν είναι το προϊόν, δηλαδή το τσίπου-
ρο, αλλά το πως ένα προϊόν αναδεικνύεται 
µέσα από µία κοινή δράση, καταρχάς από το 
Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλο-
ντος, αλλά και τόσων άλλων Πολιτιστικών 
Συλλόγων και τόσων δεκάδων ανθρώπων, 
που είναι πίσω από τους Συλλόγους, οι οποί-
οι µπορούν το αναδεικνύουν µε έναν τρόπο 
που διαφέρει από όσα µέχρι σήµερα έχουµε 
µάθει, από τα πανηγύρια και τις άλλες  Μέσα 
από την παράδοση θα µπορέσουµε να δια-
τηρήσουµε αφενός τους µικρούς διήµερους 
παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα, για να µπο-
ρούν να παράγουν το δικό τους σπιτικό τσί-
πουρο και αφ’ ετέρου να προστατεύσουµε 
τους καταναλωτές αποστάζοντας ποιοτικό 
προϊόν µε σωστές διαδικασίες. Υπάρχουν 
τσίπουρα που κυκλοφορούν σε µεγάλες 
ποσότητες, αµφιβόλου ποιότητος, επιζήµια 
για την υγεία όταν αυτά είναι νοθευµένα.

Συγχαρητήρια στο Σύλλογο & στους Συλ-
λόγους, οι οποίοι έχουν καταφέρει να ανα-
δείξουν το παραδοσιακό µας ποτό και να 
αποτελεί τον κεντρικό στόχο σε µία τέτοια 
εκδήλωση, η οποία εκπέµπει πολλά µηνύ-
µατα. Καλή επιτυχία και να συναντηθούµε 
και πάλι του χρόνου. 

ΘΕΛΕΙ & ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ∆ΙΚΗ 
ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

∆ριβήλας ∆ηµήτριος (Αντιπεριφερει-
άρχης): 

Θέλω πραγµατικά να συγχαρώ το Σύλ-
λογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος 
της περιοχής του ΚΥΧ, αλλά και όλους τους 

Συλλόγους που συµµετέχουν στη γιορτή. 
Το τσίπουρο είναι ένα δικό µας τοπικό 

προϊόν, το οποίο θέλει και απαιτεί τη δι-
κή µας στήριξη. Η εκδήλωση σήµερα έχει 
συγκεκριµένους σκοπούς, πρωτίστως την 
προστασία της δηµόσιας υγείας. Συγχαρητή-
ρια στους Συλλόγους και καλή διασκέδαση. 

ΝΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Παναγιώτης Μελάς (Αντιδήµαρχος Πα-
τρέων): Συγχαρητήρια πολλά στο Σύλλογο & 
στους Συλλόγους, που διοργανώνουν αυτή 
τη σηµαντική εκδήλωση.

Τα παραδοσιακά προϊόντα που παράγει 
η δική µας περιοχή, το τσίπουρο, το κρασί, 
το λάδι, τα κτηνοτροφικά, κλπ. είναι για την 
κρίση που διερχόµεθα µία ελπίδα για τα νέα 
παιδιά, που έχουν παραµείνει στην Ύπαιθρο. 

Υπάρχουν αρκετά ζητήµατα όπως η στή-
ριξη των προϊόντων δεν βρίσκεται µόνο στην 
ποιότητα του προϊόντος, αλλά είναι στη στή-
ριξη της παραγωγής. Μετά την επιβολή και 
στο κρασί, αλλά και στο τσίπουρο του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης, πολλοί παραγωγοί που 
θέλουν να παράγουν, αντιµετωπίζουν δυ-
στυχώς πολλά προβλήµατα µε την αύξηση 
του κόστους.  Ως υπεύθυνος των οικονο-
µικών στο ∆ήµο Πατρέων διαπιστώνω ότι 
το µεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών, 
βρίσκονται στους όµορους ∆ήµους, έχουν 
φτάσει δυστυχώς στο σηµείο να µην µπορούν 
να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην τοπική 
αγορά. Ήδη η φορολογία π.χ. στο τσίπουρο 
φτάνει την φορολογία του ουίσκι. Καλή δι-
ασκέδαση και το τσίπουρο µε ‘’ρέγουλο’’.  

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΙ ΣΑΣ 
ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ

Ανδρέας Κοντόγιωργας (εκπρόσωπος 

7η γιορτή 
τσίπουρου

Η ανάδειξη του παραδοσιακού µας ποτού και της περιοχής 
προσφέρει ελπίδες στους παραγωγούς και την τοπική οικονοµία

Στο προεδρείο από αριστερά η κα. Νίκη Τσάµη & ο κ. Βασίλης Αϊβαλής
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η πρόεδρος του Συλλόγου κα. Ιωάν-
να Θεοδωροπούλου, ευχαρίστησε τους 
συνδιοργανωτές που βρέθηκαν µαζί 
σε µία ακόµη εκδήλωση, ευχαρίστησε 
τους πέντε οµιλητές, τους συντονιστές, 
όπως την κα. Σοφία Συµεωνίδου, ∆ι-
ευθύντρια ∆ιεύθυνσης Υγείας, την κα. 
Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρο του Ιατρι-
κού Συλλόγου Πατρών και τον κ. Γρη-
γόρη Αλόκριο, ∆ιευθυντή του Κέντρου 
Υγείας Χαλανδρίτσας. Ανεφέρθη στους 
σκοπούς της ηµε-
ρίδας, η οποία 
έφερε µαζί τόσους 
φορείς, µε στόχο 
την ενηµέρωση & 
την ευαισθητοποί-
ηση των κατοίκων 
για την προστα-
σία της ∆ηµόσιας 
Υγείας. Κατέληξε 
λέγοντας, ότι το 
αντιεµβολιαστικό 
κίνηµα, που τόσα 
συσσώρευσε στη 
χώρα µας και στον 
κόσµο ολόκληρο, 
είναι µία άλλη 
µορφή ‘’επιδηµί-
ας’’. Επελέγη είπε, 
το Σαραβάλι, γιατί 
το περιφερειακό 
αυτό ιατρείο ανή-
κει στην περιοχή 
υγειονοµικής ευθύνης του ΚΥ Χαλ/τσας, 
όπου δραστηριοποιείται και ο Σύλλο-
γος από το 1991.

Οι συντονιστές µετά από σύντοµη 
εισαγωγή για την αξία και τη χρησιµό-
τητα του εµβολιασµού έδωσαν το λό-
γο στον κ. Αθανάσιο Φίλια, Επιµελητή 
Α’ της Παιδιατρικής Κλινικής του Κα-
ραµανδανείου Νοσοκοµείου Πατρών, 
ο οποίος µίλησε για τον εθνικό εµβο-
λιασµό στην παιδική ηλικία και τόνισε 
ότι η ενεργητική ανοσία, που αποκτά-
ται µε τους εµβολιασµούς, είναι όµοια 
µε τη φυσική ανοσία, χωρίς το άτοµο 
να νοσήσει. 

Την ενδιαφέρουσα και επίκαιρη εκ-
δήλωση, µετά τα όσα πρόσφατα συ-
νέβησαν µε την επιδηµία της ιλαράς, 
συµπλήρωσε η κα. Ειρήνη Κωστοπού-
λου, Επιµελήτρια της Πανεπιστηµιακής 
Παιδιατρικής Κλινικής Πατρών, η οποία 
µε τη σειρά της εντυπωσίασετο κοινό, 
που είχε γεµίσει την αίθουσα. Ανεφέρθη 
στο πολυσυζητηµένο αντιεµβολιαστικό 
κίνηµα καθώς και στις συνέπειες αυτού 
στην ανθρωπότητα. Οι αµφισβητήσεις 
είπε, οι καχυποψίες, οι αρνήσεις και 
οι αδικαιολόγητες και οι επιστηµονικά 
ατεκµηρίωτες µελέτες οδήγησαν γονείς 
και ενήλικες µακριά από την υποχρέω-
ση του εµβολιασµού. Οι ισχυρισµοί που 

προέρχονται από το αντιεµβολιαστικό 
κίνηµα έχουν καταρριφθεί επιστηµο-
νικά όπως και η συσχέτιση εµβολια-
σµών µε τον αυτισµό, τη λευχαιµία ή 
αυτοάνοσα νοσήµατα. Οι στατιστικοί 
κίνδυνοι ύπαρξης ανεπιθύµητων επι-
δράσεων από τους εµβολιασµούς εί-
ναι αµελητέοι µπροστά στις επιπλοκές 
από τη νοσηρότητα των παιδιών από 
λοιµώδεις ασθένειες. 

Η διαχρονική εµπειρία των τελευ-
ταίων 25 ετών απέδειξε, ότι η µαζική 
εφαρµογή των εµβολιασµών απετέλεσε 

την πιο πετυχηµέ-
νη και αποδοτική 
µέθοδο πρόληψης 
σοβαρών µεταδο-
τικών νοσηµάτων 
και ότι αυτό είναι 
µία µεγάλη κατά-
κτηση για τον σύγ-
χρονο άνθρωπο, 
όπως και το κα-
θαρό νερό. Από 
τα προγράµµατα 
εµβολιασµού σώ-
ζονται 2-3 εκατοµ-
µύρια ζωές κάθε 
χρόνο (1 ζωή ανά 
λεπτό) και επιτυγ-
χάνεται η εκρίζω-
ση ασθενειών που 
ταλαιπώρησαν την 
ανθρωπότητα κα-
τά το παρελθόν. Τα 
λοιµώδη νοσήµατα 

τείνουν να εξαφανιστούν µε τους εµ-
βολιασµούς, όµως τα βακτηρίδια και 
οι ιοί που τα προκαλούν εξακολου-
θούν και υπάρχουν στη φύση, έτοιµοι 
να επαναδραστηριοποιηθούν και να 
προσβάλλουν τους απροστάτευτους 
οργανισµούς.

Ο ∆ιευθυντής ΕΣΥ- ΠΕ∆Υ Άνω Πόλης 
Πατρών κ. Μαρκέτος Γρηγόρης, Παιδί-
ατρος, στη σύντοµη και κατατοπιστική 
εισήγησή του, ανέφερε τον ουσιαστικό 
ρόλο του παιδιάτρου ως οικογενεια-
κού συµβούλου στο µεγάλο θέµα της 
πρόληψης, όπως είναι ο τακτικός και 
συστηµατικός εµβολιασµός, ο οποίος 
οδήγησε είπε στην παγκόσµια εκρίζω-
ση της ευλογιάς, της πολυοµυελίτιδας, 
του τετάνου και της διφθερίτιδας και 
µείωσε εντυπωσιακά τον κοκίτη, την 
ιλαρά, την ερυθρά, την παρωτίτιδα, την 
µηνιγγίτιδα, την ανεµοβλογιά και τον 
αιµόφιλο. Απόψεις οι οποίες εκφρά-
στηκαν από το σύνολο των οµιλητών.

Οι ιατροί ανέφερε, παιδίατροι, παθο-
λόγοι, γενικοί ιατροί µαζί µε τους δα-
σκάλους και τους ιερείς (στις µικρές 
κοινωνίες) αποτελούν τους εκπροσώ-
πους της πολιτείας µε τους οποίους έρ-
χονται σε επικοινωνία οι κάτοικοι της 
περιοχής. ∆ιδάσκουµε την οικογένεια 
και ο παιδίατρος οφείλει να έχει ευ-

ρύτερη δηµοκρατική παιδεία και αυτό 
το επιτυγχάνει µε τον καθηµερινό του 
αγώνα, όπως και κάθε γιατρός.    

Ο γενικός γιατρός του Κέντρου Υγείας 
Χαλανδρίτσας κ. Κόρδας Παναγιώτης, 
ανεφέρθη µε αρκετές λεπτοµέρειες 
στην αξία και στον αριθµό των υπαρ-
χόντων εµβολίων για τους ενήλικες, 
λέγοντας ότι η εµβολιαστική κάλυψη 
δεν είναι υποχρέωση µόνο των παι-
διών και των εφήβων. 

Επεσήµανε τη συµβολή του εµβο-
λιασµού στις µεγάλες ηλικίες και στις 
ευάλωτες οµάδες και ότι έχουµε σοβα-
ρή προστασία από λοιµώδη νοσήµατα 
(γρίπη, πνευµονία, διµφερίτιδα, τέτανο, 
ιλαρά και άλλα). 

Ο σχολιαστής κ. ∆ηµήτρης Παπαλά-
µπρου, ιδιώτης Παιδίατρος ανεφέρθη 
στα σοβαρά πλεονεκτήµατα του συ-
στηµατικού εµβολιασµού µικρών και 
µεγάλων, αλλά και στην ποιοτική και 
αποτελεσµατική βελτίωση των σύγ-
χρονων εµβολίων, µηδενίζοντας ακό-
µη και τις ελάχιστες παρενέργειες του 
παρελθόντος. Ευθύνες βαραίνουν τους 
γονείς και τους λειτουργούς υγείας, οι 
οποίοι αποθαρρύνουν µε τη στάση τους 
την εµβολιαστική υποχρέωση. 

Ο κ. Αλόκριος και η κα. Μαστοράκου, 
καθώς και η κα. Συµεωνίδου τόνισαν 
ότι µε τους εµβολιασµούς προλαµβά-
νονται κάθε χρόνο τρία εκατοµµύρια 
θάνατοι και 750.000 παιδιά αποφεύ-
γουν την αναπηρία. 

Ακολούθησε συζήτηση µε ερωτήσεις 
και διευκρινίσεις από το κοινό, που είχε 
την ευκαιρία για όσους ήλθαν να ενη-
µερωθούν υπεύθυνα και έγκυρα και 
οι οποίοι για 2,5 ώρες παρακολούθη-
σαν αµετακίνητοι την πολύ πετυχηµέ-
νη εκδήλωση. 

Η κα. Μαστοράκου ανεφέρθη τέλος 
στον αρνητικό ρόλο του διαδικτύου ως 
ανεπίσηµη και ανεύθυνη πηγή πληρο-
φόρησης και στη ζηµιά που έχει προ-
καλέσει στην ∆ηµόσια υγεία, κάνοντας 
µνεία των στοιχείων του ΚΕΕΛΠΝΟ για 
την επιδηµία ιλαράς που βρίσκεται σε 
εξέλιξη στη χώρα µας. 

Η εκδήλωση έγινε µε την ευχή και 
την ελπίδα ότι δεν πρέπει να µείνει κα-
νένας ανεµβολίαστος, υποστηρίζοντας 
ότι η πολιτεία δαπανά 800 εκατοµµύρια 
ευρώ ετησίως για τη δωρεάν εµβολια-
στική κάλυψη των πολιτών αφού είναι 
διαπιστωµένο ότι οι εµβολιασµοί σώ-
ζουν ζωές. Επίσης δεν πρέπει να πα-
ραλείπουµε τη στοιχειώδη υποχρέωσή 
µας για την αυστηρή τήρηση των µέ-
τρων ατοµικής υγιεινής ως ένα προα-
παιτούµενο του εµβολιασµού.  γιατί 
είναι διαπιστωµένο ότι οι εµβολιασµοί 
σώζουν ζωές. 

Οι παρουσιάσεις της ηµερίδας βρί-
σκονται αναρτηµένες στον ιστότοπο 
του Συλλόγου www.sylpyp.gr .

Η πραγµατική αξία του εµβολιασµού

αποσταγµατοποιών περιοχής): 
Σας καλωσορίζω στην 7η γιορτή τσί-

πουρου και εκ µέρους των αποσταγ-
µωτοποιών της περιοχής. Χαιρετίζουµε 
τους εκπροσώπους τόσων φορέων, αλ-
λά και όλους τους προέδρους και συνερ-
γάτες των Πολιτιστικών Συλλόγων της 
σηµερινής εκδήλωσης. Συγχαρητήρια 
πρωτίστως στην πρόεδρο κα. Θεοδωρο-
πούλου και στα µέλη του ∆Σ του Συλλό-
γου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος 
της περιοχής του ΚΥΧ, αλλά και στους 41 
συνεργαζόµενους Πολιτιστικούς Συλλό-
γους και εύχοµαι του χρόνου αυτή η εκ-
δήλωση που έχει καταξιωθεί και είναι µία 
από τις µεγαλύτερες εκδηλώσεις τσίπου-
ρου στην Ελλάδα, εύχοµαι το’’ κτήµα ∆ια-
µαντή’’, να µην µας χωράει του χρόνου. 

Εµείς οι αποσταγµατοποιοί σας εγγυώ-
µεθα ότι είναι ένα απόλυτα γνήσιο και κα-
λής ποιότητας προϊόν. Καλή διασκέδαση. 

ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΣΗΜΕΡΑ: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ... ΚΑΘΑΡΟ

π. ∆ηµήτριος Παπαγεωργίου (εκπρό-
σωπος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου 
Πατρών κκ. Χρυσοστόµου, Αρχιερατικός 
Επίτροπος του ∆ήµου Ερυµάνθου): 

Είµαι µέλος του Συλλόγου από πάρα 
πολλά χρόνια. Μεταφέρω τις ευχές και τις 
ευλογίες του Σεβασµιωτάτου Μητροπολί-
του µας, ο οποίος εύχεται καλή επιτυχία 
σε αυτή την πολυσυλλογική διοργάνωση 
της 7ης γιορτής τσίπουρου. 

Το τσίπουρου, όπως είναι γνωστό, ξε-
κίνησε τα τελευταία βυζαντινά χρόνια να 
παράγεται ιδιαίτερα στις ιερές µονές του 
Αγίου Όρους, όπου σήµερα αποτελεί το 
πρώτο κέρασµα µαζί µε το λουκούµι. Οι 
µοναχοί υποδέχονται τους προσκυνητές 
µε λουκούµι και τσίπουρο. Εύχοµαι όπως 
είναι το πρώτο κέρασµα στο Άγιο Όρος 
και σχεδόν σε όλα τα µοναστήρια της χώ-
ρας µας να γίνει το ίδιο και σε όλες µας τις 
εορταστικές εκδηλώσεις, στο σπίτι µας, 
στο καφενείο παντού. 

Θερµά συγχαρητήρια στους διοργανω-
τές και ιδίως στο Σύλλογο, που είχε την 

αρχική πρωτοβουλία για την ανάδειξη 
του παραδοσιακού µας ποτού. 

Εκτός των όσων απήυθυναν χαιρετισµό 
στη γιορτή παρευρέθησαν επίσης οι κκ.:

Νίκος Νικολόπουλος, Βουλευτής 
Αχαϊας, Μαυραγάνης Γιώργος, τέως 
Υφυπουργός Οικονοµικών, από το ∆ή-
µο Ερυµάνθου: Ιωάννης Σουβαλιώτης, 
Αντιδήµαρχος, Αναπληρωτής ∆ηµάρχου, 
Θεόδωρος Μπαρής, Αναπληρωτής Περ. 
∆ιευ/ντης Εκπαίδευσης ∆. Ελλάδας & ∆η-
µοτικός Σύµβουλος, από το ∆ήµο Πατρέ-
ων ήταν επιπλέον η κα. Γιαννιτσοπούλου 
Ιουλία, Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικών Ενοτή-
των Μεσσάτιδας, Βραχναιΐκων, Παραλίας 
& Ρίου και από την Περιφέρεια ήταν επίσης 
η κα. Τογιοπούλου Αναστασία, Βοηθός 
Περιφερειάρχη & οι κκ. Μαυρόγιαννης 
∆ιονύσιος, Πετρόπουλος Κων/νος, Κα-
νέλλης Γιώργος & Λαλιώτης Παναγιώτης, 
Περιφερειακοί Σύµβουλοι. Επίσης συµ-
µετείχαν ο κ. Κατσικόπουλος ∆ηµήτριος, 
πρώην Βουλευτής & πρώην Νοµάρχης & 
ο κ. Κρίκης Παναγιώτης, Υποψήφιος για 
το Επιµελητήριο Αχαΐας. 

Τις δύο ενδιαφέρουσες οµιλίες κάλυ-
ψαν, ο κ. Τάσος Τριανταφύλλου, Χηµικός 
& Οινολόγος µε θέµα ‘’Τσίπουρο, παρόν 
& µέλλον’’ & ο κ. Κώστας Κολλιόπουλος, 
Χηµικός & Οινολόγος µε θέµα ‘’Τσίπουρο 
το αδικηµένο’’.

ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ 

ΤΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Χηµικός– 
Οινολόγος

Καταρχήν να ευχαριστήσω το προε-
δρείο, τον κ. Αϊβαλή και την κα. Τσάµη, για 
τα κολακευτικά τους λόγια. Θέλω επίσης 
να χαιρετίσω όλους τους παρευρισκο-
µένους επισήµους και να συγχαρώ τους 
ανθρώπους του Συλλόγου Προστασίας 
Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής 
του ΚΥΧ & των 41 συνεργαζόµενων Πο-
λιτιστικών Συλλόγων γι’ αυτή την πολύ 
ωραία εκδήλωση, που τόσα καλά οργα-
νώθηκε, χαρακτηριστικά δείγµατα των 
ανθρώπων του Μοριά. 

(συνέχεια στη σελίδα 6)

Το χορευτικό της Κέρτεζης Καλαβρύτων 

Αποψη του κοινού

Η οµιλήτρια 
κ. Ειρήνη 

Κωστοπούλου

Το Χορευτικό Μπεγουλακίου
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(συνέχεια από τη σελίδα 6)
Η µεγάλη πολιτιστική & πολιτισµική αξία 

του τσίπουρου καταδεικνύεται από τις δι-
άφορες εκδηλώσεις. Το τσίπουρο είναι το 
ποτό της φιλίας και ο Έλληνας δεν πίνει 
ποτέ µόνος του, πίνει µε παρέα σε γιορτές 
και σε λύπες. 

Το τσίπουρο, ή τσικουδιά, ή ρακή, είναι 
ένα παραδοσιακό προϊόν που προέρχεται 
από την απόσταξη ζυµωθέντων στεµφύ-
λων, τα οποία οδηγούνται σε κλειστά πε-
ρίπου δοχεία. Το περιεχόµενό τους έχει 
αζύµωτο σάκχαρο, το οποίο στη συνέχεια 
υφίσταται αλκοολική ζύµωση, αυτά µετά 
αποστάζονται, αφού τοποθετηθούν στους 
αποστακτικούς άµβυκες (καζάνια).

Τα κλάσµατα της απόσταξης
Περιληπτικά ο τρόπος (τεχνική) της από-

σταξης σε γενικές γραµµές περιλαµβάνει:
α) Την πρώτη απόσταξη των ζυµωθέ-

ντων στεµφύλων.
β) Την επαναπόσταξη του παραλειφθέ-

ντος κατά την α’ απόσταξη υγρού (διπλό 
βράσιµο) και την προσθήκη ή όχι των αρω-
µατικών σπόρων ή & φυτών (ανάλογα µε 
την περιοχή ή µε την “συνταγή” που ακο-
λουθεί ο αποσταγµατοποιός) και τέλος τον 
διαχωρισµό του παραλαµβανοµένου απο-
στάγµατος σε τρία κλάσµατα. Από αυτά το 
µεσαίο είναι η «ΚΑΡ∆ΙΑ», είναι το προϊόν 
της καλής ποιότητας από το οποίο µε κα-
λή ρύθµιση του αλκοολικού βαθµού, µε 
απεσταγµένο νερό προκύπτει το τσίπουρο.

Τα κλάσµατα, δηλαδή οι *ΚΕΦΑΛΕΣ» και 
οι «ΟΥΡΕΣ» διαχωρίζονται και επανατοπο-
θετούνται στην επόµενη δεύτερη επαναπό-
σταξη, οπότε και πάλι διαχωρίζονται µε τον 
ίδιο τρόπο, µέχρι την τελική απόρριψή τους.

Ο διαχωρισµός έχει σκοπό την τελική 
αποµάκρυνση ουσιών, µε άσχηµα οργα-
νοληπτικά χαρακτηριστικά και ουσιών επι-
βλαβών για τον ανθρώπινο οργανισµό. Ο 
διαχωρισµός των κλασµάτων όταν γίνεται 
εµπειρικά (βασίζεται στα κριτήρια του τεχνί-
τη και στις «συνταγές» που γνωρίζει «κλη-
ρονοµικά»), δεν 

διασφαλίζει όµως την ποιότητα και την 
ασφάλεια, από υγιεινής πλευράς, του απο-
στάγµατος. Απαιτείται λοιπόν οπωσδήποτε 
χηµικός έλεγχος για την ποιότητα και την 
καταλληλότητα, της προς απόσταξη πρώ-
της ύλης, αλλά και του τελικού προϊόντος.

Το κύριο πρόβληµα είναι η περιεχόµενη 
µεθανόλη στα σχετικά αποστάγµατα και το 
θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό.

Στην δεύτερη απόσταξη παίρνουµε περί-
που 1% σε κεφαλές, 28% σε καλό προϊόν 
(ΚΑΡ∆ΙΑ) και 24% σε ουρές, (το υπόλοιπο 
παραµένει στον άµβυκα και απορρίπτεται). 
Η συγκέντρωση της µεθανόλης είναι πε-
ρισσότερη στις κεφαλές. 

Η Τοξικότητα της Μεθανόλης του Τσί-
πουρου

Το ενζυµικό σύστηµα όµως του ανθρώ-
που καθυστερεί την οξείδωση της µεθανό-
λης, προτιµάει την οξείδωση της αιθυλικής 
αλκοόλης (οινόπνευµα) και έτσι όταν συ-
νυπάρχουν στον οργανισµό, δεν οξειδώ-
νεται πρώτη, αλλά αποβάλλεται από τα 
νεφρά (ούρα) και τους πνεύµονες (εκπνοή). 
Αντίδοτο λοιπόν για την δηλητηρίαση από 
µεθανόλη είναι η αιθυλική αλκοόλη, το οι-
νόπνευµα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα πά-
θουµε δηλητηρίαση, εάν η περιεκτικότητα 
της µεθανόλης υπερβαίνει τα κανονικά όρια.

Οι σχολαστικοί λοιπόν χηµικοί έλεγχοι για 
την περιεκτικότητα σε µεθανόλη (αλλά & 
σε άλλα) είναι εκ των ουκ άνευ στα µικρά 
(διήµερα) και στα µεγάλα αποσταγµατο-
ποιεία, για την προστασία του καταναλωτή.

Παραγωγή & φορολογία τσίπουρου
Στην Ελλάδα σήµερα µπορούν να παρά-

γουν Τσίπουρο νόµιµα :
α) Οι αµπελουργοί, οι διήµεροι παραδο-

σιακοί “µικροί” αποσταγµατοποιοί, οι οποίοι 
πληρώνουν για την έκδοση της άδειας 0,59 
ευρώ / λίτρο προϊόντος, του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης και επιτρέπεται να αποστάζει 
βάσει της δήλωσης συγκοµιδής-παραγω-
γής των οινιποιήσιµων σταφυλιών.

β) Οι “Μεγάλοι” απο-
σταγµατοποιοί, απο-
δίδουν στο Κράτος 
φόρο κατά τη διά-
θεση του, προς τους 
καταναλωτές, 5,1 ευ-
ρώ/λίτρο του τελικού 
προϊόντος. 

∆ιήµεροι παρα-
δοσιακοί µικροί 
αποσταγµατοποιοί

Από τους διή-
µερους (παραδο-
σιακούς, µικρούς) 
αποσταγµατοποι-

ούς, παρόλο που η παραγωγή φτάνει τα 
12.000.000 λίτρα, η έλλειψη της τυπο-
ποίησης και της επώνυµης συσκευασίας 
(διατίθεται µόνο χύµα) δεν βοηθά την ταυ-
τοποίηση, τον έλεγχο, και την προβολή του. 
Εξαιτίας αυτού η άποψη των καταναλωτών 
για την ποιότητα και την ασφάλεια αυτού 
του παραδοσιακού προϊόντος είναι από την 
καλύτερη ως την χειρότερη. 

Περιληπτικά πρέπει να υπάρχει η δυνα-
τότητα απόσταξης σε Άµβυκα τρίτου (µε-
σολαβητού), και παράλληλα να επιτραπεί 
η αγορά καινούργιου από τους νόµιµους 
αµπελουργούς. (πιθανώς ακόµη και κοι-
νόχρηστους άµβυκες, από τους φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, κλπ.)

Το παραδοσιακό προϊόν πρέπει να µπο-
ρεί να ταυτοποιηθεί. 

 Μεγάλοι αποσταγµατοποιοί- ποτο-
ποιοί επιτηδευµατίες

Τα κύρια πλεονεκτήµατα είναι: 
Η πρώτη ύλη να είναι σε σηµαντικές πο-

σότητες και καλή ποιότητα και η δυνατό-
τητα εξαγωγών.

Σηµαντικό είναι η παράδοση, η οποία 
υποστηριζόµενη από τον σύγχρονο εξο-
πλισµό, µπορεί να δώσει εξαιρετικής ποι-
ότητας προϊόν.

Συµπερασµατικά:
Ένα τσίπουρο µε αξιόλογα οργανοληπτι-

κά χαρακτηριστικά απαιτεί :
1. Ικανοποιητικής ποιότητας πρώτες ύλες.
2. Καλές τεχνικές γνώσεις γύρω από 

την απόσταξη.
3. Φυσικές βοηθητικές ύλες, όπως ουσί-

ες για απόσµηση, διαύγαση και κυρίως το 
κατάλληλο ‘κοκτέιλ’ από αρωµατικά σπό-
ρια, βότανα, κ.λ.π για σωστό άρωµα και 
γεύση του τσίπουρου... (Περισσότερα στο 
www.sylpyp.gr)

ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΟ Α∆ΙΚΗΜΕΝΟ

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Χηµικός-Οινολόγος

Θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο Προστα-
σίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής 
του ΚΥΧ. Να χαιρετίσω και να συγχαρώ την 
οµοθυµία των εκπροσώπων των 41 συνερ-
γαζόµενων Πολιτιστικών Συλλόγων και να 

τους ευχηθώ όλες τους οι προσπάθειες για 
τον πολιτισµό να έχουν επιτυχία. Χαιρετίζω 
τους εκπροσώπους της εκκλησίας, της Πε-
ριφέρειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
όλους εσάς που είστε σήµερα παρόντες. 

Είναι παγκοίνως γνωστό ότι ο εχθρός του 
καλού είναι το καλύτερο. Με βάση αυτή την 
παραδοχή κατέληξα στο θέµα της αποψι-
νής µου οµιλίας ‘’Τσίπουρο το αδικηµένο’’. 
Ταλαντεύτηκα µεταξύ αυτού του θέµατος 
και ενός άλλου ‘’Τσίπουρο το πολύτροπο’’, 
επειδή ακριβώς το τσίπουρο πίνεται µε 
πολλούς τρόπους. Σκέτο, αραιωµένο, µε 
ή χωρίς µεζέ, πριν ή µετά το γεύµα ή και 
µε την ανάµειξη µε άλλα ποτά. 

Από τη 40χρονη εµπειρία µου θέλω να 
θίξω τα κακώς κείµενα που παρατηρού-
νται κατά την παραγωγή, τη διακίνηση, την 
αποθήκευση, αλλά και την κατανάλωση του 
τσίπουρου, έχοντας την πεποίθηση ότι µέσα 
από αυτές τις σωστές παρατηρήσεις, είναι 
πολύ πιθανό να βγει κάτι καλύτερο και το 
τσίπουρο να γίνει ελκυστικότερο. Ελκυ-
στικό τσίπουρο σηµαίνει όφελος για τον 
παραγωγό, για τον έµπορα, για τον κατα-
ναλωτή, όφελος για την τοπική κοινωνία 
και όχι µόνο.

Όταν αναφέρουµε τη λέξη ‘’αδικηµένο’’ 
τσίπουρο, είναι γιατί οι υπάρχουσες τοπικές 
συνήθειες, δεν θα έπρεπε να εφαρµόζονται. 

Το τσίπουρο ή τσικουδιά είναι το προϊόν 
της απόσταξης των στεµφύλων. Απόσταξη 
είναι µία διαδικασία που οδηγεί στην πα-
ραγωγή υγρού µετά από θέρµανση. Με-
ταποιούµε δηλαδή το αρχικό υγρό των 
στεµφύλων σε ατµό, και στη συνέχεια το 
οδηγούµε σε µία αέρια φάση και στη συ-
νέχεια µε την ψύξη το επαναφέρουµε στην 
υγρή πάλι φάση. Αυτό έχει πολύ µεγάλη ση-
µασία και ότι υπάρχει µέσα στο καζάνι µας, 
θα περάσει και στο απόσταγµα.

Στην κατηγορία των αποσταγµάτων είναι 
το τσίπουρο, το µπράντι, το ουίσκι, το ρού-
µι. Υπάρχει και µια άλλη κατηγορία ποτών 
κατά την οποία παίρνουµε έτοιµη αιθυλική 
αλκοόλη 96 βαθµών (οινόπνευµα), και την 
αραιώνουµε, την αρωµατίζουµε µε διάφορα 
φυσικά εκχυλίσµατα και τελικά φτιάχνου-
µε τα διάφορα ποτά, όπως το ούζο, το τζιν 
και τη βότκα. 

Με το πάτηµα των σταφυλιών, µε το τρο-
κολάρισµα των στεµφύλων, θα πάρουµε το 
χυµό ‘’µούστο’’ που διαθέτουν όταν θα γίνει 
η ζύµωση. Κάποιοι ρίχνουν µικρή ποσότητα 
νερού για να διαβρέξουν τα στέµφυλα. Τα 
στέµφυλα δεν πρέπει να είναι πολύ πιεσµέ-
να, πρέπει να έχουν αρκετό χυµό ‘’µούστο’’. 

Στη διαδικασία της ζύµωσης το σάκχαρο, 
η γλυκόζη και η φρουκτόζη που περιέχο-

νται στα στέµφυλα µας δίνουν την αλκοόλη, 
το CO2, και ένα άλλο πλήθος συστατικών, 
άλλα από αυτά είναι επιθυµητά και άλλα 
ανεπιθύµητα. Οι ουσίες που αποκτώνται 
µε την απόσταξη είναι πάνω από 150. Είναι 
αλκοόλες, εστέρες, οξέα, ανώτερες αλκο-
όλες και κάποιες από αυτές δεν θα πρέπει 
να υπάρχουν ούτε κατά διάνοια µέσα στο 
τσίπουρο.

Η απόσταξη.
Γίνεται σε ειδικά δοχεία που λέγονται άµ-

βυκες, τα γνωστά καζάνια. Μέσα σε αυτά 
τοποθετούµε τα τσίπουρα. Το καζάνι αφού 
κλείσει αεροστεγώς συνδέεται µε ένα σωλή-
να, ο οποίος καταλήγει στον ψύκτη. Το κα-
ζάνι που περιέχει τα στέµφυλα, θερµαίνεται 
σε σταθερή φωτιά σιγά-σιγά αρχίζει η από-
σταξη των ουσιών που περιέχει το καζάνι, 
ανάλογα µε το σηµείο ζέσης που υπάρχει. 
∆εν είναι όλα στο ίδιο σηµείο ζέσης. Εάν είναι 
σύγχρονος ο αποστακτήρας, αυτός έχει µια 
ψηλή κολώνα µε πλατώ, οπότε γίνεται πιο 
εύκολος και πιο διακριτός ο διαχωρισµός.

Στα κοινά αποστακτήρια έχει πολύ µεγά-
λη σηµασία η εµπειρία, η γνώση, το µερά-
κι και η παρατηρητικότητα του αποστάκτη. 
Από εδώ και πέρα αρχίζουν οι δυσκολίες, 
γι’ αυτό το αδικηµένο ποτό. 

Πρώτη αδικία. Όταν οι παραγωγοί που 
βάζουν τα τσίπουρα να ζυµωθούν σε ακα-
τάλληλους περιέκτες. Σε όλους µας έχει 
αποτυπωθεί κάποια εικόνα όπου κάποιες 
πλαστικές σακούλες είναι αφηµένες στο 
φράκτη! Κάποιες άλλες σακούλες είναι από 
λιπάσµατα ή από πλαστικά χρώµατα. 

Απεναντίας, για την παρασκευή του κρα-
σιού φροντίζουµε ο χώρος της ζύµωσης να 
είναι καθαρός και αεριζόµενος, το ίδιο όµως 
δεν κάνουµε για το τσίπουρο. 

Το τσίπουρο πρέπει να είναι από υγιή 
σταφύλια και όχι από σάπια, γιατί τότε δη-
µιουργείται µέσα στο αποστακτήριο µία 
ανεπιθύµητη ουσία η φουρφουράνη. Αν 
τα στέµφυλα δεν είναι καλά αποθηκευµέ-
να παίρνουν τις µυρωδιές από τον περι-
βάλλοντα χώρο.

Όταν δεν ζυµωθούν πλήρως τα στέµφυ-
λα, χάνουµε οινόπνευµα, και τα αζύµωτα 
σάκχαρα σε όξινο περιβάλλον, µέσα στο 
καζάνι, δηµιουργούν ουσίες µη επιθυµητές. 

∆εύτερη αδικία. Το καζάνι που χρησι-
µοποιούµε πρέπει να είναι καθαρό, να εί-
ναι κατάλληλο. Να µην είναι γανωµένο µε 
ουσίες που έχουν µόλυβδο. Ο µόλυβδος 
δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα υγείας. 
Η σερπαντίνα, δηλαδή ο ψύκτης να είναι 
καθαρός. Πριν από λίγα χρόνια είχαµε σο-
βαρό θέµα µε τους ψυκτήρες από µόλυβδο. 

(συνέχεια στη σελίδα 8)

7η γιορτή 
τσίπουρου

Η ανάδειξη του παραδοσιακού µας ποτού και της περιοχής 
προσφέρει ελπίδες στους παραγωγούς και την τοπική οικονοµία

ρονοµικά»), δεν σταγµατοποιοί, απο-
δίδουν στο Κράτος 
φόρο κατά τη διά-
θεση του, προς τους 
καταναλωτές, 5,1 ευ-
ρώ/λίτρο του τελικού 
προϊόντος. 

∆ιήµεροι παρα-
δοσιακοί µικροί 
αποσταγµατοποιοί

µερους (παραδο-
σιακούς, µικρούς) 
αποσταγµατοποι-

διασφαλίζει όµως την ποιότητα και την ούς, παρόλο που η παραγωγή φτάνει τα τους ευχηθώ όλες τους οι προσπάθειες για 

Χορευτικό των ∆εµενίκων

Η ερµηνεύτρια Πλώτα µε το συγκρότηµα της ∆ηµοτικής Μουσικής Θωµά Ζήγκου προσέφεραν αξέχαστες στιγµές
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Εκπρόσωποι του Συνδέσµου Πε-
ριβαλλοντικών Οργανώσεων της Ευ-
ρύτερης Περιοχής Πατρών (ΣΠΟΕΠΠ) 
συναντήθηκαν µετά από  πρόσκληση  
του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και  
Περιβάλλοντος κ. Μπαλαµπάνη Νι-
κολάου στις  25 Οκτωβρίου 2017 στο 
γραφείο του στην Περιφέρεια. 

Από το Σύνδεσµο συµµετείχαν οι κκ. :
Θεοδωροπούλου Ιωάννα από το 

Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περι-
βάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας 
Χαλανδρίτσας, Τσάµη Νίκη από την ΟΙ-
ΚΙΠΑ, Βουτσινάς Νίκος από την Πρότα-
ση, Χαραλαµπόπουλος ∆ήµος από το 
Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος 
Ρίου και η κα. Μαρτίνη Βάσω από την 

Κοινοτοπία. Στη συνάντηση συµµετείχε 
και η κα. Σπυράκη Ελένη – ∆ιευθύντρια 
διεύθυνσης περιβάλλοντος της Περιφέ-
ρειας. Ο κ. Μπαλαµπάνης ζήτησε από 
τους εκπροσώπους των Συλλόγων να 
παρουσιάσουν µε λίγα λόγια τις δρά-
σεις των συλλόγων τους, πόσα χρόνια 
ενεργοποιούνται και σε ποιο χώρο, πό-
σα µέλη έχουν και άλλα. Έδειξε ενδια-
φέρον για συνεργασία σε θέµατα που 
θα προκύψουν και άπτονται του τοµέα 
στον οποίο είναι υπεύθυνος.

Ο κ. Μπαλαµπάνης τόνισε τη σηµασία 
της ενηµέρωσης, της περιβαλλοντικής 
συνείδησης και της δραστηριοποίησης 
όλων των φορέων για την επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων της πε-

ριοχής και της πρόληψής των. Επίσης 
τόνισε την ανάγκη εκπαίδευσης των 
πολιτών σε περιβαλλοντικά θέµατα. 

Η πρόσκληση είχε και έναν άλλο λό-
γο. Πρότεινε να γίνει µια ηµερίδα  στην 
Περιφέρεια µε όλους τους φορείς πε-
ριβαλλοντικών οργανώσεων ∆υτικής 
Ελλάδας µε θέµα την κατάργηση της 
πλαστικής σακούλας, αφού από 1/1/18 
θα καταργηθεί πανελληνίως και θα 
ήθελε τη συµµετοχή και τη στήριξη του 
Συνδέσµου Περιβαλλοντικών Οργανώ-
σεων Ευρύτερης περιοχής Πατρών.

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων δε-
σµευτήκαν ότι θα συζητήσουν το θέµα 
µε τα συµβούλια τους και θα απαντή-
σουν.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Έτσι, περίπου 1,8 εκατοµµύριο άνθρωποι µολύν-

θηκαν από τον ιό HIV, που προκαλεί τη νόσο AIDS, 

σε όλο τον κόσµο, το 2016. Μέχρι τα µέσα του 2017, 
21 εκατοµµύρια περίπου ασθενείς σε όλο τον κόσµο 
έπαιρναν την ανάλογη αντι-ρετροϊκή φαρµακευτι-
κή αγωγή. Έπαιρναν δηλαδή τρείς φορές περισσό-
τερη από όσους ασθενείς ελάµβαναν το έτος 2010. 

Σηµειωτέον ότι η αντι-ρετροϊκή θεραπεία όταν 
λαµβάνεται τακτικά εµποδίζει την εµφάνιση της επι-
κίνδυνης ασθένειας (AIDS) εµποδίζει επίσης και τον 
κίνδυνο της εξάπλωσής της.

Οι νέες µολύνσεις στα παιδιά, αλλά και στους ενή-
λικες µειώθηκαν σηµαντικά στις ηµέρες µας. Στα 
παιδιά συγκεκριµένα από τις 300.000 το 2010 υπο-
διπλασιάστηκαν το 2016 στις 160.000! Αυτό βασικά 
οφείλεται στον έλεγχο των εγκύων και στην αντι-
ρετροϊκή φαρµακευτική αγωγή, την οποία λαµβά-
νουν οι µολυσµένες µητέρες για να µην µεταδίδουν 

τον ιό στα παιδιά. 
Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας ηµέρας κατά του 

AIDS, αλλά και µε την αύξηση γενικά που παρατηρεί-
ται τα τελευταία χρόνια στα υπόλοιπα σεξουαλικώς 
µεταδιδόµενα νοσήµατα (Σ.Μ.Ν.) προγραµµατίστηκε 
από την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, µε υπεύθυνο 
το βοηθό Περιφερειάρχη σε θέµατα υγείας κ. Χαρο-
κόπο, από τα ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδος µε την αρµόδια 
νοσηλεύτρια κα. Γ. Αναστασοπούλου, αλλά και από 
το Σύλλογό µας καµπάνια ενηµέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης των σπουδαστών των αντίστοιχων ΤΕΙ. 
Στην καµπάνια από πλευράς Συλλόγου Προστασίας 
Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ.Χ. συµµετεί-
χαν οι κκ. Ι. ∆ετοράκης (Υγιεινολόγος) & Π. Θεοδω-
ρόπουλος (Παθολόγος).

Στους σπουδαστές εκτός από την αναφορά για τα 

Σ.Μ.Ν. και για τις ευπρόσβλητες σε αυτά ηλικίες (15-
25 ετών) διενεµήθη σχετικό κατατοπιστικό έντυπο, 
το οποίο επιµελήθηκε ο κ. ∆ετοράκης και εξέδωσε 
η Περιφέρεια και ο Σύλλογός µας. 

Η ενηµέρωσε για τα Σ.Μ.Ν. ξεκίνησε στις 29/11 
από τα ΤΕΙ Αιγίου και από τα ΤΕΙ Πατρών 1/12. Το 
υπόλοιπο πρόγραµµα των επισκέψεων-ενηµέρω-
σης θα συνεχιστεί στα ΤΕΙ Πύργου και στα ΤΕΙ Αµα-
λιάδος θα ολοκληρωθεί µε τα ΤΕΙ Μεσολογγίου και 
ΤΕΙ Αντιρρίου. 

Αξίζει να  αναφέρουµε ότι ο Σύλλογος δίνει το πα-
ρών τα τελευταία πέντε χρόνια µε ανάλογα θέµατα, 
συνεργαζόµενος µε τους τοπικούς Συλλόγους της 
περιοχής προς ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 
των κατοίκων ανεξαρτήτου ηλικίας της περιοχής 
δραστηριότητάς του.          

τον ιό στα παιδιά. 

AIDS: 
«ΟΛΟΙ 
ΜΕΤΡΑΝΕ»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ 

ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στο προεδρείο από αριστερά ο κ. Ι. ∆ετοράκης, η κα. Ι. Αναστασο-
πούλου και ο κ. Π. Θεοδωρόπουλος

Επόµενες Εκδηλώσεις Συλλόγου

14 Ιανουαρίου 
Κοπή πίτας & Απολογιστική 
Γενική Συνέλευση 

2-3-4 Φεβρουαρίου 
Χειµερινή εκδροµή στη Λάρισα

8 Φεβρουαρίου 
Τσικνοπέµπτη στην ταβέρνα 
‘’Μουργιές’’

23 Φεβρουαρίου 
Α΄  Χαιρετισµοί

Μάρτιος 
Ιατροκοινωνική εκδήλωση για 
τις εποχικές αλλεργίες

29 Απριλίου
Let’s do it-Καθαρισµός παρα-
γλαύκειων οδών

Στο αµφιθέατρο του ΤΕΙ Πάτρας

Ένα χρονίζον πρόβληµα, το οποίο κατά καιρούς απασχολεί τους εργαζόµενους στο Κέ-
ντρο Υγείας Χαλανδρίτσας, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής γενικότερα, εξαιτίας κά-
ποιων ασυνείδητων πολιτών, οι οποίοι κάποια στιγµή αποφάσισαν να ‘’ξεφορτωθούν’’ τα 
ζώα τους, συντροφιάς όπως λέγονται. 

Ωστόσο οι εργαζόµενοι στο ΚΥΧ ευαισθητοποιηµένοι γι’ αυτές τις ‘’υπάρξεις’’ προσφέ-
ρουν, οι περισσότεροι από αυτούς, νερό και τροφή και η όλη συµπεριφορά τους ‘’εκτρέφει’’ 
τη µεγαλύτερη προσέλευσή των. 

Ο χώρος όµως του Κέντρου 
Υγείας δεν είναι ο καταλληλότε-
ρος και µάλιστα για ένα ίδρυµα 
υγείας. Η όλη εικόνα προκαλεί 
φόβο και πανικό σε αρκετούς 
προσερχόµενους ασθενείς. Προ 
ηµερών µάλιστα ένα µικρό παι-
δί δέχτηκε την επίθεση ενός από 
αυτά που κυκλοφορούν στο Κέ-
ντρο Υγείας, αλλά ευτυχώς χω-
ρίς µεγάλες επιπτώσεις.

Στην επικαιρότητα αυτή την 
περίοδο είναι και η υποχρέω-
ση των αρµοδίων, που δεν είναι 
άλλοι από τις τοπικές δηµοτικές 
αρχές, αλλά και ο σχετικός νόµος Ν. 4235/2014, που διέπει τη διαχείρισή των. Συµµερι-
ζόµενοι τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η ∆ηµοτική Αρχή στην εξεύρεση της κατάλληλης 
λύσης για το συγκεκριµένο θέµα, ζητήσαµε την άµεση και αποτελεσµατική λύση για να προ-
λάβουµε τα χειρότερα και το διασυρµό της περιοχής.

Καταθέσαµε το αίτηµά µας και µε την υπόσχεση να προσφέρουµε και τη δική µας βοήθεια, 
µετά τη δηµιουργία του ασφαλούς καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα της περιοχής µας, για 
τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί και ο κτηνίατρος για τον εµβολιασµό τους, συνεργαζόµε-
νοι µε τους αρµόδιους του ∆ήµου Ερυµάνθου.

Αδέσποτα ζώα συντροφιάς
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Κεντρική θεµατική ενότητα του  20ου Forum Ανά-

πτυξης ήταν ’’Συνταγµατική, παραγωγική και κοινω-
νική αναθεώρηση, θεσµοί & αξίες’’, ενώ η επιµέρους 
θεµατική ενότητα του Συλλόγου µας ήταν «Θεσµική, 
οικονοµική και κοινωνική δυναµική της γεωργι-
κής παραγωγής, και της προστασίας του περιβάλ-
λοντος και του καταναλωτή», την οποία ανέπτυξαν 
µε πληρότητα και σαφήνεια ο κ. ∆ηµήτριος Σκούρας 
Κοσµήτορας της Σχολής Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επι-
χειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών, ο κ. Γεώργι-
ος Βανταράκης ΤΕ Γεωπόνος, Msc Περιβαλλοντική 
Υγιεινή, Υπ ∆ρ. Περιβαλλοντικής Υγιεινής και η συντο-
νίστρια κα. Ελένη Λευθεριώτη, ∆ιδάκτωρ Νοµικής, 
Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η 
οποία διαχειρίστηκε & παρουσίασε και την εισήγη-
ση της κας. Ανδριανής Μητροπούλου, (∆ικηγόρου, 
Πρώην Νοµικού Συµβούλου ΠΑΣΕΓΕΣ), η οποία λόγω 
εκτάκτου περιστατικού δεν κατάφερε να παρευρεθεί.

Οι ενδιαφέρουσες οµιλίες προκάλεσαν το ζωηρό εν-
διαφέρον του κοινού, µε κατάθεση στο τέλος αρκετών 
ερωτήσεων και σχολίων. 

Αρχικά η πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Υγείας 
& Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χα-
λανδρίτσας κα. Ιωάννα Θεοδωροπούλου ευχαρίστησε 
τον εκδότη κ. Γιαλένιο & τους συνεργάτες του, αφού 
εξήρε τη σηµασία του Forum για την περιοχή. Ευχα-
ρίστησε επίσης τη συντονίστρια και τους οµιλητές για 
τη συµµετοχή τους. 

Παραθέτουµε περιλήψεις δύο εισηγήσεων, του κου. 
Σκούρα ∆ηµητρίου, ο οποίος µε τίτλο ’’Καταναλωτής, 
περιβάλλον και γεωργία στην ΕΕ’’ ανεφέρθη στις 
στάσεις και στις αντιλήψεις των ευρωπαίων πολιτών-
καταναλωτών (µε αναφορά και στην Ελλάδα) για τις 
σχέσεις γεωργίας-περιβάλλοντος µε παράδειγµα τη 
βιολογική γεωργία για τα ποιοτικά προϊόντα, τη σχέση 
γεωργίας και ασφάλειας και υγιεινής στο αγροδιατρο-
φικό σύστηµα, για τη σχέση γεωργίας και περιβάλλο-
ντος µε παράδειγµα την ποιότητα των νερών και τη 
βιοποικιλότητα. 

Οι ευρωπαίοι πολίτες, είπε µεταξύ των άλλων ο κ. 
Σκούρας, δεν εµπιστεύονται τους ελεγκτικούς µηχα-
νισµούς σε ένα ανησυχητικά µεγάλο βαθµό. 

Η πολιτική για την προστασία και αναβάθµιση των 
επιφανειακών νερών στην Ευρώπη δεν είναι γνωστή. 
Η νιτρορύπανση παραµένει ψηλά στους κινδύνους που 
αναγνωρίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες. 

Η κα. Ανδριανή Μητροπούλου µε τίτλο της οµιλίας 
της «Τα οφέλη του τρισδιάστατου ενδιαφέροντος 
του συνεταιριστικού θεσµού στην τοπική κοινω-
νία» επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα της σωστής 
επαναλειτουργίας των αγροτοκτηνοτροφικών & αλι-
ευτικών συνεταιρισµών. 

 Ο κ. Γεώργιος Βανταράκης µε τίτλο «Περιβαλλο-
ντικό αποτύπωµα τροφίµων» περιληπτικά ανέφερε, 
«Η από δεκαετίες στροφή των ανεπτυγµένων κοινω-
νιών στην επιλογή ποιοτικών τροφίµων προεξόφλη-
σε την επανεξέταση της παραγωγή τους, σταδιακά και 
κλιµακούµενα στο κοινωνικό, οικονοµικό και φυσικά 
περιβαλλοντικό επίπεδο.

 Σε αυτό το πλαίσιο, η µέτρηση της περιβαλλοντι-
κής επίπτωσης στον κύκλο ζωής, των προϊόντων και 
ιδιαίτερα στην παραγωγή των τροφίµων φαίνεται να 
πρωταγωνιστεί. Η ΕΕ ανταποκρίνεται στην πρόκληση 
προτείνοντας στα ενδιαφερόµενα µέρη τη µεθοδολο-
γία του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος προϊόντων’’. 
(Περισσότερα στο www.sylpyp.gr)

(συνέχεια από τη σελίδα 6)
Ο αποστάκτης που θα βάλει τη φωτιά πρέπει 

να φροντίζει να είναι σταθερή. Τα κοινά καζάνια 
δυστυχώς δεν έχουν θερµόµετρο. Εάν η φωτιά 
είναι περισσότερη από αυτή που προβλέπεται 
τότε στο καζάνι έχουµε αναβρασµό και οι ουσί-
ες του ζυµωµένου χυµού θα περάσουν στο τσί-
πουρο (απόσταγµα), το οποίο θα βγει µε χρώµα 
κίτρινο. Αυτό το απόσταγµα δεν είναι κατάλληλο 
και πρέπει πάλι να αποστακτεί. 

Σε κάθε καζανιά µισό και πλέον λίτρο πρέπει 
να απορρίπτεται διότι περιέχει αλκεταδεϋδη, 
µεθανόλη και οξικό εστέρα. Αυτό ή το 
επαναφέρουµε στα καζάνι για νέα από-
σταξη ή το χρησιµοποιούµε για εντριβή.

Συµπληρωµατικά στα όσα είπε ο κ. 
Τριανταφύλλου, είναι ότι ο αποστάκτης 
πρέπει να γνωρίζει που θα σταµατήσει την 
απόσταξη, διότι µετά την αιθυλική αλκο-
όλη έρχονται οι ανώτερες αλκοόλες, οι 
αµυλικές αλκοόλες, οι οποίες δίνουν τη 
βαριά µυρωδιά στο τσίπουρο. Εδώ µε-
τράει η εµπειρία του αποστάκτη, αλλά και 
η πλεονεξία του προκειµένου να συλλέξει 
µεγαλύτερη ποσότητα αποστάγµατος, πα-
ραβλέποντας τις συνέπειες. 

Τρίτη αδικία. Ελάχιστοι αποθηκεύουν το 
τσίπουρο σε γυάλινα ή ανοξείδωτα δοχεία. Το 
διατηρούν συνήθως σε κάποια πλαστικά δοχεία 
από τα οποία το τσίπουρο παίρνει αιθυλικούς 
εστέρες και αυτά είναι επικίνδυνα για την υγεία 
του ανθρώπου. 

Τέταρτη αδικία. Μεγάλες ποσότητες τσίπου-
ρου παράγονται λαθραία και λαθραία διακινού-
νται και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. 

Πέµπτη αδικία. Ορισµένα καταστήµατα έχουν 
την εµπειρία και την εξειδίκευση γιατί ξέρουν 
πως πρέπει να σερβίρουν το τσίπουρο, γιατί λά-
θος είναι ο τρόπος και ο βαθµός θερµοκρασίας 
που το σερβίρουν, λάθος επίσης και ο µεζές που 
προσφέρουν. Το τσίπουρο για να είναι πραγµα-
τικά µια απόλαυση, πρέπει να σερβιριστεί έστω 
και µε µια ελιά, και στους 33 βαθµούς. Πρέπει 
να είναι παγωµένο όπως γίνεται µε τα ποτήρια 
της µπύρας, που ψύχονται πριν σερβιριστούν. 
Το να προσφέρεις έναν αξιοπρεπή µεζέ, δεν 
χάνεται ο κόσµος. 

Έκτη αδικία. Είναι αυτή της πολιτείας. Εκτός 
από τα επίσηµα αποστακτήρια κανένας έλεγχος 
δεν υπάρχει. Η πολιτεία προφανώς ενδιαφέρε-
ται µόνο για το εισπρακτικό µέρος και όχι για 
τον ποιοτικό έλεγχο. Κατά πληροφορίες από 
στοιχεία, που δεν είναι επιβεβαιωµένα πλήρως, 

περισσότεροι από 10.000 τόνους 
τσίπουρου εισάγονται λαθραία στη χώρα µας, 
από τις Βαλκανικές χώρες. 

Μετά από όλα αυτά σε καµία περίπτωση δεν 
θα πρέπει να διακόψουµε τη χρήση του τσίπου-
ρου. Οι πιο πολλοί αποστάκτες είναι έµπειροι, 
ξέρουν πως θα αρχίσουν, που θα σταµατήσουν 
και πως θα ξεπεράσουν τις ανεπιθύµητες ου-
σίες. Είναι ευχής έργο όλων όσων εµπλέκονται 
στην παραγωγή, στη διακίνηση, στην εµπορία 
και στην κατανάλωση του τσίπουρου να δείξουν 
λίγο παραπάνω προσοχή.

Οι βασικές αρχές για ένα ποιοτικό τσί-
πουρο είναι:

α) Σχολαστική καθαριότητα µε ό,τι σχετίζεται 
µε την παραγωγή της διαδικασίας απόσταξης και 
κλπ., από τα σταφύλια µέχρι την κατανάλωση.

β) Να αποχωρίζονται τα κοτσάνια, τα τσάγ-
γουρα και τα σταφύλια να είναι καλύτερα λευκά. 

Τα λευκά σταφύλια είναι προτιµότερα και 
καλύτερα από τα κόκκινα. Τα κόκκινα έχουν 
αυξηµένη ποσότητα µεθανόλης και απαιτούν 
µεγαλύτερη προσοχή και ιδιαίτερη φροντίδα 
από τους αποστάκτες.

γ) Να αποθηκεύονται απαραιτήτως σε γυά-
λινα ή ανοξείδωτα δοχεία. 

Το τσίπουρο µοιάζει τελικά µε τη χώρα που 
το γέννησε, αντέχει στο χρόνο, αλλάζει, προ-
σαρµόζεται, αλλά δεν χάνει ποτέ τον αυθεντικό 

του χαρακτήρα. (Περισσότερα www.
sylpyp.gr).

Μετά το ενηµερωτικό πρόγραµµα 
συνέχισαν τα χορευτικά του Ελληνι-
κού, της Κέρτεζης Καλαβρύτων, του 
Μπεγουλακίου, των ∆εµενίκων, της 
Άνω Οβρυάς & το Χορευτικό Τµήµα 
του Πολιτιστικού Τοµέα του ∆ή-
µου Πατρέων µε λαϊκούς χορούς 
και µε τις συνεχείς εναλλαγές των 

και µε τις ολιγόλεπτες παρουσιάσεις των εν-
θουσίασαν το κοινό, το οποίο δεν έχασε την 
ευκαιρία να βρεθεί στην πίστα και να χορέψει 
τους παραδοσιακούς χορούς µε τη συνοδεία 
ζωντανής ορχήστρας του κου. Θωµά Ζήγκου 
& µε ερµηνευτές τους κκ. Π. Μπαλάση & Ι. 
Πλώτα για αρκετή ώρα, µε άφθονη κατανά-
λωση τσίπουρου παραγωγών της περιοχής.

Προηγουµένως, το προεδρείο κάλεσε έναν-
έναν τους εκπροσώπους των Πολιτιστικών Συλ-
λόγων, αφ’ ενός για να τους γνωρίσει ο κόσµος, 
αλλά και για µία αναµνηστική φωτογραφία µαζί 
µε τους εκπροσώπους του Συλλόγου Προστα-
σίας Υγείας και Περιβάλλοντος, αποτυπώνοντας 
µε αυτόν τον τρόπο τη δίµηνη συνεργασία, για 
την 7η γιορτή του τσίπουρου.

Η προσφορά του τσίπουρου (µόνο τσίπουρου) 
των παραγωγών της περιοχής, συνοδεύτηκε µε 
τους απαραίτητους πλούσιους µεζέδες, ξηρούς 
καρπούς και τέλος µε γλυκά, όλα από προσφο-
ρές χορηγών και των συνεργαζόµενων Συλλό-
γων αλλά και του Συλλόγου Περιβάλλοντος.

Η βραδιά κύλησε µε χορό και τσιπουροκατά-
νυξη αφήνοντας όλους, µέχρι και τον τελευταίο, 
µε µία γεύση ικανοποίησης και απόλαυσης για 
το όλο εγχείρηµα και µάλιστα σε µία εποχή αρ-
κετά δύσκολη.

Άλλη µία γιορτή έγραψε τη δική της ιστορία 
για την περιοχή. 

Θεσµική, οικονοµική και κοινωνική 
δυναµική της γεωργικής παραγωγής... 7η γιορτή 

τσίπουρου
Η ανάδειξη του παραδοσιακού µας ποτού 
και της περιοχής προσφέρει ελπίδες στους 
παραγωγούς και την τοπική οικονοµία

Πέρασµα στη 
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου πολυπληθής οµάδα φίλων & µελών του Συλλόγου, όλων των ηλικιών, περπάτησαν τη γέφυρα 
Ρίου-Αντιρρίου (Χαρίλαου Τρικούπη) παρά τις καιρικές συνθήκες µε τους ισχυρούς ανέµους που έπνεαν κατά τις απογευ-
µατινές ώρες.Η διάβαση έδωσε ακόµα περισσότερο ‘’αέρα’’ στους πεζοπορούντες µε αφορµή όσα έβλεπαν και απολάµβα-
ναν. Μια ευκαιρία µοναδική για άσκηση σωµατική και ψυχική, η οποία πραγµατοποιείται κάθε χρόνο από το Σύλλογο µαζί 
µε τόσες άλλες πεζοπορίες. 

περισσότεροι από 10.000 τόνους 

του χαρακτήρα. (Περισσότερα www.
sylpyp.gr).

συνέχισαν τα χορευτικά του Ελληνι-
κού, της Κέρτεζης Καλαβρύτων, του 
Μπεγουλακίου, των ∆εµενίκων, της 
Άνω Οβρυάς & το Χορευτικό Τµήµα 
του Πολιτιστικού Τοµέα του ∆ή-
µου Πατρέων µε λαϊκούς χορούς 
και µε τις συνεχείς εναλλαγές των 

και µε τις ολιγόλεπτες παρουσιάσεις των εν-

Χορευτικό 
του ∆ήµου 

Πατρέων

Χορευτικό Ανω Οβρυάς


