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Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στο κτήμα Διαμαντή (Κουρλαμπά) πραγματοποι-
ήθηκε η 9η κατά σειρά γιορτή τσίπουρου. Αυτή οργανώθηκε από το Σύλλο-
γο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κ.Υ. Χαλανδρί-

τσας αφενός και αφετέρου από τους 38 Πολιτιστικούς Συλλόγους της ευρύτε-
ρης περιοχής της Αχαΐας. Ως συνδιοργανωτές ήσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδος και οι Δήμοι Πατρέων, Ερυμάνθου & Αιγιαλείας. 

Η εκδήλωση αυτή σκοπό είχε την ενημέρωση για τη σωστή παραγωγή του 
τσίπουρου και την προαγωγή αυτού του παραδοσιακού μας ποτού στην περιο-
χή (με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας) καθώς και την προβολή του 
αφενός και αφετέρου να αναδείξει τη συνεργασία τόσων φορέων. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε από τον πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & 
Περιβάλλοντος της περιοχής του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας κ. Βασίλη Κοτσώνη, ο οποί-
ος αφού καλωσόρισε τους επισήμους και όλους τους παρευρισκόμενους, ευ-
χαρίστησε όλους όσους συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδή-
λωσης. Προλόγισε επίσης τη χορωδία του ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγιαλείας κα-
θώς και το πρώτο χορευτικό του Ελληνικού με τα οποία ξεκίνησε η εκδήλωση. 

(συνέχεια στη σελίδα 4)
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Εποικοδομητική και χρήσιμη συνάντηση εί-
χε αντιπροσωπεία του Δικτύου Φορέων για την 
Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο. Στη 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γρα-
φείο του Αντιπεριφερειάρχη συμμετείχαν από 
το Δίκτυο οι Βάσω Μαρτίνη, Κώστας Τσα-
χρέλιας, Βασίλης Δημητρόπουλος 
και Ανδρέας Σπηλιώτης εκ-
προσωπώντας τις οργανώ-
σεις (Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ», 
Αντικαπνιστικός Σύλλογος 
Πάτρας, Οικολογική Κί-
νηση Πάτρας, Πολίτες Εν 
Δράσει, Κέντρο Πρόλη-
ψης ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ, Σορο-
πτιμιστικός Όμιλος Πάτρας, 
Σύλλογος Προστασίας Υγείας 
και Περιβάλλοντος Κ.Υ. Χαλαν-
δρίτσας, ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ, Άλμα Ζωής 
Ν. Αχαΐας και Αντικαρκινική Εταιρεία Πάτρας).

Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των ορ-
γανώσεων παρουσίασαν την αδήριτη κοινω-
νική ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία του 
Δικτύου και τις ενέργειες που έχουν γίνει μέ-
χρι σήμερα από αυτό. 

Κατόπιν έγινε ανασκόπηση της κατάστασης 
που επικρατεί στην Πάτρα αλλά και σε όλο το 
νομό Αχαΐας επικεντρώνοντας στη δράση της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αχα-
ΐας με την οποία υπάρχει διαρκής επικοινω-
νία για την επίτευξη της εφαρμογής του νόμου.

Και από τις δύο πλευρές εθίγησαν ζητήμα-
τα που αφορούσαν τις αρμοδιότητες των υπη-
ρεσιών της Περιφέρειας και της Πολιτείας, το 

νομοθετικό πλαίσιο, την πολιτική βούληση 
-που υπάρχει σε επίπεδο Κυβέρνησης και Β/
θμιας τοπικής αυτοδιοίκησης- τη θετική στά-
ση άλλων κοινωνικών εταίρων που εμπλέκο-
νται στο θέμα και τέλος το πολύ ευνοϊκό κλίμα 
της κοινής γνώμης στην εφαρμογή του νόμου 

για το κάπνισμα. 
Παρουσιάστηκαν στοιχεία ερευ-
νών βάσει των οποίων το 74% 

των πολιτών θέλουν πιστή 
εφαρμογή του νόμου και 
την προστασία της δημό-
σιας υγείας από τη μάστι-
γα του παθητικού καπνί-
σματος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
αφού τόνισε την αμέριστη 

στήριξή του και την πίστη του 
στην προσπάθεια εφαρμογής του 

νόμου για ένα πιο υγιές περιβάλλον -όχι 
μόνο για τους συμπολίτες των ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων αλλά για όλους- δεσμεύτη-
κε μετά από ένα σύντομο κύκλο συναντήσεων 
με κοινωνικούς φορείς και υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες να τοποθετηθεί δημόσια και εκτενώς 
για το θέμα ενώ παράλληλα θα εξαντλήσει τις 
δυνατότητες ενεργοποίησης των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας ώστε στην επό-
μενη συνάντηση με το Δίκτυο να υπάρχει μια 
πρώτη αποτίμηση.     

Οι εκπρόσωποι του Δικτύου όλο και περισ-
σότερο πιστεύουν ότι η αναμέτρηση με μια κα-
κή νοοτροπία, αυτή του καπνίσματος, σε κοι-
νόχρηστους κλειστούς χώρους, φαίνεται να 
κερδίζεται και η εικόνα αλλά και η ατμόσφαι-
ρα αλλάζει οριστικά.

Συναντήσεις με αντιπροσωπείες του 
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του 
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Άγι-
ος Χαράλαμπος», καθώς επίσης και με 
εκπροσώπους του Συλλόγου Προστα-
σίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιο-
χής ΚΥ Χαλανδρίτσας πραγματοποίησε 
στο γραφείο του ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέμα-
τα που άπτονται του τομέα υγείας, του 
περιβάλλοντος και της εθελοντικής αι-
μοδοσίας. Έγινε αναφορά σε σύγχρο-
νους τρόπους οργάνωσης της υγείας, 
στην ανάδειξη της σημασίας της αυτάρ-
κειας αίματος και της προώθησης της 
εθελοντικής αιμοδοσίας καθώς και στις 
προοπτικές ανάπτυξης δράσεων πρό-
ληψης με ενημέρωση, ευαισθητοποί-
ηση των πολιτών στα διάφορα καυτά 
θέματα της εποχής μας γύρω από την 
κλιματική αλλαγή, τα μεταδοτικά νο-
σήματα και άλλα.

Επίσης, οι εκπρόσωποι των συλ-
λόγων ανέπτυξαν τον προβληματισμό 

τους για τις αντιξοότητες που αντιμε-
τωπίζουν κατά την εκτέλεση του έργου 
τους, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης τους 
διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας και προσωπικά ο ίδιος, 
θα σταθεί πραγματικός αρωγός στα ευ-
αίσθητα θέματα της υγείας, εκτιμώντας 

το έργο που έχουν επιτελέσει στα 30 
χρόνια λειτουργίας των. Ένα συνολι-
κό έργο που εκτιμάται από τους πολί-
τες της περιοχής.

Οι συναντήσεις έγιναν μέσα σε ένα 
εγκάρδιο κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης 
και σεβασμού. 

Εξεδόθη δελτίο τύπου με την ευκαιρία 
της συνάντησης στις 24/10/19 του Πρω-
θυπουργού με σωματεία και οργανώσεις 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της οι-
κολογίας & προστασίας του περιβάλλοντος. 
Απολιγνητοποίηση, ΑΠΕ, εξοικονόμηση 
ενέργειας, ηλεκτροκίνηση, απορρίμματα, 
πλαστικά, βιοποικιλότητα και δάση ήταν 
τα θέματα της ατζέντας της συνάντησης. 

Εκ μέρους του ΠΑΝΔΟΙΚΟ παρευρέ-
θηκε ο κ. Γ. Καλιαμπέτσος, ο οποίος το-
ποθετήθηκε θετικά για την πρωτοβουλία 
της συνάντησης αυτής εκφράζοντας την 
ελπίδα να αξιοποιηθεί η συνεισφορά των 
οργανώσεων και να οικοδομηθεί εμπι-
στοσύνη για την εφαρμογή κατάλληλων 
πολιτικών για την οικολογία και το περι-
βάλλον, ‘’χωρίς συμβιβασμούς’’ για χάρη 
‘’συμφερόντων’’!

Χαιρέτισε την απόφαση να εφαρμο-
στούν επιτέλους τα αντικαπνιστικά μέτρα 
και έκανε ειδική αναφορά για την ατμο-
σφαιρική ρύπανση, τον αυξημένο κίνδυ-
νο και την αποδεδειγμένη επιβάρυνση της 

υγείας των πολιτών από τα αιωρούμενα 
μικροσωματίδια, δίνοντας ως παράδειγ-
μα την καύση ακατάλληλων υλικών από 
την ΑΓΕΤ στο Βόλο. 

Έκανε ανοιχτή πρόσκληση για το 29ο Συ-
νέδριο του ΠΑΝΟΙΚΟ στη Ναύπακτο και 
συζητήθηκε η ουσιαστική ενδυνάμωση 
της οικολογικής συνείδησης με την κρα-

τική υποστήριξη για ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση της κοινωνίας όλων των 
ηλικιών.

Στο τέλος της συνάντησης, που κράτη-
σε περίπου 2 ώρες, παρέδωσε φάκελο 
με τις επισημάνσεις και θέσεις-προτάσεις 
του ΠΑΝΔΟΙΚΟ για τα θέματα του περι-
βάλλοντος.   

Εκπρόσωποι του ΠΑΝΔΟΙΚΟ 
ενημέρωσαν τον Πρωθυπουργό 

Φωτο: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Συνάντηση µε τον Αντιπεριφερειάρχη 
Χαράλαµπο Μπονάνο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χ. Μπονάνος µε τους εκπροσώπους του ∆ικτύου Κ. Τσα-
χρέλια, Β. Μαρτίνη, Β. ∆ηµητρόπουλο

Το 74% των πολιτών θέλουν 
πιστή εφαρµογή του νόµου

∆ελτίο Τύπου από τη συνάντηση των εκπροσώπων 
του ∆ικτύου για την Προστασία από το Παθητικό Κάπνισµα 

µε τον Αντιπεριφερειάρχη Χαρ. Μπονάνο

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου με τον κ. Χ. Μπονάνο

χρέλιας, Βασίλης Δημητρόπουλος 
και Ανδρέας Σπηλιώτης εκ-

Σύλλογος Προστασίας Υγείας 
και Περιβάλλοντος Κ.Υ. Χαλαν-
δρίτσας, ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ, Άλμα Ζωής 

Παρουσιάστηκαν στοιχεία ερευ-
νών βάσει των οποίων το 74% 

των πολιτών θέλουν πιστή 
εφαρμογή του νόμου και 
την προστασία της δημό-
σιας υγείας από τη μάστι-
γα του παθητικού καπνί-
σματος.

αφού τόνισε την αμέριστη 
στήριξή του και την πίστη του 

στην προσπάθεια εφαρμογής του 
νόμου για ένα πιο υγιές περιβάλλον -όχι 

Τίθεται
 επίσηµα σε ισχύ

 ο νόµος απο 
την Τρίτη 

19 Νοεµβρίου
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Παρά το γεγονός ότι τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα έχουν γί-
νει μέρος της καθημερινότη-

τάς μας, θεωρούνται από ορισμένους 
ως «φυσιολογικά» συμβάντα κλιματι-
κών αλλαγών που πάντα συνέβαιναν 
στον πλανήτη, από τη δημιουργία του 
μέχρι σήμερα.

Συγχέουν σκοπίμως τις φυσικές κλι-
ματικές αλλαγές που υπήρξαν στη Γη 
κατά το παρελθόν με ιδιαίτερα αργούς 
ρυθμούς εκατομμυρίων χρόνων, με 
την κλιματική κρίση που εξελίσσεται 
ραγδαία από την αρχή της βιομηχανι-
κής επανάστασης εδώ και 150 χρόνια.

Είναι όμως τα πράγματα τόσο σοβα-
ρά όσο παρουσιάζονται;

* Η υπερθέρμανση του πλανήτη, κυ-
ρίαρχη αιτία της κλιματικής κρίσης εί-
ναι σήμερα ΓΕΓΟΝΟΣ με την αύξηση 
της μέσης θερμοκρασίας σε σχέση με 
την προ-βιομηχανική περίοδο να αγγί-
ζει τον +1°C.

Ο αγώνας που γίνεται διεθνώς είναι να 
συγκρατηθεί μέχρι το 2050 στο +1,5°C. 
Να αναφέρουμε απλά, ότι ακόμα και με 
το αισιόδοξο σενάριο της αύξησης της 
θερμοκρασίας κατά 1,5 °C, εκτιμάται ότι 
θα υπάρξει αύξηση των πυρκαγιών για 
τη Μεσόγειο κατά 40%!

* Μερικές μόνο επιπτώσεις που θα 
υπάρχουν σύμφωνα με τα πορίσματα 
της Διακυβερνητικής για το Κλίμα, σε 
περίπτωση αύξησης +2%: 

- 170% αύξηση του κινδύνου πλημ-

μυρών
- 410 εκατομ. άνθρωποι (επί πλέον) 

με έλλειψη νερού (μέχρι το 2100)
- 50 εκατομ. άνθρωποι θα επηρεα-

στούν από την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας που μπορεί να φτάσει κατά 
τόπους τα 50cm (μέχρι το 2100)

Πoια είναι τα αναγκαία μέτρα που 
απαιτούνται;

- Δραστική μείωση των εκπομπών του 
άνθρακα που είναι ο κυρίαρχος παρά-
γων για την υπερθέρμανση του πλανή-
τη. Ο ΟΗΕ προτείνει 55-60% μείωση εκ-
πομπών διοξείδιο του άνθρακα έως το 

2030 και μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών 
μέχρι το 2040-2050 

- Σταμάτημα της (εγκληματικής) απο-
ψίλωσης δασικών εκτάσεων και υπο-
βάθμισης των εδαφών, παράλληλα με 
την υλοποίηση αναδασώσεων ευρείας 
κλίμακας για να λειτουργήσουν ως φυ-

σικά φίλτρα των αέριων ρύπων
Με την ευκαιρία να αναφέρουμε εδώ 

και τη δική μας συνευθύνη με την ανά-
γκη αλλαγής του καταναλωτικού μας 
μοντέλου. Η επιλογή των Μαζικών Μέ-
σων Μεταφοράς για τις μετακινήσεις 
μας, η μείωση και επανάχρηση συσκευ-
ασιών, η ενεργή συμμετοχή σε προγράμ-
ματα ανακύκλωσης- κομποστοποίησης, 
η αποφυγή χρήσης υλικών μιας χρήσης  
-ιδιαίτερα των πλαστικών- είναι πρακτι-
κές που μειώνουν το περιβαλλοντικό 
μας αποτύπωμα και συνεισφέρουν ου-
σιαστικά στη μείωση των εκπομπών C.

Σημαντική συμμετοχή στο πρόβλη-
μα έχει και το διατροφικό μας μοντέλο, 
όπου το 1/3 των παραγόμενων τροφών 
δεν καταναλώνονται, με τη ζωική πα-
ραγωγή να αυξάνει σημαντικά τις εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ποιες είναι οι πολιτικές που υλοποι-
ούνται σήμερα;

Παρά τη θετική πρωτοβουλία πολ-
λών κρατών να εφαρμόσουν προγράμ-
ματα μείωσης των εκπομπών άνθρακα 
με ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, σε επίπεδο διεθνών Οργα-
νισμών υπάρχει μια διστακτικότητα για 
υλοποίηση ΑΜΕΣΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ –κα-
θόλου τυχαία- αφού τα διαπλεκόμενα οι-
κονομικά συμφέροντα που βολεύονται 
με την υφιστάμενη κατάσταση, επηρε-
άζουν κυβερνήσεις και οργανισμούς.

Γι αυτό το λόγο κινητοποιούνται τα 
κινήματα πολιτών σε όλο τον πλανήτη.

Η Παγκόσμια διάσκεψη δράσεων για το κλίμα 
στις 27 Σεπτεμβρίου που πραγματοποιήθηκε στη 
Νέα Υόρκη είχε στόχο την απαλλαγή της παγκό-
σμιας οικονομίας από τον άνθρακα για όλες τις 
χώρες του κόσμου. Απ’ ότι φάνηκε όμως στην 
ανωτέρω διάσκεψη οι παγκόσμιες εκπομπές ρύ-
πων συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ οι ελπίδες για 
δραστικά προγράμματα-δράσεις είναι ελάχιστες.

Με τα δημοσιευθέντα σε διεθνή μέσα ενημέ-
ρωσης, 65 χώρες παρουσίασαν προγράμματα 
για μηδενικές εκπομπές αερίων ενώσεων του 
άνθρακα μέχρι το 2050, οι εκπομπές όμως συ-
νεχίζουν να αυξάνονται ετησίως μεταφέροντας 
απαισιόδοξα μηνύματα.

 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Στις 27 Σεπτεμβρίου οι παρακάτω φορείς: Ανα-

κυκλώνω στην Πηγή, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΑΣΤΟ Επικοι-
νωνούμε, Εθελοντική ομάδα Πυρόσβεσης και 
Διάσωσης, Ελεύθεροι Ποδηλάτες Πάτρας, Εται-
ρία Προστασίας Περιβάλλοντος Ρίου, Κίνηση 
ΠΡΟΤΑΣΗ, ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ, Οικολογική Κίνηση 
Πάτρας, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για 
την Περ/κή Εκπ/ση (ΠΕΕΚΠΕ)-Παρ. Δυτ. Ελλά-
δος, Πολίτες Πάτρας Εν Δράσει, Σύλλογος Προ-
στασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. 
Χαλανδρίτσας,  Πολιτιστικός σύλλογος Περιβό-
λας, Πρόσκοποι Δυτικής Πελοποννήσου, Πρω-
τοβουλία Πάτρας κατά των εξορύξεων Υ/Α, Φί-
λοι Προαστιακού σιδηρόδρομου Πατρών και 
αρκετά μέλη των ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
στην πλατεία Γεωργίου για την κλιματική κρίση.

Μαζί με τους πολίτες ήταν και παιδιά όλων των 
ηλικιών καθώς και μαθητές, που με διάφορες 
δημιουργίες παρουσίασαν την καταστροφή του 
περιβάλλοντος ζωγραφίζοντας ή γράφοντας το 
μήνυμά τους και έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην 

εκδήλωση ζητώντας από τους μεγαλύτερους να 
μην υποθηκεύσουν το μέλλον τους. 

Στην πλατεία Γεωργίου υπήρχε ένα μεγάλο πα-
νό με τη φλεγόμενη Γη και γύρω απ’ αυτό παι-
διά, μαθητές και πολίτες πιασμένοι χέρι-χέρι δη-
μιούργησαν ‘’κύκλους ζωής’’ και καθιστική δι-
αμαρτυρία.

Χαιρετισμούς απηύθυναν αρκετοί εκπρόσω-

ποι των διοργανωτών φορέων και ζήτησαν την 
αλλαγή των σήμερα εφαρμοζόμενων πολιτικών 
για να προληφθεί η επερχόμενη καταστροφή. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Β. Κοτσώνης στο 
χαιρετισμό του ανέφερε: ‘’Το ΔΣ και τα μέλη του 
Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος 
περιοχής ΚΥΧ χαιρετίζουμε και ενισχύουμε την 
εκδήλωση αυτή, η οποία μας αφορά όλους.’’

ΑΛΛΑΞΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΟΧΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
‘’Αλλάξτε πολιτική-όχι το κλίμα’’ ήταν το μήνυ-

μα που κυριάρχησε και για να επιτευχθεί αυτό 
πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε το δικό μας τρό-
πο ζωής, όπως τον τρόπο που μετακινούμαστε, 
τις συσκευασίες που χρησιμοποιούμε, τη διατρο-
φή μας και γενικά το καταναλωτικό μας μοντέλο. 

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ 
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Να σταματήσει τώρα η κλιματική κρίση ήταν 

ένα άλλο μήνυμα που οι 17 φορείς της Πάτρας 
τόνισαν και έδωσαν το παρόν στην παγκόσμια κι-
νητοποίηση για το κλίμα και διαδήλωσαν κρούο-
ντας το καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον. Γιατί 
το μέλλον δεν μας ανήκει, το δανειστήκαμε από 
τα παιδιά μας, όπως συνηθίζουμε να λέμε και γι’ 
αυτό πρέπει να αγωνισθούμε.     

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Ο πλανήτης εκπέµπει σήµατα κινδύνου

Παγκόσµια διάσκεψη για το κλίµα
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
-ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ο κ. Κοτσώνης μεταξύ των άλλων 
ανέφερε: «Σας καλωσορίζω στη γιορτή 
που γίνεται για 9η φορά, που γίνεται κά-
θε χρόνο στο κτήμα Διαμαντή, με τη συ-
νεργασία φέτος 38 Πολιτιστικών Συλλό-
γων. Μια εκδήλωση που έχει χαρακτή-
ρα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό ταυ-
τόχρονα, έχει άμεση σχέση με την υγεία 
και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζού-
με και λειτουργούμε και επιδιώκουμε 
εμείς σας Σύλλογος αυτό το περιβάλλον 
να γίνεται καλύτερο με τη βοήθεια των 
συμπολιτών μας. 

Ένα μήνυμα ακόμα που έχει η σημερι-
νή γιορτή είναι και η συνεργασία τόσων 
Συλλόγων, περίπου 40, οι οποίοι δού-
λεψαν και δουλεύουν γι’ αυτή τη γιορ-
τή. Ευχαριστούμε τους συνδιοργανωτές, 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, καθώς 
και τους Δήμους Ερυμάνθου, Πατρών και 
Αιγιαλείας καθώς και όλους τους χορη-
γούς μας, όπως αναφέρονται στο φυλ-
λάδιο του προγράμματος και στις οθό-
νες της αίθουσας. Στους χορηγούς χά-
ρη στους οποίους μπορούμε να αντιμε-
τωπίσουμε αρκετές δαπάνες και να προ-
σφέρουμε όσα σε λίγη ώρα θα δείτε. Ευ-
χαριστούμε και όλους όσους δούλεψαν.  

Να επισημάνω επίσης ότι ο Σύλλογός 
μας δεν έχει να δώσει ακόμα πάρα πολ-
λά πράγματα στη γιορτή. Πρέπει οι παρα-
γωγοί να αναλάβουν δράση σε συνεργα-
σία πιθανόν με την τοπική αυτοδιοίκηση, 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και να 
κάνουν το επόμενο βήμα, το οποίο έχει 
σχέση με την οικονομική ανάπτυξη που 
μπορεί να προκύψει μέσα από αυτές τις 
συνεργασίες».     

Η υπεύθυνη της χορωδίας του Δήμου 
Αιγιαλείας κα. Βασιλική Νάσση ευχαρί-
στησε για την πρόσκληση και μετέφερε 
τις ευχές και τους χαιρετισμούς του Δη-
μάρχου κου. Καλογερόπουλου και της 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού κας. Τσου-
καλά. Η κα. Νάσση ανέφερε ‘’είναι τιμή 
για εμάς να συμμετάσχουμε στη γιορτή 
σας. Σας προσκαλούμε στο πάρτυ των 
Χριστουγέννων, το οποίο θα ξεκινήσει 
στις 12 Δεκεμβρίου και θα χαρούμε να 
σας έχουμε κοντά μας’’. 

Η χορωδία στο 20λεπτο ελαφρολαϊκό 
πρόγραμμά της με τη συνοδεία μουσικών 
οργάνων δημιούργησε ανάλογη ευχάρι-
στη ατμόσφαιρα, στους παρευρισκόμε-
νους. Τα ίδια αισθήματα χαράς επικρά-
τησαν και με το χορευτικό του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Ελληνικού με δημοτι-
κούς χορούς, κάνοντας αίσθηση με την 
απόδοσή τους και τις φορεσιές τους, και 
απέσπασαν παρατεταμένα χειροκροτή-
ματα και επευφημίες από τους παρευ-
ρισκόμενους.     

Ακολούθως το λόγο έλαβαν οι συντο-
νιστές κα. Τογιοπούλου Αναστασία, Αντι-
δήμαρχος του Δήμου Πατρέων, ο κ. Θε-
όδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου 
και ο κ. Κων/νος Αγγελόπουλος, πρό-
εδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοί-
ρα ‘’Η Θάνα’’, ως εκπρόσωπος στο προ-

εδρείο των 38 Πολιτιστικών Συλλόγων, 
προκειμένου να συντονίσουν το ενημε-
ρωτικό κομμάτι της εκδήλωσης. 

ΠΡΟΒΟΛΗ τΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΟτΟΥ
-ΜΗΝΥΜΑτΑ ΟΜΑΔΙΚΟτΗτΑΣ

Ο κ. Κ. Αγγελόπουλος ανεφέρθη στη 
δύναμη της συνεργασίας τόσων Συλλό-
γων, που επετεύχθη με την ευκαιρία της 
γιορτής του τσίπουρου και τη σύναψη 
των σχέσεων μεταξύ των. Συγκεκριμέ-
να ο κ. Αγγελόπουλος ανέφερε ‘’θα ήθε-
λα να σας καλωσορίσω στην 9η γιορτή 
τσίπουρου. Μία εκδήλωση η οποία τα 
τελευταία χρόνια τείνει να γίνει πλέον 
θεσμός. Ένας θεσμός με δύο βασικούς 
στόχους, δύο βασικές πτυχές. Ο πρώτος 
στόχος αυτής της εκδήλωσης, της ετήσι-
ας γιορτής τσίπουρου, είναι η ανάδειξή 
ενός αγαπημένου, Αχαϊκού και παραδο-
σιακού ποτού, του Τσίπουρου. Ένα ποτό 
το οποίο διεκδικεί σήμερα όσο ποτέ άλ-
λοτε τη θέση που του αξίζει. Αυτός είναι 
και ο λόγος του ενημερωτικού χαρακτή-
ρα του πρώτου μέρους αυτής της εκδή-
λωσης. Μέσω κατάλληλων και στοχευ-
μένων παρουσιάσεων από εκλεκτούς και 
καταξιωμένους στον κλάδο τους ομιλη-
τές παρέχουμε τη δυνατότητα τόσο στους 
παραγωγούς όσο και στους καταναλωτές 
να αποκομίσουν χρήσιμες πληροφορίες 
ώστε η παραγωγή του τσίπουρου κάτω 
από αυστηρούς κανόνες απόσταξης να 
οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα αυθεντικό και 
ταυτόχρονα ποιοτικό. 

Ο δεύτερος στόχος αυτής της εκδήλω-
σης είναι η προβολή μηνυμάτων ομαδι-
κότητας και αλληλοϋποστήριξης τα οποία 
εν προκειμένω επιτυγχάνονται μέσα από 
την άριστη συνεργασία 38 Πολιτιστικών 
Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής οι 
οποίοι όλοι μαζί εργάστηκαν και κατέ-
βαλλαν κάθε προσπάθεια για την επι-
τυχία αυτής της γιορτής. Όλοι μαζί μπο-
ρούμε και μπορούμε για το καλό και την 
προβολή της τοπικής μας κοινωνίας Εί-
ναι υποχρέωση όλων μας.

Η σημερινή σας παρουσία, η οποία 
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς, μας δί-
νει δύναμη να συνεχίσουμε και να ανε-
βάσουμε ακόμα περισσότερο τον πήχη, 
ώστε να αναβιβάσουμε αυτή την εκδή-

λωση σε μία γιορτή που θα αφορά όλη 
την Αχαΐα. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από 
την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, αλλά και των Δήμων Ερυμάν-
θου, Πατρέων και Αιγιαλείας, τους οποί-
ους ευχαριστούμε θερμά.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω 
πως η ευχαρίστησή σας στο τέλος αυτής 
της εκδήλωσης θα είναι για εμάς, ως δι-
οργανωτές, η ικανοποίηση απέναντι σε 
μία πολύμηνη προσπάθεια οργάνωσης 
όλων αυτών που βλέπετε εδώ σήμερα. 
Έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε καλά ότι ‘’τα 
αγαθά κόποις κτώνται’’. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι για την πα-
ρουσία σας, να είστε πάντα καλά και σας 
ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

τΗΡΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑτΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ο κ. Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος 
Ερυμάνθου εξήρε τη συλλογικότητα και 
τα μηνύματα που εκπέμπει στην τοπική 
κοινωνία η πολιτιστική αυτή εκδήλωση 
και ανέφερε μεταξύ των άλλων. ‘’Η συ-
γκεκριμένη γιορτή την οποία παρακο-
λουθώ ανελλιπώς όλα αυτά τα χρόνια 
προσέφερε δυο κυρίως πράγματα. Το 
πρώτο έχει να κάνει με την ενημέρω-
ση για ένα ποτό, το οποίο στην περιοχή 
μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Πρόκει-
ται για μια γιορτή που είναι πρωτοβου-
λία του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & 
Περιβάλλοντος της περιοχής του ΚΥΧ, με 
συνδιοργανωτές τους δεκάδες πολιτιστι-
κούς συλλόγους της περιοχής. 

Η ενημέρωση σχετίζεται με την τή-
ρηση των υγιεινών συνθηκών παρα-
γωγής του ποτού αλλά και με τον τρόπο 
της κατανάλωσής του,  ώστε να επιτυγ-
χάνει το βασικό στόχο μέσω της ψυχα-
γωγίας και της διασκέδασης. Επίσης εί-
ναι η συνεργασία τόσων πολλών και δι-
αφορετικών φορέων και είναι εντυπω-
σιακός ο αριθμός της συμμετοχής των 
τόσων συλλόγων. 

Η συνεργασία έγινε πράξη μέσα από 
αυτή την εκδήλωση και θεωρώ ότι μέ-
σα από αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλω-
ση όλοι μας κάτι έχουμε να ωφεληθού-
με, μετά τις ενδιαφέρουσες ομιλίες που 
θα ακούσουμε. 

Θέλω να σας καλωσορίσω σ’ αυτή τη 
σπουδαία εκδήλωση και να κάνω τρεις 
επισημάνσεις αφού πρώτα ευχαριστή-
σω το Σύλλογο και τους Συλλόγους για 
την τιμητική θέση, να είμαστε στο προε-
δρείο και να συμβάλλουμε όσο μπορού-
με στην επιτυχία της γιορτής.

Έχουμε πολλούς συνδημότες μας στην 
περιοχή που συμμετέχουν στη διαδι-
κασία παραγωγής του τσίπουρου και οι 
οποίοι οφείλουν να είναι ενημερωμέ-
νοι, το ίδιο οφείλουν και οι καταναλω-
τές του παραδοσιακού μας ποτού, ώστε 
αυτό να έχει όλες τις δικλείδες ασφαλεί-
ας για την προστασία των.

Δεύτερον αυτή την περίοδο σε πολλές 
περιοχές αναδίδεται η ξεχωριστή, η με-
θυστική οσμή της απόσταξης του τσίπου-
ρου, η οποία ξεπηδάει από τα καζάνια των 
παραγωγών. Αυτή η τελετουργία αποτε-
λεί για εμάς τους μεγαλύτερους μια βι-
ωματική ευχάριστη ανάμνηση των παι-
δικών μας χρόνων. Μια διαδικασία που 
δεν έπαψε ακόμα και σήμερα να συγκι-
νεί μικρούς και μεγάλους. 

Τρίτον όσον αφορά την προοπτική αυ-
τής της εκδήλωσης, αναφέρθηκε ήδη και 
ο πρόεδρος του Συλλόγου, ότι ο συγκε-
κριμένος κύκλος εθελοντικής παρου-
σίας και προσφοράς τείνει σιγά σιγά να 
κλείσει. Θεωρώ ότι οι παραγωγοί πρέ-
πει και οφείλουν αν έχουν τον πρώτο 
λόγο. Ασφαλώς και όλοι εμείς οι φορείς 
όπως και ο Δήμος Ερυμάνθου ιδιαίτε-
ρα. Να βοηθήσουμε με κάθε δυνατότη-
τα προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτή η 
ανάγκη, που θεωρώ ότι ακόμα υφίσταται.

Πιστεύω πως θα πρέπει να ανοίξει 
μια συζήτηση προκειμένου αυτή η εκ-
δήλωση να παραμείνει ζωντανή για τα 
επόμενα χρόνια και να εξυπηρετήσει 
τους αναγκαίους σκοπούς της, για τους 
οποίους ξεκίνησε.

Κάθε δράση πρέπει να ανανεώνεται, να 
εμπλουτίζεται και να βγαίνει κάθε φορά 
ένα βήμα πιο μπροστά. Καλή διασκέδαση.    

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑτΡΕΩΝ ΣτΗΡΙΖΕΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

 Η κα. Αν. Τογιοπούλου ως εκπρόσω-
πος του Δημάρχου Πατρέων κου. Κώ-
στα Πελετίδη μετέφερε τις ευχές του και 

τη στήριξη του Δήμου Πατρέων στην 9η 
γιορτή τσίπουρου. Κυρίες & κύριοι, κύ-
ριοι πρόεδροι των 38 Πολιτιστικών Συλ-
λόγων και όλους εσάς που εργάζεστε για 
την αποψινή εκδήλωση, να σας μεταφέρω 
καταρχάς το χαιρετισμό του Δημάρχου 
της Πάτρας κου. Πελετίδη με αφορμή τη 
δυνατότητα που μου δίνεται να απευθύ-
νω χαιρετισμό. Ήθελα να επισημάνω τα 
εξής: όταν γιορτάζουμε οτιδήποτε, είναι 
συνάμα μια ευκαιρία και για προβλημα-
τισμό. Με αφορμή την αποψινή συνάντη-
ση για τη γιορτή του τσίπουρου θα ήθε-
λα να τονίσω ότι το προϊόν αυτό για να 
παραχθεί προηγείται πολύς κόπος, με-
γάλη κινητοποίηση και αγαθή συνανα-
στροφή των ανθρώπων, όταν γνωρίζου-
με τον τρόπο που παραγόταν το παραδο-
σιακά το τσίπουρο. Αρχικά σε άμβυκες 
που ανήκαν στους ενοριακούς ναούς και 
στη συνέχεια σε άμβυκες που ανήκαν σε 
τοπικούς παραγωγούς. 

Με τα χρόνια τα πράγματα όμως άλλα-
ξαν, ανάλογα με τη νομοθεσία που ίσχυε. 
Το τελευταίο ζήτημα που αναδείχθηκε 
ήταν μετά την απόφαση του ευρωπαϊ-
κού δικαστηρίου, το καλοκαίρι που μας 
πέρασε, με την οποία κρίθηκε επιεικής 
η φορολόγηση των μικρών παραγωγών 
τσίπουρου ότι αυτή ήταν παράνομη και 
θα έπρεπε να τεθεί φόρος, ίδιος με αυ-
τόν που ισχύει για τα αλκοολούχα ποτά, 
στις μεγάλες επιχειρήσεις τσίπουρου. 

Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αντιμετω-
πιστεί. Δεν είναι δυνατόν να ταυτίζονται 
με τον ίδιο τρόπο οι μεγάλες επιχειρή-
σεις με τις μικρές, αυτές δηλαδή που βο-
ηθούν την τοπική κοινωνία και αναδει-
κνύουν και τον τοπικό μόχθο, αλλά και 
το τοπικό προϊόν. Αυτό είναι ένα θέμα 
που πρέπει ενιαία να το δουν οι τοπικοί 
παραγωγοί. Έρχομαι σε αυτό το σημείο 
να υιοθετήσω και την πρόταση του προ-
έδρου του Συλλόγου Προστασίας Υγείας 
& Περιβάλλοντος της περιοχής του ΚΥΧ 
που αρχικά ανέφερε στο χαιρετισμό του, 
ότι οι παραγωγοί πρέπει να πάρουν στα 
‘’χέρια’’ τους αυτή την ετήσια εκδήλω-
ση και παράλληλα να αναδεικνύουν πα-
ρόμοια ζητήματα, ασκώντας πίεση στην 
πολιτεία ώστε έτσι να δώσουν τη δυνα-
τότητα στις μικρές επιχειρήσεις να συνε-
χίσουν να παράγουν τσίπουρο και οι άν-
θρωποι να παραμένουν στον τόπο τους 
και οι ίδιοι να εισπράττουν τον κόπο και 
το μόχθο τους.

Εύχομαι και του χρόνου να ξαναβρε-
θούμε και στη 10η γιορτή τσίπουρου ή 
εδώ ή κάπου αλλού και μακάρι να είναι 
μπροστάρηδες οι παραγωγοί και να ανα-
δείξουν τα όποια ζητήματα σχετίζονται 
με την απόσταξη του τσίπουρου ώστε να 
εμποδίσουν αυτή την ισοπέδωση οι με-
γάλοι να κατακτούν τα πάντα και οι μι-
κροί να εξαφανίζονται.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργα-
νωτική επιτροπή που αποτελείται από 
38 Πολιτιστικούς Συλλόγους που δρα-
στηριοποιούνται στην περιοχή δραστη-
ριότητας του ΚΥΧ. και οι οποίοι επέλε-
ξαν και την προσωπική μου συμμετοχή 
στο προεδρείο. Εκπροσωπώντας το Δή-
μο Πατρέων θέλω να επισημάνω και πά-
λι ότι ο Δήμος Πατρέων ενεργά στηρίζει 
τη γιορτή του τσίπουρου με την παρου-
σία του Πολιτιστικού Οργανισμού του 
Δήμου και μάλιστα μαζί μας βρίσκεται 
και το μέλος του ΔΣ αυτού, ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Ανδρέας Μάζης.

Ο Δήμος στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλί-
ες που γίνονται από Συλλόγους, οι οποί-
οι έχουν στόχο να αναδείξουν τέτοια θέ-
ματα που, προάγουν την ποιότητα ζωής 

Με επιτυχία διεξήχθη η 9η παραδοσιακή  γιορτή τσίπουρου



5ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουμε

των κατοίκων. Ένα τέτοιο θέμα είναι και 
η ποιοτική παραγωγή του τσίπουρου. 

Ήταν επιλογή του Δήμου να στηρίξει τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση, μια γιορτή που 
βρίσκεται στον 9ο χρόνο και θα πρέπει να 
συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία, μαζί με 
τους καθ’ ύλην αρμόδιους παραγωγούς 
τσίπουρου ώστε να αναδείξουν περεταί-
ρω το τσίπουρο αλλά και τα οποία ζητή-
ματα προκύπτουν από αυτό κατά την πα-
ραγωγή του και τη διάθεσή του. 

Η ΓΙΟΡτΗ τΟΥ τΣΙΠΟΥΡΟΥ ΕΧΕΙ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ

Στη συνέχεια ο π. Δημήτριος Παπαγε-
ωργίου ως εκπρόσωπος του Σεβασμιω-
τάτου μετέφερε τις ευλογίες και τις ευ-
χές του για την επιτυχία της γιορτής και 
μεταξύ των άλλων ανέφερε: Είμαι πα-
ρών σε όλες τις γιορτές τσίπουρου και 
διαπιστώνω ότι αυτή η εκδήλωση κάθε 
χρόνο σημειώνει άνοδο για τους σκο-
πούς που πραγματοποιείται. 

Η γιορτή μέχρι σήμερα έχει προσφέ-
ρει πάρα πολλά και ιδιαίτερα σε αυτούς 
που ασχολούνται με την παραγωγή του 
μεταξύ αυτών και η ταπεινότητά μου.

Πριν από τις γιορτές του τσίπουρου οι 
πρώτοι ‘’καζανάδες’’ δεν ήξεραν τι ση-
μαίνει ‘’το πρώτο’’ του αποστάγματος, την 
κεφαλή δηλαδή, αυτή που πρέπει να πε-
τάξουμε. Δεν ήξεραν τι σημαίνει το από-
ρακο, την ουρά, το τελευταίο της απόστα-
ξης. Τα χρησιμοποιούσαν όλα και χαλού-
σαν τελικά το απόσταγμα. Δεν ήξεραν να 
κρατήσουν την καρδιά για την οποία θα 

μας μιλήσει στη συνέχεια ο κ. Χάχαλης. 
Από τότε που ο Σύλλογος άρχισε να 

ασχολείται με τη γιορτή του τσίπουρου 
όλοι μας μάθαμε πάρα πολλά και αλλά-
ξαμε τακτικές που δεν θυμίζουν την από-
σταξη του παρελθόντος. Βελτιώθηκε κα-
τά πολύ η ποιότητα και έχει γίνει τελικά 
το ποτό της καρδιάς μας.   

ΕΙΜΑΣτΕ ΠΟΛΥ ΚΟΝτΑ ΣτΗΝ 
ΕΠΙΛΥΣΗ τΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑτΟΣ 

τΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών 
κ. Παν. Σακελλαρόπουλος ανεφέρθη 
στην προσπάθεια που γίνεται από την 
πολιτεία ώστε να ενταχθεί το τσίπου-
ρο στα παραδοσιακά αλκοολούχα πο-
τά όπως είναι το ούζο, για να παραμεί-
νει ως έχει ο ειδικός φόρος κατανάλω-
σης. Μεταξύ των άλλων είπε: «Σας ευ-
χαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαίρω 
τους 39 Συλλόγους, οι οποίοι συνεργά-
στηκαν και συνεργάζονται γι’ αυτή την 
πετυχημένη εκδήλωση, και τα μέλη της 
οργανωτικής επιτροπής και να σας δη-
λώσω ότι η Περιφέρεια είναι αρωγός σε 
τέτοιες προσπάθειες, ανάδειξης των το-
πικών παραδοσιακών προϊόντων για τα 
οποία ο κ. Χάχαλης και ο κ. Θεοδωρά-
τος θα αναφέρουν περισσότερα. 

Σας εύχομαι ένα ευχάριστο βραδι-
νό ταξίδι στις γεύσεις του τσίπουρου με 
τους εκλεκτούς μεζέδες που σε λίγο θα 
σας προσφερθούν από τις κυρίες των 
39 Συλλόγων καθώς και από τους χο-
ρηγούς της γιορτής. 

Θα ήθελα με την ευκαιρία να αναφερ-
θώ για το φορολογικό ζήτημα που απα-
σχολεί χρόνια τώρα το παραδοσιακό πο-
τό το τσίπουρο με τον ειδικό φόρο κατα-
νάλωσης (ΕΦΚ). 

Το θέμα είναι υπαρκτό και όλους μας 
απασχολεί, μικρούς και συστηματικούς 
αποσταγματοποιούς, ακόμα και εμάς σαν 
Περιφέρεια, αλλά και την κυβέρνηση 
ακόμα περισσότερο. Μια προσπάθεια 
που απαιτεί μόνιμη και αποδεκτή λύση 
εξαιτίας της φορολόγησης του τσίπουρου. 

Πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διά-
στημα το τσίπουρο θα ενταχθεί στην ειδι-
κή κατηγορία των ελληνικών παραδοσι-
ακών προϊόντων και έτσι θα αποφύγου-
με τη μεγάλη φορολογία που εδώ και δυο 
χρόνια φημολογείται ότι θα ισχύσει. Σας 
ευχαριστώ πολύ και καλή διασκέδαση».  

Από το προεδρείο εκλήθη για χαιρε-
τισμό ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελο-
ντών Αιμοδοτών Κ.Υ. Χαλανδρίτσας κ. 
Αθανάσιος Ασ. Θεοδωρόπουλος. Ανε-
φέρθη το σκεπτικό της απόφασης των 
39 Συλλόγων για την εκπροσώπησή των, 
από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών 
Κ.Υ. Χαλανδρίτσας.

Είθισται τιμητικά ένας από τους εκ-
προσώπους των συνεργαζομένων Συλ-
λόγων να απευθύνει σχετικό χαιρετισμό 
μια ακόμα απόδειξη της ίσης μεταχείρι-

σης των συμμετεχόντων, αφού η γιορ-
τή τσίπουρου είναι μια γιορτή όλων των 
Συλλόγων.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών φέ-
τος έκλεισε 30 χρόνια πλούσιας κοινωνι-
κής δράσης στην περιοχή με πολλές δι-
ακρίσεις. Ένας Σύλλογος της υπαίθρου,  
οποίος κατάφερε να ξεπεράσει το κατε-
στημένο και τις αδιαφορίες του ωχαδελ-
φισμού με προσφορά εκατοντάδων μο-
νάδων αίματος κάθε χρόνο.   

‘’Η ΚΑΡΔΙΑ τΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ’’

Άριστες εντυπώσεις άφησε η πρώ-
τη ομιλία του κου. Παναγιώτη Χάχα-
λη, Χημικού Μηχανικού,  Αποσταγματο-
ποιού της Ποτοποιίας ‘’Χάχαλη’’, ο οποί-
ος με γλαφυρό τρόπο ανέπτυξε το ενδι-
αφέρον για όλους θέμα  ‘’Η καρδιά της 
καρδιάς μας’’.

Ο κ. Χάχαλης με την επαγγελματική 

του εμπειρία και γνώση, ανεφέρθη στις 
τακτικές που πρέπει να ακολουθούν οι 
διήμεροι, οι οικιακοί παραγωγοί τσίπου-
ρου, για ένα ποιοτικό αυθεντικό τσίπου-
ρο καθώς και για την επιλογή της ‘’καρ-
διάς’’ του αποστάγματος για να προσφέ-
ρει στους καταναλωτές αισθήματα επι-
κοινωνίας αγάπης και ευφορίας.

Βασικό θέμα της ομιλίας του ήταν οι 
διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι επηρε-
άζουν στην παραλαβή της καρδιάς ενός 
καλού αποστάγματος. Το Τσίπουρο, ή 
αλλιώς Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυ-
λής είναι το προϊόν που παραλαμβάνε-
ται από τα ζυμωμένα στέμφυλα μετά την 
οινοποίηση, μέσω της διαδικασίας της 
απόσταξης. Όσο καλά και να γίνουν οι 
αποστάξεις, αν η πρώτη ύλη δηλαδή το 
σταφύλι δεν είναι καλής ποιότητας, τότε 
δύσκολα θα έχουμε ένα καλό απόσταγ-
μα. Θέλουμε καλής ποιότητας ζυμωμέ-
να στέμφυλα (όχι ξινά- σάπια μουχλια-
σμένα, οινολάσπες) με μεγάλη περιεκτι-
κότητα σε αλκοόλη. 

Για το σωστό αποτέλεσμα είναι σημα-
ντική η χρήση κατάλληλων πιστοποιη-
μένων  οργάνων μέτρησης με μεγάλη 
ακρίβεια. Σημαντικός παράγοντας στην 
παραλαβή σωστού αποστάγματος είναι 
ο σωστός σχεδιασμός του αποστακτήρα 
καθώς και ο επιπλέον εξοπλισμός όπως 
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Ο κ. Αθαν. Θεοδωρόπουλος ανέφε-
ρε μεταξύ των άλλων: Ως εκπρόσω-
πος των 39 Συλλόγων που συμμετέ-
χουν χαιρετίζω την σημερινή εκδή-
λωση, την 9η γιορτή του τσίπουρου 
που διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία 
όλα αυτά τα χρόνια ο ‘’αδελφός’’ Σύλ-
λογος Προστασίας Υγείας και Περι-
βάλλοντος της περιοχής του Κ.Υ. Χα-
λανδρίτσας, ως πυλώνας ενημέρω-
σης, πρόληψης σε θέματα υγείας και 
προστασίας του περιβάλλοντος μα-
ζί με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους. 

Η σημερινή γιορτή σκοπό έχει, πέρα 
από τη διασκέδαση και την απόλαυση 
του Εθνικού μας ποτού, του τσίπου-
ρου, με την συνοδεία εκλεκτών εδε-
σμάτων, την ενημέρωση των κατανα-
λωτών και κυρίως των παραγωγών, 
όπως χρόνια τώρα γίνεται με εισηγή-
σεις από έγκριτους επιστήμονες και 
οινοποιούς για την σωστή και ποιοτι-
κή παραγωγή του τσίπουρου.

Δηλαδή την ποιότητα των στέμφυ-
λων, την σωστή ωρίμανση τους σε 
ανοξείδωτους κάδους και όχι σε πλα-
στικές σακούλες λιπασμάτων, όπως 
γινόταν στο παρελθόν. Την σωστή 

απόσταξη, την αποθήκευση και με-
ταφορά του σε γυάλινα η ανοξείδωτα 
δοχεία.  Ενημερώνει εμάς τους κατα-
ναλωτές για να επιλέξουμε το ποιοτι-
κό τσίπουρο και όχι αυτό που πίναμε 
πριν μερικά χρόνια, έχοντας άγνοια, 
ένα τσίπουρο που λίγο μετά την πα-
ραγωγή του άρχιζε να κιτρινίζει λό-
γω της κακής του ποιότητας, με ότι 
αυτό συνεπάγεται για την υγείας μας.

Στον Σύλλογο το οφείλουμε που 
φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια να μά-
θουμε αρκετά για την καλή ποιότητα 
του τσίπουρου. Πρώτα οι παραγωγοί 
μας αλλά και εμείς ως καταναλωτές.

Γι’ αυτό κε πρόεδρε σας συγχαίρου-
με, σας ευχαριστούμε και σας ευγνω-
μονούμε για το μεγάλο και δύσκολο 
ομολογουμένως έργο που παράγετε.

Τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε;
Τίποτα περισσότερο από το να στα-

θούμε δίπλα σας, δίπλα στον Σύλλογο 
στηρίζοντας το έργο του. Αυτός  κυρί-
ες και κύριοι είναι ο σκοπός του σω-
στού Συλλόγου, ο καθένας στον τομέα 
του να φροντίζει για την σωστή ενη-
μέρωση των συμπολιτών μας για το 
έργο τους και την ύπαρξή τους. Για-

τί ο ανιδιοτελής εθελοντισμός είναι η 
μόνη ήρεμη δύναμη που μπορεί να 
βοηθήσει να αλλάξει ο κόσμος και 
να γίνει πιο ωραίος, πιο ανθρώπι-
νος, πιο αλληλέγγυος, ένας κόσμος 
με χαμόγελο.

Κύριε πρόεδρε και πάλι  θερμά συγ-
χαρητήρια σε εσάς και τα μέλη του 
Δ.Σ., σε όλους τους Συλλόγους που 
με πνεύμα συνεργασίας συμμετείχαν 
στην φετινή 9η γιορτή και σε όλους 
όσους συνέβαλλαν να γίνει αυτή η 
εκδήλωση.

Δράττομαι της ευκαιρίας ως πρόε-
δρος του Συλλόγου Εθελ. Αιμοδοτών 
του Κ.Υ Χαλανδρίτσας να σας ενημε-
ρώσω ποιοι  είμαστε.

Είμαστε ο Σύλλογος Εθελοντών Αι-
μοδοτών του Κ.Υ Χαλανδρίτσας ‘’Ο 
Άγιος Χαράλαμπος’’ που αισίως συ-
μπληρώσαμε 30 χρόνια λειτουργί-
ας στην περιοχή μας.  Τριάντα χρό-
νια συνεχής ανιδιοτελής αγώνας για 
την ενημέρωση και προσέλκυση   νέ-
ων  εθελοντών αιμοδοτών και την δι-
ατήρηση των παλαιών, παράγοντας   
κοινωνικό έργο και δημόσιο πλούτο, 
υπηρετώντας με αγάπη τον άγνωστο 

πάσχοντα συνάνθρωπο.
Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος  δι-

αγράφει συνεχή ανοδική πορεία. Τα 
μέλη μας έχουν ξεπεράσει τις 3.000 
και προσφέρουν περισσότερες από 
1.200 μονάδες αίματος τον χρόνο, το-
ποθετώντας τον Σύλλογο μας ανάμε-
σα στους πέντε μεγαλύτερους Συλ-
λόγους της χώρας και πρώτος στην 
Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλά-
δα. Ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο 
είναι ότι μόνο το 2019 περισσότεροι 
από 230 νέοι Εθελ. Αιμοδότες, νεα-
ρής ηλικίας αιμοδότησαν για πρώτη 
φορά και έγιναν μέλη μας. Είναι το 
αποτέλεσμα του αγώνα που γίνεται 
χρόνια τώρα από όλα τα Δ.Σ. για την 
ενημέρωση με το κύριο βάρος στους 
νέους στα σχολεία.

Αυτό μας δίνει δύναμη  να συνε-
χίσουμε βάζοντας στόχο στις 1.500   
μονάδες αίματος τον χρόνο. Με την 
βοήθεια όλων θα τα καταφέρουμε.

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαρι-
στήσουμε θερμά όλους τους συνερ-
γάτες μας σε αυτό το ωραίο και θε-
άρεστο αγώνα προσφοράς ζωής και 
αγάπης στους πάσχοντες συνανθρώ-

πους μας.
Φίλες και φίλοι, η μόνη ελπίδα των 

πασχόντων συνανθρώπων μας που 
χρειάζονται αίμα είναι η εθελοντική 
αιμοδοσία.

Εθελοντές αιμοδότες (δότες αίμα-
τος) μπορούν να γίνουν μόνο υγιείς 
συμπολίτες μας. ΛΗΠΤΕΣ όμως εί-
μαστε εν δυνάμει όλοι.

Γι’ αυτό μην μένετε απαθείς. Γίνε-
τε Εθελοντές Αιμοδότες και νοιώστε 
την χαρά της προσφοράς.

Δώστε ζωή στα χρόνια σας
Δώστε χρόνια στην ζωή σας
Δώστε αίμα, δώστε ζωή, δώστε 

αγάπη.
Τούτο μόνο είναι η ζωή, να μη ζει 

κανείς μόνο για τον εαυτό του.
 Σπείρε αγάπη και ας μη θερίσεις 

έτσι να μοσχοβολάει ο τόπος.

Συμπαραστεκόμαστε στο δύσκολο αγώνα του συλλόγου

(Συνέχεια στη σελίδα 6)

Χορωδία ΚΑΠΗ Αιγίου
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(συνέχεια από την σελίδα 5)
εσωτερικός αναδευτήρας  στεμφύλων, 
δυνατότητα πρόψυξης του αποστάγματος 
και κλασματική στήλη ή εσωτερικά πλατό 
τα οποία βοηθούν για τον επιπλέον καθα-
ρισμό του αποστάγματος.

Η απόσταξη είναι μια διαδικασία καθα-
ρισμού –διαχωρισμού ενός «βρώμικου» 
μίγματος… που στην περίπτωση του τσί-
πουρου σαν «βρώμικο» μίγμα θεωρούμε 
τα ζυμωμένα στέμφυλα σταφυλής.

Το μίγμα βράζει στον βραστήρα , οι ατμοί 
που δημιουργούνται εισέρχονται μέσω του 
τόξου στον ψύκτη και εκεί συμπυκνώνο-
νται λόγω χαμηλότερης θερμοκρασίας. Το 
συμπυκνωμένο υγρό είναι το απόσταγμα!

Το απόσταγμα χωρίζεται σε κεφαλές , 
καρδιά και ουρές. Η καρδία είναι αυτή που 
κρατάμε ενώ τα υπόλοιπα ξανααποστάζο-
νται σε επόμενη απόσταξη. Αυτός ο διαχω-
ρισμός γίνεται λόγω του διαφορετικού ση-
μείου βρασμού των ουσιών που βρίσκονται 
στα ζυμωμένα μίγματα που αποστάζονται.

Οι ουρές, είναι γεμάτες βαριές ενώσεις, 
ανεπιθύμητες οσμές και είναι αυτές που θα 
δώσουν ξινή γεύση στο Τσίπουρο. Στις κε-
φαλές, το πρώτο μέρος της απόσταξης, κρύ-
βεται μεταξύ των πιο πτητικών ουσιών και 

η βλαβερή ουσία μεθανόλη. Βέβαια… πιο 
βλαβερή ουσία και από τη μεθανόλη είναι η 
επιπλέον αύξηση στον ειδικό φόρο κατανά-
λωσης. Αυτή είναι που θα δυσκολεύσει πε-
ρισσότερο απ όλα το μέλλον του Τσίπουρου. 

Πάνω απ όλα ο αποσταγματοποιός πρέ-
πει να έχει αγάπη και μεράκι… και οι 
καταναλωτές σεβασμό για το τσίπουρο, 
εντάσσοντάς το στην κουλτούρα τους και 
στην καθημερινότητα μας προτιμώντας το 
έναντι των ξένων προϊόντων που έχουν 
επισκιάσει δεκαετίες τώρα την ελληνι-
κή παραγωγή.

ΠΡΩτΟΓΕΝΗΣ τΟΜΕΑΣ: 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠτΥΞΗΣ 

Ο κ. Φώτης Θεοδωράτος, Γεωπό-

νος MSc Πανεπιστημίου του Λονδίνου 
(Imperial college), Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Γεωπόνων Ν. Αχαΐας, Κεφαλλη-
νίας & Ζακύνθου ανέπτυξε με σαφήνεια 
το θέμα “Πρωτογενής τομέας, Ευκαιρία 
και πυλώνας ανάπτυξης”. Πρώτα ανέ-
λυσε τον όρο πρωτογενής τομέας και τη 
σχέση του με τους άλλους τομείς παρα-
γωγής, τονίζοντας τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα που έχουν τα βασικότερα προ-
ϊόντα παραγωγής της περιφέρειάς μας.

Στην κατατοπιστική εισήγησή του επι-
κεντρώθηκε στα κύρια φυτικά και ζωικά 
προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, τα εσπερι-
δοειδή, ο οίνος, τα κηπευτικά, το αιγο-
πρόβειο γάλα και κρέας και στη μελισ-
σοκομία, τα οποία αποτελούν τη ραχο-
κοκαλιά του πρωτογενούς τομέα στην 
περιοχή, ο οποίος καλείται να αναπτυ-
χθεί δράττοντας τις ευκαιρίες που απορ-
ρέουν από την κοινή αγροτική πολιτική, 
τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. 
Επίσης τόνισε τα διαρθρωτικά προβλή-
ματα της ελληνικής γεωργίας και κατέ-
ληξε επισημαίνοντας τις προκλήσεις που 
καλούμαστε να ξεπεράσουμε. 

Δεν παρέλειψε μεταξύ των άλλων να 
αναφέρει τους στρατηγικούς στόχους 

στον τομέα της γεωργίας με εθνική ταυ-
τότητα και ευρωπαϊκή διάσταση, την ενί-
σχυση του συνεταιριστικού κινήματος και 
την ενίσχυση και τη χρηματοδότηση της 
καινοτομίας. Επικεντρώθηκε στην παρα-
γωγή ποιοτικών προϊόντων όπως πχ του 
τσίπουρου, στην αξιοποίηση της γνώσης 
που έχει αποκτηθεί από την ερευνητική 
κοινότητα της χώρας με ταυτόχρονη δη-
μιουργία δικτύων σε επίπεδο περιφερει-
ών για τη μεταφορά εμπειριών. Αναφέρ-
θηκε στη δημιουργία και βελτίωση των 
υποδομών του πρωτογενή τομέα (αγρο-
τικός εξηλεκτρισμός, αγροτική οδοποιία, 
αξιοποίηση βοσκοτόπων κα) και τόνισε 
την προσπάθεια σύνδεσης της πρωτογε-
νούς παραγωγής με τη μεταποίηση και 
τη διάθεση των προϊόντων.  

 Τέλος ανέφερε την προσπάθεια της 
σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με την 
μεταποίηση και τη διάθεση των προϊό-
ντων από τον παραγωγό με χρηματοδο-
τικό εργαλείο το ΠΑΑ 2014-2020.

Ο πρωτογενής τομέας είπε είναι μια τε-
ράστια πρόκληση για τη χώρα μας αυτού 
του κόσμου του μικρού του μέγα όπως 
γράφει ο ποιητής μας Οδυσσέας Ελύτης 
στον Άξιον Εστί.   

Με επιτυχία διεξήχθη η 9η παραδοσιακή  γιορτή τσίπουρου

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ κ. Ν. ΚΟΤΣΟΚΟΛΟ
Επίσης κατά τη διάρκεια της γιορτής με 

ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Προστα-
σίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής του 
ΚΥ Χαλανδρίτσας και των 38 συνεργαζο-
μένων Πολιτιστικών Συλλόγων τιμήθηκε 
ο κ. Νίκος Κοτσόκολος χοροδιδάσκαλος, 
καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
για την πολυετή συμμετοχή του ως υπεύ-
θυνος των χορευτικών της γιορτής τσίπου-
ρου. Την τιμητική πλακέτα επέδωσε ο εκ-
πρόσωπος των 38 Πολιτιστικών Συλλόγων 
κ. Κων/νος Αγγελόπουλος και πρόεδρος 
του Συλλόγου Μοίρα ‘’Η Θάνα’’. 

Ο κ. Κοτσόκολος είπε ότι θεωρεί τη χώ-
ρα μας τυχερή και ευλογημένη γιατί δια-
θέτουμε μια πλούσια μουσικοχορευτική 

παράδοση και θεωρεί επίσης και τον εαυ-
τό του τυχερό γιατί ασχολήθηκε με αυτή. 
« Όταν λέω παράδοση δεν εννοώ μόνο τα 
βήματα του χορού και τους ρυθμούς αυτού. 
Εννοώ τη γλώσσα, τα δικά μας τραγούδια, 
αλλά τα παλιά, όχι τα σημερινά που ακού-
γονται σε κάποια πανηγύρια και προσβάλ-
λουν την αισθητική μας. Εννοώ την ιστο-
ρία, το λαϊκό πολιτισμό, τον οποίο είχα την 
τύχη να ζήσω από μικρό παιδί στο χωριό, 
τότε που οι άνθρωποι χόρευαν αρκετά και 
τραγουδούσαν ακόμα περισσότερο. Θεω-
ρώ πως είμαστε ένας πλούσιος λαός και 
μόνο αυτό μας προσφέρει μεγάλη ευθύ-
νη προκειμένου να τη διαδώσουμε κυρί-
ως στους νέους ανθρώπους και αποτελεί 

για όλους μια πολύ ευχάριστη απασχό-
ληση. Δυστυχώς δε συμβαίνει το ίδιο σε 
όλους τους λαούς. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της 
καρδιάς μου και αξίζει στους Συλλόγους 
ένα μεγάλο χειροκρότημα, επειδή εργάζο-
νται συλλογικά χωρίς ιδιοτέλεια. Επιτρέψτε 
μου να κλείσω επίσης με ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ όλων μας στο Σύλλογο Προστασίας 
Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής ΚΥΧ.

Είναι μεγάλη τιμή για εμένα αυτή η απο-
ψινή διάκριση. Ευχαριστώ επίσης και όλους 
τους δασκάλους των χορευτικών με τους 
οποίους έχουμε συνεργαστεί όλοι μαζί 
και κάνουμε μια σπουδαία δουλειά με πο-
λύ ευθύνη.»

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ
Παρέστησαν επίσης ο Βουλευτής 

κ. Άγγελος Τσιγκρής, ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυ-
τικής Ελλάδος κ. Τάκης Παπαδόπου-
λος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Ανδρέας Φίλιας, ο αρχηγός της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου 
Ερυμάνθου κ. Διαμαντής Κανελλό-
πουλος, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου 
Ερυμάνθου κκ. Διονύσης Γεωργα-
ντόπουλος, Γεώργιος Παρασκευό-
πουλος και Ηλίας Βέρρας. Επίσης 
παρέστησαν ο κ. Πέτρος Ψωμάς, ο 
κ. Ανδρέας Μάζης Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι του Δήμου Πατρέων και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι Ερυμάνθου 
κα. Ευανθία Μπερδένη, κ. Αθανά-
σιος Παπαναγιώτου και κ. Κώστας 
Κωστόπουλος, ο πολιτευτής του ΚΙ-
ΝΑΛ κ. Μαρίνος Σκανδάμης, ο Διευ-
θυντής του ΚΥΧ κ. Γρηγόρης Αλό-
κριος και ο εκδότης του Συμβού-
λου Επιχειρήσεων κ. Π. Γιαλένιος.  

Η Ορχήστρα ∆ηµοτικής Μουσικής του Τάκη Μπαλάση Το Χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελληνικού 

Το Χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικού Το Χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου ∆εµενίκων

Ο κ. Κ. Αγγελόπουλος 
(αριστερά) επιδίδει 
τιµητική διάκριση
στον κ. Ν. Κοτσόκολο
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Με επιτυχία διεξήχθη η 9η παραδοσιακή  γιορτή τσίπουρου ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, 
Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 38 Πολιτιστικοί Σύλλογοι που συμμετείχαν ήσαν: 1)Πολιτιστικός Σύλλογος ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ «Ο Άγιος Αθανάσιος», 2)Εκπολιτιστικός Σύλλογος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ «Ο Άγιος Αθανάσιος», 3)Σύλλογος ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Κ.Υ. Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος», 4)Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ, 5)Σύλλογος Απανταχού ΛΕΟΝΤΙΤΩΝ «Ο Άγιος Ανδρέας», 6)Πολιτιστικός Σύλλογος ΜΟΙ-
ΡΑΛΙΟΥ «Ο Άγιος Νικόλαος», 7)Πολιτιστικός Σύλλογος ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ, 8)Πολιτιστικός Σύλλογος ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ, 9)Πολιτιστικός Σύλλογος ΦΑΡΡΩΝ «Η Αλληλεγγύη», 10)Εκπολιτιστικός Σύλλογος ΧΑ-
ΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ, 11)Πολιτιστικός Σύλλογος ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑΣ, 12)Γυναίκες & Φίλες των ΔΕΜΕΣΤΙΧΩΝ «Η ακακία», 13)Πολιτιστικός Σύλλογος ΘΩΜΕΪΚΩΝ «Η Αγία Παρασκευή», 14)Πολιτιστικός Σύλλογος ΚΑ-
ΛΟΥΣΙΟΥ, 15)Πολιτιστικός Σύλλογος ΚΟΜΠΗΓΑΔΙΟΥ, 16)Πολιτιστικός Σύλλογος ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ, 17)Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ «Ο Άγιος Δημήτριος», 
18)Εκπολιτιστικός Σύλλογος ΔΡΟΣΑΤΟΥ, 19)Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος «Ενορίας Προφήτου Ηλία» ΆΝΩ ΟΒΡΥΑΣ, 20)Πολιτιστικός Σύλλογος ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ «Οι Άγιοι Πάντες», 21)Πολιτιστικός 
Σύλλογος ΘΕΑΣ «Η Ζωοδόχος Πηγή», 22)Πολιτιστικός Σύλλογος ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «Η Πρόοδος», 23)Σύλλογος Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΚΡΗΝΗΣ Πατρών «Ο Άγιος Αθανάσιος», 24)Χορευτικός 
Όμιλος ΚΑΡΑΤΖΑΔΕΣ, 25)Πολιτιστικός Σύλλογος ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΒΡΥΣΗΣ, 26) Πολιτιστικός - Φιλοδασικός Σύλλογος ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ «Ο Άγιος Νικόλαος», 27)Πολιτιστικός Σύλλογος ΣΟΥΛΙΟΥ «Η Πρόοδος», 
28)Πολιτιστικός Σύλλογος ΜΟΙΡΑ «Η Θάνα», 29)Πολιτιστικός Σύλλογος ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ, 30)Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταμόρφωση Σωτήρος ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, 31)Πολιτιστικός Σύλλογος ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ «Η Δράση», 32) Πολιτιστικός Σύλλογος ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΥ, 33)Πολιτιστικός Σύλλογος ΒΑΛΑΤΟΥΝΑΣ – ΠΕΤΡΩΤΟΥ, 34)Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΝΘΟΥΠΟΥΛΗΣ, 35)Πολιτιστικός Σύλλογος ΧΡΥ-
ΣΟΠΗΓΗΣ «Η Σποδιάνα», 36)Πολιτιστικός Σύλλογος ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ «Η Αγία Μαρίνα», 37)Πολιτιστικός Σύλλογος ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ και 38)Προοδευτικός Σύλλογος ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ «Το κάστρο της Ωργιάς».

ΠΟΙΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ 9ΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

Τα χορευτικά που συμμετείχαν και έδω-
σαν το δικό τους χρώμα στο ψυχαγωγικό 
κομμάτι της εκδήλωσης αποσπώντας δε-
κάδες χειροκροτήματα των παρευρισκομέ-
νων ήσαν: 1) Ελληνικού (υπεύθυνος Ν. Κο-
τσόκολος), 2)Άνω Οβρυάς (υπεύθυνη Β. Σι-
βρήκα), 3) Καρατζάδες (Ν. Κοτσόκολος), 4)
Βασιλικού (υπεύθυνος Ι. Ντάνος), 5)Δεμε-
νίκων (υπεύθυνος Γ. Τοπάλης), 6)Χαλαν-
δρίτσας (υπεύθυνος Ν. Ζαχαρόπουλος), 7)
Παραλίας Προαστείου (υπεύθυνος Ευ. Χα-
χόπουλος), 8)Χορογραφίες από το χορευτι-
κό του Δήμου Πατρέων (υπεύθυνοι Ι. Το-
πάλης-Χρ. Γιαννόπουλος).

Συμπερασματικά η φετινή γιορτή μπορεί 
να μην είχε την ασφυκτική προσέλευση των 
προηγούμενων ετών, δεν υστέρησε όμως 
σε οργάνωση, σε ενημέρωση, σε προσφο-
ρά εδεσμάτων συνοδευτικών του τσίπουρου 

και σε διασκέδαση. Η παρουσία 8 χορευτι-
κών και η εμφάνιση της χορωδίας του ΚΑ-
ΠΗ Αιγίου και η δημοτική ορχήστρα με ερ-
μηνευτές το γνωστό κ. Τάκη Μπαλάση μα-
ζί με την κα. Ρούλα Χρήστου κράτησαν το 
κέφι έως αργά τις βραδινές ώρες. Κατανα-
λώθηκαν αρκετά λίτρα πολύ καλής ποιότη-
τας τσίπουρου αφήνοντας πίσω ευχάριστες 
αναμνήσεις από την 9η γιορτή τσίπουρου.

Η 9η Γιορτή Τσίπουρου χάρη στους 38 
Πολιτιστικούς Συλλόγους, χάρη στο Σύλ-
λογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος 
της περιοχής του ΚΥΧ και τους συνδιοργα-
νωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το 
Δήμου Πατρέων, Ερυμάνθου & Αιγιαλείας 
άφησε το έντονο αποτύπωμά της στην περι-
οχή και εξαιτίας των σκοπών που υπηρετεί 
και των μηνυμάτων που εκπέμπει στην το-
πική κοινωνία.    

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Το Χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλανδρίτσας

Το Χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραλίας Προαστείου

Το Χορευτικό του Χορευτικού Οµίλου «Καρατζάδες»

Το Χορευτικό του Πολιτιστικού Τοµέα του ∆ήµου Πατρέων
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Ο Σύλλογος Προστασί-
ας Υγείας & Περιβάλ-
λοντος της περιοχής του 
Κέντρου Υγείας Χαλαν-

δρίτσας πραγματοποίησε και φέ-
τος μια εξίσου πετυχημένη εξόρ-
μηση, από 30 Σεπτεμβρίου έως 10 
Οκτωβρίου, στη φημισμένη από 
την αρχαιότητα λόγω των ιαματι-
κών πηγών της, λουτρόπολη της 
Αιδηψού. 

Μας περίμενε πάλι το ίδιο φι-
λόξενο ξενοδοχείο με το ιδιωτικό 
του υδροθεραπευτήριο-πισίνα, 
καθώς και η εκτεταμένη παρα-
λία της Αιδηψού, στην οποία κα-
τέληγαν πολλές από τις ιαματικές 
πηγές της, κάνοντας το θαλασσι-
νό μπάνιο, για όσους το επέλεγαν, 
όχι μόνο ευχάριστο αλλά και θε-
ραπευτικό. 

Είναι γεγονός πως ζήσαμε αξέ-
χαστες στιγμές όχι μόνο μέσα στην 
πισίνα όπου όλοι ‘’τιτίβιζαν’’ σαν τα 
πουλιά, από ευχαρίστηση, αλλά και 
τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, 
είτε κάναμε περιπάτους στην πό-
λη με τα πολλά τουριστικά ξενο-
δοχεία και καταστήματα, είτε βγαί-
ναμε το βράδυ σε γραφικά ταβερ-
νάκια, όπου απολαμβάναμε τα ντό-
πια εδέσματα.

Όντως, αυτές τις έντεκα ημέρες 
ξεκουραστήκαμε, κάναμε ιαματι-
κά μπάνια, δεν είχαμε έγνοιες και 
σκοτούρες. Την παραμονή μάλιστα 
της αναχώρησής μας στήσαμε και 
ένα ωραίο γλέντι στο ξενοδοχείο 
μας με τραγούδια, συνοδεία μάλι-
στα κιθάρας από το συνταξιδιώτη 

μας κ. Γιάννη Καπάτο, με χορούς 
και άφθονο γέλιο … είχαμε όλοι… 
θεραπευτεί, ως φαίνεται

Δεν παραλείψαμε όμως και την 
ίαση της ψυχής … Γι’ αυτό επισκε-
φθήκαμε το ιστορικό Μοναστήρι 
του Οσίου Δαυίδ, όπου βρίσκεται 
και ο τάφος του σύγχρονου Αγίου, 
Ιάκωβου Τσαλίκη. Όλα μέσα σε ένα 
καταπράσινο περιβάλλον, που ξε-
κούραζε το νου και την ψυχή μας.

Επίσης προσκυνήσαμε και το 
ιερό σκήνωμα του Αγίου Ιωάν-
νου του Ρώσσου στο Προκόπι της 
Εύβοιας. 

Επιλέξαμε να πάμε με καραβά-
κι και στα ξακουστά για τη φυσι-

κή τους ομορφιά Λιχαδονήσια, μι-
κρά ακατοίκητα νησάκια που ανα-
δύθηκαν κάποτε από μεγάλο  σει-
σμό και έκρηξη ηφαιστείου. Εντυ-
πωσιαστήκαμε γιατί, λόγω της κα-
θαρής γαλαζοπράσινης θάλασσας 
γύρω τους και της χρυσής άμμου 
στις ακτές, θυμίζουν τις εξωτικές 
Σεϋχέλλες ή την ξακουστή Κα-
ραϊβική …

Την ίδια ευχαρίστηση νιώσα-
με όταν επιστρεφθήκαμε τη γρα-
φική Λίμνη Ευβοίας, πόλη παρά-
λια, με παραδοσιακά σπίτια, λαο-
γραφικό μουσείο, ψαροταβέρνες, 
εκτεταμένη παραλία.

Σε λίγες γραμμές δεν είναι δυ-

νατόν να περιγραφεί η γοητεία που 
άσκησε πάνω μας η Β. Εύβοια με 
το υπέροχο φυσικό της τοπίο και 
όλα αυτά που ζήσαμε και που ικα-

νοποίησαν τις περιβαλλοντικές και 
πνευματικές ανησυχίες μας.

Ήταν, κατά γενική ομολογία, μια 
αξέχαστη εμπειρία, μια ευκαιρία 

για ίαση ψυχής τε και σώματος. 
Δεν είναι τυχαίο ποτ όλοι ζητή-
σαμε την επανάληψή της από το 
Σύλλογο και του χρόνου …  

Με οργή, αγανάκτηση και πραγματική 
θλίψη για την κατάσταση που επικρατεί 
στα θέματα προστασίας του Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος στη χώρα μας, πληροφορη-
θήκαμε πως το σήριαλ της καταπάτησης 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ στη θέση «Μι-
κρή Πιλαλίστρα» της Ζήριας από ιδιώ-
τη δικηγόρο του Αιγίου έχει και νέα συ-
ναρπαστικά επεισόδια!!!

Για μια ακόμη φορά οι υπάλληλοι του 
Δασαρχείου Πατρών βρίσκονται αντιμέ-
τωποι  με το απύθμενο θράσος του κα-
ταπατητή στην προσπάθειά τους να πε-
ριφρουρήσουν το παραθαλάσσιο πευκο-
δάσος, μεγάλης αισθητικής αξίας, στη θέ-
ση «Μικρή Πιλαλίστρα» της Ζήριας.  Τη 
συγκεκριμένη έκταση η δασική υπηρε-
σία τη διαχειρίζεται ως δημόσια δασική, 
αφού έχει κριθεί αμετάκλητα με δικαστι-
κές αποφάσεις κατά την τακτική διαδικα-
σία και έχει κηρυχθεί αναδασωτέα και 
ουδεμία επέμβαση επιτρέπεται σε αυτή.

Παρά τις τελεσίδικες αποφάσεις, πα-
ρά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα με 
την αναφορά της ΟΙΚΙΠΑ πριν από ένα 
χρόνο (Αύγουστος 2018) στον Υπουργό  
περιβάλλοντος, ο καταπατητής συνεχίζει 
να βρίσκεται μέσα στην έκταση, συνεχί-

ζει να φυτεύει ξενικά είδη, συνεχίζει να 
καταστρέφει τη φυσική βλάστηση και να 
απειλεί τους δασικούς υπαλλήλους, χω-
ρίς να μπορεί κανείς να τον σταματήσει. 

Για τις παραπάνω ενέργειες η Δασι-
κή Υπηρεσία κάθε φορά που διαπιστώ-
νει διακατοχικές πράξεις υποβάλει αρ-
μοδίως μηνύσεις. Ο δικηγόρος όχι μό-

νο δεν αποθαρρύνεται, αλλά υποβάλει 
μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος, 
ψευδή καταμήνυση, δυσφήμηση, ψευ-
δορκία, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευ-

δή βεβαίωση και νόθευση εγγράφων, σε 
βάρος των υπαλλήλων που ζητάνε από 
αυτόν να απέχει από κάθε ενέργεια από 
την έκταση αυτή!

Ο καταπατητής σε μόνιμη σχεδόν βά-
ση είναι μέσα στην έκταση αυτή και με 
θράσος κάνει αιτήσεις προκειμένου να 
πάρει άδεια για να καθαρίσει την έκταση 
από χορτάρια για τον κίνδυνο (τάχα) της 
πυρκαγιάς. Για τις απορριπτικές δε απα-
ντήσεις της δασικής υπηρεσίας, πριν από 
ένα χρόνο, κατέφυγε  παραπονούμενος 
(!!!) στον Εισαγγελέα του Αιγίου και στο 
Δήμο Αιγιαλείας, ενώ μονίμως ΑΠΕΙΛΕΙ 
τους δασικούς υπαλλήλους! 

Επειδή ο εν λόγω κύριος έχει προ 
πολλού ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, 
η ΟΙΚΙΠΑ με επιστολή της ενημέρωσε  
για μία ακόμη φορά το αρμόδιο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου καθώς και τις Ει-
σαγγελικές αρχές της περιοχής  ελπί-
ζοντας πως θα βρεθεί κάποιος να επι-
βάλει τη νομιμότητα και να αποδείξει 
πως ζούμε σε κράτος δικαίου και όχι 
σε μπανανία.

Πηγή: ΟΙΚΙΠΑ

ΑΙ∆ΗΨΟΣ

Νέα επεισόδια στο σήριαλ της καταπάτησης δασικής γης 
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ  ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟ∆ΑΣΟΥΣ ΣΤΗ  «ΜΙΚΡΗ ΠΙΛΑΛΙΣΤΡΑ»  ΖΗΡΙΑΣ

Ευκαιρία για ίαση 
ψυχής και σώματος

Ένα από τα υδροθεραπευτήρια της Αιδηψού

Στην Ιερά µονή Αγίας 
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Στο αποχαιρετηρστήριο βραδυνό. 
Στην κιθάρα ο Γιάννης Καπάτος
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Η γνωριμία μας με το νησί της Ικαρίας 
κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου μας άφη-
σε με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Η Ικαρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό περίπου 
8000 άτομα και μαζί με τις γειτονικές νη-
σίδες Φούρνοι αποτελούν την Περιφερει-
ακή Ενότητα Ικαρίας. 

Το νησί είναι ορεινό στο μεγαλύτερο μέ-
ρος του και διασχίζεται από την οροσειρά 
του Αιθέρα. Η πλειονότητα των χωριών της 
είναι ορεινά εξαιτίας των πειρατικών επι-
δρομών του παρελθόντος. 

Η Ικαρία έχει παράδοση στην παραγωγή 
ενός δυνατού κόκκινου κρασιού γνωστού 
από τον Όμηρο ως ‘’Πράμνειος οίνος’’. Φθο-
νούν οι κουμαριές, οι πρίνοι και τα πευκο-
δάση. Υπάρχουν σπάνια και μοναδικά εί-
δη ζώων, με πιο χαρακτηριστικά τα ημιά-
γρια κατσίκια ελευθέρας βοσκής, τα λεγό-
μενα ‘’ράσκα’’, τα οποία συναντώνται πα-
ντού, διαταράσσοντας τη χλωρίδα του νη-
σιού από την υπερβόσκηση.

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία 
το νησί ονομάζεται Ικαρία από τον Ίκαρο ο 
οποίος με τη πτώση του στη θάλασσα έδω-
σε το όνομά του στο Ικάριο πέλαγος. Η αρ-
χαία του ονομασία είναι ‘’Δολίχη’’, που ση-
μαίνει μακριά, λόγω του μακρόστενου σχή-
ματός της. Κατοικήθηκε από τη Νεολιθική 
εποχή από Πελασγούς και γύρω στο 750 
π.Χ. την αποίκησαν Έλληνες από τη Μίλη-

το. Τον 6ο αιώνα π.Χ. συνενώθηκε διοικη-
τικά με τη Σάμο. Εκείνη την εποχή χτίστη-
κε ο ναός της Αρτέμιδος στον οικισμό Νας.

Ο Νας ήταν ιερός τόπος για τους κατοί-
κους του Αιγαίου και σημαντικό λιμάνι του 
νησιού στην αρχαιότητα. Εκεί έκαναν θυ-
σίες οι ναυτικοί στη θεά Άρτεμη πριν εξε-
ρευνήσουν τις επικίνδυνες θάλασσες γύ-
ρω από την Ικαρία. 

Ο ναός λεηλατήθηκε από τους κατοίκους 
του χωριού Χριστός Ραχών, οι οποίοι πή-
ραν το μάρμαρο για να φτιάξουν ασβέστη. 
Το 1939 έγιναν ανασκαφές από τον Έλλη-
να αρχαιολόγο Λίνο Πολίτη, και κατά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πολλά από τα ευ-

ρήματα που είχαν βρεθεί εξαφανίστηκαν. 
Αργότερα το νησί πέρασε στην επιρροή 

των Ιπποτών της Ρόδου μέχρι το 1521, που 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία ενσωματώνει 
την Ικαρία στις κτήσεις της. 

Στις 17 Ιουλίου 1912 οι Ικαριώτες έδιω-
ξαν τη μικρή τουρκική φρουρά και ανακή-
ρυξαν το νησί τους ως ‘’Ελεύθερη Πολιτεία 
της Ικαρίας’’. Εξαιτίας των Βαλκανικών πο-
λέμων αδυνατούσε να συνενωθεί με την 
Ελλάδα και για πέντε μήνες παρέμεινε ανε-
ξάρτητη πολιτεία με δική της σημαία και 
ύμνο, ώσπου συνενώθηκε με την Ελλά-
δα με απόφαση της τότε Εθνοσυνέλευσης. 

Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-

μου είχε τρομερές απώλειες σε έμψυχο και 
άψυχο δυναμικό. Οι άνθρωποι λιμοκτόνη-
σαν και πάνω από 100 άτομα πέθαναν από 
ασιτία στο Καραβόσταυρο. 

Κατά το παρελθόν οι Ικαριώτες έχτιζαν 
σπίτια χαμηλά με ένα δωμάτιο, σκεπή από 
πέτρινες πλάκες και σε απόσταση από τα γει-
τονικά για το φόβο των πειρατών. Τα σπί-
τια είχαν μια χαμηλή πόρτα και ήταν φραγ-
μένα από την πλευρά της θάλασσας με ψη-
λούς τοίχους, και χωρίς καμινάδα, επειδή 
ο καπνός θα πρόδιδε την ύπαρξη του σπι-
τιού. Ο καπνός διαχέονταν από τις πλάκες 
της στέγης και όλοι κοιμόντουσαν στο πά-
τωμα, ενώ φορούσαν σχεδόν τα ίδια ρού-
χα. Αυτός ο τρόπος ζωής συντελούσε στη 
μακροζωία και στην αταξικότητα. Κάθε σπί-
τι ήταν αυτάρκες χρησιμοποιώντας το γύρω 
χώρο του για καλλιέργεια των απαραίτητων. 
Παρ’ όλη την αραιοκατοίκηση η συνεκτικό-
τητα της κοινωνίας ήταν μεγάλη. 

Υπήρχαν τα πανηγύρια που συνέβαλαν 
στην τόνωση της οικονομίας των χωριών 
και διατηρούνται μέχρι σήμερα, οι ομαδι-
κές συναθροίσεις. Είναι χαρακτηριστική 
η έλλειψη σε έργα ρυμοτομίας λόγω της 
βραχώδους και απότομης μορφολογίας 
του εδάφους της. 

Από τους κατοίκους χρησιμοποιείται η 
έκφραση ‘’ικαριώτικο ραχάτι’’ , που ση-
ματοδοτεί τους αργούς ρυθμούς με τους 
οποίους κυλά η ζωή εκεί. Αυτό το γνώρι-

σμα συναντιέται από τα καφενεία του Αγί-
ου Κηρύκου (πρωτεύουσα του νησιού), μέ-
χρι τα ορεινά χωριά των Ραχών, όπου τα 
μαγαζιά ανοίγουν μετά τη δύση του ηλίου, 
όμως αυτό οφείλεται στο ότι παλαιότερα 
οι άνθρωποι ασχολούνταν με γεωργικές 
εργασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η 
οικονομία ήταν και είναι ανταλλακτική και 
δεν χρησιμοποιούσαν νόμισμα μέχρι τα τέ-
λη του 19ου αιώνα.  

Το προσδόκιμο ζωής φτάνει τα 88,1 έτη 
ξεπερνώντας το μέσο όρο ζωής των υπό-
λοιπων Ελλήνων. Ερευνητές θεωρούν ως 
λόγο τον υγιεινό τρόπο ζωής και την έλλει-
ψη άγχους.  Το πιο γνωστό από τα πανη-
γύρια της Ικαρίας είναι της Αγίας Μαρίνας 
στο χωριό Αρέθουσα την ημέρα της απε-
λευθέρωσης του νησιού, στις 17 Ιουλίου, 
όπου χορεύουν τον γνωστό στο πανελλή-
νιο Ικαριώτικο χορό. Δεν παραλείπονται τα 
πανηγύρια στο Χριστό  Ραχών, στον Αρμε-
νιστή, στο Καραβόσταυρο, στο Μαγγανίτη 
και στο Κάμπο. 

Σημαντική είναι και η Ιερά Μονή Θεοκτί-
στης στα βόρεια της Ικαρίας. Δίπλα βρίσκε-
ται και ένα σπηλαιώδες εκκλησάκι το μικρό 
παρεκκλήσι με τις δυο επικλινείς πλάκες 
ως οροφή, όπου σύμφωνα με την παρά-
δοση βρέθηκαν τα λείψανα της Οσίας Θε-
οκτίστης, που η ιστορία της είναι μοναδι-
κή. (φωτο μπροστά στο σπηλαιώδες εκ-
κλησάκι της Οσίας Θεοκτίστης)     

Το νησί της μακροζωίας 
και των ανατροπών ΙΚΑΡΙΑ

Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση φίλων 
και μελών του Συλλόγου όλων των ηλικιών, 
που περπάτησαν τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 
(Χαριλάου Τρικούπη) την Κυριακή 29/9/19 
κατά τις απογευματινές ώρες, με καλές και-
ρικές συνθήκες και ανεπαίσθητους ανέμους, 
ξεπερνώντας σε συμμετοχή τις προηγούμε-
νες χρονιές. 

Η διάβαση της γέφυρας συνέβαλε στην ψυ-
χική και σωματική ανάταση των πεζοπορού-
ντων, με αφορμή την πλούσια θέα και το υπέ-
ροχο ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού. 

Μια ευκαιρία μοναδική για άσκηση, η οποία 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το Σύλλογό 
μας μαζί με τόσες άλλες πεζοπορίες.   

Εντυπωσιακή  η προσέλευση στο πέρασµα γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου

Ο ναός της Αρτέµιδος 
στον οικισµό Νάς

Στο εκκλησάκι 
της Οσίας Θεοσκέπαστης

Στο πανηγύρι 
του Αη Στάθη
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Υπογράφηκε από τον υπουργό Τουρισμού, η απόφαση για την 
αναγνώριση των Λουτρών Καϊάφα ως ιαματικών μετά τη θετι-
κή γνωμοδότηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσι-
κών Πόρων (ΕΠΙΦΠ). Συνεπώς δίνεται η δυνατότητα για άμε-
ση και νόμιμη επαναλειτουργία των Λουτρών, γεγονός ιδιαίτε-
ρα σημαντικό για την τοπική οικονομία του νομού Ηλείας αλλά 
και ένα βήμα καθοριστικό στο σχέδιο ενεργοποίησης του Ιαματι-
κού Τουρισμού και του Τουρισμού Ευεξίας στη χώρα μας. Υπεν-
θυμίζεται πως το ζήτημα της αναγνώρισης των Λουτρών Καϊά-
φα εκκρεμούσε με αρκετές παραπομπές στην ΕΠΙΦΠ για χρό-
νια και συγκεκριμένα από το 2014.

Μετά από ένα 6μηνο απραξίας, το Υπουργείο Τουρισμού ενερ-
γοποίησε την ΕΠΙΦΠ χωρίς καθυστέρηση, αναζήτησε τα ελλι-
πή έγγραφα και πιστοποιητικά και με την επανασυνεδρίαση της 
Επιτροπής, ολοκληρώθηκε η διαδικασία.

Στα πλαίσια του έργου 
“Έξυπνο ολοκληρωμέ-
νο ψηφιακό σύστημα πα-
ρακολούθησης, ανάλυ-

σης συμβουλευτικής και ελέγ-
χου ποιότητας των εδαφών και 
των λιπάνσεων με χρήση Μι-
κροηλεκτρονικής που χρημα-
τοδοτείται από πρόγραμμα της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
«Ενίσχυση  Επιχειρήσεων για   
ερευνητικά  έργα  στους  τομείς 
«Μικροηλεκτρονική», ο Επίκου-
ρος Καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών κ. Παντελής Μπα-

ρούχας παρουσίασε τη μεθοδο-
λογία συλλογής δειγμάτων εδά-
φους ώστε να είναι σε θέση το 
Εδαφολογικό Εργαστήριο της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
να ξεκινήσει τις συστάσεις λί-
πανσης που προσφέρεται στους 
ιδιώτες γεωργούς και στις ορ-
γανώσεις τους στα πλαίσια της 
ορθολογικής χρήσης λιπασμά-
των στον αγροτικό τομέα. 

Ο ερευνητής του Πανεπιστημί-
ου Πατρών κ. Παναγιώτης Παπα-
δάτος παρουσίασε τις δεσμεύσεις 
που έχουν γίνει στα πλαίσια της 

προγραμματικής συμφωνίας με 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας και τις πιθανές επεκτάσεις 
και δυνατότητες που υπάρχουν 
για το σύστημα που βρίσκεται σε 
πιλοτική ανάπτυξη.

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου, κ Σπύρος Συρ-
μακέσης και ο ερευνητής κ Μά-
ριος Κατσής ανέλυσαν τις υπηρε-
σίες που έχουν αναπτυχτεί για το 
σύστημα καταγραφής και ανάλυ-
σης της εδαφολογικής σύστασης 
των δειγμάτων χώματος καθώς 
και τις προδιαγραφές για την επι-

κοινωνία του συστήματος δειγμα-
τοληψίας με το κεντρικό σύστη-
μα του SoilSys.

Η κα Κέλλυ Νάση από την εται-
ρία Metricon παρουσίασε την πλα-
κέτα μικροηλεκτρονικής που έχει 
αναπτύξει για τις ανάγκες του έρ-
γου από την εταιρία Metricon. Η 
εταιρία έχει αναλάβει να σχεδι-
άσει, υλοποιήσει και παραδώ-
σει σε εμπορική χρήση ένα συ-
μπαγές σύστημα συλλογής, κα-
ταγραφής και μεταφοράς δειγ-
μάτων χώματος από το χωράφι 
μέχρι το εδαφολογικό εργαστή-

ριο. Παρουσιάστηκαν οι τεχνο-
λογίες των αισθητήρων και η δι-
αδικασία ποιότητας της δειγμα-
τοληψίας και τα επόμενα βήμα-
τα για την παρουσίαση του τελι-
κού προϊόντος.

Το εταιρικό σχήμα αποφάσισε 
την πρώτη παρουσίαση στο κοινό 
της πρώτης έκδοσης του τελικού 
προϊόντος στο 29ο Επιστημονικό 
Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 

της Επιστήμης των Οπωροκηπευ-
τικών (ΕΕΕΟ) με θέμα «Εφαρμο-
γές Έρευνας και Τεχνολογίες Αιχ-
μής στη Φυτική Παραγωγή» που 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων στην Πά-
τρα 15-18 Οκτωβρίου 2019 στο 
Συνεδριακό Κέντρο του πρώην 
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

πηγή: tempo

Στις 30 Αυγούστου 2017 μετά από 
θετική εισήγηση της δημοτικής αρ-
χής, το δημοτικό συμβούλιο της Πά-
τρας αποφάσισε ομόφωνα να διεκ-
δικήσει τους ΙΙ Παράκτιους Μεσο-
γειακούς Αγώνες. 

Έτσι μετά από πολλά χρόνια η πό-
λη των Πατρών εμφανίσθηκε στο 
‘’χάρτη’’ των μεγάλων αθλητικών δι-
οργανώσεων και φέτος διοργανώ-
τρια των 2ων Παράκτιων Μεσογει-
ακών Αγώνων. Οι πρώτοι Παράκτι-
οι Μεσογειακοί Αγώνες έγιναν στην 
Πεσκάρα της Ιταλίας. Ήταν μια ιδέα 
της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογεια-
κών Αγώνων για να προβάλει συ-
γκεκριμένα αθλήματα και παράλληλα 
να βοηθήσει τον αθλητικό τουρισμό. 

Παράκτια αθλήματα είναι όσα παί-
ζονται στην άμμο και μέσα στη θά-
λασσα.

Τα αθλήματα που διεξήχθησαν 
στους Παράκτιους Μεσογειακούς 
Αγώνες των Πατρών είναι:

1.  Beach volley που είναι ένα 
από τα πιο αγαπημένα αθλήματα τη 
άμμου

2. Beach soccer που είναι ποδό-
σφαιρο στην άμμο 5χ5 άκρως εντυ-
πωσιακό για τους θεατές

3. Beach handball και αυτό άθλη-
μα της άμμου

4. Beach tennis που είναι ένα 
κράμα του tennis και του beach 
volley

5. Beach wrestling δηλαδή πά-
λη στην άμμο

6. Fin swimming που είναι κο-
λύμπι με βατραχοπέδιλα και μάσκα

7. Κολύμβηση ανοιχτής θαλάσ-
σης, που είναι αγώνες 5 χιλιομέτρων

8. Κωπηλασία θαλάσσης, μια πα-
ραλλαγή της κωπηλασίας

9. Sailing, δηλαδή ιστιοπλοΐα με 
αθλητές πάνω σε σκάφος

10. Sea water polo, που είναι νέο 
άθλημα και ο αγώνας διεξάγεται σε 

θάλασσα και όχι σε πισίνες.   
Το αποτέλεσμα της πραγματο-

ποίησης των παράκτιων μεσογει-
ακών αγώνων ήταν θετικό για την 
προβολή της πόλης των Πατρών 
και την προαγωγή του αθλητισμού, 
αφού είχαν την ευκαιρία δημό-
τες όλων των ηλικιών και κυρί-
ως νέοι να συμμετέχουν στους 
διεθνείς αυτούς αγώνες είτε ως 
αθλητές είτε ως αθλητές. Οργα-
νωτικά επίσης διακριθήκαμε και 
τέθηκαν οι βάσεις για μελλοντι-
κές διεκδικήσεις διεθνών παρό-
μοιων οργανώσεων.  

Πριν πολλά χρόνια ο αείμνη-
στος Γιώργος Παπανδρέου είχε 
οραματιστεί τη δημιουργία ενός 
φράγματος στους ποταμούς Πεί-
ρο-Παραπείρο.

Πριν από 14 χρόνια άρχισε το 
όραμα αυτό να παίρνει ‘’σάρκα και 
οστά’’. Το έργο αυτό μελετήθηκε το 
2001 και ξεκίνησε το 2005 με αρχι-
κό προϋπολογισμό 130 εκατομμύ-
ρια ευρώ και αφού ξεπεράστηκαν 
αρκετές δυσκολίες, με τελικό κό-
στος κατασκευής στα 95 εκατομ-
μύρια ευρώ, έφθασε στις 26 Αυ-

γούστου 2019 η ώρα να ξεκινήσει 
η λειτουργία του με την έμφραξη 
του ταμιευτήρα Αστερίου. Ήδη το 
έργο εισήλθε στην τελική του ευ-
θεία και αναμένεται να δώσει ποι-
οτικό νερό και σε επαρκείς ποσό-
τητες σε Πάτρα και στους Δήμους 
Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας.

Εκτιμάται ότι η πλήρης κάλυ-
ψη της λεκάνης κατάκλισης του 
νερού θα γίνει σε 20 μήνες και θα 
παρεμβληθούν δυο περίοδοι βρο-
χοπτώσεων μέχρι και την άνοιξη 
του 2020.

Έως τότε θα πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί και η συγκρότηση του 
Φορέα Διαχείρισης και η αξιοποί-
ηση της παραλίμνιας περιοχής. 

Άποψή μας είναι η διαχείριση 
του φορέα να είναι μόνο διαδη-
μοτική με τους εμπλεκόμενους 
Δήμους και με κυρίαρχο διαχει-
ριστή τη ΔΕΥΑΠ του Δήμου Πα-
τρέων, που έχει την υλικοτεχνική 
υποδομή και τεχνογνωσία.

Ένα σημαντικό αναπτυξιακό έρ-
γο της περιοχής μας από το οποίο 
όλοι θα επωφεληθούμε.  

Φράγµα Πείρου-Παραπείρου: ∆ιαδηµοτική 
πρέπει να είναι η διαχείριση του φορέα

Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της 
ποιότητας των εδαφών και των λιπάνσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αναγνωρίστηκαν ως ιαµατικά 
τα Λουτρά Καϊάφα

Απαιτείται εγρήγορση για την ιλαρά
Με αφορμή ανακοίνωση του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας που αναφέρεται σε σοβα-
ρή έξαρση κρουσμάτων ιλαράς 
στην Ευρώπη ο Εθνικός Οργα-
νισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) 
διευκρινίζει ως όσον αφορά τη 
χώρα μας τα εξής:

Το 2019 η επιδημία ιλαράς στη 
χώρα μας είναι σε ύφεση. Κα-
τά το διάστημα αυτό έχει κατα-
γραφεί μικρός αριθμός κρου-
σμάτων ιλαράς  σε παιδιά από 
κοινότητες Ρομά αλλοδαπής 
εθνικότητας και ενήλικα άτομα 
με πρόσφατο ταξίδι σε ενδημι-
κές χώρες. Επίσης το 2019 δεν 
καταγράφηκε κανένας θάνατος 
από ιλαρά.

Κεντρικό σημείο της στρα-
τηγικής πρόληψης της ιλαράς 

είναι ο συστηματικός εμβολι-
ασμός που, σε συνδυασμό με 
την επιδημιολογική επιτήρηση 
της νόσου, αποτελούν τα πλέον 
ενδεδειγμένα μέτρα. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι ανα-
γκαία η συνεχιζόμενη εγρήγορ-

ση των αρμοδίων και των επαγ-
γελματιών υγείας, για τη συνέ-
χιση της συστηματικής εφαρμο-
γής του εμβολιασμού έναντι της 
ιλαράς τόσο στο γενικό πληθυ-
σμό όσο και σε πληθυσμούς με 
χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. 

 Οι Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες 
ενίσχυσαν την Πάτρα



11ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!

Η αστική μετακίνηση είναι ο βασικός πυλώ-
νας για καλύτερη ποιότητα ζωής και επίτευξη 
αειφορίας. Η προώθηση ήπιων μορφών μετα-
κίνησης συμβάλει ουσιαστικά στα ανωτέρω, κα-
θώς και στη βελτίωση του αέρα της πόλης μας, 
της περιοχής μας, στη μείωση του άγχους και 
την απώλεια χρόνου. 

Είναι απαραίτητο να γίνουν ουσιαστικά και 
‘’καρποφόρα’’ βήματα από πλευράς της πολι-
τείας και ειδικότερα των Δήμων για στροφή 
σε βιώσιμη και ήπια κινητικότητα αφενός, και 
αφετέρου αλλαγή συμπεριφορών των πολιτών 
στην καθημερινότητα χρησιμοποιώντας λιγό-
τερο το ΙΧ αυτοκίνητο και περισσότερο τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς ή ποδήλατο (όσοι μπορούν) 
ή και πεζοπορία.

Αυτά βέβαια θα επιτευχθούν αφού οι αρμόδι-

ες αρχές της πολιτείας θέσουν σε προτεραιότη-
τα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών με 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και τους πο-
δηλατοδρόμους και πεζόδρομους. Χρειάζονται 
τολμηρά βήματα για την υλοποίηση των ανω-
τέρω, υπό την προϋπόθεση οι μετακινήσεις με 
ποδήλατο αλλά και με τα πόδια να είναι ασφα-
λείς μέσα σε ειδικές λωρίδες. 

Πιστεύουμε ότι και η Πάτρα κι οι πόλεις της 
Δυτικής Ελλάδας έχουν τις δυνατότητες να λει-
τουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα αστι-
κών μετακινήσεων χωρίς τις επιβαρύνσεις των 
ΙΧ, δίνοντας χώρο σε καλή λειτουργία μαζικών 
μέσων, και λύνοντας χρονίζοντα προβλήματα δι-
άνοιξης αναγκαίων δρόμων στις πόλεις και στις 
πέριξ συνοικίες, ώστε οι πεζοπορίες και οι πε-
ρίπατοι υγείας να πολλαπλασιαστούν.       

Μετακινήσεις χωρίς 
τις επιβαρύνσεις των ΙΧ

Επικρατεί μια έντονη ανησυ-
χία στην Ελλάδα κατά πόσο θα 
πρέπει να καταναλώνουμε ΡΥ-
ΖΙ, λόγω περιεκτικότητας σε ΑΡ-
ΣΕΝIΚΟ - ένα τοξικό και καρκι-
νογόνο συστατικό. 

Προληπτικά μέτρα:
- Επιλέγω ΜΟΝΟ βιολογικό Ελ-

ληνικό ρύζι.
- Προτιμώ το λευκό αποφλοιω-

μένο ρύζι (το αρσενικό κυριαρχεί 
στον εξωτερικό φλοιό).

- Πλένω σχολαστικά το ρύζι σε 
τρεχούμενο νερό για 2 – 3 λεπτά.

- Μουσκεύω – μουλιάζω το 
ρύζι από το προηγούμενο βρά-
δυ (8 – 12 ώρες).

- Μαγειρεύω το ρύζι σε αναλο-
γία 5:1 (5 φλιτζάνια νερό για κάθε 
φλιτζάνι ρύζι).

- Δεν τρώω ποτέ πρωτεΐνη ρυ-
ζιού, ρυζογκοφρέτες, προβρασμέ-
νο ή κατεψυγμένο ρύζι.

- Ποτέ, ποτέ, ποτέ μην ταΐζετε 

τα παιδιά με ρυζάλευρα και προ-
ϊόντα ρυζιού.

Η σχολαστική υιοθέτηση των 
παραπάνω προληπτικών μέτρων, 
εγγυάται την αποφυγή τουλάχι-
στον του 80% του αρσενικού.

Υ.Γ. Το ρύζι δεν ταιριάζει ιδιαί-
τερα στη διατροφή των Ελλήνων. 
Αντί αυτού συστήνω τις πατάτες 
που είναι πιο αλκαλικές, πιο εύ-
πεπτες, πιο θρεπτικές και σίγου-
ρα πιο νόστιμες!

Προληπτικά 
μέτρα για την 
κατανάλωση ρυζιού

Στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας Χαλαν-
δρίτσας στο Δήμο Ερυμάνθου, εγκαταστάθηκε μετε-
ωρολογικός σταθμός, 25 χλμ περίπου από την Πάτρα.

Σκοπός είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη και 
ακριβέστερη καταγραφή των καιρικών συνθηκών 
στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αχαΐας καθώς και 
η πληρέστερη κάλυψη των καιρικών ιδιαιτεροτήτων, 
οι οποίες στην χώρα μας είναι συχνές λόγω του ιδιό-
μορφου ανάγλυφου, που την χαρακτηρίζει.

Ο μετεωρολογικός σταθμός καταγράφει παραμέ-
τρους όπως:  θερμοκρασία, υγρασία, ύψος και έντα-
ση βροχόπτωσης, βαρομετρική πίεση, διεύθυνση και 
ταχύτητα ανέμου, ηλιακή και υπεριώδη ακτινοβολία. 
Η εγκατάστασή του πραγματοποιήθηκε υπό την αι-
γίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποτε-
λώντας τον 12ο μετεωρολογικό σταθμό στον ν.Αχα-
ΐας που εντάσσεται στο δίκτυό του. Οι καιρικές συν-

θήκες που επικρατούν στην περιοχή της  Χαλανδρί-
τσας είναι διαθέσιμες από την παρακάτω ιστοσελί-
δα   http://penteli.meteo.gr/stations/chalandritsa/ 
 

Επίβλεψη Μετεωρολογικού Σταθμού: Νικόλας Σε-
ρέτης, ο οποίος είναι προγνώστης καιρού σε ειδησε-
ογραφικά site της Πάτρας και στο www.meteoclub.gr. 

Εκτός του μετεωρολογικού σταθμού της οικίας του 
επιβλέπει δυο ακόμη στις περιοχές Ρωμανού και Άνω 
Καστριτσίου σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκο-
πείο από το 2011. 

Ο κ. Νικόλαος Σερέτης θεωρεί υψίστη τιμή την εγκα-
τάσταση του σταθμού στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας, 
επειδή σε αυτό έχουν ενσυνείδητα υπηρετήσει οι γο-
νείς του, η Παθολόγος Ογκολόγος σήμερα Μαρία Σου-
γλέρη-Σερέτη και ο Οφθαλμίατρος Ιωάννης Σερέτης.  

Πηγή: tempo

Εγκαταστάθηκε μετεωρολογικός σταθμός στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας

Επόµενες Εκδηλώσεις Συλλόγου

23 Νοεµβρίου
Φόρουµ Ανάπτυξης στο ξενοδοχείο Αστήρ

4 ∆εκεµβρίου 
Επίσκεψη στην Αθήνα, ίδρυµα Γουλανδρή 
και παρακολούθηση θεατρικής παράστασης

19 Ιανουαρίου 2020
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και ετήσια 
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 

7-8-9 Φεβρουαρίου 2020
Χειµερινή εκδροµή στα Ιωάννινα - Ζαγο-
ροχώρια

Γνωρίζετε ότι
Χαρουπιά

Η χαρουπιά δεν καίγεται και μας τάισε στον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Έχει πλούσιο ριζικό σύστημα που προστα-
τεύει τα εδάφη από τη διάβρωση και καλύπτει με το όμορ-
φο, πράσινο, πυκνό του φύλλωμα άγονες, θαμνώδεις, 
βραχώδεις εκτάσεις, γιατί καταφέρνει να επιβιώνει σε 
άγονα και άνυδρα εδάφη και απαιτεί μηδενική φροντίδα.

Η χαρουπιά είναι δέντρο αειθαλές με φύλλα στρογ-
γυλά, σκληρά & πυκνά και εμποδίζει την εξάπλωση 
της φωτιάς γι’ αυτό και είναι κατάλληλη για αναδα-
σώσεις. Οι σπόροι της έχουν ίδιο βάρος και είναι η 
μονάδα μέτρησης χρυσού και πολύτιμων λίθων, το 
καράτι. Σήμερα υπάρχει τάση επανόδου στην δια-
τροφή μας.  news.gr

Ξηροί καρποί
Κάσιους, 18 τεμ. Το 10% των ημερήσιων αναγκών σε σίδηρο, 

φυλλικό οξύ και βιταμίνη Κ, που βοηθά στη διατήρηση γερών οστών 
και στην φυσιολογική πήξη του αίματος. Καρύδια, 7 τεμ. Πηγή 
πρωτεϊνών, φυτικών ινών & μαγνησίου. Α-λινολενικό οξύ, 
ω-3 λιπαρό οξύ που βοηθά στην ανάπτυξη του νευρικού 
συστήματος. Αμύγδαλα, 23 τεμ. Βοηθά στην μείωση της 
χοληστερόλης, έχουν φυτικές ίνες, ασβέστιο και είναι 
μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Ε. Φιστίκια Αιγίνης, 49 
τεμ. Πλούσια σε λουτεΐνη (σημαντικό για υγιή όραση 
και δέρμα και κάλιο όσο και μια μικρή μπανάνα. Κου-
κουνάρι, 3κ.σ. Πλούσιο σε μαγγάνιο (για διατήρηση σακ-
χάρου & μεταβολισμό των υδατανθράκων & πρωτεϊνών). Δί-
νει αίσθηση χορτάτου. runnfun.gr. presspublica.gr 
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Χιλιάδες επισκέπτες επισκέφθηκαν 
τη 18η αγροτική έκθεση Χαλανδρίτσας 
το 4ήμερο 5-8 Σεπτεμβρίου 2019. Πάνω 
από 150 περίπτερα συμμετείχαν στη φε-
τινή διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός 
και έχει αναπτυξιακό και πολιτιστικό χα-
ρακτήρα. Η χωροθέτησή της στον παρα-
δοσιακό οικισμό της Χαλανδρίτσας μέσα 
στους λιθόστρωτους δρόμους και τα πα-
ραδοσιακά κτήρια, εκτός από τη φυσι-
κή ομορφιά της περιοχής, δημιούργησε 
ιδανικές συνθήκες για την επιτυχία της.

Φέτος ήταν εμπλουτισμένη με πολλές 
παράλληλες δράσεις, χορευτικά του Δή-
μου Ερυμάνθου, λαμπαδηδρομία και αι-
μοδοσία από το Σύλλογο Εθελοντών ΚΥΧ, 
ποδοσφαιρικούς αγώνες, παραστάσεις 
θεάτρου σκιών, ιπποδρομίες, τοξοβο-
λία, βραβεύσεις πολιτών και μαθητών κα.

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε με περί-
πτερο και έντυπο υλικό προβάλλοντας το 
μεσαιωνικό πύργο της Χαλανδρίτσας, ο 
οποίος ανεδείχθη και ήταν ορατός στους 
επισκέπτες της έκθεσης χάρη στην πε-
τυχημένη από το Δήμο Ερυμάνθου φω-
ταγώγηση και την αποψίλωση του περι-
βάλλοντα χώρου του πύργου, καθιστώ-

ντας εύκολη την πρόσβαση και χαρί-
ζοντας στην έκθεση μεγαλύτερη αίγλη.

Ο Σύλλογός μας επιθυμώντας να ενη-
μερώσει τους κατοίκους και τους επισκέ-
πτες εξέδωσε κατατοπιστικό έντυπο, το 
οποίο διένειμε από το περίπτερό του, με 
ιστορικά στοιχεία.

Το μνημείο έχει τεράστια ιστορική αξία 
για τη Χαλανδρίτσα αλλά και την ευρύτε-
ρη περιοχή καθώς είναι ένα από τα ελά-
χιστα μνημεία της Φραγκοκρατίας, τα 

οποία έχουν διασωθεί στις μέρες μας.  
Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Πε-

ριβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ θα συνδράμει 
τους ιθύνοντες στην προσπάθεια αποκα-
τάστασης του ιστορικού μνημείου ώστε 
να προκύψει ένα διδακτικό τεκμήριο 
της Φραγκοκρατίας, ένα ζωντανό κύττα-
ρο της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ένα 
επισκέψιμο μνημείο ως ένας νέος πύρ-
γος-πυλώνας πολιτιστικής και τουριστι-
κής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.   

Αναδείξαμε το μεσαιωνικό πύργο της Χαλανδρίτσας 
με την ευκαιρία της 18ης Αγροτικής Έκθεσης

Πραγματοποιήθηκε στο Κ.Υ. Χαλανδρίτσας με 
μεγάλη επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση με 
θέμα «Πότε πάμε στο γιατρό».  

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στα πλαίσια της 
ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας & πρόληψης. Ομι-
λητής ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής Παθολογί-
ας-Λοιμωξιολογίας κ. Χρυσανθόπουλος Κων-
σταντίνος, την οποία και παρακολούθησε πλή-
θος κατοίκων της περιοχής. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Κ.Υ. Χαλαν-
δρίτσας, το Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Πε-
ριβάλλοντος περιοχής Κ.Υ.Χ., το Σύλλογο Εθελο-
ντών Αιμοδοτών Κ.Υ.Χ. και το Δήμο Ερυμάνθου. 

Τον ομιλητή προλόγισε και ευχαρίστησε εκ 
μέρους των συνδιοργανωτών ο Διευθυντής του 
ΚΥΧ κ. Γρηγόρης Αλόκριος. Ακολούθως ο Δή-

μαρχος Ερυμάνθου κ. Θεόδωρος Μπαρής εξή-
ρε και συνεχάρη τους διοργανωτές και καλω-
σόρισε τον ομιλητή, το ίδιο και ο εκπρόσωπος 
του Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Πατρών π. 
Δημήτριος Παπαγεωργίου.  Πριν την εκδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε ο εσπερινός με αφορ-
μή την εορτή των Αγ. Αναργύρων (πανηγυρίζει 
ο ομώνυμος ναός που βρίσκεται στο προαύλιο 
του Κ.Υ.Χ.). Ακολούθησε κέρασμα με προσφο-
ρές κατοίκων της περιοχής και των εργαζομένων 
στο Κ.Υ.Χ. προς όλους τους παρευρισκομένους. 

Στη συνέχεια με γλαφυρό και τεκμηριωμένο 
τρόπο ο κ. Χρυσανθόπουλος περιέγραψε πότε 
θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε γιατρό και πό-
τε δεν είναι απαραίτητο. Η εκδήλωση ολοκλη-
ρώθηκε με ερωτήσεις του κοινού και με πλού-
σια συζήτηση. 

Με μεγάλη επιτυχία διενεργήθηκε το 
7ο Φόρουμ Υγείας στις 14 Σεπτεμβρίου 
2019 στο Royal Theater με την ενεργό 
συμμετοχή του Ιατρικού Συλλόγου Πα-
τρών και συνδιοργάνωση με την εβδο-
μαδιαία εφημερίδα ‘’Σύμβουλος Επι-
χειρήσεων’’ και τη σύμπραξη Συλλό-
γων και κοινωνικών φορέων. Το απο-
τέλεσμα ήταν θετικό με ενημέρωση σε 
καίρια ζητήματα που εμπλέκονται με την 
υγεία και την ανάπτυξη.

Η εκδήλωση είχε την υποστήριξη πολ-
λών εθελοντικών οργανώσεων στο χώ-
ρο της υγείας, όπως και του Συλλόγου 
Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της 

περιοχής του ΚΥΧ. Η εκπρόσωπος του 
Συλλόγου κα. Άννα Πράπα στην εισήγησή 
της αφού ευχαρίστησε την πρόεδρο του 
Ιατρικού Συλλόγου κα. Άννα Μαστορά-
κου και τον κ. Παναγιώτη Γιαλένιο εκ-
δότη του Συμβούλου Επιχειρήσεων για 
την πρόσκληση συμμετοχής του Συλλό-
γου για πολλοστή φορά στο Φόρουμ για 
την υγεία, που είναι μια από τις προτε-
ραιότητες του Συλλόγου, καθώς και τον 
προσκεκλημένο ομιλητή κ. Αχιλλεόπου-
λο, έκανε εκτενή αναφορά στις δραστη-
ριότητες του Συλλόγου στα 30 χρόνια πε-
ρίπου λειτουργίας αυτού στην περιοχή 
ευθύνης του ΚΥ και όχι μόνο.      

Διαχρονικές οι δράσεις υγείας του συλλόγου μας
Η ΑΝΝΑ ΠΡΑΠΑ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΟ 7ο ΦΟΡΟΥΜ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Πότε πάμε στο γιατρό

Ο ∆ήµαρχος Ερυµάνθου 
κ. Θεόδωρος Μπαρής

Αποψη του κοινού

Ο ∆ιευθυντής του ΚΥΧ 
κ. Αλόκριος Γρηγόρης

Ο οµιλητής κ. Κωνσταντίνος 
Χρυσανθόπουλος

Η κ. Πράπα Άννα, µέλος του ∆Σ 
του Συλλόγου

Άποψη του κοινού στο Royal Theater


