
ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.∆.ΟΙΚ.Ο • ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 • Ετος 16ο • Τεύχος 75ο

ΠΑΝ.∆.ΟΙΚ.Ο

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

Κωδικός
117076

www.sylpyp.gr

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΕΛΛΑ-ΒΕΡΓΙΝΑ

ÅÊÄÇËÙÓÅ ÉÓ  ÔÏÕ  ÓÕËËÏÃÏÕ ÓÔÇ  ÓÅË ÉÄÁ  10

 Την Κυριακή 19 Μαρτίου στο Πνευµατικό Κέ-
ντρο του Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων ∆εµενίκων πραγ-
µατοποιήθηκε µε πολύ επιτυχία µια ενηµερω-
τική εκδήλωση που είχε σαν θέµα «∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ». Την εκδήλωση διοργάνωσε ο 
Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος 
περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας (Κ.Υ.Χ.) 
µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο ∆εµενίκων και µε 
την συνεργασία του Ενοριακού Κέντρου µε οµι-
λητή τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών, βιολόγο κ. Κων/νο Φασσέα, ο 
οποίος και δικαιολογηµένα, µετά από µιάµιση 
ώρα οµιλίας, εισέπραξε τα παρατεταµένα χει-
ροκροτήµατα του πολυπληθούς ακροατηρίου.

(συνέχεια στη σελίδα 4)

Η «Υγεία στην Ύπαιθρο» ήταν το 
αντικείµενο ευρείας συζήτη-
σης, που έλαβε χώρα στο Κέ-

ντρο Υγείας Χαλανδρίτσας, την Κυρια-
κή 26 Μαρτίου, ενώπιον δεκάδων κα-
τοίκων και φορέων. Στην κατάµεστη 
αίθουσα του Κέντρου Υγείας και για 

χρονικό διάστηµα τρεισήµισι και πλέ-
ον ωρών τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι 
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, των 
∆ήµων, της Υγειονοµικής Περιφέρει-
ας, των Συλλόγων της περιοχής Υγει-
ονοµικής ευθύνης του Κέντρου Υγεί-
ας Χαλανδρίτσας (πρώην ∆ήµοι Μεσ-

σάτιδος, Φαρρών κ.λπ.) και, πλέον των 
τριάντα, κάτοικοι της περιοχής καθώς 
και ο προσκεκληµένος από το Σύλλο-
γο οµιλητής της Σχολής ∆ηµόσιας Υγεί-
ας Αθηνών, καθηγητής κ. Κυριόπου-
λος Ιωάννης.

(συνέχεια στη σελίδα 5)

Της ΚΟΡΙΝΑΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ       

Μέσα Φεβρουαρίου, 10-11-12 ηµε-
ρολογιακός, ο Σύλλογος µας πρόσφερε 
ένα τριήµερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, το 
καθιερωµένο ‘’χειµωνιάτικο’’, αν και ο 
καιρός είχε ανοιξιάτικα κέφια. 

Ωστόσο εισερχόµενοι µε λιακάδα στη 
δεύτερη σήραγγα της Εγνατίας, εξήλθα-
µε σε ένα πάλλευκο, χιονοστόλιστο το-
πίο, σε ένα µαγικό τρικ της φύσης όπου 

σαν νεράιδα µας έρραινε χιονονιφάδες 
αντί για αστρόσκονη!

Το θέαµα ήταν τόσο αναπάντεχο, τόσο 
πανέµορφο, που µας πήρε τη µιλιά και µας 
χάρισε εκστατικά χαµόγελα…… 

Επισκεφθήκαµε το Χιονοδροµικό Κέ-
ντρο του Μετσόβου και στη συνέχεια το 
ίδιο το κεφαλοχώρι, που παρά το χιό-
νι, έσφυζε από ζωντάνια και τουριστι-
κή κίνηση. 

(συνέχεια στη σελίδα 10)

Ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η προγραµµατισµένη από το Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος 
περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας & το ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ, υπό την αιγίδα του ΥΠΑΠΕΝ, ενηµερωτική εκδήλωση, η οποία έγινε στο Πνευµατικό 
Κέντρο του Ι.Ν. Κοίµησης Θεοτόκου Οβρυάς στις 5 Απριλίου τις απογευµατινές ώρες, αφού πρώτα από την τοπική συντονιστική επιτροπή αγώνα 
έγινε η εβδοµαδιαία συγκέντρωση διαµαρτυρίας των κατοίκων µπροστά από την επίµαχη κεραία κινητής τηλεφωνίας µε συµβολικό αποκλεισµό 
της εθνικής οδού Πατρών-Καλαβρύτων. (συνέχεια στη σελίδα 12)

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ ΘΑ «ΖΗΣΕΙ»

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η Υγεία στην Ύπαιθρο

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ∆ΕΜΕΝΙΚΑ

Επιδράσεις µη ιονίζουσας ακτινοβολίας Εκδήλωση του Συλλόγου στην Οβρυά

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΗ  «ΜΑΝΑ  ΓΗ» 

Πλέον συνοπτικός, επι-
τυχής και ακριβής ορισµός 
της γης από αυτόν της µά-
νας δεν µπορεί να υπάρξει, 
η συνεκτικότητα και περι-
εκτικότητα της περιούσιας 
αυτής λέξης περιλαµβάνει 
και αποδίδει την θεϊκή αξία 
και σηµασία της ζωοφόρου 
και ζωογόνου γης.
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας «ξεφύτρωσαν» στην περιοχή µας

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΠ. 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Επίσκεψη στον Ιερό Ναό «Αγίου Γεωργίου» στη Ροτόντα Θεσσαλονίκης
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Χωρίς τις συνθήκες που ενυπάρχουν ή δηµιουργούνται 
στα στοιχεία της δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ζωή και αυτό 
αφορά όλο τον πλανήτη µας από καταβολής κόσµου. Μόνο 
µε την συνέργεια της γης επέζησαν και αναπτύχθηκαν πά-
ντες οι οργανισµοί ενώ σε πλείστες περιπτώσεις οφείλουν 
και την γένεσή τους.  

Ασφαλώς η γη στην απεραντοσύνη της δεν έχει παντού τα 
ίδια χαρακτηριστικά, ποικίλλουν αυτά ανάλογα µε τα στοι-
χεία που έχει στην σύνθεσή της, η οποία έχει καθοριστι-
κή συµβολή και στη δηµιουργία του αντίστοιχου κλίµατος, 
γνωστό ως µικροκλίµα, η επιφανειακή σύνθεση και ποιό-
τητα των υλικών της γης σε απόλυτη συνάρτηση µε 
τις κλιµατολογικές συνθήκες καθορίζουν τα 
είδη, την ποιότητα και την ποσότητα της 
παραγόµενης χλωρίδας και πανίδας.

Συνεπώς οι χώρες, έτσι όπως 
έχουν προσδιορισθεί πάνω στην 
γη, δεν έχουν τις ίδιες φυσικές 
συνθήκες και δυνατότητες να 
παράγουν και να απολαµβά-
νουν τα καλλίτερα προϊόντα 
που αναπτύσσονται σ’ αυτήν, 
είναι γι’ αυτό φυσικό να χωρί-
ζονται εξ αρχής σε ευνοηµένες 
ή µη από την φύση. Η Ελλάδα 
έχει την αγαθή τύχη και ευλογία 
να ανήκει στις ευνοηµένες χώρες 
και µάλιστα µπορούν να υποστηρί-
ξουν κάτοικοι άγονων χωρών ότι η εύ-
νοια προς τη χώρα µας είναι προκλητική.

Ασφαλώς η ποιότητα ζωής και η εξέλιξη 
των κοινωνιών δεν εξαρτώνται µόνο από τις κλιµα-
τολογικές και γεωφυσικές συνθήκες των χωρών τους, αλ-
λά σηµαντικός παράγοντας της προόδου, ή µη, είναι και οι 
άνθρωποι των κοινωνιών. Εµείς οι Έλληνες έχουµε όλες 
τις ευνοϊκές προϋποθέσεις, κλιµατολογικές και εδαφολογι-
κές, για να είµαστε πρώτοι στην παραγωγή ποιοτικών προ-
ϊόντων, σε ποσότητες συµβατές µε το  µέγεθος της χώρας 
µας και ικανές να καλύψουν όχι µόνο την εσωτερική ζήτη-
ση αλλά και  να εξαχθούν µέρος αυτών.

Όµως όλοι γνωρίζουµε ότι εισάγουµε πλείστα όσα προ-
ϊόντα γεωργικά και κτηνοτροφικά σε µεγάλες ποσότητες 
και µάλιστα από χώρες που υστερούν των δικών µας φυ-
σικών πλεονεκτηµάτων.  

Όλοι µας επίσης γνωρίζουµε από τους τόπους καταγω-
γής µας ή από εκδροµικές µας περιηγήσεις ότι µεγάλες επι-
φάνειες της ελληνικής γης, ίσως περισσότερες από το ήµι-
συ αυτών, δεν καλλιεργούνται µε όλα όσα αρνητικά συνε-
πάγεται αυτή η δυσάρεστη πραγµατικότητα, οφείλουµε δε 
να τονίσουµε ότι και πολλές από τις καλλιέργειές µας δεν 
ακολουθούν τις σύγχρονες µεθόδους.  

Για αυτή την επιζήµια και αδικαιολόγητη κατάσταση ασφα-
λώς υπάρχουν και συγκεκριµένες αιτίες, όπως: 1) η έλλει-
ψη αναδασµού που προκαλεί πολύ σοβαρές αρνητικές πα-
ρενέργειες στην παραγωγή, 2) οι ανεπαρκείς υποδοµές άρ-
δευσης των εκτάσεων, 3) οι περίφηµες επιδοτήσεις που έγι-
ναν αιτία να εκριζωθεί τεράστιος αριθµός δέντρων και φυ-
τειών, 4) η εγκατάλειψη της υπαίθρου από κάθε κρατική 
φροντίδα, ιδίως στα χρόνια ανασυγκρότησης της χώρας, 
η οποία επέτεινε την αστυφιλία, 5) η απαξίωση της συνε-
ταιριστικής ιδέας. 

Για όλες τις προαναφερθείσες αιτίες η µεγάλη ευθύνη 
βαρύνει τις διαδοχικές κυβερνήσεις. Υπάρχει όµως και άλ-
λη αιτία εξ ίσου σηµαντική, είναι η κυρίαρχη αντίληψη της 

πλειοψηφίας ηµών των συνελλήνων, την οποία µεταδώσα-
µε και στους νεώτερους, ότι είµαστε προορισµένοι για αφε-
ντικά. Είναι γνωστό ότι στα χρόνια που ο δείκτης ανεργίας 
στην Ελλάδα ήταν 12-14% στον τόπο µας έβρισκαν δου-
λειά εκατοντάδες χιλιάδες µετανάστες και στον αγροτικό 
και κτηνοτροφικό τοµέα. 

Οι συγκρίσεις µε άλλες χώρες στον τοµέα της παραγω-
γικότητας είναι µελαγχολικές διότι καταδεικνύουν την µε-
γάλη υστέρησή µας, είναι όµως αναγκαίες για να κατανο-
ήσουµε τις δυνατότητές µας και την ευθύνη µας γι’ αυτή 
την κατάσταση.

Το Ισραήλ µε σύγχρονες και πρωτοπόρες µεθόδους κα-
τέστησε γόνιµο το άγονο έδαφός του και µε τεχνικά έργα 

πολλών φραγµάτων – δεξαµενών εξασφάλισε επαρ-
κή άρδευση των καλλιεργειών του, ενώ οι 

βροχοπτώσεις είναι περίπου το 30% των 
βροχοπτώσεων της δικής µας χώρας. 

Αποτέλεσµα αυτής της πρόνοιας και 
προσπάθειας των Ισραηλινών είναι 

η εξασφάλιση επάρκειας των προ-
ϊόντων γης στην εσωτερική τους 
αγορά και περίσσευµα αυτών τα 
οποία εξάγονται. Έτσι είναι ση-
µαντική η συνεισφορά της γης 
και στην εθνική τους οικονοµία.

Η Κύπρος µε βροχοπτώσεις 
ίδιες µε εκείνες του Ισραήλ έχει 

εξασφαλίσει επάρκεια άρδευσης 
των εκτάσεών της και απολαµβά-

νει όµοιες παροχές.
Η Ολλανδία, χώρα που υπολείπεται 

της δικής µας προς καλλιέργεια έκτασης, 
µε σύγχρονες και αποτελεσµατικές µεθόδους 

έχει οργανώσει τις καλλιέργειές της και αξιοποιώ-
ντας το φυτικό και ζωϊκό κεφάλαιό της εξασφαλίζει επάρ-
κεια στην εσωτερική αγορά της και µεγάλες ποσότητες 
εξαγωγών, µε αντίστοιχη µεγάλη συµµετοχή 70 δις ευρώ 
στην εθνική οικονοµία της.  Η δεδοµένη και αδιαµφισβή-
τητη ποιοτική υπεροχή των ελληνικών φυτικών και ζω-
ϊκών προϊόντων και η παρατεταµένη κρίση της πατρίδας 
µας πρέπει να µας οδηγήσουν και στην αξιοποίηση των 
µεγάλων πλεονεκτηµάτων που µας προσφέρει η γη µας 
και το κλίµα µας. 

Είναι εθνική ανάγκη η επιστροφή στον πρωτογενή το-
µέα παραγωγής και διάθεσης των εκλεκτών αγαθών που 
µας παρέχει η ευλογηµένη ελληνική γη για να συµβάλου-
µε σηµαντικά και διαχρονικά στην ενίσχυση της εθνικής 
οικονοµίας µας.   

Προϋπόθεση απαραίτητη είναι: η συνεργασία µας µε άλ-
λες χώρες που έχουν επιτύχει σε αυτό τον τοµέα, η κα-
τάκτηση και εφαρµογή των νέων τεχνολογιών, µεθοδικά 
και οργανωµένα να εξασφαλίσουµε την βέλτιστη παραγω-
γή των φυτικών και ζωϊκών προϊόντων. Οφείλουµε να υι-
οθετήσουµε όλους τους κανόνες που συµβάλλουν στην 
ανάδειξη, προβολή και προώθηση των εκλεκτών προϊό-
ντων µας, εφαρµόζοντας τοµές και καινοτοµίες. Για την 
επιτυχία µιας τέτοιας πανεθνικής προσπάθειας είναι κα-
θοριστικός ο ρόλος του κράτους, το οποίο οφείλει µε έρ-
γα, θεσµούς και ευνοϊκά δάνεια να δηµιουργήσει εκείνες 
τις συνθήκες που εξασφαλίζουν προϊόντα υψηλής ποιό-
τητας, σε µεγάλες ποσότητες και ανταγωνιστικές τιµές. 

Οι καιροί είναι δύσκολοι, προβλέπονται δυσκολότεροι. Τον 
αγροτικό και κτηνοτροφικό τοµέα οφείλουµε και µπορούµε 
να τους καταστήσουµε πολύ επωφελέστερους για τη χώρα 
µας, η απόφαση και η ευθύνη είναι δική µας και µόνο δική µας.  

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Της  Γεωργίας  Γκοτσοπούλου 

‘Όταν έχει λιακάδες, στην καρδιά του 
χειµώνα, µου αρέσει να περπατάω κάτω 
από τον Οµπλό. Πετρωτό, Σαραβάλι, Αχάια 
Κλάους και πάλι Πετρωτό. Μέσα στα πέ-
ντε περίπου χιλιόµετρα, που διανύουν τα 
φτερωµένα πόδια µου (εκείνα µε καλούν 
ανάγωγα έξω απ’ το σπίτι), τα µάτια µου 
θα βρουν να θαυµάσουν κάτι…έναν άν-
θρωπο, συνήθως έναν παππού να βολ-
τάρει το µικρό εγγόνι του, ένα δειλό λου-
λούδι, έναν καλοβαλµένο κήπο, ένα ελεύ-
θερο πετούµενο. Σε κάθε περπάτηµα, µε 
τον ήλιο να λιώνει την πασπαλισµένη πά-
χνη του γρασιδιού, µυρίζω τις πρώτες 
φρέζιες της άνοιξης, χαιρετώ τα γεραρά 
λιόδεντρα και τα ευχαριστώ, που µε ζε-
σταίνουν και µε θρέφουν. Τότε µου έρ-
χονται στο µυαλό µνήµες πολύτιµες από 
τα παιδικά µου χρόνια στην Λακκόπετρα. 
Φλεβάρης µήνας, το παραγώνι ζεστό και 
τη γιαγιά µου να ετοιµάζει το πιο γευστι-
κό δείπνο του κόσµου! Ψωµί καψαλιστό 
µε φρέσκο λάδι και άγριο χόρτα. Από τό-
τε, οι χειµώνες µυρίζουν φρέσκο λάδι και 
γη από τα άγρια χόρτα. Και γιαγιά.

Κάποτε, στον ηλιασµένο περίπατο, τα 
µάτια µου σηκώνονται ψηλά κι αγναντεύ-
ουν το πουδραρισµένο Παναχαϊκό. Παρά 
το βάρος του χιονιού στέκεται αλώβητο 
το βουνό, και σκεπτόµενη αυτό, παίρνω 

δύναµη για τα ανθρώπινα βάρη, για εκεί-
να που κουράζουν και κυρτώνουν τη σκέ-
ψη και το σώµα µας. Το βουνό σοφά γνω-
ρίζει, οτι το χιόνι θα λιώσει αναπόφευκτα 
και στη θέση του θα πρασινίσουν οι ρά-
χες και οι πλαγιές, θα λουλουδίσουν οι 
γράνες και τα κουδούνια των ζωντανών 
θα ηχούν στις ρεµατιές και στα πρασού-
δια των µικρών κορυφών. Σαν γήινοι κι 
εµείς, βαθιά µέσα µας γνωρίζουµε, ότι τα 
παγωµένα χιόνια της καθηµερινότητάς µας 
θα λιώσουν µε µια βόλτα στη φύση. Βου-
νό η θάλασσα δεν έχει σηµασία. Σηµασία 
έχει να αναπαυτεί η καρδιά µας. Να περι-
κυκλωθούν οι αισθήσεις µας από τη γεν-
ναιόδωρη φύση. Να βγει το αφύσικο και 
να µπει το φυσικό.

Η επαφή µας µε τη φύση, σ’ όποια επο-
χή, έχει αυτό το θεραπευτικό προνόµιο. 
Βλέπεις και βάζεις στην καρδιά σου τόσα 
χρώµατα, τόσα νέα γεννήµατα, τόσες µυ-
ρωδιές, τόσους νέους ήχους, που δε χω-
ρούν  παλιές, στενάχωρες, πληκτικές και 
γκρίζες εικόνες. Ο χειµώνας δεν είναι πο-
τέ γκρίζος και µουντός, αν τον θωρούµε 
µε τα µάτια της καρδιάς… Οι λιακάδες του 
χειµώνα προµηνύουν οτι τα κυήµατα της 
Άνοιξης θα γεννηθούν ζωηρά κι αντρω-
µένα, έτοιµα για νέα ξεκινήµατα. Ας βγού-
µε βόλτα στη φύση, ας εισπνεύσουµε οξυ-
γόνο κι ας εκπνεύσουµε «εµπρός, για νέα 
ξεκινήµατα»…

Το Σάββατο 8 Απριλίου στις αίθουσες 
του Πατραϊκού Ωδείου η γενική γραµ-
µατέας του Συλλόγου µας κα. Γεωργία 
Γκοτσοπούλου παρουσίασε τη νέα της 
συλλογή έξι διηγηµάτων µε το όνοµα 
‘’Νερό στις ρίζες’’. Έξι ιστορίες γύρω 
από τη φύση και τον άνθρωπο. Το βι-
βλίο προλόγισε ο οµότιµος καθηγητής 
του Παν/µίου Πατρών κ. Ιωάννης Χα-
ριτάντης και το µέλος του ∆Σ του Συλ-
λόγου µας κα. Άννα ∆ενδρινού. Τονί-
σθηκε η ζωντάνια των ιστοριών και τα 
συναισθήµατα που δηµιουργούνται µε 
το διάβασµά τους.  Την παρουσίαση 
πλαισίωσαν µελωδικά οι ιδιοκτήτριες 
του Ωδείου κυρίες Βικάτου παίζοντας 
φλάουτο και πιάνο. 

Το ∆Σ του Συλλόγου µας τη συγχαίρει 
και της εύχεται και σε άλλα µε υγεία.     

Ελπιδοφόρο περπάτηµα 
στους πρόποδες του Οµπλού

ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ. 
ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΗ  «ΜΑΝΑ ΓΗ» 

Το σύστηµα παραγωγής τροφίµων και καλλιέρ-
γειας της γης στην Ευρώπη είναι προβληµατικό. Κα-
ταστρέφει το κλίµα και το περιβάλλον, απειλεί την 
άγρια φύση, βλάπτει τη δηµόσια υγεία, ενώ ζηµιώ-
νει τους µικρούς και µεσαίους παραγωγούς και τις 
αγροτικές κοινότητες. Ας µην αφήσουµε τα αγρο-
τικά λόµπι που κερδοσκοπούν σε βάρος της φύσης 
να κυριαρχήσουν σε αυτή τη διαβούλευση.  Πρέπει 
να πούµε ξεκάθαρα ότι θέλουµε η καλλιέργεια της 
γης να εγγυάται την υγεία φύσης και ανθρώπων και 
να ζωντανεύει τις τοπικές οικονοµίες!

Πηγή: WWF (συνέχεια στη σελίδα 3)

Η φύση θέλει επειγόντως τη φωνή σου!



3ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Η ανακύκλωση είναι δείγµα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!

Στο Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέ-
φυγε το Πανελλήνιο ∆ίκτυο Οικολογικών Οργα-
νώσεων (ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ), µε δύο Αιτήσεις Ακύρω-
σης, για παραβιάσεις της Σύµβασης του Arhus 
και του Συντάγµατος, στο πλαίσιο της διαδικα-
σίας ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών.

Με την πρώτη ζητά την ακύρωση της 
ΚΥΑ 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ τ. Β΄ 
347/08.02.2017), µε την οποία θεσπίστηκε «ανα-
λογικό παράβολο», προκαταβλητέο και από τις 
οικολογικές οργανώσεις, προκειµένου αυτές να 
ασκήσουν τυχόν Αντιρρήσεις κατά των ∆ασι-
κών Χαρτών, που υποβάλλονται, αποκλειστι-
κά και µόνο, µε ηλεκτρονικό τρόπο. Το παρά-
βολο αυτό, που φέρει το ψευδώνυµο του «ει-
δικού τέλους», είναι το ίδιο ακριβώς µε αυτό 
που επιβάλλεται στους έχοντες εµπράγµατα, 
ενοχικά και άλλα δικαιώµατα στα γεωτεµάχια 
των ∆ασικών Χαρτών, ανάλογα µε το εµβαδόν 
των γεωτεµαχίων, για τα οποία ασκούν Αντιρ-
ρήσεις, υπερασπίζοντας τα δικαιώµατά τους. 
Είναι ολοφάνερο ότι η επιβολή του παραβό-
λου αυτού και στις οικολογικές οργανώσεις, 
που ενεργούν εξ ορισµού για την προστασία 
του περιβάλλοντος, δηλαδή υπέρ του δηµοσί-
ου συµφέροντος, είναι αντίθετη µε κάθε λογι-
κή και παραβιάζει κατάφωρα τη Σύµβαση του 
Arhus (σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφο-
ρίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη απο-
φάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέµατα), αλλά και το συνταγ-
µατικό δικαίωµα του καθενός για την προστα-
σία του περιβάλλοντος. Με την ίδια Αίτηση ζη-
τά την ακύρωση Αποφάσεων ∆ιευθύνσεων ∆α-
σών σε ολόκληρη την Επικράτεια, µε τις οποί-
ες αναρτήθηκαν ∆ασικοί Χάρτες και καλούνται 
να υποβάλουν Αντιρρήσεις και οι οικολογικές 
οργανώσεις. Έτσι όµως βρίσκονται αντιµέτω-
πες µε σοβαρούς διαδικαστικούς και ουσια-
στικούς περιορισµούς στην άσκηση του δικαι-
ώµατός τους, κυρίως εξαιτίας τεχνικών προ-
διαγραφών της ανάρτησης (έλλειψη πληρότη-
τας πληροφοριών), που παραβιάζουν τη Σύµ-
βαση του Arhus και το Σύνταγµα. Οι περιορι-
σµοί αυτοί για τις οικολογικές οργανώσεις, επι-
τείνονται από το γεγονός ότι αυτές είναι υπο-
χρεωµένες να αναζητήσουν (υπερβαίνοντας τα 
εµπόδια) περιβαλλοντικές πληροφορίες για τις 
χαρτογραφηθείσες περιοχές, τις οποίες καταρ-
χήν διαθέτουν, µόνον οι έχοντες εµπράγµατα, 
ενοχικά και άλλα δικαιώµατα στις περιοχές αυ-
τές και ωφελούµενοι, συνήθως, από την ανε-
πάρκεια και την αναποτελεσµατικότητα της δα-
σικής προστασίας.

Με τη δεύτερη Αίτηση Ακύρωσης, το ΠΑΝ-
∆ΟΙΚΟ ζητά την ακύρωση δύο Εγκυκλίων ∆ι-
αταγών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Με την πρώτη Εγκύκλιο επιτρέπε-
ται στις Υπηρεσίες ∆όµησης των ∆ήµων, σε συ-
νεργασία µε την ΕΚΧΑ Α.Ε., να παρεµβαίνουν 
στους αναρτηµένους, ψηφιακά, ∆ασικούς Χάρ-

τες και να αφαιρούν από αυτούς εκτάσεις, ως 
ανήκουσες σε «οικιστικές περιοχές», εγκεκρι-
µένων αλλά και µη εγκεκριµένων σχεδίων πό-
λης, ενηµερώνοντας, απλώς, τις ∆ασικές Υπη-
ρεσίες. Είναι ολοφάνερο ότι η παρέµβαση αυ-
τή παραβιάζει την υποχρέωση του Κράτους για 
τη σύνταξη ∆ασολογίου, η οποία περιλαµβάνει 
και την (εκ των υστέρων) αποκάλυψη της δη-
µιουργίας οικισµών, κατά παράβαση της συ-
νταγµατικής προστασίας των δασών και των 
δασικών εκτάσεων και τούτο ανεξάρτητα από 
το γεγονός ότι είναι µη αντιστρέψιµος ο εποι-
κισµός των δασών.

Με τη δεύτερη Εγκύκλιο, προβλέφθηκε ότι 
δεν είναι απαραίτητο να ασκηθούν Αντιρρήσεις, 
κατά των εκτάσεων που εµφανίζονται ως ανα-
δασωτέες στους ∆ασικούς Χάρτες. Αυτή την 
Εγκύκλιο ∆ιαταγή, ακολούθησε η ψήφιση του 
άρθρου δεύτερου παρ. 4 του Ν. 4462/2017, 
σύµφωνα µε την οποία οι Επιτροπές Εξέτασης 
Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), µπορούν να εξαιρούν ορι-
σµένες αναδασωτέες εκτάσεις από τους ∆ασι-
κούς Χάρτες, χωρίς να επιλύουν το ζήτηµα του 
δασικού ή µη χαρακτήρα τους και να κινούν τη 
διαδικασία αποχαρακτηρισµού τους (άρθρο 44 
παρ. 4 Ν. 998/1979). Με τον τρόπο αυτό υιοθε-
τείται, κατά παράβαση της συνταγµατικής προ-
στασίας των αναδασωτέων εκτάσεων, η καταρ-
χήν µεταχείριση ως µη δασικών, εκτάσεων που 
αποψιλώθηκαν ή καταστράφηκαν από πυρκα-
γιά ή άλλη αιτία, στο πλαίσιο της κατάρτισης του 
∆ασολογίου (δηλαδή της απογραφής των δασι-
κών εκτάσεων) και η υπαγωγή τους στην κρί-
ση του οικείου ∆ασάρχη, µε το «ερώτηµα» του 
αποχαρακτηρισµού τους.

Το ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ ανέθεσε την άσκηση των πα-
ραπάνω Αιτήσεων Ακύρωσης, στο δικηγόρο κ. 
∆ήµο Γ. Νικόπουλο, λαµβάνοντας υπόψη την 
εξειδίκευσή του στο δίκαιο του περιβάλλοντος 
και, ειδικότερα, την εκ µέρους του υποστήρι-
ξη των υποθέσεων, επί των οποίων εκδόθη-
καν η Απόφαση 32/2013 της Ολοµέλειας του 
ΣτΕ (προσφυγή ΓΕΩΤΕΕ, για την αντισυνταγ-
µατικότητα του δασικού Νόµου 3208/2003) 
και η Απόφαση 805/2016 του ΣτΕ (προσφυ-
γή ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, για 
την κρατική υποχρέωση κύρωσης ∆ασικών 
Χαρτών πριν τη λειτουργία των Κτηµατολο-
γικών Γραφείων).

Οι προαναφερθείσες προσφυγές του ΠΑΝ-
∆ΟΙΚΟ στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο της 
Χώρας, αποτελούν εκδήλωση εκπλήρωσης των 
σκοπών του, στους οποίους εντάσσεται η προ-
στασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. 
Ταυτόχρονα, οι προσφυγές αυτές του ΠΑΝ∆ΟΙ-
ΚΟ είναι συνέχεια των αγώνων του για τη τή-
ρηση των προστατευτικών διατάξεων του άρ-
θρου 24 του Συντάγµατος και ειδικότερα της 
προστασίας των δασών και της φύσης, κατά 
το εθνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο.
Η Επταµελής Γραµµατεία του ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ

Προσφυγές του ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ 
στο ΣτΕ για τους ∆ασικούς Χάρτες

Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Της ΚΟΡΙΝΑΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ          

Στην Παναγία Κορυφής Ξυλοκάστρου

Η φύση θέλει επειγόντως τη φωνή σου!
Αλήθεια, γνωρίζεις ότι:

• Το 9% των µελισσών απειλείται µε εξαφάνιση λόγω απώλειας οικοτόπων ως αποτέλεσµα της εντα-
τικής γεωργίας; 

• Ο πληθυσµός των αγροτικών ειδών πουλιών έχει µειωθεί κατά 57% από το 1980;
• Το 24% των ειδών πεταλούδας, πουλιών και θηλαστικών έχουν εξαφανιστεί πλήρως από το έδαφος 

κάποιων κρατών της ΕΕ;
• Η γεωργία είναι υπεύθυνη για το 10% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου;
• Η γεωργία είναι υπεύθυνη για το 33% της συνολικής χρήσης νερού –και µέχρι 80% σε ορισµένες πε-

ριοχές της Νότιας Ευρώπης;
• Πάνω από το 40% των ποταµών και ακτών επηρεάζεται από ρύπανση που διαχέεται από γε-

ωργικές δραστηριότητες; 
Έχουµε την ευκαιρία να διαµορφώσουµε µία νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που αντί να καταστρέφει και 

να απειλεί, θα προστατεύει τη φύση, αντί να βλάπτει, θα προωθεί τη δηµόσια υγεία και αντί να ζηµιώνει, 
θα στηρίζει τους παραγωγούς.                                                                                                          Πηγή: WWF

Α’ Π
ΟΥΛΜΑΝ

Β’ Π
ΟΥΛΜΑΝ

Οι Α΄ Χαιρετισµοί µας οδήγησαν στο Ξυλόκα-
στρο, στην Παναγία Φανερωµένη της πόλης 
και στην Παναγία της κορυφής του βουνού. 

Οι λατρευτικοί αυτοί χώροι, εκκλησία και 
µοναστήρι αντίστοιχα, είναι εντελώς διαφορετικοί µε-
ταξύ τους αλλά αµφότεροι υπέροχοι, ο καθένας µε το 
δικό του ιδιαίτερο τρόπο. 

Στην πόλη του Ξυλόκαστρου ο ναός της Φανερωµέ-
νης ξεχωρίζει από τον τετράγωνο πύργο του, στιβαρό 
και σοβαρό σαν απολιθωµένο γίγαντα που εποπτεύει 
µε την πέτρινη ακινησία του, τον τόπο και τους καιρούς. 

∆ίπλα του, ο ναός της Παναγίας. Ένας µοναδικός 
στο είδος του ναός, βασιλικού ρυθµού, νεόκτιστος 
και παλαιοχριστιανικός συνάµα.

Εισερχόµενοι, αισθανθήκαµε σαν να διεισδύουµε 
στους αιώνες – 1.700 χρόνια πίσω – όταν οι εκκλη-
σίες ξετρύπωναν από τις κατακόµβες υπό του εδά-
φους κα πλέον χτίζονταν επί της γης, σε αρχαιοπρε-
πές ελληνικό ρυθµό. 

Η εκκλησία έχει ανοιχτό ιερό, άνευ τέµπλου, ένα 
βαπτιστήριο χτιστό και η διακόσµησή της αποτελείται 
από υπέροχα ψηφιδωτά σε χρυσαφί φόντο. 

Στην εξωτερική αριστερή της πλευρά, είχε περιστύ-
λιο µε κιονόκρανα και ολόκληρος ο ναός απέπνεε αρ-
χαιότητα, ιστορικότητα, παράδοση και πνευµατικότη-
τα θρησκευτική.   Ο εφηµέριος της Φανερωµένης µας 
ξενάγησε στο ναό και µας αφηγήθηκε το ιστορικό της 
κατασκευής του. Κατόπιν ελάβαµε την ευλογία του και 
αποχωρήσαµε εντυπωσιασµένοι. 

Μονάχα στη Ραβέννα της Ιταλίας υπάρχουν τέτοιοι 
ναοί, αυθεντικά πρωτοχριστιανικοί. Η ύπαρξη ενός τέ-
τοιου ναού και στην Ελλάδα, έστω µεταγενέστερου, 
σύγχρονου στην ηλικία, αλλά παλαιού στην τεχνοτρο-
πία, αρχαιοπρεπούς και ιστορικοθρησκευτικού, µας 
σαγήνευσε και µας συγκίνησε βαθιά. 

Στη συνέχεια ακλουθήσαµε έναν ανηφορικό στρι-
φογυριστό δρόµο 7 χλµ., που µας ‘’ανύψωσε’’ στα 

750 µέτρα υψόµετρο, στην Κορυφή, όνοµα και πράγ-
µα κυριολεκτικώς. 

Εκεί µας περίµενε η Παναγία της Κορυφής, ένα γυ-
ναικείο µοναστήρι, που έστεφε σαν θεία κορώνα την 
κορυφή του βουνού. 

Η πίστη κινεί βουνά και τα επιστεγάζει……
Ολόγυρα η θέα ήταν χαρά Θεού και έργο δικό του 

επίσης! Ανατολικά βλέπαµε το Λουτράκι, δυτικά την 
Ακράτα, απέναντι τα βουνά της Ρούµελης και ανάµε-
σά µας ο Κορινθιακός, ένας κόλπος σαν φαρδύς πο-
ταµός χρώµατος θαλασσί! 

Εκατοντάδες µέτρα κατακόρυφα κάτω, οι δρόµοι 
και τα σπίτια του Ξυλόκαστρου έµοιαζαν σαν παιδικά 
παιχνίδια, πανέµορφα και µικροσκοπικά. 

Τέτοια θέα δεν είχαµε αντικρίσει ξανά, δεν τη χορ-
ταίναµε λοιπόν.  Τα µάτια µας µεταβλήθηκαν σε κάµε-
ρες που αποτύπωναν τις ανυπέρβλητες εικόνες του 
τοπίου, πανοραµικά.

Αµέσως µετά, τα αυτιά µας µετατράπηκαν σε ηχεία 
και απολαύσαµε µε νου και καρδιά το υπέροχο ψάλσιµο 
από τις λιγοστές µοναχές που υµνούσαν τη Θεοτόκο. 

Η µικρή εκκλησία, η κατάµεστη από προσκυνητές, 
πληµµύριζε από κατάνυξη και ευλογία. 

Πόσο χαίρεται η ψυχή όταν ακροάζεται την ευλά-
βεια, πως µοιάζει τότε ο νους σαν να βρίσκει τις απα-
ντήσεις για ερωτήσεις που δεν τέθηκαν! Κατάφαση, 
αποδοχή, ευλογία…        

Όταν οι χαιρετισµοί τελείωσαν και βγήκαµε στο 
προαύλιο, οι άγγελοι της νύχτας είχαν σκορπίσει αµέ-
τρητα διαµάντια στο ουρανό. Η ώρα δεν ήταν νυχτε-
ρινή, όµως η εγγύτητα µε τον ουρανό και η έλλει-
ψη φωτορύπανσης, έκαναν τον ουρανό να λάµπει 
αστροστόλιστος. 

Αυτή η ανάµνηση είναι και ο επίλογος του προσκυ-
νήµατος αυτού, καθώς και µία επανάληψη: Η εγγύτη-
τα µε τον ουρανό…..

(Υ.Γ. : Οι οδηγοί µας ήταν εξαιρετικοί πιλότοι!)

(συνέχεια από τη σελίδα 2)
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
 Την εκδήλωση χαιρέτησαν η πρόεδρος του Συλ-

λόγου ιατρός κ. Ιωάννα Θεοδωροπούλου, η οποία 
αναφέρθηκε και στην σπουδαιότητα του θέµατος 
για την εποχή µας. Συγκεκριµένα ανέφερε: «Είµα-
στε ότι τρώµε! Θα µπορούσε να πει κανείς µονο-
λεκτικά. Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου 
στο σύγχρονο άνθρωπο. 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό ∆ιε-
θνούς Έρευνας του Καρκίνου, περίπου το 30-40% 
του συνολικού αριθµού του καρκίνου θα µπο-
ρούσε να προληφθεί µε τις κατάλληλες διατροφι-
κές πρακτικές. 

Από την αρχαιότητα ο Ιπποκράτης είχε προβλέ-
ψει αυτόν το σηµαντικό παράγοντα, τον οποίο εµείς 
τον ανακαλύψαµε πρόσφατα, µετά από τις σχετι-
κές µελέτες και έρευνες. Έλεγε λοιπόν τότε ο Ιππο-
κράτης στους µαθητές του ‘’ας είναι η τροφή σου 
το µοναδικό θεραπευτικό σου µέσο’’. ∆υστυχώς 
όµως εµείς σήµερα έχουµε κατά πολύ αποµακρυν-
θεί από αυτή τη νουθεσία και από αυτή την τακτική 
µε αποτέλεσµα να δεχθούµε τις επιπτώσεις στην 
υγεία µας, στην ποιότητα ζωής και στην επιβίωση.

Η ενηµερωτική αυτή εκδήλωση στο φιλόξενο 
αυτό χώρο του πνευµατικού κέντρου αυτό επιθυ-
µεί να αναδείξει και σε µικρούς και σε µεγάλους, 
ότι δηλαδή η διατροφή παίζει βασικό ρόλο στη δη-
µιουργία κακοήθους επεξεργασίας πέραν των άλ-
λων γνωστών παθήσεων όπως π.χ. του σακχαρώ-
δη διαβήτη, της αρτηριακή υπέρταση, της δυσλιπι-
δαιµίας, της υπερουριχαιµίας, καρδιοπαθειών, κλπ.

Όλοι λίγο πολύ είµαστε γνώστες της βλαβερής 
συνέπειας της ακατάλληλης διατροφής, τόσο εξαι-
τίας της ποσοτικής, όσο και της ποιοτικής, η οποία 
ποιοτική ξεκινάει από την καλλιέργεια του κάθε 
προϊόντος και φθάνει τελικά µέχρι το πιάτο µας.

Είναι µε άλλα λόγια ένα καυτό θέµα για την επο-
χή µας, το οποίο πρέπει να απασχολεί παραγω-
γούς και καταναλωτές και µε αυτή την σκέψη το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Προστασίας 
Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγεί-
ας Χαλανδρίτσας απεφάσισε αν οργανώσει τη ση-
µερινή εκδήλωση, µία ακόµη στις τόσες άλλες πα-
ρόµοιες του παρελθόντος. Να ενηµερώσει και να 
ευαισθητοποιήσει όλους τους εµπλεκόµενους.» 

 Ο αρχιµανδρίτης π. Χριστόδουλος Ζώης, ιερα-
τικός προϊστάµενος του Ι. Ναού και ο πρόεδρος του 
Συλλόγου ∆εµενίκων κ. Αντώνης Γκόλφης µέ-
σα στα άλλα κατά τον χαιρετισµό τους εξήραν την 
πρωτοβουλία και ευχαρίστησαν του Σύλλογο Προ-
στασίας Υγείας και Περιβάλλοντος για την διοργά-
νωση της ηµερίδας στην περιοχή τους.

 Ο κ. Φασσέας µε το ταλέντο του έµπειρου οµι-
λητή, καθότι εκπαιδευτικός, συνεπήρε το κοινό µε 
την πληθώρα των νέων δεδοµένων που παρου-
σίασε, µε την αποµυθοποίηση πολλών στρεβλών 
απόψεων για την διατροφή και προσέφερε πνεύ-
µα αισιοδοξίας για τα αγνά Ελληνικά προϊόντα και 
την Ελληνική κουζίνα µε τον παραδοσιακό τρόπο 
παρασκευής των. Τάχθηκε ανεπιφύλακτα ενάντια 
στα συµπληρώµατα, στις υπερτροφές, στα σπο-

ρέλαια, στο φοινικέλαιο και στην µαργαρίνη, κα-
θώς και ενάντια στα υψηλής επεξεργασίας προϊό-
ντα τροφίµων. Τα Ελληνικά κρέατα, είπε, το ελαιό-
λαδο, τα φρούτα, τα όσπρια, τα λαχανικά, το κρα-
σί και το τσίπουρο είναι προτιµότερα από οποια-
δήποτε άλλα, αλλά µε «µέτρο».

 Τρώµε τροφές και πίνουµε ποτά, ανέφερε, όσο 
γίνεται στην πιο φυσική τους µορφή ή δυνατόν να 
είναι λιγότερο επεξεργασµένα. Οι υψηλές θερ-
µοκρασίες κατά το µαγείρεµα ή το ψήσιµο παρά-
γουν καρκινογόνες ουσίες και είναι αρκετά δυνα-
τόν να παρατηρηθεί κακοήθης επεξεργασία στο 
παχύ έντερο, στο πάγκρεας και στον µαστό. Επί 

πλέον ανεφέρθη στην παχυσαρκία και στην µε-
γάλη και υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων 
ποτών τα οποία µπορούν να εµφανίσουν πολλούς 
τύπους καρκίνων.
• Οι κύριοι διαιτητικοί παράγοντες που αυξάνουν 

την πιθανότητα καρκίνου είναι η παχυσαρκία και 
η κατανάλωση αλκοόλης. 

• Η κατανάλωση καφέ έχει συσχετιστεί µε τον µει-
ωµένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου;

• Μελέτες εµφανίζονται να συνδέουν την υπερκατα-
νάλωση κόκκινου κρέατος και επεξεργασµένου 
κρέατος µε την αυξηµένη πιθανότητα ανάπτυ-
ξης καρκίνου του µαστού, του παχέος εντέρου 
και του παγκρέατος. Αυτό αποδίδεται στην πα-
ρουσία καρκινογόνων ουσιών που παράγονται 
από την υψηλή θερµοκρασία κατά το µαγείρεµα.

• Μια διατροφή που συµπεριλαµβάνει λαχανικά, 
φρούτα, δηµητριακά ολικής άλεσης, 
όσπρια και περιορισµένη σε 

ζαχαρούχα ποτά, επεξεργασµένο και κόκκινο 
κρέας και άλλες τροφές µε πολλές θερµίδες θα 
προστατέψει από την αύξηση του βάρους. Αυ-
τή η διατροφή, ανεξάρτητα από την µη αύξηση 
του βάρους, υπάρχουν ενδείξεις ότι προστατεύ-
ει και από την εκδήλωση καρκίνου του παχέος 
εντέρου λόγω της γρήγορης πέψης.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

α) Έχει συνδεθεί µε την µείωση της παχυσαρκί-
ας λόγω της, συνήθως, χαµηλής θερµιδικής τους 
αξίας και κατά συνέπεια τη µείωση της πιθανότη-
τας ανάπτυξης καρκίνου.

β) Έχει συνδεθεί µε την προστασία από καρδι-
αγγειακά νοσήµατα.

γ) Έχει συνδεθεί µε την πιο γρήγορη χώνεψη 
και των άλλων τροφών που έχουν κατηγορηθεί 
ως πιο επικίνδυνες, όπως τα επεξεργασµένα και 
τα κόκκινα κρέατα. 

δ) Πολλοί καρκίνοι µπορούν να αποφευχθούν:
•Με το να µην καπνίζουµε.
Η δόση κάνει µια ουσία δηλητηριώδη
Sola dosis facit venenum.=∆εν υπάρχουν δη-

λητηριώδεις ουσίες αλλά δηλητηριώδεις δόσεις.
Αυτό το πολύ απλό, αλλά και πολύ σοφό είπε ο 

Παράκελσος, Γερµανο-Ελβετός φιλόσοφος, για-
τρός, και αστρολόγος, που έζησε γύρω στο 1500 
µ.Χ. και αναφέρεται ως ο «πατέρας» της Τοξικο-
λογίας.

Τέλος το προσδόκιµο ζωής των ανθρώπων δια-
φέρει από χώρα σε χώρα και από Ήπειρο σε Ήπει-
ρο και αυτό οφείλεται στην διατροφή και στην σω-
στή ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγεί-
ας σε κάθε περιοχή. 

Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν διαρκείας πλέ-
ον της µίας ώρας και µόνο αυτό είναι αρκετά εν-
δεικτικό της όλης επιτυχίας που είχε η εκδήλωση.

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ∆ΕΜΕΝΙΚΑ

10 µύθοι για τον καρκίνο σύµφωνα µε τους 
πιο αξιόπιστους επιστηµονικούς οργανισµούς:

1. Ο καρκίνος δεν είναι σύγχρονη ανθρωπο-
γενής ασθένεια. 

2. Οι υπερτροφές δεν εµποδίζουν την ανάπτυ-
ξη του καρκίνου. 

3. Οι όξινες δίαιτες δεν προκαλούν καρκίνο, 
ούτε οι αλκαλικές τον εµποδίζουν. 

4. Η ζάχαρη δεν τρέφει τον καρκίνο. 

5. Ο καρκίνος δεν είναι µύκητας και η σόδα 
δεν τον θεραπεύει. 

6. ∆εν υπάρχει µια θαυµατουργός µέθοδος 
θεραπείας 

7. ∆εν υπάρχουν απλές και φτηνές θεραπείες 
που όµως τις κρύβουν οι φαρµακοβιοµηχα-
νίες, οι κυβερνήσεις ακόµα και οι οργανώσεις 

8. Οι θεραπευτικές αγωγές δεν σκοτώνουν 
περισσότερους απ’ όσους ο ίδιος ο καρκίνος. 

9. Υπάρχει πρόοδος στη θεραπεία του καρκίνου. 

10. Η υγιεινή διατροφή µπορεί να ελαττώ-
σει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη καρκίνου.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ε-
µενίκων κ. Αντώνης Γκόλφης

Η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ιωάννα Θεοδω-
ροπούλου

Ο οµιλητής καθηγητής κ. Κων/νος Φασσέας

1.Ο καρκίνος παραµένει η δεύτερη πιο θανατηφό-
ρα ασθένεια παγκοσµίως, µετά τα καρδιαγγεια-
κά νοσήµατα.

2.Ο καρκίνος είναι υπεύθυνος για έναν στους οκτώ 
θανάτους παγκοσµίως.

3.Είναι µια µεγάλη οικογένεια ασθενειών µε κοινό 
χαρακτηριστικό την ανώµαλη ανάπτυξη κυττά-
ρων που µπορεί να προσβάλουν ή εξαπλωθούν 
σε άλλα µέρη του σώµατος.

4.Η ασθένεια της εποχής δεν είναι ο καρκίνος αλ-
λά η τροµολαγνία, η παραπληροφόρηση και η αι-
σχροκέρδεια.

5.Το 90-95% οφείλονται σε περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες.

6.Το υπόλοιπο 5-10% οφείλεται σε κληρονοµικά 

γενετικά χαρακτηριστικά.
7.Από τις περιβαλλοντικές αιτίες οι πιο κοινές είναι 

το κάπνισµα (25-30%), διατροφή και παχυσαρ-
κία (30-35%), µολύνσεις (15-20%), ακτινοβολί-
ες (10%), στρες, απουσία σωµατικής άσκησης και 
περιβαλλοντικοί ρύποι.

8.Είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί µε ακρίβεια η 
αιτία, γιατί µπορεί να υπάρχει συνδυασµός περισ-
σότερων του ενός παραγόντων. 

9.Οι άνθρωποι που ζουν περισσότερο είναι πολύ πι-
θανό να αναπτύξουν καρκίνο σε ποσοστό 1 στους 2.

10.Η επιβίωση των καρκινοπαθών τα τελευταία 
40 χρόνια έχει διπλασιαστεί. Τυχαίο; Όχι βέβαια.
Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην εξέλιξη των 
επιστηµών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Τρώµε και πίνουµε απ’ όλα και ότι µας ευχα-

ριστεί, αλλά πάντα µε µέτρο.
• Τρώµε τροφές και πίνουµε ποτά όσο γίνε-

ται λιγότερο επεξεργασµένα και όσο γίνε-
ται, στην πιο φυσική τους µορφή.

• Προτιµάµε να µαγειρεύουµε στο σπίτι, γιατί 
µόνο έτσι ξέρουµε τι τρώµε.

• Για πολλούς λόγους ως λιπαρές ουσίες χρη-
σιµοποιούµε ΜΟΝΟ ελαιόλαδο και βούτυρο 
(και… φυσικά η µαργαρίνη δεν είναι βούτυ-
ρο και δεν είναι φυσικό προϊόν).

• ΟΧΙ σε σπορέλαια, µαργαρίνη και κυρίως φοι-
νικέλαιο, που σήµερα βρίσκεται σχεδόν σε 
όλα τα τυποποιηµένα προϊόντα. 

• Οι βιταµίνες και τα συµπληρώµατα διατρο-
φής δεν έχουν αντικαρκινική δράση, αντίθε-
τα σε µεγάλες ποσότητες είναι καρκινογόνα.

ΣΥΧΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Την ενδιαφέρουσα και  άκρως επί-

καιρη ηµερίδα, µετά τα όσα πρόσφατα 
ακούστηκαν, για τους νέους υγειονο-
µικούς χάρτες οργάνωσε ο Σύλλογος 
Προστασίας Υγείας και Περιβάλλο-
ντος της περιοχής του Κ.Υ. Χαλανδρί-
τσας, ο οποίος δραστηριοποιείται στην 
ανωτέρω περιοχή από το 1991. Συνδι-
οργανωτές υπήρξαν ο Ιατρικός Σύλλο-
γος Πατρών, ο ∆ήµος Ερυµάνθου, το Κέ-
ντρο Υγείας Χαλανδρίτσας και ο Σύλλο-
γος Εθελοντών Αιµοδοτών του Κ.Υ. Χ.

Συντονιστές της εκδήλωσης ήταν 
η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
κ. Άννα Μαστοράκου, ο Αντιδήµαρ-
χος του ∆ήµου Ερυµάνθου κ. Ιωάννης 
Σουβαλιώτης καθώς κι ο νυν ∆ιευθυ-
ντής του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας κ. Γρηγό-
ρης Αλόκριος.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

Την ιατρο- κοινωνική εκδήλωση 
άνοιξε η Πρόεδρος του Συλλόγου Προ-
στασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της 
περιοχής του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας κ. Ιω-
άννα Θεοδωροπούλου, η οποία ανα-
φέρθηκε στο σκοπό της σηµαντικής 
συνάντησης, προκειµένου να αναδει-
χθούν αφενός τα τυχόν προβλήµατα 
της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας 
του νοµού µας κι αφετέρου το µέλ-
λον τους, ως οργανισµοί πρωτοβάθ-
µιας φροντίδας υγείας.

Μεταξύ των άλλων ανέφερε: 
«...Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας 

και περιβάλλοντος της περιοχής του 
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας είχε τη 
πρωτοβουλία, µέσα στα τόσα νεφελώ-
δη που λέγονται και γράφονται για τη 
δηµιουργία των νέων υγειονοµικών 
χαρτών να οργανώσει µαζί µε άλλους 
φορείς την ηµερίδα αυτή µε θέµα «Η 
υγεία στην Ύπαιθρο» και ειδικά στην 
περιοχή µας διότι ήδη υφίστανται η στα-
διακή αποδυνάµωση τουλάχιστον του 
Κ.Υ. Χαλανδρίτσας και όχι µόνο σε επί-
πεδο προσωπικού.

Ο Σύλλογός µας ξεπήδησε από το 
Κ.Υ.Χ. και είναι γνώστης των κατά και-
ρούς προβληµάτων από τη δηµιουργία 
του και για την στελέχωση του και τον 
εξοπλισµό του και για την µέχρι σήµε-
ρα λειτουργία του. Προς αυτό το σκο-
πό έχει καταθέσει στο παρελθόν σω-
ρεία υποµνηµάτων και παραστάσεων 
προς τους αρµοδίους ακόµη και του 
Υπουργείου.

Ήταν αρωγός στις ανάγκες του ΚΥΧ 
οσάκις του µεταφέρονταν τα προβλή-
µατα. Την µεγαλύτερη όµως στήριξη 
που παρείχε δεν ήταν µόνο στην εξα-
σφάλιση του απαραίτητου προσωπικού 
και εξοπλισµού αλλά κυρίως ήταν στην 
στήριξη των σκοπών της πρωτοβάθµι-
ας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα στον 
τοµέα της πρόληψης. Θεωρήσαµε ότι 
είναι απαραίτητο να οργανώσουµε την 
ηµερίδα αυτή γιατί πιστεύουµε ότι και 
τα άλλα 5 Κ.Υ. του νοµού µας δεν εί-
ναι σε καλύτερη µοίρα. 

Γι’ αυτό προσκαλέσαµε εκπροσώ-
πους τους ∆ιευθυντές των Κ.Υ. του νο-
µού µας να καταθέσουν τις δικές τους 
µαρτυρίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
του Νοµού προκειµένου σε µια δηµό-
σια συζήτηση, µακριά από κοµµατικές 
τοποθετήσεις αλλά ως ώριµοι ενεργοί 
πολίτες να βρούµε κατάλληλες λύσεις 
µε τους αρµόδιους της πολιτείας για να 
αποτραπεί η επιδείνωση της υπάρχου-

σας κατάστασης.
Η παροχή υπηρεσιών υγείας στην 

ύπαιθρο πρέπει να αναβαθµιστεί αφού 
όσα προσφέρονται σήµερα µε το υπάρ-
χον µοντέλο δεν επαρκούν να καλύψουν 
τις παρούσες ανάγκες του πληθυσµού». 

Χαιρετισµό και τοποθέτηση απηύ-
θυναν ο ∆ήµαρχος Ερυµάνθου κ. Αθ. 
Καρπής και ο κ. Γρ. Αλόκριος, ως οι-
κοδεσπότες, ο Περιφερειάρχης κ. Απ. 
Κατσιφάρας κι ο ∆ήµαρχος Καλαβρύ-
των κ. Λαζουράς. Ας σηµειωθεί ότι εί-
χαν προσκληθεί όλοι οι ∆ήµαρχοι του 
Νοµού Αχαΐας κι όλοι οι ∆ιευθυντές 
ή οι εκπρόσωποι των Κέντρων Υγεί-
ας της Αχαΐας. 

Από τα Κέντρα Υγείας παρέστησαν οι 
∆/ντες κ. Σ. Μάρκου (Κ.Υ. Ακράτας) και 
κ. Παν. Κόλιας (Κ.Υ. Ερυµάνθειας). Ο 
κ. Καρπής επεσήµανε ότι δεν θα πρέ-
πει να υπάρχου πολίτες δυο κατηγορι-
ών στην παροχή υπηρεσιών υγείας κι 
ότι δε θα δεχτεί τετελεσµένες αποφά-
σεις. Τον ∆ήµαρχο Πατρέων κ. Κώστα 
Πελετίδη εκπροσώπησε ο επιτετραµ-
µένος του κοινωνικού τοµέα κ. Θεοδ. 
Τουλγαρίδης. Ο κ. Αλόκριος αφού κα-
λωσόρισε τους παρευρισκόµενους ανέ-
φερε τα όσα προβλήµατα αντιµετωπί-
ζει το ΚΥΧ  από την έλλειψη ιατρικού 
και παραϊατρικού προσωπικού. Ενδει-
κτικά τόνισε: (βλέπε σελίδα 8)

Σηµαντικό µέρος στην εκδήλωση εί-

χαν και οι πολίτες της ευρύτερης περι-
οχής, συγκεκριµένα από τους τέως ∆ή-
µους Μεσσάτιδος (Πετρωτό, Σαραβά-
λι, Κεφαλόβρυσο, Κρήνη, Οβρυά κ.α.)
και Φαρρών ( Χαλανδρίτσα, Βασιλικό, 
Φαρρές, Σταροχώρι, Λεόντιο, Χρυσο-
πηγή κ.α.). Για το Λεόντιο µίλησε ο ια-
τρός κ. Φώτης Καρβελάς και για το Κε-
φαλόβρυσο ο κάτοικος και πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτι-
κής Ελλάδας κ. Γεώργ. Αγγελόπουλος. 
Όλοι επεσήµαναν, ανεξαρτήτως της δι-
αµονής τους, την ανάγκη στελέχωσης 
και εξοπλισµού του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, 
όπου βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο οι 
ασθενείς της περιοχής, αποφεύγοντας, 
όπως είπαν, την όποια δοκιµασία στα 
επείγοντα ιατρεία των νοσοκοµείων 
της περιοχής µας. Τόνισαν την, µέχρι 
σήµερα, εξυπηρέτηση που απολαµβά-
νουν χάρη στον υπάρχοντα φάκελο για 
τους προσερχόµενους ασθενείς αλλά 
και στο κοινωνικό πρόσωπο, που επι-
δεικνύουν οι εργαζόµενοι στο Κ.Υ.Χ.

Στο ίδιο µήκος κύµατος για τις χρονί-
ζουσες ανάγκες των Κ.Υ. Ακράτας και 
Ερυµάνθειας (στελέχωση ιατρών και 
νοσηλευτικού προσωπικού και αύξη-
ση του εξοπλισµού) αναφέρθηκαν και 
οι εκπρόσωποί τους.

Ο ∆ήµαρχος Καλαβρύτων κ. Λαζου-
ράς στη σύντοµη αναφορά του αναφέρ-

θηκε στα προβλήµατα των Κέντρων 
Υγείας του ∆ήµου Καλαβρύτων όµως 
παράλληλα εξήρε το έργο της λειτουρ-
γίας των πρωτοβάθµιων υγειονοµικών 
ιδρυµάτων.

Ο Περιφερειάρχης κ. Απ. Κατσιφάρας 
τόνισε το ενδιαφέρον της Περιφέρειας 
για την υγεία των πολιτών. (Στο επόµε-
νο φύλλο της Υπαίθρου η εισήγησή του.)

Ο ∆ιοικητής και Υποδιοικητής της 6ης 
Υγειονοµικής Περιφέρειας κ. κ. Π. Νι-
κολόπουλος και ∆. Κωστακιώτης ξε-
καθάρισαν µε σαφήνεια ότι τα Κέντρα 
Υγείας του Νοµού δεν πρόκειται να 
πάψουν να λειτουργούν ούτε όµως 
και να υποβαθµιστούν. Απεναντίας, 
θα ενισχυθούν κι αυτό το έχουν απο-
δείξει οι, µέχρι σήµερα, παρεµβάσεις 
τους. Αρκετοί ήταν αυτοί, που εξήραν 
τις παρέµβασεις  του κ. Κωστακιώτη 
στα οξυµένα προβλήµατα, που ανέ-
κυψαν µε την ανάληψη των καθηκό-
ντων του. (Στο επόµενο φύλλο οι ει-
σηγήσεις των)

Επίσης, εκ µέρους των φορέων, κα-
τέθεσαν την άποψή τους και ο Οµότιµος 
Καθηγητής Ιατρικής και Πρόεδρος της 
Γηριατρικής- Γεροντολογικής Εταιρεί-
ας Ν. ∆. Ελλάδος κ. Κων. Χρυσανθό-
πουλος αλλά και η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου «Αγκαλιά-Ζω» κ. Λαµπρινή Πα-
παχρυσανθάκη. Ο κ. Χρυσανθόπουλος 
υποστήριξε ότι, επειδή η χώρα µας αντι-

µετωπίζει σοβαρό δηµογραφικό πρό-
βληµα, τα επόµενα χρόνια ο πληθυσµός 
άνω των 65 ετών θα ξεπεράσει το 30% 
του συνολικού πληθυσµού µε αποτέ-
λεσµα η ύπαιθρος να αυξήσει τον πλη-
θυσµό, ο οποίος θα χρήζει της φροντί-
δας ενός Κέντρου Υγείας. Ακόµη, (βλέ-
πε σελίδα 8) Η κ. Παπαχρυσανθάκη ανα-
φέρθηκε στην τελευταία επίσκεψη του 
οµίλου «Αγκαλιά- Ζω» στο Κ.Υ. Χαλαν-
δρίτσας, όπου (βλέπε σελίδα 8) 

Επίσης, µίλησαν ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Ιατρών Νοσοκοµείων Αχαΐ-
ας (Ε.Ι.Ν.Α.) κ. Τάσος Γιακουµής κι ο 
Πρόεδρος των εργαζοµένων του νο-
σοκοµείου «Ο Άγιος Ανδρέας» « Ιπ-
ποκράτης» κ. Κωστ. Πετρόπουλος, οι 
οποίοι τόνισαν την αγωνιστική διάθε-
ση, από την οποία πρέπει να διαπνέο-
νται οι φορείς και οι κάτοικοι στη διεκ-
δίκηση της κάλυψης των αναγκών των 
Κέντρων Υγείας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η οµι-
λία του καθηγητή της Σχολής ∆ηµόσιας 
Υγείας κ. Ιωάννη Κυριόπουλου, ο οποί-
ος τεκµηριωµένα απέδειξε τον σπουδαίο 
ρόλο της Π.Φ.Υ. στην εποχή της οικο-
νοµικής κρίσης, παρόλο που υπάρχουν 
σαφείς αποκλίσεις από τις τακτικές που 
έχουν καθιερώσει οι Ευρωπαϊκές χώ-
ρες κι όχι µόνο. 

Σηµείωση: Οι εισηγήσεις των κκ. Από-

στολου Κατσιφάρα, Γεωργίου Λαζουρά, 
Θεόδωρου Τουλγαρίδη, Ιωάννη Κυριό-
πουλου, Παναγιώτη Νικολόπουλου, ∆η-
µήτρη Κωστακιώτη, Αναστασίου Γιακου-
µή και Κωνσταντίνου Πετρόπουλου  θα 
δηµοσιευτούν στο επόµενο φύλλο της 
Υπαίθρου λόγω έλλειψης χώρου, παρά 
το ότι αυξήσαµε την εφηµερίδα από 8σε-
λιδη σε 12σελιδη δεν κατέστη δυνατό να 
τις συµπεριλάβουµε. 

Στο επόµενο φύλλο η ολοκλήρωση της 
δηµοσιοποίησης της ηµερίδας µε τίτλο ‘’ 
Η υγεία στην Ύπαιθρο’’.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
Εκ µέρους του προεδρείου, η κ. Άννα 

Μαστοράκου, έκλεισε την αθρόα αυτή 
συγκέντρωση των φορέων και των κα-
τοίκων µε τον καλύτερο τρόπο. Μεταξύ 
των άλλων ανέφερε: Από την εισήγηση 
του καθηγητή της ΕΣ∆Υ κ. Κυριόπουλου 
Ιωάννη, αλλά και από τη διαλογική συζή-
τηση µε όλους τους φορείς που παρευ-
ρέθηκαν στην εκδήλωση προέκυψαν τα 
ακόλουθα συµπεράσµατα:
• Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα έχει 

µεγάλη διάρκεια µε µεγάλη µείωση (της 
τάξεως του 36%) στις δηµόσιες δαπά-
νες υγείας, εισάγοντας ένα ισχυρό σοκ 
για το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης της 
χώρας. Η ταχεία δηµογραφική γήραν-

ση του Ελληνικού πληθυσµού αλλά και 
η έντονη υπογεννητικότητα ασκούν τε-
ράστια πίεση στο σύστηµα υγείας της.

• Η διανοµή των περιορισµένων πόρων 
περιέχει σοβαρές στρεβλώσεις, καθώς 
η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις νοσοκο-
µειακές δαπάνες ( 41%) ενώ το αντί-
στοιχο µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ 
είναι 28%. Αντιθέτως, η Πρωτοβάθµια 
Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) υποχρηµατο-
δοτείται µε δέσµευση 22% των πόρων 
( ΟΟΣΑ  32% ).

• Στη χώρα µας, το φαινόµενο της «αντί-
στροφης υποκατάστασης» οδηγεί απλά 
περιστατικά ΠΦΥ στα Νοσοκοµεία εξα-
κοντίζοντας το κόστος από δεκάδες σε 
χιλιάδες ευρώ. Η επένδυση στην ανα-
βάθµιση της ΠΦΥ µε πόρους και στελέ-
χωση θα µπορούσε να αποφέρει πολ-
λαπλά µακροπρόθεσµα οφέλη, µε µεί-
ωση της νοσηρότητας και θνητότητας, 
των εισαγωγών στα νοσοκοµεία και 
στις δηµόσιες δαπάνες υγείας.

• Η µακροχρόνια νοσοκοµειακή περίθαλ-
ψη απασχολεί λιγότερο από 2% των δα-
πανών, ποσό εξαιρετικά µικρό σε σχέση 
µε το µέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 8%.

• Η φαρµακευτική δαπάνη δεσµεύει το 
2,35% του ΑΕΠ, καθιστώντας τη χώρα 
πρωταθλήτρια ακόµα και σήµερα στην 
υπέρογκη φαρµακευτική δαπάνη ανά-
µεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ.

• Προβλήµατα που χρήζουν επίλυσης εί-
ναι η πληρέστερη κάλυψη των ανασφά-
λιστων πολιτών, ο έλεγχος των χρόνι-
ων νοσηµάτων και η ελάττωση της οι-
κονοµικής επιβάρυνσης των πολιτών. 
Η µετακύλιση του κόστους στις τσέπες 
των πολιτών αφορά κυρίως τη νοσο-
κοµειακή και τη φαρµακευτική δαπάνη.

• Η ευθύνη των πολιτών είναι µεγάλη και 
οφείλεται στο ποσοστό µη συµµόρφω-
σης προς τις υγειονοµικές οδηγίες. Με-
γάλες είναι οι υγειονοµικές συνέπειες 
στη χώρα µας από το κάπνισµα, την 
παιδική παχυσαρκία, την πολυφαρ-
µακία, την αλόγιστη χρήση αντιβιοτι-
κών, κ.α. που αυξάνουν τη νοσηρότητα 
και τις δαπάνες υγείας στη χώρα µας.
Η εξαίρεση της δηµόσιας υγείας από 

τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς δεν 
προέκυψε ως πολιτική βούληση κατά τη 
διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. ∆ε δι-
αφαίνεται, προς το παρόν, αξιοσηµείωτη 
τάση ανάταξης και διόρθωσης των υγει-
ονοµικών δεδοµένων όσον αφορά τους 
προϋπολογισµούς, τον σχεδιασµό των 
µόνιµων προσλήψεων ή την µεταβολή 
του στρατηγικού σχεδιασµού στην µε-
ταρρύθµιση της ΠΦΥ. 

Κρίνεται απαραίτητη η χάραξη ορθο-
λογικής πολιτικής µε µακρόπνοους στό-
χους και έµπρακτη στήριξη της ΠΦΥ στην 
ύπαιθρο, ως βασικός πυλώνας εξασφάλι-
σης ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και πε-
ρίθαλψης στους πολίτες αποµακρυσµέ-
νων και δύσβατων περιοχών.

ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
(Πρόεδρος του Συλλόγου): 

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & 
Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας 
Χαλανδρίτσας να ευχαριστήσω κατ’ αρ-
χήν τον ∆ιευθυντή & το προσωπικό του 
Κέντρου Υγείας για τη φιλοξενία, να ευ-
χαριστήσω τους άλλους φορείς που συµ-
µετείχαν στη διοργάνωση αυτής της ηµε-
ρίδας, όπως το ∆ήµο Ερυµάνθου, τον 
αδελφό Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών 
και τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών και ιδι-
αίτερα την πρόεδρο κα. Άννα Μαστορά-
κου. Επίσης να ευχαριστήσω τον ∆ιοικη-
τή και τον Υποδιοικητή της 6ης Υ.Π.Ε. κα-
θώς και όλους τους φορείς που συµµε-
τείχαν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση, αλλά και όλους τους πολίτες 
που συµµετείχαν και είχαν την υποµο-
νή να παραµείνουν για τις τρεισήµισι και 
πλέον ώρες και να ενηµερωθούν από τη 
σηµερινή ηµερίδα.  

Ως Σύλλογος δεν αναφέραµε για κλεί-
σιµο του κέντρου υγείας αλλά είπαµε για 
την υποβάθµισή του. Χαρήκαµε ιδιαίτερα 
για τις διαβεβαιώσεις που λάβαµε σήµε-
ρα από τους αρµόδιους. 

Το ανέφερα και εξαρχής ότι όλα τα κέ-
ντρα υγείας του νοµού Αχαΐας είχαν προ-
σκληθεί γιατί όλα έχουν τις δικές τους 
ανάγκες και όσον αφορά την αξιολόγησή 
τους αυτή είναι µια υποχρέωση των αρ-
µοδίων και η δουλειά του κάθε κέντρου 
υγείας φαίνεται από τα αποτελέσµατα 
στην τοπική κοινωνία και θα πρέπει όλα 
τα κέντρα υγείας της υπαίθρου να στη-
ριχθούν για να έχουµε τη δηµόσια υγεία 
που επιθυµούµε.  

(συνέχεια στη σελίδα 6)      

Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
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(συνέχεια από τη σελίδα 5)      

Μετά από το σύντοµο επίσης χαι-
ρετισµό από τα µέλη του προε-
δρείου (κα. Άννας Μαστοράκου, 

προέδρου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Ιωάννου 
Σουβαλιώτη, Αντιδηµάρχου ∆ήµου Ερυ-
µάνθου και κ. Γρηγόρη Αλόκριου ∆ιευθυ-
ντού Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας).  Πρώ-
τος το λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος Ερυµάνθου 
κ. Αθανάσιος Καρπής, ως οικοδεσπότης. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ∆ΥΝΑΜΩΣΗ 
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΑΝ. ΚΑΡΠΗΣ
(δήµαρχος Ευµάνθου)

Σας καλωσορίζω όλους σήµερα στην 
έδρα του ∆ήµου Ερυµάνθου τη Χαλανδρί-
τσα, σε αυτή την πολύ όµορφη και σηµα-
ντική εκδήλωση. Συγχαρητήρια στο Σύλ-
λογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος 
περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας 
και στους υπόλοιπους συνδιοργανωτές 
που πήραν αυτή την πρωτοβουλία προ-
κειµένου να αναδείξουν ένα ιδιαίτερα σο-
βαρό και επίκαιρο θέµα, όπως είναι η υγεία 
στην ύπαιθρο. 

Μετά από 5 χρόνια παρατεταµένης οικο-
νοµικής κρίσης, όπου εκτός από τους Έλ-
ληνες πολίτες, που υφίστανται καθηµερι-
νά την κρίση, την εισέπραξε ιδιαίτερα και 
η κρατική διοίκηση, οι δηµόσιες υπηρεσίες 
και µεταξύ αυτών και ο τοµέας της υγείας. 
Έχω την πεποίθηση, ότι απ’ αρχής αυτός ο 
τοµέας ο τόσο ευαίσθητος, έπρεπε να είχε 
εξαιρεθεί από τις συµφωνίες που έγιναν. 
Παρά ταύτα όµως οι συνέπειες είναι πο-
λύ µεγάλες και ιδιαίτερα πιο βαριές στην 
ύπαιθρο όπως π.χ. στα περιφερειακά ια-
τρεία και στα Κέντρα Υγείας, ακόµη και µε 
αποψίλωση του ιατρικού, του νοσηλευτι-
κού και λοιπού προσωπικού. 

Με το επιχείρηµα ότι πρέπει να καλυ-
φθούν οι ανάγκες, στα µεγάλα νοσοκο-
µεία, το ζήσαµε αυτό πολλές φορές στο 
παρελθόν, έγιναν πολλές και πιεστικές 
απαιτήσεις, ώστε σιγά σιγά να αρχίσει η 
αποδυνάµωση, και στα δύο κέντρα υγεί-
ας της περιοχής µας, Ερυµάνθειας και Χα-
λανδρίτσας, µε µετακινήσεις προσωπικού 
των. Άλλους τους πήραν για την αιµοδο-
σία, άλλους για τα εξωτερικά ιατρεία και 
άλλους για να στελεχώσουν τα αστικά κέ-
ντρα υγείας. Βεβαίως όλα είναι καλά και 

χρήσιµα αλλά δεν υπάρχουν ωστόσο πο-
λίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Οι 
κάτοικοι της υπαίθρου, οι κάτοικοι των 
χωριών και της επαρχίας, δεν είναι πολί-
τες δεύτερης κατηγορίας και αυτό πρέπει 
να το καταλάβουν οι αρµόδιοι. Βεβαίως 
δεν είµαστε αντίθετοι να γίνουν τα αστι-
κά κέντρα υγείας, αλλά αυτοί που τα θέ-
λουν να τα υλοποιήσουν, να εξασφαλί-
σουν πρωτίστως το απαραίτητο προσω-
πικό και όχι να αποψιλωθούν τα κέντρα 
υγείας της υπαίθρου. Να µετατρέψουµε 
ή να παραµορφώσουµε δηλαδή, ένα πε-
τυχηµένο και δοκιµασµένο θεσµό όπως 
είναι το κέντρο υγείας, µε µια υπηρεσία 
προσφοράς τριάντα χρόνων, η οποία σί-
γουρα αναβάθµισε την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων της υπαίθρου, µε παροχή υπη-
ρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.

∆εν παραλείπουµε να αναφέρουµε ότι 
τα προβλήµατα υπήρχαν και πριν από την 
οικονοµική κρίση και είχε αρχίσει σταδια-
κά η αποδυνάµωση και η απαξίωση των, 
ήρθε όµως και η κρίση και όλα αυτά εκτο-
ξεύτηκαν. 

Και τώρα τι µέλλει γενέσθαι; Ακούµε δι-
άφορες απόψεις όπως π.χ. να µετατραπούν 
τα κέντρα υγείας σε περιφερειακά ενισχυ-
µένα ιατρεία της γειτονιάς. Ή το άλλο για 
την περιοχή µας. Μήπως δεν χρειάζονται 
και τα δύο κέντρα υγείας στο ∆ήµο Ερυ-
µάνθου; Όταν έγινε η χωροθέτηση, τα όρια 
δεν γίνονται πάντα µε κριτήρια, να συµπε-
ριλάβουν όλες τις παραµέτρους. ∆εν µπο-
ρείς να ισχυρίζεσαι ότι στο ∆ήµο Ερυµάν-
θου που είναι 600.000 στρέµµατα σήµε-
ρα, που έχει το ένα κέντρο υγείας στην 
Ερυµάνθεια και απαιτείται κάποιος να δι-
ανύσει µια απόσταση 30-40 χιλιοµέτρων 
από το Κάλφα π.χ. για να πάει στο Κέντρο 
Υγείας Ερυµάνθειας και µετά να του πεις 
ότι θα αναγκαστούµε να το κλείσουµε και 
θα πρέπει να πας στη Χαλανδρίτσα ή εάν 
συµβεί το αντίθετο.

Τα Κέντρα Υγείας είναι αναγκαία και πρέ-
πει να τα υπερασπιστούµε και θα τα υπε-
ρασπιστούµε µε κάθε τρόπο. Οφείλουµε 
να τα στελεχώσουµε και να τα εκσυγχρο-
νίσουµε. Υποχρεωτικά επιβάλλεται. 

Εµείς ως ∆ήµος Ερυµάνθου κατά και-
ρούς µε παραστάσεις γραπτές και προφο-
ρικές έχουµε υποστηρίξει αυτές τις από-
ψεις. Θεωρούµε ότι και οι σηµερινές ερ-
γασίες µε τη συζήτηση που θα ακολουθή-
σει σε αυτή την αίθουσα και τις λύσεις που 
θα πάρουµε από τους εκπροσώπους της 
6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας καθώς και 
τις θέσεις της Περιφέρειας και των άλλων 
φορέων, θα µας δώσουν τη δυνατότητα 
να ισχυροποιήσουµε ακόµα περισσότερο 
τα επιχειρήµατα που έχουµε.

Ο θεσµός των κέντρων υγείας αποτε-
λούσε και είναι ανάµεσα µας ο καθηγη-
τής της Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας κ. Ιωάν-
νης Κυριόπουλος, επαναστατική και καινο-

τόµα πρωτοβουλία, µε 30χρονη λειτουρ-
γία και µε µέγιστη συνεισφορά στον το-
µέα της υγείας στη χώρα µας. ∆εν έχουµε 
το δικαίωµα αυτά τα Κέντρα Υγείας να τα 
εγκαταλείψουµε, απεναντίας επιβάλλεται 
να τα ενισχύσουµε και εµείς ως ∆ήµος θα 
συστρατευθούµε µαζί µε όλους τους άλ-
λους φορείς για να µπορέσουµε να υπε-
ρασπιστούµε αυτό τον θεσµό. Τέλος, σας 
καλωσορίζω και εύχοµαι καλή συνέχεια 
στις εργασίες της ηµερίδας. 

ΕΥΛΟΓΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

πατήρ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(αρχιερατικός επίτροπος του τέως ∆ή-
µου Φαρρών): 

Μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του 
Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτη µας κκ Χρυ-
σοστόµου, ο οποίος δεν µπόρεσε να πα-
ραστεί λόγω του ότι αυτή την ώρα είναι 
στον µεγάλο κατανυκτικό εσπερινό. Όλοι 
εµείς ωστόσο γνωρίζουµε το µεγάλο εν-
διαφέρον του, όχι µόνο για τα πνευµατικά, 
αλλά και για όλα τα θέµατα που απασχο-
λούν το σηµερινό άνθρωπο, ιδιαίτερα τους 
ανθρώπους της υπαίθρου, τους στυλοβά-
τες του γένους µας.

Τα Κέντρα Υγείας είναι µικρές νοσοκο-
µειακές µονάδες µε αρκετές ειδικότητες 
γιατρών και µε λειτουργία εργαστηρίων. 
Πραγµατικά αυτό ήταν µία µεγάλη επανά-
σταση. Όµως τα κέντρα υγείας πρέπει να 
λειτουργήσουν όπως ακριβώς σχεδιάστη-
καν εδώ και 30 χρόνια, µε το ανάλογο προ-
σωπικό για να συνεχίσουν τη µεγάλη τους 
προσφορά στο µεγάλο αγαθό της υγείας. 
Φανταστείτε εάν ποτέ φτάσουν στο κλεί-
σιµο µοιραία θα καταδικάσουµε την ελλη-
νική ύπαιθρο.

Είµαι όπως γνωρίζετε γέννηµα θρέµµα 
της Χαλανδρίτσας, έχω επίσης αναλάβει 
καθήκοντα από το Μητροπολίτη µας αυ-
τά του Αρχιερατικού Επιτρόπου στον τέως 
∆ήµο Φαρρών. Με αυτή την ιδιότητα έρχο-
µαι συχνά σε άµεση επικοινωνία µε όλους 
αυτούς τους κατοίκους των 23 κοινοτή-
των και οικισµών της περιοχής, τα οποία 
υγειονοµικά ανήκουν στο Κέντρο Υγείας 
Χαλανδρίτσας, εκτός των άλλων ∆.∆. που 
υπάγονται σε αυτό. Όλοι αυτοί οι κάτοικοι 
αναφέρονται στο τεράστιο και πρωτοπο-
ριακό έργο, το οποίο διαχρονικά επιτελεί 
το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας. 

Ο Μητροπολίτης µας, οι ιερείς µας και 
γενικά η Εκκλησία ευλογούν και στηρίζουν 
το έργο των Κέντρων Υγείας και αυτό φαί-
νεται ξεκάθαρα από τη δυναµική συµµε-
τοχή µας στις διάφορες εκδηλώσεις ενη-
µέρωσης και πρόληψης.

Αντί να σκεπτόµαστε να κλείσουµε τα 
κέντρα υγείας ή να τα υποβαθµίσουµε, 
αυτόν τον τόσο πετυχηµένο θεσµό, προ-
σπαθούµε να τον στελεχώσουµε και να 
τον εξοπλίσουµε για να προσφέρει ακό-
µα περισσότερα. 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΒΟΛΕΜΑ 
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
(Χειρουργός από το Λεόντιο): 

Συγκινητική είναι η παρουσία τόσων 
πολλών σήµερα. Κάποτε οι κάτοικοι ή οι 
ασθενείς του Λεοντίου επισκέπτοντο τη 
Χαλανδρίτσα µε το µουλάρι. Ελπίζω η πο-
λιτεία να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για-
τί εάν κλείσουν τα κέντρα υγείας ή τα πε-
ριφερειακά ιατρεία οι κάτοικοι των απο-
µακρυσµένων περιοχών όπως είναι οι συ-
µπατριώτες µου-Λεοντίτες θα έχουν σο-
βαρό πρόβληµα. ∆εν παραβλέπουµε ότι 
υπάρχει οικονοµική κρίση όπως επίσης 
ότι υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να 
βολευτούν και επιζητούν τη µετακίνησή 
τους στα αστικά κέντρα. 

Οφείλουν οι αρµόδιοι να µελετήσουν 
προσεκτικά τον υγειονοµικό χάρτη και να 
λάβουν υπ’ όψιν τους όλους τους παρά-
γοντες και να µην προβαίνουν σε βιαστι-
κές κινήσεις. Έχω την εντύπωση ότι µε την 
απουσία των χρηµάτων θα δούµε και πολ-
λά παράξενα να υιοθετούνται και απευθύ-
νοµαι και στην Υγειονοµική Περιφέρεια µε 
την οποία έχουµε παρακαθίσει σε πολλές 
συσκέψεις. Ακόµη-ακόµη έχει µπει και αυ-
τός είναι ένας προβληµατισµός, να κλείσουν 
κάποια κέντρα υγείας, µε τη δικαιολογία ότι 
στη ∆υτική Ελλάδα υπάρχουν πολλά, συ-
γκεκριµένα 75 κέντρα υγείας. Υπάρχει βέ-
βαια και ο αντίλογος. Μπορούν να γίνουν 
ορισµένες παρεµβάσεις γιατί πραγµατικά 
χρειάζεται µια εξοικονόµηση χρηµάτων 
και σωστότερη διαχείριση. 

Η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΑΝA∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλί-
ου ∆υτικής Ελλάδος-κάτοικος Κεφα-
λοβρύσου): 

Όσοι έχουµε µια δηµόσια θέση δεν είναι 
και τόσο απλό να σε αποδέχονται οι άλλοι 
να µιλάς ως πολίτης, αλλά θα προσπαθή-
σω να καλύψω και αυτή την πλευρά για 
την οποία προσήλθα.  Είµαστε στα χρόνια 
όπου εφαρµόζεται ο ‘’Καλλικράτης’’ και 
δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικός. 

Θα περιοριστώ µόνο στο Κέντρο Υγείας 
Χαλανδρίτσας, για το οποίο µπορώ να εκ-
φέρω τη γνώµη µου από τα προηγούµενα 
χρόνια λειτουργίας του. Καταθέτω την έκ-
πληξή µου για τη συµµετοχή τόσων κατοί-
κων και τόσων φορέων για τη συζήτηση, 
η οποία θα αναδείξει τα υπάρχοντα προ-
βλήµατα προς τη θετική πλευρά και καλό 
είναι να την ακούσουµε όλοι.

Το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας αποδυ-
ναµώνεται σταδιακά εξ όσων γνωρίζω ή 
αλλιώς δηµιουργείται, µια τάση φυγής. Οι 
δυνατότητες του είναι πολύ περισσότερες, 
από ότι µέχρι σήµερα παρείχε και αυτές θα 
πρέπει να αγωνιστούµε για να τις εξασφα-
λίσουµε. Οφείλουµε να είµαστε ρεαλιστές 
σε αυτές τις εποχές που ζούµε. 

Είναι αλήθεια ότι στην περιοχή του Κέ-
ντρου Υγείας Χαλανδρίτσας έγιναν πράγ-
µατα που κανείς δεν µπορούσε να φαντα-
στεί, ιδιαίτερα όταν πρωτοξεκινούσε τη λει-
τουργία του και στον κοινωνικό τοµέα και 
στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Προς 
αυτή την πλευρά θέλω να εστιαστεί και η 
δική µου τοποθέτηση, να δώσουµε δηλα-
δή τη δυνατότητα µε αντικειµενικό προσδι-
ορισµό και κριτήριο, να παρέχει το Κέντρο 
Υγείας Χαλανδρίτσας την υγεία που έχουν 
ανάγκη οι πολίτες της υπαίθρου. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ 
ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 
(κάτοικος Πλατανόβρυσης): 

Πολλές φορές χρειάστηκε η οικογένεια 
µου, επειδή έχουµε ηλικιωµένους γονείς, 
τα έκτατα απογευµατινά ιατρεία του Κέ-
ντρου Υγείας Χαλανδρίτσας. Συναντήσα-
µε τελευταία κάποιους ειδικευόµενους 
γιατρούς και όχι αυτούς που συνήθως 
βλέπαµε στο παρελθόν. Πρέπει όµως να 
οµολογήσουµε τη µεγάλη βοήθεια που 
προσέφερε ο ατοµικός φάκελος του ασθε-
νή από την αρχή της δηµιουργίας του Κέ-
ντρου Υγείας µε όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία. Αυτός ο φάκελος διευκόλυνε όλους 
τους εργαζόµενους στο κέντρο υγείας 
ακόµα και τους ανειδίκευτους γιατρούς 
προς τη σωστή αντιµετώπιση. Οσάκις σπα-
νίως χρειάστηκε να µεταβούµε από τον 
Κέντρο Υγείας στο Νοσοκοµείο οι εφη-
µερεύοντές του, έµειναν κατάπληκτοι για 
την όλη οργάνωση και πληρότητα του 
ιστορικού. 

Αναλογιζόµαστε τι θα µπορούσε να συµ-
βεί εάν τα Κέντρα Υγείας σταµατήσουν να 
λειτουργούν; ∆ικαιολογηµένα ανησυχούµε 
για το µέλλον µας αφού θα είµαστε αναγκα-
σµένοι ακόµα και για µία απλή περίπτωση 
να πηγαίνουµε στο νοσοκοµείο και µε πα-
ραµονή εκεί αρκετών ωρών. 

ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
(κάτοικος Χαλανδρίτσας): 

Συµφωνώ µε τα λεγόµενα των προλα-
λησάντων και σαν απλός πολίτης αυτά θα 
ήθελα και εγώ να καταθέσω.

Τοποθετήσεις πολιτών και φορέων Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
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ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ 
∆ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(κάτοικος Σαραβαλίου): 

Έχω κάποιες σκέψεις και θέλω να τις 
µοιραστώ µαζί σας. Σκέφτοµαι ότι στόχος 
της πολιτείας πρέπει να είναι οι εξυπηρε-
τήσεις των συµφερόντων του πολίτη κα-
θώς και οι καλές υπηρεσίες που θα του 
παρέξει.

Οι εκπρόσωποι της πολιτείας θέλουν να 
αναθεωρήσουν τις δοµές της Π.Φ.Υ., του-
λάχιστον αυτό έχει φτάσει µέχρι τα αυτιά 
µας µε το αιτιολογικό µάλιστα της βελτίω-
σης το παρεχοµένων υγειονοµικών υπη-
ρεσιών. Το κέντρο υγείας Χαλανδρίτσας 
όµως, κατά κοινή οµολογία των πολιτών, 
για τρείς περίπου δεκαετίες παρέχει πο-
λύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, 
ανάλογα και µε τις δυνατότητες που είναι 
στελεχωµένο. 

Τότε, σκέπτοµαι γιατί πρέπει να το υπο-
βαθµίσουµε µε την υποστελέχωσή του και 
να προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε 
παρεµφερείς δοµές, οι οποίες ενδεχοµέ-
νως στην πορεία να διαπιστώσουµε ότι δεν 
λειτουργούν όσο έπρεπε προς όφελος της 
τοπικής κοινωνίας, χάνοντας τοιουτοτρό-
πως χρόνο και χρήµα; Τότε αυτά δεν µας 
χρειάζονται. Αυτό που µας χρειάζεται εί-
ναι να το εξοπλίσουµε µε εργαστήρια και 
να το στελεχώσουµε µε επιπλέον προσω-
πικό που είναι απαραίτητο. Να συµπληρώ-
σουµε αυτό µε τις ελλείπουσες ειδικότη-
τες γιατρών όπως άλλωστε οφείλουµε σαν 
πολίτες και  όπως ως πολίτες οφείλαµε να 
είχαµε κάνει µε το ιδρυτικό του πλαίσιο τα 
προηγούµενα χρόνια. Με αυτό τον τρόπο 
θα ανεβάσουµε τον πήχη των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών πιο ψηλά. Τότε οι πολίτες 
πραγµατικά θα ανακουφιστούν και θα χα-
ρούν για αυτές τις υπηρεσίες. Οι πολίτες 
άλλωστε είναι αυτοί που το συντηρούν δια 
µέσω της φορολογίας των και από τους εµ-
µέσους φόρους.

   Με αυτόν τον τρόπο το κέντρο υγεί-
ας Χαλανδρίτσας θα εξυπηρετεί εκτός από 
το ∆ήµο Ερυµάνθου και τον τέως ∆ήµος 
Μεσσάτιδος κάτι που µε αφορά περισσό-
τερο. Γνωρίζω ότι καθηµερινά εξυπηρε-
τούνται οι υπερήλικες και οι οικονοµικά 
αδύναµοι πολίτες. Το ερώτηµα που εύ-
λογα τίθεται είναι τι θα γίνει µε όλους αυ-
τούς; Θα καταφεύγουν σε ένα από τα µε-
γάλα νοσοκοµεία της πόλης; Αυτά, µε αυ-
τή την τακτική δεν θα φορτωθούν µε πε-
ρισσότερους ασθενείς µε αποτέλεσµα να 
προκύψει αδυναµία εξυπηρέτησής των.

Θα παρακαλούσα ή θα απαιτούσα στο 
βαθµό που µε αφορά και στο βαθµό που 
µου επιτρέπεται να µην αλλάξει η δοµή της 

παρεχόµενης µέχρι σήµερα παροχής υπη-
ρεσιών, τουλάχιστον όσον αφορά το κέντρο 
υγείας Χαλανδρίτσας. Πιστεύω πως µόνο 
δεινά θα προσθέσει αυτή η αλλαγή στους 
κατοίκους, που έτσι και αλλιώς ταλαιπω-
ρούνται τα τελευταία έτη και θεωρώ επι-
πλέον πως δεν θα φέρει κάποιο καλύτερο 
οικονοµικό όφελος στην τοπική κοινωνία. 

ΣΩΤΗΡΙΕΣ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΤΟΥ ΚΥΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 
(κάτοικος Βασιλικού): 

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, οι 
οποίοι µας δίνουν τη δυνατότητα να πα-
ρουσιάσουµε τις απόψεις µας σε ένα τόσο 
σηµαντικό θέµα.                                           

Όπως είναι γνωστό σε όλους όλοι έχου-
µε ‘’αξιοποιήσει’’ µε οποιοδήποτε τρόπο το 
κέντρο υγείας Χαλανδρίτσας, το οποίο πα-
ρέχει όλα αυτά τα χρόνια ισότιµη περίθαλ-
ψη σε όλους τους ασθενείς µε τις σωτήρι-

ες παροχές πρώτων βοηθειών, µε την εκ-
παίδευση των νέων γιατρών και νοσηλευ-
τριών, µε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
παρακολούθησης των ασθενών κ.α. 

Οι πολίτες της υπαίθρου όπως και οι πο-
λίτες των αστικών κέντρων εργαζόµενοι 
το ίδιο, ίσως και περισσότερο, ζουν στην 
ίδια χώρα µε τους ίδιους νόµους, άρα πρέ-
πει να απολαµβάνουν και τις ίδιες παρο-
χές υγείας.

Θα επιθυµούσα να οδηγούσαµε τη συ-
ζήτηση µε ποιον τρόπο θα µπορούσαµε να 
εκσυγχρονίσουµε το κέντρο υγείας Χαλαν-
δρίτσας, µε προσωπικό για εξοπλισµό και 
πως θα µπορούσαµε να εξασφαλίσουµε 
περισσότερους πόρους και όχι να συζη-
τάµε πως θα εξασφαλίσουµε τη λειτουρ-
γία του για να µην κλείσει. 

ΝΑΙ ΣΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ 
ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ∆ΟΜΗ 
ΤΟΥ ΚΥΧ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
(κάτοικος Κρήνης): 

Εκπροσωπώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Κρήνης και τους κατοίκους της κοινότητας 
Κρήνης και θέλουµε να αξιώσουµε λόγο 
παραµονής των υπηρεσιών του κέντρου 
υγείας Χαλανδρίτσας. Οι κάτοικοι της Κρή-
νης ξεπερνούν τους 1200 και η πλειονό-
τητα αυτών εξυπηρετείται από το κέντρο 
υγείας Χαλανδρίτσας, όπου υπαγόµαστε 
από µια 25ετία περίπου. Στην Κρήνη κάθε 
Παρασκευή, η γιατρός µας, ξεπερνώντας 
τις δυνάµεις της, κατά γενική οµολογία, 
εξυπηρετεί πάρα πολλούς ασθενείς σύµ-
φωνα µε το νόµο και τους κανονισµούς.

Μας ανακοινώνονται όµως ορισµένα 
σχέδια για αλλαγές και νέες δοµές, οι οποί-

ες, όπως υπόγεια κυκλοφορεί και η απο-
δόµηση της χώρας, µας βάζουν σε υπο-
ψίες. Είµαστε εδώ για να υποστηρίξουµε 
την ευαρέσκειά µας στην ήδη υπάρχου-
σα λειτουργία του κέντρου υγείας Χαλαν-
δρίτσας και να ζητήσουµε µε µόνη τη δύ-
ναµη του λόγου και τον αριθµό των ατό-
µων που εκπροσωπούµε να παραµείνουν 
τα ιατρεία όπως είναι, να µην αποδοµη-
θούν αλλά αντίθετα να ενισχυθούν µε ια-
τρικό και λοιπό προσωπικό, το ίδιο και σε 
εξοπλισµό και όλα θα θέλαµε να είναι υπό 
την κάλυψη του κέντρου υγείας Χαλανδρί-
τσας. Κάτω δηλαδή από µια δοκιµασµένη 
και πετυχηµένη µονάδα υγείας. 

Η απλή λογική επιβάλλει να µην υπο-
χρεώνουµε τους ασθενείς σε µετακινήσεις 
προς άλλα ιατρεία ή νοσοκοµεία, όπου συ-
νήθως είναι χρονοβόρες µε καθυστερήσεις 
και πολλές φορές πληµµελείς. Όλοι επιζη-
τούµε το καλύτερο. Θέλουµε όµως να προ-
καλέσουµε τους αρµόδιους να αναµετρη-
θούν µε τα προβλήµατα που έχουµε για να 
µην προκύψουν επιπλέον νέες δυσκαµψί-
ες στην υγεία. 

ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΧ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(κάτοικος-Πρόεδρος Τοπικού Συµβου-
λίου Χρυσοπηγής): 

Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση αυτής 
της ηµερίδας. Βρισκόµαστε σήµερα στο 
ΚΥΧ σε ένα κέντρο υγείας που αποτελεί το 
βασικό πυλώνα για την παροχή της Π.Φ.Υ. 
για το ∆ήµο µας και για την περιοχή µας 
γενικότερα. Μια Π.Φ.Υ. η οποία δυστυχώς 
συνεχίζει και σήµερα να είναι ο βασικός 
ασθενής υγείας της χώρας µας. Μια Π.Φ.Υ. 
σε ένα κέντρο υγείας χωρίς όµως τον απα-
ραίτητο εξοπλισµό και προσωπικό, χωρίς 
γάζες και ασθενοφόρο στο οποίο χρειά-
στηκε κάποτε να καταφύγω για να διακο-
µίσω τον 85χρονο πατέρα µου, για ένα κά-
ταγµα στο πόδι, πριν από ένα χρόνο στο 
νοσοκοµείο. 

Μέσα από τη σηµερινή εκδήλωση ευ-
ελπιστούµε να επισηµάνουν οι φορείς και 
οι υπεύθυνοι την αναγκαιότητα της ύπαρ-
ξης, της ενίσχυσης και της στελέχωσης 
του ΚΥΧ, για την εξυπηρέτηση των κατοί-
κων της περιοχής. Μόνο έτσι θα δώσου-
µε το δικαίωµα σε όλους τους κατοίκους 
της περιοχής του ∆ήµου και της περιοχής 
γενικότερα για την αναµενόµενη προσδο-
κία και δικαίωση στο θεµελιώδες κοινωνι-
κό αγαθό, που είναι η υγεία όλων. 

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
(κάτοικος Πετρωτού): 

Ως Γενική Γραµµατέας του Συλλόγου 
Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος και 
ως κάτοικος Πετρωτού, του πρώην ∆ή-
µου Μεσσάτιδος, ανήκουµε και εµείς στην 
περιοχή υγειονοµικής ευθύνης του ΚΥΧ 
και ειλικρινά µε εντυπωσιάζει η συµµετο-

χή του κόσµου από όλη τη γύρω περιοχή.
Το κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας εξυπη-

ρετεί πολλούς από εµάς, όπως και από τα 
∆εµένικα, την Οβρυά, το Σαραβάλι, την 
Κρήνη και τη Θέα κ.α.

Εκ πατρός κατάγοµαι από τη Λακό-
πετρα και όσο ήµουν παιδί θυµάµαι τον 
πατέρα µου που µου έλεγε πριν 30 χρό-
νια ‘’παιδί µου ντύσου να πάµε στο κέ-
ντρο υγείας’’ . Το κέντρο υγείας έχει ση-
µαδέψει την παιδική µου ηλικία, αλλά και 
τώρα ως παιδί µεγάλων ανθρώπων, ως 
σύζυγος και ως µητέρα δύο παιδιών έχω 
χρειαστεί πάρα πολλές φορές τις υπη-
ρεσίες ενός κέντρου υγείας και µάλιστα 
αυτού του κέντρου υγείας που µας φι-
λοξενεί σήµερα. Όταν µιλάµε για υγεία, 
δεν µας απασχολεί το θέµα απόστασης 
προκειµένου να αντιµετωπιστούµε σω-
στά και έγκαιρα.

Το σύνθηµα του δικού µας Συλλόγου εί-
ναι ‘’κάλλιο το προλαµβάνειν παρά το θερα-
πεύειν’’ και νοµίζω ότι σε ένα κέντρο υγεί-
ας όπως το συγκεκριµένο πολλές φορές 
έχουµε λάβει την πρόληψη ως πρωταρχι-
κό θέµα. ‘Έχουµε συµµετάσχει σε αρκετές  
ενηµερωτικές ηµερίδες όπως καλή ώρα 
σήµερα, προκειµένου να έχουµε ένα δια-
χρονικό αποτέλεσµα και για να λυθεί εν-
δεχοµένως ένα ζήτηµα. 

Πιστεύω πως όταν ένα κέντρο υγείας 
λειτουργεί σωστά αποσυµφορεί κατ’ επέ-
κταση τα νοσοκοµεία. Πριν δηµιουργή-
σουµε µια νέα δοµή ας σκεφτούµε σήµε-
ρα, χωρίς να είµαι ειδικός, πως θα µπο-
ρούσαµε καλύτερα να γίνει. Θα ήθελα να 
θέσω ένα ερώτηµα και εάν είναι δυνατόν 
να απαντηθεί σήµερα.  Εάν υπάρχει µια δο-
µή, που λειτουργεί όπως είναι το κέντρο 
υγείας Χαλανδρίτσας µε τα όποια προβλή-
µατα κουβαλάει αντί να φτιάξουµε µια και-
νούρια δοµή γιατί να µην βελτιώσουµε την 
υπάρχουσα; να κάνουµε δηλαδή καλύτε-
ρη αυτή τη δοµή µε στελέχωση και εξο-
πλισµό, µε στόχο να λειτουργήσει ακόµα 
καλύτερα και να µην έχουµε το φόβο για 
ένα τυχόν αµφίβολο αποτέλεσµα, όπως 
ειπώθηκε, επιχειρώντας δοκιµαστικά µε 
κάτι καινούριο. 

∆εν είµαι αρνητής του καινούριου, αλ-
λά πριν πάµε σε αυτό ας ενισχύσουµε τη 
δοκιµασµένη τακτική.

∆ΕΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΧ

ΜΗΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(κάτοικος Σταροχωρίου-Πρόεδρος του 
Τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου): 

Θέλω να αναφερθώ σε µια προσωπική 
εµπειρία που είχα όταν βρέθηκα στην Κό-
νιτσα, στις 28 Οκτωβρίου. Είχα ένα πρό-
βληµα µε το πόδι µου και εκεί έµαθα ότι 
αυτό το κέντρο υγείας κάλυπτε µια τερά-
στια περιοχή. Εκεί όπου δυστυχώς έτρε-
χα για γάζες και τα υπόλοιπα. Εκεί όπου 
διαπίστωσα την κατηφόρα στην υγεία. Με 
κάλυψαν οι προηγούµενοι οµιλητές όσον 
αφορά τα θέµατα του προσωπικού και 
του εξοπλισµού. Επιθυµώ να κάνω µια 
πρόταση επειδή υποπτεύοµαι ότι σήµερα 
θα ακούσουµε ωραία λόγια, µεγάλες υπο-
σχέσεις και κάποια ψεµατάκια, φοβάµαι 
ότι το αποτέλεσµα τελικά θα είναι το ίδιο. 
Μήπως θα πρέπει να σταµατήσουµε και 
οι τοπικοί άρχοντες µαζί, αντί να παρακα-
λούµε, να αρχίσουµε να απαιτούµε και 
όσο µπορούµε και πιο δυναµικά; επειδή 
φοβάµαι πως δεν θα κάνουµε τίποτα. Μην 
ξεχνάτε τις διαµαρτυρίες της ΠΟΕ∆ΗΝ 
στην Αθήνα. 

ΤΟ ΚΥΧ ΕΧΕΙ ΒΟΗΘΗΣΕΙ 
ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑΚΗ

ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 (κάτοικος Οβρυάς-Πρόεδρος Χορευτι-
κού Οµίλου ‘’Καρατζάδες’’): 

Πιστεύω πως δεν υπάρχει κανείς που 
να υποστηρίζει ότι θα πρέπει να κλείσει 
το κέντρο υγείας. Όλα τα άλλα είναι εκ του 
πονηρού. Συµφωνώ µε τον προηγούµε-
νο οµιλητή.

Αυτά τα κέντρα υγείας έχουν βοηθήσει 
κόσµο και κοσµάκη, µικρούς και µεγάλους. 

Αυτοί που θα ταλαιπωρηθούν περισ-
σότερο είναι οι ηλικιωµένοι και όταν θέ-
λεις να κλείσεις µια δοµή, την απαξιώνεις 
και την οδηγείς στο κλείσιµο. Είναι γνω-
στή η συνταγή!

Ας σκεφτούν οι αρµόδιοι πριν πάρουν 
τις αποφάσεις τους ότι σε αυτά τα κέντρα 
υγείας κάποιοι έχουν βάλει ‘’πλάτη’’ και 
αγωνίστηκαν για να τα λειτουργήσουν και 
δεν έγιναν από µόνα τους. 

ΚΥΧ: 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΒΕΡΡΑ ΑΝΝΑ 
(κάτοικος Φαρρών): 

Επιθυµώ να αναφερθώ για τη χρησιµότη-
τα του δικού µας κέντρου υγείας, στο οποίο 
για 30 περίπου χρόνια εξυπηρετούνται οι 
γονείς µας µε την καλύτερη δυνατή περί-
θαλψη χωρίς να χρειαζόµαστε να πηγαί-
νουµε στα νοσοκοµεία, παρά τη σοβαρότη-
τα των προβληµάτων που αντιµετώπιζαν. 

Παρακαλούµε όλους το κέντρο υγείας 
Χαλανδρίτσας να παραµείνει όπως ήταν 
και µάλιστα ακόµα καλύτερο. 

Η ΥΓΕΙΑ & Η ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΠΑΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
(εκπαιδευτικός-∆ηµοτικός Σύµβουλος 
∆ήµου Ερυµάνθου): 

Βρίσκοµαι ανάµεσα στους τόσους, που 
γνωρίζουν πολύ βαθύτερα το θέµα για τη 
λειτουργία των κέντρων υγείας της περιο-
χής µας. Πρώτον: αν γυρίσουµε προς τα πί-
σω και αναζητήσουµε µια µεταρρύθµιση 
που έγινε όλοι θα σταµατήσουµε στα κέ-
ντρα υγείας. Αυτό από µόνο του κάτι δεί-
χνει. ∆εν ξέρω αν υπάρχουν ανάλογες µε-
λέτες στα θέµατα υγείας των δοµών αυτών, 
αλλά το να γυρίζουµε όλοι πίσω κάτι σηµα-
ντικό δείχνει και πρέπει να αξιολογηθεί. 

∆εύτερον: επειδή βρισκόµαστε µετά από 
10 χρόνια οικονοµικής κρίσης γνωρίζουµε 
ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι συνδη-
µότες µας άφησαν τον τόπο τους, ο κυρι-
ότερος λόγος είναι ο οικονοµικός. Σε αυ-
τό το λόγο έρχονται να προστεθούν και οι 
ελλιπείς υπηρεσίες υγείας. Βλέπουµε συ-
µπατριώτες µας που σκέφτονται την πε-
ρίπτωση να φύγουν από τις ρίζες τους. 

(συνέχεια στη σελίδα 8)

Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
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Αν όλους αυτούς δεν µπορέσουµε να 
τους στηρίξουµε και µε σωστές δοµές της 
υγείας και της µέσης εκπαίδευσης, τότε εί-
ναι επιπλέον βέβαιο ότι θα τους δηµιουργή-
σουµε και άλλους λόγους µετοίκησής των. 
Επίσης κατανοώντας ότι το 2017 δεν είναι 
1982 ούτε 1985 και ότι έχουν υπάρξει αλ-
λαγές, κατά συνέπεια µε πολύ σοβαρό τρό-
πο πρέπει να συζητηθούν, να γίνουν γνω-
στές στην κοινωνία και να ληφθούν οι ανά-
λογες αποφάσεις. Ειδικά σε αυτή την πε-
ριοχή που υπάρχουν τα δυο κέντρα υγεί-
ας και έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστι-
κά και πολύ συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

Αξιολογώντας όλη αυτή την εµπειρία και 
τη γνώση, που έχει προκύψει όλα αυτά τα 
χρόνια θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να αγω-
νιστούµε και να τα αλλάξουµε προς το κα-
λύτερο και όχι να τα καταργήσουµε. 

Η υγεία και η παιδεία πρέπει να είναι έξω 
από τις διαδικασίες αλλαγών. Μακάρι να ξε-
κινήσει από αυτή την περιοχή ένας αγώ-
νας εφόσον συγκεντρωθούµε πολλοί και 
να διεκδικήσουµε ταυτόχρονα τα δικαιώ-
µατά µας και για την υγεία και για την παι-
δεία και να µπορέσουµε να τα θέσουµε έξω 
από τις µνηµονικές υποχρεώσεις. Συγχα-
ρητήρια για την εκδήλωση. 

ΚΥΧ: Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
(κάτοικος Χαλανδρίτσας): 

Συγχαρητήρια. Είναι αναγκαίες τέτοιες 
συγκεντρώσεις.

Οι Σύλλογοι και ο ∆ήµος Ερυµάνθου 
που αναλαµβάνουν να διεκπεραιώσουν 
τέτοιες συναντήσεις έχουν αποδείξει ότι 
τα καταφέρνουν και τους οφείλουµε πολ-
λούς επαίνους.

Ο κ. Μήλας είπε ότι δεν θα πρέπει να 
πάµε στο παρακαλετό, αλλά θα πρέπει να 
απαιτούµε. Θα απαιτήσουµε λοιπόν για µια 
τέτοια δοµή όπως είναι το κέντρο υγείας 
Χαλανδρίτσας, που αποδεδειγµένα είναι 
ικανό να ανταπεξέλθει σε πολλές ανάγκες 
και απαιτήσεις για την περιοχή και να µεί-
νει και να ενισχυθεί. 

Θα απαιτήσουµε και θα βγούµε στους 
δρόµους εάν χρειαστεί. Θα απαιτήσου-
µε να ενισχυθεί το κέντρο υγείας Χαλαν-
δρίτσας, το χρωστάµε άλλωστε σε αυτούς 
που το έφτασαν µέχρι σήµερα να είναι ένας  
από τους σηµαντικότερους φορείς στο εί-
δος του σε παροχή υγείας στην περιοχή 
και όχι µόνο. 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΧ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΝΑ 
(κάτοικος Χαλανδρίτσας): 

Θέλουµε το κέντρο υγείας Χαλανδρίτσας 
να είναι κοντά µας. Ως κάτοικος της Χαλαν-
δρίτσας δεν µπορούσα ποτέ να διανοηθώ 
ότι το δικό µας κέντρο υγείας θα φτάσει 

στο κλείσιµο. Θέλουµε όµως την καλύτε-
ρη στελέχωση και τον καλύτερο εξοπλισµό. 
Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ανά-
γκη των υπηρεσιών του. Όχι στο κλείσιµο 
και όχι στην αποδυνάµωσή του. 

ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΝΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΜΕ

ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 (κάτοικος Οβρυάς): 

Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα 
προσωπικό γεγονός. Ως εργαζόµενος στο 
εδώ ταχυδροµικό κατάστηµα της Χαλαν-
δρίτσας για πολλά χρόνια µου συνέβη ένα 
έκτακτο περιστατικό υγείας και εάν δεν 
ήµουν τόσο κοντά στο κέντρο υγείας δεν 

ξέρω εάν θα είχα την πιθανότητα να ζήσω. 
Στο ΚΥΧ µου προσεφέρθηκαν ιατρικά ότι 
ήταν δυνατό για να φτάσω σώος έως την 
καρδιολογική µονάδα του νοσοκοµείου 
και εκεί να ολοκληρώσω την αντιµετώπι-
σή µου. 

Επιθυµώ να είµαι και εγώ ένας που θα 
ισχυριστούν το ΝΑΙ στη στελέχωση και ΟΧΙ 
στην αποδυνάµωση. Τάσσοµαι µε την πρό-
ταση του κ. Μήλα και τονίζω µε τη σειρά 
µου εάν χρειαστεί και κάτι παραπάνω,  να 
αντιδράσουµε και να διαµαρτυρηθούµε.

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΜΕ ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΧ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
(οµότιµος Καθηγητής-Πρόεδρος Γη-
ριατρικής & Γεροντολογικής Εταιρείας 
Ν.∆. Ελλάδος): 

Η Γηριατρική & Γεροντολογική Εταιρεία 
Ν.∆. Ελλάδος ήταν παρούσα πολλές φο-
ρές σε αυτό το χώρο και σε άλλες παρό-
µοιες αίθουσες µε σκοπό να παρέξει υπη-
ρεσίες υγείας και να βελτιωθεί η ποιότητα 
ζωής των ηλικιωµένων.

Να µην ξεχνάµε ότι σε λίγα χρόνια το 30% 
του Ελληνικού πληθυσµού θα είναι πάνω 
από 65 ετών. όσοι βέβαια ζουν έως τότε!

Το ΚΥΧ στήθηκε από τον πρώτο ∆ιευ-
θυντή, ο οποίος δεν θέλει παρόµοιες ανα-

φορές λόγω χαρακτήρος. Το 1985 πολλοί 
γιατροί εγκαταλείψαµε τα ιατρεία µας και 
ενταχθήκαµε στο Εθνικό Σύστηµα Υγεί-
ας (ΕΣΥ) και προσπαθήσαµε την ανάδει-
ξή του, τη στελέχωσή του και τον εξοπλι-
σµό του. Επίσης προσπαθήσαµε όλοι µαζί 
και ο καθένας από τη θέση του για τη σω-
στή λειτουργία του ΚΥΧ. Στα 31 της υπη-
ρεσίας µου στην Ιατρική Σχολή του Παν/
µίου Πατρών έως το 2012 έγιναν εδώ σε 
αυτό το χώρο πολλά µαθήµατα εξειδίκευ-
σης των νέων γιατρών και νοσηλευτριών. 
Μεγαλώσαµε µαζί τους αλλά όπως και τό-
τε ο υπεύθυνος της παρούσας µονάδας 
προσφέραµε και διδάξαµε αγάπη και µό-
νον αγάπη για τους αρρώστους, αλλά και 
αγάπη για το γιατρό. Αυτό ήταν το µότο 
αυτής της υγειονοµικής µονάδας και εκεί 
βρίσκεται η µεγάλη κοινωνική προσφορά 
του, µε διάδοχο σήµερα τον επίσης ικανό 
κ. Γρηγόρη Αλόκριο.

Εκείνο που έχει επίσης µεγάλη σηµα-
σία ήταν όταν έρχονταν ασθενής στο Νο-
σοκοµείο µας το Ρίο από το ΚΥΧ ήταν πά-
ντα εφοδιασµένος µε το ιστορικό του, όπως 
είπαν και οι προλαλήσαντες και σας πλη-
ροφορώ ότι από το 1990 έως το 2012 που 

έφυγα από το πανεπιστήµιο ελάχιστοι προ-
σείρχοντο από το ΚΥΧ και ποτέ χωρίς να 
υπάρχει σοβαρός λόγος. 

Αν τυχόν το ΚΥΧ υποστελεχωθεί ή χαθεί 
ή αλλάξει ο προορισµός του πιστεύω ότι 
πολλά δεινά θα έρθουν και ιδιαίτερα στους 
ηλικιωµένους της περιοχής.

Καλή επιτυχία στη σηµερινή εκδήλωση. 

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΘΑ 
ΜΕ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ 
(πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών): 

Η χώρα µας δυστυχώς έχει ταχύτατη 
γήρανση. Είµαστε η 5η χώρα στον κόσµο 
που έχουµε αυτά τα χαρακτηριστικά, επί-
σης υπάρχει έντονη  η υπογεννητικότητα.

Είµαστε υποχρεωµένοι να λάβουµε µέ-
τρα για να αντιµετωπίσουµε έγκαιρα την 
αύξηση του πληθυσµού της τρίτης ηλικί-
ας, η οποία θα φέρει µεγάλη αύξηση τις 
δαπάνες της υγείας.

ΑΝ ∆ΕΝ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ 
ΤΑ ΚΥ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ 
ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ 
(Πρόεδρος του Οµίλου ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ):

 Συγχαρητήρια. Έπρεπε κ. πρώην ∆ιευ-
θυντά του κέντρου υγείας Χαλανδρίτσας 

να υπάρχει ή να έχετε δηµιουργήσει µία 
ανάλογη αίθουσα για να χωρέσει τόσο κό-
σµο που έχετε σήµερα, όπως ένα αµφιθέ-
ατρο. Αυτή η συγκέντρωση και από τα πε-
ρίχωρα, πρέπει να γίνεται συχνά για να πα-
ραδειγµατιζόµαστε όλοι.

Πριν από λίγες ηµέρες και ευχαριστώ το 
νυν ∆ιευθυντή κ. Αλόκριο και όλο το προ-
σωπικό του ΚΥΧ πραγµατοποιήσαµε σε αυ-
τό το χώρο από τον όµιλο των εθελοντών 
κατά του καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ έλεγ-
χο µαστού σε 255 γυναίκες της περιοχής, 
όπου και συναντήσαµε µια εξαιρετική συ-
µπεριφορά των εξεταζοµένων γυναικών. 

Ποιος είπε ότι θα µας κλείσουν τα κέ-
ντρα υγείας; Βεβαίως και να µην κλείσουν. 
Αλλά εάν δεν στελεχωθούν ποιος ο λόγος 
να υπάρχουν; Όταν π.χ. έρχοµαι σε αυτό το 
κέντρο υγείας ή στην Ακράτα που θα πάµε 
σε λίγες µέρες ή σε ένα άλλο κέντρο υγεί-
ας των Καλαβρύτων ή της Τριταίας και δεν 
βρίσκουµε τίποτα από αυτά που θα έπρε-
πε και συναντούµε µόνο την κατάθεση ψυ-
χής των λιγοστών εργαζοµένων βλέπου-
µε, αλλά και την αγάπη και την αλληλεγ-
γύη προς τον ασθενή. Οφείλει η πολιτεία να 
επανδρώσει τα κέντρα υγείας και να καλύ-

ψει τα µεγάλα κενά που υπάρχουν. Η πολι-
τεία οφείλει να παρέχει στα κέντρα υγείας 
και στους ανθρώπους που καταφεύγουν 
σε αυτά την απαραίτητη στήριξη.

 Άκουσα Οβρυά, Σαραβάλι, Πετρωτό και 
διερωτώµαι γιατί έρχονται όλοι αυτοί στο 
κέντρο υγείας Χαλανδρίτσας; Σας ερωτώ 
γιατί έρχονται στη Χαλανδρίτσα; Την απά-
ντηση τη γνωρίζετε καλύτερα από εµένα. 
Σας εύχοµαι να έχετε υγεία και ο  Θεός να 
βάλει το χέρι του.  

ΕΙΜΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ
 ‘’ΠΕΛΑΤΗΣ’’ ΤΟΥ ΚΥΧ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
(κάτοικος Χαλανδρίτσας ετών 89): 

Σύντοµα θα πω για το δικό µας νοσοκο-
µείο, στο οποίο 4 φορές έχω σώσει τη ζωή 
µου και το έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φο-
ρές µέχρι σήµερα. Μια από αυτές τις φορές 
ήρθα τα µεσάνυχτα µε πολύ υψηλή πίεση 
και µε ήπιο εγκεφαλικό και χάρη στη φρο-
ντίδα των γιατρών που εφηµέρευαν γλίτω-
σα τα χειρότερα. Η µεταφορά µου σε νοσο-
κοµείο θα ήταν επικίνδυνη για τη ζωή µου. 

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ 
(πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών): 

Ευχαριστώ όλους τους πολίτες για τις 
τοποθετήσεις των. Το σκεπτικό της σηµε-
ρινής ηµερίδας ήταν ο λόγος πρώτα στους 
πολίτες, ώστε να τους ακούσουν και οι εκ-
πρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
οι εκπρόσωποι της 6ης Υγειονοµικής Πε-
ριφέρειας µε σκοπό την αναγκαία ανα-
βάθµιση των κέντρων υγείας όσον αφο-
ρά την ύπαιθρο.

Παραχωρώ τη µικρόφωνο στον ∆ιευ-
θυντή του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας 
κ. Αλόκριο και µετά θα ακούσουµε τους 
άλλους δυο ∆ιευθυντές που είναι σήµε-
ρα παρόντες, ΚΥ Ερυµάνθειας κ. Πανα-
γιώτη Κόλλια και του ΚΥ Ακράτας κ. Σπύ-
ρο Μάρκου.

ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΟΚΡΙΟΣ 
(∆ιευθυντής ΚΥΧ):

 Βάζοντας τα πράγµατα σε µια σειρά για 
να µην διαρρέουν λάθος µηνύµατα , δεν 
έχει ειπωθεί ποτέ µέχρι σήµερα από επί-
σηµα χείλη ότι θα κλείσει αυτό το κέντρο 
υγείας Χαλανδρίτσας και όχι µόνο αυτό. 
Εδώ είναι παρόντες και οι εκπρόσωποι της 
6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, ο ∆ιοικη-
τής κ. Παν. Νικολόπουλος και ο Υποδιοι-
κητής κ. ∆ηµ. Κωστακιώτης, οι οποίοι και 
µας τιµούν µε την παρουσία τους και µε 
τους οποίους οφείλω να αναφέρω ότι η 
συνεργασία µας είναι πολύ καλή. ∆εν έχει 
αναφερθεί µέχρι σήµερα κάποια ανάλογη 
σκέψη εκτός και αποδειχθώ ως απατηµέ-
νος σύζυγος και το µάθω τελευταίος….. 
Μέχρι σήµερα η συµπαράσταση των είναι 
πάρα πολύ σηµαντική οπότε και δεν θα 
ήθελα να στρέψουµε τη συζήτηση προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Θα αναρωτηθείτε ίσως όλοι γιατί όλη αυ-
τή η συγκέντρωση; Μαζευτήκαµε γιατί πο-
λύ σύντοµα θα σας αναφέρουµε τις δρα-
στηριότητες του ΚΥΧ και πως όλη αυτή η 
δραστηριότητα θα ενισχυθεί για να προ-
σφέρουµε πολύ περισσότερα στους πολί-
τες της περιοχής µας και όχι µόνο. 

Πολλοί δεν γνωρίζετε ότι έχουµε πολ-
λές επισκέψεις ασθενών και από την Πά-
τρα για τους λόγους που ήδη αναφέρθη-
καν. Στο ΚΥΧ εξυπηρετούνται και συντο-
µότερα αλλά και καλύτερα και όχι επειδή 
είµαστε καλοί γιατροί. Το ποιος είναι καλός 
γιατρός και ποιος δεν είναι αυτό άλλοι θα το 
κρίνουν. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθού-
µε και δικαιούµαστε να µας το αναγνωρί-
ζουν. Τ’ αποτελέσµατα πολλές φορές µας 
δικαίωσαν, καθώς, επίσης και ο καθηµε-
ρινός αγώνας µας παρά τις σοβαρές ελ-
λείψεις µας.

Η οικονοµική κρίση βλάπτει σοβαρά την 
υγεία είναι ένας γενικός κανόνας και ίσως 
περισσότερο είναι η ηθική κρίση που βι-
ώνουµε είναι αυτή που µας οδήγησε στις 
χρόνιες στρεβλώσεις, γύρω από το χώρο 
της υγείας που επίσης µας έχουν φτάσει 
σε αυτή την κατάσταση. 

Από το Υπουργείο Υγείας είναι γεγονός 
ότι ο Υπουργός, ο οποίος πρόσφατα ανα-
κοίνωσε το όραµα του Υπουργείου, στο 
οποίο δεν µπορούµε να εναντιωθούµε, 
αλλά να συµπαραστεκόµαστε δίπλα του 
και να το υλοποιήσουµε.  

 Το ΚΥΧ ακολουθώντας τις κατευθύν-
σεις του Υπουργείου Υγείας και έχοντας 
ως πυξίδα τη διακήρυξη της Άλµα Άτα, 
όπου καθορίσθηκε ο ηγετικός ρόλος της 
ΠΦΥ στην κοινωνία.

 Έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πο-

Η ΥΓΕΙΑ 

ΣΤΗΝ 

ΥΠΑΙΘΡΟ

(συνέχεια από τη σελίδα 7)

Γρηγόρης Αλόκριος Ιωάννης Σουβαλιώτης
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λιτών ως ένας φορέας υγείας  όπου υπάρ-
χει πρόσβαση σε αποτελεσµατική φροντί-
δα υγείας, χωρίς ανισότητες, όπου στο κέ-
ντρο του ενδιαφέροντος είναι η πρόληψη. 

Ο ρόλος του ΚΥΧ είναι καθοριστικός λό-
γω των πολλαπλών υπηρεσιών που οφεί-
λει να προσφέρει στην κοινότητα. 

Η Π.Φ.Υ. είναι το πρώτο σηµείο επαφής 
των πολιτών µε το σύστηµα υγείας, λει-
τουργώντας ως «πυλωρός» (gatekeeper) 
ή «φίλτρο» των περιστατικών που προσέρ-
χονται σε αυτά, πριν αυτά προωθηθούν 
στη νοσοκοµειακή φροντίδα. Περιλαµβά-
νει όλο το εύρος των υπηρεσιών διάγνω-
σης, θεραπείας και αποκατάστασης κοντά 
στον τόπο διαµονής και εργασίας των ατό-
µων, καθώς και την πρόληψη και την προ-

αγωγή της υγείας στην αντιµετώπιση της 
νόσου και στη διασφάλιση ενός ικανοποι-
ητικού επιπέδου υγείας. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ:

Όραµα του Υπουργείου Υγείας είναι όλες 
οι Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας να είναι συ-
νεχώς βελτιούµενες, διευρυνόµενες και 
οικονοµικά βιώσιµες για όλους της πολί-
τες της Χώρας. Στη διαρκή βελτίωση της 
υγείας του πληθυσµού και τη µείωση των 
ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας, µέσω 
της ασφάλειας και της ποιότητας των πα-
ρεχόµενων υπηρεσιών υγείας.

Η πρόληψη και η θεραπεία µε την αύξη-
ση των φορτίων της νοσηρότητας και της 
θνησιµότητας από τα χρόνια νοσήµατα ανα-
δεικνύει τα µείζονα υγειονοµικά προβλή-
µατα που επιβαρύνουν τους προϋπολογι-
σµούς και τα συστήµατα υγείας. 

Στη συνέχεια ανέφερε τι περιλαµβάνει 
η Π.Φ.Υ πέραν από τις ιατρικές και νοση-
λευτικές υπηρεσίες που έχουν ως σκοπό 
την πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών 
της υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία σε 
νοσοκοµείο. Επίσης µίλησε για  την παρο-
χή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής, στον 
πρωτογενή και τον δευτερογενή τοµέα, 
που εστιάζουν ιδίως στα κρίσιµα προβλή-
µατα των επιδηµιών και των παραγόντων 
κινδύνου της υγείας, όπως είναι η παχυ-
σαρκία, η χρήση αλκοόλ, εξαρτησιογόνων 
ουσιών και καπνού από ευαίσθητες οµά-
δες πληθυσµού.

H Π.Φ.Υ στην Ελλάδα παρουσιάζει µεγά-
λες αδυναµίες….. µε υποχρηµατοδότηση 
και υποστελέχωση, µη-καταρτισµένο και 
προσανατολισµένο στην Π.Φ.Υ., ανισότητες 
πρόσβασης, ασυνέχεια στην φροντίδα, χα-
µηλή αποδοτικότητα, απουσία σχεδιασµού.

Ο ∆ήµος Ερυµάνθου είναι δήµος της πε-
ριφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, που συστά-
θηκε µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης και 
προήλθε από την συνένωση των προϋ-
παρχόντων δήµων Τριταίας, Φαρρών και 
των κοινοτήτων Καλεντζίου και Λεοντί-
ου. Η έκταση του νέου δήµου είναι 582,93 

τ.χλµ. Η έκταση του τέως ∆ήµου Φαρρών 
είναι 236.748 στρ. και αποτελείται από 19 
δηµοτικά διαµερίσµατα και 56 οικισµούς 
µε έδρα τη Χαλανδρίτσα.

Ο ∆ήµος Πατρέων µετά τη συνένωσή 
του µε τους Πρώην ∆ήµους Παραλίας, 
Μεσσάτιδος, Βραχναιίκων και Ρίου, κα-
ταλαµβάνει µια συνολική έκταση που αγ-
γίζει τα 334 τ.χλµ. Η έκτασή του τέως ∆ή-
µου Μεσσάτιδας είναι 66.366 στρέµµατα 
και αποτελείται από 7 ∆.∆. 

Στο ΚΥΧ υπηρετούν: Έντεκα γιατροί εντός 
και εκτός του ΚΥΧ (εννέα µόνιµοι, ένας 
επικουρικός, ένας αποσπασµένος), πέντε 
νοσηλεύτριες (µια σε µακροχρόνια άδεια), 
µια µαία, ένας διοικητικός, ένα άτοµο στην 
υποδοχή, ένα άτοµο στην καθαριότητα. 

Στο δυναµικό του υπάρχουν άλλοι τέσ-
σερεις γιατροί και δύο επισκέπτριες υγεί-
ας που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 
άλλες δοµές, της Πάτρας.

Η Κίνηση των Ιατρείων του ΚΥΧ για 
το 2016 ήταν: 

α) Στο Κ.Υ. Χαλανδρίτσας : 23.494 επισκέ-
ψεις, β) Στα Περιφερειακά Ιατρεία : 30.676 
επισκέψεις, µε σύνολο επισκέψεων : 54.170

Με την εξωστρέφεια του ΚΥΧ έχουµε 
αναπτύξει πάρα πολλές δράσεις πέραν από 
αυτές που οι περισσότεροι συναντάτε εδώ 
στην καθηµερινότητά µας. Θέλω να τονί-
σω τη λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέ-
λου του µοναδικού σε κέντρο υγείας στην 
Ελλάδα και ασφαλώς όχι τυχαία µαζί µε τη 
µονάδα υγείας Ζαρουχλείκων στην Πά-
τρα. Λειτουργούµε τον ατοµικό ηλεκτρο-
νικό φάκελο υγείας και από τα συµπερά-
σµατα από τα οποία εξάγονται και από τα 
οποία άµεσα ενηµερώνεται το Υπουργείο 
Υγείας και το Η∆ΙΚΑ, ώστε στη συνέχεια 
να καθιερωθεί πανελληνίως.  

Συνοπτικά οι δράσεις του Κ.Υ.Χ. για 
το 2016 ήσαν οι:

1.Η πιλοτική λειτουργία Ατοµικού Ηλε-
κτρονικού Φακέλου Υγείας ως µοναδικό 
Κέντρο Υγείας στην Ελλάδα (σε συνεργα-
σία µε τη Μ.Υ. Ζαρουχλέικων)

2. Η διοργάνωση ενηµερωτικών εκδη-
λώσεων για τους πολίτες της περιοχής µας 

3. Η συνεργασία µε τη Γηριατρική 
Γ.Ε.Ν.Ε. α) στο Πανευρωπαϊκό πρόγραµ-
µα Frailsafe και β) στο ΗΠΙΟΝΗ  2016 του 
Υπουργείου Υγείας 

4. Η συνεργασία µε τα ΤΕΙ Νοσηλευτι-
κής Πατρών και η διεξαγωγή προληπτι-
κών δράσεων στην περιοχή µας 

5. Η συνεργασία µε το ΚΕΕΛΠΝΟ για 
την επιτήρηση των λοιµωδών νοσηµάτων 

6. Οι προληπτικές παρεµβάσεις σε παι-
διά και εγκύους 

7. Οι κατ΄οίκον επισκέψεις στα σπίτια 
κατακεκλιµένων  ηλικιωµένων

8. Οι ενηµερωτικές οµιλίες ιατρών σε 
ιατροκοινωνικές εκδηλώσεις και σχολεία

9. Η επιτήρηση και η παρέµβαση στον εµ-
βολιασµό των κατοίκων της περιοχής µας  

10. Η εθελοντική συµµετοχή ιατρών στα 
δηµοτικά ιατρεία του ∆ήµου Πάτρας 

11. Η συνεργασία µε τους φορείς και 
τους συλλόγους της περιοχής µας  

12. Η ενεργός συµµετοχή των ιατρών 
του ΚΥΧ σε επιστηµονικά συνέδρια µε ερ-
γασίες, οµιλίες, ανακοινώσεις. 

Έχει αποδειχθεί, ότι όσο η πυκνότητα των 
γιατρών πρωτοβάθµιας φροντίδας αυξά-
νεται, η θνησιµότητα µειώνεται και επίσης 
περιοχές µε «ισχυρότερο» σύστηµα πρω-
τοβάθµιας φροντίδας σε οργανωµένες δο-
µές φαίνεται να έχουν καλύτερα αποτελέ-
σµατα για την υγεία. Ταυτόχρονα, περιο-
χές µε µεγαλύτερο αριθµό γιατρών πρω-
τοβάθµιας φροντίδας έχουν χαµηλότερη 
συνολική δαπάνη για την υγεία 

ΤΟ ΚΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ 
ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 
(∆ιευθυντής ΚΥ Ερυµάνθειας): 

Θα είµαι επιγραµµατικός. Πρώτον το ΚΥ 
Ερυµάνθειας κατέχει πανελληνίως ένα αρ-
νητικό ρεκόρ. Λειτουργεί επί 20 χρόνια µε 
µια µόνο νοσηλεύτρια. Εάν κάποιο ΚΥ κα-
ταρρίψει αυτό το ρεκόρ εµείς θα σταµατή-
σουµε να διαµαρτυρόµαστε για έλλειψη 
νοσηλευτριών. 

∆εύτερον. Λόγω έλλειψης ασθενοφό-
ρου, φυλάκων και νοσηλευτριών οι εφη-
µερεύοντες γιατροί στο ΚΥ εκτελούν κα-
θήκοντα γιατρού, ταυτόχρονα και φύλα-
κα, τραυµατιοφορέα, νοσηλευτή και ενί-
οτε καθαρίστριας.

Τρίτον. Στη µεγάλη κακοκαιρία που είχα-
µε για 20 περίπου µέρες στο ΚΥ Ερυµάν-
θειας δεν υπήρχε πετρέλαιο, τουτέστιν δεν 
υπήρχε θέρµανση. Η πρώτη εντολή που δί-
νει ο γιατρός στον ασθενή για να τον εξε-
τάσει είναι να αφαιρέσει τα ρούχα του. Η 
εντολή αυτή δεν ήταν δυνατόν να εφαρ-
µοστεί αφού υπήρχε ο κίνδυνος ο ασθε-
νής να υποστεί µεγαλύτερο και σοβα-
ρότερο πρόβληµα από αυτό που ήρθε. 

Με βάση αυτά τα τρία παραδείγµα-
τα που ανέφερα θα έπρεπε να κατα-
θέσω τις γενικότερες προτάσεις µου, 
αλλά δεν προτίθεµαι να το πράξω. Θα 
αρκεστώ σε µια µόνο ευχή, εύχο-
µαι στην επόµενη συνάντηση που 
θα κάνουµε οι αρµόδιοι φορείς µε 
τις ενέργειές τους να µην µου επι-
τρέψουν να πω τα ίδια. 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 
(∆ιευθυντής ΚΥ Ακράτας): 

Τα περισσότερα τα ανέφεραν οι προη-
γούµενοι πολίτες και µάλιστα πολύ πα-
ραστατικά. 

∆εν ξέρω πολλά πράγµατα για την πε-
ριοχή σας. Είναι η δεύτερη φορά που 
σας επισκέπτοµαι, θα σας αναφέρω µό-
νο τη δική µου εµπειρία, στην περιοχή 
όπου υπηρετώ την Ακράτα από το 2001. 

∆εν θα αναφέρω µόνο για την ευθύ-
νη της πολιτείας, αλλά θα πω και για την 
ευθύνη των πολιτών. Όταν ανέλαβα το 
ΚΥ της Ακράτας είχα να αντιµετωπίσω 
το εξής φαινόµενο,  µε τους πολίτες της 
περιοχής, οι οποίοι  έφερναν σε ‘’κού-
τες’’ τα βιβλιάρια για συνταγές για να 
τις αντιγράψουν οι γιατροί, χωρίς καµία 
προηγουµένως ιατρική εξέταση. Τότε 
τους αναφέραµε ότι αυτή η τακτική θα 
υποβαθµίσει το ΚΥ της Ακράτας και θα 
οδηγήσει σε φαινόµενα διαφθοράς. Ήδη 
στα χρέη όπως ανακοίνωσε η ηγεσία του 
Υπουργείου ένα µεγάλο µέρος της σπα-
τάλης οφείλεται και στις ανεξέλεγκτες 
συνταγογραφήσεις. Όταν τους τονίσα-
µε λοιπόν ότι αυτός ο τρόπος σταδιακά 
θα οδηγήσει σε υποβάθµιση και ο για-
τρός θα είναι ένας σκέτος συνταγογρά-

φος, κανείς δεν µας άκουσε και µάλιστα 
µε πρωτοβουλία του τότε ∆ηµάρχου της 
Ακράτας οργανώθηκαν ακόµα και συλ-
λαλητήρια για να τους επιτρέψουµε την 
αναγραφή των φαρµάκων χωρίς καµία 
ιατρική εξέταση.

Στην πορεία όλα αυτά διορθώθηκαν 
µε µεγάλο κόστος των γιατρών που υπη-
ρετούσαν. 

Ειπώθηκε από την περιρρέουσα κατά-
σταση ότι τα ΚΥ θα κλείσουν. Κάτι ανάλο-
γο δεν αναγράφεται πουθενά και µε όσους 
φορείς το συζητήσαµε, µας το διέψευσαν.

Η πολιτεία εφάρµοσε µια στρατηγική 
από το 1985 για να δηµιουργήσει τα ΚΥ, τα 

οποία δεν προσφέρουν µόνο πρωτοβάθ-
µια περίθαλψη και επιτρέψτε µου να πω ότι 
αυτός ο όρος είναι τεχνητός. ∆εν υπάρχει 
πρωτοβάθµια, ούτε δευτεροβάθµια φρο-
ντίδα υγείας και ότι η Alma Ata κατά την 
άποψή µου είναι πλέον ξεπερασµένη και 
άρα χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο. Πιστεύω 
ότι αυτό θα γίνει τα επόµενα χρόνια.

Το κέντρο υγείας προσφέρει υπηρεσί-
ες καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. ∆εν 
υπάρχει ΚΥ σε όλη την Ευρώπη που να 
λειτουργεί όλο το 24ωρο και αυτό για τη 
χώρα µας είναι ένα µεγάλο πλεονέκτηµα. 
Ήδη οι περισσότεροι πολίτες όταν πάνε στα 
νοσοκοµεία θα περιµένουν τουλάχιστον 6 
ώρες για να εξυπηρετηθούν, ενώ στο ΚΥ 
η εξυπηρέτηση είναι άµεση, σε 20 λεπτά.

Άρα τι χρειαζόµαστε; Τα κέντρα υγείας 
χρειάζονται  ένα σύγχρονο εξοπλισµό, το 
οποίο δεν έχει και µεγάλο κόστος. Επίσης 
χρειαζόµαστε και προσωπικό κυρίως νο-
σηλευτικό. Έχουµε φτάσει αρκετές φορές 
στο σηµείο να ‘’αιµοδοτούµε’’ προσωπικό 
των ΚΥ προς τα νοσοκοµεία για την κάλυ-
ψη των εκεί αναγκών, ενώ αντίθετα όταν 
εµείς χρειαζόµαστε σαν ΚΥ ανάλογο προ-
σωπικό (φύλακες, νοσηλευτικό, κλπ) δεν 
µας το παρέχουν.  Αυτή την εποχή έχου-
µε πετύχει µια καλύτερη συνεργασία µε 
την 6η Υ.Π.Ε. και το αναφέρω και δηµό-
σια και ειδικά για τον Υποδιοικητή της 6ης 
Υ.Π.Ε. κ. Κωστακιώτη, κάτι που δεν είχα-
µε πετύχει ποτέ στο παρελθόν. Ουδέποτε 
η 6η Υ.Π.Ε. δεχόταν να µας ακούσει ούτε 
καν στο τηλέφωνο. Σήµερα όµως µε τον 
κ. Κωστακιώτη έχουµε ένα επίπεδο πο-
λύ καλής συνεργασίας, που αν µίτη άλλο 
συζητάµε τα υπάρχοντα προβλήµατά µας 
και όπου υπάρχουν δυνατότητες στο πλαί-
σιο του εφικτού, δίνει λύσεις.  

Εµείς θα παρακαλούσαµε ωστόσο την 
πολιτεία εφόσον επιλέξει να ανήκουν τα 
ΚΥ στις υγειονοµικές περιφέρειες (ένα 
άλλο στρατηγικό λάθος) να τους δώσει 
τουλάχιστον την αυτονοµία να διορίζουν 
προσωπικό και να µην γίνονται οι προ-

σλήψεις από τα κεντρικά.  Να 
λειτουργούν 

πραγµατι-
κά ως υγει-
ο ν ο µ ι κ έ ς 
περιφέρει-
ες και όχι ως 
παραρτήµατα 
του Υπουργεί-
ου Υγείας. 

Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος 

περιοχής  Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος 

περιοχής  Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
1. ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

2. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

3. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Κ.Υ.Χ.

Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 &  ΩΡΑ 5.30 µµ.
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
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Γεµάτοι ακόµα και οι διάδροµοι του ΚΥΧ
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Τριγυρίσαµε στα γραφικά δροµάκια του, ψω-
νίσαµε παραδοσιακά προϊόντα και καταβροχθί-
σαµε ψητούρες µε δέκα µασέλες!

Το αποµεσήµερο αναχωρήσαµε για τη Βερ-
γίνα, για τον σύγχρονο-αρχαίο ταφικό τύµβο-
µουσείο, που περικλείει και προστατεύει τα πο-
λύτιµα ευρήµατα που έφερε στο φως η αρχαιο-
λογική σκαπάνη του Μανώλη Ανδρόνικου, µόλις 
λίγες δεκαετίες πριν.

Οι βασιλικοί τάφοι των Μακεδόνων, το κλέος 
του θανάτου, η ιστορία και η δόξα µιας µεγάλης 
γενιάς, ενθάδε κείται…….

Οι µνηµειακοί τάφοι, τα αρχαιολογικά ευρήµα-
τα, οι αόρατες σκιές των τρανών νεκρών, το ηµί-
φως, η ίδια η αίσθηση δέους που αποπνέει αυτός 
ο χώρος, σε κατακυριεύει. Αποχωρείς µε απέρα-
ντο θαυµασµό για το παρελθόν, και υποχωρείς ητ-
τηµένος για το µίζερο παρόν, το διαρκώς ηττηµέ-
νο τώρα της καθηµερινότητας…….

Η όµορφη φύση της Μακεδονίας µας συνέφε-
ρε και µας πλάνεψε πάλι, καθώς ο δρόµος µας 
οδηγούσε στην Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου Προδρόµου, 
ένα παλιό και πολύ γραφικό µοναστήρι, σε θέση-
µπαλκόνι µε θέα θεαµατικότατη, ως και του Αλι-
άκµονα να κυλά πολύνερος και γαλήνιος. 

Σε αυτό το ταξίδι διαβήκαµε πολλά ποτάµια, 
αβρόχοις ποσί πάντοτε. Άραχθος, Αλιάκµονας, 
Λουδίας, Αξιός, Γαλλικός και κανάς ακόµα ίσως!  

Με το ηλιοβασίλεµα φθάσαµε στη Θεσσαλονίκη. 
Πόλη πολύ καθώς πρέπει, ωραία και κούκλα πάντα 
της. Όµως τα έργα για το µετρό αναστατώνουν προ-
σωρινά την πόλη, για να τη βελτιώσουν βεβαίως. 

Την επόµενη ηµέρα είχαµε προσκυνηµατική επί-
σκεψη στο ναό του Αγίου ∆ηµητρίου. Ο ναός µε-
γάλος και αρχαιοπρεπής, ενώ η επίσκεψη στις κα-
τακόµβες ήταν µία σχεδόν µυστικιστική εµπειρία. 

Χνάρια θρησκείας, θραύσµατα ιστορίας……
Το τότε παρεµβάλλεται στο τώρα µε τρόπο σο-

βαρό, σιωπηλό, αυταπόδεικτο και γίνεται σεβαστό, 
υπαρκτό… Αποκτά απόσταση εντός µας και κρα-
ταιώνει την πίστη στη θέωση, στον άνθρωπο που 
έγινε άγιος, στο ∆ηµήτριο τον Μεγαλοµάρτυρα. 

Στη συνέχεια ανηφορίσαµε προς τα τείχη, εκεί 
όπου η θέα της πόλης ήταν πανοραµική κι έχο-
ντας «πλάτη» τα στιβαρά ντουβάρια, σχεδόν πε-
τούσαµε πάνω από την πόλη και δροσιζόµαστε 
στον Θερµαϊκό κόλπο, όλα αυτά µε ένα βλέµ-
µα, µία ανάσα. 

Κατόπιν κατηφορίσαµε πάλι κι επισκεφθήκαµε 
τη Ροτόντα, την καταπληκτική πρωτοχριστιανική 
εκκλησία, που επί τουρκοκρατίας και µέχρι το 1912 
είχε µετατραπεί σε τζαµί και λεγόταν Χορτάτς Τζαµί. 

Οµοίως και η εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου λε-
γόταν Κασίµ Τζαµί. Όµως µε χρόνια και καιρούς, πά-
λι δικά µας είναι. Με κύκλους ζωής και ιστορίας…

Περπατώντας περάσαµε υπό την αψίδα του Γα-
λέριου αλλά και πλάι από τα ερείπια των Ρωµαϊ-
κών Ανακτόρων. Κλέη του χθες, που διηγώντας 
τα κλαις, άρχοντά µου…

Η κίνηση του σήµερα µας παρέσυρε, η σύγχρο-
νη Εγνατία και τα καταστήµατά της, η πολύχρωµη 

και πολύβουη ζωή. Το µεσηµέρι παρέες-παρέες 
γευµατίσαµε πέριξ του Λευκού Πύργου, που κά-
θε φορά που τον ατενίζω αναρωτιέµαι από ποιό 
γιγάντιο σκάκι το έσκασε και ήλθε και ρίζωσε πα-
ρά θιν’  αλός στη Σαλονίκη. 

Το απόγευµα πήγαµε στη Σουρωτή, µερικά χιλιό-
µετρα έξω από την πόλη, στη γυναικεία Μονή του 
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου και το µνήµα 
του οσίου Παϊσίου, του Αγίου. 

Έτσι ολοκληρώθηκε η δεύτερη µέρα της εκδρο-
µής, που άρχισε και τελείωσε µε θρησκευτικά προ-
σκυνήµατα. 

Η τρίτη µέρα ήταν της επιστροφής. Είναι απορί-
ας άξιον το πόσο διαστέλλεται ο χρόνος στα ταξίδια, 
πόσες εικόνες και εντυπώσεις αποκοµίζουµε στον 
περιορισµένο χρόνο ενός ταξιδιού. Μα όταν λήγει, 
πόσο γρήγορα µας φαίνεται ότι κύλησε ο καιρός…

Λοιπόν στριµώξαµε συµπράγκαλα και αναµνή-
σεις στις βαλίτσες και αναχωρήσαµε για την Πέλ-
λα, την πρωτεύουσα του Μακεδονικού βασιλείου 
από τον 4ο αιώνα π.Χ.

Τα κατάλοιπα της πόλης, εντυπωσιακά υπερ-
σύγχρονα 2.500 χρόνια πριν, µε την άψογη ρυµο-

τοµία, τους φαρδύτατους δρόµους, τα 
υδραυλικά συστήµατα παροχέτευσης 
και αποχέτευσης, η υποδαπέδια θέρ-
µανση, τα επιδαπέδια ψηφιδωτά, µας 
άφησαν άφωνους. 

Καθώς η αρχαία πόλη γειτνιάζει µε 
τη σύγχρονη, η σύγχρονη είναι µακράν 
υπέρ της αρχαίας, υπέρτατη! 

Η επίσκεψη στο Μουσείο ήταν ένα 
προσκύνηµα στους σπουδαίους προ-
γόνους µας, µία απότιση τιµής, σε-
βασµού και θαυµασµού στον τρό-
πο ζωής τους, στην ποιότητα της 
καθηµερινότητάς τους και βεβαί-
ως στο ήθος, που διαµορφώνεται 
στους πολίτες από τον τρόπο ζω-

ής τους, το ευ ζην. 
Θεωρώ ότι σε αυτές τις δύο πόλεις-µουσεία, Βερ-

γίνα και Πέλλα κάθε Έλληνας πρέπει να πάει, ώστε 
να βιώσει επί τόπου το µεγαλείο των προγόνων του 
µικρού µας Μεγάλου Έθνους.

Κάθε συνέλληνας πρέπει να προσεγγίσει την ιστο-
ρία όχι ως σχολική εκπαίδευση, αλλά ως µάθηµα 
ζωής – και ήθους. 

Παρ’  όλα αυτά το παρόν µας ταπεινώνει και µας 
συντρίβει, η επαφή µε το παρελθόν µας εξυψώ-
νει και µας παρηγορεί, όσο και αν πλησιάσουµε το 
παρελθόν µε αµηχανία, σαν ντροπιάρηδες φτωχο-
συγγενείς. 

Το εµείς (ηµείς) των προγόνων ας γίνει είµαστε. 
Η στατική αξία ας γίνει ζωντανή συνέχιση. Η ιστορι-
κή παρακαταθήκη ας γίνει ελπίδα, προοπτική, ορί-
ζοντας. Ας γίνει παρόν στο παρόν µας! 

Είθε……
Από το ταξίδι µας αυτό, από τα µεν θρησκευτικά 

προσκυνήµατα αντλήσαµε πίστη, από τα δε ιστορι-
κά προσκυνήµατα αποκοµίσαµε περηφάνια. 

Βιώµατα χρήσιµα. Στοιχεία ανεκτίµητα. Σε χρό-
νια κρίσιµα…  

ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΑΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΕΛΛΑ-ΒΕΡΓΙΝΑ

Εκδηλώσεις Συλλόγου

14 Μαΐου 2017
Πέρασµα (κατέβασµα) στο Φαράγγι 
του Βουραϊκού 

20 Μαΐου 2017
Συµµετοχή του Συλλόγου µε την Περιφέ-
ρεια ∆υτικής Ελλάδος στο Forum  Υγείας 
(ξενοδοχείο Αστήρ)

28 Μαΐου 2017: 
Εορταστικές εκδηλώσεις για την Πα-
γκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος στην 
ΙΜ Ανάληψης  Παυλοκάστρου

18 Ιουνίου 2017: 
Περπάτηµα στο τείχος των ∆υµαί-
ων µε ξενάγηση

11 Ιουνίου 2017: 
Ανάβαση στην Ι.Μ. Οµπλού µε το Σύλ-
λογο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Κρήνης

Στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης

Στον Άγιο ∆ηµήτριο

Στην Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου Προδρόµου στον Αλιάκµονα

Σουρωτή-στον τάφο του Οσίου Παϊσίου 

Αρχαιολογικός 

χώρος Πέλλας
Μουσείο Πέλλας



Της ΓΙΩΤΑΣ ΜΠΑΡΑΜΠΑΤΗ

Οι µέλισσες και άλλα έντοµα, όπως 
τα εφηµερόπτερα και τα µυγάκια, είναι 
εξαιρετικά σηµαντικά πλάσµατα. 

Αποτελούν τα δοµικά στοιχεία της ζω-
ής στη γη. 

Η µέλισσα ζει στη γη το λιγότερο 15 
εκατοµµύρια χρόνια και θεωρείται από 
τους παλιούς κατοίκους της, που εξα-
κολουθεί να υπάρχει και σήµερα. 

Οι µέλισσες επικονιάζουν περίπου τα 
¾ των καλλιεργειών του πλανήτη. 

∆υστυχώς όµως µε την αλόγιστη χρή-
ση φυτοφαρµάκων, απειλείται σοβαρά 
η ύπαρξη των µελισσών σε ολόκληρο 
τον πλανήτη. 

Οι µέλισσες βρίσκονται σε κίνδυνο και 
µαζί τους απειλείται η παγκόσµια παρα-
γωγή τροφίµων. 

Παρά τις προσπάθειες ορισµένων χω-
ρών, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, 
δια µέσου της νοµοθεσίας να αποτρέ-
ψουν ή και να απαγορεύσουν τη χρή-
ση θανατηφόρων χηµικών φυτοφαρ-
µάκων, δεν έχουν επιτευχθεί ικανοποι-
ητικά αποτελέσµατα. 

Το ισχυρό λόµπι των αγροχηµικών 
αντιστέκεται. 

Οι επιστήµονες λένε ότι η χρήση ορι-
σµένων χηµικών φυτοφαρ-
µάκων και χηµικών 
εντοµοκτόνων µε 
τα οποία ψεκάζουν 
φρούτα και λαχανι-
κά, σκοτώνουν τις 
µέλισσες, βάζοντας 
σε κίνδυνο ολόκλη-
ρη την αλυσίδα ζωής. 

Με την εξαφάνιση των µε-
λισσών απειλείται το 75 % των 
καλλιεργειών. 

Αφορµή για όσα ανέφερα πιο πάνω 
αποτέλεσε ένα βιωµατικό µου περιστατι-
κό. Τον περασµένο Φεβρουάριο και για 
αρκετές ηµέρες συνεχώς, είχα µία πο-
λύ δυσάρεστη έκπληξη στις βεράντες 
του σπιτιού µου. 

Νεκρές µέλισσες, γέµιζαν καθηµερι-
νά το χώρο. 

Βλέποντας αυτό το θέαµα στεναχωρή-
θηκα και ανησύχησα πολύ. Τηλεφώνη-
σα στους γείτονες και δυστυχώς µε πλη-
ροφόρησαν ότι και αυτοί διαπίστωσαν 
το ίδιο θέαµα στα δικά τους µπαλκόνια. 

Το φαινόµενο των νεκρών µελισσών 
το είχα παρατηρήσει και τα προηγούµε-
να χρόνια, αλλά σε µικρότερη έκταση. 
Επειδή το γεγονός µε θορύβησε, απευ-
θύνθηκα στη ∆/νση αγροτικής ανάπτυ-
ξης και συγκεκριµένα στο µελισσοκοµι-

κό τµήµα και ανέφερα το περιστατικό, 
ζητώντας κάποια επιστηµονική εξήγη-
ση για το φαινόµενο. 

Μου απάντησαν ότι τα πιθανά αίτια 
θανάτου των µελισσών, µπορεί να εί-
ναι η επαφή τους µε τοξικά δηλητήρια, 
που κατά την εκτίµησή τους είναι η πιο 
πιθανή εκδοχή, η προσβολή τους από 
κάποια νόσο (ίσως νοζεµίαση) ή λόγω 
ψύχους ή άλλα αίτια. 

Ζήτησα να προσκοµίσω στην Κτηνι-
ατρική Υπηρεσία δείγµατα νεκρών µε-
λισσών για τοξικολογική εξέταση, προ-
κειµένου να διαπιστωθούν τα αίτια του 
θανάτου τους. 

∆υστυχώς αυτό δεν ήταν δυνατόν να 
γίνει, διότι η κτηνιατρική υπηρεσία πα-
ραλαµβάνει δείγµατα µελισσών, µόνο 
από πιστοποιηµένους µελισσουργούς, 
τα οποία αποστέλλουν στο Γενικό Χη-
µείο του κράτους. 

Συνεπώς εγώ που δεν είµαι µελισ-
σουργός, δεν έχω το δικαίωµα να γνω-
ρίζω τα αίτια του θανάτου των µελισσών, 
που βρέθηκαν στο χώρο της οικίας µου. 

Αυτό µου προκαλεί λύπη και αγα-
νάκτηση, διότι µία ακόµη φορά διαπι-

στώνω την απουσία ευε-
λιξίας και ενδιαφέροντος 
των δηµοσιών υπηρεσι-

ών, καλυπτόµενες πί-
σω από το γράµµα του 

νόµου. 
Είναι γεγονός ότι η 

ελληνική µελισσοκο-
µία πάει από το κα-
κό στο χειρότερο. ∆εν 

φτάνει η αδιαφορία της 
πολιτείας, δεν αρκούν η 

παντελής έλλειψη ενηµέρωσης 
και η επιµόρφωση των µελισσοτρόφων 
σε θέµατα σύγχρονης τεχνογνωσίας και 
τα πλήγµατα που δέχεται ο κλάδος από 
τις κατά καιρούς αντίξοες συνθήκες, έρ-
χονται επιπρόσθετα και κάποιες ασθέ-
νειες που απειλούν µε πλήρη καταστρο-
φή τη µελισσουργία. 

Βασικός και µοναδική ελπίδα της δι-
άσωσης των µελισσών είναι η υποβο-
ήθηση των µελισσοτρόφων και κυρίως 
εκείνων που ασχολούνται µε την οικο-
λογική µελισσοκοµία. 

Αν ληφθούν τώρα προληπτικά µέτρα, 
µπορούµε να σώσουµε τις µέλισσες από 
την εξαφάνιση. 

Ας αφήσουµε τη θαυµατουργή δύ-
ναµη και την οµορφιά της φύσης, που 
µας περιβάλλει, να γίνουν κίνητρο για να 
ενώσουµε τις δυνάµεις µας και να βοη-
θήσουµε τις µέλισσες, γιατί έτσι βοηθά-
µε τον ίδιο τον άνθρωπο.     

Στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας
ΕΡΜΙΤΑΖ: ΠΥΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

11ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών

ΜΕΛΙΣΣΕΣ: 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΑΥΜΑ 
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ

Στις 22 Ιανουαρίου πενήντα µέλη και φίλοι του Συλλόγου 
µας πραγµατοποίησαν, όπως κάθε χρόνο, επίσκεψη στην 
πρωτεύουσα µε σκοπό αφενός να επισκεφθούν την έκθεση 
‘’Ερµιτάζ: Πύλη στην ιστορία’’, που ήταν στο Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο και για πρώτη φορά εκτίθεντο σε χώ-
ρους του Μουσείου και αφετέρου για παρακολούθηση θε-
ατρικής παράστασης. Η έκθεση ‘’Ερµιτάζ: Πύλη στην ιστο-
ρία’’ µε αυτοκρατορικές συλλογές από το Μουσείο Ερµι-
τάζ της Αγίας Πετρούπολης περιελάµβανε εκθέµατα µεγά-
λης καλλιτεχνικής αξίας και αισθητικής, τα οποία µάζευαν 
οι τσάροι προκειµένου να δηµιουργήσουν µοναδικές συλ-
λογές έργων τέχνης. 

Ανάµεσα στα εκθέµατα ήσαν έργα τέχνης, σηµαντικοί αρ-
χαιολογικοί θησαυροί της Ρωσίας, γνωστά θρησκευτικά λα-
τρευτικά σκεύη, έργα µικροτεχνίας, κοσµήµατα και σερβί-

τσια από τις συλλογές των Τσαρίνων και του σκυθικού πολι-
τισµού, παράλληλου προς τον ελληνικό. 

Ακόµα και πίνακες ζωγραφικής, όπως του Γκρέκο, του Ντε-
λακρουά, του Ρούµπενς και άλλων ήσαν ανάµεσα στα εξαιρε-
τικά εκθέµατα παρουσιάζοντας την ευρωπαϊκή ζωγραφική. 

Τα εκθέµατα αυτά του Ερµιτάζ, που είναι ένα από τα ση-
µαντικότερα Μουσεία του κόσµου, εκτίθεντο στην Αθήνα στα 
πλαίσια του έτους «Ελλάς - Ρωσία 2016». 

Όλοι όσοι επισκεφθήκαµε την έκθεση αυτή θεωρούµε τους 
εαυτούς µας τυχερούς, γιατί συµµετείχαµε σ’ αυτό το σηµα-
ντικό πολιτιστικό γεγονός της χώρας µας. 

Ο ενθουσιασµός και η απόλαυση δεν σταµάτησαν εδώ και 
συνεχίσθηκαν µε την απολαυστική κωµωδία στο θέατρο ‘’Ιλύ-
σια’’. Ήταν µία απόδραση κατά κοινή οµολογία που την ευχα-
ριστηθήκαµε  όλοι.  

Τι κοινό έχουν οι λέξεις «φύ-
ση», «γυναίκα», «δεντροφύ-
τευση», «προσφορά»; Πρό-

κειται για λέξεις που έχουν γέ-
νος θηλυκό! Στις 8 Μαρτίου, ανή-
µερα, λοιπόν, στη γιορτή της γυ-
ναίκας είχε την τιµητική της και η 
φύση! Γιόρτασε κι αυτή µέσω της 
αναδάσωσης, που διοργάνωσαν 
από κοινού ο Σύλλογος Προστασί-
ας Υγείας και Περιβάλλοντος περι-
οχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας και το  Ενι-
αίο Γενικό Λύκειο & ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Χαλανδρίτσας στο φυσικό 
χώρο πέριξ του ιερού ναού Προφή-
τη Ηλία Χαλανδρίτσας.

Πράγµατι, από το πρωί, αρκετοί 
µαθητές των πρώτων τάξεων του 
Λυκείου Χαλανδρίτσας µαζί µε 
τους συνοδούς τους κ. Μιχ. Σα-
µπαζιώτη και κ. Καλύβα ∆ηµ. 
ανηφόρισαν µε περίσσιο κέφι και 
όρεξη για εθελοντισµό στο χώ-
ρο γύρω από τον ιερό ναό του 
Πρ. Ηλία. 

Πρόκειται για µια περιοχή, ου-
σιαστικά µέσα στην Χαλανδρίτσα, 
όµως γεµάτη από ελιές και πεύκα, 
που στεφανώνουν γραφικά το µι-
κρό ναΐσκο. Τα καλοκαίρια το ύψω-
µα του Προφήτη Ηλία σφύζει από 
ζωή, αφού το σηµείο προσφέρεται 
όχι µόνο για θρησκευτικά µυστήρια 
(γάµοι και βαπτίσεις) αλλά και για 
περίπατο και αναψυχή των ντόπιων κα-
τοίκων. Από τις προηγούµενες ηµέρες είχε γίνει προετοιµα-
σία ώστε να είναι σκαµµένες οι γούβες για τα δενδρύλλια (για 
πεύκα κι ελιές) οι οποίοι, εν µέσω παιχνιδιού και πειραγµά-
των, γέµισαν από τα νεαρά δέντρα, τα οποία ποτίστηκαν αγόγ-

γυστα από τους µαθητές και περι-
φράχθηκαν. Άλλωστε η καλοκαι-
ρία ήταν σύµµαχος στην προσπά-
θεια της αναδάσωσης.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια 
για την προσπάθεια, πρωτίστως, 
στους µαθητές του Λυκείου Χα-
λανδρίτσας και στους συνοδούς 

τους, στον πατέρα ∆ηµήτριο 
Παπαγεωργίου, αλλά και στον 
Σύλλογό µας, που αγκαλιάζει 
κάθε πράξη γνήσιου ενδιαφέ-
ροντος απέναντι στο περιβάλ-
λον και στον άνθρωπο.

Μετά το πέρας της δεντρο-
φύτευσης τα µέλη του Συλλό-
γου προσέφεραν σπιτικά γλυκί-
σµατα και αναψυκτικά στα παι-
διά, που ευχαριστήθηκαν ιδιαί-
τερα ενώ δεν έλειψε και το τσι-
πουράκι για τους µεγαλύτερους! 

∆ύο γεγονότα έκλεισαν µε 
τον καλύτερο τρόπο την πανη-
γυρική µέρα για το περιβάλλον 

µας! Η αναµνηστική φωτογραφία 
όλων, που πλαισιώνουν µε  συ-
γκίνηση την εικόνα του Προφή-
τη Ηλία µπροστά από την είσο-
δο του ναού, είναι το πρώτο γε-
γονός. Κι έπειτα, η συγκινητική 
φράση κάποιου από το πλήθος, 
που ευχήθηκε, να ζήσουν όλοι 

χρόνια πολλά και να κάτσουν κάπο-
τε κάτω από τον παχύ ίσκιο των πεύκων, που φυτεύτηκαν , 
έµεινε χαραγµένη στη µνήµη όλων. Τα παιδιά ευχήθηκαν κι 
αυτά να γίνονται πιο συχνά τέτοιες εκδηλώσεις «ζωής» για 
τη φύση µας και υποσχέθηκαν να ανηφορίζουν και το καλο-
καίρι στο ύψωµα του Προφήτη Ηλία για το πότισµα των «υι-
οθετηµένων δέντρων» τους!

Η Άνοιξη «µπήκε µε το δεξί»!
∆ΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ: 



(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Θέµα της ενδιαφέρουσας και επίκαιρης ηµερίδας ήταν 

‘’Οι επιδράσεις της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας στα παι-
διά & στους εφήβους’’. Επίκαιρη, γιατί έγινε µε αφορµή 
την εγκατάσταση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη 
θέση ‘’Γιαννόπουλου’’ Οβρυάς και άλλων που διαδο-
χικά ‘’ξεφυτρώνουν’’ στη γύρω περιοχή. 

Ενδιαφέρουσα, γιατί ο προσκεκληµένος από το Σύλ-
λογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ 
οµιλητής, παιδίατρος (αιµατολόγος-ογκολόγος) ∆/
ντης του Παιδιατρικού Νοσοκοµείου Αθηνών ‘’Αγλα-
ΐας Κυριακού’’ κ. Απόστολος Πουρτσίδης, παρέθεσε 
για µία και πλέον ώρα αρκετά στοιχεία και έδωσε αρκε-
τές εξηγήσεις για τη µη ιονίζουσα ακτινοβολία γενικό-
τερα και για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας ειδικότερα.

Την εκδήλωση τίµησε εκτός από την Πρόεδρο του 
τοπικού συµβουλίου Οβρυάς κα. Γράψα και η Πρόε-
δρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας (κάτοικος Οβρυ-
άς) κα. Άννα Μαστοράκου, η οποία απήυθυνε αγωνι-
στικό χαιρετισµό. Στο ίδιο µήκος κύµατος και η Πρόε-
δρος του Συλλόγου ιατρός κα. Ιωάννα Θεοδωροπού-
λου, η οποία αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόµε-
νους ανέφερε την απ’ αρχής συµπαράσταση των µελών 
του ∆Σ στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων και της τοπι-
κής και συντονιστικής επιτροπής. Επίσης τόνισε τους 
πολύχρονους αγώνες και τις αποκτηθείσες εµπειρίες 
των µελών του Συλλόγου για την αποµάκρυνση των 
πυλώνων υψηλής τάσης από τη Μεσσάτιδα. ∆ιάβασε 
το σχετικό έγγραφο του Α∆ΜΗΕ, που έλαβε πρό-
σφατα ο Σύλλογος, µετά από σχετικό αίτηµά του. ‘’Η 
υπογειοποίηση, βεβαιώνουν οι αρµόδιοι, για την πε-
ριοχή του τέως ∆ήµου Μεσσάτιδος θα πραγµατοποι-
ηθεί τη διετία 2019-2020 και είναι το όλο έργο ενταγ-
µένο στο δεκαετές πρόγραµµα της ∆ΕΗ’’. 

Στη συνέχεια η πρόεδρος ανέγνωσε ένα ακόµα έγ-
γραφο, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & 
Ταχυδροµείων Ελλάδος για την άδεια και τη λειτουρ-
γία της κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη 
διασταύρωση των οδών ∆ηµοκρατίας-
Πολυτεχνείου περιοχής ‘’Γιαννόπουλου’’ 
Οβρυάς και πάλι µετά από σχετικό αίτη-
µα του Συλλόγου. Η εν λόγω αρχή µε-
τά από σχετική αυτοψία κλιµακίου της 
(16 Φεβρουαρίου 2017) θα προχωρή-
σει στις δέουσες ενέργειες µετά τα όσα 
κατέγραψαν στην έκθεσή τους. 

Ο Σύλλογος όπως τόνισε συνεχίζο-
ντας την προσπάθεια της συµπαράστα-
σης ενάντια στην εγκατάσταση κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας σε πυκνοκατοικη-
µένη περιοχή, διοργάνωσε µε τη στήρι-
ξη του Πανελληνίου ∆ικτύου Οικολογικών Οργανώσε-
ων (ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ) υπό την αιγίδα του ΥΠΑΠΕΝ και µε τη 
συνδροµή της τοπικής επιτροπής αγώνα την παρούσα 
εκδήλωση για την πληρέστερη ενηµέρωση των πολι-
τών για τη µη ιονίζουσα ακτινοβολία, την οποία εκπέ-
µπει τόσο η κεραία όσο και η βάση της κινητής τηλε-
φωνίας. Θεωρεί δε ότι η ελλιπής πληροφόρηση εκτρέ-
φει τον πανικό και διασπείρει τον φόβο, είπε η πρόε-
δρος. Επίσης διάβασε ψήφισµα συµπαράστασης από τη 
συντονιστική επιτροπή της περιοχής της Αγυιάς, όπου 
ανακαλύφθηκε κεραία κινητής τηλεφωνίας πίσω από 
δέντρο µετά από δεκάχρονη λειτουργίας της!

Ο κόσµος είπε στη συνέχεια ο οµιλητής είναι γεµά-
τος από ενοχλητικές συχνότητες και ζούµε µικροί και 
µεγάλοι µέσα σε ένα τεράστιο ηλεκτρικό και µαγνητι-
κό πεδίο. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι η νε-
ότερη απειλή της µοντέρνας ζωής. Υπογράµµισε ακό-
µα ότι έχουµε ισχυρές ενδείξεις, αλλά όχι ισχυρές απο-

δείξεις. Υπάρχουν ανά την υφήλιο πληθώρα αντικρου-
όµενων αποτελεσµάτων ερευνητικών και δηµοσιευµέ-
νων. Οι Έλληνες παρά την ηλεκτροφοβία που τους δι-
ακατέχει αυξάνουν ωστόσο την κατανάλωση της ηλε-
κτρικής οικιακής ενέργειας, αλλά και τη ζήτηση για την 
αγορά κινητών τηλεφώνων.

Στην Ελλάδα το 2008 οι δαπάνες για την κινητή τηλε-
φωνία έφτασε το 2,2 του ΑΕΠ ενώ στη Γερµανία ήταν 
αντίστοιχα το 0,9 %. Το 64% των Ελλήνων ανησυχούν 
για την ακτινοβολία, το 70% όµως των µαθητών δη-
λώνουν άγνοια για τις δυσµενείς επιδράσεις των κινη-
τών. Το 30% των µαθητών του ∆ηµοτικού και το 80% 
των µαθητών του Γυµνασίου διαθέτουν ένα ή και πε-
ρισσότερα κινητά. ∆εν επιτρέπεται σε παιδιά κάτω 
των 10 ετών να χρησιµοποιούν κινητά και τα παι-
διά από 11-15 µόνο σε αναγκαίες περιπτώσεις. Το 
65% της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας και δη από το κι-
νητό απορροφάται από τον εγκέφαλο. Η ακτινοβολία 
εκπέµπεται µόνο κατά τη διάρκεια της οµιλίας. 

Οι κεραίες είπε είναι µέσα στο κάδρο, δηλαδή είναι πε-
ρισσότερο επιζήµιες ειδικά σε περιοχές, που υπάρχουν 
σχολεία, νοσοκοµεία και κέντρα ευπαθών οµάδων. Οι 

αυξηµένες ζητήσεις των κινητών, (κά-
θε Έλληνας έχει σχεδόν 1-3 κινητά & 
έχουµε Πανελλήνια κάλυψη 158%) 
δίνουν την ευκαιρία στους παρόχους 
των εταιρειών να αυξάνουν κατά και-
ρούς και να πυκνώνουν τις κεραίες για 
κάθε περιοχή προκειµένου να εξυπη-
ρετήσουν τους πελάτες τους, οι οποίοι 
διαµαρτύρονται για την όχι καλή ποιό-
τητα του σήµατός των.

Με συµπεράσµατα-µηνύµατα για 
τη ιονίζουσα ακτινοβολία (κεραίες και 
κινητά) έκλεισε η εκδήλωση αφού προ-
ηγήθηκε για αρκετή ώρα συζήτηση.

Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι η νεώτερη 
απειλή της µοντέρνας ζωής, ύποπτη για καταστρο-
φή της ικανότητας του οργανισµού µας να µάχεται τις 
αρρώστιες.

 Σκεφτείτε τα παιδιά… που ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ στον 
σηµερινό κόσµο… Εκτίθενται σε πολύ περισσότε-
ρους κινδύνους που για µας τους ενήλικες ποτέ δεν 
υπήρχαν!!!

Σταθερή και παρατεταµένη έκθεση σε ηλεκτρικά 
και µαγνητικά πεδία και άλλες ενοχλητικές συχνότη-
τες… ΕΞΑΣΘΕΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΣΙΑΣ ;;

Καθώς τα ΗΜΠ και άλλες συχνότητες µας βοµβαρ-
δίζουν, µπορούµε να έχουµε … 

• Περισσότερους πονοκεφάλους 
• Προβλήµατα στα µάτια 
• ∆ιαταραχές µνήµης και προσοχής 
• Κατάθλιψη και άγχος 
• Περισσότερο στρες

• Καρκίνο
• Γενετήσιες ανωµαλίες
• ∆ιείσδυση 158% 
• 17.3 εκατ. συνδέσεις-γραµµές 
• ∆απάνες για κινητή τηλεφωνία 2,2% του Α.Ε.Π. 

(Γερµανία 0,09%) στοιχεία του 2008 
• To 64% των Ελλήνων ανησυχεί για την ακτινοβο-

λία του κινητού 
• Οι Έλληνες δεν εµπιστεύονται Πολιτεία, εταιρείες και 

επιστήµονες για τις επιπτώσεις των κινητών ( > 80% ) 
Αδιαµφισβήτητο βιολογικό φαινόµενο είναι η αύξη-

ση της θερµοκρασίας τοπικά για µία συσκευή που εί-
ναι τόσο συχνά κοντά στον εγκέφαλο

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
• Περίπου το 65% της ισχύος του κινητού απορρο-

φάται στο κεφάλι 
•Το κινητό λειτουργεί µε προσαρµογή ισχύος (power 

control) σε ένα εύρος τιµών που διαφέρουν περίπου 
1000 φορές : 

• δεν εκπέµπει ραδιοκύµατα συνεχώς
• δεν εκπέµπει όταν ακούµε (DTX) 
• σε κατάσταση αναµονής (stand-by) εκπέµπει µόνο 

περιοδικά για επικοινωνία µε το δίκτυο
• όταν είναι κλειστό δεν εκπέµπει 
•Η ενέργεια που απορροφάται εξαρτάται από την 

ισχύ που εκπέµπεται, την απόσταση από το κεφάλι, τη 
συχνότητα και το χρόνο κλήσης 

 ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
 - θερµικές από τα κινητά
 - µη θερµικές από κινητά και κεραίες 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
• Αύξηση του ύψους των κεραιών, δηµιουργία κε-

ραίας εταιρειών και πάρκου κεραιών σε αποµεµακρυ-
σµένες περιοχές ;

• τα επίπεδα έκθεσης θα πρέπει να τηρούνται και πί-
εση για περαιτέρω µείωση των επιπέδων ασφαλείας

• όχι κεραίες κοντά σε σχολεία, βρεφονηπιακούς 
σταθµούς, νοσοκοµεία, κτίρια (>300 µ)

Κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας 
«ξεφύτρωσαν» 
στην περιοχή µας

 Είναι γνωστό ότι: 
•  Στο περιβάλλον που ζούµε υπάρχουν και άλλες ενοχλητικές πηγές εκποµπής ραδιοσυχνοτή-

των όπως κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, τηλεειδοποίησης, δορυφορικών συστηµάτων 
•  Για τον γενικό πληθυσµό τα επίπεδα έκθεσης από τα κινητά κοντά στο κεφάλι ή άλλα µέρη του 

σώµατος µας είναι σηµαντικά υψηλότερα από την ολόσωµη έκθεση µας από τις συχνότητες 
των κεραιών 

•  Όσο αυξάνεται ο αριθµός των συνδροµητών τόσο µεγαλύτερη ανάγκη σταθµών και κεραιών « 
κάθε τετράγωνο και µια κεραία » 

•  όσο εγγύτερα βρίσκεται ο χρήστης του κινητού στο σταθµό βάσης, τόσο χαµηλότερη είναι η 
ισχύς εκποµπής του κινητού και η τιµή του SAR στο κεφάλι του χρήστη 

•  Τα επίπεδα έκθεσης γενικά µειώνονται όσο αποµακρυνόµαστε από την πηγή 

ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ένα βραβείο 
Νόµπελ περιµένει 
αυτόν που θα 
αποδείξει ότι 
οποιαδήποτε νέα 
τεχνολογία είναι 
ασφαλής !!!
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Συγκεντρώσεις 
διαµαρτυρίας κατοίκων 

και φορέων στην Οβρυά

Η πρόεδρος του Συλλόγου Ιωάννα Θε-

οδωροπούλου και η πρόεδρος του Ια-

τρικού Συλλόγου Αννα Μαστοράκου

Ο συντονιστής Π. Θεοδωρόπου-λος και ο οµιλητής Απ. Πουρτσίδης

• Καρκινογένεση (σπάσιµο στους δεσµούς 
του DNA, ακουστικό νευρίνωµα) 

•Υπογονιµότητα (ανδρική)
•Νευρολογικές διαταραχές  (αιµατοεγκε-

φαλικός φραγµός, διαταραχές του ύπνου)
• ∆ιανοητικές λειτουργίες (µνήµη, µάθηση, 

χρόνος αντίδρασης)
• Καρδιολογικά προβλήµατα
• Συµπτωµατικές διαταραχές (πονοκέφαλος, 

ζάλη, κούραση) 
• Κακώσεις στις αρθρώσεις των δακτύλων

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ 
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ; 

• Περιορίστε το χρόνο που µιλάτε στο κινη-
τό σας τηλέφωνο 

• Χρησιµοποιείτε το κινητό σας µόνο σε πε-
ρίπτωση που πραγµατικά το χρειάζεστε

• Αν είστε κοντά σε σταθερό τηλέφωνο, χρη-
σιµοποιείτε αυτό αντί για το κινητό

• Πείτε µόνο όσα είναι απαραίτητα, µη φλυα-
ρείτε στο κινητό σας τηλέφωνο και αλλάζε-
τε αυτί τουλάχιστον κάθε λεπτό συνοµιλίας 

• Προτιµάτε την επικοινωνία µε µηνύµατα
• Χρησιµοποιείτε handsfree για τις συνο-

µιλίες σας το κινητό σε απόσταση από το 
σώµα και το κεφάλι.

• Μη χρησιµοποιείτε το κινητό εντός του αυ-
τοκινήτου, ακόµα και ως επιβάτης

• Μη χρησιµοποιείτε το κινητό µέσα σε ανελ-
κυστήρες, υπόγεια, µετρό κλπ

• Μη µετακινείστε διαρκώς ενώ µιλάτε, αν 
η λήψη είναι καλή 

• Μη καλύπτετε την κεραία του κινητού ενώ 
µιλάτε

• Να χρησιµοποιείτε εξαρτήµατα αποδέσµευ-
σης των χεριών («hands free kits») και 
όταν οµιλείτε, να κρατά το κινητό σε από-
σταση από το σώµα του και το κεφάλι του 

• Οι συνοµιλίες του από το κινητό τηλέφω-
νο να είναι όσο το δυνατό πιο σύντοµες 

• Να αποθαρρύνει τη χρήση κινητών τηλε-
φώνων από παιδιά.

• χρειάζεται σύνεση και επιφυλακτικότητα 
στην χρήση τους 


