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5ο FORUM ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΥΧ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ
Β΄ ΜΕΡΟΣ

Συνεχίζουμε την καταγραφή του 
2ου μέρους, της ενδιαφέρουσας 
και σημαντικής εκδήλωσης, ‘’Η 

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ’’, η οποία έγινε 
με πολύ επιτυχία στο Κέντρο Υγείας Χα-
λανδρίτσας (Κ.Υ.Χ.) στις 26 Μαρτίου με 
πρωτοβουλία του Συλλόγου Προστα-
σίας Υγείας & Περιβάλλοντος της πε-
ριοχής του Κ.Υ.Χ και με τη συνδιοργά-
νωση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 
(Ι.Σ.Π.), του Δήμου Ερυμάνθου, του Κέ-
ντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και του Συλ-
λόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Κ.Υ.Χ.

Στο πρώτο μέρος συμπεριλάβαμε 
τους χαιρετισμούς του Διευθυντή του 
Κ.Υ.Χ. κ. Γρηγόρη Αλόκριου και την ει-
σήγησή του αφενός και αφετέρου τους 
χαιρετισμούς και τις τοποθετήσεις, εκ 

μέρους του Δήμου Ερυμάνθου του Δη-
μάρχου κου. Αθ. Καρπή, και εκ μέρους 
της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών του αρ-
χιερατικού Επίτροπου π. Δημητρίου Πα-
παγεωργίου. Ακολούθησαν οι απόψεις 
και τα αιτήματα 20 πολιτών της υγειονο-
μικής περιοχής του Κ.Υ.Χ. , δηλαδή των 
Δήμων Φαρρών, Μεσσάτιδος κ.α. Με-
ταξύ των άλλων συμπεριλάβαμε αυτού-
σιες επίσης τις τοποθετήσεις του προέ-
δρου της Γηριατρικής Ομότιμου Καθη-
γητή Ιατρικής Πατρών κου. Κ. Χρυσαν-
θόπουλου και τις απόψεις των Διευθυ-
ντών των Κέντρων Υγείας Ερυμάνθειας 
& Ακράτας κκ. Κόλια και Μάρκου αντί-
στοιχα, οι οποίοι μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους και συνέβαλαν στην ημε-
ρίδα με τον προαναφερόμενο τίτλο ‘’Η 

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ’’, στο 75ο φύλλο 
της ‘’Υπαίθρου’’, η οποία κυκλοφόρησε 
12σέλιδη, ενώ είναι συνήθως 8σέλιδη.

Να υπενθυμίσουμε ότι τον συντο-
νισμό της εκδήλωσης είχαν οι κ. Άν-
να Μαστοράκου, πρόεδρος του Ιατρι-
κού Συλλόγου Πατρών, ο κ. Ιωάννης 
Σουβαλιώτης, αντιδήμαρχος του Δή-
μου Ερυμάνθου, ο κ. Γρηγόρης Αλό-
κριος, Δ/ντής του Κ.Υ.Χ.

Μετά τις τοποθετήσεις των πολιτών 
και των εκπροσώπων των ΚΥ σειρά 
τώρα έχουν οι εκπρόσωποι της το-
πικής Αυτοδιοίκησης, όπως είπε ο κ. 
Σουβαλιώτης, από τη θέση του προ-
εδρείου.

(συνέχεια στη σελίδα 6)

Στις 19 Μαΐου στα πλαίσια του 5ου Forum Υγείας, που οργανώνει με πολύ επιτυ-
χία κάθε χρόνο ο εκδότης κ. Παναγιώτης Γιαλένιος, της εβδομαδιαίας εφημερίδας 
‘’Σύμβουλος Επιχειρήσεων’’, έγινε η ημερίδα στο ξενοδοχείο Πάτρα Παλλάς με τη 
συμμετοχή σημαντικών επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της περιοχής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας συμμετείχαν 
στην εκδήλωση με το γενικό τίτλο ‘’Εθελοντικές δράσεις στο χώρο της υγείας και 
Ανάπτυξη’’ και είχαν προσκαλέσει  προς τούτο να λάβουν μέρος και να μιλήσουν, 
1) τον κ. Λευτέρη Πολυκρέτη για την εθελοντική αιμοδοσία στην περιοχή μας, 2) 
τον κ. Ευάγγελο Μακρή για τα τροχαία ατυχήματα, ως εκπρόσωπο του Ινστιτού-
του Οδικής Ασφάλειας ‘’Πάνος Μυλωνάς’’. Επίσης μίλησαν ο ψυχολόγος κ. Εμμα-
νουήλ Σουρής, ως εκπρόσωπος της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, ΚΕΚΟΙΨΥ με 
θέμα ‘’Γραμμή αντι-αυτοκτονικότητας’’ , ο κ. Δημήτρης Δανίκας για τη βρουκέλω-
ση ως εκπρόσωπος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και η κα. Μιλολιδάκη, γεωπόνος 
για την ‘’Ελονοσία’’ ως εκπρόσωπος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

(συνέχεια στη σελίδα 4)

Άποψη του κοινού στο ξενοδοχείο Πάτρα Παλλάς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εορταστικές εκδηλώσεις 
στην Ιερά Μονή Αναλήψεως

Let’s do it Greece 2017 
και στη δική μας γωνιά

Εθελοντικές δράσεις 
στην υγεία και ανάπτυξη

ΣΕΛ. 8 ΣΕΛ. 4

Συγκέντρωση κατοίκων και 
φορέων στο Ριγανόκαµπο για το 
µελλοντικό Πάρκο της Πάτρας

ΣΕΛ. 12
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017Η ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας

www.sylpyp.gr | e-mail: Ygeia_Perib_Chala@yahoo.com

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
Υπεύθυνη ύλης: Ιωάννα Θεοδωροπούλου

Tηλ. και Φαξ: 2610-271.500
Συντακτική Επιτροπή: Γκοτσοπούλου Γεωργία, Δετοράκης Ιωάννης, 
Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόμβα Ευθυμία, Κωστοπούλου Δώρα, 

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

Την Κυριακή στις 7 Μαΐου 2017 στο Γενικό Λύ-
κειο Δεμενίκων, ο Σύλλογός μας ανακάλυψε πώς 
ένας φυσικός επιστήμονας μπορεί να γίνει ο υπαί-
τιος μιας θεατρικής παράστασης. Αλήθεια συνα-
ντώνται κάπου οι φυσικές επιστήμες με τις τέχνες;

Μάλλον αλληλοσυμπληρώνονται, αν κρίνουμε 
από την καταπληκτική θεατρική δουλειά, που πα-
ρουσίασαν  οι μαθητές της ομάδας project ΑΤΕ4 
του Γενικού Λυκείου Δεμενίκων υπό το εποπτι-
κό «μάτι» της υπεύθυνης καθηγήτριας του project 
κας Άννας Ζαβιτσάνου (φυσικού).

Το θεατρικό δρώμενο «Η ποίηση στο εδώλιο μα-
ζί και η Σελήνη» του αείμνηστου φυσικού Ανδρέα 
Ιωάννου Κασσέτα ανέβηκε από τους μαθητές με 
μεγάλη επιτυχία σε ένα άρτια εξοπλισμένο σχολι-

κό θέατρο ( στο σημείο αυτό, πολλά συγχαρητή-
ρια οφείλουμε να αποδώσουμε και στον διευθυ-
ντή του Γ.Λ. Δεμενίκων κ. Φ. Μαυρουδή όσο και 
στο Σύλλογο των καθηγητών, στο Σύλλογο των 
γονέων και κηδεμόνων αλλά, πρωτίστως, στους 
ίδιους τους μαθητές για την καθαριότητα και την 
τάξη, που διακρίναμε να περισσεύουν στο συγκε-
κριμένο σχολείο-κόσμημα για την περιοχή).

Κατά τη διάρκεια της παράστασης όλοι οι παρα-
βρισκόμενοι αναρωτηθήκαμε, αν φτάνει μόνο η λο-
γική για να κινήσει τον κόσμο. Αν το συναίσθημα, 
η ποίηση, το τραγούδι και η σκοτεινή πλευρά της 
ζωής, που εκπροσωπείται αρχέτυπα από τη Σελή-
νη πρέπει να εξοβελιστούν και στη σημερινή τε-
χνοκρατική εποχή, όπως άλλωστε συνέβη και σε 

παλαιότερους «σκοτεινούς» χρόνους. Αν στο δι-
καστήριο της ζωής αποδεχόμαστε μόνο το απτό 
και πραγματικό και αποκηρύσσουμε το μυστηρι-
ώδες και το άλογο. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έλεγε ότι 
« η πιο ωραία εμπειρία που μπορούμε να έχουμε 
είναι το μυστηριώδες. Είναι το πρωταρχικό συναί-
σθημα, που βρίσκεται στη βάση της αληθινής τέ-
χνης και της αληθινής επιστήμης.

Φυσικά, η Ποίηση και η Σελήνη κρίθηκαν παμ-
ψηφεί αθώες! Το ανθρώπινο συναίσθημα κάθε 
μορφής οδηγεί τον άνθρωπο μαζί με τη λογική στο 
δρόμο και στη μοίρα του ανά τους αιώνες. «Αυ-
τό είναι στο βάθος η ποίηση, η τέχνη να οδηγεί-
σαι και να φτάνεις προς αυτό που σε υπερβαίνει, 
να γίνεσαι άνεμος για τον χαρταετό, ακόμα κι αν 

ουρανός δεν υπάρχει.». Τα παραπάνω λόγια του 
Οδ. Ελύτη βρήκαν απήχηση στην καρδιά των μα-
θητών, ο Γαλιλαίος,  ο Σέξπηρ, ο Νιλ Άρμστρονγκ 
πήραν σάρκα και οστά στο παράλογο δικαστήριο 
των συναισθημάτων, αποδεικνύοντας ότι οι μαθη-
τές, που οδηγούνται από ικανούς εκπαιδευτικούς 
οδηγούνται σωστά. 

Αξίζουν πολλά Μπράβο σε όλη την ομάδα του 
project και είμαστε σίγουροι ότι σε κάποιον μα-
κρινό Γαλαξία, ο Ανδρέας Κασσέτας θα βλέπει 
και θα χαμογελά!

Παιδιά, σας ευχαριστούμε που μας θυμίσατε ότι 
η γνώση, η αγάπη και η παιδεία είναι τα πολύτιμα 
εφόδια του ΔΑΣΚΑΛΟΥ!Μόνο με την καρδιά οδη-
γείται ο νέος άνθρωπος!Καλή συνέχεια!

Η Ποίηση και η Σελήνη στο εδώλιο του κατηγορουμένου!

Προστατεύοντας 
τη Δημόσια Υγεία

Νέο δίκτυο ύδρευσης στο Δήμο Ερυμάνθου

Εκσυγχρονίζει το δί-
κτυο ύδρευσής του ο 
Δήμος Ερυμάνθου, που 
προχώρησε στη διενέρ-
γεια ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού για το έρ-
γο, που θα έχει προϋπο-
λογισμό 1,5 εκατομμύριο 
ευρώ.

Το έργο που χρηματο-
δοτείται από το Περιφε-
ρειακό ΕΣΠΑ αναφέρε-
ται σε όλους σχεδόν τους 
οικισμούς του Δήμου και 
προβλέπει την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων τμημάτων αγωγών, την αντι-
κατάσταση ή τοποθέτηση νέων δεξαμενών, χλωριωτήρων, ογκομετρητών, 
την αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών και αντλητικών εξοπλισμών, επε-
κτάσεις δικτύου, κ.ά. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στον εκσυγχρο-
νισμό και στη βελτίωση της διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης, διασφαλίζο-
ντας στους καταναλωτές του Δήμου νερό μεγαλύτερης ποσότητας και καλύ-
τερης ποιότητας. 

Το επιλέγεις, το θέτεις στη ζωή σου 
και ανυπομονείς να σου ανοιχτεί και με 
το περιεχόμενό του να σε γοητεύσει. 
Ένα βιβλίο που αγγίζει όχι μόνο το νου 
αλλά και τη ψυχή μας, μας δίνει την αί-
σθηση πως το ζήσαμε, γι’ αυτό και το 
αγαπήσαμε. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι το 
«ΒΡΑΧΟΛΟΥΛΟΥΔΟ Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΚΤΗ-
ΝΑΝΘΡΩΠΟΥ» το οποίο κυκλοφόρησε 
από τον αθηναϊκό εκδοτικό οίκο Σιδέρη. 
Συγγραφέας του είναι ο συμπολίτης Νί-
κος Κ. Σακελλαρόπουλος και πρόκειται 
για το τρίτο εκδοθέν βιβλίο του.

Το βιβλίο αυτό, παρ’ ό,τι αναπτύσσει 
το θέμα του έναν αιώνα πριν, συνεπαίρ-
νει τον αναγνώστη στο κόσμο του με μια 
αμεσότητα σχεδόν βιωματική, κάτι που 
σπάνια συναντάται σε βιβλία σύγχρο-
νων συγγραφέων. Το θέμα του βιβλί-
ου, με όχημα ένα συγκλονιστικό προ-
σωπικό δράμα, μας οδηγεί στο κοινω-
νικό δράμα. Στην οικτρή πραγματικό-
τητα της ασθένειας, της απομόνωσης, 
της απελπισίας. Εκεί όπου οι άνθρωποι 
είναι αδύναμοι και οι θεότητες απούσες 
. . . Ωστόσο η «κάθαρση» επισυμβαίνει 
κι επιταχύνεται με τις αγαθοεργές δυ-
νάμεις της αγάπης, άρα ο Θεός είναι πα-
ρών. Πάντα η αγάπη ενεργεί σαν κατα-
λύτης και είναι λύτης και δότης συνάμα.

Το βιβλίο «ζει» στις αρχές του προ-

ηγούμενου αιώνα και οι τόποι του εί-
ναι η Θεσσαλία και η Κρήτη. Σημαντι-
κό κι αξιοπρόσεχτο στοιχείο είναι ότι 
στο επίμετρο ο συγγραφέας παραθέτει 
πληθώρα πληροφοριών για πρόσω-
πα, έθιμα και καταστάσεις, που ανα-
φέρονται στο βιβλίο, με κατανοητό 
και τεκμηριωμένο τρόπο. Το κεφά-

λαιο αυτό αποτελεί βιβλίο μέσα στο 
βιβλίο, τόσο σπουδαίο είναι. Η πα-
ρουσίαση του βιβλίου «ΒΡΑΧΟΛΟΥ-
ΛΟΥΔΟ» έγινε τη Δευτέρα 15 Μαΐου 
στη κατάμεστη αίθουσα της Διακιδεί-
ου και η κυκλοφορία του είναι ήδη 
καλοτάξιδη, όπως αξίζει στο εξαιρε-
τικό αυτό βιβλίο.

 «ΒΡΑΧΟΛΟΥΛΟΥΔΟ» Της ΚΟΡΙΝΑΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ

Ανδρός χαρακτήρ εκ λόγου γνω-
ρίζεται = ο χαρακτήρας ενός ανθρώ-
που αποκαλύπτεται από το λόγο του 

Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύ-
εται = όταν κάποιος δυστυχήσει, όλοι 
κοιτάζουν να επωφεληθούν

Μένανδρος

ΑΡΧΑΙΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

1
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!

Οι ασυνήθιστες για την εποχή μας καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το πρωινό της 
Κυριακής της 18ης Ιουνίου δεν εμπόδισαν τους αποφασισμένους της συντροφιάς μας να 
συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη από το Σύλλογο ημερήσια εκδρομή.

 Σκοπός ήταν να γνωρίσουμε από κοντά τα τείχη των Δυμαίων, που είναι τόσο δίπλα μας 
σε απόσταση μόλις 35 χιλιομέτρων τόσο για την ιστορική τους διαδρομή όσο και για τη φυ-
σική ομορφιά της γύρω περιοχής που χαρίζουν σε κάθε επισκέπτη γαλήνη και ανακούφιση. 

Στον προστατευμένο από φύλακες, αλλά και περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο συνα-
ντήσαμε τον ξεναγό μας με τον οποίο θα περνούσαμε μαζί δυο περίπου ώρες κοινής πο-
ρείας, αλλά και για να περιηγηθούμε και να θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά τείχη Μυκηνα-
ϊκής εποχής για τη Δυτική Ελλάδα. 

Τα κυκλώπεια τείχη όπως χαρακτηρίζονται έχουν μήκος 250 μέτρα, ύψος 8,5-10 μέ-
τρα και πλάτος 4-5 μέτρα. Χτίστηκαν όπως πιστεύεται το 1.300 π.Χ. κατά τη Νεολιθική πε-
ρίοδο, από τον Ηρακλή χρησιμοποιώντας αυτά ως ορμητήριο για να αντιμετωπίσει τους 
Ηλείους του Αυγεία. 

Από τις πρόχειρες ανασκαφές-τομές αποκαλύφθηκαν επάλληλες οικιστικές φάσεις τό-
σο κατά τη Μυκηναϊκή εποχή (1680-1040 π.Χ.) όσο και από τη Νεολιθική εποχή (660-330 
π.Χ.). Τα τείχη των Δυμαίων έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην Αχαϊκή Συμπολιτεία (220-217 
π.Χ.) καθώς επίσης και κατά τους Ρωμαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους, αλλά και κατά 
την περίοδο της Ενετοκρατίας. Στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως 
στρατόπεδο και ως πυροβολείο από τις Ιταλικές δυνάμεις κατοχής, οι οποίες προκάλεσαν 
σοβαρές και ανεπανόρθωτες ζημιές στην ακρόπολη. 

Η στρατηγική θέση των τειχών έχει την εποπτεία μεγάλης έκτασης σε συνδυασμό με το 
φυσικό πλούτο της χερσονήσου του Αράξου, με τις λιμνοθάλασσες του Πάπα, με τα δάση 
και με το άφθονο κυνήγι, με την εύφορη και ήπια, απέραντη κοιλάδα που απλώνεται ως τη 
θάλασσα, κατά την απόκρημνη πλευρά του οχυρού εξηγούν όλα αυτά τη μακραίωνη και 
εντατική κατοίκηση του τείχους των Δυμαίων. Οι δε ποταμοί , που διατρέχουν την πεδιά-
δα (Πείρος και Λαρισσός) χαρίζουν στο φυσιολάτρη επισκέπτη μοναδικές εικόνες κάλλους.          

Γνωριμία με τα τείχη 
των Δυμαίων

Νέα Αίτηση Ακύρωσης κατέθεσε το Πανελλήνιο Δί-
κτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας, αυτή τη φορά, 
την ακύρωση της υπ’ 153394/919/12.04.2017 Απόφα-
σης - ΦΕΚ τ. Β΄ 1366/21.04.2017  («ΘΕΜΑ: Καθορι-
σμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθω-
σης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρω-
ση των δασικών χαρτών») του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελου. 

Με την Απόφαση αυτή, υπό το πρόσχημα της «δι-
όρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων», ακόμη και στους 
Δασικούς Χάρτες που έχουν αναρτηθεί, ανατρέπεται 
πλήρως η θεσμοθετημένη διαδικασία των Αντιρρήσε-
ων και δημιουργείται τεράστια σύγχυση, ως προς το 
περιεχόμενό της και ως προς το κύρος των αποτελε-
σμάτων της, σε βάρος της εξουσίας των Επιτροπών 
Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) και τελικώς σε βάρος 
της δασικής προστασίας, όπως αυτή είχε καταστρω-
θεί, κατά το χρόνο ανάρτησης των Δασικών Χαρτών 
(εφόσον κυριολεκτικά επιτείνονται οι πλημμέλειες και 
τα σφάλματα αυτής της κατάστρωσης, αλλά και των 
παραβιάσεών της, στην πράξη).

Όπως εκθέτει στην Προσφυγή του το ΠΑΝΔΟΙΚΟ, οι 
ρυθμίσεις της Απόφασης αυτής, σχετικά με τον «ορι-
σμό» και τη «διόρθωση προδήλων σφαλμάτων» των 
Δασικών Χαρτών αποκαλύπτουν, από μόνες τους, την 
πλήρη αποτυχία (στην μέχρι σήμερα πράξη) της υπό 

εξέλιξη διαδικασίας κύρωσής τους (που «επισπεύδε-
ται» νομοθετικώς και κανονιστικώς, υπό την πίεση 
προβαλλομένων «μνημονιακών δεσμεύσεων της Χώ-
ρας»), ενώ η αντίληψη για το ανατάξιμο των «προδή-
λων σφαλμάτων» είναι προδήλως αντισυνταγματική, 
όπως και η διαδικασία «διόρθωσής» τους.

Δυστυχώς, ενώ είναι αναρτημένοι οι Δασικοί Χάρ-
τες και ανοικτή η διαδικασία άσκησης Αντιρρήσεων, 
με αλλεπάλληλες νομοθετικές και κανονιστικές πα-
ρεμβάσεις, που συνοδεύονται από διαδοχικές παρα-
τάσεις της προθεσμίας Αντιρρήσεων, επιδεινώνεται, 
ολοένα και περισσότερο, το έλλειμμα δασικής προ-
στασίας (η οποία αποτελεί το μοναδικό σκοπό σύντα-
ξης των Δασικών Χαρτών)! Προκύπτει πλέον η ανά-
γκη συνέχισης του δικαστικού αγώνα που ξεκίνησε το 
ΠΑΝΔΟΙΚΟ και ασφαλώς, στο μέτρο των οικονομικών 
δυνατοτήτων του, θα προσφύγει όσες φορές χρεια-
στεί στη Δικαιοσύνη, με στόχο την αποκατάσταση της 
νομιμότητας στο θέμα της προστασίας των δασών και 
των δασικών εκτάσεων.  

Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας (ΣτΕ), με δύο Αιτήσεις Ακύρωσης, για 
παραβιάσεις της Σύμβασης του Arhus και του Συντάγ-
ματος, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάρτησης των Δα-
σικών Χαρτών, με πληρεξούσιο δικηγόρο του τον κ. 
Δήμο Γ. Νικόπουλο, που υπογράφει και την Τρίτη Αί-
τηση Ακύρωσης.

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας Περιβάλλοντος (sylpyp gr) είναι και στο Facebook

https://el-gr.facebook.com/syllogosprostasias.ygeiasperiballontos

Νέα Προσφυγή του ΠΑΝΔΟΙΚΟ 
στο ΣτΕ για τους Δασικούς Χάρτες

Στις  15 Οκτώβρη θα γίνει η 7η κατά σειρά Γιορτή 
Τσίπουρου όπως την όρισε το ΔΣ του Συλλόγου Προ-
στασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιοχής ΚΥΧ 
που έχει τη συνολική ευθύνη με τους συνεργαζόμενους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους της ευρύτε-
ρης περιοχής.

Έχοντας κατά νου την 
ιστορία των έξι προηγού-
μενων ετών, η αποτίμηση 
της γιορτής θεωρείται πε-
τυχημένη γιατί υλοποίη-
σε τους αρχικούς στόχους 
της που δεν είναι άλλοι από 
τη προστασία της δημόσιας 
υγείας με τις σωστές διαδι-
κασίες παραγωγής του πα-
ραδοσιακού μας ποτού, με 
την ανάδειξή του, καθώς και 
με τη προβολή της περιοχής 
μας γενικότερα.

Πολύ θετικά λειτούργησαν στην επιτυχία η όλη ορ-
γάνωσης η συλλογικότητα με τόσους πολλούς πρόθυ-
μους πολιτιστικούς φορείς καθώς και τα κολακευτικά 
δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο τα οποία ανέφεραν ότι 

η Γιορτή του Τσίπουρου κατάφερε να ενώ-
σει την Αχαϊα. Με αυτό το κεντρικό μήνυ-
μα θα αρχίσει ο νέος κύκλος προετοιμασί-
ας για τη φετεινή γιορτή.

Ο Σύλλογος απευθύνει ανοιχτή πρόσκλη-
ση προς όλους τους συλλόγους του νο-
μού μας και σε όσους είχαν συμμετάσχει 
και σε όσους δεν είχαν, διευρύνοντας τη 
πρόσκληση και προς τις δημοτικές αρχές 
της Αχαϊας. Πρώτη συνάντηση των εκ-
προσώπων όλων των φορέων θα γίνει 
στις 17 Αυγούστου για λήψη αποφάσε-
ων καλύτερης οργάνωσης της γιορτής.

ΚΑΛΕΝΤΖΙ-

Ιωα-

 και

Ο  ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΤΡΩΝ “ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 7η ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

Η περυσινή αφίσα του συλλόγου μας
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Ο Δ/ντής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας (Κ.Υ.Χ.) κ. 

Γρηγόρης Αλόκριος,  μέλος του Συλλόγου Προστασίας 
Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κ.Υ.Χ., μίλη-
σε για λογαριασμό του Συλλόγου με θέμα: ‘’Η προσφορά 
του εθελοντικού κινήματος στην ανάπτυξη της υγείας’’ .

Αρχικά ανεφέρθη στο ποσοστό των εθελοντών των δια-
φόρων κρατών της Ευρώπης σε σύγκριση με την Ελλάδα, 
η  οποία σαφώς υπολείπεται. Υπάρχουν δηλαδή Ευρωπαϊ-
κές χώρες, οι οποίες φτάνουν σε υψηλά ποσοστά εθελοντι-
σμού, υπερβαίνουν το 50% του πληθυσμού, ενώ στην Ελ-
λάδα με δυσκολία το ποσοστό αυτό φτάνει το 10% ! Ωστό-
σο είπε, στην περιοχή υγειονομικής ευθύνης του Κ.Υ. Χα-
λανδρίτσας δραστηριοποιούνται μεταξύ των άλλων φορέ-
ων και δύο πολύ ενεργείς Σύλλογοι, οι οποίοι ξεπήδησαν 
από το Πρωτοβάθμιο Υγειονομικό ίδρυμα πριν από 26-27 
χρόνια, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και ο Σύλλογος 
Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος. Ο  δεύτερος όπως 
είπε, με προσκάλεσε στη σημερινή ενδιαφέρουσα εκδήλω-

ση, ‘’για να παρουσιάσω το πλούσιο και συνάμα δύσκολο 
έργο, που επιτελεί όλα αυτά τα χρόνια στα θέματα προα-
γωγής της υγείας & προστασίας του περιβάλλοντος. Ένας 
Σύλλογος, ο οποίος είχε να αντιπαρέλθει πλείστα όσα αντί-
στοιχα προβλήματα και πάνω από όλα να ευαισθητοποιή-
σει τους πολίτες, στο δύσκολο τομέα της πρόληψης, ώστε 
να μειωθεί η νοσηρότητα, η θνησιμότητα, η πολυφαρμα-
κία και η κάθε είδους ιατρική παρέμβαση.’’ 

Ανεφέρθη πολύ σύντομα στις καινοτόμες δράσεις του 
Συλλόγου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του, 
οι οποίοι αποβλέπουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής των 
κατοίκων της περιοχής του Κ.Υ.Χ. (τέως Δήμοι Φαρρών, 
Μεσσάτιδος κ.α.) και να συμβάλλει έτσι στη γενικότερη ανά-
πτυξη των παραγωγικών τάξεων, μέσα σε ένα φυσικό κα-
θαρό περιβάλλον.

Το συντονισμό της εκδήλωσης είχαν ο Αντιπερειφερει-
άρχης κ. Αντώνης Χαροκόπος, η Δ/ντρια της Διεύθυνσης 
Υγείας κα. Σοφία Συμεωνίδου και η Πρόεδρος του Ιδρύμα-
τος ‘’Παναγία Ελεούσα’’ κα. Διονυσία Σιαμαντά.  

Από αριστερά ο κ. Γρηγόρης Αλόκριος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αντώνης 
Χαροκόπος, η Πρόεδρος κα. Διονυσία Σιαμαντά και η Διευθύντρια κα. Σο-
φία Συμεωνίδου

Πάνω από 109.000 εθελοντές ξε-
περνώντας το 1% του πληθυσμού 
της χώρας συντονιστήκαμε σε κά-
θε γωνιά της Ελλάδας ομορφαίνο-
ντας τις περιοχές μας. 

 Το μωσαϊκό της φωτογραφίας 
είναι μία φόρμα απολογισμού των 
επιμέρους δράσεων των Συλλόγων. 

Από τη συμμετοχή του Συλλό-
γου μας στη δράση του  Let’s do it 
Greece 2017. 

Let’s do it Greece 2017 και στη δική μας γωνιά

Στα πλαίσια του ζωηρού ενδιαφέροντος που έχει επιδείξει 
από χρόνια ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλο-
ντος της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας προ-
κειμένου να πετύχει την ανακαίνιση-αναστήλωση του σει-
σμόπληκτου Ιερού 
Ναού της Παναγί-
ας της Μέντζαινας 
(Πλατανόβρυση), 
ευρεία αντιπρο-
σωπεία του Διοι-
κητικού Συμβου-
λίου επεσκέφθη 
στις 21/6/2017 στο 
Υπουργείο Πολι-
τισμού το Γενικό 
Γραμματέα κ. Πο-
λίτη.

Η συνάντη-
ση έγινε μέσα σε 
πολύ καλό κλίμα 
και υπήρξαν δε-
σμεύσεις αρμοδίων για την προώθηση του αιτήματος 
του Συλλόγου που δεν είναι άλλο  από την εξασφάλιση 
της απαιτούμενης δαπάνης για την αναστήλωση του εκ-
κλησιαστικού μνημείου της περιοχής μας. 

Η Παναγία της Μέντζαινας είναι του 10ου αιώνα, με-
γάλης αξίας παλαιοχριστιανική, για την οποία ο Σύλλο-
γος έχει εξασφαλίσει την προβλεπόμενη τεχνική μελέ-

τη για την ανακαίνισή της. 
Ο Σύλλογος έχει ήδη υπογράψει συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με 
την οποία ευελπιστούμε τόσο με τη δική της στήριξη 

όσο και με αυτή 
του Υπουργείου 
Πολιτισμού να 
φθάσουμε στο 
επιθυμητό απο-
τέλεσμα. 

Ο κ. Πολίτης 
εντυπωσιάστη-
κε μάλιστα από 
το έργο του Συλ-
λόγου αλλά και 
από τα έντυπα 
που εκδίδει και 
υπεσχέθη άμε-
ση στήριξη στην 
προσπάθεια για 
τον Ιερό Ναό. 

Να σημειώσουμε ότι στις 9/8/2017 ημέρα Τετάρτη 
τις απογευματινές ώρες, όπως κάθε χρόνο θα τελεστεί 
Ιερά Παράκληση με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη κκ. Χρυσοστόμου και λοιπού ιερατείου, 
διατηρώντας με αυτή την ετήσια λατρευτική εκδήλω-
ση σε επικαιρότητα, την ανάγκη της αναστήλωσης από 
τους αρμόδιους. 

Η Παναγία της Μέντζαινας  στους 
στόχους του Υπουργείου Πολιτισµού

Στις 25 Μαΐου στην Αγορά Αργύρη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, που διοργάνωσε 
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Συνδιοργανωτές ήταν το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πλη-
ροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθ-
μιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμι-
ας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και ο Δήμος Πατρέων. 

Η δράση αυτή εντάχθηκε στις δράσεις του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης. 
Κατά την εκδήλωση αυτή βραβεύτηκαν οι καλύτερες δημιουργίες μαθητών & μαθη-
τριών αντικαθιστώντας το πλαστικό με οικολογικό υλικό, δημιουργώντας έτσι άλλες 
συνήθειες και τακτικές, μία άλλη κουλτούρα. 

Μην ξεχνάμε ότι από την αρχή του 2018 σταματά η χρήση της πλαστικής σακούλας.   

Κάνε κάτι δραστικό … 
κόψε πια το πλαστικό

5ο FORUM ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εθελοντικές δράσεις στην υγεία και ανάπτυξη
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Σεβασμός στο περιβάλλον σημαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουμε

Την Κυριακή 14 Μαΐου ο Σύλλογος 
Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος 
της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χα-
λανδρίτσας διοργάνωσε για πολλοστή 
φορά με επιτυχία την κατάβαση στο Φα-
ράγγι του Βουραϊκού με τη συμμετοχή 
δεκάδων μελών & φίλων του. 

Η διαδρομή σε όλο το μήκος του φα-
ραγγιού ήταν απαράμιλλου φυσικού κά-
λους με άγριους γκρεμούς, πλατανοδά-
ση και ορμητικά νερά. Δίκαια έχει κηρυ-
χθεί βιότοπος ιδιαίτερης αξίας και ανή-
κει μαζί με τις κορυφές του Χελμού στο 
δίκτυο NATURA από το 2000.

 
Από το 2012 το Φαράγγι του Βουραϊ-

κού με ειδική υπουργική απόφαση, έχει 
ανακηρυχθεί ως μοναδικό μνημείο της 
φύσης. Στην περιοχή του Φαραγγιού 
υπάρχουν σπάνια φυτά, όπως η Αουρίνα 
του Μωριά, ο Δίανθος του Μερκούρη, 
η Ασπερούλα η Αρκαδική, κ.α. και μα-
ζί με ένα πλήθος άλλων κοινών φυτών 
σχηματίζουν ένα μεγάλης βιοποικιλότη-
τας οικοσύστημα. Αυτό το άγριο τοπίο 
δαμάστηκε για πρώτη φορά από την τε-

χνολογία το Μάρτη του 1896 με τη λει-
τουργία του Οδοντωτού σιδηροδρόμου. 

Δίκαια αυτή η περιοχή έχει χαρακτη-
ρισθεί ως η θεαματικότερη και ομορφό-
τερη σιδηροδρομική διαδρομή των Βαλ-
κανίων, δεύτερη στην Ευρώπη και πέ-
μπτη παγκοσμίως. 

Οι σαράντα μεταλλικές γέφυρες, οι 
εννέα πέτρινες, οι έξι σήραγγες, οι δύο 
καταρράκτες, οι δύο πόρτες και οι δύο 
σήραγγες λαξεμένες μόνο από τη μία 
βραχώδη πλευρά, δείχνουν ότι το έργο 

αυτό είναι κατ’ εξοχήν φιλικό προς τη 
φύση, αφού οι μηχανικοί που το σχεδί-
ασαν, τότε παλιά, το έκαναν με απόλυ-
το σεβασμό προς το περιβάλλον και στο 
ιδιαίτερο τοπίο.

Αυτό, το τοπίο απήλαυσαν οι συμ-
μετέχοντες από το Σύλλογό μας στην 
κατάβαση του Βουραϊκού, με σύμμα-
χό τους τη Μαγιάτικη μέρα, ιδανική για 
εξόρμηση στη φύση. Πολλά τα επιφω-
νήματα θαυμασμού, αλλά και προβλη-
ματισμού.   

Πιστοί στο ραντεβού τους με τη δα-
σοκαθαριότητα ήταν για άλλη μια φο-
ρά οι λιλιπούτειοι φίλοι του συλλόγου 
Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος 
περιοχής Κ. Υ. Χαλανδρίτσας  και οι συ-
νοδοί τους! 

Το ραντεβού δόθηκε την Κυριακή το 
πρωί στις 7 Μαΐου στην εκκλησία του 
Αγ. Κωνσταντίνου, κοντά στο δάσος του 
Κεφαλόβρυσου. Την δασοκαθαριότητα 
οργάνωσαν από κοινού ο Φιλοδασικός 
Προοδευτικός Σύλλογος Σαραβαλίου « 
ο Άγιος Νικόλαος» με το Δήμο Πατρέων 

κι όπως ήταν επόμενο η περιοχή γέμισε 
από χαρούμενα πρόσωπα με τις πράσι-
νες και πορτοκαλί μπλούζες των Συλ-
λόγων. Στο σημείο παρίσταντο, όπως 
κάθε χρονιά, κι εκπρόσωποι του Ερυ-
θρού Σταυρού Πάτρας ενώ μετά τις σύ-
ντομες συστάσεις από τους «μεγάλους» 
προς τους «μικρούς» για την αντίδρα-
ση των δεύτερων σε περίπτωση συνά-
ντησής τους με φίδι, οι ομάδες καθαρι-
ότητας ξεκίνησαν την κοπιαστική δου-
λειά της συλλογής των απορριμμάτων. 
Μικρές ομάδες των 8-10 ατόμων κυρι-

ολεκτικά «σάρωναν» ανηφόρες και κα-
τηφόρες, μικρές γειτονιές αλλά και ξέ-
φωτα του άλσους. Πρωταθλητές, όπως 
πάντα, οι μικροί εθελοντές!

Φαίνεται, ότι οι κάτοικοι του Κεφα-
λόβρυσου συνδράμουν πλέον στο έρ-
γο του Συλλόγου μας, αφού τα απορ-
ρίμματα ήταν σαφώς λιγότερα από άλ-
λες χρονιές και μας ευχαριστεί, που το 
μήνυμα της φροντίδας των χώρων πρα-
σίνου είναι πλέον παγιωμένο στους πε-
ρίοικους. Περισσότερο μας ευχαριστεί 
να βλέπουμε το ζήλο των παιδιών, που 

αμιλλώμενα ποιο θα γεμίσει πιο γρήγο-
ρα τη σκουπιδοσακούλα του, καταφέρ-
νουν να κάνουν την μονότονη καθαριό-
τητα παιχνίδι και, το κυριότερο, να κά-
νουν τον εθελοντισμό τρόπο ζωής, ώστε 
να δημιουργήσουν κάποτε ισχυρά κοι-
νωνικά δίκτυα. Η θετική στάση των παι-
διών απέναντι στη φύση είναι δέουσα, 
συστηματική, ειλικρινής κι αέναη, αν γί-
νει βίωμα η οικολογική συνείδηση στην 
τρυφερή ηλικία. 

Όλοι οι εθελοντές της καθαριότητας 
συμβάλλουν κάθε χρόνο τα μέγιστα, 

ώστε το δάσος και η πλατεία του Κεφα-
λόβρυσου να αποτελούν χαρακτηριστικά 
σημεία της περιοχής, στολίδια πρασίνου 
και πολιτισμού. Η φροντίδα της ευρύτε-
ρης περιοχής ξεκινά, κάθε άνοιξη, με 
την καθαριότητα και συνεχίζεται κι όλο 
το καλοκαίρι, χάρη στις ακούραστες κι 
άοκνες υπηρεσίες των δασοπροστατών 
εθελοντών και πυροσβεστών. 

Ας χαιρόμαστε καθαρά τα δάση μας! 
Αν μεριμνούμε γι’ αυτά θα μας επιστρέ-
ψουν στο πολλαπλάσιο το καλό, που 
τους κάνουμε. 

Ανοιξιάτικες «συνέπειες»!

Το Πέρασμα του Βουραϊκού 2017
και καλύτερο και ασφαλέστερο

Καθαρίστε
τη Μεσόγειο 2017

Ο Σύλλογός μας συμμε-
τείχε στην εκστρατεία ‘’Κα-
θαρίστε τη Μεσόγειο 2017’’, 
που γίνεται από τη ‘’ Μεσό-
γειο S.O.S. ‘’  στις 26 Ιουνί-

ου με τη δράση καθαρισμού 
Παραλίας-Μονοδενδρίου-

Βραχνεΐκων. 

οι λιλιπούτειοι φίλοι του συλλόγου μας επί τω έργω της δασοκα-
θαριότητας
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Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί τον πρώτο και βασικό παράγοντα ανάπτυξης κάθε περιοχής

Τοποθετήσεις φορέων και αρμοδίων υγείας

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
(Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος) 

Σήμερα είμαστε όλοι εδώ για ένα κρί-
σιμο θέμα που αφορά την υγεία και εί-
ναι υγιές. Θέλω εξ αρχής να τονίσω ότι 
το ΚΥΧ είναι ένας πόλος δημοκρατίας 
και κινηματικής λογικής. Πως τα έχει 
μέχρι σήμερα καταφέρει; Βλέπω μπρο-
στά μου δυο ανθρώπους, οι οποίοι κα-
τάφεραν να είναι πυλώνες και να υπάρ-
χει δίπλα από αυτό το Κ.Υ. μια κοινωνι-
κή δυναμική. Αυτό είναι και ένα στοι-
χείο πολιτισμού και αυτό το πετυχαίνου-
με εδώ, από όλη την Περιφέρεια. Αυτό 
το οφείλουμε στο μεράκι κάποιων αν-
θρώπων.   Χαίρομαι γιατί αποκαταστά-
θηκε μια σοβαρή αλήθεια. Κανείς δεν 
θέλει να κλείσουν τα Κ.Υ . 

 Ας αναφέρουμε τα δυο κρίσιμα θέμα-
τα. Έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγεί-
ας, με την ευρεία έννοια και έχουμε και 
το κομμάτι που έχει να κάνει με την ιδι-
ωτική υγεία. Δεν μπορούν όλα να είναι 
κράτος, μα ούτε και το κράτος τα πετυ-
χαίνει όπως πρέπει. Χαίρομαι που καλέ-
σατε τον καθηγητή της Δημόσιας Υγείας 
τον κ. Ιωάννη Κυριόπουλο ως ομιλητή 
γιατί είναι ένας ξεχωριστός επιστήμονας.

 Τι επιζητούμε; Πρώτον, υγεία υψη-
λού επιπέδου με μικρό κόστος. Με ποιο 
επιχειρησιακό σχέδιο θα το πετύχουμε; 
Να δούμε τα κενά στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και τις αδυναμίες του και να τις 
στηρίξουμε;

 Δεύτερον. Ποια είναι σήμερα η κοι-
νωνική σύνθεση της υπαίθρου; Το 75-
80% του πληθυσμού είναι υπερήλικες. 
Άρα αυτή εδώ η δομή υγείας απευθύ-
νεται σε έναν κοινωνικό φύλακα, που 
έχει άμεση σχέση με την παροχή υγείας. 

 Τρίτον. Το κόστος. Η πατρίδα είναι 
χρεοκοπημένη ή εκεί κοντά, μετά τα 
τρία μνημόνια, με ένα αδύναμο πολιτι-
κό σύστημα, για να φέρει μια νέα εθνι-
κή ανάταση. Αδυνατούμε να επιχειρή-
σουμε τις νέες τομές. 

Έχουμε κοστολογήσει ποτέ, αυτό το 
μοντέλο υγείας που έχουμε; Πόσο μας 
κοστίζει και τι άλλο χρειαζόμαστε για να 
το βελτιώσουμε; 

 Ως Περιφέρεια. Το 2011 αναλάβαμε 
να διαχειριστούμε και το ΕΣΠΑ. Με αυτό, 
το δεδομένο η υγεία και η πρόνοια μπή-
καν στις πολιτικές προτεραιότητές μας. 

 Σήμερα το νοσοκομείο ο ’’ Άγιος Αν-
δρέας’’, το 7όροφο αυτό κόσμημα, έγινε 
γιατί πήραμε τη γενναία πολιτική απόφα-
ση, ολομόναχοι!   Επίσης το νοσοκομείο 
στο Αγρίνιο, στην πληθυσμιακά δεύτερη 
πόλη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 
με 15 χρόνια σε εκκρεμότητα, αποφα-
σίσαμε να το πάρουμε επάνω μας. Πή-
γαμε και στο κομμάτι το προνοιακό και 
θέλαμε να στηρίξουμε όλες τις κοινω-
νικές δομές, όπως αυτό της μέριμνας, 
των μαχητών και των σπαστικών. 

 Είχαμε σκοπό να στηρίξουμε και όλα 
τα κέντρα υγείας με μικρές παρεμβά-
σεις, δεν προλάβαμε όμως. Τολμήσαμε 
ωστόσο σε δύο, το ένα στη Γαστούνη σε 
ένα κτίριο 30χρόνων, όπως και σε αυτό 
της Ερυμάνθειας και των Καλαβρύτων. 

Σήμερα ενωμένοι ζητάμε να μην κλεί-
σουν τα Κέντρα Υγείας. Θέλουμε ένα 
σχέδιο που θα στηρίξει τις δομές, το εί-
πε και ο κ. Κόλλιας πολύ κομψά και αυ-
τή είναι η πραγματικότητα. Στον ‘’Καλ-
λικράτη’’ προβλεπόταν το 2013 η υγει-
ονομική περίθαλψη να έρθει σε επίπε-
δο Περιφέρειας. 

Σε όλη την Ευρώπη η υγειονομική πε-
ρίθαλψη των νοσοκομείων ανήκει στις 
Περιφέρειες. Τέλος, δεν υπάρχει κανείς 
που θα σώσει την πατρίδα, όλοι μαζί θα 
την χτίσουμε.

Ως Περιφέρεια θα είμαστε εδώ και δι-
αρκώς θα στηρίζουμε, θα είμαστε κο-
ντά σας πάντα.  

Η υγεία πρέπει να είναι ένα δημόσιο 
αγαθό και πρέπει να αναβαθμιστεί. Να 
προχωρήσουμε στις απαραίτητες αξιο-
λογήσεις, υπάρχουν περιπτώσεις μονά-
δων υγείας που δεν μας αποδίδουν και 
πρέπει να τις εξετάσουμε.

Όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη. 
(Περισσότερα:  www.sylpyp.gr) 

ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΟΥΣΙΑ
ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΣΩΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ
(Δήμαρχος Καλαβρύτων)

Ευχαριστώ για την πρόσκληση το 
Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περι-
βάλλοντος, καθώς και τους φορείς 
που διοργάνωσαν τη σημερινή εκδή-
λωση. 

Να σας μεταφέρω την εμπειρία των 
Καλαβρύτων, που είναι σε έκταση δι-
πλάσια από το Δήμο Ερυμάνθου με 
1.150.000 στρέμματα και να σας ανα-
φέρω τι συμβαίνει σε εμάς στο χώρο 
της υγείας. 

 Διαθέτουμε όπως γνωρίζετε το Νο-
σοκομείο των Καλαβρύτων και δί-
πλα σε αυτό είχαμε το αντίστοιχο Κέ-
ντρο Υγείας. 

Έχουμε και ένα άλλο Κέντρο Υγείας, 
αυτό στην Κλειτορία με αρκετά περι-
φερειακά ιατρεία (Τριποτάμων, Δάφ-
νης, Λειβαρτζίου, Κέρτεζης, Κερπι-
νής και Μανεσίου). 

 Πριν από λίγα χρόνια έγιναν κά-
τω από το βάρος της κρίσης κάποιες 
αλλαγές. 

Το νοσοκομείο Καλαβρύτων διασυν-
δέθηκε με το νοσοκομείο Αιγίου και το 
Κέντρο Υγείας Καλαβρύτων ενσωμα-
τώθηκε με το Νοσοκομείο αφού δεν 
είχε κανένα λόγω ύπαρξης. Υπήρξαν 
τότε κάποιες αντιδράσεις και κάποιες 
κινητοποιήσεις σε σημείο που έψεγαν 
τους αρμόδιους, ακόμη και τη Δημο-
τική Αρχή Καλαβρύτων.. 

 Μας ενδιαφέρει η ουσία, μας ενδι-
αφέρει η λειτουργία του νοσοκομεί-
ου, η λειτουργία των κέντρων υγεί-
ας και δεν μας ενδιαφέρουν οι νομι-
κές τους υποστάσεις ή η δομή τους. 

Ιδιαίτερα χαίρομαι που βρίσκομαι σε 
αυτή την ωραία εκδήλωση, που ανα-

δεικνύει τα προβλήματα υγείας της 
υπαίθρου, κάτι που στα Καλάβρυτα 
ως δημοτική αρχή δεν παύουμε να τα 
αναδεικνύουμε και να αγωνιζόμαστε 
για να τα επιλύσουμε, αλλά μέσα από 
ένα πνεύμα συνεργασίας. 

 Τα προβλήματα που τέθηκαν είναι 
κοινά, όπως είναι η έλλειψη προσω-
πικού, είναι ο εξοπλισμός και βεβαί-
ως η έλλειψη ασθενοφόρου. 

Χάρις στους πρωτεργάτες και στους 
συνεχιστές της πολύχρονης λειτουρ-
γίας του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, στο φίλο 
γιατρό που ήταν υπεύθυνος για πάρα 
πολλά χρόνια, αλλά και στο νέο Διευ-
θυντή κ. Ακλόκριο., οφείλεται η ορ-
γανωμένη λειτουργία του.

 Ο εξοπλισμός θέλει και αυτός αλλα-
γές. Στον τομέα του προσωπικού μας 
λείπει κυρίως ο ορθοπεδικός λόγω του 
χιονοδρομικού. Μας στηρίζει η ομάδα 
των ιατρών του ομίλου ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ 
της κας. Παπαχρυσανθάκη, όπως και 
οι ομάδες γιατρών διαφόρων ειδικο-
τήτων, οι οποίοι προσέρχονται εθελο-
ντικά, κατά περιόδους για να εξετά-
ζουν ασθενείς της περιοχής. 

 Η έλλειψη του ασθενοφόρου μας 
κοστίζει κάθε χρόνο 50.000 ευρώ τα 
οποία καταβάλλουμε σε ιδιωτική εται-
ρεία για να μας καλύπτει. 

 Συγχαρητήρια και πάλι γι’ αυτή την 
εκδήλωση και να τονίσω ότι και στην 
υγεία κάθε μονάδα χαρακτηρίζεται 
από το φιλότιμο και το μεράκι κάποιων 
γιατρών. 

Εδώ το Κέντρο Υγείας έχει συνδεθεί 
με τον πρώτο Διευθυντή, αφού πολ-
λοί ασθενείς του οδικού άξονα Κα-
λαβρύτων–Πατρών, από τις Βλασσί-
ες κλπ, ερχόμαστε στο Κέντρο Υγεί-
ας Χαλανδρίτσας και δεν πηγαίνουμε 
στα Καλάβρυτα, όπως τα Καλάβρυ-
τα είναι συνδεδεμένα με τον Κούκιο 
και Νασιώτη. 

Με χαρά διαπιστώνω ότι και ο νέ-
ος Διευθυντής του ΚΥΧ κ. Αλόκριος 
συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο αυτές τις 
πρωτοβουλίες. 

Αυτό το φιλότιμο που διαθέτουν οι 
γιατροί μας και είναι άριστοι λειτουρ-
γοί καθώς και οι υπάλληλοι σε αυτά 
πρέπει να τους υποστηρίζουμε και να 
τους παρέχουμε τα τεχνικά μέσα και 
τον εξοπλισμό, αλλά και το απαραίτη-
το προσωπικό. 

ΕΞΩ ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ Η 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 
(εκπρόσωπος Δήμου Πατρέων-
Υπεύθυνος Κοινωνικού Τομέα) 

Θα σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς 
του Δημάρχου κ. Πελετίδη. Ήθελε να εί-
ναι μαζί μας αλλά έχει πρόβλημα υγεί-
ας και τον εκπροσωπώ.

 Κάθε φορά έχω κάποια ερωτήματα 
όπως και στη σημερινή εκδήλωση. Δί-
νουμε την εντύπωση ότι κάπου συμφω-
νούμε ή ότι κάπου διαφωνούμε. Προβαί-
νουμε σε διαπιστώσεις αλλά και σε ευ-
χές. Το θέμα όμως είναι γιατί δεν λύνο-
νται; Δεν λύνονται γιατί ορισμένοι υπο-
στηρίζουν ή προσπαθούν να αποκρύ-
ψουν τις αιτίες που δημιουργούν αυτή 
την κατάσταση. Τις μαγικές λέξεις τις 
έχουμε ακούσει και παλιότερα αλλά τις 
ακούμε και εδώ μέσα. Είναι το κόστος, 
είναι η κοστολόγηση. 

 Εμείς σαν Δήμος της Πάτρας είμαστε 
ενάντια στο κόστος, στην κοστολόγηση 
και στο εμπόρευμα. Όλα αυτά αλλά και 
τώρα πιο έντονα στα χρόνια της κρίσης 
τα ρυθμίζει η κινητήριος δύναμις που εί-
ναι το κόστος. Δηλαδή, εάν είναι ακριβό 
να μην το φτιάξουμε και ας αφορά την 
υγεία και εάν κοστίζει κάτι παραπάνω να 
το κόψουμε. Εάν δεν έχουμε τόσα λεφτά 
να τα συρρικνώσουμε. Εάν, εάν….. να τα 
κόψουμε ή να τα κλείσουμε. Έτσι έχου-
με φτάσει μέχρις και μετά από όλα αυ-
τά που άκουσα, τα οποία βεβαίως συμ-
μερίζομαι, τις αγωνίες των και είμαστε 
μαζί και να παλέψουμε.

 Πρώτο δικαίωμα που μας αξίζει εί-
ναι το αγαθό της υγείας. Πρέπει να ανα-
γνωρίζουμε και να διεκδικούμε το ανα-
φαίρετο δικαίωμα για τη δική μας υγεία, 
αλλά και για το συνάνθρωπό μας και με 
αυτόν τον τρόπο να προχωράμε χωρίς 
να βλέπουμε κόστη. Άρα πρώτος για 

Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟβ’ μέρος
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Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και ασφαλή διάθεση αυτών

μας αντίπαλος είναι η αντίληψη που θε-
ωρεί την υγεία κόστος και εκεί θα μας 
βρουν αντίπαλους. Θα είμαστε απένα-
ντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και στις 
προηγούμενες και στη σημερινή, που 
δυστυχώς έχουν την ίδια αντίληψη, αλ-
λά και στους άλλους φορείς που έχουν 
την ίδια άποψη, που θεωρούν δηλαδή 
την υγεία κόστος και εμπόρευμα. 

 Δεύτερον, δεν αντιπαλεύουμε μό-
νο την αντίληψη του κόστους, αλλά και 
την αντίληψη του εμπορεύματος, γιατί 
η υγεία εμπορευματοποιείται μέσα και 
από τις δημόσιες δομές. Τι σημαίνει αυ-
τό; Σημαίνει ότι θα πας σε δημόσιο φο-
ρέα, είτε το λένε Κέντρο Υγείας, είτε το 
λένε Νοσοκομείο και θα σου πουν, κά-
τι θα πληρώσεις, κάτι θα πρέπει να δώ-
σεις. Εμείς όμως δεν το αποδεχόμαστε, 
δεν θα συμβιβαστούμε.

 Διεκδικούμε ένα δημόσιο σύστημα 
υγείας, ισχυρό όπου ο πυρήνας του, το 
Κέντρο Υγείας, θα εξυπηρετεί τις ανά-
γκες των ανθρώπων και όχι μόνο αυ-
τούς που έχουν λίγα ή πολλά χρήματα, 
έστω και εάν είναι σε υψόμετρο 1.500 μέ-
τρων, με ένα ενδεχομένως περιφερεια-
κό ιατρείο ή ένα Κέντρο Υγείας, έστω και 
με την παρουσία δυο κατοίκων ακόμα. 

Δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα, 
αυτής της πολιτικής σχετικά με τις καθυ-
στερήσεις στην προσέλευση των ασθε-
νών. Έχουν χαθεί εκατομμύρια επισκέ-
ψεις στην Π.Φ.Υ., γιατί όπως είπαν σή-
μερα οι πολίτες και οι φορείς, πολύ με-
γάλη είναι η καθυστέρηση, και πολύ 
μεγάλος ο  χρόνος αναμονής, γιατί δεν 
έχουν χρήματα να δαπανήσουν. Από 
αυτές το 24% λένε ότι οι ασθενείς δεν 
πηγαίνουν, λόγω της καθημερινής κα-
θυστέρησης, από το 25% των ασθενών 
δεν πηγαίνουν λόγω κόστους, το 13% 
επίσης λόγω μεγάλης λίστας αναμονής. 

Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν τις 
επιπτώσεις, δηλαδή πόσο βλάπτει την 
υγεία η όλη αυτή κατάσταση που σήμερα 
ζούμε. Αυξάνονται καθημερινά τα καρ-
διοαγγειακά και τα ψυχικά νοσήματα. Το 
προσδόκιμο επιβίωσης που είχε σταθε-
ρή άνοδο τις προηγούμενες δεκαετίες, 
αρχίζει να μειώνεται λόγω όλων αυτών 
των επιπτώσεων στην υγεία. Το 2000 οι 
δαπάνες για την δημόσια υγεία ανήρχο-
ντο στα 7,5 δις ευρώ, το 2009 κατέβη-
καν στα 4,5 δις. Στην Π.Φ.Υ. που είναι το 
σημερινό ζητούμενο, η δημόσια δαπά-
νη έχει μια τρομερή μείωση της τάξης 
του 75%. Οι δαπάνες του 2009 για την 
Π.Φ.Υ. ήταν στα 5,2 δις και τώρα είναι 
στο 1,3 δις. Να λοιπόν γιατί συγχωνεύ-
ονται τα Κέντρα Υγείας, αφού δεν χο-
ρηγούν τα απαραίτητα χρήματα; Πως 
θα εξασφαλίσουμε τον εξοπλισμό και 
τα αναλώσιμα υλικά; Στο τέλος θα ανα-
γκαστούμε να τα κλείσουμε, σαν λογικό 
και επόμενο αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε 
ενάντια σε αυτή την πολιτική.

Υπάρχουν στατιστικές και για το προ-
σωπικό, στα Νοσοκομεία και στις δη-
μόσιες μονάδες Π.Φ.Υ. Οι εργαζόμενοι 
μειώθηκαν το 2012 κατά 33.000 και το 
2016 κατά 74.000. Από το 2014 μέχρι 
σήμερα έχουμε χάσει το 1/3 του προ-
σωπικού των αστικών Κέντρων Αστι-
κού Τύπου. Το 2014 που έγιναν οι με-
γάλες παραιτήσεις των γιατρών και για 
λόγους συνταξιοδότησής των. Έχουν 
μείνει κενές 5.000 θέσεις γιατρών από 
την Π.Φ.Υ. (τα Κέντρα Υγείας, από τα 
πρώην ιατρεία του ΙΚΑ, που τώρα λέ-
γονται ΠΕΔΥ).

Πρώτον και κύριο, να εξασφαλίσου-
με αυτά που χάσαμε, και πρέπει να δο-
θούν οι 5.000 γιατροί και μετά όλοι οι 
άλλοι προκειμένου να λειτουργήσει σω-
στά το σύστημα υγείας. Επιπλέον χάσα-
με 10.000 κλίνες και πρέπει και αυτές 
να αναπληρωθούν, όπως και η απώλεια 
των 20 νοσοκομείων και να δημιουργη-
θούν ακόμα και άλλα. 

Αλλά και ως επιστήμονες και έχου-

Γράφημα 1

Γράφημα 2 Γράφημα 3

 Δαπάνη υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ σε χώρες του ΟΟΣΑ (2015) 

με πολλούς εδώ σήμερα, έχουμε χρέος 
και ευθύνη να στεκόμαστε στο πλευρό 
του λαού μας, στα δίκαιά του, κοντά στις 
ανάγκες της υγείας του. Έτσι λοιπόν όλοι 
μαζί να παλέψουμε γι’ αυτά που μας αξί-
ζουν, για ένα δημόσιο σύστημα υγείας 
ισχυρό και ρωμαλέο, με γερή βάση την 
Π.Φ.Υ., η οποία όπως είπατε θα παρέ-
χει πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αλ-
λά και αποκατάσταση. Δεν θα είναι μό-
νο στελεχωμένο με γιατρούς, αλλά θα 
πρέπει να διαθέτει και μαίες και κοινωνι-
κούς λειτουργούς και οδοντιάτρους και 
φυσικοθεραπευτές και γενικά θα πρέπει 
να έχει όλες τις ειδικότητες για να ικα-
νοποιηθούν οι ανάγκες του λαού μας. 
(Περισσότερα:  www.sylpyp.gr)

ΤΟ Κ.Υ.Χ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
 ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ

Μία ακόμη τοποθέτηση των 25 πολι-
τών της ευρύτερης περιοχής, ήταν και 
της κ. Γιαννοπούλου.

Η κα. Λίτσα Γιαννοπούλου κάτοικος 
Χαλανδρίτσας καταθέτει στην επιτυχη-
μένη ημερίδα τη μεγάλη συμβολή του 
Κ.Υ.Χ. στις εποχές με τα γνωστά αποτε-
λέσματα του καταστροφικού σεισμού του 
2008, όταν οι μεγαλύτερες κλινικές του 
Νοσοκομείου ‘’Ο Άγιος Ανδρέας’’ μετα-
φέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο του Ρίου. Κατακόρυφη ήταν η 
κίνηση των ασθενών στο Κ.Υ.Χ. εκείνη 
την εποχή, το οποίο χάρη στις δυνατό-
τητες που διέθετε ανταποκρίθηκε πλή-
ρως στις πρόσθετες υποχρεώσεις του. 
Προσήρχοντο ακόμη ασθενείς και από 

τα νότια διαμερίσματα της Πάτρας. Σή-
μερα το Κ.Υ.Χ. δεν έχει την επάρκεια που 
διέθετε και αυτό είναι για εμάς ένα με-
γάλο πρόβλημα, το οποίο μας απασχο-
λεί και μας ανησυχεί.   

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιωάννης Σουβαλιώτης 
(Αντιδήμαρχος Δήμου Ερυμάνθου): 

Θέλω να καταθέσω πριν δώσω το λό-
γο, στον προσκεκλημένο από το Σύλλο-
γο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος 
της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χα-
λανδρίτσας ομιλητή τον καθηγητή Δη-
μόσιας Υγείας κ. Ιωάννη Κυριόπουλο 
και επιγραμματικά να αναφέρω: 

 Η μεγάλη σήμερα συμμετοχή του κό-
σμου της περιοχής, οι οποίοι για δυο και 
πλέον ώρες παρακολουθούν πολύ προ-
σεκτικά τις ομιλίες της ημερίδας. Αυ-
τό και μόνο αυτό, αναδεικνύει το εν-
διαφέρον των κατοίκων, αλλά και την 
αναγκαιότητα της ενίσχυσης των Κέ-
ντρων Υγείας. 

 Με τρόμαξε ένα νούμερο που ακού-
στηκε από τον Διευθυντή του Κέντρου 
Υγείας τον κ. Αλόκριο, ότι το 2016 το Κέ-
ντρο Υγείας Χαλανδρίτσας είχε μέσα και 
έξω από αυτό, 54.000 επισκέψεις. Ανα-
λογιστείτε τι θα γινόταν αν όλα αυτά τα 
άτομα θα έπρεπε να μετακινηθούν για τα 
νοσοκομεία ή σε άλλα ιατρεία Π.Φ.Υ. Τι 
αναστάτωση θα προκαλούσαν στον κό-
σμο και στο σύστημα υγείας. Άρα, τα Κέ-

ντρα Υγείας λειτουργούν και σαν βαλβί-
δα ανακούφισης των πολιτών της υπαί-
θρου προς τα νοσοκομεία της πόλης. 

Τα Κέντρα Υγείας συνεισφέρουν με 
τη σωστή λειτουργία τους στην εθνική 
οικονομία, τόσο με την πρόληψη που 
ασκούν όσο και με την αντιμετώπιση 
των ασθενών.

Ο προσκεκλημένος ομιλητής κ. Κυ-
ριόπουλος είναι μελετητής της κρίσης 
και των συνεπειών αυτής, στο δημόσιο 
σύστημα στην Ελλάδα. 

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ
 ΥΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
(καθηγητής Σχολής Δημόσιας Υγείας):

 ‘’Η σημερινή συνάντηση είναι μια 
απόδειξη ότι το πνεύμα της Alma Ata 
παραμένει ισχυρό, παρά το γεγονός, 
ότι δεν έχει την αναγκαία πολιτική και 
κοινωνική στήριξη. 

Με άλλα λόγια, μετά σαράντα χρό-
νια από την ιστορική διακήρυξη στην 
Alma Ata, της τότε Σοβιετικής Ένω-
σης, όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (Π.Ο.Υ.) αποφάσισε σε παγκό-
σμια κλίμακα, με βάση την ανάπτυξη 
των συστημάτων υγείας κάθε χώρας, 
να θέσει το θεμέλιο για την Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) 

 Μια από τις βασικές αρχές της Π.Φ.Υ. 
είναι η συμμετοχή της κοινότητας και 
αυτή η εκδήλωση σήμερα είναι μια 
έμπρακτη απόδειξη ότι οι αρχές της 
Alma Ata υπάρχουν και λειτουργούν 
ακόμη και εάν δεν τις ξέρουμε. Παρα-
ταύτα  όμως η συζήτηση σήμερα είναι 
για την ιατρική περίθαλψη, δεν είναι 
για την υγεία. 

Η υγεία είναι κάτι πολύ διαφορετι-
κό και αυτή παράγεται στο σπίτι, με 
τον τρόπο ζωής και  με την κοινωνία. 
Η περίθαλψη, ένα είναι υποκατάστα-
το της υγείας. Οι πολίτες έρχονται στο 
Κέντρο Υγείας, αλλά δεν μπορούν να 
βρουν υγεία στα προβλήματά τους, ζη-
τούν και παίρνουν ιατρική περίθαλψη. 

  Η υγεία δεν ανταλλάσσεται. Δεν μπο-
ρεί δηλαδή ένας υγιής να δώσει σε κά-
ποιον υγεία, μπορεί όμως να του δώσει 
ιατρική περίθαλψη, εάν είναι γιατρός. 

 Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα 

αγαπητέ Τάκη Θεοδωρόπουλε, διό-
τι στο τέλος της δεκαετίας το ’70, ως 
έκτακτος σύμβουλος της Π.Ο.Υ. και λό-
γω προσωπικής φιλίας με τον αείμνη-
στο Σπύρο Δοξιάδη και με τον επίσης 
αείμνηστο Παρασκευά Αυγερινό, είχα 
εμπλακεί στο θέμα της Alma Ata, και 
της μεταφοράς της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα.

 Το δεύτερο θέμα που εμπλέκομαι με 
τη σημερινή συζήτηση ήταν όταν με τον 
αείμνηστο Γρηγόριο Σολωμό είχα και 
ευχαριστώ και πάλι τον Παναγιώτη Θε-
οδωρόπουλο, που ήταν ο πρώτος Διευ-
θυντής σε αυτό το Κέντρο Υγείας, γιατί 
ήμουν  προσκεκλημένος ομιλητής, στα 
εγκαίνια αυτού του Κέντρου Υγείας και 
ειλικρινά σήμερα είμαι χαρούμενος για-
τί βρίσκομαι και πάλι, μετά από 30 πε-
ρίπου χρόνια ανάμεσά σας.

 Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να θέ-
σω ορισμένα θέματα σαν αυτά τα οποία 
τέθηκαν σήμερα από τα υγειονομικά και 
τα πολιτικά στελέχη και πρέπει να σκε-
φτούμε με ώριμο και έξυπνο τρόπο. 

 Το βασικό μας πρόβλημα είναι η έλ-
λειψη της υποστήριξης των επενδύσε-
ων στο χώρο της υγείας, δηλαδή της 
εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων. Αυ-
τό, μας το προκαλεί η πτώση του Ακα-
θόριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) 
με την έκρηξη της ανεργίας. 

(γράφημα 1) 
Αυτή δεν είναι μια συνήθις κρίση που 

ζούμε, είναι μια κρίση της οποίας η έντα-
ση είναι πρωτοφανής, πάρα πολύ μεγά-
λη, καθώς και η έκτασή της και η  χρο-
νική της διάρκεια. 

 (Γράφημα 2)
 Στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια κρί-

σης η επίδοσή της είναι τέτοια που δεν 
έχουμε ακόμα πετύχει ανοδική πορεία. 
Η κρίση ανέδειξε επίσης κάποια προ-
βλήματα που προϋπήρχαν. 

 (Γράφημα 3)
Πρέπει να αλλάξουμε. Δηλαδή με λι-

γότερα χρήματα πρέπει να βρούμε τρό-
πους για να παράγουμε την ίδια ποσό-
τητα υπηρεσιών. 

(συνέχεια στη σελίδα 10)

Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟβ’ μέρος
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Ανακύκλωση: Πολιτισμός, Οικονομία, Προστασία του Περιβάλλοντος

Την Κυριακή 28.5.2017, με την ευκαιρία 
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος,  
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της 

Περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας ορ-
γάνωσε εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μο-
νή Αναλήψεως Παυλοκάστρου – Μιντιλογλίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάτρας 
Αρχιμανδρίτης Πατήρ Προκόπιος Κόρδας και ο 
Αρχιερατικός Επίτροπος τ. Δήμου Φαρρών, Πρω-
τοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Παπαγεωρ-
γίου. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εκπρο-
σώπησε η βοηθός Περιφερειάρχη κα Αναστα-
σία Τογιοπούλου. Παρέστησαν, επίσης, εκπρό-
σωποι φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
καθώς και ένα πολυπληθές ακροατήριο μελών 
και φίλων του Συλλόγου.

Όσοι παραβρέθηκαν είχαν την ευκαιρία, μετά 
τη Θεία Λειτουργία, να παρακολουθήσουν εξαι-
ρετικές ερμηνείες πολυφωνικών ασμάτων από 
το πλούσιο ρεπερτόριο της Χορωδία του Πανε-
πιστημίου Πατρών, υπό τη Δ/νση της κας. Λί-
νας Γερονίκου.  

Στη συνέχεια, έγινε απονομή τιμητικής Πλα-
κέτας προς τον Πατέρα Δημήτριο, ως επίτιμου 
προέδρου του Συλλόγου,  για το άοκνο και δη-
μιουργικό ποιμενικό, κοινωνικό και ανθρωπι-
στικό του έργο και για την ενεργό παρουσία και 
συμβολή του σε όλα τα δρώμενα το Συλλόγου 
για περισσότερα από 22 έτη. 

Την Πλακέτα απένειμε στον τιμώμενο ο Αρχιμαν-
δρίτης πατήρ Προκόπιος Κόρδας. 

 
Μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, όπου 

τελέστηκε και αρτοκλασία υπέρ υγείας των με-
λών του Συλλόγου, η πρόεδρος του Συλλόγου 
κα. Ι. Θεοδωροπούλου καλωσόρισε τους πα-
ρευρισκόμενους και ανεφέρθη στις ετήσιες εκ-
δηλώσεις του Συλλόγου και για τη σημασία της 
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Επιπλέον 
ανεφέρθη στην ιστορική διαδρομή της Ι. Μ. Ανα-
λήψεως, η οποία και μας φιλοξένησε και η οποία 
βρίσκεται ανάμεσα σε ένα καταπράσινο, ήρεμο 
περιβάλλον ανάλογο του μηνύματος της ημέρας. 
Επικαλέστηκε δε μαρτυρίες του συγγραφέα κου. 
Αντώνη Παπαθεοδώρου από σχετικό έντυπο που 
έχει εκδώσει ‘’Ο αρχαίος πολιτισμός, γράφει, συ-
ναντάει μετά από αιώνες το μεγαλείο του Βυζα-
ντίου, τη Φραγκοκρατία και φθάνει στην ελευ-
θέρωση του γένους και με σταθερά βήματα στο 
σήμερα. Την όμορφη αυτή διαδρομή την αγκα-
λιάζει η όμορφη κοιλάδα, που τη διασχίζουν τα 
ήρεμα νερά περιτριγυρισμένη από ένα καταπλη-
κτικό τοπίο, που στο κοίταγμά του νιώθει κανείς 
Την ανάγκη να ευγνωμονεί το Θεό και τη φύση… 
Στο Ιερό Μοναστήρι της Ανάληψης συναντώνται 
η θρησκευτική παράδοση αγκαλιά με την ιστο-
ρία, μία τέλεια αρμονία, η φύση χέρι χέρι με το 
Θεό, εκεί νιώθει τη γαλήνη και την ευλογία…’’

 
Η Ιερά Μονή Αναλήψεως χτίστηκε το 1703. 

Πρόκειται για διατηρητέο μνημείο από το 1984. 
Κατά την απογραφή του 1699 βρέθηκε να κα-
τέχει μεγάλη εκκλησιαστική περιουσία και το 
1799 ο Πατριάρχης Νεόφυτος την αναγνωρίζει 
ως πατριαρχική.

Η Ιερά Μονή σήμερα υπάγεται στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου Μιντιλογλίου.

Στη συνέχεια ακούστηκαν θαυμάσιες ερμηνεί-
ες, από τα μέλη της Χορωδίας του Πανεπιστημί-
ου Πατρών, υπό τη Διεύθυνση της κας. Λίνας Γε-
ρονίκου και της πιανίστριας κας. Τσιλιμπότη Κα-
τερίνας, σύγχρονων Ελλήνων μουσουργών και 
δικαιολογημένα εισέπραξαν τα χειροκροτήματα 
του πολυπληθούς ακροατηρίου, το οποίο απο-
λάμβανε τη μουσική πανδαισία στον υπαίθριο 
στεγασμένο χώρο της Μονής.  

   
Ο Πρόεδρος της Χορωδίας κ. Βασίλειος 

Στολιανάκης μετά τις ευχαριστίες και τα ευ-
μενή σχόλια της Προέδρου θα πει μεταξύ των 
άλλων ‘’Παρά τα στενά περιθώρια με μεγάλη 
χαρά δεχθήκαμε την πρόσκληση του Συλ-
λόγου. Στις 11 Ιουλίου στο Παμπελοπον-
νησιακό Στάδιο ένα μέρος του σημερινού 
προγράμματος θα παρουσιαστεί και εκεί 
και σας περιμένουμε. Σας συγχαίρουμε 
για την πολύ ωραία εκδήλωση με το τό-

σο ωραίο θέμα, αλλά και για την αγωνιστική σας 
προσπάθεια στην προστασία του περιβάλλοντος 
και της ανθρώπινης ζωής. ‘’

Ακολούθησε η σεμνή τελετή της απονομής 
της τιμητικής διάκρισης στον Πρωτοπρεσβύτερο 
π. Δημήτριο Παπαγεωργίου μετά την ομόφωνη 
απόφαση τόσο του Δ.Σ. όσο και της Γενικής Συ-
νέλευσης του 2017. Η Πρόεδρος αφού αναφέρ-
θη στους λόγους για την τιμητική διάκριση ως 
επιτίμου προέδρου στο Σύλλογο καθώς και στο 
σύντομο βιογραφικό του σημείωμα παρεκάλε-
σε τον Αρχιμανδρίτη π. Προκόπιο Κόρδα ως εκ-
πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κκ. 
Χρυσοστόμου να επιδώσει την τιμητική πλακέτα. 

‘’Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Θεό, ανέφερε ο 
πατήρ Προκόπιος,  που σήμερα για πρώτη φορά 
βρίσκομαι κοντά σας σ’ αυτή την ωραιότατη εκ-
δήλωση, την οποία όπως πληροφορήθηκα τελεί-
ται σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας μας. 

Σήμερα όμως για εμάς είναι ξεχωριστή ημέ-
ρα καθώς εσείς ως Σύλλογος τιμάται τον π. Δη-
μήτριο, τον οποίο συνάμα και εμείς τιμούμε, ο 
οποίος όπως ορθώς αναφέρθηκε διακονεί και 
υπηρετεί την Εκκλησία μας, την εκπαίδευση και 
τον άνθρωπο επί πολλά έτη.

 
Αυτή η τιμητική πλακέτα π. Δημήτριε και όσες 

άλλες ακολουθήσουν δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία, 
όσο έχει η αγάπη που εισπράττεται από τον κόσμο. 

Με την ιδιότητα του ιεροκήρυκος της Ιεράς 
Μητρόπολης και επειδή επισκέπτομαι όλη την 
Περιφέρεια σας μεταφέρω την αγάπη του κό-
σμου και τα καλά λόγια που ακούω για εσάς πά-
τερ Δημήτριε. 

Αυτή την αγάπη που εσείς ως Σύλλογος έχε-
τε δώσει στον τιμώμενο, αλλά και αυτήν του κό-

σμου που δεν είναι εύκολη υπόθεση για όλους 
εμάς, οι οποίοι αγωνιζόμαστε για να την κερδί-
σουμε στη ζωή μας. Αυτό που εσείς έχετε κερ-
δίσει είναι ο σεβασμός, είναι η αγάπη, είναι αυ-
τό που λέει ο ιερός Χρυσόστομος ‘’ ο ποιμήν ο 
καλός την ψυχήν αυτού τίθεισει υπέρ των προ-
βάτων’’ . Στον π. Δημήτριο ταιριάζει αυτή η φρά-
ση, θυσιάζει την ψυχή του παντού και πάντοτε 
για τον άνθρωπο. Αυτό ήδη αναφέρθηκε στο βι-
ογραφικό που διαβάσατε και εμείς το επιβεβαι-
ώνουμε, τον οποίο γνωρίζουμε αρκετά χρόνια 
μέσα από την εκκλησία. 

Έτσι, γέροντά μου, π. Δημήτριε, με αυτές τις 
σκέψεις και τις εγκάρδιες ευχές και από τον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας και από μέρους 
μου σας μεταφέρουμε στο πρόσωπό σας για όσα 
χρόνια διακονείτε όχι μόνο την εκκλησία, αλλά 
και μέσα από την τοπική κοινωνία γενικότερα με 
ένα πολύπλευρο ποιμαντικό έργο. Ο Μητροπο-
λίτης μας ήθελε πολύ σήμερα να είναι εδώ, αλ-
λά βρίσκεται σε άλλη υποχρέωση. 

Ευχόμαστε ο Θεός να σας χαρίζει έτη πολλά 
μέσα από την πλούσια, ευγενική και διακριτική 
παρουσία και την δική σας και της πρεσβυτέρας 
σας, αλλά και συνολικά της οικογενείας σας και 
μέσα στην κοινωνία μας. Να σας χαιρόμαστε και 
ο Θεός να σας χαριτώνει με πάμπολλα έτη.

Ο π. Δημήτριος ευχαρίστησε πάρα πολύ για 
τα καλά λόγια του π. Προκοπίου και όσα ανέ-
φερε η Πρόεδρος του Συλλόγου κα. Θεοδωρο-
πούλου στο σκεπτικό της τιμητικής βράβευσης. 
Ένα θερμό ευχαριστώ είπε σε όλους και σε όλα 
τα μέλη του Δ.Σ. και σε όλα τα μέλη του Συλλό-
γου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της πε-
ριοχής του Κ.Υ.Χ. Προσπαθώ είπε να πετύχω να 
είμαι κοντά στο Σύλλογο και θεωρώ όπως ο κα-

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Εορταστικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή 

Αποψη του κοινού Η χορωδία του Πανεπιστημίου υπό τη διεύθυνση της κ. Γερονίκου 

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

Αναλήψεως Παυλοκάστρου - Μιντιλογλίου 

θένας αυτό θα πρέπει να κάνει και όσο μπορού-
με να προσπαθούμε. 

Αυτή την τιμητική πλακέτα θέλω να την 
αφιερώσω κατά πρώτον στο Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη μας κκ. Χρυσόστομο, ο οποί-
ος ως γνωστόν έχει πάρα πολλές οικολο-
γικές ευαισθησίες και είναι πάντα μπροστά-
ρης σε όλους τους αγώνες και ιδιαίτερα για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της 
προαγωγής της υγείας. Πολλές φορές έχει βρε-
θεί κοντά στο Σύλλογο και ενισχύει παντοιοτρό-
πως τον αγώνα του και δεν είναι τυχαίο ότι ο Σύλ-
λογος τον τίμησε προ ετών με ανάλογη πλακέτα. 
Θέλω και πάλι να τον ευχαριστήσω καθώς επί-
σης να αφιερώσω αυτή την διάκριση και σε όλα 
τα μέλη του Συλλόγου που αγωνιζόμαστε όλα τα 
χρόνια για τη σωτηρία του φυσικού περιβάλλο-
ντος. Είμαι κατασυγκινημένος και πάλι σας ευ-
χαριστώ πάρα πολύ.  

Τον εορτασμό της Ημέρας του Περιβάλλοντος 
συμπλήρωσε Ομιλία από τον κ. Νικόλαο Κα-
φαντάρη, Χημικό, Σύμβουλο Ενέργειας και Πε-
ριβάλλοντος με Θέμα: «Εξοικονόμηση Ενέρ-
γειας στον Οικιακό Τομέα – Περιβαλλοντι-
κά και Οικονομικά Οφέλη». Ο ομιλητής με το 
επικοινωνιακό του ταπεραμέντο και με τις πολύ 
χρήσιμες γνώσεις, που προσέφερε, εντυπωσί-
ασε το ακροατήριο, το οποίο είχε την ευκαιρία 
να ακούσει για πρακτικά θέματα της καθημερι-
νότητάς μας. Τελικό συμπέρασμα, πέρα από την 
οικονομική ελάφρυνση, είναι ότι όλοι μαζί αλλά 
κι ο καθένας μόνος του μπορούμε να συμβάλ-
λουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ηλε-
κτρικής ενέργειας πάνω από το 25% στο σύνο-
λο. Αυτό, αυτομάτως, μεταφράζεται σε τεράστια 
οφέλη για το περιβάλλον- με τη μείωση των εκ-
πομπών CO2 κ.λπ.- έναντι της επιβάρυνσης, που 

ήδη αυτό υφίσταται.  Οι διαφάνειες της παρου-
σίασης, οι απαντήσεις που έδωσε ο ομιλητής 
σε ερωτήσεις του ακροατηρίου και ορισμένες 
στοχευμένες πληροφορίες για το «Παρόν και το 
Μέλλον της Ενέργειας στην Ελλάδα» είναι αναρ-
τημένες στον δικτυακό τόπο του Συλλόγου και 
άμεσα προσβάσιμες  από κάθε ενδιαφερόμενο. 
(www. Sylpyp.gr).

 
Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι 

μαζί μας για να μας μιλήσει για ένα πολύ σημα-
ντικό θέμα, που σχετίζεται με την καθημερινό-
τητά μας θα πει η πρόεδρος στην προσφώνησή 
της παρουσιάζοντας τον ομιλητή κ. Νικόλαο Κα-
φαντάρη, ο οποίος είναι Χημικός, Τεχνικός Σύμ-
βουλος Ενέργειας με μεγάλη εμπειρία, απόφοι-
τος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γεννημέ-
νος στη Νάουσα, κάτοικος Αθηνών. 

Το 1972 ξεκίνησε την επαγγελματική του κα-
ριέρα από τη Βιομηχανία Αζωτούχων Λιπασμά-
των στην Πτολεμαΐδα και έδειξε ιδιαίτερο ενδια-
φέρον αργότερα στην εξοικονόμηση ενέργειας. 
Υπήρξε στέλεχος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπι-
κής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης υλοποιώντας 
αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα, αλλά και σε επι-
λεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως στους τομείς 
διαχείρισης αποβλήτων, προστασίας περιβάλλο-
ντος και ενεργειακής εξοικονόμησης. 

 
Ο περιορισμένος όμως χώρος της εφημερίδας 

μας και η υπάρχουσα πλούσια ύλη μας υποχρε-
ώνει να δημοσιεύσουμε την εισήγηση του κου. 
Καφαντάρη στο επόμενο φύλλο της ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
77, παρά το ότι και αυτό το τεύχος θα εκδοθεί σε 
12 σελίδες, με το όποιο κόστος έκδοσης! 

Την πολύ ωραία, κατατοπιστική, εμπεριστα-
τωμένη και κατανοητή εισήγηση του κου. Κα-

φαντάρη διαδέχθηκε ο χαιρετισμός της Βοηθού 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κας. Ανα-
στασίας Τογιοπούλου, η οποία θα τονίσει τα 
εξής: ‘’Συγχαίρω τον π. Δημήτριο για την τιμη-
τική διάκριση. Ο Σύλλογος τυπικά και ουσιαστι-
κά θα έχει εφεξής και πνευματικό καθοδηγητή.

Σήμερα ήθελε να είναι εδώ και ο Περιφερειάρ-
χης κ. Κατσιφάρας, αλλά προέκυψε μία έκτακτη 
υποχρέωση έξω από την Πάτρα και μου ανέθεσε 
αφενός να τον εκπροσωπήσω και αφετέρου να 
σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του.

Η Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος (5 Ιου-
νίου) δεν είναι απλά μία γιορτή, είναι μία ημέρα 
προβληματισμού και σχεδιασμού. 

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλο-
ντος της περιοχής του Κ.Υ.Χ. , κάθε χρόνο έχει 
καθιερώσει αυτό τον τύπο των εκδηλώσεων, 
οι οποίες ξεκινούν από τις πρωινές ώρες με την 
τέλεση Θείας Λειτουργίας και ακολουθούν όσα 
σήμερα βιώνουμε, που στόχο έχουν την ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Πολύ εύστοχα είπε ο ομιλητής κ. Καφαντάρης 
και τον συγχαίρω γι’ αυτό, έθεσε το ενδιαφέρον 
θέμα, πως μπορούμε καλύτερα να εξοικονομή-
σουμε την ενέργεια μέσα από τη χρήση των οι-
κιακών ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι μας. 
Πιστεύω πως όλοι βγαίνουμε ωφελημένοι με-
τά από αυτή τη σπουδαία ενημέρωση. Όλοι μας 
έχουμε κάτι να κάνουμε στο σπίτι μας προς την 
πλευρά της καλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας.

 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στο μεγάλο 
θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου στην Πά-
τρα έχει δρομολογήσει με πρωτοβουλία του Πε-
ριφερειάρχη, σχέδια και πλάνα για τον τρόπο με-
ταφοράς του φυσικού αερίου στην περιοχή μας. 

Η μεταφορά του φυσικού αερίου με αγωγούς, 

όπως γίνεται συνήθως αποκλείστηκε από την κε-
ντρική εξουσία και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δος απάντησε με προγραμματικές συμβάσεις για 
τη δημιουργία δεξαμενών αποθήκευσης του φυ-
σικού αερίου, ώστε να παραδοθεί στις παραγω-
γικές μονάδες και μετά στις κατοικίες. 

Ο ομιλητής κ. Καφαντάρης, επίσης ανέφε-
ρε, ότι το φυσικό αέριο είναι η σωστή λύση , το 
οποίο αφενός είναι πιο φιλικό στο φυσικό περι-
βάλλον και αφετέρου έχει χαμηλότερο κόστος.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θέλω να σας 
ενημερώσω έχει μία πολύ καλή συνεργασία με 
το Σύλλογο, όπως το έχετε διαπιστώσει όλα αυ-
τά τα χρόνια και θα είναι στο πλευρό σας. Εσείς 
θα είστε μπροστά και εμείς θα ακολουθούμε 
και όπου δεν τα καταφέρνετε εμείς θα ανοίγου-
με δρόμους.

 Είστε ένας Σύλλογος που έχετε ουσιαστική 
παρουσία. Ευχόμαστε λοιπόν και του χρόνου να 
ζούμε σε ένα περιβάλλον κατά τι καλύτερο και 
με περισσότερο προβληματισμό, γιατί πράγματι 
ο πλανήτης κινδυνεύει. Εάν δεν ανησυχούμε θα 
έχουμε εγκληματήσουμε ενάντια στα παιδιά μας. 

Την εκδήλωση έκλεισε πανηγυρικά το Χορευ-
τικό Τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Δεμε-
νίκων «Οι Άγιοι Πάντες» υπό τη Δ/νση του 
κ. Γιάννη Τοπάλη. Οι χορευτές, φορώντας νη-
σιώτικες τοπικές ενδυμασίες, χόρεψαν με εντυ-
πωσιακό τρόπο παραδοσιακούς χορούς και με-
τέφεραν τον νεανικό τους ενθουσιασμό και τη 
ζωντάνια της κίνησης σε όλους τους παρευρι-
σκόμενους, που σηκώθηκαν και ενώθηκαν μαζί 
τους, συγχρονίζοντας τα βήματά τους στον εορ-
ταστικό  ρυθμό της ημέρας, ο δε Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Δεμενίκων κ. Αντώνης 
Γκόλφης ευχαρίστησε το Σύλλογο για την πρό-
σκληση και τη συνεργασία.    

Ο ομιλητής κ. Ν. ΚαφαντάρηςΟ πατήρ Δημήτριος και ο αρχιμανδρίτης πα-
τήρ Προκόπιος κατά την ώρα της απονομής

Το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Δεμενίκων 
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(συνέχεια από τη σελίδα 7)

Οι νοικοκυρές ξέρουν καλύτερα από 
τους οικονομολόγους τι πρέπει να κά-
νουν, για να πάρει το άτομο τις πρωτεΐ-
νες που χρειάζεται κάποιος στη διατρο-
φή του και αντί του μοσχαριού θα δώ-
σουνε κοτόπουλο. Αυτό στην οικονομία 
περισπούδαστα το λέμε υποκατάσταση. 

Η αλλαγή μέσω υποκατάστασης ση-
μαίνει κλείνουμε Νοσοκομεία και ανοί-
γουμε Κέντρα Υγείας. Εμείς όμως αυτό 
δεν το κάναμε, ούτε καν το σκεφτόμα-
στε. Γιατί δεν το πράξαμε; Εδώ υπάρ-
χει μείζων πολιτικό πρόβλημα. 

Η ανάλογη δαπάνη για τα νοσοκομεία 
στην Ελλάδα μεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ είναι μεγαλύτερη.  Το 42% του 
συνόλου της δαπάνης για την υγεία δα-
πανάται στα νοσοκομεία, όταν ο Μέσος 
Όρος (Μ.Ο.) των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. 
είναι 30%. 

 Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα 
χρήματά μας τα δίνουμε στα νοσοκο-
μεία.  

 Παρά τις μεγάλες περικοπές και τη 
σχετική φιλολογία για τα νέα μέτρα και 
μεγέθη, είμαστε σε υψηλότερες δαπά-
νες για τα φάρμακα. Αυτό σημαίνει ότι 
στην περίοδο της κρίσης αντί να οδη-
γηθούμε σε αυτό που κάνουν οι νοι-
κοκυρές, δηλαδή στην υποκατάσταση 
με πρωτεΐνες ίσης θρεπτικής αξίας και 
να τρώει όλος ο κόσμος, όχι μόνο δεν 
οδηγηθήκαμε έως εκεί, επιδεινώσαμε 
την όλη κατάσταση φορτώνοντας ακό-
μα περισσότερους πόρους προς τα νο-
σοκομεία και αφαιρώντας τους από την 
Π.Φ.Υ., από τα Κέντρα Υγείας.

 Δαπάνη υγείας  κατά τύπο και λει-
τουργία (μακράς διαρκείας)

 (Γράφημα 4)

Τα χρήματα των νοικοκυριών στη 
δαπάνη για την υγεία αυξήθηκαν από 
33% στο 40%. 

 Χωρίς να υπάρχουν επιδημιολογι-
κοί ή νοσολογικοί παράγοντες,  ο αριθ-
μός των εξερχομένων ασθενών από τα 
ελληνικά νοσοκομεία αυξήθηκαν από 
1.600.000 έφτασε στα 2.250.000. Η ερ-

μηνεία είναι ότι το κόστος, τα χρήμα-
τα, ο χρόνος μετακίνησης και ο χρό-
νος αναμονής, για να πας στην Π.Φ.Υ.,  
ήταν υψηλότερα από το να πας στα νο-
σοκομεία, κυρίως για τα άτομα και τα 
νοικοκυριά που έχουν χαμηλό εισό-
δημα και ελεύθερο χρόνο. Εδώ έχου-

με αντίστροφη υποκατάσταση, αντί να 
έλθουν στο Κέντρο Υγείας και σε μια 
ώρα να εξυπηρετηθούν ή να πάει στο 
ιδιωτικό ιατρείο Π.Φ.Υ., πηγαίνει στα 
νοσοκομεία, και νοσηλεύεται.

 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επι-
δεινώσει τους δείκτες από την αρχή 
της κρίσης που δεν ήταν τόσο άσχη-
μοι όσο είναι σήμερα.

Ένα άλλο που μας ενδιαφέρει διαχει-
ριστικά είναι ότι όσους περισσότερους 
γιατρούς έχουμε στην Π.Φ.Υ. και στα 
Κέντρα Υγείας, τόσο λιγότερες είναι οι 
νοσοκομειακές εισαγωγές. 

Η Π.Φ.Υ. είναι η μόνη, η οποία στο 
σύνολό της παράγει και υγεία εκτός 
από περίθαλψη, ενώ το νοσοκομείο 
παράγει μόνο περίθαλψη και σχεδόν 
καθόλου υγεία. 

Οι Αμερικανοί λένε ότι καλός για-
τρός είναι αυτός, ο οποίος όταν φεύ-
γει ο ασθενής από το ιατρείο του κά-
νει δώρο ένα ζευγάρι αθλητικά παπού-
τσια και του συνιστά να επανέλθει με-
τά ένα χρόνο και να φέρει τα υποδή-
ματα λιωμένα! 

Οι Αμερικάνοι έφτασαν το 18% του 
ΑΕΠ στη δαπάνη για την υγεία και οι 
δείκτες της υγείας είναι σαν της Κού-
βας, η οποία ξοδεύει 50 φορές λιγότε-
ρα από τους Αμερικανούς. 

Άρα, πρέπει να βάλουμε φυσικά 
εμπόδια σε αυτούς που θέλουν να πά-
νε στα νοσοκομεία και να άρουμε τε-
λείως τα εμπόδια όπως του χρόνου και 
των χρημάτων, με ανοιχτά όλα τα κέ-
ντρα υγείας αστικού ή αγροτικού τύ-
που και για όλους τους πολίτες και να 
μην πηγαίνουν στα Νοσοκομεία, όπου 
το κόστος είναι πολύ υψηλό. Με αυτό 
τον τρόπο θα μειώσουμε τα περιστατικά 
των νοσοκομείων και το υψηλό κόστος. 

Όλοι έχουμε μια εικόνα και οι γιατροί 
ακόμα δεν απαλλάσσονται από τις ευ-
θύνες. Το ΙΚΑ της προηγούμενης πε-
ριόδου ήταν ένα ευάλωτο τμήμα, επει-
δή οι εργαζόμενοι σε αυτό υιοθέτησαν 
την τακτική της ισοπέδωσης με συντα-
γογράφηση, με γραφειοκρατία κ.α.. 
Αυτό δεν πρέπει να συμβεί με τα Κέ-
ντρα Υγείας σε καμία περίπτωση γιατί 
εάν γίνει θα είναι πολύ εύκολη η ανα-
τροπή τους.   

Μερικά από τα Κέντρα Υγείας όπως 
είναι αυτό που είμαστε σήμερα, στη Χα-

Γράφημα 4

λανδρίτσα, αλλά και άλλα Κ.Υ. , μπο-
ρούν να δουλεύουν και να κάνουν αρ-
κετά καλή ιατρική διαχείριση και μιλά-
με για το 70% της όλης ζήτησης. Ένα 
Κέντρο Υγείας μπορεί να διακριθεί και 
υπάρχουν Κέντρα Υγείας στην Ελλάδα 
που έχουν διακριθεί.

 Έχει πολύ ενδιαφέρον η εμπλοκή 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Π.Φ.Υ. 
στο υγειονομικό σύστημα.  Στις περισ-
σότερες χώρες η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση εμπλέκεται στην Π.Φ.Υ.

 Επιπλέον υπάρχουν πίνακες αξιο-
λόγησης των νοσηλευτικών ιδρυμά-
των σε όλες τις βαθμίδες και θα έπρε-
πε αυτή να γίνεται σε επίπεδο ρουτί-
νας, σε όλα τα νοσηλευτήρια. Έχουν 
εντοπιστεί στην περιοχή για την οποία 
αναφερόμαστε, της 6ης Υ.Π.Ε.,  κά-
ποια προβλήματα και χρειάζεται ανά-
λογη διευθέτηση. 

Δεν πρέπει να αγνοούμε τα οικονο-
μικά πλήγματα που δέχονται τα νοικο-
κυριά εξαιτίας των χρόνιων βαριών 
νοσημάτων. Η δημόσια λοιπόν δαπά-
νη καθώς και η ιδιωτική, επιβάλλει την 
παρουσία της Π.Φ.Υ. και αυτή είναι μια 
άμεση προτεραιότητα. (Περισσότερα:  
www.sylpyp.gr)   

ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

 
Παναγιώτης Νικολόπουλος 
(Διοικητής 6ης Υ.Π.Ε.): 

Ευχαριστώ τους διοργανωτές για την 
πρόσκληση, όπως ευχαριστώ όλους 
τους παρευρισκόμενους καθώς και τον 
καθηγητή κ. Κυριόπουλο για την χρή-
σιμη συζήτηση που έγινε. 

 Η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγην μερι-
κώς και δικαίως, περίμενα να ακούσω 
αιτήματα άκουσα μόνο εάν θα κλείσει 
ή εάν δεν θα κλείσει το Κέντρο Υγείας 
Χαλανδρίτσας.

 Είπε ο κ. Κυριόπουλος, ο οποίος έκα-
νε εξαιρετική ανάλυση, όσον αφορά τη 
σχέση της υγείας, από την περίθαλψη, 
τη σχέση της Π.Φ.Υ. με τα νοσοκομεία 
και για τις δαπάνες που έχουμε.  

 Νομίζω ότι έγινε κατανοητό ότι εάν 
θέλουμε να έχουμε ένα σωστό Εθνικό 
Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θα πρέπει να ξε-
κινήσουμε πρώτα από την Π.Φ.Υ. αφ’ 
ενός να είναι συνολική και να καλύπτει 
όλους και αφ’ ετέρου να είναι σωστά 
στημένη. Είναι αυτό το οποίο έλειπε 
από τότε που δημιουργήθηκε το ΕΣΥ 
μέχρι σήμερα. Γνωρίζετε ότι εκτός από 
τα Κέντρα Υγείας αγροτικού τύπου, το 
υπόλοιπο σύστημα υγείας ήταν κυρί-
ως νοσοκομειακοκεντρικό. Τα Νοσο-
κομεία ανέπτυξαν με τα χρόνια τερά-
στια εξωτερικά ιατρεία. Πιστεύω ότι η 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-
ας θα πρέπει να δει και κάπως αλλιώς 
τα νούμερα των δαπανών. Δεν ισχυρί-
ζομαι ότι τα λεφτά επαρκούν, σαφώς 
και δεν φτάνουν, αλλά χρειάζεται πα-
ράλληλα με την αναγκαία χρηματοδό-
τηση να υπάρχει σωστή διαχείριση και 
με τους μηχανισμούς αλλά και με την 
ηθική των ίδιων των εργαζομένων, μέ-
σα στο ΕΣΥ.  

 Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα που τελευταία επιχειρού-
με ως πολιτεία για να αντιστραφούν οι 

όροι με την εφαρμογή της λίστας των 
χειρουργείων, ώστε να μην χρειάζε-
ται η όποια συναλλαγή προκειμένου να 
μπεις στο χειρουργείο. Είναι μια προ-
σπάθεια που θα δούμε ποια θα είναι τα 
αποτελέσματά της.

 Δεν μπορεί να υπάρξει ΕΣΥ εάν δεν 
υπάρχει ολοκληρωμένη Π.Φ.Υ. για-
τί αφ’ ενός χρειάζονται και τα Κέντρα 
Υγείας να ρίξουν το βάρος στην περί-
θαλψη. Όπως επίσης τα ίδια δικαιώμα-
τα έχουν και οι κάτοικοι των αστικών 
κέντρων να έχουν πρόσβαση και όχι 
να τρέχουν στα νοσοκομεία.

 Άμεσα λοιπόν το Β΄ εξάμηνο του 
2017 ξεκινάει η ίδρυση και η λειτουργία 
των πρώτων Τοπικών Μονάδων Υγεί-
ας (ΤΟΜΥ) στα αστικά κέντρα.  Ουσι-
αστικά θα είναι, όπως εννοούσαμε τα 
Κ.Υ. αστικού τύπου παλιότερα. Αυ-
τό ίσως να πειράξει, επειδή έρχονται 
ασθενείς εδώ στο Κ.Υ.Χ. και από την 
Οβρυά, ίσως επηρεάσει και την κίνη-
ση του ΚΥΧ, αλλά νομίζω ότι καλό θα 
ήταν να την επηρεάσει. Στόχος είναι 
να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση 
σε ανάλογες υπηρεσίες.

 Το δεύτερο που θέλω να πω είναι 
ότι δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με 
τα Κέντρα Υγείας και δεν αφαιρούνται 
οι χρηματοδοτήσεις από αυτά, για να 
πάνε σε αυτούς τους νέους τομείς. Τα 
τέσσερα πρώτα χρόνια της λειτουργί-
ας, αυτών των ΤΟΜΥ, ξεκινούν να λει-
τουργούν με ευρωπαϊκά κονδύλια. 

 Επειδή επίσης άκουσα ορισμένες 
ομιλίες μήπως αυτές, οι νέες μονάδες 
υγείας ΤΟΜΥ συρρικνώσουν τα Κέντρα 
Υγείας της υπαίθρου. Κάποιες τέτοιες 
σκέψεις δεν πρέπει να γίνονται. 

 Ένα άλλο ζήτημα μια και αναφερό-
μαστε στην ίδια την υγεία νομίζω ότι 
μέχρι σήμερα τα κέντρα υγείας έχουν 
να επιδείξουν επιδόσεις από τις καλύ-
τερες έως τις χειρότερες μερικές φο-
ρές. Υπάρχουν ορισμένα κέντρα υγεί-
ας, τα οποία απλώς τυχαίνει να δια-
δραματίζουν το ρόλο του τροχονόμου 
προς τα νοσοκομεία ή το πολύ πολύ 
να ασχολούνται με καμιά συνταγογρά-
φηση. Η 6η Υ.Π.Ε. έχει αρκετά κέντρα 
υγείας και σε όλα αυτά επιδιώκει  να 
φτάσουμε στα πρότυπα, τα καλύτερα. 

 Στο έργο των γιατρών των Κέντρων 
Υγείας μαζί με τις χίλιες άλλες δυο υπο-
χρεώσεις είναι να προλαμβάνουν με τον 
έλεγχο, τις τυχόν επιπλοκές από τις δό-
σεις των συγκεκριμένων φαρμάκων, με 
τη φροντίδα της παρακολούθησης των 
ασθενών που βγαίνουν από τα νοσοκο-
μεία και μεταφέρονται στο σπίτι τους. Η 
φροντίδα αυτών πέφτει στους ώμους 
των ιατρών της Π.Φ.Υ., στα τοπικά Κέ-
ντρα Υγείας. Αυτοί οι ασθενείς χρειάζο-
νται πιθανόν αλλαγές καθετήρων, φάρ-
μακα, αναλώσιμα υλικά, για να μην κα-
ταλήγουν χωρίς λόγο στα εξωτερικά ια-
τρεία των νοσοκομείων ή στις προμη-
θεύτριες εταιρείες. 

Η πρόληψη, με τα θέματα διατροφής, 
καπνίσματος, άθλησης κ.ο.κ. θα πρέπει 
το Κέντρο Υγείας να έχει παρεμβάσεις, 
σύμφωνα με το νόμο του 1397 του ΕΣΥ 
και ποτέ δεν έχει βρει εφαρμογή για να 
υλοποιηθεί. 

Αυτές είναι οι προτεραιότητες της 
πολιτικής υγείας, δεν μπορεί κανείς 
να ισχυριστεί ότι πρέπει να κλείσουν τα 
κέντρα υγείας, εάν δεν αναπτυχθούν, 
πρώτα για να δούμε που πάνε αυτές 
οι δομές. 

 Κάθε Κέντρο Υγείας να φορτωθούν 
το βάρος που τους αναλογεί, και να το 
αποσπάσουν από τα νοσοκομεία. 

Είναι μια διαδικασία που μπορούμε 
να την υλοποιήσουμε επιστημονικά και 
να προχωρήσει με γνώμονα με το πως 
θα εξυπηρετείται καλύτερα ο ασθενής. 
(Περισσότερα:  www.sylpyp.gr) 

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ
(Υποδιοικητής 6ης Υ.Π.Ε.): 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρό-
σκληση. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για 
εμένα σήμερα που βρίσκομαι στο Κέ-
ντρο Υγείας Χαλανδρίτσας και έχω πά-
ρα πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς 
είναι γιατί έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον 
πρώτο Διευθυντή του Κέντρου Υγείας 
Χαλανδρίτσας και μια ιδιαίτερη εκτίμη-
ση σε ότι αφορά τη λειτουργία του, το 
οποίο και παρακολουθώ όλα αυτά τα 
χρόνια της λειτουργίας του. 

 Στη σημερινή συζήτηση ξεκαθαρίστη-
καν με τον καλύτερο τρόπο και από τον 
νυν Διευθυντή του Κέντρου Υγείας αλ-
λά και από όλους τους επόμενους ομι-
λητές.  Δεν έχει τεθεί ποτέ θέμα να κλεί-
σει το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας. Δεν 
το συζητάμε καθόλου. Υπήρχε το τε-
λευταίο διάστημα μια κουβέντα, αν στο 
ΚΥΧ θα υπάγονταν υγειονομικά, περιο-
χές που είναι σήμερα στον Καλλικρατι-
κό Δήμο της Πάτρας, και γειτνιάζουν με 
την περιοχή του Κέντρου Υγείας Χαλαν-
δρίτσας όπως είναι η περιοχή της Οβρυ-
άς, των Δεμενίκων ή οτιδήποτε άλλο. 

Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ένας 
κάτοικος που βρίσκεται εντός του Καλ-
λικρατικού Δήμου της Πάτρας π.χ. της 
Οβρυάς ή των Δεμενίκων δικαιούται να 
έχει ένα δικό του οικογενειακό γιατρό 
στην περιοχή του και όχι να έχει ένα για-
τρό και να έρχεται στη Χαλανδρίτσα. Εάν 
αυτός ο γιατρός ανήκει στο ΚΥΧ υγειο-
νομικά ή στο Κέντρο Υγείας του βόρει-
ου διαμερίσματος της Πάτρας είναι μια 
κουβέντα που δεν νομίζω ότι αφορά 
τον κάτοικο. Αφορά ένα άλλο γενικότε-
ρο σχεδιασμό.

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να ξεκα-
θαρίσουμε είναι και το εξής. Τι δομές 
χρειαζόμαστε και ποια θα είναι η λει-
τουργία τους; 

Είπε ο Διευθυντής από το Κέντρο Υγεί-
ας Ερυμάνθειας ότι εδώ και 20 χρόνια 
λειτουργεί με μια νοσηλεύτρια. Νομίζω, 
ότι θα πρέπει να παραδεχτούμε, ότι επί 
20 χρόνια αυτό δεν ήταν Κέντρο Υγεί-
ας. Ένα Κέντρο Υγείας που έχει για 20 
χρόνια μια νοσηλεύτρια δεν μπορεί να 
θεωρηθεί Κέντρο Υγείας. Το κάθε Κέ-
ντρο Υγείας πρέπει να έχει τον απαραί-
τητο αριθμό νοσηλευτριών που χρειά-
ζεται για να λειτουργεί σωστά. Να δια-
θέτει ολόκληρο το 24ώρο γιατρό, νοση-
λεύτρια και λοιπό προσωπικό. Άρα δεν 
ήταν ποτέ Κέντρο Υγείας. 

Όταν μιλάμε για Π.Φ.Υ. και για Κέντρα 
Υγείας πρέπει να μιλάμε για δομές που 
να λειτουργούν σωστά. 

Άρα θα πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά 
για μερικά πράγματα όσον αφορά όλες 
τις υγειονομικές δομές της 6ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας. Τις έδειξε πολύ καλά 
στον υγειονομικό χάρτη ο κ. Κυριόπου-
λος για την ύπαρξη των νοσοκομείων και 
των Κέντρων Υγείας στην 6η Υγειονομι-
κή Περιφέρεια. 

Υπήρχε ένα άλλο σκεπτικό για τα κέ-
ντρα υγείας όταν πρωτο-ξεκινούσαν, πριν 
από 30 χρόνια, όταν π.χ. μεταξύ Γκού-
ρα Κορινθίας και Κιάτου ήθελες μια ώρα 
και είκοσι λεπτά και σήμερα θέλεις μό-
νο 30 λεπτά. Επιπλέον το Κέντρο Υγεί-
ας Γκούρα σήμερα έχει επισκεψιμότη-

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

Η αφίσα του Συλλόγου 

τα μαζί με τη συνταγογράφηση κατά μέ-
σο όρο 2 άτομα την ημέρα. Τα έξοδα της 
λειτουργίας του κέντρου υγείας Γκούρα 
ανέρχονται σε 12.000 ευρώ το μήνα, δη-
λαδή τους μισθούς που θα δαπανούσα-
με για έξι γιατρούς. Πληρώνουμε εφη-
μερίες γιατρών για να κάθονται και τους 
έχουμε και δυο δυο!

Καταλαβαίνουμε ότι ο επανασχεδι-
ασμός στη σύγχρονη εποχή που ζού-
με αφορά όλη την Υγειονομική Περιφέ-
ρεια και πρέπει να το δούμε σοβαρά και 
να το συζητήσουμε όλοι μαζί και σε όλα 
τα επίπεδα, με βάση τα νέα δεδομένα. 
Ο χρόνος π.χ. Αντίρριο-Μεσολόγγι με 
το νέο δρόμο θα είναι 15 λεπτά. Είναι 
παράλογο ένας ασθενής από την περι-
οχή της Ναυπάκτου να πάρει το δρόμο 
και να πάει στο νοσοκομείο Μεσολογ-
γίου, που δεν είναι στελεχωμένο και να 
τον πάρει στη συνέχεια το ασθενοφόρο 
να τον πάει στην Πάτρα. Θα πρέπει λοι-
πόν να παραδεχθούμε ότι υγειονομικά 
η Ναύπακτος δεν μπορεί να ανήκει στο 
Μεσολόγγι ή στο Αγρίνιο. Υγειονομικά 
η Ναύπακτος θα πρέπει να ανήκει στην 
Πάτρα. Η υγειονομική κάλυψη είναι δια-
φορετικό πράγμα από κάποια άλλα. Άρα 
ναι μεν υπάρχει ο Καλλικράτης, υπάρχει 
όμως και η διαδικασία της εξυπηρέτησης 
των κατοίκων μιας περιοχής. 

Ποτέ δεν είπαμε ότι θα καταργήσουμε 
τα περιφερειακά ιατρεία. Ο σχεδιασμός 
όσον αφορά την Πάτρα είναι να δημιουρ-
γήσει δυο αστικά κέντρα υγείας. Να βελ-
τιώσουμε ένα από αυτά που έχουμε στην 
περιοχή του Αγ. Αλεξίου όσον αφορά τη 
βόρεια περιοχή της πόλης και ένα δεύ-
τερο αστικό Κέντρο Υγείας, το οποίο θα 
γίνει στην περιοχή των Ζαρουχλείκων 
για να καλύπτει τα νότια διαμερίσματα, 
αλλά και τους κατοίκους κάποιων πε-
ριοχών όπως της Παραλίας ή οπουδή-
ποτε αλλού.

Το συναισθηματικό δέσιμο του οικο-
γενειακού γιατρού, εδώ μάλιστα υπάρχει 
ένα σοβαρό δεδομένο, ότι για πάρα πολ-
λά χρόνια οι γιατροί του Κέντρου Υγείας 
Χαλανδρίτσας εξυπηρετούσαν τους ασθε-
νείς της Οβρυάς, της Κρήνης, της Καλλι-
θέας, του Σαραβαλίου δεν πρόκειται να 
διαταραχτούν αυτές οι σχέσεις, όπως και 
το δικαίωμα της επιλογής του οικογενεια-
κού τους γιατρού, δεν θα διαταραχτεί και 
θα παραμείνει. Ο γιατρός αυτός, το που 
θα ανήκει και πως θα λέγεται είναι ένα 
θέμα γενικότερου σχεδιασμού. Όλοι θα 
πρέπει να καταλάβουν ότι αυτός ο για-
τρός δεν ανήκει ούτε στην 6η Υγειονομι-
κή Περιφέρεια ούτε στο Κέντρο Υγείας. 

Ο κάθε γιατρός το μοναδικό πράγμα 
που θέλει είναι να βοηθά τον ασθενή του. 
Αυτό κάνουν με συνέπεια οι γιατροί του 
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας όλα αυτά τα 
χρόνια και αυτό θα εξακολουθήσουν, για 
το πως θα το συνεχίσουν, με συνέπεια να 
το κάνουν, αυτούς τους γιατρούς θα επι-
λέξουμε. (Περισσότερα:  www.sylpyp.gr)

ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ 
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ
 

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 
(Πρόεδρος Ένωσης Νοσοκομειακών 
Ιατρών Αχαΐας): 

Πριν από 3 χρόνια είχα παραβρεθεί σε 
μια αντίστοιχη εκδήλωση στον ίδιο χώ-
ρο. Ήταν σε μια περίοδο έντασης για πι-

θανό κλείσιμο κάποιων μονάδων υγεί-
ας και απλήρωτων εφημεριών των Κέ-
ντρων Υγείας και των Νοσοκομείων.  

Υπάρχει και ο φόβος του κόσμου για 
το κλείσιμο κάποιων μονάδων υγείας 
που έγιναν και θυμήθηκα αυτά που εί-
πε ο Δήμαρχος κ. Λαζουράς για τα Κα-
λάβρυτα. Ο κόσμος ανησύχησε εξαιτίας 
της εμπιστοσύνης που έχει στις περιφε-
ρειακές μονάδες υγείας.

 Όσο βαθαίνει η κρίση εξαιτίας του 
μνημονίου που μας έβαλαν πριν από 7 
χρόνια, τόσο βαθαίνουν και αυξάνονται 
τα προβλήματα και δεν λύνονται. Κα-
θυστερεί ακόμα και το σχέδιο για την 
Π.Φ.Υ.. Δεν νομίζω να το δούμε το Β΄ 
εξάμηνο του 2017. Μακάρι να το δούμε 
και ας διαψευστώ. 

 Τελικά θέλω να τονίσω όσο ο κόσμος 
δεν υπερασπίζεται τα αιτήματά του, όπως 
αυτά που αναφέρθηκαν σήμερα εδώ, δεν 
μπορούμε να περιμένουμε να αλλάξει η 
κατάσταση. Έχουμε υποχρέωση να υπε-
ρασπιζόμαστε την υγεία μας. Δεν έχουμε 
το δικαίωμα να απεμπολούμε τα βασικά 
δικαιώματα που είναι η δωρεάν, δημό-
σια υγεία και όλοι να σταθούμε απένα-
ντι στην όποια κυβέρνηση. (Περισσότε-
ρα:  www.sylpyp.gr)

Η ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΕΙ ΒΑΘΥΤΑΤΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 (Πρόεδρος Εργαζομένων Νοσοκομεί-
ου ̈ Άγιος Ανδρέας ‘’Ο Ιπποκράτης’’):

Θα ξεκινήσω με ένα όχι και τόσο αι-
σιόδοξο μήνυμα, η υγεία νοσεί και μά-
λιστα νοσεί βαθύτατα και θα συνεχίσει 
να νοσεί εάν δεν λάβουμε υπ’ όψιν μας 
το φετινό ισολογισμό, ο οποίος έχει στοι-
χεία, ακόμα και χειρότερα του προη-
γουμένου έτους. Ως εκ τούτου, από που 
μπορούμε να αντλήσουμε την αισιοδο-
ξία;

 Δυστυχώς σε περιόδους κρίσης, όπως 
αυτή που διερχόμεθα ως χώρα, αντί ο 
δημόσιος τομέας της υγείας να ενισχυ-
θεί δυστυχώς διαπιστώνουμε το αντίθε-
το. Θεωρώ λοιπόν τον όποιο προβλημα-
τισμό των πολιτών δικαιολογημένο και 
δεν θα πρέπει να σταματήσει, διατηρώ-
ντας αυτό το επίπεδο του αγώνα με την 
παράλληλη διεκδίκησή μας. 

 Εάν θέλουμε να κρατήσουμε τις 
άκρως απαραίτητες και αναγκαίες δο-
μές υγείας, μας και στην προκειμένη 
περίπτωση τα Κέντρα Υγείας, που συ-
ζητάμε σήμερα για λογαριασμό των κα-
τοίκων της υπαίθρου, πιστεύω πως δεν 
θα πρέπει να εφησυχάσουμε, απεναντί-
ας θα πρέπει να είμαστε στις επάλξεις. 

Τα δυο Κέντρα Υγείας, που υπάρχουν 
στο Δήμο Ερυμάνθου, ποτέ δεν θα ήθε-
λε κανείς να κλείσει το ένα από τα δυο. 
Κανένας δεν θα πει κάποιο Κέντρο Υγεί-
ας να διακόψει τη λειτουργία του. Το 
Κέντρο Υγείας της Ερυμάνθειας δέχο-
νταν ένα όγκο ασθενών από τα βόρεια 
διαμερίσματα της γειτονικής Ηλείας, οι 
οποίοι ακολουθούσαν τον οδικό άξονα, 
προς τα νοσοκομεία της Πάτρας και εί-
χαν σαν ενδιάμεσο σταθμό το Κέντρο 
Υγείας Ερυμάνθειας.

 Από τα πέντε Κέντρα Υγείας της Αχαΐ-
ας, δυο μπορώ να πω ότι είναι σε μια κα-
λή στάθμη και δεν γνωρίζω πόσο καλά 
θα συνεχίσουν να λειτουργούν και για 
το επόμενο διάστημα.

Θεωρώ ότι ο Δήμος Ερυμάνθου πέ-

ραν από τη γεωγραφική θέση στην οποία 
βρίσκεται και από την έκταση που έχει 
και πέραν από τον πληθυσμό που δια-
θέτει σε μόνιμη βάση θα πρέπει σαφώς 
να αναπτύξει και τα δυο Κέντρα Υγείας, 
τα οποία είναι πάνω σε δυο διαφορετι-
κούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς 
την πόλη. Ο μεν οδικός άξονας του Κέ-
ντρου Υγείας Χαλανδρίτσας οδηγεί πολ-
λούς από τα Καλάβρυτα προς τα κάτω, 
γιατί τα Καλάβρυτα δεν έχουν ότι κα-
λύτερο στο χώρο της υγείας. Άρα αυτό 
το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας όχι μό-
νο να παραμείνει στα καλά επίπεδα, αλ-
λά και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Στον 
άλλο οδικό άξονα, υπάρχει το Κέντρο 
Υγείας Ερυμάνθειας.

Άρα θα πρέπει να είμαστε όλοι σε μια 
επαγρύπνηση και να παρακολουθούμε 
από κοντά όλες αυτές τις εξελίξεις. (Πε-
ρισσότερα:  www.sylpyp.gr)                            

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ 
(Προεδρείο-Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Πατρών):

  Να ευχαριστήσω όλους τους πολί-
τες και τους φορείς που συμμετείχαν με 
τις τοποθετήσεις τους στη σημερινή ημε-
ρίδα. 

 Το ευχάριστο είναι ότι δεν κλείνουν 
τα Κέντρα Υγείας του νομού Αχαΐας, σαν 
πολιτική απόφαση τουλάχιστον. 

 Από την άποψη των πολιτών και των 
φορέων η Π.Φ.Υ. σώζει ζωές. Στο πε-
ριβάλλον του Κέντρου Υγείας, όπως οι 
πολίτες ανέφεραν, υπάρχει μια εξοικεί-
ωση όταν συναντούν τον οικογενειακό 
τους γιατρό, ο οποίος γνωρίζει το ιστο-
ρικό τους, υπάρχει μια ισχυρή ανθρώ-
πινη σχέση, και υπάρχει η αμεσότητα 
στην πρόσβαση. Προσφέροντας στο ΚΥ 
ποιοτικές υπηρεσίες στην πρόληψη, στη 
διάγνωση, στη θεραπεία και στην απο-
κατάσταση και όλα στηρίζονται στο φι-
λότιμο του προσωπικού, ιατρικού, νο-
σηλευτικού και παραϊατρικού. Υπάρ-
χουν όπως γνωρίζουμε στα χρόνια της 
κρίσης πολύ σοβαρά προβλήματα υπο-
στελέχωσης και υποχρηματοδότησης. 

 Άρα η απαίτηση όλων των πολιτών 
της υπαίθρου είναι όχι μόνο να παρα-
μείνει το Κέντρο Υγείας, αλλά και να ενι-
σχυθεί, με εργαστήρια και με άλλες ανά-
λογες υπηρεσίες, ώστε να καλύπτονται 
οι ανάγκες των πολιτών χωρίς εμπόδια 
πρόσβασης.

 Τα Κέντρα Υγείας αποτελούν ηθμό για 
τα Νοσοκομεία και ο χώρος της υγείας 
θα έπρεπε να είναι έξω από τα μνημό-
νια για να μην προκύπτουν οι δυσμενείς 
συνέπειες στη δημόσια υγεία.

 Η ανάγκη ασθενοφόρων και η κα-
λύτερη δικτύωση για την εξυπηρέτη-
ση των ασθενών είναι πολύ σημαντική.

 Όσον αφορά το γενικό σχεδιασμό για 
το τι συμβαίνει στα χρόνια της κρίσης 
υπάρχουν δυο σημαντικές ευθύνες. Η 
μια οφείλεται στην πολιτεία και η άλλη 
είναι η  ευθύνη των πολιτών.

 Η ευθύνη της πολιτείας είναι ότι ενώ 
υπάρχει μείωση της χρηματοδότησης 
στο δημόσιο τομέα κατά 36%, όπως εί-
πε και ο κ. Κυριόπουλος, στην Ελλάδα 
υπήρχε μια στρέβλωση,  η οποία επι-
δεινώθηκε και οδήγησε στην καταπό-
ντιση για την κοινή στήριξη της Π.Φ.Υ. 

 Η Π.Φ.Υ. δεν χρηματοδοτήθηκε και 
υποβαθμίστηκε κατά τη διάρκεια της κρί-
σης, διατηρώντας ένα νοσοκομειακοκε-

ντρικό προσανατολισμό, που αυτό αντι-
βαίνει στο οποιοδήποτε επιστημονικό 
πρόγραμμα με κατεύθυνση την υγεία. 

 Όσον αφορά την ευθύνη των πολι-
τών, θέλω να αναφέρω ότι η Παγκό-
σμια Οργάνωση Υγείας μας έχει βγά-
λει σήμερα πολλές κόκκινες κάρτες και 
οφείλουμε ως πολίτες να αντιληφθούμε 
τι σημαίνει για την υγεία μας το κάπνι-
σμα, η παχυσαρκία και η αλόγιστη χρή-
ση των αντιβιοτικών.

 Έχουμε και εμείς το δικό μας μερίδιο 
ευθύνης και στις δαπάνες για την υγεία 
και στη νοσηρότητα και στη θνητότητα, 
εξαιτίας της νοοτροπίας και της διαδι-
κασίας που ακλουθούμε.

 Τέλος η Π.Φ.Υ., στη χάραξη της όποιας 
πολιτικής, πρέπει να είναι ορθολογική 
και προς τη σωστή κατεύθυνση και με 
μόνιμο χαρακτήρα.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
(Πρόεδρος του Συλλόγου): 

 Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος πε-
ριοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας να 
ευχαριστήσω κατ’ αρχήν τον Διευθυντή 
& το προσωπικό του Κέντρου Υγείας 
Χαλανδρίτσας για τη φιλοξενία, τους φο-
ρείς που συμμετείχαν στη διοργάνωση 
αυτής της ημερίδας, όπως τον Δήμο 
Ερυμάνθου, τον αδελφό Σύλλογο Εθε-
λοντών Αιμοδοτών και τον Ιατρικό Σύλ-
λογο Πατρών και ιδιαίτερα την πρόεδρο 
κα. Άννα Μαστοράκου. Επίσης να ευχα-
ριστήσω τον Διοικητή και τον Υποδιοι-
κητή της 6ης Υ.Π.Ε. καθώς και όλους 
τους άλλους φορείς που συμμετείχαν 
σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδή-
λωση. Επίσης ευχαριστούμε τους πολί-
τες που συμμετείχαν με υπομονή για τις 
τρεισήμισι και πλέον ώρες για να ενη-
μερωθούν από τη σημερινή ημερίδα.  

 Ευχόμαστε όλα όσα ακούστηκαν να 
βρουν ανταπόκριση. Χαρήκαμε ιδιαίτε-
ρα για τις διαβεβαιώσεις που λάβαμε σή-
μερα από τους αρμόδιους. 

 Το ανέφερα και εξαρ-
χής όλα τα Κέντρα Υγεί-
ας του νομού Αχαΐας εί-
χαν προσκληθεί γιατί πι-
στεύουμε ότι όλα έχουν 
τις δικές τους ανάγκες. 
Όσον αφορά την αξιο-
λόγησή τους αυτή είναι 
μια υποχρέωση των 
αρμοδίων. Η δουλειά 
του κάθε κέντρου 
υγείας φαίνεται από 
τις εξελίξεις στην το-
πική κοινωνία. Όλα 
τα κέντρα υγείας 
της υπαίθρου να 
στηριχθούν για 
να έχουμε μία δη-
μόσια υγεία που 
επιθυμούμε.                     

ΠΕΡΑΣΑΝ ήδη δύο μήνες από 
την ημέρα (26/3/2017) που πραγμα-
τοποιήθηκε η ενδιαφέρουσα και ανα-
γκαία ημερίδα στο Κ.Υ. Χαλανδρί-
τσας, η οποία προσέφερε όχι μόνον 
υπεύθυνη πληροφόρηση, με το δημό-
σιο διάλογο που έλαβε χώρα, από τα 
έγκριτα πρόσωπα που συμμετείχαν, 
αλλά χάρισε και μία νότα αισιοδοξίας 
για το μέλλον του υγειονομικού μας 
ιδρύματος. Το ΚΥΧ ούτε θα κλείσει 
ούτε θα υποβαθμιστεί, όπως μας δή-
λωσαν κατηγορηματικά οι αρμόδιοι.

Από τότε μέχρι σήμερα λέγονται 
και ακούγονται διάφορα. Τα κενά του 
προσωπικού στο ΚΥΧ περιορίζουν τη 
δυνατότητα της σωστής ανάπτυξης 
των ιατρείων εντός και εκτός αυτού. 

Συζητείται η εφαρμογή της 48ωρης 
εβδομαδιαίας απασχόλησης του ιατρι-
κού προσωπικού, με αποτέλεσμα να 
γίνεται ακόμη πιο δύσκολο η έκδο-
ση του προγράμματος των εφημερι-
ών και μάλιστα για 24ωρη λειτουρ-
γία. Το υπάρχον ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό αδυνατεί να κα-
λύψει τις ανάγκες τις υπηρεσιακές 
και ελλοχεύει ο κίνδυνος για ελλεί-
ψεις, οι οποίες μπορούν να προκα-
λέσουν συνέπειες στους προσερχό-
μενους ασθενείς.

Άρα, θα λέγαμε ότι η ημερίδα  ‘’Η 
ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ’’ που τόσα χα-
μόγελα χάρισε αρχικά, δεν είναι τί-
ποτε άλλο από την απαρχή νέων δι-
εκδικήσεων, το εναρκτήριο λάκτι-
σμα, όπως θα λέγαμε επί το λαϊκό-
τερο, για ένα διαρκή αγώνα κάλυ-
ψης των αναγκών στο ΚΥΧ σε προ-
σωπικό και εξοπλισμό. Δεν πρέπει 
να μείνουμε απαθείς αφήνοντας τις 
τύχες μας στο έλεος του Θεού. Πρέ-
πει να οργανωθούμε και να διεκδι-
κήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Θα 
πρέπει να ενισχύσουμε το έργο μιας 
πετυχημένης μέχρι σήμερα μονάδας 
όπως είναι του Κέντρου Υγείας Χα-
λανδρίτσας και όπως το ομολογόγη-
σαν ΟΛΟΙ!  

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

Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟβ’ μέρος
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Ανακύκλωση: Πολιτισμός, Οικονομία, Προστασία του Περιβάλλοντος

Το Σάββατο 23 Μαΐου ο Σύλλογός μας, προ-
σκεκλημένος από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους 
Εγλυκάδος & Περιβόλας, με μία ευρεία αντιπρο-
σωπεία συμμετείχε στην προγραμματισμένη από 
τους φορείς του Ανατολικού Διαμερίσματος Δή-
μου Πατρέων, συγκέντρωση ενισχύοντας με την 
παρουσία μας το δικαιολογημένο αίτημά τους, για 
την ανάπλαση και αξιοποίηση του πρώην σκου-
πιδότοπου στο Ριγανόκαμπο, προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένας χώρος πρασίνου, άθλησης, 
αναψυχής και πολιτισμού. 

 
Ο χώρος αυτός ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων 

Δημοσίου και ζητούμε όλοι μαζί να παραχωρηθεί 
στο Δήμο Πατρέων για τη διαχείρισή του και για 
την υλοποίηση του εφικτού οράματος, τόσο για 
τους κατοίκους της πόλης, όσο και για την ευ-

ρύτερη περιοχή. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθε-
ση η μεταστέγαση των Ρομά. 

 
Στη συγκέντρωση που σημείωσε μεγάλη επι-

τυχία από την αθρόα προσέλευση ξεχωρίσαμε 
εκπροσώπους από την Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδος, από το Δήμο Πατρέων και από πάρα πολ-
λούς Πολιτιστικούς & Αθλητικούς Συλλόγους και 
από διάφορους άλλους φορείς. Παρόντα ήσαν και 
τα σκαφτικά μηχανήματα της Περιφέρειας και 
του Δήμου, τα οποία ‘’έπιασαν δουλειά’’ την τε-
λευταία μόλις εβδομάδα, καθαρίζοντας και δια-
μορφώνοντας το χώρο προκειμένου, μελλοντι-
κά ο σκουπιδότοπος μέσα στα άλλα να γίνει ένα 
μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, για την ευρύτερη 
περιοχή της Πάτρας και για το Ανατολικό διαμέ-
ρισμα ιδιαίτερα. 

Οι Κήποι Τίβολι (Tivoli) είναι ένας διάσημος κήπος λούνα 
παρκ στην Κοπεγχάγη. Η ονομασία προέρχεται από την ιτα-
λική πόλη Τίβολι. Το πάρκο άνοιξε στις 15 Αυγούστου1843 
και είναι σήμερα το δεύτερο πα-
λαιότερο λούνα παρκ διεθνώς. 
Το Τίβολι είναι από τα σημαντι-
κότερα αξιοθέατα της πόλης. 
Συγκεντρώνει 3 εκατομμύρια 
επισκέπτες το χρόνο, ενώ ο συ-
νολικός αριθμός τους από την 
ημέρα που άνοιξε ανέρχεται στα 
280 εκατομμύρια. Όποιος επι-
σκεφθεί τον κήπο, εκτός από το 
θάμπος που θα νιώσει για την 
υπέροχη ομορφιά του, θα πα-
ρατηρήσει ότι ελάχιστα απορ-
ρίμματα, ειδικά, ανακυκλώσιμα 
θα βρει πεταμένα ή αφημένα. Κι 
αυτό γιατί υπάρχουν διάσπαρ-
τα σε πολλά σημεία του κήπου 
ειδικά μηχανήματα, στα οποία 
τρέχουν τα παιδιά, κυρίως, για να τοποθετήσουν, έναντι 
μικρού κέρματος, κουτάκια από αναψυκτικά ή μπουκά-
λια. Είναι σίγουρα ένας υπέροχος τρόπος να ανακυκλώ-
νονται τα πλαστικά ή τα μεταλλικά κουτιά και φυσικά ένα 
υπέροχο περιβαλλοντικό μάθημα για τα παιδιά, που περι-

μένουν πως και πως το μικρό φιλοδώρημα για την «κα-
λή» πράξη τους.

Ως Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος πε-
ριοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας 
αναρωτιόμαστε αν αφενός 
μπορούν με κάποιο τρόπο 
οι φορείς της πόλης μας 
να εξασφαλίσουν παρό-
μοια μηχανήματα ανακύ-
κλωσης και για τα δικά μας 
πάρκα κι αφετέρου πως θα 
επιβλέπεται η λειτουργία, 
η φύλαξη από δολιοφθο-
ρές και η συντήρηση τέ-
τοιων μηχανημάτων. Πά-
ντως, επειδή τα παιδιά μα-
θαίνουν κι αφομοιώνουν 
γρήγορα νέες περιβαλλο-
ντικές συμπεριφορές, θε-
ωρούμε ότι θα ήταν μια 
θαυμάσια ιδέα, ειδικά για 

το ανατολικό παραθαλάσσιο πάρκο της πόλης μας, στο 
οποίο βρίσκουν αναψυχή και παιχνίδι πολλά πατρινόπου-
λα. Ας κερδίζουμε τα θετικά στοιχεία, που έχουν δοκιμα-
στεί και λειτουργούν σε άλλες χώρες για το καλό του τό-
που μας και του περιβάλλοντός μας

Στις 27 Μάιου αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Συλλόγου έγινε δεκτή από τον Πε-
ριφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα, με τον οποίο είχαν μία διεξοδική συζήτηση 
σε μία σειρά θεμάτων που άπτονται των προβλημάτων του Συλλόγου. Η συνάντη-
ση έγινε σε ένα ευχάριστο κλίμα και είχε ευνοϊκή εξέλιξη μετά από μία πολύωρη 
συζήτηση. Είναι γνωστή άλλωστε η πολύχρονη συνεργασία των ανθρώπων του 
Συλλόγου με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος γενικότερα. Τα μέλη του Δ.Σ. ευ-
χαρίστησαν τον κ. Κατσιφάρα για την κατανόηση και την αποδοχή των αιτημάτων.  

Τα μαθήματα «ζωής» θέλουν πράξεις κι όχι θεωρία μόνο!

Επόμενες Εκδηλώσεις Συλλόγου

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 
Ιερά Παράκληση στην Παναγία της Μέντζενας

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 
6ήμερη εκδρομή στη Σερβία

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: 
Εκδρομή στην Άρτα και στους βιοτόπους του 
Αμβρακικού 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 
Περίπατος υγείας στη Γέφυρα 
Ρίου Αντιρρίου

Από αριστερά η κα. Β. Γιαννοπούλου, ο κ. Β. Κοτσώνης, ο κ. Αθ. Χρ. Θεο-
δωρόπουλος, ο Περιφερειάρχης κ. Απ. Κατσιφάρας, η Πρόεδρος κα. Ι. Θε-
οδωροπούλου και ο κ. Διαμ. Κανελλόπουλος. 

Συνάντηση με Περιφερειάρχη

Συγκέντρωση στο Ριγανόκαμπο για το μελλοντικό πάρκο της Πάτρας


