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Αυτές τις ημέρες ζούμε μια παγκό-
σμια απειλή, που ολόκληρος ο κό-
σμος την βλέπει με φόβο και αγω-

νία. Με αμηχανία στεκόμαστε απέναντι 
στην επέλαση του covid-19.

Είναι στο χέρι μας ν’ αντιστρέψουμε 
την κατάσταση αυτή εάν λάβουμε μέ-
τρα πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΕΟΔΥ. Δεν πρέπει να λησμονούμε 
τις προηγούμενες πανδημίες που βίω-
σαν εκατομμύρια άτομα ανά τον κόσμο, 
όπως η Ισπανική γρίπη το 1918 με 50 
εκατομμύρια θανάτους, η Ασιατική γρί-
πη το 1957 με 1 εκατομμύριο θανάτους, 
η γρίπη του Χονγκ – Κονγκ το 1968 με 
1 εκατομμύριο θανάτους, και το HIV το 

2018 που οδήγησε συνολικά στον θάνα-
το 770.000 ανθρώπους.

τι προκΑλει ή πΑνδήμιΑ

1. Αύξηση της νοσηρότητας κ’ θνη-
τότητας

2. Διαταραχή και ανεπάρκεια στην λει-
τουργία των υπηρεσιών υγείας και γενι-
κότερα του κοινωνικού ιστού

3. Μεγάλα οικονομικά κόστη
Εάν ο αριθμός των νέων κρουσμά-

των αυξάνεται γρήγορα τότε το σύστη-
μα υγείας δεν μπορεί ν’ ανταπεξέλθει και 
θα βρεθούμε σε μια κατάσταση αντίστοι-
χη μ ’αυτή της Ιταλίας δηλαδή της ανά-

γκη επιλογής των ασθενών για ένα κρε-
βάτι της ΜΕΘ.

τι θΑ πρεπει νΑ προσεΞουμε

Ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σ΄ άν-
θρωπο κατόπιν στενής επαφής μέσω στα-
γονιδίων σιέλου όταν ο ασθενής βήξει ή 
φτερνιστεί ή ακόμη και κατά την ομιλία 
του και όχι μόνο. 

Κατά την διάρκεια του φτερνίσματος 
και της ομιλίας οι παθογόνοι μικροοργα-
νισμοί (π.χ. ιοί) εκτοξεύονται με ταχύτητα 
έως και 167 χιλιόμετρα την ώρα. Ο αριθ-
μός των παθογόνων μικροοργανισμών 
μπορεί να φτάσει από 10.000-100.000.

Τα σταγονίδια αυτά προωθούνται σε 
αποστάσεις 2-3 μέτρων και μπορούν να 
μολύνουν τους βλεννογόνους της μύτης, 
των ματιών ή του στόματος. Αυτά, όταν 
πίπτουν στο έδαφος, εξαιτίας του σχετι-
κού βάρους, επικάθονται στο άμεσο πε-
ριβάλλον του ασθενούς και μεταδίδονται 
με την επαφή των χεριών σ΄ άλλα άτο-
μα. Ο covic-19 ζει έως και 3 ημέρες σε 
επιφάνειες πλαστικών και χάλυβα, έως 
4 ώρες σε επιφάνεια χαλκού, 24 ώρες 
σε χαρτί και έως 3 ώρες σε αερόλυμα.

γενικΑ προλήπτικΑ μετρΑ

Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασπο-

ράς, των αναπνευστικών ιών, περιλαμ-
βάνουν οδηγίες ατομικής υγιεινής, κα-
θαρισμού και απολύμανσης των χώρων, 
των ε πιφανειών και των αντικειμένων.

Οδηγίες ατομικής υγιεινής: 
- Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από 

την παρακολούθηση μαθημάτων ή την 
εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει 
συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού.

- Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυ-
τό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο 
που εμφανίζει συμπτώματα από το ανα-
πνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό.

(σελίδα 2)
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Αυτές τις ημέρες ζούμε μια παγκό-
σμια απειλή, που ολόκληρος ο κό-

2018 που οδήγησε συνολικά στον θάνα-
το 770.000 ανθρώπους.

γκη επιλογής των ασθενών για ένα κρε-
βάτι της ΜΕΘ.
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Αυτές τις ημέρες ζούμε μια παγκό- 2018 που οδήγησε συνολικά στον θάνα- γκη επιλογής των ασθενών για ένα κρε-

Η επιδηµία 
του κορωνοϊού

ΠάΓκΟΣμΙά Η άΠΕΙΛΗ
κάΘΟρΙΣΤΙκΗ Η ΠρΟΛΗψΗ

Διαμαρτυρία για να μην κοπούν δέντρα 
στο δάσος του Κεφαλοβρύσου

Οι κάτοικοι και οι φορείς του Σαραβα-
λίου και της Κρήνης στις 25 Μαΐου έκα-
ναν παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύ-
θυνση Δασών Π.Ε. Αχαΐας εξαιτίας της 
απόφασης της Διεύθυνσης να εγκρί-
νει αίτημα τεσσάρων κατοίκων του Κε-
φαλοβρύσου για την κοπή πεύκων και 
κυπαρρισίων στο δάσος Μονοδενδρί-
ου-Κεφαλοβρύσου-Κρήνης. Περίπου 
πενήντα υγιή πεύκα και κυπαρίσσια εί-
χαν αποφασιστεί να κοπούν, τα οποία 
είχαν φυτευτεί από τους κατοίκους και 
τους συλλόγους της περιοχής πριν από 
πολλά χρόνια. 

Συγκεκριμένα ανέφεραν στο αίτημά 
τους προς το Δασαρχείο, το Δήμο Πα-
τρέων, την Περιφέρεια και τη Διεύθυν-
ση Δασών ότι «προ ημερών λάβαμε γνώ-
ση της απόφασης εγκρίσεως για λόγους 
προστασίας από τυχόν στον μέλλον εκδη-
λωθείσα πυρκαγιά παρακείμενων κατοι-
κιών, υλοτομίας δένδρων χαλεπίου Πεύ-
κης και κυπαρισσίων στο περιαστικό δά-

σος Μονοδενδρίου Κεφαλοβρύσου στα 
όρια της Τ.Κ. Κρήνης Δ.Ε. Μεσσάτιδας 
Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την οποία 
αποφασίστηκε η κοπή 38 πευκων και 
11 κυπαρισσιών. Στη συνέχεια με από-
φαση της Διεύθυνσης Δασών ΠΕ Αχαΐ-

ας αποφασίστηκε η έγκριση για λόγους 
προστασίας των ανωτέρω αναφερόμε-
νων κατοικιών η υλοτόμηση των εν λό-
γω δέντρων. Κατά την αυτοψία που έγι-
νε διαπιστώθηκαν τα εξής:

(συνέχεια στη σελίδα 8)

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3ΗΜΕΡΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑΑπό αριστερά οι κκ. Ι. Δετοράκης, Ι. Θεοδωροπούλου, Κ. Τζουραμάνης και   ο 

δασάρχης κ. Βαρβατσούλης.
ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 6

ΕΝΙΣΧΥΣΗ κάΙ ΣΤΕΛΕΧωΣΗ 
ΤωΝ κΕΝΤρωΝ Π.Φ.Υ.

ΣΕΛ. 3



(συνέχεια από τη σελίδα 1)
- Αποφυγή επαφής των χεριών με τα 

μάτια, τη μύτη και το στόμα, για τη μεί-
ωση του κινδύνου μόλυνσης.

- Αποφυγή κοινής χρήσης των μο-
λυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων 
και άλλων προσωπικών αντικειμένων.

- Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της 
μύτης και του στόματος με το μανίκι στο 
ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντηλο και 
απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτο-
μάντηλου σε κλειστούς κάδους απορριμ-
μάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.

- Απαγορεύεται η πόση νερού απευ-
θείας από τη βρύση με το στόμα.

- Απαιτείτε τακτικό και επιμελές πλύ-
σιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και 
νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, 
πριν τη λήψη τροφής καθώς και μετά την 
επίσκεψη σε κοινόχρηστους χώρους ή 
στην τουαλέτα με προσεκτικό στέγνωμα 
των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες 
μιας χρήσης και απόρριψή τους στους 
κάδους απορριμμάτων.

- Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, 
μπορεί να εφαρμοστεί καλό τρίψιμο των 
χεριών με αντισηπτικό αλκοολούχο διά-
λυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. Μπου-
κάλι με αλκοολούχο διάλυμα να βρίσκε-
ται σε κάθε τουαλέτα και στους χώρους 
συναλλαγής κοινού. Εξυπακούεται ότι 
σε κάθε τουαλέτα πρέπει να βρίσκεται 
συσκευή υγρού σαπουνιού, καθώς και 
επαρκής ποσότητα χειροπετσετών.

- Αποφυγή κοινής χρήσης σκευών και 
αντικειμένων (πετσέτες, πιάτα, ποτήρια, 
κουτάλια μαχαιροπήρουνα).

οδήγοσ κΑθΑρισμου 
κΑι ΑπολυμΑνσήσ

- Συστηματικός και επαρκής αερισμός 
όλων των χώρων του σπιτιού. Πέρα από 
τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, συ-
χνός καθαρισμός των λείων επιφανειών 
που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμο-
λα, χερούλια, κουπαστή στις σκάλες, χει-
ρολαβές στα οχήματα, στα κιγκλιδώματα, 
στις βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, 
δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό ή διάλυ-
μα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οι-
κιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη 
νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό.

- Οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι 
πρέπει να αποφεύγουν τους χώρους μα-
ζικής συναθροίσεως και να παραμένουν 
στο σπίτι και να αποφεύγουν τις κοινωνι-
κές και οικογενειακές ακόμα επισκέψεις.

- Θα πρέπει να αποφεύγονται άσκοπες 
μετακινήσεις του πληθυσμού και να κρα-
τούνται αποστάσεις ασφαλείας τουλάχι-
στον 1,5 μέτρου σε δημοσίους χώρους.

- Μένουμε στο σπίτι για να έχουμε την 
υγεία μας.

σώστή χρήσή μΑσκΑσ

Η χρήση της μάσκας κρίνεται απαραί-
τητη, σύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών 
της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19), 
ιδίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα 
σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, τα κατα-
στήματα που λειτουργούν και σε όλους 
τους κλειστούς χώρους. Κρίνουμε σκό-
πιμο να σας μεταφέρουμε κάποια ‘’μυστι-
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«Μένουμε σπίτι με Detol
  και βόλτα ως το χώλ.»
Ο κορωνόϊος, το αίτιο της 

πανδημίας του 2020, απαι-
τούσε να είμαστε όλοι κλει-
σμένοι στο σπίτι μας, το μό-
νο σίγουρο προληπτικό και 
θεραπευτικό μέσο και έτσι 
να ‘’γιορτάσουμε’’ την πα-
γκόσμια ημέρα Υγείας.

Προβληματιστήκαμε και 
καλούμεθα να θυμηθούμε 
πως παρά τα επιτεύγματά 
μας, παραμένουμε εύθραυ-
στοι, ευάλωτοι, με μόνη συ-
ντροφιά τη διαφυγή στο δια-
δίκτυο και εμβόλιο τη μου-
σική, τις ελληνικές ή ξένες 
ταινίες και με ψυχικές διεξό-
δους ‘’βουτιές’’ σ’ ένα χαρ-
τοβασίλειο πολλών-πολλών 
ετών. Μεγάλη χαρά αισθα-
νόμαστε που πίσω από κά-
ποια αδιάβαστα βιβλία, ανα-
καλύψαμε αυτό που χρόνια 
το είχαμε ξεχάσει και κατα-
χωνιάσει.

Ο κορωνοϊός ανέδειξε 

τη γύμνιά μας. Μπορεί το 
1918 να πέθαναν εκατομ-
μύρια από την ισπανική γρί-
πη, αλλά τότε δεν υπήρχαν 
τα θεραπευτικά μέσα υγεί-
ας για τη διαχείριση των νο-
σούντων την εποχή εκείνη.

Ανεξάρτητα όμως εποχής 
το βασικό ζητούμενο στη με-
τάδοση των λοιμωδών νο-
σημάτων παραμένει το ίδιο. 

Κυρίαρχη διαπίστωση 
από 2500 χρόνια είναι η ρή-

ση του Ιπποκράτη ‘’Κάλιο το 
προλαμβάνειν, παρά το θε-
ραπεύειν.’’

Η πρόληψη είναι το δια-
χρονικό μήνυμα, το οποίο 
υπηρετεί ο Σύλλογός μας 
από τη σύστασή του το 1990. 
Αυτή υποστηρίζουμε και 
προτρέπουμε τα μέλη μας 
και τους κατοίκους της περι-
οχής ευθύνης του Συλλόγου 
μας να ακολουθούν. Αυτό το 
μήνυμα το Δ.Σ. του Συλλό-

γου έστειλε με SMS και εξέ-
δωσε και Δελτίο Τύπου με 
την εμφάνιση της πανδημί-
ας του κορωνοϊού.

Το κείμενο του μηνύμα-
τος είχε ως εξής: 

Πρόληψη το διαχρονικό 
μήνυμα του Συλλόγου Προ-
στασίας Υγείας και Περιβάλ-
λοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλαν-
δρίτσας ήλθε και πάλι στο 
προσκήνιο με την εμφάνι-
ση του φονικού ιού cov-
id-19. Ευαισθητοποιημένοι 
στην πρόληψη και τη συλ-
λογικότητα ας δώσουμε το 
παράδειγμα στους συναν-
θρώπους μας. Μείνετε όλοι 
στο σπίτι.    
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κά’’ – χρήσιμες οδηγίες απαραίτητες για 
τη χρήση της μάσκας, ώστε όταν τη χρη-
σιμοποιούμε να είμαστε ασφαλείς και να 
μη συμβάλλουμε στη μετάδοση και την 
εξάπλωση του κορωνοϊού.

Ως γνωστόν υπάρχουν μάσκες μιας 
χρήσης και υφασμάτινες (πολλών χρήσε-
ων με όρους). Η υφασμάτινη βέβαια είναι 
πιο οικονομική, αλλά χρειάζεται να γνω-
ρίζουν όσοι τη χρησιμοποιούν τα κάτωθι:

Κάθε φορά που τη φοράμε πρέπει να 

την πιάνουμε από τα λαστιχάκια και να 
προσέχουμε να μην ακουμπήσει στα μά-
τια, το στόμα ή τη μύτη, όταν τη βγάζουμε 
και μόλις επιστρέφουμε στο σπίτι να την 
πλένουμε αμέσως ή να την κλείνουμε σε 
ένα πόλυ μπάνκ, που να κλείνει αεροστε-
γώς έως ότου την πλύνουμε και αμέσως 
να πλύνουμε πολύ καλά τα χέρια μας ή να 
τα απολυμάνουμε με αντισηπτικά.

Η μάσκα πρέπει να πλένεται ή στο πλυ-
ντήριο (60-90 ΟC) ή στο χέρι πολύ καλά με 

απορρυπαντικό και μετά τη βάζουμε σε 
βραστό νερό για 5-10 λεπτά. Την απλώ-
νουμε να στεγνώσει και τη σιδερώνου-
με. Μετά το πλύσιμο της μάσκας να πλέ-
νουμε πολύ καλά τα χέρια μας ή να τα 
απολυμαίνουμε.

Η μάσκα καθαρή πρέπει να φυλάγεται 
σε πόλυ μπάνκ (πλαστική σακούλα) και 
να κλείνεται αεροστεγώς. Επίσης η μά-
σκα, όταν τη φοράμε, πρέπει να καλύπτει 
πλήρως τη μύτη και το στόμα.  

Σας προτείνουμε λοιπόν τα εξής:

1 Με ένα μικρό μπουκαλάκι-
σπρέι στην τσέπη ή στην τσά-

ντα σας μπορείτε να απολυμαίνε-
τε τα χέρια σας και ότι άλλο χρει-
άζεται (πόμολα, κουμπιά ασαν-
σέρ και άλλα σημεία που τα πιά-
νουν πολλά χέρια). Βάλετε μέσα 
οινόπνευμα και ελάχιστη κολό-
νια (για αρωματισμό).

2 Πάρτε ένα σακουλάκι και 
υποδεικνύετε να βάζουν εκεί 

μέσα τα κέρματα όσοι σας δίνουν 

ρέστα, χωρίς να τα πιάνετε εσείς.

3 Όταν πάτε σπίτι βάλετέ τα σε 
ένα βαζάκι με οινόπνευμα.

4 Στη συνέχεια στεγνώνουν 
πολύ εύκολα, οπότε μπο-

ρείτε πλέον άφοβα να τα χρησι-
μοποιήσετε.

5 Με λίγο βαμβάκι εμποτισμέ-
νο με οινόπνευμα (και πρά-

σινο) μπορείτε με απλή επάλει-
ψη να απολυμάνετε και τα χαρ-
τονομίσματα.

6 Όμοια πρέπει να απολυμαίνε-
τε και την πιστωτική σας κάρ-

τα, την οποία μόνο εσείς να κρα-
τάτε στα χέρια σας, όταν πρέ-
πει να τη χρησιμοποιήσετε.

7 Το ίδιο σας συμβου-
λεύουμε να κά-

νετε γενικά και 
για τα τρόφιμα 
(και τις συσκευ-
ασίες) που αγο-
ράζετε. Αμέσως 
μετά μπορείτε να τα ξε-
πλύνετε.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Από την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας
Ένα από τα προβλήματα διάδοσης του κορωνοϊού είναι τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα. Ιδιαίτερα τα κέρματα.

Η επιδηµία του κορωνοϊού
ΠάΓκΟΣμΙά Η άΠΕΙΛΗ - κάΘΟρΙΣΤΙκΗ Η ΠρΟΛΗψΗ



Η κρίση του κορωνοϊού COVID-19 ήρ-
θε να αναδείξει μεταξύ των άλλων, 
την επιτακτική ανάγκη της ενίσχυ-

σης και στελέχωσης των κέντρων Π.Φ.Υ., 
η οποία συνιστά βασικό πυλώνα του υγει-
ονομικού μας συστήματος. Είναι η πρώτη 
επαφή του πολίτη με τις μονάδες υγείας, 
παρέχει το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης 
και θεραπείας της νόσου, ενώ κατέχει κομ-
βικό ρόλο στην πρόληψη, η οποία αποδεί-
χτηκε ιδιαιτέρως σημαντική στην προστα-
σία της κοινότητας από την παρούσα κατά-
σταση της πανδημίας.

Η Π.Φ.Υ. δίνει τη δυνατότητα άμεσης προ-
σπέλασης των πολιτών σε θεράποντα γιατρό, 
όλο το 24ώρο και όλο το χρόνο, και της διά-
θεσης απαραίτητων διαγνωστικών και θε-
ραπευτικών μέσων, ώστε να λύνεται κάθε 
κοινό πρόβλημα υγείας σε τοπικό επίπεδο 
και να αποφεύγεται η μη αναγκαία προσφυ-
γή στο νοσοκομείο.

Στην παρούσα υγειονομική κρίση, που 
ταλανίζει τη χώρα μας, ο ρόλος της είναι 
κορυφαίος στην κατεύθυνση του συντονι-
σμού των υπηρεσιών και της στήριξης των 
τριτοβάθμιων μονάδων. Ο γιατρός της πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης έχει τη διαχείριση 
των ασθενών με COVID-19 σε πρώτο επί-
πεδο, κρίνοντας από τη βαρύτητα των συ-
μπτωμάτων αν θα παραμείνουν στο σπίτι, 
υπό τη συνεχή επίβλεψή του, ή αν θα τους 
παραπέμψει σε τριτοβάθμια δομή υγείας.

Ο δεύτερος σημαντικός ρόλος του είναι 
η εξυπηρέτηση ασθενών με χρόνια νοσή-
ματα, και η διαχείριση εκτάκτων περιστα-
τικών, μιας και οι περιπτώσεις των ασθε-
νών αυτών υποσκελίστηκαν υπό το βάρος 
της πανδημίας. 

Η φροντίδα εντούτοις πρέπει να περιλαμ-
βάνει όλους τους χρονίως ή οξέως πάσχο-
ντες από άλλα νοσήματα, διότι τυχόν ολιγω-
ρία θα αυξήσει τη νοσηρότητα και τη θνη-
σιμότητα στην κοινότητα.

Ο γιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
φροντίζει για την παρακολούθηση των περι-
στατικών αυτών και τη συνταγογράφηση των 
φαρμάκων τους, ενώ έχει ταυτόχρονα και 
τη διαχείριση των ασθενών του COVID-19, 
ώστε να μη συσσωρεύονται όλα τα περι-
στατικά στα επείγοντα των νοσοκομείων. 
Κατά την επόμενη φάση, δηλαδή την περί-
οδο της αποδρομής της ασθένειας, θα έχει 
την ευθύνη της διενέργειας των τεστ στην 

κοινότητα, για την ταυτοποίηση του τίτλου 
αντισωμάτων έναντι του ιού και την τήρηση 
των επιδημιολογικών δεδομένων, δηλαδή 
τη μελέτη της κατανομής και της εξέλιξης 
της νόσου στον πληθυσμό και των παραγό-
ντων, που τη διαμορφώνουν ή μπορούν να 
την επηρεάσουν. 

Στην Π.Φ.Υ. ανήκουν τα Κ.Υ. της υγειο-
νομικής περιφέρειας, τα οποία εφημερεύ-
ουν όλο το 24ώρο, τα Κ.Υ. αστικού τύπου, 
οι οικογενειακοί γιατροί (ο θεσμός αυτός 
δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως) όπως και 
οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί και τα 
διαγνωστικά κέντρα, που έχουν σύμβαση 
με τον Ε.Ο.Π.Υ.

Ένα σωστά οργανωμένο και δομημένο 
σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πρέ-
πει να στηρίζεται σε τρείς άξονες όπως ορί-
ζει ο σχετικός ιδρυτικός νόμος: 1) στην πε-
ρίθαλψη, 2)στην πρόληψη και 3)στην κοι-
νωνική φροντίδα σε στοχευμένες πληθυ-
σμιακές ομάδες.

Στην Ελλάδα διαχρονικά η Π.Φ.Υ. μεταρ-
ρυθμίζεται με νομοσχέδια, χωρίς όμως να 

προκύπτουν πρακτικά  αποτελέσματα πέρα 
από νομοθετικά, και έτσι ενώ ο ρόλος της 
είναι κομβικός, οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
είναι πλημμελείς, ώστε το ρόλο του παρό-
χου Π.Φ.Υ. να αναλαμβάνουν πολλές φο-
ρές ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, και ιδι-
ώτες γιατροί με υψηλό κόστος για τον πο-
λίτη. Το κόστος της έλλειψης συντονισμέ-
νων δομών, πρωτοβάθμιας υγείας είναι 
μεγαλύτερο από τη δημιουργία τους. Αφ’ 
ενός γιατί απουσιάζει ο συνολικός έλεγχος 
της δομής των εξετάσεων του ασθενούς 
και αφετέρου γιατί η έλλειψη προληπτικής 
ιατρικής και οικογενειακού προγραμματι-
σμού, επιβαρύνει τη λειτουργία των νοση-
λευτικών ιδρυμάτων, πολλαπλασιάζοντας 
ουσιαστικά το κόστος.

Ο Έλληνας ασθενής διαπαιδαγωγήθηκε 
σε μία κουλτούρα θεραπείας βασισμένη 
στη συνταγογράφηση φαρμάκων, και στην 
απουσία μεταβολής του τρόπου ζωής, που 
απαιτεί η πρόληψη.

Εν κατακλείδι η Π.Φ.Υ. πρέπει να ανα-
λάβει εξολοκλήρου το έργο για το οποίο 

ιδρύθηκε ήτοι, την αποθεραπεία των ηπί-
ως νοσούντων σε πρώτο επίπεδο, και 
την προώθηση μόνον όσων περιστατι-
κών χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας στα 
νοσοκομεία, ώστε και αυτά να αποσυμ-
φορηθούν, αλλά και μέσω της εμπέδω-
σης της τόσο σημαντικής πρόληψης στην 
κοινότητα, να επιτύχουμε τη μείωση του 
δείκτη νοσηρότητας. 

Το Υπουργείο Υγείας παρακινούμενο από 
την έκτακτη κρίση της πανδημίας και αντι-
λαμβανόμενο την επιτακτική ανάγκη της ενί-
σχυσής της, προβλέπει ανασχεδιασμό των 
υπηρεσιών της στο νομοσχέδιο που ετοι-
μάζει και περιλαμβάνει: 

1) Κ.Υ. αστικού τύπου, που θα λειτουρ-
γούν ως κέντρα αναφοράς για τη διαχείριση 
περιστατικών χρονίως πασχόντων. 

2) Κ.Υ. αστικού τύπου για τη διαχείρι-
ση περιστατικών γενικά του αναπνευστι-
κού συστήματος, και ειδικότερα από τον ιό 
COVID-19, τα οποία θα λειτουργούν όλο το 
24ώρο σε μεγάλα αστικά κέντρα με τηλε-
φωνική γραμμή υποστήριξης. Αυτά θα δι-

αχειρίζονται έκτακτες περιπτώσεις, θα επι-
κοινωνούν με ασθενείς σε απομόνωση για 
να ενημερώνονται για την πορεία της υγείας 
τους, και θα διενεργούν τεστ για την ταυτο-
ποίηση των αντισωμάτων του ιού.

3) Θα εφαρμοστούν προγράμματα τηλε-
ϊατρικής - τηλεσυμβουλευτικής (πολύ ση-
μαντικά για τις απομακρυσμένες περιοχές 
της χώρας).

4) Δημιουργία ιατρικού ηλεκτρονικού 
μητρώου (φακέλου) για την παρακολού-
θηση και φροντίδα ασθενών από το θερά-
ποντα γιατρό τους.

5) Ενίσχυση του θεσμού του οικογενει-
ακού γιατρού, ο οποίος θα προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σε συνεχή βάση, και στο σπί-
τι, και θα περιλαμβάνει περίθαλψη, αποκα-
τάσταση και υποστήριξη.

6) Επισκέψεις κατ’ οίκον από ευέλικτες 
υγειονομικές ομάδες σε ηλικιωμένους που 
ζουν μόνοι τους σε απομακρυσμένες πε-
ριοχές. 

Ας γίνει λοιπόν αυτή η πρωτοφανής υγει-
ονομική κρίση, η αιτία για να εισπράξουμε 
και τα οφέλη προς την κατεύθυνση της ενί-
σχυσης και της στελέχωσης της τόσο ση-
μαντικής όπως αποδείχτηκε πρωτοβάθμι-
ας περίθαλψης.  

Με την εμφάνιση της πρόσφατης υγει-
ονομικής κρίσης επανήλθε, όπως αναφέ-
ραμε, στο προσκήνιο η σπουδαιότητα των 
λειτουργούντων Κέντρων Υγείας και η αξία 
της προσφοράς των, καθώς και η σημαντι-
κή ανάγκη άμεσης στελέχωσής των με τον 
κατάλληλο εξοπλισμό για ολοκληρωμέ-
νη προφορά.

Θα ήταν παράλειψη για την παρούσα εκτε-
νή αναφορά μας εάν δεν αναφέραμε το ση-
μαντικό πολύτιμο και πολυετές έργο που 
προσφέρει στην τοπική κοινωνία το δικό 
μας Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας, στοχεύ-
οντας και στους τρείς προαναφερθέντες 
άξονες υγείας.

Από το 1989 έχει καθιερώσει τον ατομικό 
φάκελο του κάθε ασθενούς, τον προληπτικό 
εμβολιασμό, την ενημέρωση των πολιτών 
και τη δημιουργία δύο Συλλόγων, οι οποί-
οι με τις κοινωνικές δραστηριότητές των, 
πρωτόγνωρες στο πανελλήνιο, ενίσχυσαν 
σημαντικά την πρόληψη.

Η πολιτεία δεν θα πρέπει να αδιαφορεί, 
αλλά να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των Κέ-
ντρων Υγείας που παρουσιάζουν τέτοιο έργο.  
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Η 5η Ιουνίου γιορτάζεται από όλο τον Πλανήτη σαν 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος από το 1972. 

Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου δεν εφαρμόζονται 
τα μηνύματα και τα SOS που εκπέμπει αυτή η γιορ-
τή με αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση, η οποία 
οδηγεί στην καταστροφή του. 

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλο-
ντος είναι ελπίδα για αναστροφή πριν την καταστρο-
φή. Είναι για να ευαισθητοποιηθούμε και να συμμε-
τέχουμε ενεργά σε κάθε προσπάθεια σωτηρίας του 
πλανήτη μας.

Είναι αρκετό αυτό; Θα ξαναπεριμένουμε την επό-
μενη 5η Ιουνίου για να τη γιορτάσουμε και να προ-
βληματιστούμε; Κάθε μέρα του χρόνου πρέπει να εί-
ναι ‘’ημέρα του περιβάλλοντος’’, γιατί κάθε μέρα εμείς 
αναπνέουμε, τρώμε, πίνουμε νερό, εργαζόμαστε μέ-
σα στο περιβάλλον και η ζωή μας και το μέλλον μας 
εξαρτώνται από το φυσικό περιβάλλον.

Δυστυχώς δεν έχουμε αντιληφθεί τις συνέπειες της 
καταστροφής που επιτελείται στο περιβάλλον. Κάποια 
στιγμή θα καταλάβουμε ότι το πιο ακριβό πράγμα στον 
κόσμο δεν είναι το χρυσάφι ή τα οικονομικά, αλλά το 
καθαρό νερό και ο καθαρός αέρας, τα οποία η φύση 
μας προσφέρει δωρεάν.

Το πρόβλημα της περιβαλλοντικής καταστροφής δεν 

είναι τοπικό και ούτε πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι. 
Είναι πρόβλημα παγκόσμιο, οικουμενικό, γιατί οι κατα-
στροφές δεν έχουν διαβατήριο και περνούν από τη μία 
χώρα στην άλλη. Γι’ αυτό και εμείς πρέπει να έχουμε 
σύνθημά μας το ‘’Σκέψου παγκόσμια. Δράσε τοπικά’’ 
και να μην χρεώνουμε την καταστροφή στην ανεξέ-
λεγκτη πρόοδο της τεχνολογίας. Πρέπει να τη χρησι-
μοποιούμε σαν φάρμακο για να επουλώσει τις πλη-
γές που η λανθασμένη χρήση ή η σπατάλη προκάλεσε.

Η φετινή γιορτή είναι αμφίβολο εάν θα έχει τις δια-
στάσεις των προηγούμενων ετών λόγω ‘’κορωνοϊού’’, 
τακτική που αναπόφευκτα θα ακολουθήσει και ο Σύλλο-
γός μας, σε αντίθεση με τις γνωστές προγραμματισμέ-
νες εκδηλώσεις του παρελθόντος για το περιβάλλον.

Από τις στήλες της ‘’Υπαίθρου’’ θα τονίσουμε για άλ-
λη μία φορά τη σημασία που έχει  για τον άνθρωπο, το 
ζωικό και το φυτικό βασίλειο και γενικότερα το καθα-
ρό περιβάλλον. 

Να τονίσουμε επίσης τα ακραία καιρικά φαινόμε-
να, την κλιματική αλλαγή, τη λειψυδρία, την αύξηση 
των ιώσεων λόγω μεταλλάξεων, τη μείωση του πρά-
σινου, την αύξηση της συχνότητας κακοηθειών, μετα-
βολικών και αλλεργικών νοσημάτων και πολλών άλ-
λων, που έχει επιφέρει το επιβαρυμένο περιβάλλον 
μας εξαιτίας της δικής μας συμπεριφοράς και στάσης. 

5η ιουνιου - πΑγκοσμιΑ 
ήμερΑ περιβΑλλοντοσ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

Π.Φ.Υ.
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Τα Ιωάννινα, η πρωτεύουσα της Ηπείρου, έχουν αναπτυχθεί γύ-
ρω από την υπέροχη λίμνη Παμβώτιδα. Η φύση, το κλίμα και ο 
χαρακτήρας της πόλης εξαρτώνται από αυτή την υδάτινη ‘’κυρά’’. 

Η λίμνη με τα ακύμαντα νερά και το μικρό νησάκι αποτελεί ένα φυσι-
κό μνημείο, που γύρω του ζει και αναπνέει ολόκληρη η πόλη, γεμάτη 
παραδόσεις, θρύλους και πανέμορφα μέρη για περιηγήσεις. Τα πολλά 
αξιοθέατα και τα μουσεία δίνουν την αίσθηση μιας άλλης εποχής, γεμά-
της μυστικά και θρύλους. Τα θαυμάσια κτίρια και ολόκληρο το ιστορικό 
κέντρο των Ιωαννίνων αποτελούν μοναδικά αξιοθέατα. 

Η ιστορία των Ιωαννίνων ξεκινά από τον 6ο π.Χ. αι. οπότε και ιδρύ-
θηκε από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Το 1430 οι Οθωμα-
νοί υπό τον Σινάν Πασά, με την είσοδό τους στην πόλη δεσμεύτηκαν να 
γίνουν σεβαστά τα προνόμια των κατοίκων της πόλης, η οποία έως τότε 
περιοριζόταν μέσα στο κάστρο. Το 1611 μία εξέγερση της οποίας ηγή-
θηκε ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος, είχε σαν αποτέλεσμα την κατάργηση 
των προνομίων και τον εξανδραποδισμό των κατοίκων.

Από την εποχή αυτή εγκαταστάθηκαν οικογένειες και Τούρκων και 
Εβραίων, ενώ οι εκδιωχθέντες Έλληνες ίδρυσαν οικισμούς έξω από το 
κάστρο και έτσι επεκτάθηκε η πόλη. Παρ’ όλα αυτά οι Γιαννιώτες επανέ-
καμψαν και συνέχισαν τις εμπορικές και χειροτεχνικές δραστηριότητές 
τους. Αυτοί οι έμποροι υπήρξαν και οι πιο σημαντικοί εθνικοί ευεργέτες.

Τα Ιωάννινα επίσης απετέλεσαν το σημαντικότερο κέντρο Νεοελλη-
νικού Διαφωτισμού. Τον 17ο και τον 18ο αι. χτίστηκαν πολλές σχολές, 
όπως Καπλάνειος, Ζωσιμαία, Μπαλάνειος, κ. αλ. Οι σχολές αυτές απε-
τέλεσαν σημαντικά κέντρα στην ανάπτυξη του Νεοελληνικού Διαφωτι-
σμού ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του οποίου ήταν ο κληρικός και 
λόγιος Νεόφυτος Δούκας και συνέβαλαν αποφασιστικά στην αφύπνι-
ση των υπόδουλων Ελλήνων. Το 1789 η πόλη έγινε έδρα της περιοχής 
που ήλεγχε ο Αλή Πασάς και κατά το διάστημα αυτό η πόλη έφτασε στο 
απόγειο της ακμής της. 

Από τότε είχε γίνει γνωστή η έκφραση ότι τα Ιωάννινα είναι ‘’πρώ-
τα στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα’’. Το έτος που ξέσπασε η 
επανάσταση, ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Β΄ θορυβημένος από τη συνε-
χώς αυξανόμενη επιρροή του Αλή Πασά και από πληροφορίες για πι-
θανή του απόσχιση, διέταξε τον αποκεφαλισμό του για προδοσία ενά-
ντια στην Υψηλή Πύλη. Δύο χρόνια αργότερα δολοφονήθηκε από αξι-
ωματούχους του Σουλτάνου στο νησάκι της λίμνης Παμβώτιδος, όπου 
κατέφυγε για να σωθεί. Αυτό βοήθησε την ελληνική επανάσταση απα-
σχολώντας τα οθωμανικά στρατεύματα στον πόλεμο εναντίον του Αλή 
Πασά, δίνοντας χώρο και χρόνο στους επαναστατημένους Έλληνες. 

Τα χαρακτηριστικά σημεία του Κάστρου των Ιωαννίνων είναι οι δύο 

ακροπόλεις του, στο Ιτς Καλέ, τη μία ακρόπολη του Κάστρου, υπάρ-
χουν τα ερείπια του Σεραγιού του Αλή Πασά, το Φετιγιέ τζαμί, κτισμένο 
το 1597, ο τάφος του Αλή Πασά, όπου ετάφη το αποκεφαλισμένο σώμα 
του μαζί με τη γυναίκα του, όπως και το θησαυροφυλάκιο του Αλή Πα-
σά, που στο εσωτερικό του σήμερα φιλοξενείται έκθεση αργυροχρυσο-
χοΐας για τη διάσωση της γνώσης της ηπειρωτικής αργυροτεχνίας και 
τη διάχυση της πληροφορίας της τεχνολογίας στο ευρύ κοινό. Επίσης το 
Τζαμί Ασλάν Πασά που σήμερα είναι Δημοτικό Μουσείο. Τα εκθέματά 
του αναπτύσσονται σε τρείς ενότητες ανάλογα με την προέλευσή τους, 
χριστιανική, μουσουλμανική και εβραϊκή και χαρακτηρίζουν μία εποχή 
στην οποία συνυπήρχαν αρμονικά στην πόλη αυτές οι τρεις κοινότητες.  

Το 1869 η πόλη καταστράφηκε από πυρκαγιά, αλλά σύντομα ανα-
κατασκευάστηκε από χορηγίες των αποδήμων Γιαννιωτών, οι οποί-
οι χρηματοδότησαν επίσης την ανέγερση πολλών ναών, σχολείων και 
άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων. Τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν κατά 
τους Βαλκανικούς πολέμους και ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κρά-
τος το Φεβρουάριο του 1913. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή και 
την ανταλλαγή των πληθυσμών εγκαταστάθηκαν στην πόλη πολλοί Έλ-
ληνες πρόσφυγες.

Το 1944 κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής το σύνολο της εβρα-
ϊκής κοινότητας εστάλη σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, από τα οποία 
επέστρεψαν ελάχιστοι.

3ήμερη γνωριμία του Συλλόγου με τα Γιάννενα

Με το καραβάκι στη λίμνη

Αγναντεύοντας τη λίμνη Παμβώτιδα

Ιερά Μονή Φιλανθρωπινών

Ανηφορίζοντας στο νησάκι της λίμνης Περιδιαβαίνοντας το Κάστρο των Ιωαννίνων Ξενάγηση στο Κάστρο των Ιωαννίνων

Ξενάγηση στο Στρατιωτικό Μουσείο ΚαλπακίουΑπό την επίσκεψή μας στην Ι.Μ. Φιλανθρωπινών
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3ήμερη γνωριμία του Συλλόγου με τα Γιάννενα
Η επίσκεψη των μελών του Συλλόγου μας περιελάμβα-

νε και ξενάγηση στο φημισμένο σπήλαιο Περάματος, το 
οποίο αποτελεί σημαντικό φυσικό οικοσύστημα με σπάνια 
παλαιοντολογικά ευρήματα. Έχει μήκος 830m και έκταση 
14400 τ.μ. Ανακαλύφθηκε το 1940 από ντόπιους και εξε-
ρευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε από το ζεύγος των σπη-
λαιολόγων Πετρόχειλου. Αποτελείται από πολλές διαδο-
χικές αίθουσες στολισμένες με σταλακτίτες, σταλαγμίτες 
και εντυπωσιακά συμπλέγματα. Ακολούθως είχαμε επί-
σκεψη στο νησάκι της λίμνης, το δεύτερο κατοικημένο 
νησάκι σε λίμνη στην Ελλάδα. Σε αυτό βρίσκεται μικρός 
οικισμός αλιέων και η τελευταία κατοικία του Αλή Πασά 
όπως και η αναπαράσταση του πνιγμού της κυρά Φρο-
σύνης με τις 17 Ελληνίδες κόρες.

Υπάρχουν επίσης  στο νησάκι έξι μοναστήρια με το πα-
λαιότερο του Αγ. Νικολάου και τη Μονή Φιλανθρωπινών 
του 1292 μ.Χ. Υπήρξε εκεί η μεγαλύτερη ακμάζουσα μονα-
στική κοινότητα μετά το Άγιο Όρος και τα Μετέωρα. Η Μο-
νή ιδρύθηκε από γόνο ιερέα της αριστοκρατικής Βυζαντι-

νής οικογένειας των Φιλανθρωπινών που εγκαταστάθη-
καν στα Ιωάννινα το 1204 όταν η Κωνσταντινούπολη κατα-
λήφθηκε από τους Σταυροφόρους. Ιδιαίτερα σημαντικές οι 
τοιχογραφίες του καθολικού, που χρονολογούνται από τον 
16ο αι. και αποτελούν έργο κορυφαίων Θηβαίων ζωγρά-
φων. Ενδιαφέρουσα επίσης η τοιχογραφία των επτά σοφών 
της Αρχαίας Ελλάδας στον εξωνάρθηκα. 

Επισκεφθήκαμε επίσης στο Μπιζάνι το Μουσείο Κέρι-
νων Ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη. Ο Βρέλλης αναπαρέ-
στησε ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας σε φυσικό μέγεθος. 
Φιλοτέχνησε περισσότερες από 150 μορφές Ελλήνων αγω-
νιστών, ηρώων και πολιτικών, που άφησαν το στίγμα τους 
στην πορεία και εξέλιξη του έθνους. Το κτίριο εσωτερικά εί-
ναι διαμορφωμένο σαν σπήλαιο από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. 

Τέλος επισκεφθήκαμε το στρατιωτικό μουσείο Καλπακί-
ου του 1940, όπου εκτίθενται κειμήλια της Μάχης του Καλ-
πακίου. Στο μουσείο υπάρχει τεράστιος χάρτης με τις θέ-
σεις των αντιπάλων και την εξέλιξη των μαχών. Η ξενάγη-
ση έγινε από τους φαντάρους του Καλπακίου.      

Μπροστά από το Δημοτικό Μουσείο του Κάστρου των Ιωαννίνων

Περπατώντας 
στον περίβολο του 

Κάστρου 

Μπροστά στη σχολή Αργυροτεχνίας

Δελτίο Τύπου του Δικτύου 
Φορέων Διαχειρίσης των 
Προστατευόμενων Περιοχών

Το ΔΙΚΤΥΟ των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών συμ-
μετείχε στην Ημερίδα με θέμα «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Πε-
ριοχών: Παρόν και Μέλλον» που οργανώθηκε από το ΥΠΕΝ στην Αθήνα στις 
09/10/2019 και παρουσίασε αναλυτική Εισήγηση με θέσεις και Προτάσεις. 

Ειδικότερα, το ΔΙΚΤΥΟ βασιζόμενο στην Επιστημονική γνώση, τη μακρό-
χρονη Εμπειρία, τις Διεθνείς Πρακτικές, τις ιδιαιτερότητες της δομής και λει-
τουργίας των Οικοσυστημάτων και το ότι οι Φ.Δ. των Π.Π. έχουν κερδίσει, σε 
μεγάλο βαθμό, την αποδοχή των Τοπικών Κοινωνιών, θεωρεί ότι θα πρέπει 
να παραμείνει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων Δια-
χείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών ως βασική συνιστώσα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μαζί με τις άλλες δύο βασικές δομές του 
ΥΠΕΝ (Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας και 
Επιτροπή «ΦΥΣΗ 2000» αντίστοιχα) και επισημαίνει ότι θα πρέπει επιπρόσθετα: 

- Να αντιμετωπισθούν τα χρόνια θέματα της ενδυνάμωσης του ρόλου και 
της εύρυθμης λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης με πλήρη και σταθερή 
χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δυνατότητα υλοποίησης 
πρόσθετων δράσεων με την απορρόφηση πρόσθετων πόρων από Συγχρημα-
τοδοτούμενα Προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και Ανταγωνιστικά Ευ-
ρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. INTERREG, LIFE). 

- Να προωθηθούν οι διαδικασίες έκδοσης Πράξεων Υπουργικού Συμβου-
λίου και ΑΣΕΠ για την ένταξη του υπηρετούντος Προσωπικού των Φορέων 
Διαχείρισης σε θέσεις ΙΔΑΧ. 

- Να ολοκληρωθεί η δημοσίευση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουρ-
γίας των Διοικητικών Συμβουλίων και Εσωτερικών Κανονισμών Διοίκησης 
και Λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης. 

- Να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης/έγκρισης των Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών Διαχειριστικών Σχεδίων και τα σχέδια αντίστοιχων 
Προεδρικών Διαταγμάτων για τις Προστατευόμενες Περιοχές. 

- Να οριστεί τακτική Συνάντηση Εργασίας ανά δίμηνο του ΔΙΚΤΥΟΥ με τον 
Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ με συμμετοχή και υπηρεσιακών 
παραγόντων του ΥΠΕΝ και του Πράσινου Ταμείου.  

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των Προϋπολογισμών και από-
δοσης πόρων στους 8 νεοσύστατους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών. 

Τις θέσεις και Προτάσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ των Φορέων Διαχείρισης Προστα-
τευόμενων Περιοχών υποστήριξε ένθερμα και ομόθυμα η πλειονότητα των 
συμμετεχόντων στην Ημερίδα Φορέων όπως εκπρόσωποι της Επιστημονι-
κής Κοινότητας, Επιτροπή ‘ΦΥΣΗ 2000’, Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο., Ιδρύματα 
και Εταιρείες που ασχολούνται με το περιβάλλον (π.χ. Ελληνική Εταιρεία Πε-
ριβάλλοντος και Πολιτισμού - ΕΛΕΤ, Ίδρυμα THALASSA), Μελετητικά Γρα-
φεία Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμι-
ας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ΔΙκΤΥά Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών Ελλάδος
Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, Στροφυλιάς-Κοτυχίου και Κυπαρισσιακού 

Κόλπου, Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης – Σουφλίου, Λίμνης Κερ-
κίνης, Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, Προστατευόμενων 
Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, Δέλτα Αξιού-Λουδία – Αλιάκμονα, Κορώνει-
ας – Βόλβης – Χαλκιδικής, Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Βορεί-
ων Σποράδων, Δέλτα Νέστου–Βιστωνίδας- Ισμαρίδας και Θάσου, Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, Κόλ-
που – Λευκάδας, Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, Εθνικού Πάρκου Πρε-
σπών, Εθνικού Δρυμού Αίνου, Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης, Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας, Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλ-
που, Π.Π. Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας, Χελμού – Βουραϊκού, Οροσειράς 
Ροδόπης, Π.Π. Δωδεκανήσου, Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού, Εθνικού Πάρκου Σχοινιά – Μαραθώνα, Υμηττού 
και Νοτιοανατολικής Αττικής, Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Εθνι-
κού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων, Π.Π. 
Βόρα – Πάικου – Βερμίου, Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας, Κορινθιακού Κόλπου, 
Π.Π. Ευβοίας, Π.Π. Νότιας Πελοποννήσου – Κυθήρων, Π.Π. Κυκλάδων, Π.Π. 
Βορείου Αιγαίου, Π.Π Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης.

Εθνικό Πάρκο υγροτόπων 
Κοτυχίου – Στροφυλιάς
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Η Ε.Ε έχει μεγαλόπνοο δεκαετές πρόγραμμα 
επενδύοντας στη γνώση των Αγροτών, στις νέ-
ες τεχνολογίες και τις επιστημονικές ανακα-
λύψεις. Αυτό με την αυξημένη ευαισθησία 
του κόσμου και την μεγαλύτερη προτί-
μηση στα  βιολογικά τρόφιμα θα βελ-
τιώσουν ακόμα περισσότερο τη ποι-
ότητα των τροφίμων της Ε.Ε.

Η στρατηγική καλείται πράσινη 
ανάπτυξη ή από «το αγρόκτημα 
στο πιάτο» (From Farm to Fork). 
Αποσκοπεί στην  ψηφιοποίηση 
των Εδαφών, τη μέτρηση της 
υγρασίας  των καλλιεργειών, 
τη μέτρηση των θρεπτικών συ-
στατικών (Farm Sustainabil-
ity Tool (FaST) των εδαφών για 
βιώσιμη άρδευση, ψεκασμό, χρή-
ση λιπασμάτων. Παρακολούθηση 
των καιρικών συνθηκών της περι-
οχής με δορυφόρο και έγκυρη ενη-
μέρωση για τυχόν χαλάζι, παγετό, ξη-
ρασία, ώστε να ληφθούν εγκαίρως κα-
τάλληλα μέτρα υποβάθμιση της ποιότητας 
των  παραγομένων προϊόντων. Θα  δοθούν 
κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τη χρήση της τε-
χνολογία στη γεωργία. Αυτή θα  ρυθμίζει τη  μείω-
ση της χρήσης φυτοφαρμάκων, θα επιβάλλει πο-
σοστό αγρανάπαυσης ή θα ορίζει ελάχιστα απαι-
τούμενη βιολογική παραγωγή. Θα καλύπτει όλα 
τα στάδια της τροφικής αλυσίδας και θα ανοίξει το 
δρόμο για τη διαμόρφωση βιωσιμότερης πολιτι-
κής για τα τρόφιμα.

Οι αγρότες και αλιείς της Ε.Ε  θα είναι οι κύριοι 
συντελεστές αυτής της αλλαγής. Αυτό θα ενισχύ-
σει την προσπάθεια για αποτελεσματικά μέτρα στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη προστασία 

του περιβάλλο- ντος και τη βιο-
ποικιλότητα. Θα χρησιμοποιηθούν βιώσιμες πρα-
κτικές, όπως γεωργία ακριβείας, βιολογικές καλλι-
έργειες, αγροοικολογία και μέτρα για την καλή με-
ταχείριση των ζώων.

Οι γεωργοί που βελτιώνουν τις επιδόσεις στο οι-
κολογικό πρόγραμμα θα επιβραβεύονται, όπως δι-
αχείριση της αποθήκευσης CO2 στο έδαφος ή δι-
αχείριση των θρεπτικών συστατικών (λιπάσματα) 

για βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και μείω-
ση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Θα υπάρχει νομοθετικά θεσμοθετημένη  μεί-
ωση στη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμά-

των, αντιβιοτικών. ΟΙ εκτάσεις βιολογι-
κής καλλιέργειας θα αυξηθούν στην 

Ε.Ε. και θα αναπτυχθούν καινοτόμοι 
τρόποι για τη προστασία της συγκο-
μιδής από επιβλαβείς εχθρούς και 
ασθένειες. Θα εξετασθεί ο δυνητι-
κός ρόλος νέων καινοτόμων τε-
χνικών για βελτίωση της βιωσι-
μότητας του συστήματος τροφών 
και διασφάλισης όσων παραμέ-
νουν ασφαλή.

Η στρατηγική «από το αγρόκτη-
μα στο πιάτο», θα συμβάλει στην 
δημιουργία κυκλικής οικονομί-

ας. Έτσι  θα μειωθούν οι επιπτώ-
σεις από την επεξεργασία των τροφί-

μων, τις μεταφορές, την αποθήκευση, 
τη συσκευασία, το λιανικό εμπόριο  και 

τη σπατάλη των τροφίμων. Θα γίνει έρευ-
να για  εντοπισμό νέων καινοτόμων προϊ-

όντων διατροφής ή ζωοτροφών όπως τα θα-
λασσινά που βασίζονται στα φύκια.
Στα τρόφιμα που παράγονται εκτός Ε.Ε και δεν 

ακολουθούν τους ίδιους κανόνες παραγωγής δεν 
θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους. Ειδική επιτροπή θα 
φροντίσει να κάνει ελκυστική στους καταναλωτές 
την αγορά και κατανάλωση υγιεινών, βιολογικών 
και με τη λιγότερη ρύπανση στο περιβάλλον τροφί-
μων. Επίσης θα διερευνήσει  τρόπους για επιτυχή 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη προ-
έλευση των τροφίμων, τη θρεπτική τους αξία και 
το περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκαν(υπαίθρια, 
θερμοκήπιο).                  

Η μελλοντική ΚΓΠ θα διαμορφώσει τη σχέση της 
γεωργίας με το περιβάλλον ώστε να είναι αμοιβαία 
επωφελής, τοποθετώντας την βιωσιμότητα στο κέ-
ντρο των προτεραιοτήτων και των δράσεων της. 
Για επίτευξη των στόχων της ως το 2030 η κομι-
σιόν εκτιμά ότι θα χρησιμοποιούνται ετησίως επεν-
δύσεις ύψους 260 δισεκατομμύρια ευρώ, το 1,5% 
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) του 201. 
Όπως  ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ούρσουλα φον ντερ Λαιεν, η Ε.Ε. επικεντρώ-
νεται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μισοί αγρότες στην ΕΕ 
έχουν μέσου μεγέθους επαγγελματικές/οικογενει-
ακές εκμεταλλεύσεις (από 5-250 στρέμματα) και δι-
αχειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος  (71%) των γεωρ-
γικών εκτάσεων στην Ε.Ε και είναι ο κύριος υπεύ-
θυνος για την παροχή των δημόσιων αγαθών και 
προστατεύουν το  περιβάλλον.

Όμως ο εκσυγχρονισμός μιας εκμετάλλευσης και 
η δημιουργία νέων τεχνολογιών, η ανανέωση του 
συστήματος άρδευσης απαιτούν πολλά χρήματα εκ 
των προτέρων(4-5δις ευρώ) και σημαντική χρημα-
τοδότηση που οι γεωργοί δεν μπορούν να τις ανα-
λάβουν από μόνοι τους.   

Τονίζεται η δημόσια επικοινωνία στη έρευνα και 
την καινοτομία ως απαραίτητη για να γεφυρωθεί 
το χάσμα μεταξύ αγροτοπαραγωγών σε αναζήτη-
ση καινοτομίας  και καλύτερη διασύνδεση και πα-
ροχή νέας τεχνολογίας. Η ΕΕ με αυτή τη πράσινη 
συμφωνία, ή αλλιώς από  «από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» φιλοδοξεί να γίνει παγκοσμίως ηγέτιδα σε 
ότι αφορά το κλίμα, και παράδειγμα προς μίμηση 
σε άλλες χώρες για την παραγωγή υγιεινών, θρε-
πτικών και με προσιτές τιμές αγροτικών προϊόντων 
και βελτίωση της υγείας των πολιτών της, αλλά και 
διαφύλαξη της βιοποικιλότητας εκτός από την αει-
φόρο ανάπτυξη της ΕΕ που στοχεύει.    

άΕΙΦΟρΟΣ (ΒΙωΣΙμΗ) άΝάΠΤΥΞΗ 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η επίσκεψη μελών και φίλων του Συλ-
λόγου στο Θέατρο του Ελληνικού κόσμου 
‘’Από Σμύρνη Σαλονίκη’’ μας άφησε με τις 
καλύτερες εντυπώσεις. Πολυπληθής θία-
σος, άριστα και πλούσια σκηνικά και ακρι-
βέστατη αφηγηματική περιγραφή των δρα-
ματικών ιστορικών γεγονότων που ακο-
λούθησαν τη Μικρασιατική καταστροφή, 
μας μετέφεραν το δράμα των προσφύγων.

Το θεατρικό δράμα εκτυλίσσεται μπροστά 
μας υμνώντας τον έρωτα, την ανθρώπινη 
θέληση, το πείσμα, την εργατικότητα και 
προπάντων την αλληλεγγύη και την αγά-
πη. Αυτά ήταν η μοναδική περιουσία των 

προσφύγων, που ήρθαν στην πατρίδα κα-
τατρεγμένοι από την τραγωδία του πολέ-
μου και κατάφεραν να κάνουν πάλι όνειρα 
και να στήσουν τη ζωή τους από την αρχή. 

Επισκεφθήκαμε ακόμα και τον θόλο του 
Ελληνικού κόσμου, έναν χώρο σφαιρι-
κό, όπου παρακολουθήσαμε την προβο-
λή για τον ιερό Βράχο της Ακρόπολης σε 
τρισδιάστατη προσέγγιση. Ο θεατής μετα-
φέρεται στον αιώνα του Περικλή και ξε-
ναγείται σε όλα τα ιερά και τους ναούς του 
ιερού Βράχου πηγαίνοντας πίσω το χρόνο 
σε μία ιστορική επίσκεψη εικονικής πραγ-
ματικότητας.  

Επίσκεψη στο Θέατρο και στον θόλο του Ιδρύματος μείζονος Ελληνισμού
λόγου στο Θέατρο του Ελληνικού κόσμου 

λούθησαν τη Μικρασιατική καταστροφή, 

«Η δουλειά που κάνουμε στο εργαστήριο τα τελευταία περίπου 
20 χρόνια αφορά στην επίδραση της διατροφής μας στα κύτταρα, 
σε διάφορα επίπεδα. Είχαμε δημιουργήσει αρκετά δεδομένα από το 
2000 που ξεκινήσαμε, μέχρι το 2014 με 2015. Για πάρα πολλά από 
τα τρόφιμα που καταναλώναμε, γνωρίζαμε πώς επιδρούν στα γονί-
δια μας, σε αυτά που ευθύνονται για την άμυνα του οργανισμού, για 
τη φλεγμονή, για την αντιγήρανση, για την κυτταροπροστασία. Σκε-
φτήκαμε, πριν τρία χρόνια ότι μπορεί να δημιουργηθεί μία ωραία 
υπηρεσία η οποία θα απευθύνεται σε κλινικές, σε ανθρώπους που 

ενδιαφέρονται να δουν ποια είναι η επίδραση της διατροφής τους 
πάνω στα κύτταρα τους, με κάθε λεπτομέρεια, και δημιουργήσα-
με την www.foodoxys.com». καθ Δ. Κουρέτας, Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας. Ερώτηση. Αν τα τρόφιμα επιδρούν στα γονίδιά μας, μήπως 
οι εξωτικές τροφές στρεβλώνουν τις άμυνες του οργανισμού μας 
στις τοπικές ανάγκες και δημιουργούν νέες ασθένειες? … Μήπως 
οι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί δημιουργούν σοβαρές ανω-
μαλίες στην ομαλή συμβίωσή μας με το συγκεκριμένο περιβάλλον 
στο οποίο ζούμε?….  Πηγή: thebest.gr

ΔΙάΤρΟΦΗ

Με την παρούσα έκδοση ολοκληρώνουμε το ενδιαφέρον και επίκαιρο άρθρο της κα. Κυρ. Παντσιώτου με το δεύτερο και τελευταίο μέρος του, με τον γενικό τίτλο ‘’Αειφόρος 
Ανάπτυξη-Πράσινη Γεωργία’’. Η κα. Παντσιώτου είναι ιατρός, ενδοκρινολόγος και γεωπόνος, αλλά και φίλη και συνεργάτης του Συλλόγου και για άλλη μία φορά την ευχαριστούμε.

Η Συντακτική Επιτροπή
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Σε προσωρινή συμφωνία κατέληξαν οι Βρυξέλλες 
για την κατάργηση πλαστικών μιας χρήσης, όπως τα 
καλαμάκια και τα πλαστικά πιάτα. Η προσωρινή αυ-
τή συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη μέ-
λη της ΕΕ και το ΕυρωΚοινοβούλιο, ώστε να τεθεί σε 
ισχύ σε δύο χρόνια. Περισσότερο από το 80% των απορ-
ριμμάτων που μολύνουν τις θάλασσες είναι πλαστικά, 
που τελικά καταλήγουν στην διατροφή των ανθρώπων.  

Πηγή: ΑΓΡΟΝΕΑ

Η θέση σε διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου, 
που επιδιώκει να ρυθμίσει εκκρεμή ζητήματα δια-
χείρισης του περιβάλλοντος, αντί να προκαλεί ικα-
νοποίηση προκαλεί πολλαπλή και βαθιά ανησυχία.

Το νομοσχέδιο που δημοσιοποίησε ο Υπουργός Πε-
ριβάλλοντος κ. Χατζηδάκης περιλαμβάνει μεν ορισμένα 
θετικά βήματα, σε ότι αφορά την διαχείριση των απο-
βλήτων, οδηγεί όμως, αν δεν γίνουν σοβαρές αλλα-
γές σε αυτό, σε βέβαιη χειροτέρευση της κατάστα-
σης  στα θέματα της Διοίκησης των Προστατευομέ-
νων Περιοχών της χώρας, των αυθαιρέτων στα δά-
ση και στη διαδικασία έγκρισης και αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Αδειοδοτήσεισ: πιο γρήγορΑ νΑι, 
πιο προχειρΑ οχι!

Η θεμιτή πρόθεση για μείωση του συνολικού χρό-
νου ολοκλήρωσης των περιβαλλοντικών αδειοδο-
τήσεων, τείνει να υποβαθμίσει ή και να παρακάμψει 
στην πράξη, μέσω ασφυκτικά στενών χρονικών ορί-
ων για παροχή των προβλεπόμενων γνωμοδοτήσεων, 
τους συλλογικούς φορείς (αυτοδιοίκηση, περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις, Φορείς Διαχείρισης Προστατευο-
μένων Περιοχών). Αυτό απειλεί να εγκριθούν έργα για 
τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι απόρριψης ή σο-
βαρές αστοχίες στους περιβαλλοντικούς τους όρους 
ή μείωση των διαστάσεών τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι προτείνεται η θεσμοθέτη-
ση πιστοποιημένων αξιολογητών των μελετών που 
απαιτεί η περιβαλλοντική αξιολόγηση, που θα εξαρ-
τώνται από τους επενδυτές, μια και θα πληρώνονται 
από αυτούς.

Δυστυχώς επιβάλλονται δραστικές αλλαγές που 
θα υποκαθιστούν δημόσιες αρχές από εξ αντικειμέ-
νου εξαρτημένουςαξιολογητές, από τους επενδυτές, 
όπως και ασφυκτικές προθεσμίες για την ουσιαστι-
κή συμμετοχή των φορέων δημοσίου συμφέροντος 
για την έγκριση ή όχι έργων, αλλά και τη διαμόρφω-
ση των περιβαλλοντικών όρων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας 
των μελετητών που εκπονούν τις μελέτες περιβαλλο-
ντικών εκτιμήσεων. Οι συγκεκριμένοι μελετητές δεν 

θα πρέπει να προσλαμβάνονται από τις εταιρείες ή τις 
θυγατρικές τους για τα διάφορα έργα ή δραστηριότη-
τες, αλλά από τις αρμόδιες αρχές, με τη  σχετική δα-
πάνη να καταλογίζεται στις εταιρείες. Αυτό διορθώνει, 
εν μέρει, τις αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο και 
τους κινδύνους που συνεπάγονται αυτές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ επίσης ρεαλιστικότερες προθε-
σμίες για την ουσιαστική συμμετοχή των φορέων δη-
μοσίου συμφέροντος στην έγκριση ή όχι έργων και τη 
διαμόρφωση των περιβαλλοντικών όρων.

προστΑτευομενεσ περιοχεσ: 
οχι Αγνοήσή τήσ εμπειριΑσ, 

οχι υποβΑθμισή τήσ διοικήσήσ!

Με το νομοσχέδιο επιχειρείται ολική ανατροπή 
της μέχρι σήμερα κατάστασης. Αντί της κάλυψης κε-
νών και ελλείψεων,του συστήματος που βασίζεται 
στους «Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περι-
οχών»,επέρχεταιη θεσμοθέτηση, στη θέση τους, ση-
μαντικά λιγότερων «Μονάδων Διαχείρισης Π.Π.», που 
θα εξαρτώνται από μια κεντρική δομή, δεν θα έχουν 
Διοικητικά Συμβούλια, αλλά εποπτεύονται από μια, 
ανά τρίμηνο συνεδριάζουσα(!!!), συμβουλευτική (όχι 

αποφασίζουσα) Επιτροπή Διαχείρισης. Και αυτό χω-
ρίς ρητή πρόβλεψη προσωπικού φύλαξης, κάτι που 
είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει σοβαρότατη χειροτέ-
ρευση της κατάστασης. Μιας κατάστασης ήδη πολύ 
δύσκολης, δεδομένου ότι οι 36 Φορείς Διαχείρισης, 
μετά την τελευταία αύξηση των προστατευομένων 
περιοχών, βρίσκονταν σε ορατή αδυναμία να αντιμε-
τωπίσουν, με στοιχειώδη κάλυψη και επάρκεια τις 
ευθύνες τους, σε περιοχές που πολλαπλασιάστηκαν 
σε έκταση και με αναγκαίες να καλυφθούν αποστά-
σεις για εποπτεία, αυτοψίες και φύλαξη.  Οι 36 φορείς 
συρρικνώνονται, με αύξηση της διεύρυνσης των ορί-
ων ευθύνης τους, σε 24 «Μονάδες», η σχετική τους 
ανεξαρτησία και ευελιξία σε ότι αφορά τη διατύπω-
ση γνώμης, τις παρεμβάσεις και την ταχεία υλοποίη-
ση προγραμμάτων και έργων, μειώνεται σοβαρά μέ-
σω της εξάλειψης των διοικητικών τους συμβουλίων 
και μετατροπής τους σε Τμήματα του κεντρικού «Ορ-
γανισμού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής».

Η μη ρητή πρόβλεψη προσωπικού φύλαξης, πα-
ρά το γεγονός ότι και σήμερα αυτό στερείται της ιδι-
ότητας του «ανακριτικού υπαλλήλου», θα υποβαθμί-
σει δραματικά την  εποπτεία των Π.Π. από την απα-
ραίτητη ευθύνη της διατήρησης και παρακολούθησης 
των προστατευτέων αντικειμένων. Το να αναμένεται 
ότι οι «καθ’ ύλην» αρμόδιες υπηρεσίες (Δασαρχεία, 
αστυνομικές, λιμενικές, πολεοδομικές αρχές) θα κα-
λύψουν πλήρως την φύλαξη και εποπτεία, με δεδο-
μένο το γενικότερο φόρτο, τις καθημερινές τους προ-
τεραιότητες και την έλλειψη γνώσεων, είναι φανερή 
και επικίνδυνη πλάνη. Να σημειώσουμε και την σο-
βαρή αντίφαση που αποκλείει τις τοπικές περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις από τις «Επιτροπές Διαχείρισης»: 
αφενός ζητείται «τοπική δραστηριοποίηση» αφετέ-
ρου όμως απαιτείται τήρηση διπλογραφικών βιβλί-
ων. Ήτοι στην πράξη αποκλεισμός εκείνων που μέ-
χρι τώρα στάθηκαν στυλοβάτες των Φ.Δ.

Αυτό που οι πολύτιμες προστατευόμενες φυσικές 
μας περιοχές χρειάζονται ΔΕΝ είναι η επιχειρούμενη 
και γεμάτη κινδύνους υποβάθμιση ανατροπή, αλλά η 
αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων και η 
αναβάθμιση των Φορέων Διαχείρισης. Επίσης ούτε η 
προσθήκη πιθανώς βλαπτικών χρήσεων γης στις περι-

οχές απόλυτης προστασίας και προστασίας της φύσης. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ  βελτίωση λειτουργίας των ΔΣ των 

Φ.Δ., παύση της εργασιακής και μισθοδοτικής ανασφά-
λειας των στελεχών τους, ταχεία απόκριση των Υπουρ-
γείων στις δικές τους ευθύνες για την προώθηση των 
προγραμμάτων, απόδοση στους φύλακες της ιδιότητας 
του ανακριτικού υπαλλήλου και υλοποίηση των αναλυ-
τικών προτάσεων του Συλλόγου Εργαζομένων Φορέ-
ων Διαχείρισης Π.Π., βασισμένων στην πολυετή τους 
εμπειρία. Προσθέτουμε ότι, η εμπειρία έχει δείξει, ότι ο 
συνδυασμός της σχετικής τους ανεξαρτησίας ως σχη-
μάτων εποπτείας και διοίκησης με την υπαγωγή τους 
στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και όχι 
στις Περιφέρειες είναι ισορροπημένος και επιτυχής.

«οικιστικεσ πυκνώσεισ»: οχι 
πΑλι στρΑβΑ μΑτιΑ στήν ΑυθΑιρεσιΑ!

Σε ότι αφορά τους Δασικούς χάρτες η, για μια ακό-
μη φορά, ανοχή των αυθαιρέτων στα δάση, με αύξη-
ση μάλιστα του χρόνου μη κατεδάφισης σε 30 χρό-
νια, γνωστών ως «οικιστικών πυκνώσεων», θα διαι-
ωνίσει την παρουσία τους και τη συνακόλουθη νοο-
τροπία περιφρόνησης του νόμου, ενώ δεν πρέπει να 
θεωρείται πιθανό να αντέξουν τέτοιες διατάξεις τον 
έλεγχο των Διοικητικών δικαστηρίων.

ΖΗΤΑΜΕ από   τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη να μην 
επαναφέρει την απαράδεκτη αυτή ρύθμιση, αλλά να επι-
ταχύνει την κύρωση των δασικών χαρτών και την ολο-
κλήρωση του δασολογίου, βάζοντας τέλος σε κάθε αυ-
θαίρετη επιβουλή επί της δασικής γης.

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο
Καλούμε τον υπουργό κ. Χατζηδάκη, να πράξει το 
αυτονόητο και να αποσύρει το νομοσχέδιο  έως 
ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα, δί-
νοντας έτσι τη δυνατότητα  σε όλους να συμμε-
τέχουν απρόσκοπτα και ουσιαστικά στη διαβού-
λευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση 
Aarhus, τις σχετικές οδηγίες  Ε Ε και την εθνι-
κή νομοθεσία.

Από τα 3 δις € ετήσιο τζίρο στα αρτοποιήματα οι αγρότες βγάζουν μό-
λις 10 εκ €! … «καθώς η τιμή στα σιτηρά παραμένει η ίδια τα τελευταία 30 
χρόνια, ενώ η τιμή στα λιπάσματα τα φυτοφάρμακα και το πετρέλαιο έχει 
δεκαπλασιαστεί, ελάχιστοι θα απομείνουν να καλλιεργούν. Στο μαλακό σι-
τάρι, από το οποίο γίνεται το ψωμί, εισάγουμε ετησίως πάνω από 1.000.000 
τόνους αξίας εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως από Ρωσία, Γαλλία & Ουκρα-
νία. Αυτό γίνεται ψωμί που πουλιέται προς 3 ευρώ, άρα 3 δις ευρώ είναι 
ο τζίρος σε ψωμί και αρτοποιήματα. Καθ Ν. Δαναλάτος. Παν. Θεσσαλίας. 
Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας. thessaliatv.gr. Πηγή: ΑΓΡΟΝΕΑ

Από τον φετινό έλεγχο (2019-2020) του πόσιμου νερού 
της περιοχής του Κ.Υ. Χ. (τ. Δήμου Φαρρών, Μεσσάτιδος 
κλπ) τα αποτελέσματα ήσαν πολύ καλύτερα από τον έλεγ-
χο του 2018-2019 σε ένα σημαντικό ποσοστό. Σίγουρα αυ-
τό οφείλεται στα πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν από τις 
αντίστοιχες τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Συγκεκριμένα από ειδικευμένο προσωπικό του Δ.Σ. του 
Συλλόγου ελήφθησαν 36 συνολικά δείγματα από την περι-
οχή που δραστηριοποιείται ο Σύλλογος.

Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στους αρμόδιους της 

τοπικής αυτοδιοίκησης για ενημέρωσή των και δικές τους 
ενέργειες. Από τα 36 δείγματα α) τα 24 ήσαν κατάλληλα 
ήτοι ποσοστό 67% έναντι 42% της προηγούμενης χρονιάς.  
β) Τα 11 ήσαν ύποπτα, ποσοστό 30% έναντι 32% της περ-
σινής χρονιάς. γ) Ένα ήταν ακατάλληλο, ποσοστό 3% ένα-
ντι 10 που ήταν ακατάλληλα, ήτοι ποσοστό 26% της προη-
γούμενης χρονιάς.

Οι αναλύσεις για το πόσιμο νερό γίνονται στο εργαστή-
ριο της Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών με δαπάνες 
του Συλλόγου.    

  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Πολύ καλύτερα τα φετινά αποτελέσματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών 
Οργανώσεων για το νομοσχέδιο για το περιβάλλον

ΣΙΤάρΙ-ψωμΙ άΝΤΙΠΛάΣΤΙκά
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(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
Στις παρακείμενες κατοικίες των αιτού-

ντων δεν συντρέχει κίνδυνος πυρκαγιάς κα-
θόσον τα δέντρα τα αριθμημένα προς κο-
πή βρίσκονται σε αρκετά μεγάλη απόστα-
ση από τις οικίες! Συγκεκριμένα, σε μία εκ 
των οικιών αυτών έχουν μετατρέψει έκτα-
ση δασική σε πολυτελή κήπο με τραπεζά-
κι (από κομμένο κορμό δέντρου) και με 
πολυθρόνες.

Το δασάκι (καθόσον τα δέντρα είναι ακό-
μη μικρά αφού οι κορμοί τους είναι μικρής 
διαμέτρου) έχει δημιουργηθεί από τους κα-
τοίκους της πρώην κοινότητας Σαραβαλί-
ου και όχι μόνο και είναι το μοναδικό πε-
ριαστικό δάσος στη Δ.Ε. Μεσσάτιδας. Τα 
δέντρα είναι λίγα στον αριθμό και η κοπή 
τόσων πολλών δέντρων μαζί καταργεί την 
έννοια του υπάρχοντος δάσους, που είναι 
σήμα κατατεθέν και πνεύμονας πρασίνου 
της περιοχής μας.

Κατόπιν αυτών διαμαρτυρόμαστε εντό-
νως για την συγκεκριμένη απόφαση και 
παρακαλούμε να επανεξεταστεί εκ νέου 
το θέμα, λαμβάνοντας υπόψιν α) τη μονα-
δικότητα του δάσους του Κεφαλοβρύσου, 
β) την τυχόν διάβρωση του εδάφους με τις 
ξαφνικές μπόρες που συμβαίνουν καθόσον 
το έδαφος είναι επικλινές.

Σε κάθε περίπτωση προς αποφυγή κιν-
δύνου πυρκαγιάς, επειδή τα δέντρα είναι 
μακριά από τα σπίτια να γίνει επιμέρους 
κοπή κλαδιών που πιθανόν προκαλούν 
πρόβλημα. Τονίστηκε ότι θα αντιδράσουν 
και θα υπερασπιστούν το δάσος της περι-
οχής μας με κάθε νόμιμο μέσο».

Την επιστολή διαμαρτυρίας συνυπο-
γράφουν, ο Α. Κοντογεωργόπουλος πρό-
εδρος της Τ.Κ. Σαραβαλίου, η Κίνηση Πο-
λιτών Σαραβαλίου, ο Σύλλογος Προστα-
σίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής 
Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, ο Φιλοδασικός Προ-
οδευτικός Σύλλογος Σαραβαλίου, η ΟΙΚΙ-
ΠΑ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαραβαλίου, 
ο Σύλλογος Ανάδειξης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς Κρήνης, κ.ά.

Στις 27 Μαΐου οι κάτοικοι και οι εκπρό-
σωποι των Συλλόγων και των φορέων της 
περιοχής πραγματοποίησαν κινητοποίηση 
και συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή τη φο-
ρά στο Κεφαλόβρυσο κατά της υλοτόμησης 
πεύκων και κυπαρισσίων. Με την άμεση 
αυτή κινητοποίηση των Συλλόγων και των 
κατοίκων Κρήνης και Σαραβαλίου με την 
αυτοψία και τη συζήτηση όλων των παρι-
στάμενων με το Δασάρχη κ. Βαρβατσού-
λη Σταύρο ανεστάλη η προγραμματισμένη 
κοπή των πεύκων και κυπαρισσίων στο 
δάσος του Κεφαλοβρύσου, όπως είχε αρ-
χικά αποφασιστεί, προκειμένου να εξετα-
στεί και να καταθέσουν τις προτάσεις τους 
γραπτώς στη Δασική Υπηρεσία με γνώμο-
να το σεβασμό στο δάσος και στο περιβάλ-
λον προς όφελος όλων των διαμενόντων σ’ 
αυτή την περιοχή της Πάτρας. 

Διαμαρτυρία των κατοίκων και των φορέων του Σαραβαλίου και της 
κρήνης για να μην κοπούν δέντρα στο δάσος του κεφαλοβρύσου

Με την ευκαιρία της επίδοσης των αποτε-
λεσμάτων του πόσιμου νερού που αφορούν 
τα Δ.Δ. του Δήμου Ερυμάνθου, εκπρόσωποι 
του Δ.Σ. με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Β. Κο-
τσώνη επισκέφθηκαν την Πέμπτη 5 Ιουνίου 
το Δήμαρχο κ. Θεόδωρο Μπαρή. Συζήτησαν 
μαζί του τις επόμενες δράσεις του Συλλόγου 
όπως για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος, τη γιορτή του τσίπουρου κλπ. καθώς και 
για προβλήματα δημόσιας υγείας και περιβάλ-
λοντος της περιοχής του Δήμου Ερυμάνθου.

Στη συνάντηση τονίστηκε εκ μέρους της 

αντιπροσωπείας του συλλόγου η σημαντική 
συνεργασία που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα 
χρόνια μεταξύ του συλλόγου και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, τόσο με τον πρώην Δήμαρχο 
κ. Αθανάσιο Καρπή, όσο και με τη νέα Δημο-
τική Αρχή με τον νυν Δήμαρχο κ. Μπαρή. Συ-
γκεκριμένα αυτή η συνεργασία στήριξε καθο-
ριστικά μέχρι σήμερα τη λειτουργία του Κέ-
ντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, τους δύο συλλό-
γους (Περιβάλλοντος και Αιμοδοτών), αλλά 
και τη βελτίωση ειδικά του πόσιμου νερού της 
περιοχής, συγκριτικά με τα αποτελέσματα των 

προηγούμενων ετών. Τα φετινά αποτελέσμα-
τα κοινοποιήθηκαν μέσω του Δήμου σε όλους 
τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων.

Ο Δήμαρχος κ. Μπαρής παρά τις οικονομι-
κές δυσχέρειες, λόγω της πανδημίας και όχι 
μόνο, που αντιμετωπίζει, θα συμπράξει με τις 
δυνατότητες που διαθέτει στις δραστηριότη-
τες του Συλλόγου Περιβάλλοντος καθώς αυ-
τό το θεωρεί υποχρέωσή του. Στη συνάντη-
ση παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλί-
ας Βέρρας και η ιδιαιτέρα του Δημάρχου κα. 
Όλγα Ματσάγγα.

Σημαντική η συνεργασία με τον δήμο Ερυμάνθου    

Από αριστερά ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Θ. Μπαρής, ο κ. Ι. Δε-
τοράκης, ο κ. Ι. Πολυδωρόπουλος, ο κ. Γρ. Κουτρόπουλος, ο 
Αντιδήμαρχος κ. Ηλ. Βέρρας, ο κ. Π. Θεοδωρόπουλος και ο κ. 
Β. Κοτσώνης.

Η Αντιδήμαρχος κα. Τασία Τογιοπούλου στο κέντρο και οι κυρίες Αν. Δενδρι-
νού, Θ. Κωτσοπούλου και ο υπάλληλος του Δασαρχείου.

Από αριστερά οι κκ. Α. Κολλιτσίδας, Ι. Θεοδωροπούλου και Ι. Ντόντορος και ο 
δασάρχης κ. Βαρβατσούλης.

Ακολούθως υπεγράφη σχετικό υπόμνημα με προτά-
σεις φορέων της ευρύτερης περιοχής Κεφαλοβρύσου

Πάτρα 11/6/2020
Προς                               
1. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ                                                                              
2. ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ
A. Αντιδημαρχία Πολεοδομικού  κυκλοφοριακού σχε-

διασμού και δόμησης. 
B. Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας  κ. Α. Αθανα-

σόπουλο
Γ. Αντιδήμαρχο Μεσσάτιδας, Παραλίας, Βραχνεΐκων  

κα. Α. Τογιοπούλου
3. Δ.Κ. Οβρυάς-Τ.Κ. Πετρωτού-Τ.Κ. Κρήνης-Τ.Κ. Καλ-

λιθέας-Τ.Κ. Θέας-Τ.Κ. Κρυσταλλόβρυσης 

Μετά την αυτοψία που έγινε στο περιαστικό δάσος του 
Κεφαλόβρυσου στις 27/05/2020 παρουσία του κου Δα-
σάρχη και παραγόντων του Δασαρχείου, νομίμων εκπρο-
σώπων της Τ. Α. της αντιδημάρχου Πατρέων κας. Τογιο-
πούλου,  εκπροσώπων συλλόγων της περιοχής και λοι-
πών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και 
κατοίκων, έγινε αντιληπτό και κατανοητό προς κάθε κα-
τεύθυνση ότι η υλοποίηση της με αριθμό Πρωτοκόλλου 
1602073/22-07-2019 απόφασης του Δασαρχείου Πατρών  
δεν εξυπηρετεί ούτε την προστασία από μελλοντική πυρ-
καγιά των παρακείμενων κατοικιών, ούτε  την προστασία 
του δάσους όπως αναφέρεται στην σχετική άδεια υλοτό-
μησης, και είμαστε πλήρως αντίθετοι και γι’ αυτό ζητάμε 
την οριστική ανάκληση αυτής.

Το δάσος προϋπήρχε των κατοικιών, και ο μεγάλος 
αριθμός (49) των προς υλοτόμηση δένδρων, θεωρούμε 
ότι είναι παράλογος παρά τις διαβεβαιώσεις για μελλο-
ντική αποκατάσταση αυτών με άλλου τύπου βλάστηση. 
Γι’ αυτό ζητούμε από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες:

1 Να ελέγξουν και να μας απαντήσουν, εάν τα αναφε-
ρόμενα 150 στρέμματα νομής μας είναι ελεύθερα από 

κάθε είδους δόμηση, παράνομες φυτεύσεις καλλωπιστι-
κών και άλλων φυτών, και όποιας άλλης παρέμβασης ξέ-
νης προς το δάσος.

2 Να μας πληροφορήσουν οι αρμόδιοι εάν εντός του 
δάσους υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς τρίτου προ-

σώπου, διότι κατά την αυτοψία μας υπήρχε κατεδαφι-
σμένος συρμάτινος φράχτης και τμήμα κορμού φρε-
σκοκομμένου δένδρου μεγάλης διαμέτρου.

3 Εάν πότε, σε ποιους και για ποιους λόγους έχουν δο-
θεί άδειες κοπής δένδρων πεύκης και κυπαρισσιού 

στην εν λόγω έκταση.

4 Ζητούμε τη φύτευση δένδρων καθ’ υπόδειξή σας 
και προσφερόμαστε να βοηθήσουμε σε αυτό για την 

αντικατάσταση των ήδη κομμένων δένδρων όπως δια-
πιστώσαμε κατά την αυτοψία.

5 Ζητάμε επίσης να μας δώσετε πράξη χαρακτηρι-
σμού της έκτασης των 150 στρεμμάτων νομής της 

Δ.Κ. Σαραβαλίου καθώς η περιοχή έχει εξαιρεθεί της 
κύρωσης των δασικών χαρτών.  

Σε σχέση με το  υπ αριθμ.πρωτ.: 88715 έγγραφο της 
05/06/2020 του Δασαρχείου Πατρών, συνεχίζουμε να εί-
μαστε πλήρως αντίθετοι, αφού επαναλαμβάνει τα αναφε-

ρόμενα στην υπ αριθμ.πρωτ.: 160273/22-07-2019 από-
φαση Δασαρχείου Πατρών, εκτός από την παράγραφο 
που αναφέρεται στο Δήμο Πατρέων με την παράκλη-
ση να ολοκληρώσει  τον καθαρισμό του δάσους και 
την απομάκρυνση  των υπολειμμάτων των υλοτομιών.

Τέλος παρακαλούμε τον κο. Δασάρχη να προτρέψει τους 
ιδιοκτήτες των παρακείμενων στο δάσος οικιών να στε-
λεχώσουν και να συνδράμουν με όποιο τρόπο την εθελο-
ντική ομάδα πυροπροστασίας-πυρόσβεσης που από δε-
καπενταετίας προασπίζει το δάσος από τις πυρκαγιές, και 
είναι πιστοποιημένη από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.  

Το υπόμνημα υπογράφουν οι: πρόεδροι Δ.Κ. Σαραβα-
λίου, Φιλοδασικού Προοδευτικού Συλλόγου Σαραβαλί-
ου, Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος πε-
ριοχής ΚΥΧ, Συλλόγου Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς Κρήνης ‘’Ο Άγιος Αθανάσιος’’, των Τ.Κ. Πετρω-
τού, Κρυσταλλόβρυσης, Κρήνης, Καλλιθέας, και οι εκ-
πρόσωποι της ΟΙΚΙΠΑ και της Κίνησης Πολιτών Σαρα-
βαλίου ‘’Παρέμβαση’’. 

ΥΠΟμΝΗμά ΤωΝ ΦΟρΕωΝ

Πλήθος πολιτών και 
φορέων στη συγκέ-
ντρωση του Κεφαλο-
βρύσου


