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Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Αντιδήμαρχος Ν. Ιωνίας                   

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου 

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. 
Πρόεδρος Δ.Σ. Βύρωνα 

Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ.  
Αντιδήμαρχος Αργυρούπολης             

Ταμίας Δ.Σ. 
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–
                                          

Αναπληρώτρια Ταμίας Δ.Σ.            
Εκπρόσωπος Δήμου Κηφισιάς 

Μέλος Δ.Σ. 
Δ. Σύμβουλος Αγ. Παρασκευής     

                          
Μέλος Δ.Σ. 
Αντιδήμαρχος Αγ. Αναργύρων 

Μέλος Δ.Σ.                           
Πρόεδρος Δ.Π.Σ. Αλίμου 

Μέλος Δ.Σ.  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μελισσίων 
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Κύριος στόχος της πρόληψης είναι η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 
σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.
Από το 2005, έτος ίδρυσης του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.,  έως σήμερα παραμένει σταθερή η πεποίθησή μας 
ότι η Πρόληψη και η Προαγωγή της Υγείας είναι το κατεξοχήν εργαλείο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
Στο διάστημα των πέντε χρόνων λειτουργίας μας πετύχαμε η προσπάθεια 
αυτή να υποστηριχτεί από πολλούς δήμους και κοινότητες, απ’ όλη την 
Ελλάδα. Συγκεκριμένα σήμερα το δίκτυό μας έχει 148 Δήμους-μέλη και 
πολύ σύντομα ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. 
Από πλευρά μας θέλω να επισημάνω ότι συνεχίζουμε αποφασιστικά 
στην ενημέρωση των πολιτών της χώρας μας, η οποία αφορά μεγάλο 
εύρος θεματολογίας και αναπτύσσεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις 

ανάγκες και την ανταποκρισιμότητα του εκάστοτε δήμου. 
Γενικότερα όμως, όλα αυτά τα χρόνια, η προσπάθειά μας εκτός των συγκεκριμένων ωφελειών που 
επιφέρουν στις τοπικές κοινωνίες, ευελπιστούμε πάντοτε ότι θα αποτελέσει παράδειγμα καλής 
πρακτικής για την Πολιτεία, ώστε να αξιοποιηθεί ευρύτερα για τη χώρα η μέχρι σήμερα πολιτική 
λειτουργία της. 
Εκεί λοιπόν θα δείξουμε και θα ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος και το συνέδριο μας κάθε χρόνο φιλοδοξούμε 
να γίνεται και καλύτερο, βάζοντας όλοι μας ένα μεγάλο λιθαράκι στην εν λόγω προσπάθεια. 
Φυσικά για όσα πετύχαμε και για όσα σχεδιάζουμε χρειάστηκε και χρειάζεται κάποιοι άνθρωποι να 
δουλέψουν σκληρά, για να υλοποιηθεί ένα όραμα που θέλει η αυτοδιοίκηση να είναι πρωταγωνιστής 
και όχι θεατής στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. 
Είναι προφανές ότι οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το 
πλεονέκτημα ότι είναι κοντά και πολύ πιο κοντά από την κεντρική εξουσία με τον πολίτη. Πιστεύουμε 
πως ήρθε επιτέλους η ώρα και στη χώρα μας οι ΟΤΑ να αναλάβουν αρμοδιότητες στον τομέα της 
υγείας στη διαδημοτική συνεργασία για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων κάθετων προγραμμάτων και 
προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης της υγείας. Αυτό είναι ένα βήμα που πρέπει να γίνει στη 
χώρα μας και είμαι σίγουρος ότι όλοι είμαστε ευαισθητοποιημένοι προς αυτή την κατεύθυνση.   
Τα βήματα που έχουν γίνει προκειμένου η αυτοδιοίκηση να αποκτήσει έναν ουσιαστικότερο ρόλο στον 
τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής υγείας είναι σημαντικά, αλλά μπορούν να γίνουν 
ακόμα περισσότερα με τη συνεργασία όλων μας, κράτους, αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε καλύτερες και αποτελεσματικότερες κοινωνικές υποδομές και 
υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Εμείς ως Διαδημοτικό Δίκτυο κάθε ημέρα δίνουμε τη δική μας σφραγίδα, τη δική μας προσπάθεια. 
Πιστεύω ότι όλοι μαζί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κράτος, δομές υγείας που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα 
πάνω σε αρχές και κανόνες, μπορούμε να δώσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε δώσει μέχρι 
σήμερα. Με τη βοήθεια όλων, είμαι βέβαιος πώς σύντομα θα υλοποιήσουμε όλους μας τους στόχους.

Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου

Πρόεδρος Δ.Σ.
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
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Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι εκπρόσωποι Κομμάτων, 
Κύριοι Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

Σας καλωσορίζω στην πόλη του Πειραιά, στο πρώτο λιμάνι της Μεσο-
γείου και χαιρετίζω τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου σας. Το θέμα σας 
από μόνο του σηματοδοτεί μια νέα φιλοσοφία, που πρέπει επιτέλους να 
επικρατήσει και στην Ελλάδα. Οτι η Αυτοδιοίκηση και μπορεί και θέλει 
να συλλειτουργήσει με την Πολιτεία, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να απο-
φασίζει μόνη της για τα βασικά θέματα που απασχολούν τους πολίτες, 
τους δημότες. Οτι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαχειριστεί τα του οίκου 
της, χωρίς να χρειάζεται κηδεμόνες. Αλλος ο ρόλος της Πολιτείας, άλλος 
της Αυτοδιοίκησης. Ναι στη συλλειτουργία που είναι απαραίτητη, αλλά 
όχι στην ποδηγέτηση των Δήμων από την εκάστοτε κεντρική εξουσία. 

Οχι στην μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς να υπάρχει από την άλλη η μεταφορά πόρων στην Αυτοδιοί-
κηση. Και πρέπει να σταματήσει επιτέλους το τροπάριο, ότι στους Δήμους δεν υπάρχει διαφάνεια, όταν 
υπάρχει τόσο έλεγχος από την κυβέρνηση, από τους παρέδρους, από το Ελεγκτικό Συνέδριο για κάθε 
κίνησή μας, για κάθε βήμα μας. 

Κυρίες και κύριοι,
Ζούμε μια εποχή πρωτοφανούς κρίσης. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Αρα πολιτικές και 
στρατηγικές που στοχεύουν στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην συνοχή της κοινωνίας είναι απαραί-
τητες να υπάρξουν. Είναι ώρα η Αυτοδιοίκηση, η Πολιτεία ο καθένας από μας να αναλάβει δράση, ώστε 
την κρίση να μην την πληρώσουν οι μόνοι που δε φταίνε. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Δεν μπο-
ρεί και σήμερα που μιλάμε, κάποιοι λίγοι να εξακολουθούν να πλουτίζουν σε βάρος των πολλών. Αυτό 
πρέπει να σταματήσει άμεσα. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Διότι ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά 
αρμενίζει το καράβι της Πολιτείας. Για μας ξεκάθαρα ο μπούσουλας πρέπει να οδηγεί στην αλληλεγ-
γύη και στην στήριξη των αδυνάτων. Εμείς στον Πειραιά, αυτήν την κοινωνική πολιτική την έχουμε 
ήδη δρομολογήσει και  τα δείγματά της ήδη αποδίδουν. Η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριμνας 
Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π.), έχει συσταθεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Μέριμνας στους Δημότες του Πειραιά και ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στα πλαίσια 
στήριξης αυτών των κοινωνικών ομάδων, η επιχείρηση έχει αναπτύξει δραστηριότητες όπως : 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Πρόγραμμα, που ως γνωστόν, απευθύνεται σε ανήμπορα και μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα στα 
οποία παρέχεται : • Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική Φροντίδα (συμβουλές για την πρόληψη και αποφυ-
γή ασθενειών, παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής). • Συμβουλευτική και Ψυχοσυναισθηματική 
Υποστήριξη. • Παροχή Βοήθειας εντός και εκτός σπιτιού (μικροεξυπηρετήσεις, μέριμνα σε θέματα σί-
τισης, ατομικής υγιεινής). Τα ωφελούμενα άτομα παραμένουν στο φυσικό τους περιβάλλον και έτσι 
αποφεύγεται η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και διατηρείται η συνοχή της οικογένειας . Στον Πειραιά 
εξυπηρετούνται περί τις 200 οικογένειες.  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕ.Κ.Υ.Π.)
Από το Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης Πειραιά (ΚΕ.Κ.Υ.Π.) παρέχονται  δωρεάν υπηρεσίες στους Δη-
μότες του Πειραιά από εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου ( Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, 
Κοινωνιολόγοι). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Στα πλαίσια προαγωγής του εθελοντισμού, πραγματοποιούνται σεμινάρια, εκπαίδευσης «Eθελοντών 
Βοηθών Υγείας «, τρίμηνης διάρκειας με εκπαιδευτές γιατρούς, καθηγητές νοσηλευτικής και ναυαγο-
σώστες. Στους εθελοντές χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Η «ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ»
Η KO.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π. σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδος «Η Αλληλεγγύη», παρέχει 
προσωρινή στέγαση στον ξενώνα  η «ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ» σε άτομα με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. 
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Φιλοξενούνται άστεγοι, μονογονεϊκές οικογένειες και συνοδοί ασθενών. Ο ξενώνας διαθέτει 45-46 κλί-
νες.

ΞΕΝΩΝΑΣ «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ»
O ξενώνας «Η Κοινωνική Μέριμνα», φιλοξενεί συγγενείς των νοσηλευομένων του Νοσοκομείου «ΜΕ-
ΤΑΞΑ», παρέχοντάς τους κατάλυμα, αλλά και ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό.  Εξυπηρετεί άτομα που δεν διαμένουν μόνιμα στην Αττική και έχουν οικονομική δυσχέ-
ρεια. Αρωγός της προσπάθειας είναι και το Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» με τις Κοινωνικές του Υπηρεσίες. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Με πολύ μεγάλη συχνότητα στα Δημοτικά Διαμερίσματα και στα ΚΑΠΗ του Δήμου, η KO.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π. 
πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις ιατρικού και γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.  

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Σε συνεργασία με την Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου και με φορέα 
υλοποίησης την Παιδική Πολυκλινική Πειραιά οι δημότισσες του Πειραιά μπορούν να κάνουν δωρεάν 
εξέταση ΠΑΠ - τεστ. 2. H KO.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π. ανέλαβε τη σίτιση των αστέγων του ξενώνα  η ‘’ Ανακούφι-
ση’’ κατά τις ημέρες των αργιών, που δεν σιτίζονται από την Ενορία. 3. Δίνεται οικονομική ενίσχυση τις 
ημέρες των εορτών σε άπορους συνδημότες μας, οι οποίοι υποδεικνύονται από τα Δημοτικά Διαμερί-
σματα. 4. Από τον κατάλογο εθελοντών γιατρών και οδοντιάτρων παρέχονται  υπηρεσίες στους οικο-
νομικά αδύναμους συμπολίτες μας. Αυτές είναι επιλεκτικά μερικές από τις δράσεις του Δήμου Πειραιά, 
στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι οι μήνες που έρχονται θα είναι δύσκολοι. Ολο και 
περισσότεροι συμπολίτες μας θα έχουν ανάγκη από τη στήριξη της Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας. 
Οτι πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., 
μπορούν να βοηθήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Με αυτές τις σκέψεις θα περιμένω με ενδιαφέρον 
τα συμπεράσματα του Συνεδρίου σας και κυρίως για το πώς οι Δήμοι, θα μπορέσουν να στηρίξουν πο-
λιτικές για την Υγεία και την πρόληψη. 

Σας ευχαριστώ
Δήμαρχος Πειραιά 

Παναγιώτης Φασούλας
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Η Κοινωνική Προστασία και η Αλληλεγγύη πολλαπλασιάζονται, όταν 
διακινείται η εμπειρία και ανταλλάσσονται προτάσεις  σε Συνέδρια, όπως  
το σημερινό.
Είμαστε περήφανοι που φιλοξενούμε το 5ο Συνέδριο Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. στον Πειραιά, η 
συμμετοχή του οποίου στη ανάπτυξη της Πρωτεύουσας και της χώρας 
γενικότερα αναγνωρίζεται ως πολύ σημαντική, ενώ εισπράττει από την 
επίσημη πολιτεία μηδαμινή ανταπόδοση. 
Ομως στον Πειραιά περισσεύει η ανθρωπιά και το αίσθημα της Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.      
Η  ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π., όπως οριοθετείται από τον τίτλο της (Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά), έχει μια πορεία 
με σημαντικές επιτυχίες, οι οποίες ακροθιγώς θα αναφερθούν από τον 

Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Φασούλα.
Το προσωπικό της  ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π. βιώνει την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων, αγκαλιάζει τα 
προβλήματα και τον πόνο τους και δίνει λύσεις.
Είμαι σίγουρος, ότι η επιλογή της πόλης μας για την πραγματοποίηση αυτού του Συνεδρίου είχε νόημα. 
Επιβραβεύει την φιλοξενία και την ανθρωπιά του Πειραιά και όσων στέκονται δίπλα στα προβλήματα 
των πολιτών.
Το 5ο Συνέδριο Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. θα αποτελέσει την 
λυδία λίθο σύγκρισης για τα πριν και τα επόμενα Συνέδρια.   

Νίκος Καρβουνάς
Γιατρός Πνευμονολόγος

Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά
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Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων  
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας 
Δήμαρχος Αγ. Γεωργίου Κέρκυρας 
Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου 
Δήμαρχος Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας 
Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής 
Δήμαρχος Αιγάλεω 
Δήμαρχος Αίπειας Μεσσηνίας 
Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Ημαθίας 
Δήμαρχος Αλίμου 
Δήμαρχος Αλυζίας Αιτ/νίας 
Δήμαρχος Αλυκών Ζακύνθου 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 
Δήμαρχος Αμπελώνα Λάρισας 
Δήμαρχος Άμφισσας 
Δήμαρχος Αναβύσσου 
Δήμαρχος Ανθεμίων Ημαθίας 
Δήμαρχος Ανοίξεως 
Δήμαρχος Άνω Λιοσίων  
Δήμαρχος Άνω Πωγωνίου Ιωαννίνων 
Δήμαρχος Αργυρούπολης 
Δήμαρχος Αρκαδίου Ζακύνθου 
Δήμαρχος Αρκαδίου Ρεθύμνου 
Δήμαρχος Αρτέμιδας Μαγνησίας  
Δήμαρχος Αυλώνος Εύβοιας 
Δήμαρχος Αχελώου Καρδίτσας 
Δήμαρχος Βαρδουσιών Φωκίδας 
Δήμαρχος Βασιλικής Τρικάλων  
Δήμαρχος Βραχναίικων Αχαΐας 
Δήμαρχος Βριλισσίων 
Δήμαρχος Βύρωνα 
Δήμαρχος Γαλατσίου 
Δήμαρχος Γαστούνης Ηλείας 
Πρόεδρος Γαύδου 
Δήμαρχος Γλυφάδας 
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Δήμαρχος Γρεβενών 
Δήμαρχος Δάφνης 
Δήμαρχος Δαφνουσίων Φθιώτιδος 
Δήμαρχος Δημητσάνας Αρκαδίας 
Δήμαρχος Δοϊράνης Κιλκίς 
Δήμαρχος Δρυμαλίας Νάξου 
Δήμαρχος Δύμης Αχαΐας 
Δήμαρχος Ελληνικού 
Δήμαρχος Ευεργέτουλας Λέσβου 
Δήμαρχος Ευρυμενών Λάρισας 
Δήμαρχος Ευρωπού Κιλκίς 
Δήμαρχος Ζακύνθου 
Δήμαρχος Ζωγράφου 
Δήμαρχος Ηλιούπολης 
Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής 
Δήμαρχος Θεραπνών Λακωνίας 
Δήμαρχος Θιναλίων Κέρκυρας 
Δήμαρχος Θρακομακεδόνων 
Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου 
Δήμαρχος Ιωλκού Μαγνησίας 
Δήμαρχος Καβάλας 
Δήμαρχος Καισαριανής 
Δήμαρχος Καλλονής Λέσβου 
Δήμαρχος Καματερού 
Δήμαρχος Καμείρου Ρόδου 
Δήμαρχος Καρπάθου 
Δήμαρχος Καρπενησίου 
Δήμαρχος Κατερίνης 
Δήμαρχος Κάτω Ολύμπου Λάρισας 
Δήμαρχος Κερκυραίων 
Δήμαρχος Κηφισιάς 
Δήμαρχος Κοντοβαζαίνης Αρκαδίας 
Δήμαρχος Κορινθίων 
Δήμαρχος Κορμίστας Σέρρων 
Δήμαρχος Κορυδαλλού 
Δήμαρχος Κροκεών Φωκίδος 
Δήμαρχος Κρύας Βρύσης Πέλλας 
Πρόεδρος Κρυονερίου  
Δήμαρχος Κρωπίας  
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Δήμαρχος Κύρρου Πέλλας 
Δήμαρχος Λαγανά Ζακύνθου 
Δήμαρχος Λαγκαδίων Αρκαδίας 
Δήμαρχος Λαμπείας Ηλείας 
Δήμαρχος Λασιώνος Ηλείας 
Δήμαρχος Λεύκης Λασιθίου 
Δήμαρχος Λυκόβρυσης 
Δήμαρχος Μακεδονίδος Ημαθίας 
Δήμαρχος Μακρακώμης Φθιώτιδας 
Δήμαρχος Μαργαριτίου Θεσπρωτίας 
Δήμαρχος Μεγανησίου Λευκάδας 
Δήμαρχος Μελίκης Ημαθίας 
Δήμαρχος Μελισσίων 
Δήμαρχος Μεταμόρφωσης 
Δήμαρχος Μηλεών Μαγνησίας 
Δήμαρχος Μόβρης Αχαΐας 
Δήμαρχος Μυκόνου 
Δήμαρχος Ναυπάκτου 
Δήμαρχος Νέας Αρτάκης Ευβοίας 
Δήμαρχος Νέας Ιωνίας 
Δήμαρχος Νέας Κυδωνίας Χανίων 
Δήμαρχος Νέας Μάκρης 
Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας 
Δήμαρχος Νέας Χαλκηδόνας 
Δήμαρχος Νέου Σιδηροχωρίου Ροδόπης 
Δήμαρχος Νέστορος Μεσσηνίας 
Δήμαρχος Νιάτων Λακωνίας 
Δήμαρχος Νισύρου 
Δήμαρχος Ξάνθης 
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου 
Δήμαρχος Παλίκης Κεφαλλονιάς 
Δήμαρχος Παλλήνης 
Δήμαρχος Πανοράματος Θεσ/νίκης 
Δήμαρχος Παξών 
Δήμαρχος Παραβόλας Αιτ/νίας 
Δήμαρχος Πειραιά 
Δήμαρχος Περάματος 
Δήμαρχος Πετρούπολης 
Δήμαρχος Πεύκης 
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Δήμαρχος Πηνείας Ηλείας 
Δήμαρχος Πλατέος Ημαθίας 
Δήμαρχος Πλωμαρίου Μυτιλήνης 
Δήμαρχος Πόρου 
Δήμαρχος Ποταμιάς Λάρισας 
Δήμαρχος Πρέβεζας 
Δήμαρχος Πύλης Τρικάλων 
Δήμαρχος Ρίου Αχαΐας 
Δήμαρχος Σερρών 
Δήμαρχος Σητείας 
Δήμαρχος Σικυωνιών Κορινθίας 
Δήμαρχος Σκάλας Λακωνίας 
Δήμαρχος Σπάτων 
Δήμαρχος Σταυρούπολης Ξάνθης 
Δήμαρχος Ταμυνέων (Αλιβερίου) 
Δήμαρχος Τήλου 
Δήμαρχος Τήνου 
Δήμαρχος Τρικκαίων 
Δήμαρχος Τυχερού Έβρου 
Δήμαρχος Ύδρας 
Δήμαρχος Υδρούσας Άνδρου 
Δήμαρχος Υμηττού 
Δήμαρχος Φιλιατών Θεσπρωτίας 
Δήμαρχος Φιλίππων Καβάλας 
Δήμαρχος Φιλοθέης 
Δήμαρχος Χαϊδαρίου 
Δήμαρχος Χαλανδρίου 
Δήμαρχος Χάλκειας Αιτ/νίας 
Δήμαρχος Χαλκιδέων Ευβοίας 
Δήμαρχος Χανίων 
Δήμαρχος Χολαργού 
Δήμαρχος Χορτιάτη Θεσ/νίκης  
Δήμαρχος Χρυσούπολης Καβάλας 
Δήμαρχος Ψυχικού 
Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης 
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&&

1 .. 1177  3333  
2 .. 1188  3344  
3 .. 1199  3355  
4 .. 2200  3366  
5 2211  3377  
6 2222  3388  
7 2233  3399  
8 2244  4400  
9 2255  4411  
10 2266  4422  
11 2277  4433  
12 2288  4444  
13 2299  4455  
14 3300  4466  
15 3311  4477  
16 3322        

     

48 5555  6622  
49 5566  6633  
50 5577  6644  //

51 5588  6655  

52 5599  6666  //

53 6600  //       
54 6611     
      

67 7711  7755  
68 7722  7766  
69 7733  7777  
70 7744        
            

78 8800  8822  
79 8811  8833  
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&&

84 
..

9911  9988  
85 9922  9999  
86 9933  110000  
87 9944  110011  
88 9955  110022  II YY

89 9966  110033  
90 9977     
      

104 // 109 114 //

105 110 115 
106 111 116 //

107 112 117 

108 113 

118   122 
119   123 
120   124 
121    125 

126 113311  136 
127 113322  137 
128 113333  138 
129 113344    
130 113355   

139 .. 143 147 
140 144 148 
141 145 
142 146 
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1ο Στρογγυλό Τραπέζι: Ο κ. Γιάννης Τόλιος, 
Μέλος της Παν. Συντονιστικής Επιτροπής του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α, η κ. Νικολέτα Μεθωνιού, Μέλος του 
τμήματος Υγείας & Πρόνοιας του Κ.Κ.Ε., ο κ. 
Κώστας Τσιάρας Βουλευτής ΝΔ Καρδίτσας, ο κ. 
Χρίστος Γώγος, Πρόεδρος ΔΣ Βύρωνα και ο κ. 
Νίκος Καρβουνάς, ΔΣ Πειραιά. 

2ο Στρογγυλό Τραπέζι: ο κ. Στέφανος 
Τσιπουράκης, Μέλος ΔΣ του Συλλόγου (ΣΠΑΠ), 
ΔΣ Αμαρουσίου, ο κ. Αλέξανδρος Πανταζίδης, 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αειφόρου 
Ανάπτυξης η κ. Άννυ Mητροπούλου, Διευθύντρια 
Δικτύου Μεσόγειος SOS και ο κ. Δημήτρης 
Βρόντος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου 

3ο Στρογγυλό Τραπέζι: ο κ. Αντώνης 
Παρτσινέβελος, Χειρουργός Ορθοπαιδικός, ΔΣ 
Αμαρουσίου, ο κ. Άγης Τερζίδης, Παιδίατρος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου 
Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής Πανεπιστημίου Αθηνών, η κ. 
Αγγελική Τριανταφύλλου – Πιτίδη, Αν. 
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής και ο κ. Μανώλης 
Χρυσοφάκης ΔΣ Πειραιά,  

4ο Στρογγυλό Τραπέζι: η κ. Δέσποινα Μαρσέλλου, 
Διαιτολόγος, Διατροφολόγος BSc,  ο κ. Δημήτρης 
Ρίχτερ, Καρδιολόγος Διευθυντής Καρδιολογικής 
Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών 
ο κ. Φώτης Χρυσικός, ΔΣ Μελισσίων, και ο κ. 
Νικόλαος Λεγάκης, ΔΣ Πειραιά 

Μέγαρο Οργανισμού Λιμένος 
Πειραιώς (ΟΛΠ) 

BANNER 5ου Συνεδρίου

Άποψη από το κοινό που παρακολούθησε τις εργασίες του Συνεδρίου  

Άποψη από το φουαγιέ
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1ο Στρογγυλό Τραπέζι: Ο κ. Γιάννης Τόλιος, 
Μέλος της Παν. Συντονιστικής Επιτροπής του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α, η κ. Νικολέτα Μεθωνιού, Μέλος του 
τμήματος Υγείας & Πρόνοιας του Κ.Κ.Ε., ο κ. 
Κώστας Τσιάρας Βουλευτής ΝΔ Καρδίτσας, ο κ. 
Χρίστος Γώγος, Πρόεδρος ΔΣ Βύρωνα και ο κ. 
Νίκος Καρβουνάς, ΔΣ Πειραιά. 

2ο Στρογγυλό Τραπέζι: ο κ. Στέφανος 
Τσιπουράκης, Μέλος ΔΣ του Συλλόγου (ΣΠΑΠ), 
ΔΣ Αμαρουσίου, ο κ. Αλέξανδρος Πανταζίδης, 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αειφόρου 
Ανάπτυξης η κ. Άννυ Mητροπούλου, Διευθύντρια 
Δικτύου Μεσόγειος SOS και ο κ. Δημήτρης 
Βρόντος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου 

3ο Στρογγυλό Τραπέζι: ο κ. Αντώνης 
Παρτσινέβελος, Χειρουργός Ορθοπαιδικός, ΔΣ 
Αμαρουσίου, ο κ. Άγης Τερζίδης, Παιδίατρος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου 
Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής Πανεπιστημίου Αθηνών, η κ. 
Αγγελική Τριανταφύλλου – Πιτίδη, Αν. 
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής και ο κ. Μανώλης 
Χρυσοφάκης ΔΣ Πειραιά,  

4ο Στρογγυλό Τραπέζι: η κ. Δέσποινα Μαρσέλλου, 
Διαιτολόγος, Διατροφολόγος BSc,  ο κ. Δημήτρης 
Ρίχτερ, Καρδιολόγος Διευθυντής Καρδιολογικής 
Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών 
ο κ. Φώτης Χρυσικός, ΔΣ Μελισσίων, και ο κ. 
Νικόλαος Λεγάκης, ΔΣ Πειραιά 
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Ο κ. Παναγιώτης Φασούλας, Δήμαρχος Πειραιά,  ο κ. 
Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ & Δήμαρχος 
Αμαρουσίου και ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπουργός 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ο κ. Νίκος Καρβουνάς, ΔΣ Πειραιά Πρόεδρος 
ΚΟΔΕΚΟΜΕΠ, ο κ. Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος ΔΣ 
ΔΔΥ & Δήμαρχος Αμαρουσίου, η κα Δήμητρα 
Αράπογλου Βουλευτής ΛΑΟΣ, Β΄ περιφέρεια 
Πειραιώς, και ο Δρ Άγις Τσουρός, Διευθυντής του 
τομέα μη μεταδιδόμενων νοσημάτων τρόπων ζωής 
και περιβάλλοντος, Διευθυντής του Κέντρου για την 
υγεία στο αστικό περιβάλλον Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας Ευρωπαϊκό Γραφείο. 

Ο Κεντρικός Ομιλητής, Δρ Άγις Τσουρός, Διευθυντής του 
τομέα μη μεταδιδόμενων νοσημάτων τρόπων ζωής και 
περιβάλλοντος, Διευθυντής του Κέντρου για την υγεία 
στο αστικό περιβάλλον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
Ευρωπαϊκό Γραφείο. 

Ο κ. Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος ΔΣ του ΔΔΥ και 
Δήμαρχος Αμαρουσίου, βραβεύει τον κ. Κώστα 
Γιαννόπουλο Πρόεδρο του συλλόγου  «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» 

Ο κ. Πάνος Κανέλλος, Ταμίας ΔΔΥ, Αντιδήμαρχος Πεύκης, ο κ. Ευάγγελος Σκρίνης, 
Ειδ. Γραμματέας ΔΔΥ, Αντιδήμαρχος Αργυρούπολης, ο κ. Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος, Διευθυντής ΔΔΥ, ο κ. Μάνος Κωνσταντινίδης Γεν. Γρ. 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά και ο κ. Νίκος Καρβουνάς, ΔΣ Πειραιά, 
Πρόεδρος ΚΟΔΕΚΟΜΕΠ.  

5ο Στρογγυλό Τραπέζι: ο κ. Ανδρέας Μελιδώνης, 
Παθολόγος - Διαβητολόγος, Υπ. Διαβητολογικού 
Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά, η κ.  Στέλλα Ηρακλειανού, 
Παθολόγος Διαβητολόγος, Αν. Διευθ. 
Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά, ο κ. 
Αλέξανδρος Καμαράτος, Παθολόγος - 
Διαβητολόγος, Αν. Διευθ. Διαβητολογικού 
Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά, ο κ. Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος Διευθυντής ΔΔΥ και ο κ. 
Κυριάκος Μανωλάκος, ΔΣ Πειραιά.  

6ο Στρογγυλό Τραπέζι:  ο κ. Χρήστος Ι. 
Μαρκόπουλος, MD MPhil(UK) Καθηγητής 
Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, η κ. Θάλεια Τσαχαλίνα, Phd, MRCOG, 
Διευθύντρια Μονάδος Χειρουργικής 
Γυναικολογικής Ογκολογίας, Νοσ. Ερρίκος 
Ντυνάν,  ο κ.  Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος ΔΣ 
ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου και η κ. Εύη 
Πανοτοπούλου - Φλαμπουράκη, Υπεύθυνη 
Τμήματος Ιολογίας, ΚΟΕΠΧ Γ. Παπανικολάου, 
ΑΟΝΑ Αγ. Σάββας. 

7ο Στρογγυλό Τραπέζι: ο κ. Γιώργος Κορμάς, Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής 
Υγείας Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Παν. Αθηνών η κ. Μαίρη Καραμπέτσου, Υπεύθυνη Κέντρου 
Εργοθεραπείας και Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου Αττικής, ο κ. Σπύρος Κασιδιάρης, 
Κοινωνικός Λειτουργός, ο κ. Νίκος Χρηστίδης,  Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής, ο κ. Ιωάννης Χρηστίδης, ΔΣ 
Ξάνθης, ο κ. Ιωάννης Ράλλης, Δήμαρχος Θεραπνών Λακωνίας, ο κ. Ιωάννης Γρυπιώτης, Δήμαρχος 
Σκάλας Λακωνίας, ο κ. Μιχάλης Γαβράς, ΔΣ Αγ. Παρασκευής και η κα  Θεονίτσα Βλασσοπούλου, 
Πρόεδρος ΔΣ Πειραιά 
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Ο κ. Παναγιώτης Φασούλας, Δήμαρχος Πειραιά,  ο κ. 
Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ & Δήμαρχος 
Αμαρουσίου και ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπουργός 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Ο κ. Νίκος Καρβουνάς, ΔΣ Πειραιά Πρόεδρος 
ΚΟΔΕΚΟΜΕΠ, ο κ. Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος ΔΣ 
ΔΔΥ & Δήμαρχος Αμαρουσίου, η κα Δήμητρα 
Αράπογλου Βουλευτής ΛΑΟΣ, Β΄ περιφέρεια 
Πειραιώς, και ο Δρ Άγις Τσουρός, Διευθυντής του 
τομέα μη μεταδιδόμενων νοσημάτων τρόπων ζωής 
και περιβάλλοντος, Διευθυντής του Κέντρου για την 
υγεία στο αστικό περιβάλλον Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας Ευρωπαϊκό Γραφείο. 

Ο Κεντρικός Ομιλητής, Δρ Άγις Τσουρός, Διευθυντής του 
τομέα μη μεταδιδόμενων νοσημάτων τρόπων ζωής και 
περιβάλλοντος, Διευθυντής του Κέντρου για την υγεία 
στο αστικό περιβάλλον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
Ευρωπαϊκό Γραφείο. 

Ο κ. Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος ΔΣ του ΔΔΥ και 
Δήμαρχος Αμαρουσίου, βραβεύει τον κ. Κώστα 
Γιαννόπουλο Πρόεδρο του συλλόγου  «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» 

Ο κ. Πάνος Κανέλλος, Ταμίας ΔΔΥ, Αντιδήμαρχος Πεύκης, ο κ. Ευάγγελος Σκρίνης, 
Ειδ. Γραμματέας ΔΔΥ, Αντιδήμαρχος Αργυρούπολης, ο κ. Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος, Διευθυντής ΔΔΥ, ο κ. Μάνος Κωνσταντινίδης Γεν. Γρ. 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά και ο κ. Νίκος Καρβουνάς, ΔΣ Πειραιά, 
Πρόεδρος ΚΟΔΕΚΟΜΕΠ.  
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Περίπτερο Nestle Fitness 
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Περίπτερο Apollo 

Banner Lilly 

Banner Gerolymatos
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, ΔΣ Πειραιά, Πρόεδρος ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π 
(Συντονιστής): Αγαπητοί διοργανωτές αυτού του 
Συνεδρίου, φίλες και φίλοι του Πειραιά, σας 
καλωσορίζουμε στον Πειραιά. Είναι φιλόξενος ο Πειραιάς. 
Περισσότερα θα σας πει και ο Δήμαρχός μας, ύστερα από 
μια ώρα περίπου, αλλά μια και σε τέτοια συνάντηση 
τυχαίνει να μιλάω πρώτος εγώ σας μεταφέρω και το δικό 
του χαιρετισμό τον οποίο θα τον έχετε ύστερα από λίγο. Το 
σημερινό μας τραπέζι είναι λίγο επίκαιρο. Σχετίζεται με την 

γενικότερη οικονομική κρίση που υπάρχει. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε 
τοποθετήσεις, θέσεις από τις πολιτικές παρατάξεις, από τα πολιτικά κόμματα της χώρας. 
Θα μπορούσα πολύ λίγο να αναφερθώ σε αυτά τα θέματα που σχετίζονται με οικονομία 
και υγεία, λέγοντας ότι η οικονομία και η υγεία έχουν μια σχέση που έχει διαπιστωθεί και 
έχει τεκμηριωθεί με ποικίλους τρόπους, δηλαδή όλοι γνωρίζουμε αυτό που λέει και ο 
κόσμος μας όπου φτωχός και η μοίρα του. Η φτώχεια γεννάει αρρώστια. Ένας που δεν 
έχει ένα καλό σπίτι είναι πιο εύκολο σαφώς να υποστεί κάποια συνέπεια, κάποιο 
πρόβλημα της υγείας του. Από την άλλη, ένας ο οποίος έχει μια ικανότητα να είναι 
πλούσιος, σαφώς και μπορεί να αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα. Σε εθνικό επίπεδο 
θα μπορούσα να πω επίσης ότι, και αυτά θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν, 
ότι όσοι περισσότεροι πόροι διατίθενται τόσο καλύτερα μπορεί να υπάρξει πρόληψη στις 
παθήσεις και τόσες περισσότερες μπορεί να είναι οι κοινωνικές παροχές. Από την άλλη 
πλευρά βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η ίδια η υγεία είναι αυτή η οποία θα 
μπορούσε να επηρεάσει τα εισοδήματα μας. Αυτό επίσης το γνωρίζουμε, γιατί ένας 
πληθυσμός υγιής έχει τη δυνατότητα να είναι πιο παραγωγικός. Είναι πράγματα τα οποία, 
δεν καινοτομώ αυτή τη στιγμή, είναι γνωστά. Θα σας θυμίσω επίσης ότι η αρχική σκέψη 
σε εκείνη το προ 50 ετών εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας που 
κυριαρχούσε τότε ήταν να κάνουμε ένα δωρεάν σύστημα υγείας, ώστε να έχουμε έναν 
πληθυσμό που να είναι υγιής. Αυτός ο πληθυσμός αφού θα είναι υγιής θα είναι πιο 
παραγωγικός. Άρα, περιορισμός στις δαπάνες αναμένεται ότι θα έχει αρνητικά 
αποτελέσματα όχι μόνο στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και στην επάρκεια 
των υγειονομικών συστημάτων, αλλά θα έχει και στην πρόσβαση, στη φροντίδα, στην 
ελευθερία επιλογής, δηλαδή όλα αυτά τα οποία με λίγα λόγια ονομάζουμε ότι αποτελούν 
την ποιοτική, τα ποιοτικά στοιχεία των παρεχομένων υπηρεσιών και περίθαλψης. Η 
σημερινή συγκυρία, παγκόσμια και σε λίγο καιρό ενδεχομένως έντονα επερχόμενη και 
στην Ελλάδα, αποτέλεσε προφανώς αφορμή για να στηθεί το σημερινό θέμα. Κατόπιν 
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περίπου του 8,7%. Θα έλεγα ότι είναι μια αύξηση αρκετά γενναία. Από την άλλη πλευρά 
στο πρόσφατα εξαγγελθέν πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, από την πλευρά της 
κυβέρνησης και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, φαίνεται ότι η υγεία είναι ένας από τους 
τομείς που όχι μόνο δεν πρόκειται να θιγούν, αλλά αντίθετα οι χρηματοδοτήσεις θα 
συνεχιστούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, πολύ δε περισσότερο και οι προγραμματισμένες 
προσλήψεις δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να περιοριστούν ή να φανούν λιγότερες. 
Έχει τονιστεί από την πλευρά της κυβέρνησης ότι για δύο και μόνο τομείς δεν πρόκειται 
να γίνει καμία απολύτως περιστολή δαπανών. Οι δύο τομείς είναι η υγεία και η παιδεία. Οι 
προσλήψεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί ή εν πάση περιπτώσει οι δαπάνες που αυτή 
τη στιγμή έχουν δρομολογηθεί, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τύχουν 
αντιμετώπισης όπως αυτές πολλών άλλων τομέων που ενδεχομένως θα πρέπει να 
περικοπούν ή θα πρέπει να περιοριστούν. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί ένα συγκεκριμένο 
δεδομένο ότι τουλάχιστον για την υγεία τα πράγματα δεν πρόκειται να είναι διαφορετικά, 
όπως τουλάχιστον περιγράφεται η κατάσταση σήμερα. Αυτό αυτομάτως μας δίνει και τη 
δυνατότητα να πάμε στο επόμενο ακριβώς βήμα, που τουλάχιστον από τη δική μου την 
πλευρά θα ήθελα να σας μεταφέρω σα μια γενικότερη άποψη που αφορά τον τρόπο με 
τον οποίο θα διαχειριστούμε τα οικονομικά της υγείας. Μείζον ερώτημα εδώ και αρκετά 
χρόνια είναι γιατί σπαταλούνται χρήματα για την υγεία χωρίς να έχουμε το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα για τους Έλληνες πολίτες. Τι ενδεχομένως πρέπει να προσέξει να 
αλλάξει ή να προλάβει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, προκειμένου να αλλάξουμε αυτή την 
κακή πραγματικότητα και ενδεχομένως πως πρέπει να σχεδιάσουμε το καλύτερο μέλλον, 
το καλύτερο αύριο για την υγεία. Αν πρέπει να κάνω μια μικρή αναδρομή, θα σας πω ότι 
από τη δεκαετία του ΄80 που ουσιαστικά περιγραφόταν μια τεράστια ανάγκη δημιουργίας 
ενός εθνικού συστήματος υγείας, οι τότε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ με μια πολύ γενναία 
τομή, δημιούργησαν το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια έχει 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ελληνική κοινωνία και θα έλεγα με ένα αρκετά επιτυχή 
τρόπο. Πλην όμως, αυτό το οποίο δεν καταφέραμε ήταν αφενός μεν να περιορίσουμε τις 
δαπάνες στο χώρο της υγείας για να έχουμε αν θέλετε ένα οργανωμένο, νοικοκυρεμένο 
σύστημα υγείας, στο οποίο να καταγράφεται, να κοστολογείται και να προγραμματίζεται 
γενικότερα η ιατρική πράξη από τη μια πλευρά και από την άλλη δεν καταφέραμε να το 
αναπτύξουμε σε όλες του τις δομές. Άρα μπορεί κανείς να επισημάνει ότι η πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό ή στο επίπεδο που θα θέλαμε 
γενικότερα. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 
το οποίο δημιουργεί διαφορετικά κόστη στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια 
φροντίδα υγείας και βεβαίως και τα δύο, και το 1ο και το 2ο χρειάζονται επαναλαμβάνω 
μια πολύ ισχυρή, μια πολύ πιο σοβαρή πολιτική βούληση προκειμένου και να τα 
αλλάξουμε, αλλά κυρίως να σηματοδοτήσουμε ελπιδοφόρες προοπτικές για το μέλλον της 
υγείας στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Τι έχει γίνει λοιπόν το τελευταίο χρονικό διάστημα; 
Γιατί θα μου επιτρέψετε να μείνω σε κάποιες καταγραφές σκέψεων, που αφορούν το τι 
έχει αλλάξει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο χώρο της υγείας. Καταρχήν όπως 
γνωρίζετε εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο έχει αλλάξει το σύστημα προμηθειών. Έχει 
δημιουργηθεί η επιτροπή προμηθειών υγείας, η οποία πλέον σε επίπεδο κεντρικό 
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τούτου θα ήθελα εγώ, γιατί μετά ο φίλος μου ο Χρίστος Γώγος θα πάρει το λόγο, να 
καλέσω τον Κώστα Τσιάρα, βουλευτή Καρδίτσας και υπεύθυνο του Τομέα Πρόνοιας και 
Υγείας της Ν.Δ., να μας μιλήσει επί του θέματος του οποίου αναφερθήκαμε. Ευχαριστώ. 

 Βουλευτής Καρδίτσας και Υπεύθυνος 
του Τομέα Πρόνοιας και Υγείας της Ν.Δ.: Σας ευχαριστώ κι 
εγώ με τη σειρά μου. Κύριε πρόεδρε της στρογγυλής 
τράπεζας καταρχήν, αγαπητοί κύριοι παριστάμενοι. Είναι 
προφανές ότι η σημερινή συζήτηση έχει να κάνει με ένα 
θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει λάβει μια 
εξαιρετικά μεγάλη διάσταση. Κι αυτό γιατί αυτό που 
φαίνεται να είναι επιθύρας και θα μας επηρεάσει, η 
λεγόμενη οικονομική κρίση, αρχίζει να δημιουργεί 
διάφορα ερωτήματα στο σύνολο φαντάζομαι της 
κοινωνίας, στο σύνολο των πολιτών, σχετικά και με το κατά πόσο θα μπορέσει να 
ανταπεξέλθει η εθνική μας οικονομία σε θέματα και ζητήματα τα οποία άπτονται 
ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Αντιλαμβάνεστε μιας και είστε εδώ, 
αντιλαμβάνομαι κι εγώ από τη δική μου πλευρά, ότι η υγεία δεν μπορεί παρά να αποτελεί 
ένα κοινό τόπο ενδιαφέροντος όχι απλά και μόνο για όλες τις πολιτικές παρατάξεις, που 
αυτή τη στιγμή εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά θα έλεγα για το σύνολο 
της κοινωνίας για το σύνολο των πολιτών. Το ερώτημα δεν είναι αυτό όπως περιγράφεται 
στο θέμα της σημερινής συζήτησης, της τωρινής συζήτησης, δηλαδή αν και κατά πόσο θα 
επηρεαστούν τα οικονομικά δεδομένα στο χώρο, στον τομέα της υγείας από την 
παγκόσμια οικονομική κρίση. Το λέω αυτό γιατί αφενός μεν η οικονομική κρίση 
δημιουργεί κάποια προβλήματα με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα από την άλλη πλευρά 
όμως, πρέπει κανείς να βλέπει, να εκτιμά και να καταγράφει την πολιτική βούληση κάθε 
φορά που υπάρχει ιδιαίτερα από την πλευρά των κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών χωρών, 
γενικότερα των χωρών του κόσμου, αν θέλουν ή όχι να στηρίξουν συγκεκριμένες δομές 
του πολιτειακού τους συστήματος, μια εκ των οποίων όπως σας είπα νωρίτερα, εξέχουσα 
θέση κατέχει, είναι η υγεία. Η αίσθησή μου λοιπόν είναι ότι αν πρέπει να απαντήσουμε 
στο ερώτημα για το αν θα επηρεαστούν τα οικονομικά στο χώρο της υγείας από τη 
γενικότερη οικονομική κρίση. Περιγράφονται εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα και 
φαίνεται ότι πολλές χώρες θα αντιμετωπίσουν εξαιρετικές δυσκολίες, πιθανόν και η δική 
μας, ακόμη δε φαίνεται αυτό όμως, αλλά πιθανόν θα αντιμετωπίσει τέτοιου είδους 
δυσκολίες. Θα μπορούσα να σας απαντήσω πάρα πολύ άμεσα και απλά ότι κάτι τέτοιο 
αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτή τη στιγμή που ζούμε δε φαίνεται καθόλου πιθανό. 
Αντίθετα αυτό που θα έπρεπε να μας κάνουν τα πράγματα να επικεντρώσουμε την 
προσοχή μας, το σημείο στο οποίο θα έπρεπε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, είναι 
το πώς πρέπει να διαφοροποιήσουμε τη διαχείριση των οικονομικών για την υγεία σε 
θέματα και ζητήματα που φαίνεται ότι μέχρι σήμερα δεν πάνε καλά. Πολύ απλά μπορώ να 
σας πω ότι από τον προηγούμενο προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί, δηλαδή για τον 
προϋπολογισμό του 2009 προβλέπεται μια αύξηση των δαπανών για την υγεία, στο ύψος 
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αφορά την πρόσληψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη 
σας ότι εδώ και περίπου ένα μήνα είχαμε, δεν ξέρω νομίζω τουλάχιστον κατά τη δική μου 
άποψη, μια εθνική επιτυχία, την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με τους γιατρούς. Είναι 
η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, με τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Με την 
ταυτόχρονη θα έλεγα δέσμευση μέσα από αυτή την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης 
του ιδίου του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόσληψη 4500 
περίπου γιατρών και 5000 νοσηλευτών σε ένα βάθος χρόνου διετίας. Αντιλαμβάνεστε ότι 
είναι μια πολύ σημαντική αν θέλετε συμφωνία. Μια πολύ σημαντική επιλογή από την 
πλευρά του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εφόσον προχωρήσει 
όπως ακριβώς τουλάχιστον φαίνεται αυτή τη στιγμή και το λέω το εφόσον γιατί εδώ 
είναι που θα κριθεί κατά πόσο θα υπάρχει συγκεκριμένη πίεση και κατά πόσο 
ενδεχομένως θα μας επηρεάσει η γενικότερη οικονομική κατάσταση. Ενδεχομένως αυτό 
είναι το μόνο σημείο το οποίο θα πρέπει να αφήσουμε σαν ένα παράθυρο, αυτή είναι η 
άποψή μου επαναλαμβάνω, η άποψη του Υπουργείου μάλλον είναι καθολική και πολύ 
συγκεκριμένη και αταλάντευτη ότι όλα αυτά θα προχωρήσουν. Εγώ λοιπόν σας λέω αυτό 
που πιστεύω εγώ προσωπικά, ότι εδώ ενδεχομένως θα υπάρχει ένα ζήτημα και στο οποίο 
θα πρέπει να πιέσουμε όλοι, όπως τουλάχιστον φαίνεται η καταγραφή που αφορά το 
πρόβλημα στην έλλειψη προσωπικού και μιλάω φυσικά για το ιατρικό και το νοσηλευτικό 
προσωπικό, με την κάλυψη του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων, τα πράγματα στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας θα πάνε καλύτερα. Άρα, για να βάλω τη σκέψη σας σε μια σειρά, αυτή τη 
στιγμή που μιλάμε, πρόβλημα υποχρηματοδότησης λόγω της γενικότερης οικονομικής 
κρίσης, όχι μόνο δεν υπάρχει, όχι μόνο δε φαίνεται, αλλά δε συζητιέται καν από την 
πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό όμως το οποίο η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει εδώ και 
καιρό και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κ. Αβραμόπουλος,  
είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ανακατανομή  των χρημάτων που δίνονται αυτή τη 
στιγμή στην υγεία, προσπαθώντας αφενός μεν να εξυγιάνουμε  χρηματοδοτήσεις δηλαδή 
τα χρήματα που κάπου πήγαιναν άσκοπα να μην πηγαίνουν πλέον, προκειμένου κυρίως 
να χρηματοδοτήσουμε τις προσλήψεις γενικότερα που υπάρχουν στην υγεία. Θα κλείσω 
με μια σκέψη αποκλειστικά δική μου, προσωπική. Ξέρουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια γίνεται 
μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν τα χρήματα, τα οποία δεν είναι λίγα, σε σχέση 
με τον προϋπολογισμό που δίνεται για την υγεία, κατανέμονται σωστά ή υπάρχει το 
αναμενόμενο το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, σε ότι αφορά τη λειτουργία του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες. Επιπλέον το αν θα μπορέσει 
η όποια ελληνική κοινωνία, η όποια κυβέρνηση να χαλιναγωγήσει αυτά τα κόστη  
δίνοντας έτσι μια πολύ συγκεκριμένη προοπτική και διανέμοντάς τα με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να λειτουργούν συνολικότερα προς όφελος της κοινωνίας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να 
ακολουθήσουμε τα παράδειγμα κάποιων ευρωπαϊκών χωρών σε πράγματα τα οποία 
έχουν κάνει βήματα μπροστά σε σχέση με μας. Μένει λοιπόν τι, αφενός μεν να 
κοστολογηθεί η ιατρική πράξη, που είναι κάτι το οποίο πολύ εύκολα στο μέλλον θα το 
δούμε να συμβαίνει, αλλά αφετέρου και επαναλαμβάνω εκφράζω μια προσωπική μου 
άποψη, να λειτουργήσουμε στη λογική των κλειστών προϋπολογισμών. Αν εξαιρέσουμε 
τα χρήματα τα οποία και σας εξηγώ αμέσως τι εννοώ, αν εξαιρέσουμε τα χρήματα τα 
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αναλαμβάνει την κοστολόγηση, τη διοργάνωση των διαφόρων διαγωνισμών, κάτι το 
οποίο τουλάχιστον σε εμάς φαίνεται ότι θα δημιουργήσει μια μείωση κόστους ένα 
συμμάζεμα γενικότερα στα οικονομικά της υγείας  περίπου 500.000.000€ το χρόνο. 
Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή έχει νομοθετηθεί ότι περίπου το 2% από τις προμήθειες, θα 
πηγαίνει στην ψυχική υγεία γιατί είναι μια ανειλημμένη υποχρέωση της χώρας μας να 
διατηρήσει τις δομές ψυχικής υγείας παρά το ότι δεν είχε προβλεφθεί με κανένα 
απολύτως νόμο. Φυσικά μιλάω για τις μονάδες ψυχικής υγείας οι οποίες είχαν 
χρηματοδοτηθεί από παλαιότερα, είτε από κοινοτικά πλαίσια στήριξης, είτε από 
προγράμματα της Ε.Ε. Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία πρόνοια μέχρι τώρα, προκειμένου να 
συνεχιστεί η χρηματοδότησή τους, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να φυτοζωούν 
οικονομικά και να αντιμετωπίζονται πάρα πολλά προβλήματα σε ότι αφορά κυρίως τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Βεβαίως και υπήρξαν και 
κάποιες άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, που αφορούσαν το γεγονός του να μπορούν να 
χορηγούνται τα φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης από τα φαρμακεία με το συν 5%, κάτι 
το οποίο πλέον σταματάει αυτή την απερίγραπτη δαπάνη, μιας και ξέρετε ότι τα 
φαρμακεία πουλούσαν αυτά τα συγκεκριμένα φάρμακα σε πολύ υψηλότερες τιμές. 
Υποθέτουμε λοιπόν ότι και από αυτή τη ρύθμιση θα υπάρξει μια εξοικονόμηση 
72.000.000€ και βεβαίως αν επιτέλους καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε με ένα πολύ 
συγκεκριμένο σχέδιο, τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώνονται οι προμηθευτές 
πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια πολύ επίσης γενναία μείωση κόστους, γιατί και εδώ 
υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και πολλά χρόνια 
στην ελληνική κοινωνία οι προμηθευτές, οι οποίοι προμηθεύουν τα ελληνικά νοσοκομεία, 
πληρώνονται μέσα από ρυθμίσεις 3 – 4 χρόνων, με αποτέλεσμα και οι τιμές με τις οποίες 
προσφέρουν τα διάφορα προϊόντα στα νοσοκομεία να είναι αρκετά ψηλότερες από τις 
πραγματικές. Η ελληνική πολιτεία από την άλλη πλευρά δεν είναι απόλυτα συνεπής 
απέναντί τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα προβλήματα που πολλές φορές 
βλέπετε να λαμβάνουν χώρο στα ΜΜΕ και να δημιουργείται μια γενικότερη δυσάρεστη 
κατάσταση. Είπαμε ότι επιτέλους πρέπει να μπει κάποιο τέλος, φαίνεται ότι όλη αυτή η 
ιστορία παίρνει μια τελική ρύθμιση, σε ότι αφορά τη σχέση των προμηθευτών με το 
Υπουργείο Οικονομικών, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο σχέσης 
«άμεσης», τρίμηνης ουσιαστικά εξόφλησης των προμηθευτών, κάτι το οποίο θα 
αναγκάσει τους προμηθευτές να μπουν σε μια λογική χαμηλότερων τιμών και 
εξοικονόμησης περίπου σε μια κλίμακα 35% χρημάτων που δίνονται αυτή τη στιγμή για 
τις προμήθειες στα νοσοκομεία. Όλα αυτά βέβαια έχουν μια πολύ συγκεκριμένη 
στόχευση. Όχι το αν θα μειώσουμε τα χρήματα τα οποία δίνονται αυτή τη στιγμή στην 
υγεία, αλλά το πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα, ούτως ώστε να τα αναδιανείμουμε και 
να δώσουμε με αυτή την πρακτική ένα συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης των πολλών 
προβλημάτων χρηματοδότησης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο χώρο της υγείας. 
Βεβαίως αν με ρωτούσατε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο χώρο της υγείας αυτή 
τη στιγμή, απερίφραστα θα σας έλεγα η έλλειψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. 
Οτιδήποτε άλλο, συνιστά μεν πρόβλημα, δε συνιστά το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι’ αυτό 
λοιπόν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε το μείζον πρόβλημα που 
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αφορά την πρόσληψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη 
σας ότι εδώ και περίπου ένα μήνα είχαμε, δεν ξέρω νομίζω τουλάχιστον κατά τη δική μου 
άποψη, μια εθνική επιτυχία, την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με τους γιατρούς. Είναι 
η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, με τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Με την 
ταυτόχρονη θα έλεγα δέσμευση μέσα από αυτή την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης 
του ιδίου του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόσληψη 4500 
περίπου γιατρών και 5000 νοσηλευτών σε ένα βάθος χρόνου διετίας. Αντιλαμβάνεστε ότι 
είναι μια πολύ σημαντική αν θέλετε συμφωνία. Μια πολύ σημαντική επιλογή από την 
πλευρά του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εφόσον προχωρήσει 
όπως ακριβώς τουλάχιστον φαίνεται αυτή τη στιγμή και το λέω το εφόσον γιατί εδώ 
είναι που θα κριθεί κατά πόσο θα υπάρχει συγκεκριμένη πίεση και κατά πόσο 
ενδεχομένως θα μας επηρεάσει η γενικότερη οικονομική κατάσταση. Ενδεχομένως αυτό 
είναι το μόνο σημείο το οποίο θα πρέπει να αφήσουμε σαν ένα παράθυρο, αυτή είναι η 
άποψή μου επαναλαμβάνω, η άποψη του Υπουργείου μάλλον είναι καθολική και πολύ 
συγκεκριμένη και αταλάντευτη ότι όλα αυτά θα προχωρήσουν. Εγώ λοιπόν σας λέω αυτό 
που πιστεύω εγώ προσωπικά, ότι εδώ ενδεχομένως θα υπάρχει ένα ζήτημα και στο οποίο 
θα πρέπει να πιέσουμε όλοι, όπως τουλάχιστον φαίνεται η καταγραφή που αφορά το 
πρόβλημα στην έλλειψη προσωπικού και μιλάω φυσικά για το ιατρικό και το νοσηλευτικό 
προσωπικό, με την κάλυψη του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων, τα πράγματα στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας θα πάνε καλύτερα. Άρα, για να βάλω τη σκέψη σας σε μια σειρά, αυτή τη 
στιγμή που μιλάμε, πρόβλημα υποχρηματοδότησης λόγω της γενικότερης οικονομικής 
κρίσης, όχι μόνο δεν υπάρχει, όχι μόνο δε φαίνεται, αλλά δε συζητιέται καν από την 
πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό όμως το οποίο η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει εδώ και 
καιρό και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κ. Αβραμόπουλος,  
είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ανακατανομή  των χρημάτων που δίνονται αυτή τη 
στιγμή στην υγεία, προσπαθώντας αφενός μεν να εξυγιάνουμε  χρηματοδοτήσεις δηλαδή 
τα χρήματα που κάπου πήγαιναν άσκοπα να μην πηγαίνουν πλέον, προκειμένου κυρίως 
να χρηματοδοτήσουμε τις προσλήψεις γενικότερα που υπάρχουν στην υγεία. Θα κλείσω 
με μια σκέψη αποκλειστικά δική μου, προσωπική. Ξέρουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια γίνεται 
μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν τα χρήματα, τα οποία δεν είναι λίγα, σε σχέση 
με τον προϋπολογισμό που δίνεται για την υγεία, κατανέμονται σωστά ή υπάρχει το 
αναμενόμενο το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, σε ότι αφορά τη λειτουργία του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες. Επιπλέον το αν θα μπορέσει 
η όποια ελληνική κοινωνία, η όποια κυβέρνηση να χαλιναγωγήσει αυτά τα κόστη  
δίνοντας έτσι μια πολύ συγκεκριμένη προοπτική και διανέμοντάς τα με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να λειτουργούν συνολικότερα προς όφελος της κοινωνίας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να 
ακολουθήσουμε τα παράδειγμα κάποιων ευρωπαϊκών χωρών σε πράγματα τα οποία 
έχουν κάνει βήματα μπροστά σε σχέση με μας. Μένει λοιπόν τι, αφενός μεν να 
κοστολογηθεί η ιατρική πράξη, που είναι κάτι το οποίο πολύ εύκολα στο μέλλον θα το 
δούμε να συμβαίνει, αλλά αφετέρου και επαναλαμβάνω εκφράζω μια προσωπική μου 
άποψη, να λειτουργήσουμε στη λογική των κλειστών προϋπολογισμών. Αν εξαιρέσουμε 
τα χρήματα τα οποία και σας εξηγώ αμέσως τι εννοώ, αν εξαιρέσουμε τα χρήματα τα 
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αναλαμβάνει την κοστολόγηση, τη διοργάνωση των διαφόρων διαγωνισμών, κάτι το 
οποίο τουλάχιστον σε εμάς φαίνεται ότι θα δημιουργήσει μια μείωση κόστους ένα 
συμμάζεμα γενικότερα στα οικονομικά της υγείας  περίπου 500.000.000€ το χρόνο. 
Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή έχει νομοθετηθεί ότι περίπου το 2% από τις προμήθειες, θα 
πηγαίνει στην ψυχική υγεία γιατί είναι μια ανειλημμένη υποχρέωση της χώρας μας να 
διατηρήσει τις δομές ψυχικής υγείας παρά το ότι δεν είχε προβλεφθεί με κανένα 
απολύτως νόμο. Φυσικά μιλάω για τις μονάδες ψυχικής υγείας οι οποίες είχαν 
χρηματοδοτηθεί από παλαιότερα, είτε από κοινοτικά πλαίσια στήριξης, είτε από 
προγράμματα της Ε.Ε. Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία πρόνοια μέχρι τώρα, προκειμένου να 
συνεχιστεί η χρηματοδότησή τους, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να φυτοζωούν 
οικονομικά και να αντιμετωπίζονται πάρα πολλά προβλήματα σε ότι αφορά κυρίως τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Βεβαίως και υπήρξαν και 
κάποιες άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, που αφορούσαν το γεγονός του να μπορούν να 
χορηγούνται τα φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης από τα φαρμακεία με το συν 5%, κάτι 
το οποίο πλέον σταματάει αυτή την απερίγραπτη δαπάνη, μιας και ξέρετε ότι τα 
φαρμακεία πουλούσαν αυτά τα συγκεκριμένα φάρμακα σε πολύ υψηλότερες τιμές. 
Υποθέτουμε λοιπόν ότι και από αυτή τη ρύθμιση θα υπάρξει μια εξοικονόμηση 
72.000.000€ και βεβαίως αν επιτέλους καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε με ένα πολύ 
συγκεκριμένο σχέδιο, τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώνονται οι προμηθευτές 
πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια πολύ επίσης γενναία μείωση κόστους, γιατί και εδώ 
υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και πολλά χρόνια 
στην ελληνική κοινωνία οι προμηθευτές, οι οποίοι προμηθεύουν τα ελληνικά νοσοκομεία, 
πληρώνονται μέσα από ρυθμίσεις 3 – 4 χρόνων, με αποτέλεσμα και οι τιμές με τις οποίες 
προσφέρουν τα διάφορα προϊόντα στα νοσοκομεία να είναι αρκετά ψηλότερες από τις 
πραγματικές. Η ελληνική πολιτεία από την άλλη πλευρά δεν είναι απόλυτα συνεπής 
απέναντί τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα προβλήματα που πολλές φορές 
βλέπετε να λαμβάνουν χώρο στα ΜΜΕ και να δημιουργείται μια γενικότερη δυσάρεστη 
κατάσταση. Είπαμε ότι επιτέλους πρέπει να μπει κάποιο τέλος, φαίνεται ότι όλη αυτή η 
ιστορία παίρνει μια τελική ρύθμιση, σε ότι αφορά τη σχέση των προμηθευτών με το 
Υπουργείο Οικονομικών, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο σχέσης 
«άμεσης», τρίμηνης ουσιαστικά εξόφλησης των προμηθευτών, κάτι το οποίο θα 
αναγκάσει τους προμηθευτές να μπουν σε μια λογική χαμηλότερων τιμών και 
εξοικονόμησης περίπου σε μια κλίμακα 35% χρημάτων που δίνονται αυτή τη στιγμή για 
τις προμήθειες στα νοσοκομεία. Όλα αυτά βέβαια έχουν μια πολύ συγκεκριμένη 
στόχευση. Όχι το αν θα μειώσουμε τα χρήματα τα οποία δίνονται αυτή τη στιγμή στην 
υγεία, αλλά το πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα, ούτως ώστε να τα αναδιανείμουμε και 
να δώσουμε με αυτή την πρακτική ένα συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης των πολλών 
προβλημάτων χρηματοδότησης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο χώρο της υγείας. 
Βεβαίως αν με ρωτούσατε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο χώρο της υγείας αυτή 
τη στιγμή, απερίφραστα θα σας έλεγα η έλλειψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. 
Οτιδήποτε άλλο, συνιστά μεν πρόβλημα, δε συνιστά το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι’ αυτό 
λοιπόν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε το μείζον πρόβλημα που 
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ανοιχτό, εξαρτάται βέβαια από τις προθέσεις, από τη διάθεση που δείχνει ο καθένας. Αυτή 
τη στιγμή η πολιτεία δείχνει αυτό το δρόμο τον αφήνει ανοιχτό, δεν μένει παρά να 
αξιοποιηθεί από όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

, Γεν. Γρ. ΔΣ ΔΔΥ, Πρόεδρος ΔΣ Βύρωνα 
(Συντονιστής): Κι εμείς ευχαριστούμε πολύ, το Βουλευτή 
Καρδίτσας κ. Κώστα Τσιάρα, ο οποίος φαίνεται ότι κατέχει 
καλά το κομμάτι της υγείας και αυτό προκύπτει από τη 
τοποθέτηση που μας έκανε προηγουμένως. Βέβαια κύριε 
Βουλευτά, η πρόληψη δεν ήταν ποτέ το καλό χαρτί για το 
κράτος μας αενάως μέχρι σήμερα. Ώσπου βέβαια ήρθε το 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας με φωτισμένη πραγματικά 
προσπάθεια από το νυν Δήμαρχο Αμαρουσίου τον κ. 

Πατούλη και λειτουργώντας διεκδικητικά στον τομέα της πρόληψης έχουμε καταφέρει 
όλα αυτά τα λίγα που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, σε εισαγωγικά λίγα και 
προσπαθούμε για τα περισσότερα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Γιάννη Τόλιο, μέλος 
της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και διδάκτορα Οικονομικών 
Επιστημών για την τοποθέτησή του. 

, Μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής 
Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και Διδάκτωρ Οικονομικών 
Επιστημών: Αγαπητό Προεδρείο, κυρίες και κύριοι, 
αγαπητοί προσκεκλημένοι, καταρχήν θέλω να 
ευχαριστήσω για την πρόσκληση συμμετοχής στο 
σημερινό Συνέδριο, στο σημερινό στρογγυλό τραπέζι και 
να συγχαρώ για την πρωτοβουλία καθώς επίσης και να 
ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. Είναι 
γεγονός ότι το Συνέδριο έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή 
δεδομένου ότι η οικονομική κρίση αγγίζει κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής. Μιλώντας 
για την κρίση τέσσερις λέξεις νομίζω ότι έτσι μεθοδολογικά διευκολύνουν την προσέγγιση 
του προβλήματος ο χαρακτήρας της κρίσης, οι αιτίες της, οι συνέπειες και οι πολιτικές 
εξόδου από την κρίση. Φυσικά όλοι διαισθανόμαστε ότι οι πολιτικές εξόδου από την κρίση 
έχουν ιδιαίτερη σημασία, αλλά ωστόσο και οι προηγούμενες πτυχές έχουν και αυτές τη 
σημασία τους. Δεν χωρά αμφιβολία ότι σήμερα μιλάμε για μια πολύπλευρη και βαθιά 
οικονομική κρίση, η οποία δεν ήρθε από τον ουρανό, αλλά είναι απότοκος συγκεκριμένων 
πολιτικών, οι οποίες εφαρμόστηκαν και θα έλεγα με τη γενική διατύπωση, που αυτή η 
πολιτική ακούει, που λέμε νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εφαρμόστηκε σε όλες τις χώρες, την 
τελευταία 20ετία, έτσι χονδρικά και στην Ελλάδα, επιφέροντας καίριο πλήγμα στο 
κοινωνικό κράτος, στο κράτος πρόνοιας, όπως λέμε, και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, 
με περικοπές δαπανών, διαδικασία συντηρητικοποίησης υπηρεσιών, ενίσχυση του 
ιδιωτικού τομέα και άλλα. Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη πολιτική, ξεκίνησε από την αρχή 
της δεκαετίας του ΄90 και εφαρμόζεται έως σήμερα αναιρώντας βήμα-βήμα τα όποια 
θετικά έγιναν στον χώρο της υγείας - πρόνοιας, στη δεκαετία του ΄80. Σήμερα η δημόσια 
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οποία δίνονται για τους μισθούς ή τις εφημερίες στο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, 
πρέπει επιτέλους να μπούμε σε μια λογική, οι κλινικές των νοσοκομείων, κοστολογώντας 
το έργο το οποίο κάνουν, να μπορούν να λαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ποσό και να 
μπορούν να το διαχειρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και ανάλογα με το έργο το οποίο 
θέλουν αν παρουσιάσουν. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι κάποιες παραγωγικές κλινικές 
διαχειρίζονται κάποια συγκεκριμένα ποσά. Δεν μένει παρά να κωδικοποιήσουμε τον 
τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούν και να δημιουργήσουμε συνθήκες ελευθερίας στους 
διευθυντές, αν θέλετε, των κλινικών, ούτως ώστε το συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα 
πάρουν να το αξιοποιήσουν με τον τρόπο που αυτοί κρίνουν, προκειμένου να έχουν το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σε ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών και σε 
αποτέλεσμα, δηλαδή σε παραγωγή έργου. Όλα αυτά βέβαια να μπορούν να κρίνονται από 
μια συγκεκριμένη αρχή, μια συγκεκριμένη επιτροπή η οποία θα υπάρξει μέσα στο χώρο 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να αξιολογηθεί το δικό 
τους έργο. Νομίζω ότι αν μπούμε σε μια τέτοια λογική, που θα ξέρει ο κάθε διευθυντής 
κλινικής ότι έχει ένα συγκεκριμένο ποσό να διαχειριστεί, ας το διαχειριστεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στις αγορές τις συγκεκριμένες που μπορεί να αφορούν την 
κλινική του υλικά ή το τι μπορεί να χρειάζεται. Πρέπει όμως να ξέρει ότι αυτό είναι το 
συγκεκριμένο κάθε χρόνο και πως είναι ο ίδιος υπεύθυνος προκειμένου να το διαχειριστεί 
και να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπούμε 
σε μια λογική εξ’ ορθολογισμού των δαπανών για την υγεία που θα δημιουργήσει και θα 
σηματοδοτήσει ένα καλύτερο αύριο, συνολικά, σε ότι έχει σχέση με τα οικονομικά της 
υγείας. Επειδή όλα αυτά, όπως γνωρίζετε εδώ και αρκετά χρόνια είναι ένα αντικείμενο 
συζήτησης, θα σας έλεγα ότι η υγεία προφανώς δεν είναι χώρος και σας καταθέτω εκ νέου 
την προσωπική μου άποψη, δεν είναι χώρος κομματικών αντιπαραθέσεων. Το τελευταίο 
που πρέπει να σκέφτεται ο κάθε Έλληνας πολίτης όταν διαβαίνει το κατώφλι ενός 
νοσοκομείου, είναι το τι μπορεί να ψηφίσει τις επόμενες εκλογές ή το τι ενδεχομένως 
κομματικής ή πολιτικής κατεύθυνσης, επιβολής, καταβολής μπορεί να είναι ο γιατρός ή ο 
νοσηλευτής, ο οποίος εκείνη τη στιγμή τον βλέπει, τον αντιμετωπίζει, αντιμετωπίζει 
γενικότερα το πρόβλημά του. Γι’ αυτό θα έλεγα ότι η υγεία προσφέρει γενικώς ένα χώρο 
συναίνεσης και σε επίπεδο ελληνικής πολιτικής σκηνής και σε επίπεδο κοινοβουλίου, 
προκειμένου για κάποια πράγματα να συμφωνούμε και να τα ρυθμίζουμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, επαναλαμβάνω δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες 
για το παρόν και για το μέλλον και για τους Έλληνες πολίτες και για την ελληνική 
κοινωνία γενικότερα. Με αυτές τις λίγες σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω για την 
προσοχή σας. Να συγχαρώ τη συνολική προσπάθεια τη διαδημοτική που γίνεται. Πιστεύω 
ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο άμεσο μέλλον. Είναι καλό, 
θέματα και ζητήματα τα οποία αφορούσαν την κεντρική πολιτική εξουσία, πλέον να 
περνούν ως αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία καλείται και να τα 
αναδείξει αλλά πολύ περισσότερο να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και να εδραιώσει το 
ρόλο της στην κοινωνία, κάτι που φαίνεται από πολλούς, κε Πατούλη, Δημάρχους γενικώς 
στην ελληνική επικράτεια. Γενικώς εγώ εύχομαι, να πολλαπλασιαστούν, να γίνουν πολύ 
περισσότεροι, ξέρω ότι δεν είναι πολλοί ακόμη αλλά φαίνεται ότι το πεδίο – το τοπίο είναι 
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ανοιχτό, εξαρτάται βέβαια από τις προθέσεις, από τη διάθεση που δείχνει ο καθένας. Αυτή 
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, Γεν. Γρ. ΔΣ ΔΔΥ, Πρόεδρος ΔΣ Βύρωνα 
(Συντονιστής): Κι εμείς ευχαριστούμε πολύ, το Βουλευτή 
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οικονομική κρίση, η οποία δεν ήρθε από τον ουρανό, αλλά είναι απότοκος συγκεκριμένων 
πολιτικών, οι οποίες εφαρμόστηκαν και θα έλεγα με τη γενική διατύπωση, που αυτή η 
πολιτική ακούει, που λέμε νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εφαρμόστηκε σε όλες τις χώρες, την 
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swma.indd   33 31/3/2010   4:30:10 µµ



34 35

κομματισμός, η γραφειοκρατία κα. Επίσης, το κρίσιμο θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας εδώ είναι το κεφαλαιώδες μια που συνδέεται και με το θέμα αυτού του συνεδρίου. 
Παρά τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες και τις αντίστοιχες εναλλαγές Υπουργών των 
κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, την τελευταία 20ετία, δεν έχει γίνει κανένα 
απολύτως βήμα. Σας θυμίζω τις εξαγγελίες του 1979 του κ. Γείτονα, υπουργός του 
ΠΑΣΟΚ, για τη δημιουργία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ακολούθησαν στη 
συνέχεια, χωρίς όμως να γίνει τίποτα.  Στη συνέχεια ακολούθησαν το 2002 του κ. 
Παπαδόπουλου, χωρίς να γίνει τίποτα, το 2004 με την ανάληψη της διακυβέρνησης από 
τη Ν. Δημοκρατία, ο κ. Κακλαμάνης είπε πάλι το ίδιο, δεν έγινε τίποτα και το 2006, 
ανάλογα ο κ. Αβραμόπουλος που δεν έκανε επίσης τίποτα. Λοιπόν, αν για τη διαιώνιση 
αυτής της πολιτικής της κυβέρνησης, η κυβέρνηση ζητά συναίνεση, στο όνομα της 
αντιμετώπισης της κρίσης, ενώ το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενο προς το Συνασπισμό ζητά 
συνεργασία στο όνομα της συναλλαγής στην εξουσία, θέλουμε να δηλώσουμε καθαρά ότι 
δεν είμαστε διαθέσιμοι. Κι όσον αφορά για το αν υπάρχει κομματισμός όταν μπαίνουμε 
στις αίθουσες των νοσοκομείων κλπ, ας θυμηθούμε και κάπου αυτή την ταινία με τον 
Μαυρογιαλούρο. Δεν είναι μακριά, είναι όμως πολύ κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. 
Λοιπόν, τι προτείνουμε εμείς. Σαν Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
θεωρούμε ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση στον τομέα της υγείας. Δεδομένου όμως ότι 
αφετηριακή ιδέα θα είναι η δημόσια υγεία. Να ξεκινήσουμε με στόχο ένα καθολικό, 
σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας-πρόνοιας με ισότιμη πρόσβαση όλων των 
πολιτών σε αυτό τη στιγμή της ανάγκης. Με βάση αυτή την αφετηρία αρθρώνουμε δέσμη 
άμεσων και μακροπρόθεσμων προτάσεων. Πρώτο βασικό ζήτημα είναι η αύξηση των 
δημοσίων κονδυλίων για την υγεία και πρόνοια στο 5% του ΑΕΠ από 2,4% που είναι 
σήμερα από 2,8% που ήταν το 2004, και από 3% που ήταν το 1999. Άρα πηγαίνουν προς 
τα κάτω σε ποσοστό οι δημόσιες δαπάνες του ΑΕΠ. Δεύτερο βασικό ζήτημα που έχει 
σχέση με το θέμα του σημερινού συνεδρίου είναι, και βεβαίως ενδιαφέρει το ζήτημα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης η ανάγκη 
ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με 
έμφαση στην πρόληψη, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, συνδεδεμένο με μια 
αναβαθμισμένη, δευτεροβάθμια νοσοκομειακή και τριτοβάθμια περίθαλψη, που είναι η 
αποκατάσταση, η επανένταξη στην κοινωνία κλπ. Απαραίτητα στοιχεία ενός σύγχρονου, 
δημόσιου, συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι ο θεσμός του 
οικογενειακού γιατρού με αναβάθμιση και επέκταση της ειδικότητας του γενικού γιατρού 
σε όλο το εύρος της παθοφυσιολογίας. Επιπλέον αναβάθμιση των υφιστάμενων κέντρων 
υγείας αστικού τύπου καθώς και αγροτικού τύπου σε διάφορες περιφέρειες, δημιουργία 
σύγχρονων μονάδων αποκατάστασης από αναπηρία με απαραίτητη στελέχωση και 
ανάλογη χωροταξική κατανομή στις διάφορες περιοχές της χώρας, ανάπτυξη δομών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας με κεντρικό άξονα κέντρα ψυχικής υγείας  και 
τέλος στενή λειτουργική σύνδεση με τα υπόλοιπα κέντρα υγείας με τα άλλα. 
Εξυπακούεται ότι ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία του συστήματος πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας είναι η φροντίδα για τους υγειονομικούς, τους εργαζόμενους στην 
υγεία. Και εδώ δυστυχώς γίνονται βήματα προς τα πίσω από πλευράς μισθολογικών, 
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υγεία βρίσκεται στην εντατική και η οικονομική κρίση πλήττει έντονα μισθωτούς, 
συνταξιούχους, άνεργους, νέους, μετανάστες, γυναίκες και άλλα λαϊκά στρώματα. Η 
έξοδος από την κρίση σύμφωνα με την οικονομική θεωρία απαιτεί την τόνωση της 
ζήτησης, καταναλωτικής και επενδυτικής ζήτησης. Με ανακατανομή εισοδήματος και 
καταναλωτικών πόρων, στήριξη της αγοραστικής δύναμης μισθών και συντάξεων, 
αύξηση κοινωνικών δαπανών και δημοσίων επενδύσεων καθώς και δικαιότερη κατανομή 
συνολικά εισοδήματος και πλούτου. Δυστυχώς οι ασκούμενες πολιτικές αντί να αλλάξουν 
το μοντέλο οικονομικής πολιτικής συνεχίζουν στην ίδια, μια και βρισκόμαστε στο λιμάνι 
του Πειραιά, θα έλεγα στην ίδια ρώτα, επιδεινώνοντας τα επιχειρησιακά φαινόμενα, ενώ 
δε συμβάλλουν στην έξοδο από την κρίση. Η έξοδος από την κρίση με όρους κοινωνίας, 
γιατί υπάρχει και έξοδος από την κρίση που ωφελεί ορισμένους, και είναι αυτό 
συνακόλουθο και φαινόμενο στην ιστορία των κρίσεων και της σημερινής. Αλλά το θέμα 
είναι να είναι με όρους της κοινωνίας η έξοδος από την κρίση, με όρους δηλαδή και όχι 
όρους στήριξης των ισχυρών όπως εύκολα η κυβέρνηση άνοιξε το πουγκί του κρατικού 
προϋπολογισμού για να δώσει 28.000.000.000€ στις τράπεζες τη στιγμή που σε όλους 
τους τόνους δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πόροι για συντάξεις, αύξηση μισθών, για πρόνοια, 
υγεία, δημόσιες επενδύσεις και άλλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωστόσο κοινωνικός τομέας και 
ιδιαίτερα υγεία - πρόνοια μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην έξοδο από την 
κρίση, με αναβάθμιση και διεύρυνση του δημόσιου συστήματος υγείας -πρόνοιας, 
προσλήψεις προσωπικού και βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών. Δυστυχώς ο φετινός 
προϋπολογισμός περικόπτει και θα ήθελα να το προσέξει ο κ. Τσιάρας γιατί άλλα μας είπε 
εδώ, κοινωνικές και αναπτυξιακές δαπάνες ενώ αυξάνει τη φορολογία στο 13 % αυξάνει 
δηλαδή τα φορολογικά έξοδα τη στιγμή που το ονομαστικό ΑΕΠ, προβλέπεται να αυξηθεί 
5,9%. Δηλαδή έχουμε διπλασιασμό του ρυθμού φορολογικής επιβάρυνσης, 
υπερφορολόγηση. Κατά συνέπεια θα έλεγα πολύ απλά ότι ενώ πόροι υπάρχουν χρειάζεται 
όμως ανακατανομή και καλή διαχείριση τους, ζήτημα που η κυβέρνηση έχει αποτύχει 
οικτρά. Και δεν έχει αποτύχει οικτρά εκ λάθους, αλλά λόγω συνειδητής επιλογής. Δεν είναι 
τυχαίο που η υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας έχει γιγαντώσει τον ιδιωτικό 
και την κερδοσκοπία των ιδιωτικών κλινικών. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει το αρνητικό 
προνόμιο από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ να δαπανά το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών 
υγείας, να είναι προς τον ιδιωτικό τομέα μετά από τις ΗΠΑ. Το 57 % των συνολικών 
δαπανών που ξοδεύουμε σαν χώρα, πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Οι Έλληνες δαπανούν 
στον ιδιωτικό τομέα το 6% του εισοδήματός τους για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ενώ ο μέσος όρος των ΟΟΣΑ είναι 2% και στις ΗΠΑ, στην Αμερική είναι 3%. Ταυτόχρονα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε επαρκείς υπηρεσίες πρόνοιας. Άρα 
έχουμε μπροστά μας μια επιδείνωση και όχι βελτίωση και διατήρηση κάτι που είχε 
ξεκινήσει στο παρελθόν στον τομέα της υγείας. Χωρίς να έχω στόχο την αναλυτική 
αναφορά σε όλα τα προβλήματα, σε σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημόσιο 
σύστημα υγείας, επισημαίνω ότι οι χρόνοι αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις και 
εξετάσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας όλο και μακραίνουν, διογκώνονται ενώ ζουν και 
βασιλεύουν τα φαινόμενα διαπλοκής με τις εταιρείες φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, 
μέσω των δημοσίων προμηθειών, καθώς και φαινόμενα μίζας, τα γνωστά φακελάκια, ο 

swma.indd   34 31/3/2010   4:30:11 µµ



3535

κομματισμός, η γραφειοκρατία κα. Επίσης, το κρίσιμο θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας εδώ είναι το κεφαλαιώδες μια που συνδέεται και με το θέμα αυτού του συνεδρίου. 
Παρά τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες και τις αντίστοιχες εναλλαγές Υπουργών των 
κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, την τελευταία 20ετία, δεν έχει γίνει κανένα 
απολύτως βήμα. Σας θυμίζω τις εξαγγελίες του 1979 του κ. Γείτονα, υπουργός του 
ΠΑΣΟΚ, για τη δημιουργία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ακολούθησαν στη 
συνέχεια, χωρίς όμως να γίνει τίποτα.  Στη συνέχεια ακολούθησαν το 2002 του κ. 
Παπαδόπουλου, χωρίς να γίνει τίποτα, το 2004 με την ανάληψη της διακυβέρνησης από 
τη Ν. Δημοκρατία, ο κ. Κακλαμάνης είπε πάλι το ίδιο, δεν έγινε τίποτα και το 2006, 
ανάλογα ο κ. Αβραμόπουλος που δεν έκανε επίσης τίποτα. Λοιπόν, αν για τη διαιώνιση 
αυτής της πολιτικής της κυβέρνησης, η κυβέρνηση ζητά συναίνεση, στο όνομα της 
αντιμετώπισης της κρίσης, ενώ το ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενο προς το Συνασπισμό ζητά 
συνεργασία στο όνομα της συναλλαγής στην εξουσία, θέλουμε να δηλώσουμε καθαρά ότι 
δεν είμαστε διαθέσιμοι. Κι όσον αφορά για το αν υπάρχει κομματισμός όταν μπαίνουμε 
στις αίθουσες των νοσοκομείων κλπ, ας θυμηθούμε και κάπου αυτή την ταινία με τον 
Μαυρογιαλούρο. Δεν είναι μακριά, είναι όμως πολύ κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. 
Λοιπόν, τι προτείνουμε εμείς. Σαν Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
θεωρούμε ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση στον τομέα της υγείας. Δεδομένου όμως ότι 
αφετηριακή ιδέα θα είναι η δημόσια υγεία. Να ξεκινήσουμε με στόχο ένα καθολικό, 
σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας-πρόνοιας με ισότιμη πρόσβαση όλων των 
πολιτών σε αυτό τη στιγμή της ανάγκης. Με βάση αυτή την αφετηρία αρθρώνουμε δέσμη 
άμεσων και μακροπρόθεσμων προτάσεων. Πρώτο βασικό ζήτημα είναι η αύξηση των 
δημοσίων κονδυλίων για την υγεία και πρόνοια στο 5% του ΑΕΠ από 2,4% που είναι 
σήμερα από 2,8% που ήταν το 2004, και από 3% που ήταν το 1999. Άρα πηγαίνουν προς 
τα κάτω σε ποσοστό οι δημόσιες δαπάνες του ΑΕΠ. Δεύτερο βασικό ζήτημα που έχει 
σχέση με το θέμα του σημερινού συνεδρίου είναι, και βεβαίως ενδιαφέρει το ζήτημα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης η ανάγκη 
ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με 
έμφαση στην πρόληψη, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, συνδεδεμένο με μια 
αναβαθμισμένη, δευτεροβάθμια νοσοκομειακή και τριτοβάθμια περίθαλψη, που είναι η 
αποκατάσταση, η επανένταξη στην κοινωνία κλπ. Απαραίτητα στοιχεία ενός σύγχρονου, 
δημόσιου, συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι ο θεσμός του 
οικογενειακού γιατρού με αναβάθμιση και επέκταση της ειδικότητας του γενικού γιατρού 
σε όλο το εύρος της παθοφυσιολογίας. Επιπλέον αναβάθμιση των υφιστάμενων κέντρων 
υγείας αστικού τύπου καθώς και αγροτικού τύπου σε διάφορες περιφέρειες, δημιουργία 
σύγχρονων μονάδων αποκατάστασης από αναπηρία με απαραίτητη στελέχωση και 
ανάλογη χωροταξική κατανομή στις διάφορες περιοχές της χώρας, ανάπτυξη δομών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας με κεντρικό άξονα κέντρα ψυχικής υγείας  και 
τέλος στενή λειτουργική σύνδεση με τα υπόλοιπα κέντρα υγείας με τα άλλα. 
Εξυπακούεται ότι ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία του συστήματος πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας είναι η φροντίδα για τους υγειονομικούς, τους εργαζόμενους στην 
υγεία. Και εδώ δυστυχώς γίνονται βήματα προς τα πίσω από πλευράς μισθολογικών, 
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υγεία βρίσκεται στην εντατική και η οικονομική κρίση πλήττει έντονα μισθωτούς, 
συνταξιούχους, άνεργους, νέους, μετανάστες, γυναίκες και άλλα λαϊκά στρώματα. Η 
έξοδος από την κρίση σύμφωνα με την οικονομική θεωρία απαιτεί την τόνωση της 
ζήτησης, καταναλωτικής και επενδυτικής ζήτησης. Με ανακατανομή εισοδήματος και 
καταναλωτικών πόρων, στήριξη της αγοραστικής δύναμης μισθών και συντάξεων, 
αύξηση κοινωνικών δαπανών και δημοσίων επενδύσεων καθώς και δικαιότερη κατανομή 
συνολικά εισοδήματος και πλούτου. Δυστυχώς οι ασκούμενες πολιτικές αντί να αλλάξουν 
το μοντέλο οικονομικής πολιτικής συνεχίζουν στην ίδια, μια και βρισκόμαστε στο λιμάνι 
του Πειραιά, θα έλεγα στην ίδια ρώτα, επιδεινώνοντας τα επιχειρησιακά φαινόμενα, ενώ 
δε συμβάλλουν στην έξοδο από την κρίση. Η έξοδος από την κρίση με όρους κοινωνίας, 
γιατί υπάρχει και έξοδος από την κρίση που ωφελεί ορισμένους, και είναι αυτό 
συνακόλουθο και φαινόμενο στην ιστορία των κρίσεων και της σημερινής. Αλλά το θέμα 
είναι να είναι με όρους της κοινωνίας η έξοδος από την κρίση, με όρους δηλαδή και όχι 
όρους στήριξης των ισχυρών όπως εύκολα η κυβέρνηση άνοιξε το πουγκί του κρατικού 
προϋπολογισμού για να δώσει 28.000.000.000€ στις τράπεζες τη στιγμή που σε όλους 
τους τόνους δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πόροι για συντάξεις, αύξηση μισθών, για πρόνοια, 
υγεία, δημόσιες επενδύσεις και άλλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωστόσο κοινωνικός τομέας και 
ιδιαίτερα υγεία - πρόνοια μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην έξοδο από την 
κρίση, με αναβάθμιση και διεύρυνση του δημόσιου συστήματος υγείας -πρόνοιας, 
προσλήψεις προσωπικού και βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών. Δυστυχώς ο φετινός 
προϋπολογισμός περικόπτει και θα ήθελα να το προσέξει ο κ. Τσιάρας γιατί άλλα μας είπε 
εδώ, κοινωνικές και αναπτυξιακές δαπάνες ενώ αυξάνει τη φορολογία στο 13 % αυξάνει 
δηλαδή τα φορολογικά έξοδα τη στιγμή που το ονομαστικό ΑΕΠ, προβλέπεται να αυξηθεί 
5,9%. Δηλαδή έχουμε διπλασιασμό του ρυθμού φορολογικής επιβάρυνσης, 
υπερφορολόγηση. Κατά συνέπεια θα έλεγα πολύ απλά ότι ενώ πόροι υπάρχουν χρειάζεται 
όμως ανακατανομή και καλή διαχείριση τους, ζήτημα που η κυβέρνηση έχει αποτύχει 
οικτρά. Και δεν έχει αποτύχει οικτρά εκ λάθους, αλλά λόγω συνειδητής επιλογής. Δεν είναι 
τυχαίο που η υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας έχει γιγαντώσει τον ιδιωτικό 
και την κερδοσκοπία των ιδιωτικών κλινικών. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει το αρνητικό 
προνόμιο από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ να δαπανά το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών 
υγείας, να είναι προς τον ιδιωτικό τομέα μετά από τις ΗΠΑ. Το 57 % των συνολικών 
δαπανών που ξοδεύουμε σαν χώρα, πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Οι Έλληνες δαπανούν 
στον ιδιωτικό τομέα το 6% του εισοδήματός τους για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ενώ ο μέσος όρος των ΟΟΣΑ είναι 2% και στις ΗΠΑ, στην Αμερική είναι 3%. Ταυτόχρονα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε επαρκείς υπηρεσίες πρόνοιας. Άρα 
έχουμε μπροστά μας μια επιδείνωση και όχι βελτίωση και διατήρηση κάτι που είχε 
ξεκινήσει στο παρελθόν στον τομέα της υγείας. Χωρίς να έχω στόχο την αναλυτική 
αναφορά σε όλα τα προβλήματα, σε σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημόσιο 
σύστημα υγείας, επισημαίνω ότι οι χρόνοι αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις και 
εξετάσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας όλο και μακραίνουν, διογκώνονται ενώ ζουν και 
βασιλεύουν τα φαινόμενα διαπλοκής με τις εταιρείες φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, 
μέσω των δημοσίων προμηθειών, καθώς και φαινόμενα μίζας, τα γνωστά φακελάκια, ο 
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καλυφθούν αυτές οι τεράστιες ανάγκες, που πρέπει να καλυφθούν από την πολιτεία. Άρα 
λοιπόν, συμπληρωματική οποιαδήποτε θα είναι αυτή η προσφορά και εδώ χρειάζεται η 
ίδια η πολιτεία να σταθεί στο πλευρό των πολιτών που έχουν ανάγκη. Εμείς θεωρούμε για 
να τελειώσω, ότι κρίσιμο ζήτημα για να προωθηθεί μια τέτοια πολιτική, που κάποιες ιδέες 
βασικές σας ανέπτυξα και βεβαίως υπάρχει ένα αναλυτικό πλαίσιο προτάσεων γύρω από 
αυτό το θέμα της υγείας και πρόνοιας, χρειάζεται να δούμε την αγωνιστική παρέμβαση 
και των συνδικάτων και αποδεκτών υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας και κοινωνικών 
φορέων, των υγειονομικών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διεκδίκηση αλλαγής αυτής 
της ασκούμενης πολιτικής στο χώρο της υγείας και συνολικά της οικονομικής πολιτικής 
για έξοδο από την κρίση. Να το δούμε λοιπόν αυτό με όρους κοινωνίας και δημιουργίας 
φερέγγυων προϋποθέσεων οριστικής υπέρβασης των κρίσεων, για μια κοινωνία 
πραγματικά ανώτερη από κάθε άποψη. Σας ευχαριστώ. 

, ΔΣ Πειραιά, Πρόεδρος ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π (Συντονιστής): Ευχαριστούμε 
τον κ. Τόλιο. Νομίζω ότι η επέκταση του θέματος, τα γενεσιουργά αίτια είναι ένα θέμα 
που θα μας απασχολήσει και αύριο και στο μέλλον πολύ περισσότερο. Έπειτα μην ξεχνάμε 
ότι το ΔΔΥ προφανώς είναι ένα γνήσιο τέκνο αυτών των προβλημάτων και ακριβώς έχει 
στηθεί για να μπορέσει είτε ως αρωγός όλων των προσπαθειών κάτι να κάνει, είτε να 
μπορέσει να συνεισφέρει με άποψη θετικές προτάσεις και οτιδήποτε άλλο του τεθεί. 
Βεβαίως είναι θεωρήσεις που έχουν πολύ σημαντικές, και μας βάζουν σε 
προβληματισμούς, απόψεις τις οποίες πιστεύω ότι όσοι θα έχουν λόγο για να μπορούν να 
λαμβάνουν αποφάσεις θα λάβουν υπόψη και αυτού του είδους τις προτάσεις. Θα 
παρακαλούσα την κα Μεθωνιού τώρα, μέλος του τμήματος Υγείας και Πρόνοιας της 
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, να πάρει το λόγο 
για να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα, το στρογγυλό τραπέζι που έχουμε, Οικονομική Κρίση 
και οι Επιπτώσεις της στον προϋπολογισμό της Υγείας και της Πρόνοιας.  

, Μέλος του τμήματος Υγείας και 
Πρόνοιας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.: 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας 
δίνετε. Θα θέλαμε βεβαίως να ζητήσουμε και συγγνώμη 
για την καθυστέρηση. Θα θέλαμε εξαρχής να τονίσουμε το 
εξής: ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα, το οποίο 
αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σχέση με τις 
υπηρεσίες Υγείας και βεβαίως σε σχέση με την κρίση. Είναι 
πολύ σημαντικό κατά τη δική μας τη γνώμη να 
προσδιοριστεί ποια είναι η αιτία της κρίσης και αυτό έχει άμεση σχέση, η εκτίμηση η 
συγκεκριμένη, με το τι στόχους μπορεί κανείς να επεξεργαστεί και βεβαίως τι προοπτική 
δίνει. Κατά τη δική μας την εκτίμηση η οικονομική κρίση, που οφείλεται στον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και ανάπτυξης και είναι σύμφυτη με αυτόν, είναι 
αποτέλεσμα της υπερσυσσώρευσης τόσο των κερδών και των κεφαλαίων. Αγκαλιάζει το 
σύνολο των κλάδων της οικονομίας και της παραγωγής, ανεξάρτητα με τη σειρά, με το 
βαθμό και την οξύτητα που οι επιπτώσεις αυτές εμφανίζονται σε κάθε κλάδο. Κάθε 
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ασφαλιστικών εργασιακών δικαιωμάτων και συνθηκών εργασίας. Οι 25000 κενές 
οργανικές θέσεις στον τομέα του νοσηλευτικού προσωπικού, οι 5000 θέσεις ιατρικού 
προσωπικού και άλλες 5000 κενές οργανικές θέσεις παραϊατρικού προσωπικού δίνουν 
αυτή την εικόνα. Και αυτή η εικόνα έχει συγκεκριμένες προεκτάσεις. Είναι εκείνος ο 
μηχανισμός, αυτή η λογική της υποχρηματοδότησης και της υποβάθμισης των υπηρεσιών 
του δημόσιου συστήματος υγείας, που ωθεί και εξωθεί προς τον ιδιωτικό τομέα, που 
όπως σας είπα γιγαντώνεται και έχει τεράστια κέρδη. Θα ήθελα να κλείσω τη σύντομη 
παρέμβασή μου, αναφερόμενος στο ρόλο του ΔΔΥ, που οπωσδήποτε είναι θετική η 
προσπάθεια που γίνεται αλλά αν διευθύνουν κρίσιμα ζητήματα των ΟΤΑ και πρώτα από 
όλα η οικονομική τους στήριξη τότε η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς αντίστοιχη 
μεταφορά πόρων σημαίνει μετατόπιση φθηνών από την κεντρική διοίκηση στους ΟΤΑ. 
Δυστυχώς οι εμπειρίες στην τελευταία δεκαετία προς αυτό το πεδίο είναι δραματικές. Στη 
δεκαετία 1994-2003 τα χρέη της κεντρικής διοίκησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μη 
αποδοθέντες θεσμικοί πόροι και το ξέρουν όσοι ασχολούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
έφτασαν το 1,7 δις ευρώ, ενώ το 2004 έως σήμερα σχεδόν διπλασιάστηκαν από τη 
λεγόμενη μη ακριβή απόδοση. Για τα πρώτα η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι σταδιακά θα τα 
αποδώσει με κάτι ομόλογα, ενώ για τα υπόλοιπα; Επίσης, συνεχώς μεταβιβάζονται οι 
υποχρεώσεις αρμοδιοτήτων και προσωπικού χωρίς αντίστοιχη μεταφορά πόρων. Επίσης 
με την κατάργηση του τέλους παρεπιδημούντων, ρύθμιση που ωφελεί κυρίως μεγάλους 
ξενοδόχους δηλαδή από 3% κατεβαίνει στο 0,5% σημαίνει απώλεια 365.000.000€ για 
τους ΟΤΑ χωρίς να δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι θα καλύψει αυτό το κενό. Επίσης, οι 
κοινωνικές δομές στους ΟΤΑ, δηλαδή μιλάμε για 2000 κοινωνικές δομές, με 8000 
εργαζόμενους και 400.000 εξυπηρετούμενους, με την αλλαγή του συστήματος 
χρηματοδότησης από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που τώρα πλέον με το Δ΄ 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα δίνεται απευθείας στους ενδιαφερόμενους, οι ΟΤΑ μένουν 
στην ουσία ακάλυπτοι περίπου κατά 50%. Ποιος θα πληρώσει αυτό το άνοιγμα στη 
λειτουργία τους για να καλύψουν αυτές τις κοινωνικές δομές; Με τέτοια κατάσταση 
στους ΟΤΑ πως μπορούμε να μιλάμε για Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας; Χρειάζεται κατά 
συνέπεια δημοκρατική αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων και στα πλαίσια αυτά να 
δούμε τα δημοτικά ιατρεία ως κρίκους ενός δημόσιου συστήματος πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας και με ρόλο στην ενημέρωση και πρόληψη του πολίτη. Άρα αλλαγή 
πολιτικής. Τέλος το θέμα του εθελοντισμού, δυο κουβέντες μια που ακούγεται σαν 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Δύο κουβέντες δηλαδή γιατί χρησιμοποιείται συνέχεια σαν ένα 
είδος φερετζέ από την κεντρική διοίκηση  προκειμένου να κρύψει το αποκρουστικό 
πρόσωπο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Έχει μεγάλη σημασία η ανιδιοτελής προσφορά, 
που είναι ο εθελοντισμός, και ο οποίος βρίσκεται στο DNA των αξιών της αριστεράς. Έχει 
λοιπόν σημασία να δούμε εάν αυτή σηματοδοτείται γνήσια ή είναι μια προσπάθεια 
υποκριτικής συγκάλυψης. Αυτό έχει να κάνει με επιλογές απόσυρσης του επίσημου 
κράτους, και ιδιαίτερα του κοινωνικού κράτους από ευαίσθητους τομείς όπως είναι η 
υγεία και η κοινωνική πρόνοια και επικαλούμαστε εκεί έναν x εθελοντισμό προσώπων ή 
κάποιων κυβερνητικών οργανώσεων, ανεξάρτητα από την προσωπική συνεισφορά και το 
ρόλο που μπορούν να παίξουν. Όμως δεν μπορεί να γίνει υποκατάσταση και δεν μπορεί να 
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καλυφθούν αυτές οι τεράστιες ανάγκες, που πρέπει να καλυφθούν από την πολιτεία. Άρα 
λοιπόν, συμπληρωματική οποιαδήποτε θα είναι αυτή η προσφορά και εδώ χρειάζεται η 
ίδια η πολιτεία να σταθεί στο πλευρό των πολιτών που έχουν ανάγκη. Εμείς θεωρούμε για 
να τελειώσω, ότι κρίσιμο ζήτημα για να προωθηθεί μια τέτοια πολιτική, που κάποιες ιδέες 
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της ασκούμενης πολιτικής στο χώρο της υγείας και συνολικά της οικονομικής πολιτικής 
για έξοδο από την κρίση. Να το δούμε λοιπόν αυτό με όρους κοινωνίας και δημιουργίας 
φερέγγυων προϋποθέσεων οριστικής υπέρβασης των κρίσεων, για μια κοινωνία 
πραγματικά ανώτερη από κάθε άποψη. Σας ευχαριστώ. 
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εφαρμόστηκε διαχρονικά, ενισχύοντας την παραπέρα ιδιωτικοποίηση για τα οικονομικά 
βάρη, σε βάρος των εργατικών και των λαϊκών οικογενειών. Κατά τη δική μας την άποψη, 
πρόκειται για υποκατάστατα υπηρεσιών υγείας, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν και να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, 
σε αυτό τον πάρα πολύ ευαίσθητο τομέα, γιατί ένα σύστημα υγείας αν θέλει να λέγεται 
σύστημα υγείας, καταρχήν θα πρέπει να είναι και ισότιμο, θα πρέπει να είναι δωρεάν, θα 
πρέπει να είναι υποταγμένο στις λαϊκές ανάγκες, θα πρέπει ασφαλώς να έχει 
προσανατολισμό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην πρόληψη. Οι πολιτικές 
αυτές δε θα μπορούσαν παρά να έχουν συνέπειες, όπως έγινε και για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων στην υγεία και πρόνοια. Καταπάτηση δηλαδή συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας, ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Η επέκταση της μερικής 
απασχόλησης, είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της πολιτικής.  Βεβαίως δε θα πει κανείς 
κάτι το σπουδαίο ή το καινούριο ότι ακριβώς σε αυτή την πολιτική οφείλεται, την 
πολιτική που στηρίζει τα συγκεκριμένα συμφέροντα και την επιχειρηματική δράση, τις 
ουρές που διαπιστώνουμε να υπάρχουν στα εξωτερικά ιατρεία στα νοσοκομεία, τα 
μακροχρόνια ραντεβού. Έτσι φτάνουμε και στο σημείο, αξιοποιώντας την κρίση, πράγμα 
που θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό, να μπαίνουν και πλαφόν στα ένσημα, προκειμένου 
κάποιος εργαζόμενος να εξασφαλίσει τις στοιχειώδεις αυτές υπηρεσίες τις οποίες σήμερα 
εξασφαλίζει προς το παρόν το σύστημα. Εκτιμούμε πως αυτή η επιθετικότητα θα γίνει 
ακόμα πιο οδυνηρή δεδομένου ότι μια σειρά μέτρα επιδεινώνουν το σύνολο των 
συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, ανατρέπουν εργασιακές σχέσεις και συνεπώς αυτό 
θα εκφραστεί αλλά και εκφράζεται και στον τομέα της υγείας σε όλους τους τομείς. Η 
εκπλήρωση των αναγκών των εργατικών και των λαϊκών οικογενειών έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με αυτή την πολιτική της υποχρηματοδότησης και της ιδιωτικοποίησης. Βέβαια 
δεν έχει καμία σχέση και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί η εργατική και λαϊκή ανάγκη μέσα 
από προτάσεις που ακούμε περί δήθεν δυνατότητα συνύπαρξης του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, που όμως μπορεί να υπάρξει αυτή η συνύπαρξη και υπάρχει σήμερα, 
αλλά δεν μπορεί αυτή η συνύπαρξη να οδηγήσει σε ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Το 
κόμμα μας πρωτοστατεί καθημερινά να οργανωθεί πάλι και τέτοιους στόχους πάλης θέτει 
και μέσα στο μαζικό, το εργατικό και γενικότερα το λαϊκό κίνημα, προκειμένου να 
κατακτηθεί ένα καθαρά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, ενιαίο, ισότιμο, δωρεάν, με 
πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον και την εργοδοσία 
όπου στις σημερινές συνθήκες παίρνει μια ιδιάζουσα σημασία η φορολόγηση και η 
αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου, ούτως ώστε πραγματικά να πληρώσει την κρίση 
αυτός ο οποίος φταίει και όχι αυτοί που είναι μια ζωή θύτες. Στηρίζουμε την στελέχωση 
των νοσοκομειακών μονάδων υγείας και πρόνοιας με όλες τις ειδικότητες, αλλά με 
προσωπικό το οποίο θα έχει αποκλειστική απασχόληση, μόνιμη απασχόληση, πλήρη 
απασχόληση και φυσικά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Επίσης 
θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο και απαραίτητο σήμερα να καταργηθεί αυτή η 
επιχειρηματική δραστηριότητα γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η 
αναγκαιότητα. Δεν είναι τυχαίο, σαν ένα μικρό παράδειγμα, ότι όταν το κίνητρο είναι της 
ανάπτυξης το κέρδος, εκεί ακριβώς στεγάζονται όλα τα φαινόμενα τα οποία 
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οικονομικό μοντέλο διαχείρισης είτε είναι φιλελεύθερο, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικό δεν 
μπορεί να δώσει λύσεις ακριβώς γιατί δε θίγει την αιτία που τη γεννά, δηλαδή αυτό που 
είπαμε στην αρχή, τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, τη συγκέντρωση και τη 
συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Οι διάφορες θεωρίες που καθημερινά αναπτύσσονται 
από άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και από διάφορα επιτελεία του αστικού συστήματος 
περί κακής διαχείρισης περί αιτιών στις διεθνείς συνθήκες και παράγοντες καθημερινά 
διαψεύδονται. Ποιος είναι ο στόχος; Ο στόχος τους είναι να αποκρύψουν τον πραγματικό 
χαρακτήρα, τις πραγματικές αιτίες προκειμένου τόσο η εργατική τάξη αλλά και τα λαϊκά 
στρώματα να μην αμφισβητήσουν την εξουσία των μονοπωλίων και να εγκλωβιστεί η 
όποια δυσαρέσκειά τους που διαρκώς και μεγαλώνει σε ανώδυνα για το σύστημα 
κανάλια. Αξιοποιούν όλα τα μέσα, τρομοκρατούν και φοβίζουν προκειμένου το κεφάλαιο 
να βγει αλώβητο από τη κρίση και τα βάρη της και να τα φορτωθούν για μια ακόμη φορά 
οι εργαζόμενοι. Η επιθετικότητα του κεφαλαίου απέναντι στους εργαζόμενους, η ολοένα 
και πιο βαθιά εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης είναι βασικός όρος για την 
αναπαραγωγή της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Δεν είναι τωρινή καθώς σε συνθήκες 
κρίσης εμφανίζεται με μεγαλύτερη σφοδρότητα, με μεγαλύτερη οξύτητα. Οι απολύσεις, το 
καθήλωμα των μισθών και συντάξεων η παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών 
σχέσεων και γενικότερα η αφαίρεση ολοένα και περισσότερων εργασιακών δικαιωμάτων 
εξαπλώνεται όλο και πιο γρήγορα σε όλους τους κλάδους. Ακριβώς γι΄ αυτό το λόγο τα 
συμφέροντα των εργαζομένων, αντίθετα με αυτά των μονοπωλίων και του κεφαλαίου, 
δεν συμπίπτουν ποτέ ούτε σε περιόδους αύξησης και ανάπτυξης αλλά ούτε και σε 
περιόδους ύφεσης και κρίσης. Στον τομέα της υγείας τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε 
ότι υλοποιούνται συστηματικά αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές στη βάση ασφαλώς 
των κατευθύνσεων της Ε.Ε. που έχουν αποφασιστεί με τις εθνικές κυβερνήσεις. Η 
συνεχιζόμενη προχρηματοδότηση, η συνειδητή υποβάθμιση και απαξίωση του δημόσιου 
τομέα της υγείας που πιστά ακολούθησαν τόσο οι κυβερνήσεις της ΝΔ αλλά και του 
ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι τα εργαλεία που άνοιξαν το δρόμο για την εισβολή του κεφαλαίου 
και του μονοπωλίου στο χώρο αυτό και να οδηγηθεί και ο δημόσιος τομέας στην 
επιχειρηματική δράση. Η δραστηριότητα των ιδιωτών σε αυτό το χώρο ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια, συγχωνεύσεις, εξαγορές, επενδύσεις και εξάπλωση της επιχειρηματικής 
δράσης σε ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας αποδεικνύουν με τον 
πιο γλαφυρό τρόπο την κυριαρχία των μονοπωλίων στον κλάδο αυτό που καθορίζουν και 
τις πολιτικές κατευθύνσεις. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες 
επιχειρήσεις τις χώρας μας συγκαταλέγονται και κάποιες από αυτές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, αποδεικνύοντας ότι πράγματι είναι ένα 
φιλέτο για το κεφάλαιο. Ταυτόχρονα η ιδιωτικοποίηση περνάει και μέσα από το δημόσιο 
τομέα υγείας καθώς πολλές από τις υπηρεσίες που παραδίδονται σε ιδιώτες όπως η 
παροχή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων με τη μέθοδο leasing και 
φυσικά με πολλούς άλλους τρόπους και μεθόδους. Το πέρασμα των υπηρεσιών υγείας σε 
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως άλλωστε γίνεται και για άλλους τομείς, για την 
παιδεία για παράδειγμα, εντάσσεται επίσης σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι μια 
ξεχωριστή δηλαδή προσπάθεια. Είναι αποτέλεσμα ακριβώς της πολιτικής που 
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εφαρμόστηκε διαχρονικά, ενισχύοντας την παραπέρα ιδιωτικοποίηση για τα οικονομικά 
βάρη, σε βάρος των εργατικών και των λαϊκών οικογενειών. Κατά τη δική μας την άποψη, 
πρόκειται για υποκατάστατα υπηρεσιών υγείας, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν και να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους, 
σε αυτό τον πάρα πολύ ευαίσθητο τομέα, γιατί ένα σύστημα υγείας αν θέλει να λέγεται 
σύστημα υγείας, καταρχήν θα πρέπει να είναι και ισότιμο, θα πρέπει να είναι δωρεάν, θα 
πρέπει να είναι υποταγμένο στις λαϊκές ανάγκες, θα πρέπει ασφαλώς να έχει 
προσανατολισμό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην πρόληψη. Οι πολιτικές 
αυτές δε θα μπορούσαν παρά να έχουν συνέπειες, όπως έγινε και για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων στην υγεία και πρόνοια. Καταπάτηση δηλαδή συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας, ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Η επέκταση της μερικής 
απασχόλησης, είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της πολιτικής.  Βεβαίως δε θα πει κανείς 
κάτι το σπουδαίο ή το καινούριο ότι ακριβώς σε αυτή την πολιτική οφείλεται, την 
πολιτική που στηρίζει τα συγκεκριμένα συμφέροντα και την επιχειρηματική δράση, τις 
ουρές που διαπιστώνουμε να υπάρχουν στα εξωτερικά ιατρεία στα νοσοκομεία, τα 
μακροχρόνια ραντεβού. Έτσι φτάνουμε και στο σημείο, αξιοποιώντας την κρίση, πράγμα 
που θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό, να μπαίνουν και πλαφόν στα ένσημα, προκειμένου 
κάποιος εργαζόμενος να εξασφαλίσει τις στοιχειώδεις αυτές υπηρεσίες τις οποίες σήμερα 
εξασφαλίζει προς το παρόν το σύστημα. Εκτιμούμε πως αυτή η επιθετικότητα θα γίνει 
ακόμα πιο οδυνηρή δεδομένου ότι μια σειρά μέτρα επιδεινώνουν το σύνολο των 
συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, ανατρέπουν εργασιακές σχέσεις και συνεπώς αυτό 
θα εκφραστεί αλλά και εκφράζεται και στον τομέα της υγείας σε όλους τους τομείς. Η 
εκπλήρωση των αναγκών των εργατικών και των λαϊκών οικογενειών έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με αυτή την πολιτική της υποχρηματοδότησης και της ιδιωτικοποίησης. Βέβαια 
δεν έχει καμία σχέση και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί η εργατική και λαϊκή ανάγκη μέσα 
από προτάσεις που ακούμε περί δήθεν δυνατότητα συνύπαρξης του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, που όμως μπορεί να υπάρξει αυτή η συνύπαρξη και υπάρχει σήμερα, 
αλλά δεν μπορεί αυτή η συνύπαρξη να οδηγήσει σε ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Το 
κόμμα μας πρωτοστατεί καθημερινά να οργανωθεί πάλι και τέτοιους στόχους πάλης θέτει 
και μέσα στο μαζικό, το εργατικό και γενικότερα το λαϊκό κίνημα, προκειμένου να 
κατακτηθεί ένα καθαρά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, ενιαίο, ισότιμο, δωρεάν, με 
πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον και την εργοδοσία 
όπου στις σημερινές συνθήκες παίρνει μια ιδιάζουσα σημασία η φορολόγηση και η 
αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου, ούτως ώστε πραγματικά να πληρώσει την κρίση 
αυτός ο οποίος φταίει και όχι αυτοί που είναι μια ζωή θύτες. Στηρίζουμε την στελέχωση 
των νοσοκομειακών μονάδων υγείας και πρόνοιας με όλες τις ειδικότητες, αλλά με 
προσωπικό το οποίο θα έχει αποκλειστική απασχόληση, μόνιμη απασχόληση, πλήρη 
απασχόληση και φυσικά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Επίσης 
θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο και απαραίτητο σήμερα να καταργηθεί αυτή η 
επιχειρηματική δραστηριότητα γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η 
αναγκαιότητα. Δεν είναι τυχαίο, σαν ένα μικρό παράδειγμα, ότι όταν το κίνητρο είναι της 
ανάπτυξης το κέρδος, εκεί ακριβώς στεγάζονται όλα τα φαινόμενα τα οποία 
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οικονομικό μοντέλο διαχείρισης είτε είναι φιλελεύθερο, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικό δεν 
μπορεί να δώσει λύσεις ακριβώς γιατί δε θίγει την αιτία που τη γεννά, δηλαδή αυτό που 
είπαμε στην αρχή, τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, τη συγκέντρωση και τη 
συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Οι διάφορες θεωρίες που καθημερινά αναπτύσσονται 
από άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και από διάφορα επιτελεία του αστικού συστήματος 
περί κακής διαχείρισης περί αιτιών στις διεθνείς συνθήκες και παράγοντες καθημερινά 
διαψεύδονται. Ποιος είναι ο στόχος; Ο στόχος τους είναι να αποκρύψουν τον πραγματικό 
χαρακτήρα, τις πραγματικές αιτίες προκειμένου τόσο η εργατική τάξη αλλά και τα λαϊκά 
στρώματα να μην αμφισβητήσουν την εξουσία των μονοπωλίων και να εγκλωβιστεί η 
όποια δυσαρέσκειά τους που διαρκώς και μεγαλώνει σε ανώδυνα για το σύστημα 
κανάλια. Αξιοποιούν όλα τα μέσα, τρομοκρατούν και φοβίζουν προκειμένου το κεφάλαιο 
να βγει αλώβητο από τη κρίση και τα βάρη της και να τα φορτωθούν για μια ακόμη φορά 
οι εργαζόμενοι. Η επιθετικότητα του κεφαλαίου απέναντι στους εργαζόμενους, η ολοένα 
και πιο βαθιά εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης είναι βασικός όρος για την 
αναπαραγωγή της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Δεν είναι τωρινή καθώς σε συνθήκες 
κρίσης εμφανίζεται με μεγαλύτερη σφοδρότητα, με μεγαλύτερη οξύτητα. Οι απολύσεις, το 
καθήλωμα των μισθών και συντάξεων η παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών 
σχέσεων και γενικότερα η αφαίρεση ολοένα και περισσότερων εργασιακών δικαιωμάτων 
εξαπλώνεται όλο και πιο γρήγορα σε όλους τους κλάδους. Ακριβώς γι΄ αυτό το λόγο τα 
συμφέροντα των εργαζομένων, αντίθετα με αυτά των μονοπωλίων και του κεφαλαίου, 
δεν συμπίπτουν ποτέ ούτε σε περιόδους αύξησης και ανάπτυξης αλλά ούτε και σε 
περιόδους ύφεσης και κρίσης. Στον τομέα της υγείας τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε 
ότι υλοποιούνται συστηματικά αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές στη βάση ασφαλώς 
των κατευθύνσεων της Ε.Ε. που έχουν αποφασιστεί με τις εθνικές κυβερνήσεις. Η 
συνεχιζόμενη προχρηματοδότηση, η συνειδητή υποβάθμιση και απαξίωση του δημόσιου 
τομέα της υγείας που πιστά ακολούθησαν τόσο οι κυβερνήσεις της ΝΔ αλλά και του 
ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι τα εργαλεία που άνοιξαν το δρόμο για την εισβολή του κεφαλαίου 
και του μονοπωλίου στο χώρο αυτό και να οδηγηθεί και ο δημόσιος τομέας στην 
επιχειρηματική δράση. Η δραστηριότητα των ιδιωτών σε αυτό το χώρο ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια, συγχωνεύσεις, εξαγορές, επενδύσεις και εξάπλωση της επιχειρηματικής 
δράσης σε ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας αποδεικνύουν με τον 
πιο γλαφυρό τρόπο την κυριαρχία των μονοπωλίων στον κλάδο αυτό που καθορίζουν και 
τις πολιτικές κατευθύνσεις. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες 
επιχειρήσεις τις χώρας μας συγκαταλέγονται και κάποιες από αυτές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, αποδεικνύοντας ότι πράγματι είναι ένα 
φιλέτο για το κεφάλαιο. Ταυτόχρονα η ιδιωτικοποίηση περνάει και μέσα από το δημόσιο 
τομέα υγείας καθώς πολλές από τις υπηρεσίες που παραδίδονται σε ιδιώτες όπως η 
παροχή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων με τη μέθοδο leasing και 
φυσικά με πολλούς άλλους τρόπους και μεθόδους. Το πέρασμα των υπηρεσιών υγείας σε 
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως άλλωστε γίνεται και για άλλους τομείς, για την 
παιδεία για παράδειγμα, εντάσσεται επίσης σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι μια 
ξεχωριστή δηλαδή προσπάθεια. Είναι αποτέλεσμα ακριβώς της πολιτικής που 
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προέβλεπε μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο της υγείας που ξεκίναγε από την 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όχι περίθαλψη, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο, στην 
πορεία εξαντλήθηκε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
περίθαλψη. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει εγκαταλειφθεί παντελώς. Τι 
παρατηρούμε λοιπόν σήμερα, όλες οι πολιτικές που εφαρμόζονται στη δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια περίθαλψη είναι πολιτικές διαχείρισης της αρρώστιας. Πως δηλαδή έναν 
άνθρωπο ο οποίος είναι και γίνεται άρρωστος θα τον κάνουμε καλά. Υπάρχει ο τομέας ο 
άλλος ο οποίος είναι και το συστατικό στοιχείο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, του 
πως ένας υγιής πολίτης δε θα γίνει άρρωστος. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και απορώ 
γιατί θα προσφέρει τόσο μεγάλη εξοικονόμηση που δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί με 
καμία άλλη πολιτική περιστολής δαπανών, γιατί τι το καλύτερο κάποιος να μην 
χρειάζεται τα πολυδάπανα φάρμακα, υπάρχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση; Η προληπτική 
λοιπόν ιατρική και αγωγή υγείας είναι τομέας ο οποίος θα έπρεπε να γίνει κεντρική 
πολιτική κατεύθυνση των οποιονδήποτε υπουργών υγείας για να μην πω κεντρικής 
πολιτικής κατεύθυνσης της κυβέρνησης, της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Να δώσουνε 
λοιπόν σ’ αυτόν το χώρο που λέγεται Τοπική Αυτοδιοίκηση, που κατά την άποψή μας 
είναι ο μοναδικός χώρος που μπορεί να ασκήσει αξιόπιστες πολιτικές προαγωγής υγείας, 
πρόληψης και αγωγής υγείας. Είναι ο εγγύτερος θεσμός της πολιτείας στο πολίτη, 
κανένας άλλος φορέας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να μπορεί δηλαδή να μπαίνει στα 
σχολεία, γιατί είναι της γειτονιάς του τα σχολεία και καμία νομαρχία, κανένα υπουργείο 
δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να προσεγγίζει τόσο πολύ το πρόβλημα της τοπικής 
κοινωνίας με την αξιοπιστία που μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Απορώ λοιπόν με όλους 
αυτούς που αγνόησαν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψάχνουν να βρουν 
πολιτικές για την περιστολή των δαπανών. Αυτό το θείο δώρο που δε θα διαχειρίζεται την 
αρρώστια ενός ανθρώπου αλλά το πώς ένας άνθρωπος δε θα γίνεται άρρωστος. Όσον 
αφορά στο κόστος των παρεχόμενων υλικών και τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ απλό, η 
επιτροπή τιμών υπουργείου εμπορίου να βάλει διεθνείς τιμές και έτσι τέλειωσε η ιστορία. 
Μην ψάχνουμε επομένως άλλες πολιτικές. 

, ΔΣ Πειραιά, Πρόεδρος ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π (Συντονιστής):Ευχαριστούμε 
τον κύριο Γαβρά. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Θεοδωράκης. 

, Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Οδοντιατρικού 
συλλόγου Πειραιά: Καλησπέρα σας. Μαζί με τις ευχές μου για επιτυχία του συνεδρίου και 
σαν μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου του οδοντιατρικού συλλόγου Πειραιά, δεν είναι 
παράπονο απλά θυμίζω σε όλους τους παρευρισκόμενους και στους διοργανωτές ότι ο 
οδοντιατρικός σύλλογος του Πειραιά ξεκίνησε από το 1977 προληπτική με σύσσωμα τα 
μέλη από τότε και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ωστόσο με δήμαρχο τον Γιάννη Γρύλη επίσης 
το 1982 είχα την ευκαιρία να δουλέψουμε πάνω σε προγράμματα προληπτικής. Βέβαια 
τότε ρομαντικά βλέπαμε την υπόθεση και κατά τη γνώμη του Ιπποκράτη καλύτερα να 
προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Όμως είμαι υποχρεωμένος να θυμίσω δυο τρία 
πράγματα που θέλω στο συνέδριο, σαν λειτουργός της υγείας, είμαι γιατρός στο ΙΚΑ εδώ 
και τριάντα περίπου χρόνια, να τα δούμε και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ο Κόχραν το 
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παρουσιάζονται στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας και έχουν να κάνουν με διάφορα 
φαινόμενα νοσηρά. Για παράδειγμα το να υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα από τη μια, 
γιατί από την άλλη γίνονται παράλληλες εξαγωγές, διότι από εκεί προσδοκά το κεφάλαιο 
μεγαλύτερα κέρδη. Άρα θεωρούμε και σαν συμπέρασμα αυτή είναι η δική μας η κατάληξη, 
η μόνη εξασφάλιση είναι οι υπάλληλοι να κατακτήσουμε ένα αποκλειστικά δημόσιο 
σύστημα μέσα από τον ταυτόχρονο αγώνα της κατάργησης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και θεωρούμε ότι στις σημερινές συνθήκες αυτή η επιχειρηματική δράση 
υπεισέρχεται παντού. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει προσαρμοστεί πολύ περισσότερο απ' 
ότι ήταν σε προηγούμενα χρόνια ή σε προηγούμενες εποχές ακριβώς μέσα στη λογική της 
αγοράς. Συνεπώς θεωρούμε ότι η εξασφάλιση και αυτών των υπηρεσιών που σήμερα ως 
ένα βαθμό προσφέρονται μέσα από την   Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να αποτελούν 
αποκλειστική μέριμνα τους κράτους και καμιάς άλλης υπηρεσίας. Σας ευχαριστούμε πάρα 
πολύ. 

, Γεν. Γρ. ΔΣ ΔΔΥ, Πρόεδρος ΔΣ Βύρωνα (Συντονιστής): Θα ήθελα να πω, 
ότι ευχαριστώ πάρα πολύ την κα Νικολέτα Μεθωνιού για την τοποθέτηση της, όπως και 
τους τρεις εκπροσώπους που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις. Πριν 
κλείσουμε τις εργασίες του 1ου στρογγυλού τραπεζιού να ακούσουμε τον κύριο Γαβρά που 
έχει ζητήσει το λόγο και μετά ακολουθεί ο κύριος Θεοδωράκης. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής: 
Καλησπέρα κι από μένα. Νομίζω ότι το θέμα της σημερινής 
συζήτησης ήταν κατά πόσο η πρόσφατη οικονομική κρίση 
έχει επηρεάσει, επηρεάζει και θα επηρεάσει τις πολιτικές 
που εφαρμόζονται στο χώρο της υγείας. Για όσους βέβαια 
ζούμε στο χώρο της υγείας βλέπουμε τα τελευταία χρόνια 
μια διαρκή έκπτωση, η οποία δεν ήταν συναρτημένη με τη 
παγκόσμια κρίση. Πιθανολογούμε όμως ότι η σημερινή 
κρίση ή θα είναι αφορμή ή θα είναι ένας επιπλέον 
επιβαρυντικός παράγοντας για να μειωθούν κάποιες παράμετροι στη λειτουργία του 
τομέα της υγείας που ειλικρινά σας λέω από το χώρο της υγείας αν μειωθούν ακόμα 
περισσότερο φτάνουν στα όρια του μη παρακάτω. Υπάρχουν σημεία, λειτουργίες των 
νοσοκομείων αν μιλήσουμε για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, που παρακάτω δεν 
μπορούν να πάνε. Το προσωπικό δουλεύει σε κανονικές βάρδιες με προσωπικό ασφαλείας 
με αριθμούς προσωπικών ασφαλείας. Αυτό είναι το ένα θέμα, ακτινογραφικά γιατί δεν 
είναι ο δικός μου ρόλος να κάνω τοποθέτηση γενικότερη. Για αυτό που ακούστηκε για 
κλειστούς προϋπολογισμούς στις κλινικές, αν καταλαβαίνω από τον εαυτό μου που είμαι 
στέλεχος μιας τέτοιας κλινικής, αυτόν τον όρο δεν μπορώ να τον καταλάβω. Δεν ξέρω 
ποιοι θα είναι αυτοί που θα εφαρμόσουν κλειστούς προϋπολογισμούς και με τι 
γνωσιολογικό υπόβαθρο οι μονάδες των νοσοκομείων θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 
σ’ αυτό το αιτούμενο, ή σ’ αυτή την πρόταση, που πιθανότατα να είναι μια σωστή λύση. 
Δεν νομίζω όμως ότι αυτή την στιγμή υπάρχουν αντικειμενικές και υποκειμενικές 
δυνατότητες να εφαρμοστεί. Και πάμε σ’ ένα τελευταίο, για τον 13/97 ο οποίος 
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προέβλεπε μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο της υγείας που ξεκίναγε από την 
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άλλος ο οποίος είναι και το συστατικό στοιχείο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, του 
πως ένας υγιής πολίτης δε θα γίνει άρρωστος. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και απορώ 
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πρόληψης και αγωγής υγείας. Είναι ο εγγύτερος θεσμός της πολιτείας στο πολίτη, 
κανένας άλλος φορέας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να μπορεί δηλαδή να μπαίνει στα 
σχολεία, γιατί είναι της γειτονιάς του τα σχολεία και καμία νομαρχία, κανένα υπουργείο 
δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να προσεγγίζει τόσο πολύ το πρόβλημα της τοπικής 
κοινωνίας με την αξιοπιστία που μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Απορώ λοιπόν με όλους 
αυτούς που αγνόησαν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψάχνουν να βρουν 
πολιτικές για την περιστολή των δαπανών. Αυτό το θείο δώρο που δε θα διαχειρίζεται την 
αρρώστια ενός ανθρώπου αλλά το πώς ένας άνθρωπος δε θα γίνεται άρρωστος. Όσον 
αφορά στο κόστος των παρεχόμενων υλικών και τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ απλό, η 
επιτροπή τιμών υπουργείου εμπορίου να βάλει διεθνείς τιμές και έτσι τέλειωσε η ιστορία. 
Μην ψάχνουμε επομένως άλλες πολιτικές. 

, ΔΣ Πειραιά, Πρόεδρος ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π (Συντονιστής):Ευχαριστούμε 
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είναι ο δικός μου ρόλος να κάνω τοποθέτηση γενικότερη. Για αυτό που ακούστηκε για 
κλειστούς προϋπολογισμούς στις κλινικές, αν καταλαβαίνω από τον εαυτό μου που είμαι 
στέλεχος μιας τέτοιας κλινικής, αυτόν τον όρο δεν μπορώ να τον καταλάβω. Δεν ξέρω 
ποιοι θα είναι αυτοί που θα εφαρμόσουν κλειστούς προϋπολογισμούς και με τι 
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προβλήματα όπως καταγράφονται ξέρουμε που έχουν την αιτία τους. Είναι γνωστό και 
νομίζω ότι το είπα στην τοποθέτησή μου, όσο δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
είναι απόλυτα μάλλον φυσικό να γεμίζουν και τα εξωτερικά ιατρεία, να γεμίζουν και οι 
κλινικές και να λειτουργούν όντως σε επίπεδο συναγερμού. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο 
πρόβλημα που λέγεται οργάνωση, γιατί ποτέ δεν υπήρξε κατά τη δική μου γνώμη 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το άλλο πρόβλημα εξίσου σημαντικό είναι η έλλειψη 
προσωπικού. Αν αυτά τα δύο τα δούμε σαν μείζονα ζητήματα της όποιας πολιτικής για το 
σήμερα και για το αύριο, νομίζω ότι θα βρούμε και την απάντηση στα περισσότερα εκ των 
προβλημάτων που αυτή τη στιγμή περιγράφονται στο χώρο της υγείας. Για τους 
κλειστούς προϋπολογισμούς που είπατε και είπα νωρίτερα, το ξεκαθάρισα ότι αφορά μια 
προσωπική μου άποψη δεν είναι παραταξιακή άποψη. Ουσιαστικά η απάντηση δίνεται 
έμμεσα από τον κύριο Θεοδωράκη εκ των υστέρων. Αυτή τη στιγμή όλες οι κλινικές 
λειτουργούν με τη λογική ενός τρύπιου δοχείου. Κανείς δεν ξέρει αν τα χρήματα τα οποία 
διατίθενται σήμερα απ’ τη διοίκηση ενός νοσοκομείου για μια κλινική είναι αρκετά και για 
την επόμενη χρονιά ή αν θέλουν συν 10, συν 20, συν 30, συν 50%. Από την άλλη πλευρά 
επαναλαμβάνω πρέπει να κοστολογήσουμε την ιατρική πράξη και πρέπει αυτό να το 
συνδυάσουμε με το αποτέλεσμα στην ιατρική. Δεν μπορούμε πλέον την ιατρική να την 
λειτουργούμε με τη λογική του παρελθόντος ότι τα χρήματα μπορεί να δίνονται αφειδώς 
χωρίς να υπάρχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ μιας 
και υπηρετείτε τον χώρο της υγείας. Το ζήτημα λοιπόν είναι να μπορούμε με ένα πολύ 
συγκεκριμένο πλέον τρόπο από εδώ και πέρα για το μέλλον με συγκεκριμένα ποσά τα 
οποία θα μπορούν να δίνονται σε κάθε κλινική και τα οποία ενδεχομένως θα έχουν 
αναφορά της προηγούμενης χρονιάς το budget το οποίο κάθε φορά αναλώνουν να 
μπορούν να παρουσιάσουν το ίδιο και καλύτερο έργο. Εκεί είναι το ζήτημά μας, 
διαφορετικά εξορθολογισμός οικονομικών στο χώρο της υγείας δεν πρόκειται να υπάρξει. 
Σας επαναλαμβάνω αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Βεβαίως εγώ για να σας δώσω 
έτσι μία πολύ μικρή περίληψη όσων είπα νωρίτερα, προσπάθησα να μείνω αποκλειστικά 
και μόνο στο θέμα της σημερινής ημερίδας αυτού του στρογγυλού τετράγωνου, όπως 
θέλετε πείτε το, του τραπεζιού που βρισκόμαστε. Προσπάθησα να δώσω λοιπόν απόψεις 
που αφορούν γενικότερα και την κυβέρνηση, την παράταξη της ΝΔ κι εμένα προσωπικά 
για θέματα και ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα 
οικονομικά στο χώρο της υγείας. Έδωσα μια άμεση απάντηση σε σχέση με το ερώτημα αν 
πρόκειται να αλλάξουν οι χρηματοδοτήσεις λόγω της επικείμενης οικονομικής κρίσης, 
λέγοντάς σας ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως πρόθεση αυτή τη στιγμή να 
υπάρξει κάτι τέτοιο. Αυτά τα λίγα,σας ευχαριστώ πολύ! 

, Μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και 
Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών: Κυρίες και κύριοι, δε θα σας απασχολήσω πολύ, για 
ένα λεπτό μόνο. Αξίζει νομίζω να βάλουμε ένα βασικό ερώτημα. Προσανατολιζόμαστε σε 
ένα σύστημα υγείας που κυρίως θα στηρίζεται στον ιδιωτικό τομέα ή σε ένα σύστημα 
υγείας που θα στηρίζεται στο δημόσιο τομέα; Έκανα έναν παραλληλισμό σ’ αυτό που 
συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το 57% των δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα 
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1972 όταν κλίθηκε να κρίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας που λειτουργούσε 
ήδη από 20ετίας, αμέσως μετά τον πόλεμο το φτιάξανε, είπε τις εξής πικρές αλήθειες: όσα 
κρεβάτια νοσοκομειακά κι αν φτιάξουμε στην Αγγλία όλα θα γεμίσουν, είναι αξίωμα. Το 
ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα βεβαίως, όσους πόρους κι αν εξασφαλίσουμε δεν θα 
μπορέσουμε ποτέ να προσπεράσουμε την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρική 
κοινωνική ευθύνη και χορηγών μας ακόμη απέναντι στο κέρδος που πρέπει να 
εξασφαλίσουν για να χρηματοδοτήσουν την έρευνα για το φάρμακο. Άρα λοιπόν δεν 
εξιλεώνεται καμία εταιρία είτε γινόμενη χορηγός διότι αν το αντάλλαγμα είναι 
πολλαπλάσιο σε όφελος, χάρισμα προστίμων, ασυδοσία στη λειτουργία τότε έχουμε 
πρόβλημα. Εντέλει θέλω να τονίσω ότι οι πολιτικές όπως εθίγησαν από τους ομιλητές 
αλλά και από τον μόλις κατελθόντα είναι τότε επιτυχής όταν δεν αλλάζουν στο δρόμο οι 
επιλογές. Γιατί παρά την μεγάλη προσοχή που απεδείχθη το 1983 με τον 13/97 στην 
φροντίδα υγείας τελικώς μετά από 25 χρόνια δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα. Τα 
υπόλοιπα εξηγούνται ακριβώς κατά τη λογική του άλλου ομιλητού. Θέλω μόνο πριν 
κλείσω να αναφέρω ότι η προσπάθεια των γιατρών να ενταχθούν μέσα σ’ ένα σύστημα 
που θα παρέχει πρόληψη θα πρέπει να μη μας κάνει να ξεχνάμε τα αρχέγονα, τα 
πατρογονικά πρότυπα αλληλεγγύης, αλτρουισμού και φροντίδας. Πως έλυναν το 
πρόβλημα κόστους, οφέλους οι πρόγονοί μας; Σας πληροφορώ ότι υπήρχαν 
αντιμετωπίσεις τόσο ακραίες όσο ο καιάδας. Ίσως να το ακούτε ως αστείο αλλά είχαν 
υπολογιστεί αυτές οι έννοιες κόστος, όφελος. Ταυτόχρονα είχαν τέτοια κοινοτική 
αλληλεγγύη που δε διανοείτο η κοινότητα να αφήσει ανήμπορο μέλος της, είτε ήταν 
μικρός οικισμός είτε ήταν μεγάλη πόλη. Εντέλει η τελευταία είναι η οικογενειακή άμυνα 
πόσο είναι εκπαιδευμένα τα μέλη της οικογένειας να μην αναζητήσουν πανάκριβες 
υπηρεσίες που το κράτος πρέπει να φροντίσει να έχει αφού ήταν πολύ πιο απλό σε μια 
οικογένεια που είχε παππού, γιαγιά, ανιόντες, κατιόντες να αναλαμβάνει μέλος της 
οικογένειας και να λύνει το πρόβλημα. Μία λεπτομέρεια μόνο για να κλείσω μ’ αυτό. Όσα 
λεφτά κι αν δοθούν δε θα στερέψει ποτέ η ανάγκη για περισσότερες υπηρεσίες. Σας 
ευχαριστώ, ίσως οι πολιτικές θα πρέπει να είναι το κλειδί. 

, ΔΣ Πειραιά, Πρόεδρος ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π (Συντονιστής):Νομίζω ότι είναι 
πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις και οι τοποθετήσεις του κύριου Θεοδωράκη και βέβαια 
πρέπει να πούμε όλα αυτά θα πρέπει να μας υποχρεώσουν να περπατάμε επί ξηρού 
ακμής. Είναι αλήθεια αυτό. Ωστόσο όμως ένα μικρό σχόλιο θα πρέπει να γίνει από τον 
κύριο Τσιάρα. 

 Βουλευτής Καρδίτσας και Υπεύθυνος του Τομέα Πρόνοιας και Υγείας 
της Ν.Δ.: Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Κατ’ αρχήν οι παρεμβάσεις και των δύο 
ομιλητών μόλις νωρίτερα νομίζω ότι σηματοδότησαν από τη δική τους πλευρά κάποια 
ζητήματα, τα οποία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο συνιστούν προβλήματα. Εγώ 
βεβαίως ενστερνίζομαι απόλυτα την τελευταία άποψη ότι όσα χρήματα κι αν δοθούν στο 
χώρο της υγείας ποτέ δεν πρόκειται να είναι αρκετά ή ικανοποιητικά για να 
ικανοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Για να δώσω όμως κάποιες 
απαντήσεις στην πρώτη κυρίως τοποθέτηση του Κυρίου Γαβρά θα έλεγα το εξής. Τα 
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προβλήματα όπως καταγράφονται ξέρουμε που έχουν την αιτία τους. Είναι γνωστό και 
νομίζω ότι το είπα στην τοποθέτησή μου, όσο δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
είναι απόλυτα μάλλον φυσικό να γεμίζουν και τα εξωτερικά ιατρεία, να γεμίζουν και οι 
κλινικές και να λειτουργούν όντως σε επίπεδο συναγερμού. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο 
πρόβλημα που λέγεται οργάνωση, γιατί ποτέ δεν υπήρξε κατά τη δική μου γνώμη 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το άλλο πρόβλημα εξίσου σημαντικό είναι η έλλειψη 
προσωπικού. Αν αυτά τα δύο τα δούμε σαν μείζονα ζητήματα της όποιας πολιτικής για το 
σήμερα και για το αύριο, νομίζω ότι θα βρούμε και την απάντηση στα περισσότερα εκ των 
προβλημάτων που αυτή τη στιγμή περιγράφονται στο χώρο της υγείας. Για τους 
κλειστούς προϋπολογισμούς που είπατε και είπα νωρίτερα, το ξεκαθάρισα ότι αφορά μια 
προσωπική μου άποψη δεν είναι παραταξιακή άποψη. Ουσιαστικά η απάντηση δίνεται 
έμμεσα από τον κύριο Θεοδωράκη εκ των υστέρων. Αυτή τη στιγμή όλες οι κλινικές 
λειτουργούν με τη λογική ενός τρύπιου δοχείου. Κανείς δεν ξέρει αν τα χρήματα τα οποία 
διατίθενται σήμερα απ’ τη διοίκηση ενός νοσοκομείου για μια κλινική είναι αρκετά και για 
την επόμενη χρονιά ή αν θέλουν συν 10, συν 20, συν 30, συν 50%. Από την άλλη πλευρά 
επαναλαμβάνω πρέπει να κοστολογήσουμε την ιατρική πράξη και πρέπει αυτό να το 
συνδυάσουμε με το αποτέλεσμα στην ιατρική. Δεν μπορούμε πλέον την ιατρική να την 
λειτουργούμε με τη λογική του παρελθόντος ότι τα χρήματα μπορεί να δίνονται αφειδώς 
χωρίς να υπάρχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ μιας 
και υπηρετείτε τον χώρο της υγείας. Το ζήτημα λοιπόν είναι να μπορούμε με ένα πολύ 
συγκεκριμένο πλέον τρόπο από εδώ και πέρα για το μέλλον με συγκεκριμένα ποσά τα 
οποία θα μπορούν να δίνονται σε κάθε κλινική και τα οποία ενδεχομένως θα έχουν 
αναφορά της προηγούμενης χρονιάς το budget το οποίο κάθε φορά αναλώνουν να 
μπορούν να παρουσιάσουν το ίδιο και καλύτερο έργο. Εκεί είναι το ζήτημά μας, 
διαφορετικά εξορθολογισμός οικονομικών στο χώρο της υγείας δεν πρόκειται να υπάρξει. 
Σας επαναλαμβάνω αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Βεβαίως εγώ για να σας δώσω 
έτσι μία πολύ μικρή περίληψη όσων είπα νωρίτερα, προσπάθησα να μείνω αποκλειστικά 
και μόνο στο θέμα της σημερινής ημερίδας αυτού του στρογγυλού τετράγωνου, όπως 
θέλετε πείτε το, του τραπεζιού που βρισκόμαστε. Προσπάθησα να δώσω λοιπόν απόψεις 
που αφορούν γενικότερα και την κυβέρνηση, την παράταξη της ΝΔ κι εμένα προσωπικά 
για θέματα και ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα 
οικονομικά στο χώρο της υγείας. Έδωσα μια άμεση απάντηση σε σχέση με το ερώτημα αν 
πρόκειται να αλλάξουν οι χρηματοδοτήσεις λόγω της επικείμενης οικονομικής κρίσης, 
λέγοντάς σας ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως πρόθεση αυτή τη στιγμή να 
υπάρξει κάτι τέτοιο. Αυτά τα λίγα,σας ευχαριστώ πολύ! 

, Μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και 
Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών: Κυρίες και κύριοι, δε θα σας απασχολήσω πολύ, για 
ένα λεπτό μόνο. Αξίζει νομίζω να βάλουμε ένα βασικό ερώτημα. Προσανατολιζόμαστε σε 
ένα σύστημα υγείας που κυρίως θα στηρίζεται στον ιδιωτικό τομέα ή σε ένα σύστημα 
υγείας που θα στηρίζεται στο δημόσιο τομέα; Έκανα έναν παραλληλισμό σ’ αυτό που 
συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το 57% των δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα 
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1972 όταν κλίθηκε να κρίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας που λειτουργούσε 
ήδη από 20ετίας, αμέσως μετά τον πόλεμο το φτιάξανε, είπε τις εξής πικρές αλήθειες: όσα 
κρεβάτια νοσοκομειακά κι αν φτιάξουμε στην Αγγλία όλα θα γεμίσουν, είναι αξίωμα. Το 
ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα βεβαίως, όσους πόρους κι αν εξασφαλίσουμε δεν θα 
μπορέσουμε ποτέ να προσπεράσουμε την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρική 
κοινωνική ευθύνη και χορηγών μας ακόμη απέναντι στο κέρδος που πρέπει να 
εξασφαλίσουν για να χρηματοδοτήσουν την έρευνα για το φάρμακο. Άρα λοιπόν δεν 
εξιλεώνεται καμία εταιρία είτε γινόμενη χορηγός διότι αν το αντάλλαγμα είναι 
πολλαπλάσιο σε όφελος, χάρισμα προστίμων, ασυδοσία στη λειτουργία τότε έχουμε 
πρόβλημα. Εντέλει θέλω να τονίσω ότι οι πολιτικές όπως εθίγησαν από τους ομιλητές 
αλλά και από τον μόλις κατελθόντα είναι τότε επιτυχής όταν δεν αλλάζουν στο δρόμο οι 
επιλογές. Γιατί παρά την μεγάλη προσοχή που απεδείχθη το 1983 με τον 13/97 στην 
φροντίδα υγείας τελικώς μετά από 25 χρόνια δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα. Τα 
υπόλοιπα εξηγούνται ακριβώς κατά τη λογική του άλλου ομιλητού. Θέλω μόνο πριν 
κλείσω να αναφέρω ότι η προσπάθεια των γιατρών να ενταχθούν μέσα σ’ ένα σύστημα 
που θα παρέχει πρόληψη θα πρέπει να μη μας κάνει να ξεχνάμε τα αρχέγονα, τα 
πατρογονικά πρότυπα αλληλεγγύης, αλτρουισμού και φροντίδας. Πως έλυναν το 
πρόβλημα κόστους, οφέλους οι πρόγονοί μας; Σας πληροφορώ ότι υπήρχαν 
αντιμετωπίσεις τόσο ακραίες όσο ο καιάδας. Ίσως να το ακούτε ως αστείο αλλά είχαν 
υπολογιστεί αυτές οι έννοιες κόστος, όφελος. Ταυτόχρονα είχαν τέτοια κοινοτική 
αλληλεγγύη που δε διανοείτο η κοινότητα να αφήσει ανήμπορο μέλος της, είτε ήταν 
μικρός οικισμός είτε ήταν μεγάλη πόλη. Εντέλει η τελευταία είναι η οικογενειακή άμυνα 
πόσο είναι εκπαιδευμένα τα μέλη της οικογένειας να μην αναζητήσουν πανάκριβες 
υπηρεσίες που το κράτος πρέπει να φροντίσει να έχει αφού ήταν πολύ πιο απλό σε μια 
οικογένεια που είχε παππού, γιαγιά, ανιόντες, κατιόντες να αναλαμβάνει μέλος της 
οικογένειας και να λύνει το πρόβλημα. Μία λεπτομέρεια μόνο για να κλείσω μ’ αυτό. Όσα 
λεφτά κι αν δοθούν δε θα στερέψει ποτέ η ανάγκη για περισσότερες υπηρεσίες. Σας 
ευχαριστώ, ίσως οι πολιτικές θα πρέπει να είναι το κλειδί. 

, ΔΣ Πειραιά, Πρόεδρος ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π (Συντονιστής):Νομίζω ότι είναι 
πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις και οι τοποθετήσεις του κύριου Θεοδωράκη και βέβαια 
πρέπει να πούμε όλα αυτά θα πρέπει να μας υποχρεώσουν να περπατάμε επί ξηρού 
ακμής. Είναι αλήθεια αυτό. Ωστόσο όμως ένα μικρό σχόλιο θα πρέπει να γίνει από τον 
κύριο Τσιάρα. 

 Βουλευτής Καρδίτσας και Υπεύθυνος του Τομέα Πρόνοιας και Υγείας 
της Ν.Δ.: Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Κατ’ αρχήν οι παρεμβάσεις και των δύο 
ομιλητών μόλις νωρίτερα νομίζω ότι σηματοδότησαν από τη δική τους πλευρά κάποια 
ζητήματα, τα οποία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο συνιστούν προβλήματα. Εγώ 
βεβαίως ενστερνίζομαι απόλυτα την τελευταία άποψη ότι όσα χρήματα κι αν δοθούν στο 
χώρο της υγείας ποτέ δεν πρόκειται να είναι αρκετά ή ικανοποιητικά για να 
ικανοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Για να δώσω όμως κάποιες 
απαντήσεις στην πρώτη κυρίως τοποθέτηση του Κυρίου Γαβρά θα έλεγα το εξής. Τα 
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, Γεν. Γρ. ΔΣ ΔΔΥ, Πρόεδρος ΔΣ Βύρωνα (Συντονιστής): Κυρίες και κύριοι 
θα θέλαμε στη συνέχεια να σας παρουσιάσουμε ένα ολιγόλεπτο βιντεάκι που έχει να κάνει 
με τις προβλεπόμενες δράσεις του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας από 'δώ κι εμπρός. 
Ευχαριστώ πολύ. Πήρατε ήδη μία γεύση του πως θα θέλαμε αυτή την εκπομπή του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας που πρόκειται να κάνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
κυρίους του πάνελ, τον βουλευτή κύριο Κων/νο Τσιάρα βουλευτή Καρδίτσας, την κυρία 
Νικολέττα Μεθωνιού εκπρόσωπο από το τμήμα υγείας και πρόνοιας του ΚΚΕ και τον 
κύριο Γιάννη Τόλιο εκπρόσωπο από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλωσορίζοντας τον Υπουργό Υγείας, τον 
Δήμαρχο Πειραιώς και τον πρόεδρο του ΟΛΠ, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κυρία 
Δάφνη Μπόκοτα, αντιδήμαρχο δημοσίων και διεθνών σχέσεων του δήμου Πειραιά, για να 
ακολουθήσει τη διαδικασία όπως εκείνη γνωρίζει καλύτερα απ' όλους μας. Ευχαριστούμε 
πολύ.  

 

, παρουσιάστρια: Κυρίες και κύριοι, σας 
καλωσορίζουμε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΟΤΑ που φέτος φιλοξενείται στο δήμο μας, στην πόλη μας, 
στον Πειραιά. Δήμαρχοι και αιρετοί από όλη την Ελλάδα μας 
τιμούν με την παρουσία τους και συμμετέχουν στις εργασίες 
του συνεδρίου. Οι συνάδελφοι εκπρόσωποι που έχουν έρθει 
από δήμους εκτός Αττικής φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία του 
Πειραιά με έξοδα του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. Είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που θα μπορέσουμε να 
αποδείξουμε την φιλοξενία του Πειραιά σε ένα συνέδριο τέτοιου μεγέθους που σκοπό του 
μόνο έχει την προώθηση της πρόληψης για την υγεία. Κοντά μας όμως είναι ο δήμαρχός 
μας, ο κύριος Παναγιώτης Φασούλας, ο δήμαρχος του Πειραιά, ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος να 
σας μιλήσει για την πόλη και τον καλώ αμέσως στο βήμα. 

, Δήμαρχος Πειραιά: 
Πανοσιολογιότατε, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ συνάδελφε 
δήμαρχε Αμαρουσίου κύριε Πατούλη και πρόεδρε του 
Διαδημοτικού Δικτύου, κύριε πρόεδρε του ΟΛΠ, κύριε 
αντιπρόεδρε της Βουλής, φίλε Τάσο Νεράτζη, κύριοι 
βουλευτές, κυρίες και κύριοι δήμαρχοι, κύριοι δημοτικοί 
σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, κατ’ αρχήν να σας 
καλωσορίσω και εγώ στην πόλη του Πειραιά, στο πρώτο 
λιμάνι της Μεσογείου και χαιρετίζω κι εγώ εκ μέρους του 
δήμου τις εργασίες του 5ου συνεδρίου σας. Το θέμα σας 
από μόνο του σηματοδοτεί μια νέα φιλοσοφία που πρέπει 
επιτέλους να επικρατήσει στην Ελλάδα, ότι δηλαδή η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και θέλει και μπορεί να συν λειτουργήσει με την πολιτεία, αλλά 
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δαπανώνται και πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Το μεγαλύτερο το έχουν οι ΗΠΑ 59% και 
κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται σε επίπεδο ποσοστών του εθνικού εισοδήματος. Η Αμερική 
ξοδεύει 13% στο ακαθάριστο εγχώριου προϊόντος για δαπάνες υγείας που το μεγαλύτερο 
μέρος πάει στον ιδιωτικό τομέα και 50.000.000 Αμερικανοί είναι εκτός συστήματος 
υγείας. Στο δεύτερο όμως δίπλα ο γειτονικός Καναδάς που εφαρμόζει δημόσιο σύστημα 
υγείας στο πρότυπο των Σκανδιναβικών χωρών δαπανά 9 % του ΑΕΠ και έχει καθολική 
κάλυψη. Άρα, εδώ πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Μόνο δημόσια συστήματα υγείας 
και πρόνοιας που βέβαια δε θα είναι γενικώς δημόσια, σύγχρονα με καθολική κάλυψη που 
θα προσφέρουν στην ανάγκη. Κι αυτό είναι εκείνο που θα πρέπει σήμερα να μη θολωθεί 
μέσα εδώ σ’ αυτή την αίθουσα, ότι μόνο προς τα εκεί θα πρέπει να προσανατολιζόμαστε. 
Σήμερα οι πολιτικές είναι αποκλίνουσες προς τον ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο 
τομέα, άρα λοιπόν έχει ουσιαστική σημασία αυτή η επισήμανση. Και για να προσθέσω ένα 
τελευταίο, πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, άκουσα τον αγαπητό κύριο που παρενέβη, δεν 
έχουμε καθόλου πρωτοβάθμιο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρωτοβάθμιο, απλώς δεν είναι 
όπως πρέπει να είναι με την έννοια, είναι λιγάκι τσάτρα πάτρα. Ένα κομμάτι το κάνει το 
ΙΚΑ, ένα κομμάτι έχουν τα ταμεία υγείας και ένα κομμάτι πηγαίνει στα δημόσια 
νοσοκομεία μέσα από τα λεγόμενα απογευματινά ιατρεία που το πληρώνεις. Όμως όλο 
αυτό επιτέλους σε ένα ενιαίο φορέα υγείας μπορούν όλα αυτά με τους υπάρχοντες 
πόρους και λιγότερους απ' ότι δαπανάει η κοινωνία κι εσείς κι εμείς κι όλοι μπορούμε να 
έχουμε καλύτερο σύστημα υγείας, αλλά πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα που 
να έχει και θέματα πολιτικών. Ευχαριστώ. 

 Γεν. Γρ. ΔΣ ΔΔΥ, Πρόεδρος ΔΣ Βύρωνα (Συντονιστής): Κύριε Δήμαρχε και 
κύριε πρόεδρε, κύριε Πατούλη. 

, Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου: Κατ’ αρχήν θα ήθελα να 
ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους των κομμάτων με τις εξαιρετικές ομιλίες τους, όπως 
επίσης και τους παρεμβαίνοντες που θεωρώ ότι στα πλαίσια της λογικής και του χρόνου 
που μπορέσαμε να διαθέσουμε πριν την έναρξη του συνεδρίου μας, διατυπώθηκαν 
πολιτικές απόψεις. Σίγουρα νομίζω ότι ο καθένας μέσα στα πλαίσια της λογικής του 
χρόνου αλλά και της πολιτικής που θέλει να εκπροσωπήσει είπε τις απόψεις του. Νομίζω 
ότι περισσότερο μείναμε με τα ερεθίσματα και με εκείνα που πρέπει ο κάθε ένας, ανάλογα 
τον ρόλο του, να προσπαθήσει κι εμείς τουλάχιστον ως άνθρωποι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της υγείας λαμβάνουμε ένα υπόψη, ότι έχουμε πολύ δουλειά για να 
μπορέσουμε να φτάσουμε το σύστημα της υγείας ώστε να ξεκινάει από την πρόληψη και 
μετά να πηγαίνει στη θεραπεία της όποιας ασθένειας. Να είστε καλά σας ευχαριστούμε 
πολύ! 

, ΔΣ Πειραιά, Πρόεδρος ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π (Συντονιστής):Ευχαριστούμε. 
Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι οφείλουμε έναν σχολιασμό διότι αναφέρθηκε ο σύλλογος 
οδοντιάτρων του Πειραιά. Θα έπρεπε να πω πραγματικά ότι μέχρι σήμερα έχει σταθεί 
αρωγός της οποιασδήποτε προσπάθειας γίνεται και όντως από πολλά χρόνια βάζει πολύ 
γερά το λιθαράκι του για την προληπτική οδοντιατρική, τουλάχιστον στον Πειραιά. 
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, Γεν. Γρ. ΔΣ ΔΔΥ, Πρόεδρος ΔΣ Βύρωνα (Συντονιστής): Κυρίες και κύριοι 
θα θέλαμε στη συνέχεια να σας παρουσιάσουμε ένα ολιγόλεπτο βιντεάκι που έχει να κάνει 
με τις προβλεπόμενες δράσεις του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας από 'δώ κι εμπρός. 
Ευχαριστώ πολύ. Πήρατε ήδη μία γεύση του πως θα θέλαμε αυτή την εκπομπή του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας που πρόκειται να κάνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
κυρίους του πάνελ, τον βουλευτή κύριο Κων/νο Τσιάρα βουλευτή Καρδίτσας, την κυρία 
Νικολέττα Μεθωνιού εκπρόσωπο από το τμήμα υγείας και πρόνοιας του ΚΚΕ και τον 
κύριο Γιάννη Τόλιο εκπρόσωπο από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλωσορίζοντας τον Υπουργό Υγείας, τον 
Δήμαρχο Πειραιώς και τον πρόεδρο του ΟΛΠ, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κυρία 
Δάφνη Μπόκοτα, αντιδήμαρχο δημοσίων και διεθνών σχέσεων του δήμου Πειραιά, για να 
ακολουθήσει τη διαδικασία όπως εκείνη γνωρίζει καλύτερα απ' όλους μας. Ευχαριστούμε 
πολύ.  

 

, παρουσιάστρια: Κυρίες και κύριοι, σας 
καλωσορίζουμε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΟΤΑ που φέτος φιλοξενείται στο δήμο μας, στην πόλη μας, 
στον Πειραιά. Δήμαρχοι και αιρετοί από όλη την Ελλάδα μας 
τιμούν με την παρουσία τους και συμμετέχουν στις εργασίες 
του συνεδρίου. Οι συνάδελφοι εκπρόσωποι που έχουν έρθει 
από δήμους εκτός Αττικής φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία του 
Πειραιά με έξοδα του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. Είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που θα μπορέσουμε να 
αποδείξουμε την φιλοξενία του Πειραιά σε ένα συνέδριο τέτοιου μεγέθους που σκοπό του 
μόνο έχει την προώθηση της πρόληψης για την υγεία. Κοντά μας όμως είναι ο δήμαρχός 
μας, ο κύριος Παναγιώτης Φασούλας, ο δήμαρχος του Πειραιά, ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος να 
σας μιλήσει για την πόλη και τον καλώ αμέσως στο βήμα. 

, Δήμαρχος Πειραιά: 
Πανοσιολογιότατε, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ συνάδελφε 
δήμαρχε Αμαρουσίου κύριε Πατούλη και πρόεδρε του 
Διαδημοτικού Δικτύου, κύριε πρόεδρε του ΟΛΠ, κύριε 
αντιπρόεδρε της Βουλής, φίλε Τάσο Νεράτζη, κύριοι 
βουλευτές, κυρίες και κύριοι δήμαρχοι, κύριοι δημοτικοί 
σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, κατ’ αρχήν να σας 
καλωσορίσω και εγώ στην πόλη του Πειραιά, στο πρώτο 
λιμάνι της Μεσογείου και χαιρετίζω κι εγώ εκ μέρους του 
δήμου τις εργασίες του 5ου συνεδρίου σας. Το θέμα σας 
από μόνο του σηματοδοτεί μια νέα φιλοσοφία που πρέπει 
επιτέλους να επικρατήσει στην Ελλάδα, ότι δηλαδή η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και θέλει και μπορεί να συν λειτουργήσει με την πολιτεία, αλλά 
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δαπανώνται και πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Το μεγαλύτερο το έχουν οι ΗΠΑ 59% και 
κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται σε επίπεδο ποσοστών του εθνικού εισοδήματος. Η Αμερική 
ξοδεύει 13% στο ακαθάριστο εγχώριου προϊόντος για δαπάνες υγείας που το μεγαλύτερο 
μέρος πάει στον ιδιωτικό τομέα και 50.000.000 Αμερικανοί είναι εκτός συστήματος 
υγείας. Στο δεύτερο όμως δίπλα ο γειτονικός Καναδάς που εφαρμόζει δημόσιο σύστημα 
υγείας στο πρότυπο των Σκανδιναβικών χωρών δαπανά 9 % του ΑΕΠ και έχει καθολική 
κάλυψη. Άρα, εδώ πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Μόνο δημόσια συστήματα υγείας 
και πρόνοιας που βέβαια δε θα είναι γενικώς δημόσια, σύγχρονα με καθολική κάλυψη που 
θα προσφέρουν στην ανάγκη. Κι αυτό είναι εκείνο που θα πρέπει σήμερα να μη θολωθεί 
μέσα εδώ σ’ αυτή την αίθουσα, ότι μόνο προς τα εκεί θα πρέπει να προσανατολιζόμαστε. 
Σήμερα οι πολιτικές είναι αποκλίνουσες προς τον ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο 
τομέα, άρα λοιπόν έχει ουσιαστική σημασία αυτή η επισήμανση. Και για να προσθέσω ένα 
τελευταίο, πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, άκουσα τον αγαπητό κύριο που παρενέβη, δεν 
έχουμε καθόλου πρωτοβάθμιο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρωτοβάθμιο, απλώς δεν είναι 
όπως πρέπει να είναι με την έννοια, είναι λιγάκι τσάτρα πάτρα. Ένα κομμάτι το κάνει το 
ΙΚΑ, ένα κομμάτι έχουν τα ταμεία υγείας και ένα κομμάτι πηγαίνει στα δημόσια 
νοσοκομεία μέσα από τα λεγόμενα απογευματινά ιατρεία που το πληρώνεις. Όμως όλο 
αυτό επιτέλους σε ένα ενιαίο φορέα υγείας μπορούν όλα αυτά με τους υπάρχοντες 
πόρους και λιγότερους απ' ότι δαπανάει η κοινωνία κι εσείς κι εμείς κι όλοι μπορούμε να 
έχουμε καλύτερο σύστημα υγείας, αλλά πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα που 
να έχει και θέματα πολιτικών. Ευχαριστώ. 

 Γεν. Γρ. ΔΣ ΔΔΥ, Πρόεδρος ΔΣ Βύρωνα (Συντονιστής): Κύριε Δήμαρχε και 
κύριε πρόεδρε, κύριε Πατούλη. 

, Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου: Κατ’ αρχήν θα ήθελα να 
ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους των κομμάτων με τις εξαιρετικές ομιλίες τους, όπως 
επίσης και τους παρεμβαίνοντες που θεωρώ ότι στα πλαίσια της λογικής και του χρόνου 
που μπορέσαμε να διαθέσουμε πριν την έναρξη του συνεδρίου μας, διατυπώθηκαν 
πολιτικές απόψεις. Σίγουρα νομίζω ότι ο καθένας μέσα στα πλαίσια της λογικής του 
χρόνου αλλά και της πολιτικής που θέλει να εκπροσωπήσει είπε τις απόψεις του. Νομίζω 
ότι περισσότερο μείναμε με τα ερεθίσματα και με εκείνα που πρέπει ο κάθε ένας, ανάλογα 
τον ρόλο του, να προσπαθήσει κι εμείς τουλάχιστον ως άνθρωποι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της υγείας λαμβάνουμε ένα υπόψη, ότι έχουμε πολύ δουλειά για να 
μπορέσουμε να φτάσουμε το σύστημα της υγείας ώστε να ξεκινάει από την πρόληψη και 
μετά να πηγαίνει στη θεραπεία της όποιας ασθένειας. Να είστε καλά σας ευχαριστούμε 
πολύ! 

, ΔΣ Πειραιά, Πρόεδρος ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π (Συντονιστής):Ευχαριστούμε. 
Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι οφείλουμε έναν σχολιασμό διότι αναφέρθηκε ο σύλλογος 
οδοντιάτρων του Πειραιά. Θα έπρεπε να πω πραγματικά ότι μέχρι σήμερα έχει σταθεί 
αρωγός της οποιασδήποτε προσπάθειας γίνεται και όντως από πολλά χρόνια βάζει πολύ 
γερά το λιθαράκι του για την προληπτική οδοντιατρική, τουλάχιστον στον Πειραιά. 
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ξενώνα "Η Ανακούφιση" για άτομα με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, φιλοξενούνται 
άστεγοι, μονογονεϊκές οικογένειες και συνοδοί ασθενών. Ο ξενώνας διαθέτει 45 με 46 
κρεβάτια. Από τις αρχές της χρονιάς βρίσκεται σε λειτουργία ο ξενώνας "Η Κοινωνική 
Μέριμνα" που φιλοξενεί συγγενείς των νοσηλευόμενων του νοσοκομείου Μεταξά 
παρέχοντας τους κατάλυμα αλλά και ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένο 
προσωπικό. Εξυπηρετεί άτομα που διαμένουν όχι στην Αττική και έχουν οικονομική 
δυσχέρεια. Αρωγός της προσπάθειας είναι και το νοσοκομείο Μεταξάς βεβαίως με τις 
κοινωνικές του υπηρεσίες. Σε συνεργασία με τη διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής 
περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου και με φορέα υλοποίησης την παιδική πολυκλινική 
Πειραιά, οι δημότισσες του Πειραιά μπορούν να κάνουν δωρεάν εξέταση ΠΑΠ τεστ. Από 
την αρχή του έτους η ΔΕΚΟΜΕΠ ανέλαβε τη σίτιση των αστέγων του ξενώνα "Η 
Ανακούφιση" κατά τις μέρες των αργιών που δεν σιτίζονται από την ενορία. Κατά τη 
διάρκεια των Χριστουγέννων και του Πάσχα δίνεται έκτακτο οικονομικό βοήθημα σε 
άπορους συνδημότες μας, οι οποίοι υποδεικνύονται από τα πέντε δημοτικά διαμερίσματα. 
Επιπλέον η ΔΕΚΟΜΕΠ διαθέτει κατάλογο εθελοντών γιατρών και οδοντιάτρων για 
παροχή υπηρεσιών στους οικονομικά αδύνατους συμπολίτες μας. Από την αρχή του 
χρόνου λειτουργεί και το κοινωνικό παντοπωλείο. Τέλος σχεδιάζουμε δημοτική 
επιχείρηση σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο για την παραβατικότητα των 
νέων, δημοτικό πολυιατρείο και κοινωνικό φαρμακείο για τους μετανάστες. Αυτές είναι 
επιλεκτικά μερικές από τις δράσεις του δήμου Πειραιά στον τομέα της κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι οι μήνες που έρχονται θα είναι δύσκολοι καθώς όλο και 
περισσότεροι συμπολίτες μας θα έχουν ανάγκη από τη στήριξη της αυτοδιοίκησης και της 
πολιτείας. Πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορούν να 
βοηθήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι ότι και να κάνει η πολιτεία, ότι 
και να κάνουν οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν υπάρχουν φαινόμενα σαν αυτό 
το χθεσινό στον Πειραιά, σημαίνει ότι περνάμε πολύ βαθιά κρίση κοινωνική. Δεν ξέρω 
γιατί στέκονται όλοι στην καθυστέρηση του ΕΚΑΒ του περιστατικού με τον 29χρονο που 
πέθανε 150 μέτρα μακριά από το Τζάνειο, αλλά είναι γεγονός ότι ως κοινωνία περνάμε 
μια κρίση. Γιατί δεν έτρεξε κάποιος να φέρει ένα γιατρό από το Τζάνειο να τον δει. Αυτό 
είναι στίγμα σε τι κρίσιμη φάση δηλαδή βρίσκεται η κοινωνίας μας. Γι' αυτό το λόγο 
χρειάζεται και το συνέδριο και η ενημέρωση των πολιτών, ώστε να ευαισθητοποιηθούμε 
και συνολικά σαν κοινωνία. Ως άτομα είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι, αλλά συνολικά 
δεν έχουμε μάθει ακόμα να λειτουργούμε. Αυτά τα λίγα για τη δράση μας στον Πειραιά. 
Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα του συνεδρίου σας και σας ευχαριστούμε 
που επιλέξατε τον Πειραιά κύριε Πρόεδρε για να φιλοξενήσετε το συνέδριο σας. Είμαστε 
άλλωστε το πιο καινούριο μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου και χαιρόμαστε γι' αυτό. 
Θέλουμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την κοινωνική δράση του δήμου μας. 
Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. 

, παρουσιάστρια:  Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ και Δήμαρχος Αμαρουσίου.  
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μπορεί ταυτόχρονα να αποφασίζει μόνη της για τα βασικά θέματα που απασχολούν τους 
πολίτες και τους δημότες. Ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να διαχειριστεί τα του οίκου της 
χωρίς να χρειάζεται κηδεμονίες. Αυτή η νοσηρή νοοτροπία ελληνικής πατέντας πρέπει να 
σταματήσει, άλλος ο ρόλος της πολιτείας και άλλος ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Ναι στη 
συν λειτουργία που είναι απαραίτητη αλλά όχι στην υποδιαίτηση των δήμων από την 
εκάστοτε κεντρική εξουσία. Όχι στη μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς να υπάρχει από την 
άλλη η μεταφορά πόρων στην αυτοδιοίκηση και πρέπει να σταματήσει επιτέλους, τώρα 
ίσως, αυτή η καραμέλα ότι στους δήμους δεν υπάρχει διαφάνεια όταν υπάρχει τόσος 
έλεγχος και από την κυβέρνηση και από τους παρέδρους, από το ελεγκτικό συνέδριο σε 
κάθε βήμα μας για κάθε κίνηση μας. Κυρίες και κύριοι ζούμε σε μια εποχή προφανούς 
κρίσης αυτό είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Άρα πολιτικές και στρατηγικές που 
στοχεύουν στην κοινωνική αλληλεγγύη και στη συνοχή της κοινωνίας είναι απαραίτητες 
να υπάρξουν. Είναι ώρα η αυτοδιοίκηση, η πολιτεία ο καθένας από εμάς να αναλάβει 
δράση, ώστε την κρίση να μην την πληρώσουν μόνο αυτοί που δε φταίνε, γιατί έτσι κι 
αλλιώς θα την πληρώσουν και αυτοί που δεν φταίνε, αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να την 
πληρώσουνε μόνο οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Δεν μπορεί και σήμερα που μιλάμε 
κάποιοι λίγοι να εξακολουθούν να πλουτίζουν σε βάρος των πολλών. Αυτό πρέπει να 
σταματήσει άμεσα, πρέπει να αλλάξουμε πολιτική γιατί ή στραβός είναι ο γιαλός ή 
στραβά αρμενίζει το καράβι της κεντρικής διοίκησης και δεν μιλώ για την κυβέρνηση, 
αλλά για την πολιτεία γενικά. Για εμάς ξεκάθαρα ο μπούσουλας πρέπει να οδηγεί στην 
αλληλεγγύη και στη στήριξη των αδυνάτων. Εμείς στον Πειραιά αυτήν την κοινωνική 
πολιτική την έχουμε ήδη δρομολογήσει και δείγματα της έχουμε δει ήδη να αποδίδουν. Η 
Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά, η ΔΕΚΟΜΕΠ, έχει συσταθεί με σκοπό 
την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και μέριμνας στους δημότες του Πειραιά και 
ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στα πλαίσια αυτής της στήριξης των 
κοινωνικών ομάδων η επιχείρηση έχει αναπτύξει δραστηριότητες όπως: η βοήθεια στο 
σπίτι. πρόγραμμα που ως γνωστόν απευθύνεται σε ανήμπορα και μη 
αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και παρέχεται πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, 
συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, παροχή βοήθειας εντός και εκτός 
σπιτιού, μικρό εξυπηρετήσεις, μέριμνα σε θέματα σίτισης και ατομικής υγιεινής. Τα 
ωφελούμενα άτομα παραμένουν στο φυσικό τους περιβάλλον κι έτσι αποφεύγεται η 
χρήση δερματικής φροντίδας και διατηρείται η συνοχή της οικογένειας. Αυτή τη στιγμή 
στον Πειραιά εξυπηρετούμε περίπου 200 οικογένειες με αυτό το πρόγραμμα, τη βοήθεια 
στο σπίτι. Έχουμε το κέντρο κοινωνικής υποστήριξης Πειραιά από τον Οκτώβρη του 
2008, λειτουργεί το ΚΕΚΥΠ μια δραστηριότητα με δωρεάν υπηρεσίες στους δημότες του 
Πειραιά από εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι 
και κοινωνιολόγοι. Στα πλαίσια προαγωγής του εθελοντισμού πραγματοποιούνται 
σεμινάρια εκπαίδευσης εθελοντών, βοηθών υγείας τρίμηνης διάρκειας με εκπαιδευτές 
γιατρούς, καθηγητές νοσηλευτικής. Στους ναυαγοσώστες της πανελλήνιας σχολής 
ναυαγοσωστικής, στους εθελοντές χορηγούμε βεβαίωση παρακολούθησης. Λειτουργούμε 
τον ξενώνα αστέγων "Η Ανακούφιση", η ΔΕΚΟΜΕΠ σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική 
οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδας "Η Αλληλεγγύη" παρέχει προσωρινή στέγαση στον 
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ξενώνα "Η Ανακούφιση" για άτομα με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, φιλοξενούνται 
άστεγοι, μονογονεϊκές οικογένειες και συνοδοί ασθενών. Ο ξενώνας διαθέτει 45 με 46 
κρεβάτια. Από τις αρχές της χρονιάς βρίσκεται σε λειτουργία ο ξενώνας "Η Κοινωνική 
Μέριμνα" που φιλοξενεί συγγενείς των νοσηλευόμενων του νοσοκομείου Μεταξά 
παρέχοντας τους κατάλυμα αλλά και ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένο 
προσωπικό. Εξυπηρετεί άτομα που διαμένουν όχι στην Αττική και έχουν οικονομική 
δυσχέρεια. Αρωγός της προσπάθειας είναι και το νοσοκομείο Μεταξάς βεβαίως με τις 
κοινωνικές του υπηρεσίες. Σε συνεργασία με τη διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής 
περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου και με φορέα υλοποίησης την παιδική πολυκλινική 
Πειραιά, οι δημότισσες του Πειραιά μπορούν να κάνουν δωρεάν εξέταση ΠΑΠ τεστ. Από 
την αρχή του έτους η ΔΕΚΟΜΕΠ ανέλαβε τη σίτιση των αστέγων του ξενώνα "Η 
Ανακούφιση" κατά τις μέρες των αργιών που δεν σιτίζονται από την ενορία. Κατά τη 
διάρκεια των Χριστουγέννων και του Πάσχα δίνεται έκτακτο οικονομικό βοήθημα σε 
άπορους συνδημότες μας, οι οποίοι υποδεικνύονται από τα πέντε δημοτικά διαμερίσματα. 
Επιπλέον η ΔΕΚΟΜΕΠ διαθέτει κατάλογο εθελοντών γιατρών και οδοντιάτρων για 
παροχή υπηρεσιών στους οικονομικά αδύνατους συμπολίτες μας. Από την αρχή του 
χρόνου λειτουργεί και το κοινωνικό παντοπωλείο. Τέλος σχεδιάζουμε δημοτική 
επιχείρηση σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο για την παραβατικότητα των 
νέων, δημοτικό πολυιατρείο και κοινωνικό φαρμακείο για τους μετανάστες. Αυτές είναι 
επιλεκτικά μερικές από τις δράσεις του δήμου Πειραιά στον τομέα της κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι οι μήνες που έρχονται θα είναι δύσκολοι καθώς όλο και 
περισσότεροι συμπολίτες μας θα έχουν ανάγκη από τη στήριξη της αυτοδιοίκησης και της 
πολιτείας. Πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορούν να 
βοηθήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι ότι και να κάνει η πολιτεία, ότι 
και να κάνουν οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν υπάρχουν φαινόμενα σαν αυτό 
το χθεσινό στον Πειραιά, σημαίνει ότι περνάμε πολύ βαθιά κρίση κοινωνική. Δεν ξέρω 
γιατί στέκονται όλοι στην καθυστέρηση του ΕΚΑΒ του περιστατικού με τον 29χρονο που 
πέθανε 150 μέτρα μακριά από το Τζάνειο, αλλά είναι γεγονός ότι ως κοινωνία περνάμε 
μια κρίση. Γιατί δεν έτρεξε κάποιος να φέρει ένα γιατρό από το Τζάνειο να τον δει. Αυτό 
είναι στίγμα σε τι κρίσιμη φάση δηλαδή βρίσκεται η κοινωνίας μας. Γι' αυτό το λόγο 
χρειάζεται και το συνέδριο και η ενημέρωση των πολιτών, ώστε να ευαισθητοποιηθούμε 
και συνολικά σαν κοινωνία. Ως άτομα είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι, αλλά συνολικά 
δεν έχουμε μάθει ακόμα να λειτουργούμε. Αυτά τα λίγα για τη δράση μας στον Πειραιά. 
Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα του συνεδρίου σας και σας ευχαριστούμε 
που επιλέξατε τον Πειραιά κύριε Πρόεδρε για να φιλοξενήσετε το συνέδριο σας. Είμαστε 
άλλωστε το πιο καινούριο μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου και χαιρόμαστε γι' αυτό. 
Θέλουμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την κοινωνική δράση του δήμου μας. 
Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. 

, παρουσιάστρια:  Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ και Δήμαρχος Αμαρουσίου.  
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μπορεί ταυτόχρονα να αποφασίζει μόνη της για τα βασικά θέματα που απασχολούν τους 
πολίτες και τους δημότες. Ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να διαχειριστεί τα του οίκου της 
χωρίς να χρειάζεται κηδεμονίες. Αυτή η νοσηρή νοοτροπία ελληνικής πατέντας πρέπει να 
σταματήσει, άλλος ο ρόλος της πολιτείας και άλλος ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Ναι στη 
συν λειτουργία που είναι απαραίτητη αλλά όχι στην υποδιαίτηση των δήμων από την 
εκάστοτε κεντρική εξουσία. Όχι στη μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς να υπάρχει από την 
άλλη η μεταφορά πόρων στην αυτοδιοίκηση και πρέπει να σταματήσει επιτέλους, τώρα 
ίσως, αυτή η καραμέλα ότι στους δήμους δεν υπάρχει διαφάνεια όταν υπάρχει τόσος 
έλεγχος και από την κυβέρνηση και από τους παρέδρους, από το ελεγκτικό συνέδριο σε 
κάθε βήμα μας για κάθε κίνηση μας. Κυρίες και κύριοι ζούμε σε μια εποχή προφανούς 
κρίσης αυτό είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Άρα πολιτικές και στρατηγικές που 
στοχεύουν στην κοινωνική αλληλεγγύη και στη συνοχή της κοινωνίας είναι απαραίτητες 
να υπάρξουν. Είναι ώρα η αυτοδιοίκηση, η πολιτεία ο καθένας από εμάς να αναλάβει 
δράση, ώστε την κρίση να μην την πληρώσουν μόνο αυτοί που δε φταίνε, γιατί έτσι κι 
αλλιώς θα την πληρώσουν και αυτοί που δεν φταίνε, αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να την 
πληρώσουνε μόνο οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Δεν μπορεί και σήμερα που μιλάμε 
κάποιοι λίγοι να εξακολουθούν να πλουτίζουν σε βάρος των πολλών. Αυτό πρέπει να 
σταματήσει άμεσα, πρέπει να αλλάξουμε πολιτική γιατί ή στραβός είναι ο γιαλός ή 
στραβά αρμενίζει το καράβι της κεντρικής διοίκησης και δεν μιλώ για την κυβέρνηση, 
αλλά για την πολιτεία γενικά. Για εμάς ξεκάθαρα ο μπούσουλας πρέπει να οδηγεί στην 
αλληλεγγύη και στη στήριξη των αδυνάτων. Εμείς στον Πειραιά αυτήν την κοινωνική 
πολιτική την έχουμε ήδη δρομολογήσει και δείγματα της έχουμε δει ήδη να αποδίδουν. Η 
Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά, η ΔΕΚΟΜΕΠ, έχει συσταθεί με σκοπό 
την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και μέριμνας στους δημότες του Πειραιά και 
ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στα πλαίσια αυτής της στήριξης των 
κοινωνικών ομάδων η επιχείρηση έχει αναπτύξει δραστηριότητες όπως: η βοήθεια στο 
σπίτι. πρόγραμμα που ως γνωστόν απευθύνεται σε ανήμπορα και μη 
αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και παρέχεται πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, 
συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, παροχή βοήθειας εντός και εκτός 
σπιτιού, μικρό εξυπηρετήσεις, μέριμνα σε θέματα σίτισης και ατομικής υγιεινής. Τα 
ωφελούμενα άτομα παραμένουν στο φυσικό τους περιβάλλον κι έτσι αποφεύγεται η 
χρήση δερματικής φροντίδας και διατηρείται η συνοχή της οικογένειας. Αυτή τη στιγμή 
στον Πειραιά εξυπηρετούμε περίπου 200 οικογένειες με αυτό το πρόγραμμα, τη βοήθεια 
στο σπίτι. Έχουμε το κέντρο κοινωνικής υποστήριξης Πειραιά από τον Οκτώβρη του 
2008, λειτουργεί το ΚΕΚΥΠ μια δραστηριότητα με δωρεάν υπηρεσίες στους δημότες του 
Πειραιά από εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι 
και κοινωνιολόγοι. Στα πλαίσια προαγωγής του εθελοντισμού πραγματοποιούνται 
σεμινάρια εκπαίδευσης εθελοντών, βοηθών υγείας τρίμηνης διάρκειας με εκπαιδευτές 
γιατρούς, καθηγητές νοσηλευτικής. Στους ναυαγοσώστες της πανελλήνιας σχολής 
ναυαγοσωστικής, στους εθελοντές χορηγούμε βεβαίωση παρακολούθησης. Λειτουργούμε 
τον ξενώνα αστέγων "Η Ανακούφιση", η ΔΕΚΟΜΕΠ σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική 
οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδας "Η Αλληλεγγύη" παρέχει προσωρινή στέγαση στον 

swma.indd   47 31/3/2010   4:30:12 µµ



48 49

ουσιαστικότερο περιεχόμενο. Βεβαίως εάν και πολλά άρθρα τα οποία θα έρθουν στη 
Βουλή, θα περιλαμβάνουν τις ιδιαίτερες κατοχυρώσεις που θέλει η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
για την ανάληψη της πρόληψης, ασφαλώς με τους ανάλογους πόρους, όπως ακούστηκε 
και στο τραπέζι των εκπροσώπων της Βουλής λίγο πριν. Καταφέραμε ήδη να 
αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες προς τους πολίτες χωρίς να 
επιβαρύνουμε τους προϋπολογισμούς του δήμου μας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα και το Υπουργείο Απασχόλησης και το διοικητή του ΟΑΕΔ που στήριξαν με 
προσωπικό από τα προγράμματα stage τη λειτουργία του δικτύου μας. Όπως γνωρίζετε 
δώσαμε μόνιμη λύση στο πρόβλημα της στέγασης του Διαδημοτικού Δικτύου, το οποίο 
πλέον στεγάζεται σε κτήριο του δήμου Αμαρουσίου. Είναι σε εξέλιξη μία ακόμα 
πρωτοβουλία μας και θα υπάρξει τακτική ενημέρωση όλων των δήμων μελών μας για τις 
προκλήσεις του ΕΣΠΑ που αφορούν έργα πρόληψης στην υγεία μέσω των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και παροχή τεχνογνωσίας, όποτε αυτό ζητηθεί από τα κεντρικά γραφεία μας. 
Φυσικά για όσα πετύχαμε και για όσα σχεδιάζουμε χρειάστηκε και χρειάζεται κάποιοι 
άνθρωποι να δουλέψουν σκληρά για να υλοποιηθεί ένα όραμα που θέλει η αυτοδιοίκηση, 
πρωταγωνιστής να είναι και όχι θεατής στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Είναι σε 
όλους προφανές ότι οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα, το πλεονέκτημα ότι είναι κοντά και πολύ πιο κοντά από την κεντρική 
εξουσία με τον πολίτη. Αυτό έγκειται δηλαδή στη δυνατότητα να προσεγγίζουν άμεσα τον 
πολίτη με τον οποίο έρχονται σε καθημερινή επαφή, γνωρίζοντας μάλιστα το πώς 
λειτουργούν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τα συστήματα πρόληψης υγείας. 
Πιστεύουμε πως ήρθε επιτέλους η ώρα και στη χώρα μας οι ΟΤΑ να αναλάβουν 
αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας στη διαδημοτική συνεργασία για την ανάπτυξη 
προγραμμάτων ολοκληρωμένων κάθετων και οριζόντιων ενημέρωσης και πρόληψης 
υγείας. Αυτό είναι ένα βήμα που πρέπει να γίνει στη χώρα μας και είμαι σίγουρος ότι όλοι 
είμαστε ευαισθητοποιημένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Ο λόγος όμως είναι και καθαρά 
οικονομικός. Το νοικοκύρεμα των οικονομικών που πρεσβεύουμε όλοι ανεξάρτητα ποιο 
ρόλο έχουμε σε αυτή την κοινωνία, που είναι η μείωση των δαπανών υγείας μέσα από την 
θεμελίωση ενός ενεργητικού και προληπτικού συστήματος υγείας, που δεν περιορίζεται 
απλά στη διαχείριση κρίσεων αλλά θα δίνει θάρρος στην πρόληψη των κρίσεων και θα 
ανταποκρίνεται με επιτυχία στη διευρυμένη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Όλες 
οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύω ότι θα δώσουν 
την δυνατότητα ώστε πλέον η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναλάβει το κομμάτι της 
πρόληψης μέσα από τους απαραίτητους πόρους. Πιστεύουμε επίσης ότι μέσα από 
δράσεις, όπως αυτή την οποίαν είδατε, που ήταν μία μικρή κόπια πρόληψης που θα 
μπορέσει να λάβει χώρα σε κάποια εκ των τηλεοπτικών προγραμμάτων για το χώρο της 
υγείας μέσα από συγκεκριμένες χορηγίες, θα είναι ακόμα ένα κομμάτι το οποίο θα ενώνει 
την πρόληψη με την ενημέρωση μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και το Διαδημοτικό 
Δίκτυο. Θεωρούμε λοιπόν, για να μη μακρηγορήσουμε και ξέρω ότι ο υπουργός κατέβαλε 
ιδιαίτερη προσπάθεια για να έρθει σήμερα, έχει πολλές υποχρεώσεις και ξέρω ότι κάποια 
στιγμή θα πρέπει να αποχωρήσει, θεωρούμε λοιπόν ότι σημαντική πηγή επίσης 
χρηματοδότησης μπορεί εκτός από τους εθνικούς πόρους να είναι και η αξιοποίηση των 
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, Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος 
Αμαρουσίου: Σεβαστέ εκπρόσωπε της εκκλησίας, κύριε 
Υπουργέ, εκπρόσωποι της Βουλής, κύριοι πρόεδροι του 
ιατρικού οδοντιατρικού συλλόγου και φαρμακευτικού 
συλλόγου Πειραιά, κύριε πρόεδρε του ΟΛΠ, αγαπητοί 
εκπρόσωποι φορέων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με 
ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω, ως πρόεδρος του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας ΟΤΑ, στις εργασίες του 
5ου πανελλήνιου συνεδρίου του Διαδημοτικού Δικτύου 
με θέμα «η πρόληψη για την υγεία», αρμοδιότητα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα κατ’ αρχήν να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα το φίλο δήμαρχο του Πειραιά, 

τον Παναγιώτη Φασούλα, για τη φιλοξενία την οποία μας προσφέρει στην όμορφη πόλη 
του, για την εξαιρετική οργάνωση του συνεδρίου. Eίναι όμως πολύ σημαντικό να τονίσω 
πως η παρουσία στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου μας τόσων πολλών 
εκπροσώπων από την κεντρική εξουσία, τα πολιτικά κόμματα και την αυτοδιοίκηση 
αποδεικνύει τη μεγάλη δυναμική του εγχειρήματος μας, τη δυναμική του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας, τη βούλησή μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσουμε τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουμε ως θεσμός, τόσο στον τομέα της 
πρόληψης της υγείας, όσο και της κοινωνικής μέριμνας. Φίλες και φίλοι, το Διαδημοτικό 
Δίκτυο ΟΤΑ, μετρά πέντε χρόνια ζωής, στο διάστημα αυτό καταφέραμε αρκετά. Κατ’ 
αρχήν έχουμε πετύχει η προσπάθεια μας να αγκαλιαστεί από πάρα πολλούς δήμους και 
κοινότητες από όλη την Ελλάδα. Σήμερα το δίκτυό μας έχει 148 δήμους και πολύ σύντομα 
ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Καταφέραμε επίσης μέσα από τις δράσεις και τις 
πρωτοβουλίες μας να αναδείξουμε το θέμα της πρόληψης της υγείας καθώς και το ρόλο 
που μπορούν να διαδραματίσουν στον τομέα αυτό οι φορείς της αυτοδιοίκησης. Στο 
πλαίσιο αυτό εκπονήσαμε σημαντικές εκστρατείες ενημέρωσης του πληθυσμού σε 
πανελλαδικό επίπεδο για σημαντικές ασθένειες όπως η ηπατίτιδα Β, ο καρκίνος του 
τραχήλου της μήτρας, του καπνίσματος και οι αρνητικές επιδράσεις κ.λ.π. Διοργανώσαμε 
δεκάδες ενημερωτικές εκδηλώσεις σε δήμους σε όλη τη χώρα και συνεχίζουμε για δεύτερη 
χρονιά, σε δεκαεφτά περιφερειακούς δήμους της χώρας μας το πρόγραμμα της 
τηλεϊατρικής σε συνεργασία ήδη με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και βεβαίως με τη 
στήριξη του Υπουργείου Υγείας και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα γι’ αυτό. Αναλάβαμε 
ήδη τον καθορισμό των προδιαγραφών που θα μπορούσαν να έχουν οι ειδικές δομές των 
δήμων, οι οποίες θα ασχολούνται αποκλειστικά με την πρόληψη στην υγεία παρέχοντας 
υπηρεσίες ενημέρωσης και προ συμπτωματικού ελέγχου στους δημότες. Θέλω να εξάρω 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Αβραμόπουλου, στον τομέα 
αυτό όπου ουσιαστικά οφείλεται και αυτή η έναρξη της δράσης που σας περιέγραψα πριν. 
Ήδη λοιπόν εγκρίθηκε η εκπόνηση του σημαντικού αυτού έργου το οποίο αποσκοπεί στην 
παρουσίαση μιας σημαντικής και ολοκληρωμένης πρότασης για μια εθνική πολιτική 
πρόληψης στην υγεία μέσω των δήμων. Η δραστηριοποίηση αυτή και ο ρόλος που 
διεκδικούμε επιτέλους θα μπορούσε να αποκτήσει και θα μπορέσει να αποκτήσει 
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ουσιαστικότερο περιεχόμενο. Βεβαίως εάν και πολλά άρθρα τα οποία θα έρθουν στη 
Βουλή, θα περιλαμβάνουν τις ιδιαίτερες κατοχυρώσεις που θέλει η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
για την ανάληψη της πρόληψης, ασφαλώς με τους ανάλογους πόρους, όπως ακούστηκε 
και στο τραπέζι των εκπροσώπων της Βουλής λίγο πριν. Καταφέραμε ήδη να 
αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες προς τους πολίτες χωρίς να 
επιβαρύνουμε τους προϋπολογισμούς του δήμου μας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα και το Υπουργείο Απασχόλησης και το διοικητή του ΟΑΕΔ που στήριξαν με 
προσωπικό από τα προγράμματα stage τη λειτουργία του δικτύου μας. Όπως γνωρίζετε 
δώσαμε μόνιμη λύση στο πρόβλημα της στέγασης του Διαδημοτικού Δικτύου, το οποίο 
πλέον στεγάζεται σε κτήριο του δήμου Αμαρουσίου. Είναι σε εξέλιξη μία ακόμα 
πρωτοβουλία μας και θα υπάρξει τακτική ενημέρωση όλων των δήμων μελών μας για τις 
προκλήσεις του ΕΣΠΑ που αφορούν έργα πρόληψης στην υγεία μέσω των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και παροχή τεχνογνωσίας, όποτε αυτό ζητηθεί από τα κεντρικά γραφεία μας. 
Φυσικά για όσα πετύχαμε και για όσα σχεδιάζουμε χρειάστηκε και χρειάζεται κάποιοι 
άνθρωποι να δουλέψουν σκληρά για να υλοποιηθεί ένα όραμα που θέλει η αυτοδιοίκηση, 
πρωταγωνιστής να είναι και όχι θεατής στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Είναι σε 
όλους προφανές ότι οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα, το πλεονέκτημα ότι είναι κοντά και πολύ πιο κοντά από την κεντρική 
εξουσία με τον πολίτη. Αυτό έγκειται δηλαδή στη δυνατότητα να προσεγγίζουν άμεσα τον 
πολίτη με τον οποίο έρχονται σε καθημερινή επαφή, γνωρίζοντας μάλιστα το πώς 
λειτουργούν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τα συστήματα πρόληψης υγείας. 
Πιστεύουμε πως ήρθε επιτέλους η ώρα και στη χώρα μας οι ΟΤΑ να αναλάβουν 
αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας στη διαδημοτική συνεργασία για την ανάπτυξη 
προγραμμάτων ολοκληρωμένων κάθετων και οριζόντιων ενημέρωσης και πρόληψης 
υγείας. Αυτό είναι ένα βήμα που πρέπει να γίνει στη χώρα μας και είμαι σίγουρος ότι όλοι 
είμαστε ευαισθητοποιημένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Ο λόγος όμως είναι και καθαρά 
οικονομικός. Το νοικοκύρεμα των οικονομικών που πρεσβεύουμε όλοι ανεξάρτητα ποιο 
ρόλο έχουμε σε αυτή την κοινωνία, που είναι η μείωση των δαπανών υγείας μέσα από την 
θεμελίωση ενός ενεργητικού και προληπτικού συστήματος υγείας, που δεν περιορίζεται 
απλά στη διαχείριση κρίσεων αλλά θα δίνει θάρρος στην πρόληψη των κρίσεων και θα 
ανταποκρίνεται με επιτυχία στη διευρυμένη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Όλες 
οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύω ότι θα δώσουν 
την δυνατότητα ώστε πλέον η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναλάβει το κομμάτι της 
πρόληψης μέσα από τους απαραίτητους πόρους. Πιστεύουμε επίσης ότι μέσα από 
δράσεις, όπως αυτή την οποίαν είδατε, που ήταν μία μικρή κόπια πρόληψης που θα 
μπορέσει να λάβει χώρα σε κάποια εκ των τηλεοπτικών προγραμμάτων για το χώρο της 
υγείας μέσα από συγκεκριμένες χορηγίες, θα είναι ακόμα ένα κομμάτι το οποίο θα ενώνει 
την πρόληψη με την ενημέρωση μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και το Διαδημοτικό 
Δίκτυο. Θεωρούμε λοιπόν, για να μη μακρηγορήσουμε και ξέρω ότι ο υπουργός κατέβαλε 
ιδιαίτερη προσπάθεια για να έρθει σήμερα, έχει πολλές υποχρεώσεις και ξέρω ότι κάποια 
στιγμή θα πρέπει να αποχωρήσει, θεωρούμε λοιπόν ότι σημαντική πηγή επίσης 
χρηματοδότησης μπορεί εκτός από τους εθνικούς πόρους να είναι και η αξιοποίηση των 
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, Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος 
Αμαρουσίου: Σεβαστέ εκπρόσωπε της εκκλησίας, κύριε 
Υπουργέ, εκπρόσωποι της Βουλής, κύριοι πρόεδροι του 
ιατρικού οδοντιατρικού συλλόγου και φαρμακευτικού 
συλλόγου Πειραιά, κύριε πρόεδρε του ΟΛΠ, αγαπητοί 
εκπρόσωποι φορέων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με 
ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω, ως πρόεδρος του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας ΟΤΑ, στις εργασίες του 
5ου πανελλήνιου συνεδρίου του Διαδημοτικού Δικτύου 
με θέμα «η πρόληψη για την υγεία», αρμοδιότητα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα κατ’ αρχήν να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα το φίλο δήμαρχο του Πειραιά, 

τον Παναγιώτη Φασούλα, για τη φιλοξενία την οποία μας προσφέρει στην όμορφη πόλη 
του, για την εξαιρετική οργάνωση του συνεδρίου. Eίναι όμως πολύ σημαντικό να τονίσω 
πως η παρουσία στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου μας τόσων πολλών 
εκπροσώπων από την κεντρική εξουσία, τα πολιτικά κόμματα και την αυτοδιοίκηση 
αποδεικνύει τη μεγάλη δυναμική του εγχειρήματος μας, τη δυναμική του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας, τη βούλησή μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσουμε τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουμε ως θεσμός, τόσο στον τομέα της 
πρόληψης της υγείας, όσο και της κοινωνικής μέριμνας. Φίλες και φίλοι, το Διαδημοτικό 
Δίκτυο ΟΤΑ, μετρά πέντε χρόνια ζωής, στο διάστημα αυτό καταφέραμε αρκετά. Κατ’ 
αρχήν έχουμε πετύχει η προσπάθεια μας να αγκαλιαστεί από πάρα πολλούς δήμους και 
κοινότητες από όλη την Ελλάδα. Σήμερα το δίκτυό μας έχει 148 δήμους και πολύ σύντομα 
ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Καταφέραμε επίσης μέσα από τις δράσεις και τις 
πρωτοβουλίες μας να αναδείξουμε το θέμα της πρόληψης της υγείας καθώς και το ρόλο 
που μπορούν να διαδραματίσουν στον τομέα αυτό οι φορείς της αυτοδιοίκησης. Στο 
πλαίσιο αυτό εκπονήσαμε σημαντικές εκστρατείες ενημέρωσης του πληθυσμού σε 
πανελλαδικό επίπεδο για σημαντικές ασθένειες όπως η ηπατίτιδα Β, ο καρκίνος του 
τραχήλου της μήτρας, του καπνίσματος και οι αρνητικές επιδράσεις κ.λ.π. Διοργανώσαμε 
δεκάδες ενημερωτικές εκδηλώσεις σε δήμους σε όλη τη χώρα και συνεχίζουμε για δεύτερη 
χρονιά, σε δεκαεφτά περιφερειακούς δήμους της χώρας μας το πρόγραμμα της 
τηλεϊατρικής σε συνεργασία ήδη με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και βεβαίως με τη 
στήριξη του Υπουργείου Υγείας και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα γι’ αυτό. Αναλάβαμε 
ήδη τον καθορισμό των προδιαγραφών που θα μπορούσαν να έχουν οι ειδικές δομές των 
δήμων, οι οποίες θα ασχολούνται αποκλειστικά με την πρόληψη στην υγεία παρέχοντας 
υπηρεσίες ενημέρωσης και προ συμπτωματικού ελέγχου στους δημότες. Θέλω να εξάρω 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Αβραμόπουλου, στον τομέα 
αυτό όπου ουσιαστικά οφείλεται και αυτή η έναρξη της δράσης που σας περιέγραψα πριν. 
Ήδη λοιπόν εγκρίθηκε η εκπόνηση του σημαντικού αυτού έργου το οποίο αποσκοπεί στην 
παρουσίαση μιας σημαντικής και ολοκληρωμένης πρότασης για μια εθνική πολιτική 
πρόληψης στην υγεία μέσω των δήμων. Η δραστηριοποίηση αυτή και ο ρόλος που 
διεκδικούμε επιτέλους θα μπορούσε να αποκτήσει και θα μπορέσει να αποκτήσει 
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περισσότερο ο θεσμός και με χαρά βλέπω ότι αυτό το αγωνιστικό πνεύμα διακρίνει την 
αυτοδιοίκηση στην πορεία της προς ένα πιο σύγχρονο δυναμικό ρόλο. Είναι όμως επίσης η 
χαρά μου κατανοητή για το γεγονός, και το ξέρει ο φίλος μου ο Γιώργος Πατούλης, τον 
οποίο θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια γιατί μια ωραία ημέρα ήρθε στο γραφείο μου και 
μέσα σε λίγα λεπτά όχι μονάχα συνεννοηθήκαμε, όχι μονάχα πήραμε μια σειρά 
αποφάσεις, αλλά είδαμε αυτό που η δική του ιδέα και η συνδυασμένη πλέον πρωτοβουλία 
έδωσε αποτέλεσμα. Πρώτη συνάντηση πριν από τέσσερα χρόνια περίπου ήταν μιας 
μικρής ομάδας, είκοσι περίπου δημάρχων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και που 
γέννησε αυτόν τον τόσο σημαντικό θεσμό, ο οποίος πράγματι μπορεί να προσφέρει 
χρήσιμες υπηρεσίες στην κοινωνία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη θέληση, τις 
δυνατότητες, τους ανθρώπους φτάνει να έχει και την εμπιστοσύνη, όπως αυτή 
εκφράζεται μέσα από τις αρμοδιότητες που της παρέχει η πολιτεία, για να μπορέσει να 
λειτουργήσει επικουρικά και συμπληρωματικά σε κάθε μορφής εθνικής προσπάθειας για 
τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος κοινωνικής ασφάλειας. Κυρίες και κύριοι, όπως είπα 
κι εγώ έχω υπηρετήσει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παλαιότερα και γνωρίζω 
από πρώτο χέρι τη μεγάλη σημασία που αποδίδει ο πολίτης στο θεσμό αυτό τον οποίο 
πραγματικά αισθάνεται κοντά στις ανάγκες και τα προβλήματά του σε σύγκριση πάντοτε 
με την κεντρική πολιτική εξουσία που εκ των πραγμάτων βρίσκεται μακριά. Αυτό 
συμβαίνει γιατί κυριαρχεί η γραφειοκρατική νοοτροπία, η οποία επιτρέψτε μου να πω, 
είναι μια από τις παθογένειες του σύγχρονου κράτους έχει έλλειμμα κοινωνικής 
ευαισθησίας. Εδώ έγκειται λοιπόν το λεπτό σημείο του πράγματι εμπνευσμένου ρόλου 
που καλούνται να επιτελέσουν οι άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει να φέρουν 
το θεσμό εκεί που είναι ο φυσικός του χώρος, κοντά στον πολίτη, και δεν υπάρχει 
καλύτερο πεδίο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος από τον ευρύτερο χώρο - τομέα της 
υγείας και των δράσεων της κοινωνική αλληλεγγύης. Εκεί δηλαδή που ο πολίτης 
συναντιέται με την οργανωμένη πολιτεία στην πιο ευαίσθητη στιγμή της ζωής του. Το 
υπουργείο μας όπως επεσήμανα στην αρχή, αναγνωρίζει και προσβλέπει στη συμμετοχή, 
στη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση ενός πράγματι 
μεγαλεπήβολου σχεδίου, ενός τολμηρού εγχειρήματος, αυτού του ολοκληρωμένου 
συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα πράγματα θα ήταν 
πολύ καλύτερα στην Ελλάδα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι καλά και αυτό οφείλεται σε 
όλους εκείνους που δούλεψαν όλες αυτές τις δεκαετίες στο χώρο της υγείας, αν όταν 
ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας είχε προβλεφθεί στον ιδρυτικό νόμο και η 
πρωτοβάθμια φροντίδα, δηλαδή οι αποκεντρωμένες δράσεις που θα έφερναν τις 
υπηρεσίες υγείας πιο κοντά στους πολίτες. Δεν αρκούν κέντρα υγείας τα περισσότερα εκ 
των οποίων είχαν και έχουν αρχιτεκτονική, αισθητική και αξία αλλά χωρίς τα μέσα, τις 
δυνατότητες και τους ανθρώπους. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έπασχε και σε ένα μεγάλο 
βαθμό ακόμα πάσχει από υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση. Όλα λοιπόν εκείνα τα 
σχέδια που προκύπτουν από αυτές τις πρωτοβουλίες κινδυνεύουν να τιναχτούν στον 
αέρα, εάν δε συνδυαστούν με την κεντρική πολιτική υγείας και αν το κυριότερο δεν 
τύχουν της οικονομικής υποστήριξης παράλληλα με την εξασφάλιση του απαραίτητου 
προσωπικού. Εμείς κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε πολύ συστηματικά 
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ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αφού το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης χρηματοδοτεί 
δράσεις που αφορούν την πρόληψη, αλλά και την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Εξίσου 
σημαντική πηγή χρηματοδότησης του νέου συστήματος μπορούν και θα είναι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε 
αυτούς για να χρηματοδοτήσουν δράσεις και πρωτοβουλίες πρόληψης με συγκεκριμένες 
αρχές και κανόνες, οι οποίοι τίθενται αρχής εξ αρχής στην εφαρμογή του, με την βοήθεια 
χορηγού άλλωστε. Και θέλω να πω ότι λειτουργεί σήμερα το πρόγραμμα της τηλεϊατρικής 
που ανέφερα λίγο πριν και σε δεκαεφτά δήμους της περιφέρειας δίνει σημαντικά απτά 
αποτελέσματα πρόληψης. Τα βήματα που έχουν γίνει προκειμένου η αυτοδιοίκηση να 
αποκτήσει έναν ουσιαστικότερο ρόλο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της 
πολιτικής υγείας είναι σημαντικά, αλλά μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα με την 
συνεργασία όλων μας, κράτους, αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μπορούμε 
λοιπόν να δημιουργήσουμε καλύτερες και αποτελεσματικότερες κοινωνικές υποδομές, 
κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις 
της κοινωνίας των πολιτών. Σε αυτή την προσπάθεια πιστεύω ότι το Διαδημοτικό Δίκτυος 
Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότατο 
ρόλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον δήμο που φιλοξενεί το συνέδριό μας σήμερα 
και αύριο, επίσης όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαδημοτικού Δικτύου, με 
τους οποίους δίνουμε σημαντικότατο αγώνα για να φτάσει μέχρι εδώ η προσπάθειά μας. 
Θα ήθελα επίσης εκπροσώπους υγείας όπως είπα για τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά με τη 
συνάδελφο μου την κυρία Ανεμοδουρά, η οποία προσφάτως έχει αναλάβει κι άλλες 
αρμοδιότητες αναγκαστικά στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ως Πρόεδρος και της 
εύχομαι καλή επιτυχία καθώς επίσης και τους εκπροσώπους της πολιτείας, αλλά και τον 
εκπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ και Δήμαρχο Χαλανδρίου, κύριο Ζαφειρόπουλο. Πιστεύω ότι όλοι 
μαζί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κράτος, δομές υγείας που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα πάνω 
σε αρχές και κανόνες, μπορούμε να δώσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε δώσει 
μέχρι σήμερα, Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

, παρουσιάστρια:  Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. 

, Υπουργός Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Σεβαστέ εκπρόσωπε της 
εκκλησίας, κύριε αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, 
κύριοι συνάδελφοι της Βουλής, κύριε πρόεδρε της 
επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων, δήμαρχε της πόλεως 
του Πειραιά, κύριοι πρόεδροι, δήμαρχοι, φίλες και φίλοι 
για εμένα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ξεχωριστή η χαρά 
που είμαι απόψε κοντά σας για μία σειρά από λόγους 
που είμαι βέβαιος ότι θα κατανοήσετε. Πρώτα απ' όλα 
αισθάνομαι πάντα άνθρωπος της αυτοδιοίκησης και για 
οχτώ ολόκληρα χρόνια ήμουν δήμαρχος της Αθήνας, για 

τέσσερα πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ. Τότε επίσης γίνονταν μεγάλες προσπάθειες να ενισχυθεί 
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περισσότερο ο θεσμός και με χαρά βλέπω ότι αυτό το αγωνιστικό πνεύμα διακρίνει την 
αυτοδιοίκηση στην πορεία της προς ένα πιο σύγχρονο δυναμικό ρόλο. Είναι όμως επίσης η 
χαρά μου κατανοητή για το γεγονός, και το ξέρει ο φίλος μου ο Γιώργος Πατούλης, τον 
οποίο θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια γιατί μια ωραία ημέρα ήρθε στο γραφείο μου και 
μέσα σε λίγα λεπτά όχι μονάχα συνεννοηθήκαμε, όχι μονάχα πήραμε μια σειρά 
αποφάσεις, αλλά είδαμε αυτό που η δική του ιδέα και η συνδυασμένη πλέον πρωτοβουλία 
έδωσε αποτέλεσμα. Πρώτη συνάντηση πριν από τέσσερα χρόνια περίπου ήταν μιας 
μικρής ομάδας, είκοσι περίπου δημάρχων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και που 
γέννησε αυτόν τον τόσο σημαντικό θεσμό, ο οποίος πράγματι μπορεί να προσφέρει 
χρήσιμες υπηρεσίες στην κοινωνία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη θέληση, τις 
δυνατότητες, τους ανθρώπους φτάνει να έχει και την εμπιστοσύνη, όπως αυτή 
εκφράζεται μέσα από τις αρμοδιότητες που της παρέχει η πολιτεία, για να μπορέσει να 
λειτουργήσει επικουρικά και συμπληρωματικά σε κάθε μορφής εθνικής προσπάθειας για 
τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος κοινωνικής ασφάλειας. Κυρίες και κύριοι, όπως είπα 
κι εγώ έχω υπηρετήσει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παλαιότερα και γνωρίζω 
από πρώτο χέρι τη μεγάλη σημασία που αποδίδει ο πολίτης στο θεσμό αυτό τον οποίο 
πραγματικά αισθάνεται κοντά στις ανάγκες και τα προβλήματά του σε σύγκριση πάντοτε 
με την κεντρική πολιτική εξουσία που εκ των πραγμάτων βρίσκεται μακριά. Αυτό 
συμβαίνει γιατί κυριαρχεί η γραφειοκρατική νοοτροπία, η οποία επιτρέψτε μου να πω, 
είναι μια από τις παθογένειες του σύγχρονου κράτους έχει έλλειμμα κοινωνικής 
ευαισθησίας. Εδώ έγκειται λοιπόν το λεπτό σημείο του πράγματι εμπνευσμένου ρόλου 
που καλούνται να επιτελέσουν οι άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει να φέρουν 
το θεσμό εκεί που είναι ο φυσικός του χώρος, κοντά στον πολίτη, και δεν υπάρχει 
καλύτερο πεδίο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος από τον ευρύτερο χώρο - τομέα της 
υγείας και των δράσεων της κοινωνική αλληλεγγύης. Εκεί δηλαδή που ο πολίτης 
συναντιέται με την οργανωμένη πολιτεία στην πιο ευαίσθητη στιγμή της ζωής του. Το 
υπουργείο μας όπως επεσήμανα στην αρχή, αναγνωρίζει και προσβλέπει στη συμμετοχή, 
στη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση ενός πράγματι 
μεγαλεπήβολου σχεδίου, ενός τολμηρού εγχειρήματος, αυτού του ολοκληρωμένου 
συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα πράγματα θα ήταν 
πολύ καλύτερα στην Ελλάδα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι καλά και αυτό οφείλεται σε 
όλους εκείνους που δούλεψαν όλες αυτές τις δεκαετίες στο χώρο της υγείας, αν όταν 
ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας είχε προβλεφθεί στον ιδρυτικό νόμο και η 
πρωτοβάθμια φροντίδα, δηλαδή οι αποκεντρωμένες δράσεις που θα έφερναν τις 
υπηρεσίες υγείας πιο κοντά στους πολίτες. Δεν αρκούν κέντρα υγείας τα περισσότερα εκ 
των οποίων είχαν και έχουν αρχιτεκτονική, αισθητική και αξία αλλά χωρίς τα μέσα, τις 
δυνατότητες και τους ανθρώπους. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έπασχε και σε ένα μεγάλο 
βαθμό ακόμα πάσχει από υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση. Όλα λοιπόν εκείνα τα 
σχέδια που προκύπτουν από αυτές τις πρωτοβουλίες κινδυνεύουν να τιναχτούν στον 
αέρα, εάν δε συνδυαστούν με την κεντρική πολιτική υγείας και αν το κυριότερο δεν 
τύχουν της οικονομικής υποστήριξης παράλληλα με την εξασφάλιση του απαραίτητου 
προσωπικού. Εμείς κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε πολύ συστηματικά 
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ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αφού το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης χρηματοδοτεί 
δράσεις που αφορούν την πρόληψη, αλλά και την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Εξίσου 
σημαντική πηγή χρηματοδότησης του νέου συστήματος μπορούν και θα είναι η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε 
αυτούς για να χρηματοδοτήσουν δράσεις και πρωτοβουλίες πρόληψης με συγκεκριμένες 
αρχές και κανόνες, οι οποίοι τίθενται αρχής εξ αρχής στην εφαρμογή του, με την βοήθεια 
χορηγού άλλωστε. Και θέλω να πω ότι λειτουργεί σήμερα το πρόγραμμα της τηλεϊατρικής 
που ανέφερα λίγο πριν και σε δεκαεφτά δήμους της περιφέρειας δίνει σημαντικά απτά 
αποτελέσματα πρόληψης. Τα βήματα που έχουν γίνει προκειμένου η αυτοδιοίκηση να 
αποκτήσει έναν ουσιαστικότερο ρόλο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της 
πολιτικής υγείας είναι σημαντικά, αλλά μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα με την 
συνεργασία όλων μας, κράτους, αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μπορούμε 
λοιπόν να δημιουργήσουμε καλύτερες και αποτελεσματικότερες κοινωνικές υποδομές, 
κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις 
της κοινωνίας των πολιτών. Σε αυτή την προσπάθεια πιστεύω ότι το Διαδημοτικό Δίκτυος 
Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότατο 
ρόλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον δήμο που φιλοξενεί το συνέδριό μας σήμερα 
και αύριο, επίσης όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαδημοτικού Δικτύου, με 
τους οποίους δίνουμε σημαντικότατο αγώνα για να φτάσει μέχρι εδώ η προσπάθειά μας. 
Θα ήθελα επίσης εκπροσώπους υγείας όπως είπα για τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά με τη 
συνάδελφο μου την κυρία Ανεμοδουρά, η οποία προσφάτως έχει αναλάβει κι άλλες 
αρμοδιότητες αναγκαστικά στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ως Πρόεδρος και της 
εύχομαι καλή επιτυχία καθώς επίσης και τους εκπροσώπους της πολιτείας, αλλά και τον 
εκπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ και Δήμαρχο Χαλανδρίου, κύριο Ζαφειρόπουλο. Πιστεύω ότι όλοι 
μαζί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κράτος, δομές υγείας που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα πάνω 
σε αρχές και κανόνες, μπορούμε να δώσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε δώσει 
μέχρι σήμερα, Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

, παρουσιάστρια:  Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. 

, Υπουργός Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Σεβαστέ εκπρόσωπε της 
εκκλησίας, κύριε αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, 
κύριοι συνάδελφοι της Βουλής, κύριε πρόεδρε της 
επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων, δήμαρχε της πόλεως 
του Πειραιά, κύριοι πρόεδροι, δήμαρχοι, φίλες και φίλοι 
για εμένα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ξεχωριστή η χαρά 
που είμαι απόψε κοντά σας για μία σειρά από λόγους 
που είμαι βέβαιος ότι θα κατανοήσετε. Πρώτα απ' όλα 
αισθάνομαι πάντα άνθρωπος της αυτοδιοίκησης και για 
οχτώ ολόκληρα χρόνια ήμουν δήμαρχος της Αθήνας, για 
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περιοχής και που άρχισε ήδη να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Έπεται λοιπόν εντός 
ολίγων εβδομάδων από τώρα, η θέση σε λειτουργία ενός άλλου κέντρου υγείας αστικού 
τύπου στο Περιστέρι, το μεγαλύτερο δηλαδή δήμο του λεκανοπεδίου μετά την πόλη των 
Αθηνών. Ήδη λειτουργεί στα Καλύβια και έπεται συνέχεια με άλλους δήμους που ήδη 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και στην περιοχή της Αττικής, αλλά και αλλού πάντοτε 
δίνοντας προτεραιότητα στα αστικά κέντρα της χώρας δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ηράκλειο, Πάτρα. Λέμε καμιά φορά ότι πέρα των ευεργετικών επιπτώσεων που έχει μία 
αγωγή πρόληψης, έχει θετικές επιπτώσεις και στα οικονομικά της υγείας και σώζει ζωές. 
Όπως ξέρετε και το ξέρουν καλύτερα οι γιατροί που είναι ανάμεσά μας, οι περισσότερες 
εκ των ασθενειών συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου, αν έγκαιρα διαγνωστούν 
αντιμετωπίζονται. Πέραν αυτού που είναι σημαντικό για τη ζωή μας εξοικονομούμε και 
πάρα πολλά χρήματα, διότι η πρόληψη στοιχίζει πολύ λιγότερο από την θεραπεία, την 
αποθεραπεία και την αποκατάσταση. Η πρόληψη μπορεί πραγματικά ως μέρος της 
πολιτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δομών της να αποτελέσει πεδίον δόξης 
λαμπρών για τους δημάρχους και τις δομές αυτοδιοίκησης όλης της χώρας. Θα ήθελα 
λοιπόν να σας πω ότι στο νομοσχέδιο που πρόκειται να περάσουμε όλα αυτά θα τα 
συμπεριλάβουμε. Αν βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας είναι για τους λόγους που σας είπα 
από την αρχή, ο σημαντικότερος κατά την γνώμη μου, είναι πρώτα από όλα να σας 
ενθαρρύνω στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια, να σας διαβεβαιώσω για ακόμη μία φορά 
ότι η πολιτεία θα είναι στο πλευρό σας, έτσι ώστε ξεκινώντας από είκοσι να φτάσετε μια 
μέρα να καλύψετε όλο το εύρος της χώρας. Να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι σε 
συνεργασία μαζί σας θα ενισχύσουμε και θεσμικά το ρόλο της αυτοδιοίκησης σε σχέση με 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Να σας μεταφέρω το μήνυμα ότι πρέπει μέσα από 
προγράμματα διαδημοτικής συνεργασίας να προωθήσετε σε συνεργασία μαζί μας τα 
κέντρα υγείας αστικού τύπου και βέβαια να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι όλα αυτά θα 
συνοδεύονται έμπρακτα και ουσιαστικά από την ίδια την πολιτεία που σας θέλει αρωγούς 
και συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια. Επειδή άκουσα έναν ψίθυρο για τα κέντρα 
υγείας αστικού τύπου, δηλαδή ποια είναι η διαφορά από τα κέντρα υγείας που 
γνωρίζουμε ή από τα δημοτικά ιατρεία που λειτουργούν σε κάποιους μεγάλους δήμους, 
θα ήθελα να σας θυμίσω ότι τα κέντρα υγείας αστικού τύπου δεν είναι τίποτα λιγότερο ή 
περισσότερο παρά μικρά νοσοκομεία, τα οποία έχουν όλες τις υπηρεσίες 
συνεπικουρούμενες και από τον αντίστοιχο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό με εξαίρεση τη 
δυνατότητα νοσηλείας έτσι ώστε, όπως εξήγησα πρωτύτερα, τα περιστατικά να 
αντιμετωπίζονται εκεί. Με το πρόγραμμα που έχουμε εκπονήσει, με το σχέδιο δράσης για 
την πρόληψη που ήδη έχει αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή και θα έχετε ήδη διαπιστώσει 
ότι κατά καιρούς αναπτύσσονται και καμπάνιες για να ενημερωθεί η κοινή γνώμη σήμερα 
με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια φροντίδα, είμαστε στο 
σημαντικότερο στάδιο. Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς που συναντιέται το θέμα του συνεδρίου 
με τη φάση την οποία βρίσκεται η εξελιγμένη προσπάθεια για να δυναμώσει περισσότερο 
το δίκτυο και παράλληλα με τις συντεταγμένες προσπάθειες της πολιτείας. Αυτό δηλώνει 
η δική μου παρουσία εδώ, πέρα από τη βαθιά εκτίμηση και το σεβασμό για το θεσμό της 
αυτοδιοίκησης, στους λειτουργούς της, στο ίδιο το δίκτυο και στην ανάγκη να 
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πάνω σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που έχει να κάνει με τη διαμόρφωση ενός 
περιβάλλοντος υγείας για του Έλληνες πολίτες, αλλά και για τους κατοίκους αυτής της 
χώρας. Τη διάκριση την κάνω διότι μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, ο πληθυσμός της πατρίδας 
μας έχει ενισχυθεί με περίπου 1.500.000 ξένους, οι οποίοι και αυτοί απολαμβάνουν των 
ευεργετικών υπηρεσιών του εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο στο πνεύμα της 
ανοιχτής κοινωνίας και της δημοκρατικότητας τους παρέχει αυτές τις υπηρεσίες την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν και πολύ καλά κάνουμε. Βέβαια όλα αυτά σε 
συνδυασμό με μία κατάσταση την οποία είχα παλαιότερα χαρακτηρίσει ως 
κατακερματισμένη και εν πολύς αμαρτωλή που είχε να κάνει με τα οικονομικά της υγείας, 
μας οδήγησαν σε μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα. Φαντάζομαι είστε ενήμεροι για το 
νέο σύστημα προμηθειών που λύθηκε. Εδώ και δεκαπέντε περίπου ημέρες ένας νόμος που 
κι αυτός θα έπρεπε να είναι μέρος του ιδρυτικού νόμου όταν δημιουργήθηκε το ΕΣΥ το 
1981 που διαμορφώνει ένα περιβάλλον πιο πολιτισμένο στα νοσοκομεία. Ενισχύει λοιπόν 
όλες τις δομές με προσωπικό, αυξάνει τις αποδοχές των γιατρών και σε τελευταία 
ανάλυση παρέχει όλα εκείνα που δικαίως ζητούσαν όλα αυτά τα χρόνια και που η 
πολιτεία για μία σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν με τις αδυναμίες, δεν τα 
πραγματοποιούσε. Έρχεται και η πρωτοβάθμια φροντίδα όπου το νομοσχέδιο είναι 
έτοιμο, οι συνάδελφοί μου στη βουλή εδώ το γνωρίζουν, και σε λίγες μέρες από τώρα 
πλέον αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή. Εκεί κύριε Πρόεδρε, είναι που έχουμε φροντίσει 
ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει ξεχωριστή θέση, στη δε συζήτηση που θα γίνει στην 
αρμόδια επιτροπή της Βουλής έχουμε φροντίσει να προσκληθεί και να εκπροσωπηθεί 
θεσμικά το Δίκτυο με τον Πρόεδρό του έτσι ώστε να καταθέσετε τις προτάσεις σας, οι 
οποίες θα συμπεριληφθούν σε αυτόν τον νόμο. Διότι το να μαζευόμαστε κατά καιρούς σε 
αυτές τις πράγματι σημαντικές συναντήσεις να καταλήγουμε σε μία σειρά από 
συμπεράσματα και όλα αυτά να μην μετουσιώνονται σε ουσιαστική πολιτική που να 
απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας, στις απαιτήσεις της αυτοδιοίκησης και στο ρόλο που 
διεκδικεί, όλα αυτά δεν έχουν αντίκρισμα. Όταν είπα λοιπόν πρωτύτερα ότι από την 
πρώτη κιόλας στιγμή στάθηκα κοντά σε αυτήν την πρωτοβουλία ήταν διότι από τα 
πρώτα κιόλας βήματά μας στο υπουργείο είχα διαπιστώσει ότι δε θα μπορέσουμε ποτέ να 
έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας. εάν οι υπηρεσίες δεν ήταν πιο κοντά στον 
πολίτη. Αυτό περνάει μέσα από το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εμπειρίες μου 
στο δήμο της Αθήνας με τα δημοτικά ιατρεία ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες, αλλά και αργότερα 
η εμπειρία που απέκτησε το υπουργείο μας με τη θέση εφαρμογής ενός πιλοτικού 
προγράμματος στον Βύρωνα, όπου λειτούργησε και λειτουργεί ένα κέντρο υγείας αστικού 
τύπου. Ένα στοιχείο θα σας δώσω, το είχαμε πει και παλαιότερα σε μια παρόμοια 
συνάντηση. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας το κέντρο υγείας αστικού τύπου του Βύρωνα 
εκλήθη να αντιμετωπίσει περίπου 100.000 χιλιάδες περιστατικά, εξ αυτών μόνον το 10 με 
15% αξιολογήθηκε ότι έπρεπε να περάσει στην τριτοβάθμια περίθαλψη. Τι σημαίνει αυτό 
στην πράξη, ότι από την ώρα που τεθεί σε λειτουργία η πρωτοβάθμια φροντίδα 
αναπτυχθούν και άλλα κέντρα υγείας αστικού τύπου, ήδη θα έχετε ενημερωθεί ότι και 
θεμελιώσαμε και εγκαινιάσαμε ένα στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης, ο μεγαλύτερος 
δηλαδή δήμος μετά τον ίδιο δήμο της Θεσσαλονίκης στο πολεοδομικό συγκρότημα της 
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περιοχής και που άρχισε ήδη να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Έπεται λοιπόν εντός 
ολίγων εβδομάδων από τώρα, η θέση σε λειτουργία ενός άλλου κέντρου υγείας αστικού 
τύπου στο Περιστέρι, το μεγαλύτερο δηλαδή δήμο του λεκανοπεδίου μετά την πόλη των 
Αθηνών. Ήδη λειτουργεί στα Καλύβια και έπεται συνέχεια με άλλους δήμους που ήδη 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και στην περιοχή της Αττικής, αλλά και αλλού πάντοτε 
δίνοντας προτεραιότητα στα αστικά κέντρα της χώρας δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ηράκλειο, Πάτρα. Λέμε καμιά φορά ότι πέρα των ευεργετικών επιπτώσεων που έχει μία 
αγωγή πρόληψης, έχει θετικές επιπτώσεις και στα οικονομικά της υγείας και σώζει ζωές. 
Όπως ξέρετε και το ξέρουν καλύτερα οι γιατροί που είναι ανάμεσά μας, οι περισσότερες 
εκ των ασθενειών συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου, αν έγκαιρα διαγνωστούν 
αντιμετωπίζονται. Πέραν αυτού που είναι σημαντικό για τη ζωή μας εξοικονομούμε και 
πάρα πολλά χρήματα, διότι η πρόληψη στοιχίζει πολύ λιγότερο από την θεραπεία, την 
αποθεραπεία και την αποκατάσταση. Η πρόληψη μπορεί πραγματικά ως μέρος της 
πολιτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δομών της να αποτελέσει πεδίον δόξης 
λαμπρών για τους δημάρχους και τις δομές αυτοδιοίκησης όλης της χώρας. Θα ήθελα 
λοιπόν να σας πω ότι στο νομοσχέδιο που πρόκειται να περάσουμε όλα αυτά θα τα 
συμπεριλάβουμε. Αν βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας είναι για τους λόγους που σας είπα 
από την αρχή, ο σημαντικότερος κατά την γνώμη μου, είναι πρώτα από όλα να σας 
ενθαρρύνω στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια, να σας διαβεβαιώσω για ακόμη μία φορά 
ότι η πολιτεία θα είναι στο πλευρό σας, έτσι ώστε ξεκινώντας από είκοσι να φτάσετε μια 
μέρα να καλύψετε όλο το εύρος της χώρας. Να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι σε 
συνεργασία μαζί σας θα ενισχύσουμε και θεσμικά το ρόλο της αυτοδιοίκησης σε σχέση με 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Να σας μεταφέρω το μήνυμα ότι πρέπει μέσα από 
προγράμματα διαδημοτικής συνεργασίας να προωθήσετε σε συνεργασία μαζί μας τα 
κέντρα υγείας αστικού τύπου και βέβαια να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι όλα αυτά θα 
συνοδεύονται έμπρακτα και ουσιαστικά από την ίδια την πολιτεία που σας θέλει αρωγούς 
και συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια. Επειδή άκουσα έναν ψίθυρο για τα κέντρα 
υγείας αστικού τύπου, δηλαδή ποια είναι η διαφορά από τα κέντρα υγείας που 
γνωρίζουμε ή από τα δημοτικά ιατρεία που λειτουργούν σε κάποιους μεγάλους δήμους, 
θα ήθελα να σας θυμίσω ότι τα κέντρα υγείας αστικού τύπου δεν είναι τίποτα λιγότερο ή 
περισσότερο παρά μικρά νοσοκομεία, τα οποία έχουν όλες τις υπηρεσίες 
συνεπικουρούμενες και από τον αντίστοιχο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό με εξαίρεση τη 
δυνατότητα νοσηλείας έτσι ώστε, όπως εξήγησα πρωτύτερα, τα περιστατικά να 
αντιμετωπίζονται εκεί. Με το πρόγραμμα που έχουμε εκπονήσει, με το σχέδιο δράσης για 
την πρόληψη που ήδη έχει αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή και θα έχετε ήδη διαπιστώσει 
ότι κατά καιρούς αναπτύσσονται και καμπάνιες για να ενημερωθεί η κοινή γνώμη σήμερα 
με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια φροντίδα, είμαστε στο 
σημαντικότερο στάδιο. Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς που συναντιέται το θέμα του συνεδρίου 
με τη φάση την οποία βρίσκεται η εξελιγμένη προσπάθεια για να δυναμώσει περισσότερο 
το δίκτυο και παράλληλα με τις συντεταγμένες προσπάθειες της πολιτείας. Αυτό δηλώνει 
η δική μου παρουσία εδώ, πέρα από τη βαθιά εκτίμηση και το σεβασμό για το θεσμό της 
αυτοδιοίκησης, στους λειτουργούς της, στο ίδιο το δίκτυο και στην ανάγκη να 
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πάνω σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που έχει να κάνει με τη διαμόρφωση ενός 
περιβάλλοντος υγείας για του Έλληνες πολίτες, αλλά και για τους κατοίκους αυτής της 
χώρας. Τη διάκριση την κάνω διότι μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, ο πληθυσμός της πατρίδας 
μας έχει ενισχυθεί με περίπου 1.500.000 ξένους, οι οποίοι και αυτοί απολαμβάνουν των 
ευεργετικών υπηρεσιών του εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο στο πνεύμα της 
ανοιχτής κοινωνίας και της δημοκρατικότητας τους παρέχει αυτές τις υπηρεσίες την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν και πολύ καλά κάνουμε. Βέβαια όλα αυτά σε 
συνδυασμό με μία κατάσταση την οποία είχα παλαιότερα χαρακτηρίσει ως 
κατακερματισμένη και εν πολύς αμαρτωλή που είχε να κάνει με τα οικονομικά της υγείας, 
μας οδήγησαν σε μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα. Φαντάζομαι είστε ενήμεροι για το 
νέο σύστημα προμηθειών που λύθηκε. Εδώ και δεκαπέντε περίπου ημέρες ένας νόμος που 
κι αυτός θα έπρεπε να είναι μέρος του ιδρυτικού νόμου όταν δημιουργήθηκε το ΕΣΥ το 
1981 που διαμορφώνει ένα περιβάλλον πιο πολιτισμένο στα νοσοκομεία. Ενισχύει λοιπόν 
όλες τις δομές με προσωπικό, αυξάνει τις αποδοχές των γιατρών και σε τελευταία 
ανάλυση παρέχει όλα εκείνα που δικαίως ζητούσαν όλα αυτά τα χρόνια και που η 
πολιτεία για μία σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν με τις αδυναμίες, δεν τα 
πραγματοποιούσε. Έρχεται και η πρωτοβάθμια φροντίδα όπου το νομοσχέδιο είναι 
έτοιμο, οι συνάδελφοί μου στη βουλή εδώ το γνωρίζουν, και σε λίγες μέρες από τώρα 
πλέον αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή. Εκεί κύριε Πρόεδρε, είναι που έχουμε φροντίσει 
ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει ξεχωριστή θέση, στη δε συζήτηση που θα γίνει στην 
αρμόδια επιτροπή της Βουλής έχουμε φροντίσει να προσκληθεί και να εκπροσωπηθεί 
θεσμικά το Δίκτυο με τον Πρόεδρό του έτσι ώστε να καταθέσετε τις προτάσεις σας, οι 
οποίες θα συμπεριληφθούν σε αυτόν τον νόμο. Διότι το να μαζευόμαστε κατά καιρούς σε 
αυτές τις πράγματι σημαντικές συναντήσεις να καταλήγουμε σε μία σειρά από 
συμπεράσματα και όλα αυτά να μην μετουσιώνονται σε ουσιαστική πολιτική που να 
απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας, στις απαιτήσεις της αυτοδιοίκησης και στο ρόλο που 
διεκδικεί, όλα αυτά δεν έχουν αντίκρισμα. Όταν είπα λοιπόν πρωτύτερα ότι από την 
πρώτη κιόλας στιγμή στάθηκα κοντά σε αυτήν την πρωτοβουλία ήταν διότι από τα 
πρώτα κιόλας βήματά μας στο υπουργείο είχα διαπιστώσει ότι δε θα μπορέσουμε ποτέ να 
έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας. εάν οι υπηρεσίες δεν ήταν πιο κοντά στον 
πολίτη. Αυτό περνάει μέσα από το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εμπειρίες μου 
στο δήμο της Αθήνας με τα δημοτικά ιατρεία ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες, αλλά και αργότερα 
η εμπειρία που απέκτησε το υπουργείο μας με τη θέση εφαρμογής ενός πιλοτικού 
προγράμματος στον Βύρωνα, όπου λειτούργησε και λειτουργεί ένα κέντρο υγείας αστικού 
τύπου. Ένα στοιχείο θα σας δώσω, το είχαμε πει και παλαιότερα σε μια παρόμοια 
συνάντηση. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας το κέντρο υγείας αστικού τύπου του Βύρωνα 
εκλήθη να αντιμετωπίσει περίπου 100.000 χιλιάδες περιστατικά, εξ αυτών μόνον το 10 με 
15% αξιολογήθηκε ότι έπρεπε να περάσει στην τριτοβάθμια περίθαλψη. Τι σημαίνει αυτό 
στην πράξη, ότι από την ώρα που τεθεί σε λειτουργία η πρωτοβάθμια φροντίδα 
αναπτυχθούν και άλλα κέντρα υγείας αστικού τύπου, ήδη θα έχετε ενημερωθεί ότι και 
θεμελιώσαμε και εγκαινιάσαμε ένα στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης, ο μεγαλύτερος 
δηλαδή δήμος μετά τον ίδιο δήμο της Θεσσαλονίκης στο πολεοδομικό συγκρότημα της 
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πυλώνων του κοινωνικού μας πολιτισμού, τον οποίον και αυτόν η αυτοδιοίκηση έχει 
αποδεχτεί και στηρίζει μέσα από ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο ήδη έχει εκπονηθεί και 
ήδη έχει αρχίσει να λειτουργεί. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή 
τη σημαντική συνάντηση, το συνέδριο, το αποτέλεσμα του οποίου κι εγώ περιμένω με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα σας διαβεβαιώσω για ακόμη μία φορά για την αμέριστη στήριξη 
της πολιτείας, να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη χαρά να είμαι ανάμεσά σας και να 
ζητήσω συγνώμη διότι πρέπει να φύγω αμέσως. Την ίδια στιγμή έπρεπε να κηρύξω την 
έναρξη του Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου στην Αθήνα και μόλις τους είπα ότι θα 
αργήσω μισή ώρα μου λέει ο κύριος Στεφανάδης μη μου το λες αυτό θα πάθω έμφραγμα 
και του απαντώ είστε οι μόνοι που δεν απειλείστε απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή 
συνέχεια. 

, παρουσιάστρια:  Θα ήταν μεγάλη μου παράληψη να μην αναφέρω ότι 
ανάμεσά μας είναι ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Πειραιά και θα ήθελα να καλέσω 
αμέσως στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Μελά βουλευτή Πειραιά και εκπρόσωπο της Νέας 
Δημοκρατίας. 

, Βουλευτής ΝΔ Πειραιά: 
Πανοσιολογιότατε, κύριε υπουργέ, κύριοι δήμαρχοι, κυρίες 
και κύριοι, χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά το 5ο Συνέδριο 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 
οποίο έχει ως θέμα σήμερα την πρόληψη για την υγεία, 
αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θέλω να 
συγχαρώ τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Δικτύου, τον 
κύριο Πατούλη, ο οποίος πιστεύω λειτουργεί και ως 
δήμαρχος και ως γιατρός και γι’ αυτό θέλει να συμβάλλει 
ούτως ώστε η κάθε τοπική κοινωνία να συμβάλλει όσο δυνατόν περισσότερο στην 
καλύτερη υγεία των πολιτών. Η πρόληψη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και αν 
λειτουργήσει καλά η πρόληψη, όπως λέγεται το «προλαμβάνειν» είναι καλύτερο του 
«θεραπεύειν». Άρα λοιπόν εάν λειτουργήσει η πρόληψη καλά, τότε θα έχουμε θετικές 
επιπτώσεις τόσο στην υγεία των πολιτών, όσο και στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των 
πολιτών, αλλά και στην οικονομία του ατόμου, της οικογένειας και της εθνικής 
οικονομίας. Η πρόληψη συμβάλλει τα μέγιστα στο να μην εμφανιστεί μία νόσος αλλά και 
συγχρόνως να μην έχουμε εξέλιξη δηλαδή επιδείνωση της νόσου με όλες τις αρνητικές 
επιπτώσεις. Είναι γεγονός ότι η πρόληψη στα διάφορα νοσήματα αλλάζει από καιρό σε 
καιρό. Κάποτε κυρίως το βάρος αποδιδόταν στα λοιμώδη νοσήματα σήμερα όμως με την 
οικονομικοκοινωνική εξέλιξη το βάρος της πρόληψης πέφτει σε ορισμένους άλλους τομείς 
και μάλιστα τα πιο σοβαρά από τα θέματα αυτά βλέπω να συζητούνται σε αυτό το 
συνέδριο, στα στρογγυλά τραπέζια. Εγώ ήταν μάλιστα να μιλήσω και στο πρώτο τραπέζι 
που έγινε, αλλά ως Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, περνούσε 
από την επιτροπή, υπό την προεδρία μου το νομοσχέδιο για την Ολυμπιακή και έτσι 
τελείωσα 5:30 ώρα και σχεδόν κατευθείαν ήρθα εδώ. Έτσι λοιπόν εγώ πραγματικά βλέπω 
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προωθήσουμε κοινά προγράμματα συνεργασίας έτσι ώστε να φτάσουμε όλοι στο 
ανώτερο δυνατόν ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών υγείας στη χώρα με τον πολίτη να τις έχει 
στη διάθεσή του, εκεί που τις χρειάζεται και πιο κοντά στο σπίτι του. Παράλληλα μέτρα με 
τα μέτρα που έχουμε πάρει σε λίγο καιρό θα έχουμε φτάσει και στο καταλυτικό στάδιο 
για τη διάθεση σε όλους τους Έλληνες πολίτες της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. Με τα 
προγράμματα που έχουν εκπονηθεί είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα πραγματικά θα βρεθεί σε 
λίγα χρόνια από τώρα στο καλύτερο δυνατό σημείο ανάμεσα σε όλες τις εξελιγμένες και 
πολιτισμένες χώρες του κόσμου. Ήδη το έχει καταφέρει και το έχει καταφέρει γιατί όλα 
αυτά τα χρόνια από την μεταπολίτευση και μετά χάρη στις άοκνες προσπάθειες όλων 
ανεξαίρετα των κυβερνήσεων, και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν υπάρχει καμία 
κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει κανένα κόμμα που υπολείπεται των άλλων σε κοινωνική 
ευαισθησία και προσπάθεια και κάθε φορά βάζοντας καινούργιους στόχους, αλλά 
συμπληρώνοντας και το οικοδόμημα το οποίο ξεκίνησε πριν από 30-40 περίπου χρόνια 
έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό που είναι το όραμά μας και ο στόχος μας, σε μία 
ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική υγείας για τον τόπο μας θα καταφέρουμε ακόμα 
περισσότερα. Ήδη η Ελλάδα με βάση τους τελευταίους πίνακες του ΟΟΣΑ βρίσκεται σε 
μία από τις καλύτερες θέσεις σε παγκόσμια κλίμακα σε ότι αφορά τις υπηρεσίες υγείας. 
Εδώ ζούμε και ξέρουμε πως έχουν τα πράγματα, γνωρίζουμε ότι υπάρχει στο σύστημα και 
θέλουμε να το βελτιώσουμε. Ξέρουμε όμως ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η δημόσια υγεία 
έχει υψηλούς δείκτες, γνωρίζουμε γιατί το ζούμε ότι ούτε επιδημίες, ούτε πανδημίες 
έχουμε, ούτε κινδυνεύουμε από όλα αυτά που κινδυνεύουν άλλες χώρες και ακόμα δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν. Βελτίωση των υποδομών, καλύτερα προγράμματα, εθνικά 
σχέδια δράσης, ένα εκ των οποίων είναι και η πρόληψη, συντονισμένη συνεργασία με 
όλους τους θεσμούς, με τον οικογενειακό γιατρό να επανέρχεται όπως τον είχαμε ζήσει 
εμείς σαν παιδιά και πριν την ίδρυση του ΕΣΥ έτσι ώστε να είναι ενδιάμεσος ανάμεσα σε 
εμάς και το σύστημα υγείας. Επιπλέον με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν πριν 
από λίγα χρόνια και θα ολοκληρωθούν μέσα από τα προγράμματα που σας ανέλυσα είμαι 
βέβαιος ότι θα έχουμε κάνει βήματα μπροστά και σε αυτά τα βήματα δεν μπορεί να είναι 
μακριά και απ’ έξω η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό το Δίκτυο αξίζει της υποστήριξής μας. 
Εκφράζω σήμερα εκ’ μέρους της πολιτείας το δημόσιο έπαινο στον κύριο Πατούλη και 
στους συνεργάτες του που το προώθησαν με πάθος, στους δημάρχους που 
ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα και εσάς σας συγχαίρω κύριε Δήμαρχε που εντάξατε 
το δήμο του Πειραιά σ’ αυτό το Δίκτυο. Κάνατε κίνημα την υπόθεση της υγείας για 
ολόκληρη τη χώρα και της κοινωνικής αλληλεγγύης έτσι διαμορφώνουμε συνθήκες 
κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής που αυτές από μόνες τους μπορούν να 
απαντήσουν πειστικά σε κάθε πρόκληση και σε κάθε απειλή. Αυτό που σήμερα ταλανίζει 
τον κόσμο ολόκληρο, τον προβληματίζει αλλά και τη χώρα μας και που έχει να κάνει με 
την όλο και περισσότερο γενικευμένη οικονομική κρίση, μπορεί να ξεπεραστεί φτάνει να 
έχει διαμορφώσει η πολιτεία ένα περιβάλλον κοινωνικής ασφάλειας. Στην πρώτη γραμμή 
αυτής της προσπάθειας όλοι εμείς, και όταν μιλάμε για κοινωνική ασφάλεια μιλάμε 
κυρίως για υπηρεσίες υγείας και μέσα από εκεί βλέπουμε να ξεπηδάει και η άλλη 
διάσταση κοινωνικής αλληλεγγύης που θέλει τον εθελοντισμό έναν εκ των βασικών 

swma.indd   54 31/3/2010   4:30:13 µµ



5555

πυλώνων του κοινωνικού μας πολιτισμού, τον οποίον και αυτόν η αυτοδιοίκηση έχει 
αποδεχτεί και στηρίζει μέσα από ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο ήδη έχει εκπονηθεί και 
ήδη έχει αρχίσει να λειτουργεί. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή 
τη σημαντική συνάντηση, το συνέδριο, το αποτέλεσμα του οποίου κι εγώ περιμένω με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα σας διαβεβαιώσω για ακόμη μία φορά για την αμέριστη στήριξη 
της πολιτείας, να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη χαρά να είμαι ανάμεσά σας και να 
ζητήσω συγνώμη διότι πρέπει να φύγω αμέσως. Την ίδια στιγμή έπρεπε να κηρύξω την 
έναρξη του Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου στην Αθήνα και μόλις τους είπα ότι θα 
αργήσω μισή ώρα μου λέει ο κύριος Στεφανάδης μη μου το λες αυτό θα πάθω έμφραγμα 
και του απαντώ είστε οι μόνοι που δεν απειλείστε απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή 
συνέχεια. 

, παρουσιάστρια:  Θα ήταν μεγάλη μου παράληψη να μην αναφέρω ότι 
ανάμεσά μας είναι ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Πειραιά και θα ήθελα να καλέσω 
αμέσως στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Μελά βουλευτή Πειραιά και εκπρόσωπο της Νέας 
Δημοκρατίας. 

, Βουλευτής ΝΔ Πειραιά: 
Πανοσιολογιότατε, κύριε υπουργέ, κύριοι δήμαρχοι, κυρίες 
και κύριοι, χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά το 5ο Συνέδριο 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 
οποίο έχει ως θέμα σήμερα την πρόληψη για την υγεία, 
αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θέλω να 
συγχαρώ τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Δικτύου, τον 
κύριο Πατούλη, ο οποίος πιστεύω λειτουργεί και ως 
δήμαρχος και ως γιατρός και γι’ αυτό θέλει να συμβάλλει 
ούτως ώστε η κάθε τοπική κοινωνία να συμβάλλει όσο δυνατόν περισσότερο στην 
καλύτερη υγεία των πολιτών. Η πρόληψη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και αν 
λειτουργήσει καλά η πρόληψη, όπως λέγεται το «προλαμβάνειν» είναι καλύτερο του 
«θεραπεύειν». Άρα λοιπόν εάν λειτουργήσει η πρόληψη καλά, τότε θα έχουμε θετικές 
επιπτώσεις τόσο στην υγεία των πολιτών, όσο και στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των 
πολιτών, αλλά και στην οικονομία του ατόμου, της οικογένειας και της εθνικής 
οικονομίας. Η πρόληψη συμβάλλει τα μέγιστα στο να μην εμφανιστεί μία νόσος αλλά και 
συγχρόνως να μην έχουμε εξέλιξη δηλαδή επιδείνωση της νόσου με όλες τις αρνητικές 
επιπτώσεις. Είναι γεγονός ότι η πρόληψη στα διάφορα νοσήματα αλλάζει από καιρό σε 
καιρό. Κάποτε κυρίως το βάρος αποδιδόταν στα λοιμώδη νοσήματα σήμερα όμως με την 
οικονομικοκοινωνική εξέλιξη το βάρος της πρόληψης πέφτει σε ορισμένους άλλους τομείς 
και μάλιστα τα πιο σοβαρά από τα θέματα αυτά βλέπω να συζητούνται σε αυτό το 
συνέδριο, στα στρογγυλά τραπέζια. Εγώ ήταν μάλιστα να μιλήσω και στο πρώτο τραπέζι 
που έγινε, αλλά ως Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, περνούσε 
από την επιτροπή, υπό την προεδρία μου το νομοσχέδιο για την Ολυμπιακή και έτσι 
τελείωσα 5:30 ώρα και σχεδόν κατευθείαν ήρθα εδώ. Έτσι λοιπόν εγώ πραγματικά βλέπω 
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προωθήσουμε κοινά προγράμματα συνεργασίας έτσι ώστε να φτάσουμε όλοι στο 
ανώτερο δυνατόν ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών υγείας στη χώρα με τον πολίτη να τις έχει 
στη διάθεσή του, εκεί που τις χρειάζεται και πιο κοντά στο σπίτι του. Παράλληλα μέτρα με 
τα μέτρα που έχουμε πάρει σε λίγο καιρό θα έχουμε φτάσει και στο καταλυτικό στάδιο 
για τη διάθεση σε όλους τους Έλληνες πολίτες της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. Με τα 
προγράμματα που έχουν εκπονηθεί είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα πραγματικά θα βρεθεί σε 
λίγα χρόνια από τώρα στο καλύτερο δυνατό σημείο ανάμεσα σε όλες τις εξελιγμένες και 
πολιτισμένες χώρες του κόσμου. Ήδη το έχει καταφέρει και το έχει καταφέρει γιατί όλα 
αυτά τα χρόνια από την μεταπολίτευση και μετά χάρη στις άοκνες προσπάθειες όλων 
ανεξαίρετα των κυβερνήσεων, και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν υπάρχει καμία 
κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει κανένα κόμμα που υπολείπεται των άλλων σε κοινωνική 
ευαισθησία και προσπάθεια και κάθε φορά βάζοντας καινούργιους στόχους, αλλά 
συμπληρώνοντας και το οικοδόμημα το οποίο ξεκίνησε πριν από 30-40 περίπου χρόνια 
έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό που είναι το όραμά μας και ο στόχος μας, σε μία 
ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική υγείας για τον τόπο μας θα καταφέρουμε ακόμα 
περισσότερα. Ήδη η Ελλάδα με βάση τους τελευταίους πίνακες του ΟΟΣΑ βρίσκεται σε 
μία από τις καλύτερες θέσεις σε παγκόσμια κλίμακα σε ότι αφορά τις υπηρεσίες υγείας. 
Εδώ ζούμε και ξέρουμε πως έχουν τα πράγματα, γνωρίζουμε ότι υπάρχει στο σύστημα και 
θέλουμε να το βελτιώσουμε. Ξέρουμε όμως ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η δημόσια υγεία 
έχει υψηλούς δείκτες, γνωρίζουμε γιατί το ζούμε ότι ούτε επιδημίες, ούτε πανδημίες 
έχουμε, ούτε κινδυνεύουμε από όλα αυτά που κινδυνεύουν άλλες χώρες και ακόμα δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν. Βελτίωση των υποδομών, καλύτερα προγράμματα, εθνικά 
σχέδια δράσης, ένα εκ των οποίων είναι και η πρόληψη, συντονισμένη συνεργασία με 
όλους τους θεσμούς, με τον οικογενειακό γιατρό να επανέρχεται όπως τον είχαμε ζήσει 
εμείς σαν παιδιά και πριν την ίδρυση του ΕΣΥ έτσι ώστε να είναι ενδιάμεσος ανάμεσα σε 
εμάς και το σύστημα υγείας. Επιπλέον με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν πριν 
από λίγα χρόνια και θα ολοκληρωθούν μέσα από τα προγράμματα που σας ανέλυσα είμαι 
βέβαιος ότι θα έχουμε κάνει βήματα μπροστά και σε αυτά τα βήματα δεν μπορεί να είναι 
μακριά και απ’ έξω η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό το Δίκτυο αξίζει της υποστήριξής μας. 
Εκφράζω σήμερα εκ’ μέρους της πολιτείας το δημόσιο έπαινο στον κύριο Πατούλη και 
στους συνεργάτες του που το προώθησαν με πάθος, στους δημάρχους που 
ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα και εσάς σας συγχαίρω κύριε Δήμαρχε που εντάξατε 
το δήμο του Πειραιά σ’ αυτό το Δίκτυο. Κάνατε κίνημα την υπόθεση της υγείας για 
ολόκληρη τη χώρα και της κοινωνικής αλληλεγγύης έτσι διαμορφώνουμε συνθήκες 
κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής που αυτές από μόνες τους μπορούν να 
απαντήσουν πειστικά σε κάθε πρόκληση και σε κάθε απειλή. Αυτό που σήμερα ταλανίζει 
τον κόσμο ολόκληρο, τον προβληματίζει αλλά και τη χώρα μας και που έχει να κάνει με 
την όλο και περισσότερο γενικευμένη οικονομική κρίση, μπορεί να ξεπεραστεί φτάνει να 
έχει διαμορφώσει η πολιτεία ένα περιβάλλον κοινωνικής ασφάλειας. Στην πρώτη γραμμή 
αυτής της προσπάθειας όλοι εμείς, και όταν μιλάμε για κοινωνική ασφάλεια μιλάμε 
κυρίως για υπηρεσίες υγείας και μέσα από εκεί βλέπουμε να ξεπηδάει και η άλλη 
διάσταση κοινωνικής αλληλεγγύης που θέλει τον εθελοντισμό έναν εκ των βασικών 
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δικαιώματά τους να θυσιάσουν στο βωμό αυτής της οικονομικής κρίσης και της 
κερδοφορίας ουσιαστικά των μονοπωλίων. Και στο κομμάτι των εργασιακών συνθηκών 
πριν από την οικονομική κρίση υπήρχε εντατικοποίηση της εργασίας, υπήρχε κυριαρχία 
των ελαστικών σχέσεων απασχόλησης, υπήρχαν ουσιαστικά απολύσεις και ανεργία και 
σήμερα λοιπόν με αφορμή και με άλλοθι την οικονομική καπιταλιστική κρίση αυτό που 
καλούνται οι εργαζόμενοι είναι πάλι να θυσιάσουν τα δικαιώματά τους με περισσότερες 
απολύσεις, με μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας. Από αυτή τη σκοπιά αυτή η 
πολιτική αν μη τι άλλο πρέπει να πούμε ότι όποιες δυνάμεις υποστηρίζουν αυτά τα μέτρα 
για διέξοδο από την κρίση δεν μπορούν να μιλάνε και για προώθηση της πρόληψης, διότι 
το σύνολο αυτών των μέτρων είναι ενάντια στην πρόληψη και υπονομεύουν την υγεία. Θα 
ήθελα επίσης να πω ότι γενικότερα όλος ο σχεδιασμός που υπάρχει τα τελευταία χρόνια 
και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο 
χώρο της υγείας, ήταν ένας σχεδιασμός που βασικό του κριτήριο είχε πάντοτε τις 
επενδύσεις του κεφαλαίου σε αυτό το χώρο. Στην ουσία σαν παράπλευρη παρενέργεια 
καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζομένων και αυτό μπορεί να φανεί και στο κομμάτι που 
αφορά τα ΣΔΙΤ που προχωράνε αυτή τη στιγμή από την πολιτική στην αποασυλοποίηση 
στο χώρο της ψυχικής υγείας από όλα τα μέτρα που προωθούνται για τον ιατρικό 
τουρισμό και τη διασυνοριακή περίθαλψη. Στα πλαίσια αυτών των πολιτικών η πρόληψη 
έχει μετατραπεί σε διαχείριση των νοσημάτων από εκεί που ήταν κρατική ευθύνη να 
παρεμβαίνει το κράτος για τη δημόσια υγεία ξαφνικά έχει γίνει αποκλειστική ευθύνη του 
εργαζόμενου να προστατεύει την υγεία του και να ενημερώνεται. Επιπλέον εκεί που πάλι 
υπήρχε κρατική ευθύνη και στο κομμάτι του κόστους και στο κομμάτι της παροχής 
υπηρεσιών υγείας για τις υπηρεσίες υγείας τώρα ένα συνονθύλευμα από δημοτικά 
ιατρεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καλούνται ουσιαστικά 
να πουλάνε στα ασφαλιστικά ταμεία και στους εργαζόμενους υπηρεσίες υγείας. Σ’ αυτήν 
ακριβώς την κατεύθυνση θεωρούμε ότι είναι και το νέο σχέδιο νόμου για την 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή ουσιαστικά ενισχύει την επιχειρηματική 
δραστηριότητα βαφτίζοντας όλο αυτό το συνονθύλευμα δίκτυο πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας. Επίσης περικόπτει παροχές από τα ασφαλιστικά ταμεία μέσα από τα 
ιατρικά πρωτόκολλα που στην ουσία είναι οικονομικά πρωτόκολλα και μέσα από τι 
πιστωτικό όριο υπάρχει στην ηλεκτρονική κάρτα υγείας. Για το Κομουνιστικό Κόμμα το 
αποκλειστικό κριτήριο για το πώς πρέπει να σχεδιάζονται και να αναπτύσσονται οι 
υπηρεσίες υγείας, είναι η ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών. Δεν μπορούμε 
να δεχτούμε ότι τεράστιος πλούτος που παράγεται δεν μπορεί να πηγαίνει για την πλήρη 
και δωρεάν κάλυψη των αναγκών υγείας των εργαζομένων, αλλά πρέπει να πληρώνουν 
από την τσέπη τους, πρέπει να πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία αντιθέτως μπορεί να 
πηγαίνει για την επιχορήγηση των μονοπωλίων και κυρίως μπροστά στην οικονομική 
κρίση. Με βάση αυτό το κριτήριο αντιπαλεύουμε την αντιλαϊκή πολιτική και 
διαμορφώνουμε και τη θέση μας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το ρόλο που μπορεί να 
έχει στην πρόληψη. Κατά τη γνώμη μας ο ρόλος που πρέπει να έχει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση στο κομμάτι της πρόληψης, είναι να μη στηρίζεται στις πολιτικές 
εμπορευματοποίησης των κοινωνικών αγαθών, να μην εκφράζει σε τοπικό επίπεδο τις 
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ότι τα θέματα τα οποία έχουν βάλει είναι πάρα πολύ σοβαρά όπως παραδείγματος χάριν 
η πρόληψη στα τροχαία ατυχήματα. Εάν όμως αγαπητοί φίλες και φίλοι ενημερωθεί καλά 
ο κόσμος για την οδική ασφάλεια, τότε να είστε βέβαιοι ότι πάρα πολλά άτομα θα 
προστατευθούν από αναπηρίες, από απώλειες ζωής και με ένα κόστος οικονομικό του 
κράτους. Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για την διατροφική αλυσίδα διότι 
σήμερα και τα διάφορα καρδιαγγειακά νοσήματα, και ο ζαχαρώδης διαβήτης, αλλά και 
άλλα οφείλονται στην κακή διατροφική αλυσίδα. Ακόμη και νοσήματα, όπως είναι ο 
καρκίνος, μπορεί κάλλιστα με την πρόληψη να προβλεφθεί και έτσι να έχει πολύ 
καλύτερη πορεία, ακόμη και να σωθεί η ζωή από τη νόσο αυτή. Εγώ θα χαρώ ιδιαίτερα 
εάν πράγματι όλοι οι δήμοι λειτουργήσουν με αυτή την αποτελεσματικότητα με την όσο 
το δυνατόν δηλαδή καλύτερη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και όσο το δυνατόν 
καλύτερη συνειδητοποίηση των πολιτών της κάθε τοπικής κοινωνίας επάνω στο μεγάλο 
αυτό θέμα της πρόληψης. Η υπεύθυνη πολιτεία και όπως μας είπε προηγουμένως και ο 
αρμόδιος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι πράγματι στηρίζει αυτή την 
ενέργεια, κλείνοντας θέλω να ευχηθώ αυτή η δραστηριοποίηση όλων των δήμων να είναι 
αποτελεσματική για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Να είστε καλά, υγεία, χαρά και 
δύναμη. 

, παρουσιάστρια:  Η κυρία Κατερίνα Μιχαλιού, μέλος της κεντρικής 
επιτροπής του ΚΚΕ. 

, Μέλος της κεντρικής επιτροπής του 
ΚΚΕ: Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του τμήματος υγείας και 
πρόνοιας της κεντρικής επιτροπής του κομμουνιστικού 
κόμματος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διαδημοτικό Δίκτυο 
για την πρόσκληση στις εργασίες του συνεδρίου και να δώσω 
και εγώ τις ευχαριστίες μου. Το συνέδριο αυτό γίνεται σε μια 
ιδιαίτερη συγκυρία της οικονομικής κρίσης που στην ουσία 
προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία και τρομοκρατία στο σύνολο 
των εργαζομένων για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην 
υγεία, στην εργασία, στη ζωή τους γενικά. Νομίζω ότι αυτό το 

κομμάτι δεν πρέπει να προσπεραστεί στο συγκεκριμένο συνέδριο γιατί ουσιαστικά μιλάμε 
για την πρόληψη, για τους όρους δηλαδή που διαμορφώνουν το βασικό όρο που 
διαμορφώνει την υγεία. Από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι δικαίως ανησυχούν οι 
εργαζόμενοι, διότι το σύνολο των μέτρων που προτείνονται αυτή τη στιγμή από τα 
περισσότερα κόμματα είναι μέτρα ενάντια στο σύνολο των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων. Αυτό φαίνεται και στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα 
στην υγεία και πριν από την οικονομική κρίση στο όνομα της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μιλούσαμε για 
μείωση των κοινωνικών δαπανών που είχε τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην υγεία. 
Ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη αφαίμαξη του εισοδήματος και των ασφαλιστικών ταμείων 
για υπηρεσίες υγείας, υπάρχει μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της 
υγείας και σήμερα μπροστά στην κρίση καλούνται οι εργαζόμενοι ουσιαστικά και άλλα 
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δικαιώματά τους να θυσιάσουν στο βωμό αυτής της οικονομικής κρίσης και της 
κερδοφορίας ουσιαστικά των μονοπωλίων. Και στο κομμάτι των εργασιακών συνθηκών 
πριν από την οικονομική κρίση υπήρχε εντατικοποίηση της εργασίας, υπήρχε κυριαρχία 
των ελαστικών σχέσεων απασχόλησης, υπήρχαν ουσιαστικά απολύσεις και ανεργία και 
σήμερα λοιπόν με αφορμή και με άλλοθι την οικονομική καπιταλιστική κρίση αυτό που 
καλούνται οι εργαζόμενοι είναι πάλι να θυσιάσουν τα δικαιώματά τους με περισσότερες 
απολύσεις, με μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας. Από αυτή τη σκοπιά αυτή η 
πολιτική αν μη τι άλλο πρέπει να πούμε ότι όποιες δυνάμεις υποστηρίζουν αυτά τα μέτρα 
για διέξοδο από την κρίση δεν μπορούν να μιλάνε και για προώθηση της πρόληψης, διότι 
το σύνολο αυτών των μέτρων είναι ενάντια στην πρόληψη και υπονομεύουν την υγεία. Θα 
ήθελα επίσης να πω ότι γενικότερα όλος ο σχεδιασμός που υπάρχει τα τελευταία χρόνια 
και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο 
χώρο της υγείας, ήταν ένας σχεδιασμός που βασικό του κριτήριο είχε πάντοτε τις 
επενδύσεις του κεφαλαίου σε αυτό το χώρο. Στην ουσία σαν παράπλευρη παρενέργεια 
καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζομένων και αυτό μπορεί να φανεί και στο κομμάτι που 
αφορά τα ΣΔΙΤ που προχωράνε αυτή τη στιγμή από την πολιτική στην αποασυλοποίηση 
στο χώρο της ψυχικής υγείας από όλα τα μέτρα που προωθούνται για τον ιατρικό 
τουρισμό και τη διασυνοριακή περίθαλψη. Στα πλαίσια αυτών των πολιτικών η πρόληψη 
έχει μετατραπεί σε διαχείριση των νοσημάτων από εκεί που ήταν κρατική ευθύνη να 
παρεμβαίνει το κράτος για τη δημόσια υγεία ξαφνικά έχει γίνει αποκλειστική ευθύνη του 
εργαζόμενου να προστατεύει την υγεία του και να ενημερώνεται. Επιπλέον εκεί που πάλι 
υπήρχε κρατική ευθύνη και στο κομμάτι του κόστους και στο κομμάτι της παροχής 
υπηρεσιών υγείας για τις υπηρεσίες υγείας τώρα ένα συνονθύλευμα από δημοτικά 
ιατρεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καλούνται ουσιαστικά 
να πουλάνε στα ασφαλιστικά ταμεία και στους εργαζόμενους υπηρεσίες υγείας. Σ’ αυτήν 
ακριβώς την κατεύθυνση θεωρούμε ότι είναι και το νέο σχέδιο νόμου για την 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή ουσιαστικά ενισχύει την επιχειρηματική 
δραστηριότητα βαφτίζοντας όλο αυτό το συνονθύλευμα δίκτυο πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας. Επίσης περικόπτει παροχές από τα ασφαλιστικά ταμεία μέσα από τα 
ιατρικά πρωτόκολλα που στην ουσία είναι οικονομικά πρωτόκολλα και μέσα από τι 
πιστωτικό όριο υπάρχει στην ηλεκτρονική κάρτα υγείας. Για το Κομουνιστικό Κόμμα το 
αποκλειστικό κριτήριο για το πώς πρέπει να σχεδιάζονται και να αναπτύσσονται οι 
υπηρεσίες υγείας, είναι η ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών. Δεν μπορούμε 
να δεχτούμε ότι τεράστιος πλούτος που παράγεται δεν μπορεί να πηγαίνει για την πλήρη 
και δωρεάν κάλυψη των αναγκών υγείας των εργαζομένων, αλλά πρέπει να πληρώνουν 
από την τσέπη τους, πρέπει να πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία αντιθέτως μπορεί να 
πηγαίνει για την επιχορήγηση των μονοπωλίων και κυρίως μπροστά στην οικονομική 
κρίση. Με βάση αυτό το κριτήριο αντιπαλεύουμε την αντιλαϊκή πολιτική και 
διαμορφώνουμε και τη θέση μας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το ρόλο που μπορεί να 
έχει στην πρόληψη. Κατά τη γνώμη μας ο ρόλος που πρέπει να έχει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση στο κομμάτι της πρόληψης, είναι να μη στηρίζεται στις πολιτικές 
εμπορευματοποίησης των κοινωνικών αγαθών, να μην εκφράζει σε τοπικό επίπεδο τις 
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ότι τα θέματα τα οποία έχουν βάλει είναι πάρα πολύ σοβαρά όπως παραδείγματος χάριν 
η πρόληψη στα τροχαία ατυχήματα. Εάν όμως αγαπητοί φίλες και φίλοι ενημερωθεί καλά 
ο κόσμος για την οδική ασφάλεια, τότε να είστε βέβαιοι ότι πάρα πολλά άτομα θα 
προστατευθούν από αναπηρίες, από απώλειες ζωής και με ένα κόστος οικονομικό του 
κράτους. Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για την διατροφική αλυσίδα διότι 
σήμερα και τα διάφορα καρδιαγγειακά νοσήματα, και ο ζαχαρώδης διαβήτης, αλλά και 
άλλα οφείλονται στην κακή διατροφική αλυσίδα. Ακόμη και νοσήματα, όπως είναι ο 
καρκίνος, μπορεί κάλλιστα με την πρόληψη να προβλεφθεί και έτσι να έχει πολύ 
καλύτερη πορεία, ακόμη και να σωθεί η ζωή από τη νόσο αυτή. Εγώ θα χαρώ ιδιαίτερα 
εάν πράγματι όλοι οι δήμοι λειτουργήσουν με αυτή την αποτελεσματικότητα με την όσο 
το δυνατόν δηλαδή καλύτερη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και όσο το δυνατόν 
καλύτερη συνειδητοποίηση των πολιτών της κάθε τοπικής κοινωνίας επάνω στο μεγάλο 
αυτό θέμα της πρόληψης. Η υπεύθυνη πολιτεία και όπως μας είπε προηγουμένως και ο 
αρμόδιος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι πράγματι στηρίζει αυτή την 
ενέργεια, κλείνοντας θέλω να ευχηθώ αυτή η δραστηριοποίηση όλων των δήμων να είναι 
αποτελεσματική για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Να είστε καλά, υγεία, χαρά και 
δύναμη. 

, παρουσιάστρια:  Η κυρία Κατερίνα Μιχαλιού, μέλος της κεντρικής 
επιτροπής του ΚΚΕ. 

, Μέλος της κεντρικής επιτροπής του 
ΚΚΕ: Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του τμήματος υγείας και 
πρόνοιας της κεντρικής επιτροπής του κομμουνιστικού 
κόμματος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διαδημοτικό Δίκτυο 
για την πρόσκληση στις εργασίες του συνεδρίου και να δώσω 
και εγώ τις ευχαριστίες μου. Το συνέδριο αυτό γίνεται σε μια 
ιδιαίτερη συγκυρία της οικονομικής κρίσης που στην ουσία 
προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία και τρομοκρατία στο σύνολο 
των εργαζομένων για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην 
υγεία, στην εργασία, στη ζωή τους γενικά. Νομίζω ότι αυτό το 

κομμάτι δεν πρέπει να προσπεραστεί στο συγκεκριμένο συνέδριο γιατί ουσιαστικά μιλάμε 
για την πρόληψη, για τους όρους δηλαδή που διαμορφώνουν το βασικό όρο που 
διαμορφώνει την υγεία. Από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι δικαίως ανησυχούν οι 
εργαζόμενοι, διότι το σύνολο των μέτρων που προτείνονται αυτή τη στιγμή από τα 
περισσότερα κόμματα είναι μέτρα ενάντια στο σύνολο των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων. Αυτό φαίνεται και στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα 
στην υγεία και πριν από την οικονομική κρίση στο όνομα της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μιλούσαμε για 
μείωση των κοινωνικών δαπανών που είχε τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην υγεία. 
Ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη αφαίμαξη του εισοδήματος και των ασφαλιστικών ταμείων 
για υπηρεσίες υγείας, υπάρχει μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της 
υγείας και σήμερα μπροστά στην κρίση καλούνται οι εργαζόμενοι ουσιαστικά και άλλα 
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μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ατομική ευθύνη και μόνο στο επίπεδο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται στη βάση διεπιστημονικών ομάδων 
και όχι ενός μεμονωμένου γιατρού και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές φυσικά πρέπει να έχουν 
σταθερή θέση εργασίας και επαγγελματικά δικαιώματα και ασφαλιστικά. Είναι φανερό 
ότι βασικό εμπόδιο στην υλοποίηση αυτών των στόχων δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από 
την υποοικονομική ανάπτυξη που υποστηρίζει τα συμφέροντα των μονοπωλίων, 
ειδικότερα και στην υγεία, στο φάρμακο, ο ιδιωτικός τομέας. Το Κομουνιστικό Κόμμα 
καλεί τους εργαζόμενους, τις λαϊκές οικογένειες, τους μισθωτούς και 
αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες στην υγεία να μη δεχτούν αυτές τις πολιτικές, να μην 
αναστείλουν με τις διεκδικήσεις τους, να μη δεχτούν να πληρώσουν την καπιταλιστική 
κρίση και με την υγεία τους. Η διέξοδος βρίσκεται στο κεντρικό σχεδιασμό της 
οικονομικής ζωής και της υγείας με γνώμονα την ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών 
αναγκών. Προϋπόθεση για την εφαρμογή είναι η κοινωνική και κρατική ιδιοκτησία σε 
συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, η πάλη για αυτόν τον στόχο κατά τη γνώμη μας είναι 
πάλη για την προστασία της ατομικής και της δημόσιας υγείας. Ευχαριστώ. 

, παρουσιάστρια:  Οφείλω να πω ότι εκλήθησαν εκπρόσωποι από όλα 
τα κόμματα, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε έχουμε τις συνήθεις απώλειες καθώς κάποιοι δεν 
ήρθαν, κάποιοι δεν τα κατάφεραν, κάποιοι έπρεπε να είναι ταυτόχρονα κάπου αλλού. Όλα 
αυτά είναι τα γνωστά γι’ αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας ζητήσω και βεβαίως την άδεια να 
προτάξω την επόμενη ομιλήτρια γιατί κι εκείνη θέλει να βρεθεί στα εγκαίνια στα οποία θα 
παραστεί και ο κύριος Αβραμόπουλος είναι η κυρία Βαρβάρα Ανεμοδουρά, Πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. 

, Πρόεδρος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου 
Πειραιά: Κύριε δήμαρχε και ιδρυτή του Διαδημοτικού 
Δικτύου, κύριε πρόεδρε του ΟΛΠ, κύριοι πρόεδροι, κύριοι 
δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι χαιρετίζω τις εργασίες του 5ου 
Συνεδρίου του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και μεταφέρω και τις ευχές όλου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Θα 
ήθελα όμως ιδιαιτέρως να συγχαρώ για την πρωτοβουλία 
της σύλληψης αυτής της ιδέας του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το φίλο και συνάδελφο 

κύριο Γιώργο Πατούλη το Δήμαρχο Αμαρουσίου. Πραγματικά χρόνια τώρα ήθελε να 
δημιουργήσει αυτή τη σημαντική ενότητα που θα παρείχε υπηρεσίες πρόληψης στους 
δημότες, ανεξαρτήτως σε ποια κοινωνική ομάδα και σε ποια οικονομική κατάσταση είναι. 
Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και τους δημάρχους, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει αυτό το 
έργο του Διαδημοτικού Δικτύου Πρόληψης και Υγείας. Το σημείο που θα ήθελα να δείξω 
την περισσότερη προσοχή είναι το θέμα της πρόληψης, της ενημέρωσης και της εστίασης 
των προβλημάτων υγείας που πρέπει να απασχολεί τους δήμους και γενικότερα την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ίσως εκεί μπορούν να βοηθήσουν διότι η πρόληψη, η ενημέρωση 
είναι το παν προκειμένου να μειωθεί η νοσηρότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
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ελαστικές σχέσεις απασχόλησης στα ιατρεία, στις δομές, στις υπηρεσίες καθαρισμού. 
Ουσιαστικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι προκαλούν προβλήματα υγείας ψυχικής και 
σωματικής στους εργαζόμενους, ουσιαστικά να μη δεχτεί να είναι ο φορέας της 
διαχείρισης της ακραίας φτώχειας μπροστά στην οικονομική κρίση. Η αποδοχή αυτών 
των πολιτικών δε συνάδει με την λογική της πρόληψης και δυστυχώς η πλειοψηφία των 
εκλεγμένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τα περισσότερα κόμματα είναι σ’ αυτή τη 
λογική. Απ’ την άλλη δεν παραβλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται απ’ την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για να καλύψουμε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στο δημόσιο τομέα της 
υγείας. Είναι μια προσπάθεια που προσπαθεί να καλύψει ένα κενό. Θεωρούμε όμως ότι 
είναι αποσπασματικές και υποτυπώδεις υπηρεσίες, ότι ασχολούνται με μεμονωμένες 
ουσιαστικά ασθένειες, στην ουσία και σε ένα βαθμό με τη λογική του εθελοντισμού 
υπονομεύουν και τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων που δουλεύουν εκεί. Δεν 
αμφισβητούμε ότι θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν αυτές οι υπηρεσίες, από την άλλη 
όμως το να δέχεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μεταφερθεί η κρατική ευθύνη στη δική της 
αρμοδιότητα έχει και τις αντίστοιχες επιπτώσεις. Το έχουμε βιώσει αυτό για το πώς έχουν 
λειτουργήσει άλλες αρμοδιότητες που πέρασαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ελλείψεις 
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στις υπηρεσίες ουσιαστικά κατ’ οίκον νοσηλείας και 
βοήθειας στο σπίτι, πληρωμές από τους εργαζόμενους για υπηρεσίες, όπως τα 
κολυμβητήρια. Μια σειρά λοιπόν από ελλείψεις και πληρωμές των εργαζομένων που 
έρχονται να απαντήσουν στην παρακράτηση ουσιαστικά της χορήγησης από το κράτος 
προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τη λογική της ιδιωτικοποίησης και 
εμπορευματοποίησης της υγείας. Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής βρίσκεται η θέση 
του ΚΚΕ. Υποστηρίζουμε λοιπόν ότι είναι αδύνατη η ουσιαστική προστασία της υγείας 
χωρίς τη διασφάλιση σταθερής εργασίας, ελεύθερου χρόνου, μισθών που να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Η διέξοδος πρέπει να αναζητηθεί στον 
αντίποδα της απατηλής, κατά τη γνώμη μας, πρότασης για αρμονική συνύπαρξη στον 
ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ουσιαστικά πρέπει να υπάρξει κατάργηση κάθε 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην υγεία και στο φάρμακο να καταργηθεί η εισφορά 
των εργαζομένων στον κλάδο υγείας, να αυξηθεί η φορολογία των επιχειρήσεων για να 
μπορέσουν να γίνουν δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. 
Υποστηρίζουμε ότι είναι απόλυτα ρεαλιστική και εφικτή η παροχή δωρεάν υπηρεσιών και 
φαρμάκων για όλο το λαό με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με χρηματοδότηση από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας της υγείας και 
της πρόληψης στα πλαίσια αυτού του συστήματος με δημόσια κέντρα υγείας που θα 
αποτελούν και το κέντρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μ’ αυτούς τους όρους, 
μπορούν να λειτουργούν όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες ενιαία, κεντρικά σχεδιασμένα με 
συστηματική και οργανωμένη πολιτική υγείας και όχι άναρχα και ευκαιριακά ανάλογα με 
το διαμορφωμένο κέρδος. Για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών υγείας, όπως η 
πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου ανύπαρκτη ή μόνο στον ιδιωτικό τομέα 
ουσιαστικά, για τη σχολική υγεία, για την προαγωγή της ψυχικής υγείας που αυτή τη 
στιγμή είναι υπό διωγμό, για τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, να θυμηθούμε όλοι τα 
περιστατικά ρύπανσης στον Ασωπό και όλα τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά που δεν 
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μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ατομική ευθύνη και μόνο στο επίπεδο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται στη βάση διεπιστημονικών ομάδων 
και όχι ενός μεμονωμένου γιατρού και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές φυσικά πρέπει να έχουν 
σταθερή θέση εργασίας και επαγγελματικά δικαιώματα και ασφαλιστικά. Είναι φανερό 
ότι βασικό εμπόδιο στην υλοποίηση αυτών των στόχων δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από 
την υποοικονομική ανάπτυξη που υποστηρίζει τα συμφέροντα των μονοπωλίων, 
ειδικότερα και στην υγεία, στο φάρμακο, ο ιδιωτικός τομέας. Το Κομουνιστικό Κόμμα 
καλεί τους εργαζόμενους, τις λαϊκές οικογένειες, τους μισθωτούς και 
αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες στην υγεία να μη δεχτούν αυτές τις πολιτικές, να μην 
αναστείλουν με τις διεκδικήσεις τους, να μη δεχτούν να πληρώσουν την καπιταλιστική 
κρίση και με την υγεία τους. Η διέξοδος βρίσκεται στο κεντρικό σχεδιασμό της 
οικονομικής ζωής και της υγείας με γνώμονα την ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών 
αναγκών. Προϋπόθεση για την εφαρμογή είναι η κοινωνική και κρατική ιδιοκτησία σε 
συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, η πάλη για αυτόν τον στόχο κατά τη γνώμη μας είναι 
πάλη για την προστασία της ατομικής και της δημόσιας υγείας. Ευχαριστώ. 

, παρουσιάστρια:  Οφείλω να πω ότι εκλήθησαν εκπρόσωποι από όλα 
τα κόμματα, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε έχουμε τις συνήθεις απώλειες καθώς κάποιοι δεν 
ήρθαν, κάποιοι δεν τα κατάφεραν, κάποιοι έπρεπε να είναι ταυτόχρονα κάπου αλλού. Όλα 
αυτά είναι τα γνωστά γι’ αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας ζητήσω και βεβαίως την άδεια να 
προτάξω την επόμενη ομιλήτρια γιατί κι εκείνη θέλει να βρεθεί στα εγκαίνια στα οποία θα 
παραστεί και ο κύριος Αβραμόπουλος είναι η κυρία Βαρβάρα Ανεμοδουρά, Πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. 

, Πρόεδρος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου 
Πειραιά: Κύριε δήμαρχε και ιδρυτή του Διαδημοτικού 
Δικτύου, κύριε πρόεδρε του ΟΛΠ, κύριοι πρόεδροι, κύριοι 
δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι χαιρετίζω τις εργασίες του 5ου 
Συνεδρίου του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και μεταφέρω και τις ευχές όλου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Θα 
ήθελα όμως ιδιαιτέρως να συγχαρώ για την πρωτοβουλία 
της σύλληψης αυτής της ιδέας του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το φίλο και συνάδελφο 

κύριο Γιώργο Πατούλη το Δήμαρχο Αμαρουσίου. Πραγματικά χρόνια τώρα ήθελε να 
δημιουργήσει αυτή τη σημαντική ενότητα που θα παρείχε υπηρεσίες πρόληψης στους 
δημότες, ανεξαρτήτως σε ποια κοινωνική ομάδα και σε ποια οικονομική κατάσταση είναι. 
Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και τους δημάρχους, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει αυτό το 
έργο του Διαδημοτικού Δικτύου Πρόληψης και Υγείας. Το σημείο που θα ήθελα να δείξω 
την περισσότερη προσοχή είναι το θέμα της πρόληψης, της ενημέρωσης και της εστίασης 
των προβλημάτων υγείας που πρέπει να απασχολεί τους δήμους και γενικότερα την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ίσως εκεί μπορούν να βοηθήσουν διότι η πρόληψη, η ενημέρωση 
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ελαστικές σχέσεις απασχόλησης στα ιατρεία, στις δομές, στις υπηρεσίες καθαρισμού. 
Ουσιαστικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι προκαλούν προβλήματα υγείας ψυχικής και 
σωματικής στους εργαζόμενους, ουσιαστικά να μη δεχτεί να είναι ο φορέας της 
διαχείρισης της ακραίας φτώχειας μπροστά στην οικονομική κρίση. Η αποδοχή αυτών 
των πολιτικών δε συνάδει με την λογική της πρόληψης και δυστυχώς η πλειοψηφία των 
εκλεγμένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τα περισσότερα κόμματα είναι σ’ αυτή τη 
λογική. Απ’ την άλλη δεν παραβλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται απ’ την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για να καλύψουμε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στο δημόσιο τομέα της 
υγείας. Είναι μια προσπάθεια που προσπαθεί να καλύψει ένα κενό. Θεωρούμε όμως ότι 
είναι αποσπασματικές και υποτυπώδεις υπηρεσίες, ότι ασχολούνται με μεμονωμένες 
ουσιαστικά ασθένειες, στην ουσία και σε ένα βαθμό με τη λογική του εθελοντισμού 
υπονομεύουν και τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων που δουλεύουν εκεί. Δεν 
αμφισβητούμε ότι θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν αυτές οι υπηρεσίες, από την άλλη 
όμως το να δέχεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μεταφερθεί η κρατική ευθύνη στη δική της 
αρμοδιότητα έχει και τις αντίστοιχες επιπτώσεις. Το έχουμε βιώσει αυτό για το πώς έχουν 
λειτουργήσει άλλες αρμοδιότητες που πέρασαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ελλείψεις 
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στις υπηρεσίες ουσιαστικά κατ’ οίκον νοσηλείας και 
βοήθειας στο σπίτι, πληρωμές από τους εργαζόμενους για υπηρεσίες, όπως τα 
κολυμβητήρια. Μια σειρά λοιπόν από ελλείψεις και πληρωμές των εργαζομένων που 
έρχονται να απαντήσουν στην παρακράτηση ουσιαστικά της χορήγησης από το κράτος 
προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τη λογική της ιδιωτικοποίησης και 
εμπορευματοποίησης της υγείας. Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής βρίσκεται η θέση 
του ΚΚΕ. Υποστηρίζουμε λοιπόν ότι είναι αδύνατη η ουσιαστική προστασία της υγείας 
χωρίς τη διασφάλιση σταθερής εργασίας, ελεύθερου χρόνου, μισθών που να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Η διέξοδος πρέπει να αναζητηθεί στον 
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συνιστώσα της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο είναι το πρώτο σημείο επαφής 
του ατόμου της οικογένειας και της κοινότητας με το σύστημα υγείας και συνιστά βασική 
προϋπόθεση για μια συνεχιζόμενη και ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας. Δεν είναι απλά και 
μόνο το σύνολο των υπηρεσιών και προγραμμάτων της παραδοσιακά καλούμενης 
ανοιχτής ή έξω νοσοκομειακής φροντίδας, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα 
υπηρεσιών εξασφαλίζοντας υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγείας, θεραπείας, 
αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θεωρείται 
ένα βασικό χαρακτηριστικό του υγειονομικού συστήματος στα πλαίσια ενός 
ολοκληρωμένου και συνεχούς σχεδίου παροχής υγειονομικών υπηρεσιών και όχι ένα 
πρόσθετο και αποκομμένο από το υπόλοιπο σύστημα υγείας τμήμα. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση οφείλει και πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη συστήματος 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας. Η Αθήνα για παράδειγμα όπως και άλλοι 
δήμοι έχει μακρά ιστορία στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής με σκοπό την προάσπιση 
υγείας του πολίτη, την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική συνοχή και την προστασία 
των δικαιωμάτων των δημοτών της. Ακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο δήμος Αθηναίων όπως και άλλοι δήμοι, αναφέρθηκε 
και από τον Υπουργό πριν, έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία εξασφάλισε την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία αστικού τύπου κέντρων υγείας. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης μαζί με το δίκτυο και την ΚΕΔΚΕ, εδώ θα μου επιτρέψετε μια μικρή 
παρένθεση, διότι παραλήφθηκε να αναφερθεί προηγουμένως από τον Υπουργό ότι όλα τα 
δίκτυα των δομών υγείας αλλά και οποιαδήποτε άλλης πρωτοβουλίας λειτουργίας 
συνεργασίας διαδημοτικής των δήμων της χώρας βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της 
παρακολούθησης, της υποστήριξης και της δημιουργικής συνεργασίας της κεντρικής 
ένωσης δήμων και κοινοτήτων. Πρωτοβουλίες σαν την εξαιρετική πρωτοβουλία του 
Προέδρου του δικτύου δομών υγείας και των συναδέλφων όλων που στηρίζουν αυτή την 
προσπάθεια πάντοτε ήταν, είναι και θα είναι παρούσα. Θα παρεμβαίνει, θα προτείνει στην 
κεντρική διοίκηση, στην κεντρική εξουσία, στην εκάστοτε κυβέρνηση προτάσεις, θέματα 
τα οποία θα βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν μπορεί 
να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η γνώση που αποκομίζεται από την ανάπτυξη τέτοιων 
δομών υγείας στο δήμο Αθηναίων, στους άλλους δήμους, στο Βύρωνα όπως και λοιπά. 
Αναφέρθηκε πριν για τη δημιουργία και άλλων παρόμοιων στις υπόλοιπες αστικές 
περιοχές της χώρας. Το συνέδριο αυτό θα επιβεβαιώσει για ακόμα μία φορά το υψηλό 
επίπεδο και τις δραστηριότητες που υπάρχουν στις λειτουργίες των οργανισμών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διαθέτουν δομές πρόληψης υγείας και τις θετικές προοπτικές 
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ. Το σημερινό 
συνέδριο αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η αυτοδιοίκηση είναι αξιόπιστος 
συνομιλητής και φερέγγυος πάνω από όλα λειτουργός πολιτικών, κοινωνικής πρόνοιας 
και αλληλεγγύης. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. 
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προβλήματα υγείας. Είναι πολύ σημαντικό, πολλές φορές βλέπουμε ότι καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε θέματα υγείας, τα οποία θα είχαν αποφευχθεί εάν είχαν αντιμετωπιστεί 
πριν ακόμα δημιουργηθούν. Στη χώρα μας τελευταία η πρόληψη πρέπει να λάβει και ένα 
χαρακτήρα τελείως ιδιαίτερο με τον μεγάλο αριθμό μεταναστών που έχουμε και 
οικονομικών μεταναστών με τις συνθήκες εργασίας τις οποίες εργάζονται, άλλωστε η 
κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες της. Πιστεύω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει 
εκεί κυρίως να ασχοληθεί, διότι πολλές φορές βλέπουμε να υπάρχουνε δημοτικά ιατρεία 
παροχής υπηρεσιών υγείας και να μην ασχολούνται με την πρόληψη. Η υγεία νομίζω ότι 
πρέπει να παρέχεται από την πολιτεία, πρέπει να παρέχεται από οργανωμένες ομάδες οι 
οποίες θα είναι και κατάλληλα στελεχωμένες με προσωπικό ιατρικό, υγειονομικό και 
εξοπλισμό ενώ η πρόληψη απαιτεί περισσότερο επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων 
ιατρών, νοσηλευτών, ειδικών καθηγητών κ.τ.λ. που πραγματικά μπορούν από την πολύ 
μικρή ηλικία να δημιουργήσουν και δομές και συνείδηση πρόληψης και αντιμετώπισης 
προβλημάτων. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την οποία εξήγγειλε ο Υπουργός ότι θα 
συζητηθεί, θα είναι ένα από τα επόμενα νομοσχέδια. Ένα κομμάτι της είναι η πρόληψη και 
εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι και κυρίως η Τοπική Αυτοδιοίκηση να πάρει το μερίδιό 
της, άρα όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου που πραγματικά έχει ασχοληθεί κατ’ επανάληψη και 
αρκετοί συνάδελφοι ασχολούνται με θέματα πρόληψης, χαιρετίζει και εύχεται καλή 
επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Ευχαριστώ πολύ. 

, παρουσιάστρια:   Ο κύριος Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, Δήμαρχος 
Χαλανδρίου και εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ. 

, Δήμαρχος Χαλανδρίου και 
εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί 
συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να μεταφέρω το χαιρετισμό 
του προέδρου της ΚΕΔΚΕ και Δημάρχου Αθηναίων του 
Νικήτα Κακλαμάνη και την παράκλησή του για την 
κατανόηση όλων για την απουσία του. Η σημερινή μέρα 
είναι πραγματικά πολύ δύσκολη και δεν μπόρεσε να βρεθεί 
σε αυτό το πολύ σημαντικό για την αυτοδιοίκηση συνέδριο. 
Ο διαρκώς διευρυμένος ρόλος του ΟΤΑ συμπεριέλαβε 
κυρίως από τη δεκαετία του 90 και μετά και το πεδίο της 

κοινωνικής πολιτικής. Η επέκταση αυτή προέκυψε από συγκλίνουσες τάσεις τόσο σε 
κεντρικό όσο όμως και σε τοπικό επίπεδο. Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όντας 
εξορισμού εγγύτερα στο επίπεδο ανάδυσης και άρα δυνητικά βέλτιστου χειρισμού των 
απτών προβλημάτων κοινωνικής φύσεως όπως η οικογένεια, η γειτονιά και λοιπά 
βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση μεταξύ των εν γένει φορέων δημόσιας δράσης για 
την άσκηση πολιτικής στο κοινωνικό πεδίο. Εξαιτίας του έντονου ανθρωποκεντρικού 
χαρακτήρα των πολιτικών αυτών η Τοπική Αυτοδιοίκηση επεδίωξε την ανάληψη 
αντίστοιχων ευθυνών συμβατών πάντα και με τη διαπροσωπική φύση των πολιτικών 
σχέσεων στο τοπικό επίπεδο. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που αποτελεί την κύρια 
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οποίες θα είναι και κατάλληλα στελεχωμένες με προσωπικό ιατρικό, υγειονομικό και 
εξοπλισμό ενώ η πρόληψη απαιτεί περισσότερο επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων 
ιατρών, νοσηλευτών, ειδικών καθηγητών κ.τ.λ. που πραγματικά μπορούν από την πολύ 
μικρή ηλικία να δημιουργήσουν και δομές και συνείδηση πρόληψης και αντιμετώπισης 
προβλημάτων. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την οποία εξήγγειλε ο Υπουργός ότι θα 
συζητηθεί, θα είναι ένα από τα επόμενα νομοσχέδια. Ένα κομμάτι της είναι η πρόληψη και 
εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι και κυρίως η Τοπική Αυτοδιοίκηση να πάρει το μερίδιό 
της, άρα όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου που πραγματικά έχει ασχοληθεί κατ’ επανάληψη και 
αρκετοί συνάδελφοι ασχολούνται με θέματα πρόληψης, χαιρετίζει και εύχεται καλή 
επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Ευχαριστώ πολύ. 

, παρουσιάστρια:   Ο κύριος Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, Δήμαρχος 
Χαλανδρίου και εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ. 

, Δήμαρχος Χαλανδρίου και 
εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί 
συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να μεταφέρω το χαιρετισμό 
του προέδρου της ΚΕΔΚΕ και Δημάρχου Αθηναίων του 
Νικήτα Κακλαμάνη και την παράκλησή του για την 
κατανόηση όλων για την απουσία του. Η σημερινή μέρα 
είναι πραγματικά πολύ δύσκολη και δεν μπόρεσε να βρεθεί 
σε αυτό το πολύ σημαντικό για την αυτοδιοίκηση συνέδριο. 
Ο διαρκώς διευρυμένος ρόλος του ΟΤΑ συμπεριέλαβε 
κυρίως από τη δεκαετία του 90 και μετά και το πεδίο της 

κοινωνικής πολιτικής. Η επέκταση αυτή προέκυψε από συγκλίνουσες τάσεις τόσο σε 
κεντρικό όσο όμως και σε τοπικό επίπεδο. Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όντας 
εξορισμού εγγύτερα στο επίπεδο ανάδυσης και άρα δυνητικά βέλτιστου χειρισμού των 
απτών προβλημάτων κοινωνικής φύσεως όπως η οικογένεια, η γειτονιά και λοιπά 
βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση μεταξύ των εν γένει φορέων δημόσιας δράσης για 
την άσκηση πολιτικής στο κοινωνικό πεδίο. Εξαιτίας του έντονου ανθρωποκεντρικού 
χαρακτήρα των πολιτικών αυτών η Τοπική Αυτοδιοίκηση επεδίωξε την ανάληψη 
αντίστοιχων ευθυνών συμβατών πάντα και με τη διαπροσωπική φύση των πολιτικών 
σχέσεων στο τοπικό επίπεδο. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που αποτελεί την κύρια 
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υποστήριξή σας στο συνέδριο, ένα συνέδριο που πιστεύω ότι θα συμβάλλει σημαντικά σε 
κάθε επιτυχία, όπως κάθε χρόνο, στην επιστημονική κατάρτιση και ενημέρωσή σας. 
Ευχαριστώ πολύ. 

, παρουσιάστρια:  Ο κύριος Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου 
Πειραιά, κύριος Μαυρίδης. 

, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου 
Πειραιά: Θέλω να σας καλησπερίσω. Η θεματολογία του 
συνεδρίου βρίσκει τον Οδοντιατρικό Σύλλογο του Πειραιά 
έτοιμο από πολύ παλιά. Δεν μας απασχόλησε αυτή τη 
στιγμή η πρόληψη γιατί από το 1978 ξεκινήσαμε και 
αναπτύξαμε μέσω μιας επιτροπής προληπτικής, 
προγράμματα ξεκινώντας από τα σχολεία τα 
υποβαθμισμένα του Πειραιά. Μετά από μία δεκαετία 
είμαστε ο πρώτος σύλλογος που αποκτήσαμε μία κινητή 

μονάδα οδοντιατρικής, προσφορά τότε της εταιρίας ΑΙΜ όπου πια με συνθήκες 
οδοντιατρείου μπορέσαμε και επεκτείναμε τις δράσεις μας και έχουμε φτάσει μέχρι 
σήμερα σ’ αυτά τα 31 χρόνια που πέρασαν να δούμε πάνω από 70.000 χιλιάδες παιδιά. 
Κάποια από τα παιδιά αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ίσως στην ηλικία μου και λίγο 
μεγαλύτερα απλά αυτό είναι κάτι που πιστοποιεί την ευαισθησία που είχε ο 
οδοντιατρικός κόσμος του Πειραιά στο θέμα πρόληψη. Δεν μπορούσαμε να μην έρθουμε 
να καταθέσουμε και τις ευχές μας για καλή επιτυχία του συνεδρίου. Θα ήθελα 
δραττόμενος από την παρουσία και την αναφορά του Υπουργού Υγείας στο νομοσχέδιο, 
να τονίσω ότι για πρώτη φορά η οδοντιατρική και υπό μορφή θεραπείας, αλλά και υπό 
μορφή πρόληψης οροθετείται και παίρνει το ρόλο της, τόσο μέσα από το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, όσο και μέσα από τα ιδιωτικά οδοντιατρεία,θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή 
αυτό μέσα από τα πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων. Αναφερόμενος στον κύριο Πρόεδρο, 
θα ήθελα κύριε συνάδελφε ως προς την ιατρική ειδικότητα να πω τούτο, όλες αυτές οι 
προσπάθειες απαιτούν κάποια συστατικά, τα συστατικά αυτά είναι σίγουρα οι υποδομές, 
είναι σίγουρα η συνδρομή-αρωγή της πολιτείας και οικονομικά και σε επίπεδο 
στελέχωσης. Επιπλέον υπάρχουν και κάποια άλλα συστατικά που σα λαό μας 
χαρακτηρίζουν κι είναι ο εγωισμός, το μεράκι, η διάθεση προσφοράς, η ανιδιοτέλεια, η 
όρεξη να πράξουμε πάντα κάτι παραπάνω. Δυσανάλογα με τον πληθυσμό μας, ανά τους 
αιώνες, έχουμε προσφέρει σε τέχνες, επιστήμες και λαμπρές ιδέες στην ανθρωπότητα 
πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε εισπράξει. Πιο παλιά ήταν οι μεγάλες δυνάμεις 
τώρα είναι η G8, ή η G20. Θέλω να πω, φίλε δήμαρχε, ότι όσο υπάρχουν αυτά τα 
συστατικά στον Έλληνα πάντα θα πηγαίνουμε μπροστά και ας αφήσουμε αυτούς τους G8 
και τους G20 να μελαγχολούν επειδή και ο Ιπποκράτης και ο Ασκληπιός ήταν Έλληνες, 
επειδή στα πανεπιστήμιά τους θα διδάσκονται πάντα τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη 
και επειδή θα μένουνε εκστασιασμένοι μπροστά στη νίκη της Σαμοθράκης και την 
Αφροδίτη της Μήλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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, παρουσιάστρια: Η επόμενη αναγγελία έρχεται και με θερμά 
ευχαριστήρια γιατί αφορά τον κύριο Διονύση Μπεχράκη που είναι πρόεδρος του ΟΛΠ και 
τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη δωρεάν παραχώρηση αυτής της αίθουσας. 

, Πρόεδρος ΟΛΠ: Κύριε δήμαρχε, 
και πρόεδρε της επιτροπής του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί σύνεδροι κατ’ 
αρχήν επιτρέψτε μου ως πρόεδρος του ΟΛΠ να σας 
καλωσορίσω στο πρώτο λιμάνι και να σημειώσω ότι 
αποτελεί μεγάλη χαρά για εμάς να σας φιλοξενούμε σε 
αυτό το χώρο. Για να μπορέσετε να κάνετε το συνέδριό 
σας που θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι μας αφορά όλους μας, αφού το 
θέμα που διαπραγματεύεσθε είναι πολύ σημαντικό για τη 
δημόσια υγεία και οπωσδήποτε έχει προτεραιότητα για 

τον κάθε πολίτη και τον κάθε δημότη. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία και εφόσον 
αυτό μας γίνει κτήμα μας, τα οφέλη για κάθε πολίτη αλλά και για την κοινωνία συνολικά 
θα είναι απείρως θετικά. Ταυτόχρονα όμως το συνέδριο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
διότι η πρωτοβουλία των δήμων για την ανάπτυξη του δικτύου υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης είναι πολύ σημαντική, αφού οι δήμοι είναι οι πλησιέστεροι φορείς στους 
πολίτες και αναμφίβολα η ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας μόνο θετικά μπορεί να 
λειτουργήσει στην προσπάθεια για αναβάθμιση του συστήματος υγείας της χώρας μας. 
Με τις λίγες αυτές σκέψεις σας εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας και με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα μελετήσω τα αποτελέσματα του συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ. 

, παρουσιάστρια:  Ο κύριος Μάνος Κωνσταντινίδης, γενικός γραμματέας 
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά. 

, Γ.Γ. Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Πειραιά: Κύριε πρόεδρε του ΟΛΠ, κύριε πρόεδρε του 
Διαδημοτικού Δικτύου, κύριοι δήμαρχοι, με ιδιαίτερη χαρά 
θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου ως Γενικός Γραμματέας του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά να σας καλωσορίσω στο 
5ο πανελλήνιο συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. 
Το εν λόγω συνέδριο αποτελεί πλέον μια πρωτοβουλία, 
θεσμό του Διαδημοτικού Δικτύου για τη συνένωση των 
δήμων σχετικά με τον τομέα της πρόληψης, της υγείας και 
τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του. Αποτελεί 

μια πρωτοβουλία που δε θα μπορούσε να μη χρήζει της υποστήριξης και την αιγίδα του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο με την δραστηριότητά του 
τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υγείας αλλά και την στήριξή του σε ενέργειες που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη δικτύων ενημέρωσης και καλύτερης εξυπηρέτησης του 
καταναλωτικού κοινού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την 
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υποστήριξή σας στο συνέδριο, ένα συνέδριο που πιστεύω ότι θα συμβάλλει σημαντικά σε 
κάθε επιτυχία, όπως κάθε χρόνο, στην επιστημονική κατάρτιση και ενημέρωσή σας. 
Ευχαριστώ πολύ. 

, παρουσιάστρια:  Ο κύριος Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου 
Πειραιά, κύριος Μαυρίδης. 

, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου 
Πειραιά: Θέλω να σας καλησπερίσω. Η θεματολογία του 
συνεδρίου βρίσκει τον Οδοντιατρικό Σύλλογο του Πειραιά 
έτοιμο από πολύ παλιά. Δεν μας απασχόλησε αυτή τη 
στιγμή η πρόληψη γιατί από το 1978 ξεκινήσαμε και 
αναπτύξαμε μέσω μιας επιτροπής προληπτικής, 
προγράμματα ξεκινώντας από τα σχολεία τα 
υποβαθμισμένα του Πειραιά. Μετά από μία δεκαετία 
είμαστε ο πρώτος σύλλογος που αποκτήσαμε μία κινητή 

μονάδα οδοντιατρικής, προσφορά τότε της εταιρίας ΑΙΜ όπου πια με συνθήκες 
οδοντιατρείου μπορέσαμε και επεκτείναμε τις δράσεις μας και έχουμε φτάσει μέχρι 
σήμερα σ’ αυτά τα 31 χρόνια που πέρασαν να δούμε πάνω από 70.000 χιλιάδες παιδιά. 
Κάποια από τα παιδιά αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ίσως στην ηλικία μου και λίγο 
μεγαλύτερα απλά αυτό είναι κάτι που πιστοποιεί την ευαισθησία που είχε ο 
οδοντιατρικός κόσμος του Πειραιά στο θέμα πρόληψη. Δεν μπορούσαμε να μην έρθουμε 
να καταθέσουμε και τις ευχές μας για καλή επιτυχία του συνεδρίου. Θα ήθελα 
δραττόμενος από την παρουσία και την αναφορά του Υπουργού Υγείας στο νομοσχέδιο, 
να τονίσω ότι για πρώτη φορά η οδοντιατρική και υπό μορφή θεραπείας, αλλά και υπό 
μορφή πρόληψης οροθετείται και παίρνει το ρόλο της, τόσο μέσα από το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, όσο και μέσα από τα ιδιωτικά οδοντιατρεία,θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή 
αυτό μέσα από τα πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων. Αναφερόμενος στον κύριο Πρόεδρο, 
θα ήθελα κύριε συνάδελφε ως προς την ιατρική ειδικότητα να πω τούτο, όλες αυτές οι 
προσπάθειες απαιτούν κάποια συστατικά, τα συστατικά αυτά είναι σίγουρα οι υποδομές, 
είναι σίγουρα η συνδρομή-αρωγή της πολιτείας και οικονομικά και σε επίπεδο 
στελέχωσης. Επιπλέον υπάρχουν και κάποια άλλα συστατικά που σα λαό μας 
χαρακτηρίζουν κι είναι ο εγωισμός, το μεράκι, η διάθεση προσφοράς, η ανιδιοτέλεια, η 
όρεξη να πράξουμε πάντα κάτι παραπάνω. Δυσανάλογα με τον πληθυσμό μας, ανά τους 
αιώνες, έχουμε προσφέρει σε τέχνες, επιστήμες και λαμπρές ιδέες στην ανθρωπότητα 
πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε εισπράξει. Πιο παλιά ήταν οι μεγάλες δυνάμεις 
τώρα είναι η G8, ή η G20. Θέλω να πω, φίλε δήμαρχε, ότι όσο υπάρχουν αυτά τα 
συστατικά στον Έλληνα πάντα θα πηγαίνουμε μπροστά και ας αφήσουμε αυτούς τους G8 
και τους G20 να μελαγχολούν επειδή και ο Ιπποκράτης και ο Ασκληπιός ήταν Έλληνες, 
επειδή στα πανεπιστήμιά τους θα διδάσκονται πάντα τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη 
και επειδή θα μένουνε εκστασιασμένοι μπροστά στη νίκη της Σαμοθράκης και την 
Αφροδίτη της Μήλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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, παρουσιάστρια: Η επόμενη αναγγελία έρχεται και με θερμά 
ευχαριστήρια γιατί αφορά τον κύριο Διονύση Μπεχράκη που είναι πρόεδρος του ΟΛΠ και 
τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη δωρεάν παραχώρηση αυτής της αίθουσας. 

, Πρόεδρος ΟΛΠ: Κύριε δήμαρχε, 
και πρόεδρε της επιτροπής του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί σύνεδροι κατ’ 
αρχήν επιτρέψτε μου ως πρόεδρος του ΟΛΠ να σας 
καλωσορίσω στο πρώτο λιμάνι και να σημειώσω ότι 
αποτελεί μεγάλη χαρά για εμάς να σας φιλοξενούμε σε 
αυτό το χώρο. Για να μπορέσετε να κάνετε το συνέδριό 
σας που θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι μας αφορά όλους μας, αφού το 
θέμα που διαπραγματεύεσθε είναι πολύ σημαντικό για τη 
δημόσια υγεία και οπωσδήποτε έχει προτεραιότητα για 

τον κάθε πολίτη και τον κάθε δημότη. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία και εφόσον 
αυτό μας γίνει κτήμα μας, τα οφέλη για κάθε πολίτη αλλά και για την κοινωνία συνολικά 
θα είναι απείρως θετικά. Ταυτόχρονα όμως το συνέδριο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
διότι η πρωτοβουλία των δήμων για την ανάπτυξη του δικτύου υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης είναι πολύ σημαντική, αφού οι δήμοι είναι οι πλησιέστεροι φορείς στους 
πολίτες και αναμφίβολα η ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας μόνο θετικά μπορεί να 
λειτουργήσει στην προσπάθεια για αναβάθμιση του συστήματος υγείας της χώρας μας. 
Με τις λίγες αυτές σκέψεις σας εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας και με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα μελετήσω τα αποτελέσματα του συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ. 

, παρουσιάστρια:  Ο κύριος Μάνος Κωνσταντινίδης, γενικός γραμματέας 
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά. 

, Γ.Γ. Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Πειραιά: Κύριε πρόεδρε του ΟΛΠ, κύριε πρόεδρε του 
Διαδημοτικού Δικτύου, κύριοι δήμαρχοι, με ιδιαίτερη χαρά 
θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου ως Γενικός Γραμματέας του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά να σας καλωσορίσω στο 
5ο πανελλήνιο συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. 
Το εν λόγω συνέδριο αποτελεί πλέον μια πρωτοβουλία, 
θεσμό του Διαδημοτικού Δικτύου για τη συνένωση των 
δήμων σχετικά με τον τομέα της πρόληψης, της υγείας και 
τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του. Αποτελεί 

μια πρωτοβουλία που δε θα μπορούσε να μη χρήζει της υποστήριξης και την αιγίδα του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο με την δραστηριότητά του 
τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υγείας αλλά και την στήριξή του σε ενέργειες που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη δικτύων ενημέρωσης και καλύτερης εξυπηρέτησης του 
καταναλωτικού κοινού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την 
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πρέπει να λειτουργεί κι όταν δε λειτουργεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Ο εθελοντικός 
οργανισμός είναι ένας συμπληρωματικός οργανισμός κι έτσι πρέπει να είναι. Καμιά φορά 
δεν είναι γιατί μας αναγκάζουμε να μην είμαστε στα θέματα υγείας. Εν τάχει το «χαμόγελο 
του παιδιού» έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και μεθοδευμένο σύστημα, ένα τμήμα 
στήριξης παιδιών με προβλήματα υγείας με κινητές ιατρικές μονάδες ασθενοφόρων και 
πολιτικής ιατρικής που το έχουμε ονομάσει «Ιπποκράτης», από κάποια διαδικασία που 
έγινε τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσαμε. Καλύπτουμε όλες αυτές τις ανάγκες όπως 
επισκέψεις κατ’ οίκον σε παιδιά, συνεργασία με εθελοντές γιατρούς, επισκέψεις σε 
νοσοκομεία Παίδων, παροχή προσθετικής βοήθειας και όλα αυτά που χρειάζεται ένα 
παιδί. Προσπαθούμε να καλύψουμε νοσήλια, εκεί που τα παιδιά δεν μπορούν να 
καλυφθούν, είτε είναι παιδιά προσφύγων, είτε είναι παιδιά που έχουν έρθει στην Ελλάδα 
και δεν έχουν τις δυνατότητες. Στηρίζουμε τα παιδιά στο εξωτερικό σε συνεργασία με τα 
ασφαλιστικά ταμεία μέσω επικοινωνίας με προξενεία και όλα αυτά που χρειάζεται μια 
οικογένεια όταν το παιδί της έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, από τις δωρεάν μεταφράσεις 
που κάνουν οι εθελοντές μας για θέματα αποστολής ιατρικών μέχρι και τη συνεργασία με 
τις κινητές μονάδες που στέλνουμε παιδάκια με ογκολογικά προβλήματα από τη μια 
περιοχή της Ελλάδος στην άλλη. Πρέπει οι θεσμοί να λειτουργούν και αντί να οικτίρουμε 
και να φωνάζουμε για τους θεσμούς, όπως είναι το ΕΚΑΒ, είναι καλύτερο να το 
στηρίξουμε και να έρθουμε αρωγοί σε αυτό για να γίνει καλύτερο. Έτσι λοιπόν εμείς, το 
«χαμόγελο του παιδιού», στηρίζει το ΕΚΑΒ έχοντας συντάξει μέσα σε αυτό κινητές 
μονάδες νευρολογικές για παιδιά, πάντοτε με την έγκριση και την κλήση από το ΕΚΑΒ. 
Στο θέμα της πρόληψης το πρόγραμμα το έχουμε ονομάσει «Ιπποκράτης». Δεν είναι 
πρόγραμμα που παίρνουμε χρήματα, το τονίζω, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το 
εντάσσουμε και δίνουμε στους δήμους όπως αυτή τη στιγμή λειτουργεί στο δήμο 
Αμαρουσίου και σε άλλους δήμους όπου με τοπικούς γιατρούς από τα συστήματα γίνεται 
όλη αυτή η διαδικασία. Το πρόγραμμα υλοποιείται πάντοτε με τη συνεργασία των 
δημόσιων νοσοκομείων, των ιατρικών κέντρων και των ιατρικών και οδοντιατρικών 
συλλόγων, εκεί που έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν. Αυτή είναι η πρώτη μας μονάδα που 
λειτουργεί από το 2002 και μια επίσκεψη στον Πειραιά που είχε γίνει στα σχολεία με τη 
βοήθεια του δημάρχου και των φορέων με τα παιδιά και είμαστε υπερήφανοι γιατί 
σήμερα στη Medic Expo παρουσιάζουμε ένα σύγχρονο πολυϊατρείο κινητό που 
περιλαμβάνει ακουολογικό, καρδιολογικό, οφθαλμολογικό, οδοντιατρικό, παιδιατρικό. 
Επίσης έχει τεχνολογία για τη δυνατότητα τηλεϊατρικής, τη δυνατότητα αυτή που τα 
νοσοκομεία και άλλα κέντρα υγείας έχουν για να συνδέονται. Όλα αυτά δε γίνονται με τα 
χρήματα που μας περισσεύουν, αλλά με εταιρίες και με φορείς, οι οποίοι στηρίζουν αυτό 
το έργο, όχι μόνο με χρήματα αλλά και με προσφορά σε είδη. Αυτό είναι η κινητή μονάδα, 
η οποία έχει τη δυνατότητα πάντοτε με χορηγία, με δορυφορική σύνδεση να μπορεί να 
προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας σε μακρινά σημεία της χώρας μας, με σύγχρονα 
ιατρεία και με ένα τέλειο σύστημα το «Ιppocrates», ένα σύστημα που προέρχεται από το 
χώρο της πληροφορικής. Αυτό μπορεί να προσφέρει γρήγορη εξέταση παιδιών. Το 
«χαμόγελο του παιδιού», με όλες αυτές τις υπηρεσίες προσπαθεί κάθε μέρα να σταθεί 
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ευχαριστήσω για άλλη μια φορά έτσι ξεχωριστά τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Πειραιά για την παρουσία του, τον κύριο Μαυρίδη, τον οποίο χωρίς να θέλουμε 
στερήσαμε και στο επίπεδο της πρόσκλησης και στο επίπεδο της σημερινής του πολύ 
σημαντικής παρουσίας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το Διαδημοτικό Δίκτυο στο ετήσιο 
συνέδριο το οποίο κάνει, αποφάσισε να βραβεύει οργανώσεις ή φυσικά πρόσωπα που 
εκφράζουν οργανώσεις ή προσπάθειες ατομικές όπου είναι διακριτές στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι και στην κοινωνική μέριμνα μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα 
συμφωνήσετε μαζί μου πιστεύω, με το Διαδημοτικό Δίκτυο και με το Διοικητικό του 
Συμβούλιο όπου μέσα από τις πολλές προσπάθειες που είναι σημαντικές στη σύγχρονη 
κοινωνία δακτυλοδεικτούμενη, είναι η προσπάθεια με θετικότατο πρόσημο του 
«χαμόγελου του παιδιού» σε μία περίοδο που υπάρχει πολύς πόνος, είτε από τους 
οικονομικούς μετανάστες, είτε από εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν ούτε καν να ζήσουν το 
παιδί τους που η φύση, ο Θεός, ο έρωτας, η τυχαία κατάσταση το έφερε στον κόσμο. 
Επειδή τουλάχιστον όσον αφορά τα σπίτια που υπάρχουν στην Αττική και ένα δύο αν 
βάλω και τον όμορο δήμο των Μελισσίων, είναι κοντά στα διοικητικά όρια του δήμου 
Αμαρουσίου, ξέρω από πολύ κοντά πόσα προσφέρουν σ’ αυτά τα παιδιά κάποιοι 
άνθρωποι, πολύ αθόρυβα συγκριτικά με αυτά που προσφέρουν. Είναι εθελοντές, είναι μία 
οργάνωση, και επειδή στην σύγχρονη κοινωνία όποιος προσπαθεί πάντα θέλει να του 
βάλει και μία μαύρη κηλίδα χωρίς όμως να λέει στην αυτοκριτική του, αυτός που το κάνει 
αν έχει κάνει τίποτα για την κοινωνία, εγώ το λέω με πλήρη συνείδηση, ναι το «χαμόγελο 
του παιδιού» έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, έχει προσφέρει στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό ακριβώς βραβεύουμε σήμερα τον πρόεδρό της, τον κύριο 
Γιαννόπουλο. Ευχαριστούμε για ότι έχετε κάνει κύριε Γιαννόπουλε. Πιστεύω ότι μπορεί 
πολύ επιγραμματικά και πολύ λιτά να μας δείξετε ή να μας πείτε δυο κουβέντες. 
Ευχαριστώ πολύ. 

, Πρόεδρος του Συλλόγου «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού»:  Ευχαριστώ κύριε δήμαρχε. Θα ήθελα 
να ξεκαθαρίσουμε κάτι ότι το «χαμόγελο του παιδιού» 
πιστεύει στην πρόληψη και παλεύει γι' αυτή. Σαν αχθοφόροι 
αυτού του συστήματος στηρίζουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και απόδειξη είναι ότι όλα τα χρόνια μας όποιες υπηρεσίες 
προσφέρουμε, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε πάντα με 
πρωτοστάτη την Τοπική Αυτοδιοίκηση από το Διδυμότειχο 
μέχρι την Κρήτη. Οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν, το κράτος 
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στα όρια των ορισμών των ιατρικών βιβλίων ή των χώρων όπου εξασκείται η ιατρική. 
Απεναντίας η υγεία ουσιαστικά αφορά όλους και αν το καταλάβουμε αυτό θα 
καταλάβουμε ότι ουσιαστικά όλοι είναι υπεύθυνοι για την υγεία. Η έννοια ότι ο Υπουργός 
Υγείας είναι ο μόνος φορέας ο οποίος φέρει και την υπευθυνότητα της υγείας είναι 
ολότελα εσφαλμένη. Το δεύτερο που έχουμε μάθει σήμερα και που ξέρουμε είναι τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας. Ξέρετε είναι πολύ γνωστό αυτό το 
παράδειγμα που κάποιος πηγαίνει με πνευμονία να δει τον γιατρό του, θα πάρει τη 
σχετική αντιβίωση και στη συνέχεια θα γυρίσει πίσω σε ένα σπίτι και σε ένα περιβάλλον, 
που ήταν η αιτία που αυτός ο άνθρωπος έπαθε την πνευμονία. Αυτό που ξέρουμε σήμερα 
και όχι πλέον μέσα από σκέψεις που είναι πιο πολύ φιλανθρωπικές σκέψεις αλλά μέσα 
από αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα, είναι ότι οι μεγαλύτεροι και οι πιο σοβαροί 
παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας δεν έχουν να κάνουν με το σύστημα υγείας. 
Ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τους τρόπους ζωής μας, με το κοινωνικό περιβάλλον που 
ζούμε και με το εργασιακό μας περιβάλλον. Θέλετε να σας το πω στατιστικά αυτό, πάνω 
από 60% των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία μας έχουν ουσιαστικά να κάνουν με 
χώρους υπευθυνότητας πολύ μακριά από αυτό που λέμε υπηρεσίες υγείας και αν βάλετε 
μέσα σε αυτό και ακόμη ένα 20%, 25% που αφορά το γενετικό μας περιβάλλον, θα δείτε 
ότι αυτό που εμείς πολεμάμε και για το οποίο μιλάμε οι υπηρεσίες υγείας, έχει πολύ 
μικρότερο ρόλο ουσιαστικά από αυτόν που έχουν όλοι σας εσείς στους τομείς που 
δουλεύετε. Υποθέτω ότι πολλοί από εσάς είσαστε μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
ο κάθε τομέας της σήμερα έχει ένα τεράστιο ρόλο. Ξέρετε ποιος είναι, ένας μεγάλος 
Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Παιδείας. Σήμερα, στο ξεκίνημα της ζωής μας αυτό που λένε 
η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί, ο τρόπος που ένα παιδί στα πρώτα του βήματα θα 
πάρει τα ερεθίσματα από το περιβάλλον του, θα πάρει γνώσεις που αφορούν τον τρόπο 
του ζην στον τρόπο που θα λειτουργήσει μέσα στην οικογένεια του, στην πρόσβαση που 
θα έχει στις υπηρεσίες, στην πρόσβαση που θα έχει στην μάθηση και σε εκπαίδευση, στην 
πρόσβαση που θα έχει αργότερα μεγαλύτερος στο να βρει δουλειά. Τα παραπάνω έχουν 
πολύ μεγαλύτερη σημασία για το πώς θα είναι η υγεία του, όταν θα είναι μεγαλύτερος. 
Πολλοί μιλούν σήμερα για την υγεία των ηλικιωμένων και βέβαια ο πλανήτης μας και η 
Ευρώπη είναι το μεγάλο παράδειγμα. Γηράσκει πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, φτάνει 
στις μεγάλες ηλικίες και ο κόσμος λέει μα ποια είναι η προσέγγιση σήμερα για την υγεία 
των ηλικιωμένων. Αμέσως η σκέψη τους πηγαίνει σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε 
περίπλοκες νοσοκομειακές μονάδες και ούτω κάθε εξής. Το 85% των ανθρώπων που είναι 
άνω των 65 δεν έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες υγείας. Μπορεί όμως να έχουν κάποιο 
πρόβλημα, να πηγαινοέρχονται και το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά την υγεία τους, 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο είναι ενσωματωμένοι στην κοινότητα. Επιπλέον το πόσο 
υποστηριχτικό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν από το σπίτι τους, από την 
γειτονιά τους, από την αίσθηση ασφάλειας του να βγουν από το σπίτι τους να κάνουνε 
πέντε βήματα, από διάφορες υπηρεσίες κοινωνικές να τους υποστηρίξουν. Ποια είναι τα 
νοσήματα για τα οποία μιλάμε σήμερα. Τα χρόνια νοσήματα τα μη μεταδιδόμενα, τα 
καρδιαγγειακά, ο διαβήτης, τα νοσήματα του αναπνευστικού, ο καρκίνος, τα ατυχήματα, 
οι ψυχικές αρρώστιες; Αλίμονο αν σκεφτόμαστε σήμερα στον εικοστό πρώτο αιώνα ότι η 
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αρωγός σαν εθελοντικός οργανισμός και όχι σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός καθώς δε 
μας αρέσει αυτή η έκφραση. Σας ευχαριστώ. 

, παρουσιάστρια:  Και ήρθε η ώρα για την κεντρική μας ομιλία. Για 
απόψε, ομιλητής είναι ο Δρ Άγις Τσουρός, Διευθυντής του τομέα μη μεταδιδόμενων 
νοσημάτων τρόπων ζωής και περιβάλλοντος, Διευθυντής του Κέντρου για την υγεία στο 
αστικό περιβάλλον, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ευρωπαϊκό γραφείο και θέμα του η 
στρατηγική της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας για τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα και η 
υλοποίηση τους μέσα από τους ΟΤΑ, Δρ Άγις Τσουρός. 

, Διευθυντής του τομέα μη 
μεταδιδόμενων νοσημάτων τρόπων ζωής και 
περιβάλλοντος, Διευθυντής του Κέντρου για την υγεία στο 
αστικό περιβάλλον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
Ευρωπαϊκό Γραφείο: Κύριε δήμαρχε, αγαπητοί 
συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ γι’ 
αυτήν την πρόσκληση να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτήν την 
προσπάθεια που κάνετε για την προαγωγή της υγείας στην 
Ελλάδα μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όπως έγινε 
τώρα η ανακοίνωση της ομιλίας μου σκεφτόμουν ότι 
ακούγεται πάρα πολύ εξειδικευμένη ίσως ιατροκεντρική 
και είναι ακριβώς το αντίθετο αυτό που θα ήθελα να κάνω απόψε στα επόμενα τριάντα 
λεπτά. Πιο πολύ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές ιδέες, μερικές σκέψεις, να 
μοιραστώ μαζί σας εξελίξεις που γίνονται παγκόσμια, που έχουνε άμεση σχέση με την 
προσπάθεια που θέλετε να κάνετε εδώ στην Ελλάδα για να προλάβετε ή για να 
προωθήσετε την πρόληψη, πλέον της μάστιγας των χρόνιων νοσημάτων που δεν αφορά 
μόνο την Ελλάδα, δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Όπως 
ειπώθηκε προηγούμενα οι ασθένειες οι μολυσματικές δεν είναι ότι έχουν φύγει από τον 
πλανήτη μας, απεναντίας εξακολουθούνε να είναι πάντοτε μία μεγάλη απειλή. Ειδικά όταν 
σκεφτόμαστε την “avian influenza”, τη φυματίωση, η οποία έχει πάρει νέες διαστάσεις με 
τις ανθεκτικές μονάδες της, φυσικά το AIDS και ούτω κάθε εξής. Παρόλα αυτά σήμερα η 
μεγάλη πρόκληση είναι πιο πολύ μέσα από τα νοσήματα που θα τα λέγαμε σχεδόν 
κοινωνικά. Εκείνα που έχουν άμεση σχέση με τους τρόπους ζωής μας. Τι έχει όμως αλλάξει 
τα τελευταία χρόνια που θα πρέπει να το ξέρουμε εμείς που θέλουμε να σχεδιάσουμε 
πολιτικές και προγράμματα για τη δημόσια υγεία στο τοπικό επίπεδο. Πρώτα - πρώτα 
έχουμε φύγει από καιρό από μία ιατροκεντρική θεώρηση της υγείας. Ότι η υγεία ήταν 
μόνο η απουσία της αρρώστιας, σήμερα πραγματικά το έχουμε κάνει συνείδηση και το 
έχουμε αποδείξει ότι η υγεία ουσιαστικά είναι προϋπόθεση ζωής. Ακόμη είναι 
προϋπόθεση για την εκπλήρωση των προσδοκιών μας, για την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη του κάθε τόπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στενά περιορισμένο μέσα μόνο 
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μπορεί να μην επαρκούν τα μέτρα που παίρνετε σε εθνικό επίπεδο; Ύστερα υπάρχει ένα 
άλλο κομμάτι, το κομμάτι των ανισοτήτων. Εδώ θα ήθελα να δώσω ίσως την μεγαλύτερη 
προσοχή. Δεν αξίζει και δεν είναι αρκετό να πει κανείς ότι εμείς κάναμε ένα κέντρο για την 
πρόληψη νοσημάτων τοπικό, δεν αρκεί αυτό. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να σκεφτεί 
κανείς, εάν αυτή η ιδέα, αυτή η υπηρεσία που έχουμε στο μυαλό μας, θα μπορέσει να είναι 
προσβάσιμη σε όλους όσοι την έχουν ανάγκη. Που σημαίνει, ότι θα πρέπει να φροντίσει 
κανείς και να τη δημιουργήσει σε κεντρικά στρατηγικά σημεία, στο Δήμο του. Προχθές 
μιλούσα με το Δήμαρχο της Κοπεγχάγης, ο οποίος ξεκινάει ένα πρόγραμμα τώρα και η 
ιδέα λέγεται τα “Σπίτια της Υγείας”, είναι κάτι αντίστοιχο με τα κέντρα που έχουμε εδώ. 
Το βασικό μέλημα της στρατηγικής δεν είναι μόνο το concept του να ασχοληθούμε με την 
προαγωγή υγείας, την πρόληψη, να μπορεί ο πολίτης να πηγαίνει εύκολα να του μετράνε 
την πίεση, να κάνει εξετάσεις, να παίρνει οδηγίες για σωστή διατροφή κ. τ. λ., αλλά το 
κάθε διαμέρισμα της Κοπεγχάγης θα έχει και από ένα. Το δεύτερο, ότι υπάρχει μία βάση 
δεδομένων των πολιτών που ζούνε σε αυτή την περιοχή. Ξέρετε, η δημόσια υγεία και η 
πρόληψη δεν πρέπει να είναι μόνο το προνόμιο εκείνων που τα έχουν, εκείνων οι οποίοι 
είναι εύποροι, εκείνων οι οποίοι είναι μορφωμένοι, εκείνων οι οποίοι μπορεί να έχουν 
εύκολη πρόσβαση οπουδήποτε, πρέπει ο κάθε πολίτης να μπορεί να το έχει αυτό. Για να 
γίνει αυτό θα πρέπει και γεωγραφικά να είναι εύκολο. Στη Γαλλία υπάρχει μία μονάδα για 
την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη, της μήτρας κ.ο.κ.. Είδατε προηγούμενα το van 
που μας έδειξαν από το Χαμόγελο του Παιδιού; Υπάρχει κάτι αντίστοιχο που το κάνουν 
στη Λιέγη της Γαλλίας που πηγαίνει σε γειτονιές και επειδή ξέρει ότι πάρα πολύς 
εργαζόμενος κόσμος δεν έχει την δυνατότητα ή είναι ξεθεωμένος στο τέλος της ημέρας ή 
έχει δυσκολίες με τα ωράρια που λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες τι κάνουν; Πηγαίνουν 
στην πλατεία της γειτονιάς, όπως έχουμε εμείς τις λαϊκές έχεις και την αντίστοιχη 
υπηρεσία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, δεν είναι μόνο ότι η υπηρεσία πηγαίνει σε αυτούς, 
είναι ότι έχουν και λίστα των πολιτών που ζουν και τους στέλνουν γράμμα. Επώνυμο 
γράμμα όχι φυλλάδια, λένε κύριε Τσουρέ εμείς ξέρουμε ότι ζείτε στην οδό Άνδρου 5, 
ξέρουμε ότι είστε 50 χρονών, έχετε ανάγκη να αρχίσετε να κάνετε PCA και άλλα. Σας 
προσκαλούμε να έρθετε την τάδε ημέρα, αυτή η υπηρεσία είναι εκεί για σας, πάρτε κάποιο 
τηλέφωνο για να ξέρουμε ότι θα έρθετε. Ξέρετε τι ανισότητες υπάρχουν και σε μία 
ευημερούσα Ευρώπη; Όχι ίσως και τόσο ευημερούσα σήμερα. Τεράστιες ανισότητες, οι 
ανισότητες δεν είναι όμως μόνο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Οι ανισότητες είναι μέσα 
στις πόλεις μας. Το ξέρω οι φίλοι που με ακούν να μιλάω, το λέω και το ξαναλέω, αλλά για 
μένα αυτό είναι και η βάση της όλης ιστορίας, της προσέγγισης για τη δημόσια υγεία. 
Ξέρετε ότι στην Αγγλία μέσα στη Γλασκόβη η διαφορά προσδόκιμου επιβίωσης ανάμεσα 
σε ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις είναι 15 χρόνια. Δέκα 
χρόνια στο Λονδίνο, 12 χρόνια στη Βουδαπέστη, 10 ή 12 χρόνια στο Μαλμέ της Σουηδίας 
κ. ο. κ, τα μετρήσαμε ποτέ αυτά; Έχουμε γνώση των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα 
στις διάφορες ομάδες στον πληθυσμό μας; Μιλάμε για την Αθήνα σήμερα, η Αθήνα 
δυστυχώς δεν είναι μόνο μία πόλη των βορείων προαστίων. Τι συμβαίνει άραγε, σε 
πολλές μεριές και μέσα στους ίδιους τους Δήμους, σε περιοχές που είναι αυτό που λέμε 
υποβαθμισμένες; Ξέρετε τι πρόκειται να συμβεί, αν αυτά που λένε οι μετεωρολόγοι 
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απάντηση στα προβλήματα αυτά είναι μια παλαιομοδίτικη προσέγγιση σε αγωγή υγείας, 
αλίμονο αν σκεφτούμε ότι αυτά είναι υπόθεση είτε των γιατρών ή είναι απλά υπόθεση το 
να λανσάρουμε καμπάνιες ή το να μοιράζουμε φυλλάδια χωρίς να υπάρχουν παράλληλα 
υποδομές και άλλοι τρόποι με τους οποίους να αγκαλιάζουμε την κοινότητα και τον 
πληθυσμό και να τον βοηθάμε να μπορεί να έχει τρόπους ζωής που είναι υγιής. Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ένα σλόγκαν που είναι “healthy choices easy choices ” 
που σημαίνει οι υγιείς επιλογές πρέπει να είναι και οι εύκολες επιλογές. Σκεφτείτε 
κάποιον που είναι παχύσαρκος. Τα παιδιά μας είναι απαράδεκτα παχύσαρκα στην 
Ελλάδα, βέβαια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα τι κάνει κανείς για τα 
παιδιά. Είναι θέμα διατροφής, είναι θέμα φυσικής άσκησης που θα ασκηθούν τα παιδιά. 
Θα ασκηθούν μήπως στο να έχουμε πιο πολλά γυμναστήρια, όχι βέβαια. Η ουσία είναι το 
πώς ο αστικός σχεδιασμός σήμερα θα μπορέσει να λειτουργήσει έτσι, ώστε ο κόσμος, ο 
πολίτης από τη γειτονιά του, από το να μπορεί να φύγει από το σπίτι του να πάει στη 
δουλειά του, από το να μπορεί να έχει πρόσβαση σε πράσινο ή σε άλλους χώρους να 
μπορεί να έχει κίνηση, να μπορεί να έχει φυσική άσκηση. Υποδηλώνει επίσης και 
καθαρότερο αέρα, καλύτερη και οικολογικότερη χρήση της ενέργειας, υποδηλώνει επίσης 
ότι υπάρχει μία αίσθηση βιωσιμότητας και του να βλέπεις μπροστά μέσα από την τοπική 
κοινωνία. Ουσιαστικά αυτό που έχουμε μάθει σήμερα είναι, ότι όσα εθνικά σχέδια και να 
έχει κανείς για την πρόληψη, για την προαγωγή υγείας, για την ποιότητα ζωής εάν δεν 
υπάρχει τοπική δράση, αν δεν υπάρχει και συνενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και 
των τοπικών αυτοδιοικήσεων, αποτέλεσμα ουσιαστικό δεν μπορείς να έχεις. Δηλαδή 
ουσιαστικά αυτό είναι που σήμερα στοιχειοθετεί τη βάση για μια αποτελεσματική 
στρατηγική για να μπορέσει κανείς μέσα από τρία πράγματα, διατομεακή συνεργασία, 
δηλαδή να μπορεί σήμερα ο Δήμαρχος να φέρει γύρω από το τραπέζι τους διάφορους 
τομείς και από τα διάφορα departments του Δήμου αλλά και άλλους φορείς τοπικούς να 
πούνε τι θα κάνουμε για το θέμα των ηλικιωμένων. Είναι η πόλη μας σήμερα φτιαγμένη 
για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και εάν θέλετε τις προσδοκίες των 
ηλικιωμένων; Τι θα κάνουμε για τα παιδιά; Τι θα κάνουμε για το θέμα των ναρκωτικών 
που πολυσυζητιέται σήμερα; Τι θα κάνουμε για το τσιγάρο; Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο 
θέμα, να μπορείς να ηγείσαι με παράδειγμα. Παράδειγμα σημαίνει και αυτό που συμβαίνει 
πάρα πολύ στον πλανήτη μας σήμερα, ακόμα και εκεί κοιτάξτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμα προσυπογράψει την περίφημη συνθήκη του 
καπνού, το FCTC αν ξέρετε, που είναι η συνθήκη για το τσιγάρο, την οποία έχει υπογράψει 
και η χώρα μας. Αλλά τι έγινε στην Αμερική, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις έκαναν την 
αντικαπνιστική εκστρατεία και δημιούργησαν χώρους, ελεύθερους καπνούς σε δημόσιους 
χώρους, το έκαναν προτεραιότητα. Πηγαίνεις από τη Νέα Υόρκη με το Δήμαρχο 
Bloomberg μέχρι το Σαν Φραντζίσκο ή οπουδήποτε και βλέπεις την εφαρμογή αυτών, 
ακόμα και όταν το εθνικό επίπεδο δεν έχει ενεργοποιηθεί, όπως θα έπρεπε να 
ενεργοποιηθεί για άλλους λόγους. Το ίδιο συμβαίνει με πολλά άλλα. Πάρετε την κλιματική 
αλλαγή, τις συνέπειες που έχουμε σήμερα και οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ και το 
τοπικό επίπεδο. Κύριε Δήμαρχε τι έχετε κάνει; Είναι ο Δήμος, η Κοινότητα έτοιμη να 
αντιμετωπίσει τα κύματα των καυσώνων που μπορεί να έρθουν στο μέλλον και που 
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μπορεί να μην επαρκούν τα μέτρα που παίρνετε σε εθνικό επίπεδο; Ύστερα υπάρχει ένα 
άλλο κομμάτι, το κομμάτι των ανισοτήτων. Εδώ θα ήθελα να δώσω ίσως την μεγαλύτερη 
προσοχή. Δεν αξίζει και δεν είναι αρκετό να πει κανείς ότι εμείς κάναμε ένα κέντρο για την 
πρόληψη νοσημάτων τοπικό, δεν αρκεί αυτό. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να σκεφτεί 
κανείς, εάν αυτή η ιδέα, αυτή η υπηρεσία που έχουμε στο μυαλό μας, θα μπορέσει να είναι 
προσβάσιμη σε όλους όσοι την έχουν ανάγκη. Που σημαίνει, ότι θα πρέπει να φροντίσει 
κανείς και να τη δημιουργήσει σε κεντρικά στρατηγικά σημεία, στο Δήμο του. Προχθές 
μιλούσα με το Δήμαρχο της Κοπεγχάγης, ο οποίος ξεκινάει ένα πρόγραμμα τώρα και η 
ιδέα λέγεται τα “Σπίτια της Υγείας”, είναι κάτι αντίστοιχο με τα κέντρα που έχουμε εδώ. 
Το βασικό μέλημα της στρατηγικής δεν είναι μόνο το concept του να ασχοληθούμε με την 
προαγωγή υγείας, την πρόληψη, να μπορεί ο πολίτης να πηγαίνει εύκολα να του μετράνε 
την πίεση, να κάνει εξετάσεις, να παίρνει οδηγίες για σωστή διατροφή κ. τ. λ., αλλά το 
κάθε διαμέρισμα της Κοπεγχάγης θα έχει και από ένα. Το δεύτερο, ότι υπάρχει μία βάση 
δεδομένων των πολιτών που ζούνε σε αυτή την περιοχή. Ξέρετε, η δημόσια υγεία και η 
πρόληψη δεν πρέπει να είναι μόνο το προνόμιο εκείνων που τα έχουν, εκείνων οι οποίοι 
είναι εύποροι, εκείνων οι οποίοι είναι μορφωμένοι, εκείνων οι οποίοι μπορεί να έχουν 
εύκολη πρόσβαση οπουδήποτε, πρέπει ο κάθε πολίτης να μπορεί να το έχει αυτό. Για να 
γίνει αυτό θα πρέπει και γεωγραφικά να είναι εύκολο. Στη Γαλλία υπάρχει μία μονάδα για 
την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη, της μήτρας κ.ο.κ.. Είδατε προηγούμενα το van 
που μας έδειξαν από το Χαμόγελο του Παιδιού; Υπάρχει κάτι αντίστοιχο που το κάνουν 
στη Λιέγη της Γαλλίας που πηγαίνει σε γειτονιές και επειδή ξέρει ότι πάρα πολύς 
εργαζόμενος κόσμος δεν έχει την δυνατότητα ή είναι ξεθεωμένος στο τέλος της ημέρας ή 
έχει δυσκολίες με τα ωράρια που λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες τι κάνουν; Πηγαίνουν 
στην πλατεία της γειτονιάς, όπως έχουμε εμείς τις λαϊκές έχεις και την αντίστοιχη 
υπηρεσία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, δεν είναι μόνο ότι η υπηρεσία πηγαίνει σε αυτούς, 
είναι ότι έχουν και λίστα των πολιτών που ζουν και τους στέλνουν γράμμα. Επώνυμο 
γράμμα όχι φυλλάδια, λένε κύριε Τσουρέ εμείς ξέρουμε ότι ζείτε στην οδό Άνδρου 5, 
ξέρουμε ότι είστε 50 χρονών, έχετε ανάγκη να αρχίσετε να κάνετε PCA και άλλα. Σας 
προσκαλούμε να έρθετε την τάδε ημέρα, αυτή η υπηρεσία είναι εκεί για σας, πάρτε κάποιο 
τηλέφωνο για να ξέρουμε ότι θα έρθετε. Ξέρετε τι ανισότητες υπάρχουν και σε μία 
ευημερούσα Ευρώπη; Όχι ίσως και τόσο ευημερούσα σήμερα. Τεράστιες ανισότητες, οι 
ανισότητες δεν είναι όμως μόνο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Οι ανισότητες είναι μέσα 
στις πόλεις μας. Το ξέρω οι φίλοι που με ακούν να μιλάω, το λέω και το ξαναλέω, αλλά για 
μένα αυτό είναι και η βάση της όλης ιστορίας, της προσέγγισης για τη δημόσια υγεία. 
Ξέρετε ότι στην Αγγλία μέσα στη Γλασκόβη η διαφορά προσδόκιμου επιβίωσης ανάμεσα 
σε ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις είναι 15 χρόνια. Δέκα 
χρόνια στο Λονδίνο, 12 χρόνια στη Βουδαπέστη, 10 ή 12 χρόνια στο Μαλμέ της Σουηδίας 
κ. ο. κ, τα μετρήσαμε ποτέ αυτά; Έχουμε γνώση των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα 
στις διάφορες ομάδες στον πληθυσμό μας; Μιλάμε για την Αθήνα σήμερα, η Αθήνα 
δυστυχώς δεν είναι μόνο μία πόλη των βορείων προαστίων. Τι συμβαίνει άραγε, σε 
πολλές μεριές και μέσα στους ίδιους τους Δήμους, σε περιοχές που είναι αυτό που λέμε 
υποβαθμισμένες; Ξέρετε τι πρόκειται να συμβεί, αν αυτά που λένε οι μετεωρολόγοι 
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απάντηση στα προβλήματα αυτά είναι μια παλαιομοδίτικη προσέγγιση σε αγωγή υγείας, 
αλίμονο αν σκεφτούμε ότι αυτά είναι υπόθεση είτε των γιατρών ή είναι απλά υπόθεση το 
να λανσάρουμε καμπάνιες ή το να μοιράζουμε φυλλάδια χωρίς να υπάρχουν παράλληλα 
υποδομές και άλλοι τρόποι με τους οποίους να αγκαλιάζουμε την κοινότητα και τον 
πληθυσμό και να τον βοηθάμε να μπορεί να έχει τρόπους ζωής που είναι υγιής. Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ένα σλόγκαν που είναι “healthy choices easy choices ” 
που σημαίνει οι υγιείς επιλογές πρέπει να είναι και οι εύκολες επιλογές. Σκεφτείτε 
κάποιον που είναι παχύσαρκος. Τα παιδιά μας είναι απαράδεκτα παχύσαρκα στην 
Ελλάδα, βέβαια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα τι κάνει κανείς για τα 
παιδιά. Είναι θέμα διατροφής, είναι θέμα φυσικής άσκησης που θα ασκηθούν τα παιδιά. 
Θα ασκηθούν μήπως στο να έχουμε πιο πολλά γυμναστήρια, όχι βέβαια. Η ουσία είναι το 
πώς ο αστικός σχεδιασμός σήμερα θα μπορέσει να λειτουργήσει έτσι, ώστε ο κόσμος, ο 
πολίτης από τη γειτονιά του, από το να μπορεί να φύγει από το σπίτι του να πάει στη 
δουλειά του, από το να μπορεί να έχει πρόσβαση σε πράσινο ή σε άλλους χώρους να 
μπορεί να έχει κίνηση, να μπορεί να έχει φυσική άσκηση. Υποδηλώνει επίσης και 
καθαρότερο αέρα, καλύτερη και οικολογικότερη χρήση της ενέργειας, υποδηλώνει επίσης 
ότι υπάρχει μία αίσθηση βιωσιμότητας και του να βλέπεις μπροστά μέσα από την τοπική 
κοινωνία. Ουσιαστικά αυτό που έχουμε μάθει σήμερα είναι, ότι όσα εθνικά σχέδια και να 
έχει κανείς για την πρόληψη, για την προαγωγή υγείας, για την ποιότητα ζωής εάν δεν 
υπάρχει τοπική δράση, αν δεν υπάρχει και συνενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και 
των τοπικών αυτοδιοικήσεων, αποτέλεσμα ουσιαστικό δεν μπορείς να έχεις. Δηλαδή 
ουσιαστικά αυτό είναι που σήμερα στοιχειοθετεί τη βάση για μια αποτελεσματική 
στρατηγική για να μπορέσει κανείς μέσα από τρία πράγματα, διατομεακή συνεργασία, 
δηλαδή να μπορεί σήμερα ο Δήμαρχος να φέρει γύρω από το τραπέζι τους διάφορους 
τομείς και από τα διάφορα departments του Δήμου αλλά και άλλους φορείς τοπικούς να 
πούνε τι θα κάνουμε για το θέμα των ηλικιωμένων. Είναι η πόλη μας σήμερα φτιαγμένη 
για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και εάν θέλετε τις προσδοκίες των 
ηλικιωμένων; Τι θα κάνουμε για τα παιδιά; Τι θα κάνουμε για το θέμα των ναρκωτικών 
που πολυσυζητιέται σήμερα; Τι θα κάνουμε για το τσιγάρο; Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο 
θέμα, να μπορείς να ηγείσαι με παράδειγμα. Παράδειγμα σημαίνει και αυτό που συμβαίνει 
πάρα πολύ στον πλανήτη μας σήμερα, ακόμα και εκεί κοιτάξτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμα προσυπογράψει την περίφημη συνθήκη του 
καπνού, το FCTC αν ξέρετε, που είναι η συνθήκη για το τσιγάρο, την οποία έχει υπογράψει 
και η χώρα μας. Αλλά τι έγινε στην Αμερική, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις έκαναν την 
αντικαπνιστική εκστρατεία και δημιούργησαν χώρους, ελεύθερους καπνούς σε δημόσιους 
χώρους, το έκαναν προτεραιότητα. Πηγαίνεις από τη Νέα Υόρκη με το Δήμαρχο 
Bloomberg μέχρι το Σαν Φραντζίσκο ή οπουδήποτε και βλέπεις την εφαρμογή αυτών, 
ακόμα και όταν το εθνικό επίπεδο δεν έχει ενεργοποιηθεί, όπως θα έπρεπε να 
ενεργοποιηθεί για άλλους λόγους. Το ίδιο συμβαίνει με πολλά άλλα. Πάρετε την κλιματική 
αλλαγή, τις συνέπειες που έχουμε σήμερα και οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ και το 
τοπικό επίπεδο. Κύριε Δήμαρχε τι έχετε κάνει; Είναι ο Δήμος, η Κοινότητα έτοιμη να 
αντιμετωπίσει τα κύματα των καυσώνων που μπορεί να έρθουν στο μέλλον και που 
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πολύ πιο δύσκολο να τα βρεις φρέσκα και όταν τα βρεις είναι πολύ ακριβά. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες, είτε λέγεται οικονομία, είτε λέγεται ευαισθησία στην κουλτούρα, να σας πω 
και ένα άλλο παράδειγμα. Θέλετε να κάνετε προαγωγή υγείας. Σήμερα οι κοινωνίες μας 
δεν είναι όπως ήταν πριν, είναι πολυεθνικές. Αν δεν μας αρέσει η λέξη είναι πολιτισμικές, 
που σημαίνει ότι ο καθένας δεν καταλαβαίνει το ίδιο με τον ίδιο τρόπο. Πηγαίνετε σήμερα 
σε ένα Δήμο, όπως είναι στην Κοπεγχάγη που ζω, αλλά και σε οποιαδήποτε πόλη να πάτε 
της Ευρώπης θα δείτε τα φυλλάδια. Οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες πολλές φορές 
μεταφρασμένες σε διάφορες γλώσσες τοπικές. Αλλά και άνθρωποι μεσάζοντες οι οποίοι 
προσπαθούν να καταλάβουν τον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων, των μεταναστών. 
Δεν είναι εύκολο να κάνεις πολιτική υγείας. Αν μπείτε σε ένα λεωφορείο το πρωί μαζί μου 
στην Κοπεγχάγη και μισοκλείσετε τα μάτια σας και τα ανοίξετε θα νομίζετε ότι είστε στο 
Αμάν. Η ιδέα είναι ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί λαοί τώρα, οι οποίοι έρχονται και μένουν 
μέσα στα αστικά κέντρα, που όταν μία κοινωνία, όταν ένας Δήμαρχος λέει, όπως ο 
Δήμαρχος της Κοπεγχάγης που λέει εγώ θέλω να προωθήσω την πρόληψη, πρέπει να 
λάβει υπόψη του και τις ιδιαιτερότητες όλων αυτών οι οποίοι έρχονται να ζήσουν εκεί, να 
μοιραστούν τον πολιτισμό αλλά περιμένουν και μια ευαισθησία στις δικές τους 
προσδοκίες. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε κάτι που συνέβη. Εχθές στο Όσλο υπήρχε 
μία συνάντηση Υπουργών Υγείας κάτω από την ομπρέλα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας που ήταν να συζητήσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην υγεία, την ίδια 
στιγμή που η G20 ήταν στο Λονδίνο και σήμερα στο Στρασβούργο για να συζητήσουν κάτι 
αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που εσείς ίσως σαν συνάδελφοι που δουλεύετε στο 
τοπικό επίπεδο, εάν το βρίσκετε ότι έχει κάποια σχέση με την προσπάθεια που κάνουμε. 
Θα ήθελα να πω ότι ένας από τους τομείς που είναι από τους πιο ευάλωτους σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης, είναι η υγεία. Είναι η υγεία για 2 ή και 3 λόγους. Ο ένας είναι διότι 
πολλές φορές όταν οι οικονομίες στενεύουν, οι Υπουργοί Οικονομικών ή Πρωθυπουργοί 
έχουν τον πειρασμό να κόψουν κονδύλια από τον προϋπολογισμό της υγείας και το 
έχουμε δει ξανά και ξανά στην Ευρώπη. Το δεύτερο είναι ότι όταν υπάρχει οικονομική 
κρίση, ουσιαστικά υπάρχει μεγαλύτερη ευαλώτητα στον πληθυσμό, διότι υπάρχει 
μεγαλύτερη αίσθηση ανασφάλειας, μεγαλύτερη ανεργία, πολλά και διάφορα συμπτώματα 
μεταξύ των οποίων μελαγχολία, κατάθλιψη, αυτοκτονίες κ. ο. κ. Θέλω να πω ότι αυτό που 
προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα είναι πρώτον να θωρακίσουμε τις κοινωνίες μας και 
αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο τοπικά και μέσα από κοινωνικά δίκτυα σε χρόνους όπου 
υπάρχει κρίση, ώστε να μην υποφέρουν ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα της 
οικονομικής κρίσης. Διότι τότε είναι πιο ευάλωτη στους τρόπους ζωής. Το δεύτερο είναι 
να μπορέσουμε σύσσωμοι να πείσουμε την πολιτεία ότι ο χώρος της δημόσιας υγείας είναι 
χώρος πολύτιμος που θα πρέπει να επενδύσουν ακόμη περισσότερο και όχι να 
ελαττώσουν τον τρόπο που τον υποστηρίζουν. Υπάρχει μία έκδοση, το παγκόσμιο report 
των παραγόντων των κοινωνικών που επηρεάζουν την υγεία και για εσάς που διαβάζετε 
αγγλικά είναι the global commission report on the social determinants of health. Εάν το 
βρείτε σας το συνιστώ καθώς είναι ότι πιο προωθημένο σήμερα στη δημόσια υγεία για να 
μπορέσει κανείς να οργανώσει τα προγράμματα, τις στρατηγικές και τις σκέψεις που 
θέλει να έχει για να αντιμετωπίσει θέματα προαγωγής υγείας και προγράμματα για την 
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ισχύουν; Για τις κλιματικές αλλαγές που θα αρχίσουν οι πλημμύρες να γίνονται όλο και 
πιο συχνές ποιοι θα πληρώσουν το μεγαλύτερο νόμισμα; Γιατί τα λέω όλα αυτά; Διότι η 
ουσία της πρόληψης είναι, πρώτον να καταλάβουμε ότι η υγεία είναι υπόθεση όλων, ότι η 
υγεία μπορεί να είναι μία ουσιαστική αξία, όχι μόνο για το Υπουργείο Υγείας αλλά για το 
Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει μία άλλη έκφραση που είναι τώρα πολύ της μόδας, 
HEALTH IS WEALTH, η Υγεία είναι πλούτος. Μεγάλη ιστορία αυτό, το να αρχίσουμε να 
αντιλαμβανόμαστε ότι η Υγεία είναι κάτι χρήσιμο. Είδατε ο κ. Αβραμόπουλος 
προηγούμενα που μίλησε είπε ότι εάν επενδύσουμε στην πρόληψη θα έχουμε και κέρδη. 
Τα κέρδη δεν είναι μόνο από το ότι θα κερδίσουμε από λιγότερα καρδιαγγειακά νοσήματα 
ή καρκίνο. Τα κέρδη συσχετίζονται και με την παραγωγικότητα, με την οικονομία της 
οικογένειας, με την ευεξία της κοινωνίας. Είναι ολόκληρη ιστορία η Υγεία, αν τη δεις μέσα 
από αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Ξέρετε γιατί είναι σήμερα σημαντική για μία πόλη, διότι 
σήμερα πάρα πολλές φορές και το έχουμε δει ξανά και ξανά, οι επιχειρήσεις που θέλουν 
σήμερα να πάνε κάπου θα προτιμήσουν να επενδύσουν σε μέρη, δηλαδή να μετακομίσουν 
και να χτίσουν τα εργοστάσιά τους σε μέρη τα οποία έχουν ένα καλύτερο record Υγείας. 
Είναι χώροι που μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με άνεση, να έχουν καλής 
ποιότητας υπηρεσίες κ. ο. κ. Με άλλα λόγια η αίσθηση ότι η Υγεία είναι κεντρική και σαν 
ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και σαν αξία το οποίο αποδίδει πάρα πολλά. Δεύτερον, ότι οι 
τοπικές αυτοδιοικήσεις μπορεί πολλές φορές όχι μόνο να είναι οι απαραίτητοι σύμμαχοι 
των Υπουργείων Υγείας κ. ο. κ, αλλά μπορεί να πρωτοστατήσουν στο να δημιουργήσουν 
δομές και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την Πρόληψη και για την Προαγωγή 
Υγείας μέσα από την συμμετοχή. Υπάρχει και μία τρίτη διάσταση που λέγεται πολίτης. 
Σήμερα είτε είναι εθνικά, είτε είναι περιφερειακά, είτε είναι τοπικά συστήματα ο λόγος 
του πολίτη, η άποψη του πολίτη, η φωνή του πολίτη έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία και 
ξέρετε γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία; Όχι μόνο γιατί αυτός είναι ο σωστός τρόπος να 
αντιμετωπίζει δηλαδή κανείς λιγότερο αυταρχικά, ακούγοντας περισσότερο και να 
δημιουργεί υπηρεσίες, οι οποίες να είναι ευαίσθητες στις ανάγκες των πολιτών, αλλά 
επίσης διότι σήμερα ο πολίτης είναι πολύ πιο ενημερωμένος. Σήμερα ο πολίτης απαιτεί 
την πληροφόρηση, αυτό που λέμε σήμερα knowledge society. Ξέρετε τι δίκτυα υπάρχουν 
και μέσα από το internet; Ασθενών, πολιτών οι οποίοι μιλούν μεταξύ τους, οι οποίοι 
ξέρουν πολλές φορές περισσότερα από τους γιατρούς τους ακόμα και σε θέματα 
πρόληψης. Ξέρετε τι θέλουν; Το θέμα για τους πολίτες πολλές φορές δεν είναι η γνώση 
του ότι τα λιπίδια και το HDL και το LDL πρέπει να είναι σε κάποια επίπεδα, αυτό κάπου 
το έμαθαν. Όλοι τρέχουν και παίρνουν βιταμίνες με Ω3 κ. λ. Αυτό που θέλουν όλοι 
ξεκινώντας από το σχολείο είναι περιβάλλοντα που να υποστηρίζουν, να κάνουν εύκολη 
την επιλογή, την υγιεινή. Ξέρετε τι συμβαίνει πολλές φορές με τις καντίνες των σχολείων; 
Επανάσταση έχει γίνει σε πολλά μέρη της Ευρώπης που επενέβησαν στις καντίνες και 
άλλαξαν τον τρόπο διατροφής των παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δώσει πολλά 
εκατομμύρια ευρώ για να προωθήσει την κατανάλωση φρούτων στα σχολεία, ώστε τα 
παιδιά να αφήσουν τις σοκολάτες και τα γαριδάκια και να αρχίσουν να συνηθίζουν πιο 
πολύ στο φρούτο. Η τιμή των φρούτων ή των λαχανικών, η προσβασιμότητα σε αυτά 
εμείς τα έχουμε κάπως πιο εύκολα στην Ελλάδα. Υπάρχουν άλλες χώρες στις οποίες είναι 
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πολύ πιο δύσκολο να τα βρεις φρέσκα και όταν τα βρεις είναι πολύ ακριβά. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες, είτε λέγεται οικονομία, είτε λέγεται ευαισθησία στην κουλτούρα, να σας πω 
και ένα άλλο παράδειγμα. Θέλετε να κάνετε προαγωγή υγείας. Σήμερα οι κοινωνίες μας 
δεν είναι όπως ήταν πριν, είναι πολυεθνικές. Αν δεν μας αρέσει η λέξη είναι πολιτισμικές, 
που σημαίνει ότι ο καθένας δεν καταλαβαίνει το ίδιο με τον ίδιο τρόπο. Πηγαίνετε σήμερα 
σε ένα Δήμο, όπως είναι στην Κοπεγχάγη που ζω, αλλά και σε οποιαδήποτε πόλη να πάτε 
της Ευρώπης θα δείτε τα φυλλάδια. Οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες πολλές φορές 
μεταφρασμένες σε διάφορες γλώσσες τοπικές. Αλλά και άνθρωποι μεσάζοντες οι οποίοι 
προσπαθούν να καταλάβουν τον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων, των μεταναστών. 
Δεν είναι εύκολο να κάνεις πολιτική υγείας. Αν μπείτε σε ένα λεωφορείο το πρωί μαζί μου 
στην Κοπεγχάγη και μισοκλείσετε τα μάτια σας και τα ανοίξετε θα νομίζετε ότι είστε στο 
Αμάν. Η ιδέα είναι ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί λαοί τώρα, οι οποίοι έρχονται και μένουν 
μέσα στα αστικά κέντρα, που όταν μία κοινωνία, όταν ένας Δήμαρχος λέει, όπως ο 
Δήμαρχος της Κοπεγχάγης που λέει εγώ θέλω να προωθήσω την πρόληψη, πρέπει να 
λάβει υπόψη του και τις ιδιαιτερότητες όλων αυτών οι οποίοι έρχονται να ζήσουν εκεί, να 
μοιραστούν τον πολιτισμό αλλά περιμένουν και μια ευαισθησία στις δικές τους 
προσδοκίες. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε κάτι που συνέβη. Εχθές στο Όσλο υπήρχε 
μία συνάντηση Υπουργών Υγείας κάτω από την ομπρέλα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας που ήταν να συζητήσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην υγεία, την ίδια 
στιγμή που η G20 ήταν στο Λονδίνο και σήμερα στο Στρασβούργο για να συζητήσουν κάτι 
αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που εσείς ίσως σαν συνάδελφοι που δουλεύετε στο 
τοπικό επίπεδο, εάν το βρίσκετε ότι έχει κάποια σχέση με την προσπάθεια που κάνουμε. 
Θα ήθελα να πω ότι ένας από τους τομείς που είναι από τους πιο ευάλωτους σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης, είναι η υγεία. Είναι η υγεία για 2 ή και 3 λόγους. Ο ένας είναι διότι 
πολλές φορές όταν οι οικονομίες στενεύουν, οι Υπουργοί Οικονομικών ή Πρωθυπουργοί 
έχουν τον πειρασμό να κόψουν κονδύλια από τον προϋπολογισμό της υγείας και το 
έχουμε δει ξανά και ξανά στην Ευρώπη. Το δεύτερο είναι ότι όταν υπάρχει οικονομική 
κρίση, ουσιαστικά υπάρχει μεγαλύτερη ευαλώτητα στον πληθυσμό, διότι υπάρχει 
μεγαλύτερη αίσθηση ανασφάλειας, μεγαλύτερη ανεργία, πολλά και διάφορα συμπτώματα 
μεταξύ των οποίων μελαγχολία, κατάθλιψη, αυτοκτονίες κ. ο. κ. Θέλω να πω ότι αυτό που 
προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα είναι πρώτον να θωρακίσουμε τις κοινωνίες μας και 
αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο τοπικά και μέσα από κοινωνικά δίκτυα σε χρόνους όπου 
υπάρχει κρίση, ώστε να μην υποφέρουν ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα της 
οικονομικής κρίσης. Διότι τότε είναι πιο ευάλωτη στους τρόπους ζωής. Το δεύτερο είναι 
να μπορέσουμε σύσσωμοι να πείσουμε την πολιτεία ότι ο χώρος της δημόσιας υγείας είναι 
χώρος πολύτιμος που θα πρέπει να επενδύσουν ακόμη περισσότερο και όχι να 
ελαττώσουν τον τρόπο που τον υποστηρίζουν. Υπάρχει μία έκδοση, το παγκόσμιο report 
των παραγόντων των κοινωνικών που επηρεάζουν την υγεία και για εσάς που διαβάζετε 
αγγλικά είναι the global commission report on the social determinants of health. Εάν το 
βρείτε σας το συνιστώ καθώς είναι ότι πιο προωθημένο σήμερα στη δημόσια υγεία για να 
μπορέσει κανείς να οργανώσει τα προγράμματα, τις στρατηγικές και τις σκέψεις που 
θέλει να έχει για να αντιμετωπίσει θέματα προαγωγής υγείας και προγράμματα για την 
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ισχύουν; Για τις κλιματικές αλλαγές που θα αρχίσουν οι πλημμύρες να γίνονται όλο και 
πιο συχνές ποιοι θα πληρώσουν το μεγαλύτερο νόμισμα; Γιατί τα λέω όλα αυτά; Διότι η 
ουσία της πρόληψης είναι, πρώτον να καταλάβουμε ότι η υγεία είναι υπόθεση όλων, ότι η 
υγεία μπορεί να είναι μία ουσιαστική αξία, όχι μόνο για το Υπουργείο Υγείας αλλά για το 
Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει μία άλλη έκφραση που είναι τώρα πολύ της μόδας, 
HEALTH IS WEALTH, η Υγεία είναι πλούτος. Μεγάλη ιστορία αυτό, το να αρχίσουμε να 
αντιλαμβανόμαστε ότι η Υγεία είναι κάτι χρήσιμο. Είδατε ο κ. Αβραμόπουλος 
προηγούμενα που μίλησε είπε ότι εάν επενδύσουμε στην πρόληψη θα έχουμε και κέρδη. 
Τα κέρδη δεν είναι μόνο από το ότι θα κερδίσουμε από λιγότερα καρδιαγγειακά νοσήματα 
ή καρκίνο. Τα κέρδη συσχετίζονται και με την παραγωγικότητα, με την οικονομία της 
οικογένειας, με την ευεξία της κοινωνίας. Είναι ολόκληρη ιστορία η Υγεία, αν τη δεις μέσα 
από αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Ξέρετε γιατί είναι σήμερα σημαντική για μία πόλη, διότι 
σήμερα πάρα πολλές φορές και το έχουμε δει ξανά και ξανά, οι επιχειρήσεις που θέλουν 
σήμερα να πάνε κάπου θα προτιμήσουν να επενδύσουν σε μέρη, δηλαδή να μετακομίσουν 
και να χτίσουν τα εργοστάσιά τους σε μέρη τα οποία έχουν ένα καλύτερο record Υγείας. 
Είναι χώροι που μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με άνεση, να έχουν καλής 
ποιότητας υπηρεσίες κ. ο. κ. Με άλλα λόγια η αίσθηση ότι η Υγεία είναι κεντρική και σαν 
ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και σαν αξία το οποίο αποδίδει πάρα πολλά. Δεύτερον, ότι οι 
τοπικές αυτοδιοικήσεις μπορεί πολλές φορές όχι μόνο να είναι οι απαραίτητοι σύμμαχοι 
των Υπουργείων Υγείας κ. ο. κ, αλλά μπορεί να πρωτοστατήσουν στο να δημιουργήσουν 
δομές και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την Πρόληψη και για την Προαγωγή 
Υγείας μέσα από την συμμετοχή. Υπάρχει και μία τρίτη διάσταση που λέγεται πολίτης. 
Σήμερα είτε είναι εθνικά, είτε είναι περιφερειακά, είτε είναι τοπικά συστήματα ο λόγος 
του πολίτη, η άποψη του πολίτη, η φωνή του πολίτη έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία και 
ξέρετε γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία; Όχι μόνο γιατί αυτός είναι ο σωστός τρόπος να 
αντιμετωπίζει δηλαδή κανείς λιγότερο αυταρχικά, ακούγοντας περισσότερο και να 
δημιουργεί υπηρεσίες, οι οποίες να είναι ευαίσθητες στις ανάγκες των πολιτών, αλλά 
επίσης διότι σήμερα ο πολίτης είναι πολύ πιο ενημερωμένος. Σήμερα ο πολίτης απαιτεί 
την πληροφόρηση, αυτό που λέμε σήμερα knowledge society. Ξέρετε τι δίκτυα υπάρχουν 
και μέσα από το internet; Ασθενών, πολιτών οι οποίοι μιλούν μεταξύ τους, οι οποίοι 
ξέρουν πολλές φορές περισσότερα από τους γιατρούς τους ακόμα και σε θέματα 
πρόληψης. Ξέρετε τι θέλουν; Το θέμα για τους πολίτες πολλές φορές δεν είναι η γνώση 
του ότι τα λιπίδια και το HDL και το LDL πρέπει να είναι σε κάποια επίπεδα, αυτό κάπου 
το έμαθαν. Όλοι τρέχουν και παίρνουν βιταμίνες με Ω3 κ. λ. Αυτό που θέλουν όλοι 
ξεκινώντας από το σχολείο είναι περιβάλλοντα που να υποστηρίζουν, να κάνουν εύκολη 
την επιλογή, την υγιεινή. Ξέρετε τι συμβαίνει πολλές φορές με τις καντίνες των σχολείων; 
Επανάσταση έχει γίνει σε πολλά μέρη της Ευρώπης που επενέβησαν στις καντίνες και 
άλλαξαν τον τρόπο διατροφής των παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δώσει πολλά 
εκατομμύρια ευρώ για να προωθήσει την κατανάλωση φρούτων στα σχολεία, ώστε τα 
παιδιά να αφήσουν τις σοκολάτες και τα γαριδάκια και να αρχίσουν να συνηθίζουν πιο 
πολύ στο φρούτο. Η τιμή των φρούτων ή των λαχανικών, η προσβασιμότητα σε αυτά 
εμείς τα έχουμε κάπως πιο εύκολα στην Ελλάδα. Υπάρχουν άλλες χώρες στις οποίες είναι 
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γιατί ίσως δεν μας ενδιαφέρει πολύ να τα βγάζουμε και πέρα από τα σύνορά μας. Αλλά 
επειδή γίνονται αυτά, εγώ θα ήθελα να σας το μεταφέρω και σαν πρόκληση, όχι μόνο να 
αναγνωριστείτε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που θα το κάνω με χαρά, αλλά να 
είστε παρόντες στα συνέδρια μας, στις διάφορες συναντήσεις να φέρετε και τη δική σας 
τεχνογνωσία και τις δικές σας ιδέες για να τις μοιραστείτε μαζί με τους άλλους. Έτσι 
λοιπόν θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου ακόμη μια φορά να σας συγχαρώ γι' αυτή την 
πρωτοβουλία. Να σας πω ότι του χρόνου, το 2010, είναι πολύ σημαντικό και ίσως να 
θελήσουμε να κάνουμε και κάτι μαζί. Το 2010, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο 
υπάρχει μια Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, που είναι η 7η Απριλίου και κάθε χρόνο η ημέρα 
αυτή έχει ένα θέμα. Το θέμα του 2010 είναι “ Υγεία στο Αστικό Περιβάλλον”. 
Οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες υπάρχουν παγκόσμια δηλαδή, θα υπάρξει μία προσπάθεια 
και μία κινητοποίηση στο να τονιστεί ο ρόλος ο ηγετικός που μπορεί να έχουν οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις στον τομέα της υγείας, των ανισοτήτων, της κοινωνικής συνοχής, της 
αλληλεγγύης και πάνω απ’ όλα της υγείας σαν κεντρικής αξίας και ανθρώπινου 
δικαιώματος. Είναι μία ευκαιρία αν μπορέσετε να μαζέψετε την δουλεία που κάνετε, διότι 
θα γίνουν πολλές εκδόσεις, πολλές παρουσιάσεις θα υπάρξουν πολλές press conference 
και αξίζει τον κόπο αυτό που κάνετε εδώ να βγει και παραέξω. Σας ευχαριστώ πολύ και 
καλή επιτυχία.  

, παρουσιάστρια: Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα πάρα πολύ σύντομο 
μήνυμα του κ. Δημήτρη Λιντζέρη, Βουλευτή της Β’ Πειραιώς, από το ΠΑΣΟΚ. Αγαπητοί 
φίλοι λυπάμαι πραγματικά πολύ που κομματικές υποχρεώσεις εκτός Αθηνών, στο Κιλκίς, 
δεν μου επιτρέπουν να είμαι κοντά σας στο Συνέδριο Υγείας που διοργανώνετε. Θεωρώ 
πως η πρωτοβουλία σας αυτή έχει πολλά να προσφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
ειλικρινά έχω τη διάθεση να συμμετέχω και να προσφέρω στο μέτρο των δυνατοτήτων 
μου τόσο ως βουλευτής, αλλά και ως γιατρός σε αυτή σας την προσπάθεια. Σας 
διαβεβαιώνω λοιπόν ότι αν και απών από τις εργασίες του συνεδρίου θα είμαι στο πλευρό 
σας για οτιδήποτε με χρειαστείτε. Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο 5ο σας 
Πανελλήνιο Συνέδριο. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Δημήτρης Λιντζέρης. Πριν κλείσουμε τη 
σημερινή μέρα και αφού σας πω ότι αύριο στον ίδιο χώρο, από τις εννέα το πρωί θα 
έχουμε τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κ. Δήμητρα 
Αράπογλου, Βουλευτή του ΛΑΟΣ, από την Β΄ περιφέρεια Πειραιώς μέσω της διερμηνέως 
της. 

, Βουλευτής του ΛΑΟΣ, Β΄ 
περιφέρεια Πειραιώς: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 
συγνώμη για την αναστάτωση, μέσω διερμηνέα πρέπει να 
μιλήσω γιατί είμαι κουφή βουλευτής και μέσω νοηματικής 
θα υπάρχει διερμηνέας, έτσι ώστε να με καταλάβετε. 
Καθυστέρησα να έρθω στο Συνέδριο γιατί είχα πάρα 
πολλές υποχρεώσεις ως βουλευτής. Βρίσκω πάρα πολύ 
ενδιαφέρον το Συνέδριο γιατί πιστεύω ότι όλοι είμαστε 
υπεύθυνοι και θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και να 
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πρόληψη των νοσημάτων. Δεν το έχουμε ακόμα ενστερνιστεί στην χώρα μας. Πολλές 
φορές ίσως δεν αγκαλιάζουμε εύκολα προγράμματα που μπορεί να μην αφορούν τον 
άμεσο χώρο της δουλειάς μας. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα τα θέματα της 
κλιματικής αλλαγής, της κρίσης της οικονομίας, των νοσημάτων των μη μεταδιδόμενων, 
οι περισσότερες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειάζονται συνεργασία 
τομέων και συνεργασία τοπικής και εθνικής κυβέρνησης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας έχει δει από πολλά χρόνια τη σημασία που έχουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και 
αυτό είναι κάτι εξαιρετικό με την έννοια ότι είναι ένας οργανισμός που ανήκει στα 
Ηνωμένα Έθνη και βασικά δουλεύει μόνο με εθνικές κυβερνήσεις. Ωστόσο 
αναγνωρίζοντας τη σημασία των τοπικών αυτοδιοικήσεων έχουν δουλέψει πάρα πολλά 
χρόνια και εγώ προσωπικά, με τους Δήμους στην Ευρώπη προωθώντας και 
δημιουργώντας προγράμματα για την προαγωγή υγείας και για το βιώσιμο περιβάλλον. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματικά είναι μεγάλη χαρά για μένα, ότι έχω 
παρακολουθήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια πως το Διαδημοτικό Δίκτυο έχει μεγαλώσει 
πολύ και έχει αγκαλιάσει 130 Δήμους. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, να μπορείς να συζητάς 
με Δημάρχους για την υγεία και να μπορείς να βάζεις την υγεία κεντρικά σαν μία αξία 
στρατηγική για τον Δήμο. Να μπορείς να οργανώνεις δομές οι οποίες θα μπορούν να 
βοηθήσουν τον πολίτη και την κοινωνία για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε πάρα 
πολλούς από τους δείκτες που δεν πάμε καθόλου καλά. Είναι αμαρτία γιατί η Ελλάδα είναι 
μία χώρα ευλογημένη με τον ήλιο της, με τις προϋποθέσεις, με την διατροφή που 
μπορούμε να έχουμε αν θέλουμε. Στη δεκαετία του ‘60 ήμασταν οι καλύτεροι. Είχαμε τα 
καλύτερα στατιστικά δεδομένα, τα καλύτερα στα καρδιαγγειακά, τα καλύτερα στο 
προσδόκιμο επιβίωσης κ. ο. κ. Δηλαδή βλέπετε χώρες οι οποίες βλέπουν την φρέσκια 
σαλάτα με το κιάλι. Θα πας δηλαδή σε χώρες όπως στη Φιλανδία ή στη Βόρεια Αγγλία και 
αρχίζουν και έχουν δείκτες επιβίωσης πολύ καλύτερους από εμάς, γιατί επενδύουν σε 
αυτούς ακριβώς τους χώρους και στις συμπεριφορές και στους τρόπους ζωής που εμείς 
ίσως επειδή επαναπαυθήκαμε στις δάφνες μας τους εγκαταλείψαμε. Γι’ αυτό σας 
συγχαίρω που ξαναβάζετε πάνω στην ατζέντα και είναι μία πολλή όμορφη συγκυρία που 
τα τελευταία 2-3 χρόνια και η πολιτεία σε εθνικό επίπεδο έβαλε την δημόσια υγεία πιο 
φωναχτά, πιο ψηλά σαν προτεραιότητα, αλλά και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις το έχουν 
βάλει σαν προτεραιότητα και απ' ότι βλέπω με πολλές καινοτόμους ιδέες και με πολύ 
μέλλον. Ήθελα να σας πω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αγκαλιάζει αυτό που 
κάνετε, όχι μόνο αγκαλιάζει, άλλα όπως ξέρετε εμείς με τα δίκτυα υγειών πόλεων στην 
Ευρώπη είμαστε έτοιμοι να σας δεχτούμε και να σας δώσουμε και το σήμα και την 
αναγνώριση για την δουλειά που κάνετε. Για μένα που είμαι Έλληνας και είμαι εκεί δεν 
ξέρετε τι χαρά ιδιαίτερη είναι να μπορώ όχι μόνο να έρχομαι εδώ και να σας μιλάω για το 
τι κάνουν οι άλλοι, αλλά να χαίρομαι να έρχεστε εσείς εκεί και να λέτε για τα καλά που 
κάνετε στην πατρίδα μας. Διότι αυτό για μένα, είναι ίσως η πραγμάτωση όλων αυτών των 
καλών ιδεών που υπάρχουν στην χώρα μας, αλλά που καμιά φορά ίσως δεν 
οργανωνόμαστε αρκετά και ίσως δε θεωρούμε μεγάλη προτεραιότητα να μπορούμε να τις 
μοιραζόμαστε και με τους άλλους. Ξέρετε πόσο αναιμική είναι η παρουσία της Ελλάδας, 
πολλές φορές σε τέτοια διεθνή φόρα; Ίσως όχι γιατί δεν κάνουμε πράγματα εδώ, είναι 

swma.indd   72 31/3/2010   4:30:16 µµ



7373

γιατί ίσως δεν μας ενδιαφέρει πολύ να τα βγάζουμε και πέρα από τα σύνορά μας. Αλλά 
επειδή γίνονται αυτά, εγώ θα ήθελα να σας το μεταφέρω και σαν πρόκληση, όχι μόνο να 
αναγνωριστείτε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που θα το κάνω με χαρά, αλλά να 
είστε παρόντες στα συνέδρια μας, στις διάφορες συναντήσεις να φέρετε και τη δική σας 
τεχνογνωσία και τις δικές σας ιδέες για να τις μοιραστείτε μαζί με τους άλλους. Έτσι 
λοιπόν θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου ακόμη μια φορά να σας συγχαρώ γι' αυτή την 
πρωτοβουλία. Να σας πω ότι του χρόνου, το 2010, είναι πολύ σημαντικό και ίσως να 
θελήσουμε να κάνουμε και κάτι μαζί. Το 2010, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο 
υπάρχει μια Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, που είναι η 7η Απριλίου και κάθε χρόνο η ημέρα 
αυτή έχει ένα θέμα. Το θέμα του 2010 είναι “ Υγεία στο Αστικό Περιβάλλον”. 
Οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες υπάρχουν παγκόσμια δηλαδή, θα υπάρξει μία προσπάθεια 
και μία κινητοποίηση στο να τονιστεί ο ρόλος ο ηγετικός που μπορεί να έχουν οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις στον τομέα της υγείας, των ανισοτήτων, της κοινωνικής συνοχής, της 
αλληλεγγύης και πάνω απ’ όλα της υγείας σαν κεντρικής αξίας και ανθρώπινου 
δικαιώματος. Είναι μία ευκαιρία αν μπορέσετε να μαζέψετε την δουλεία που κάνετε, διότι 
θα γίνουν πολλές εκδόσεις, πολλές παρουσιάσεις θα υπάρξουν πολλές press conference 
και αξίζει τον κόπο αυτό που κάνετε εδώ να βγει και παραέξω. Σας ευχαριστώ πολύ και 
καλή επιτυχία.  

, παρουσιάστρια: Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα πάρα πολύ σύντομο 
μήνυμα του κ. Δημήτρη Λιντζέρη, Βουλευτή της Β’ Πειραιώς, από το ΠΑΣΟΚ. Αγαπητοί 
φίλοι λυπάμαι πραγματικά πολύ που κομματικές υποχρεώσεις εκτός Αθηνών, στο Κιλκίς, 
δεν μου επιτρέπουν να είμαι κοντά σας στο Συνέδριο Υγείας που διοργανώνετε. Θεωρώ 
πως η πρωτοβουλία σας αυτή έχει πολλά να προσφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
ειλικρινά έχω τη διάθεση να συμμετέχω και να προσφέρω στο μέτρο των δυνατοτήτων 
μου τόσο ως βουλευτής, αλλά και ως γιατρός σε αυτή σας την προσπάθεια. Σας 
διαβεβαιώνω λοιπόν ότι αν και απών από τις εργασίες του συνεδρίου θα είμαι στο πλευρό 
σας για οτιδήποτε με χρειαστείτε. Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο 5ο σας 
Πανελλήνιο Συνέδριο. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Δημήτρης Λιντζέρης. Πριν κλείσουμε τη 
σημερινή μέρα και αφού σας πω ότι αύριο στον ίδιο χώρο, από τις εννέα το πρωί θα 
έχουμε τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κ. Δήμητρα 
Αράπογλου, Βουλευτή του ΛΑΟΣ, από την Β΄ περιφέρεια Πειραιώς μέσω της διερμηνέως 
της. 

, Βουλευτής του ΛΑΟΣ, Β΄ 
περιφέρεια Πειραιώς: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 
συγνώμη για την αναστάτωση, μέσω διερμηνέα πρέπει να 
μιλήσω γιατί είμαι κουφή βουλευτής και μέσω νοηματικής 
θα υπάρχει διερμηνέας, έτσι ώστε να με καταλάβετε. 
Καθυστέρησα να έρθω στο Συνέδριο γιατί είχα πάρα 
πολλές υποχρεώσεις ως βουλευτής. Βρίσκω πάρα πολύ 
ενδιαφέρον το Συνέδριο γιατί πιστεύω ότι όλοι είμαστε 
υπεύθυνοι και θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και να 
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πρόληψη των νοσημάτων. Δεν το έχουμε ακόμα ενστερνιστεί στην χώρα μας. Πολλές 
φορές ίσως δεν αγκαλιάζουμε εύκολα προγράμματα που μπορεί να μην αφορούν τον 
άμεσο χώρο της δουλειάς μας. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα τα θέματα της 
κλιματικής αλλαγής, της κρίσης της οικονομίας, των νοσημάτων των μη μεταδιδόμενων, 
οι περισσότερες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειάζονται συνεργασία 
τομέων και συνεργασία τοπικής και εθνικής κυβέρνησης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας έχει δει από πολλά χρόνια τη σημασία που έχουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και 
αυτό είναι κάτι εξαιρετικό με την έννοια ότι είναι ένας οργανισμός που ανήκει στα 
Ηνωμένα Έθνη και βασικά δουλεύει μόνο με εθνικές κυβερνήσεις. Ωστόσο 
αναγνωρίζοντας τη σημασία των τοπικών αυτοδιοικήσεων έχουν δουλέψει πάρα πολλά 
χρόνια και εγώ προσωπικά, με τους Δήμους στην Ευρώπη προωθώντας και 
δημιουργώντας προγράμματα για την προαγωγή υγείας και για το βιώσιμο περιβάλλον. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματικά είναι μεγάλη χαρά για μένα, ότι έχω 
παρακολουθήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια πως το Διαδημοτικό Δίκτυο έχει μεγαλώσει 
πολύ και έχει αγκαλιάσει 130 Δήμους. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, να μπορείς να συζητάς 
με Δημάρχους για την υγεία και να μπορείς να βάζεις την υγεία κεντρικά σαν μία αξία 
στρατηγική για τον Δήμο. Να μπορείς να οργανώνεις δομές οι οποίες θα μπορούν να 
βοηθήσουν τον πολίτη και την κοινωνία για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε πάρα 
πολλούς από τους δείκτες που δεν πάμε καθόλου καλά. Είναι αμαρτία γιατί η Ελλάδα είναι 
μία χώρα ευλογημένη με τον ήλιο της, με τις προϋποθέσεις, με την διατροφή που 
μπορούμε να έχουμε αν θέλουμε. Στη δεκαετία του ‘60 ήμασταν οι καλύτεροι. Είχαμε τα 
καλύτερα στατιστικά δεδομένα, τα καλύτερα στα καρδιαγγειακά, τα καλύτερα στο 
προσδόκιμο επιβίωσης κ. ο. κ. Δηλαδή βλέπετε χώρες οι οποίες βλέπουν την φρέσκια 
σαλάτα με το κιάλι. Θα πας δηλαδή σε χώρες όπως στη Φιλανδία ή στη Βόρεια Αγγλία και 
αρχίζουν και έχουν δείκτες επιβίωσης πολύ καλύτερους από εμάς, γιατί επενδύουν σε 
αυτούς ακριβώς τους χώρους και στις συμπεριφορές και στους τρόπους ζωής που εμείς 
ίσως επειδή επαναπαυθήκαμε στις δάφνες μας τους εγκαταλείψαμε. Γι’ αυτό σας 
συγχαίρω που ξαναβάζετε πάνω στην ατζέντα και είναι μία πολλή όμορφη συγκυρία που 
τα τελευταία 2-3 χρόνια και η πολιτεία σε εθνικό επίπεδο έβαλε την δημόσια υγεία πιο 
φωναχτά, πιο ψηλά σαν προτεραιότητα, αλλά και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις το έχουν 
βάλει σαν προτεραιότητα και απ' ότι βλέπω με πολλές καινοτόμους ιδέες και με πολύ 
μέλλον. Ήθελα να σας πω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αγκαλιάζει αυτό που 
κάνετε, όχι μόνο αγκαλιάζει, άλλα όπως ξέρετε εμείς με τα δίκτυα υγειών πόλεων στην 
Ευρώπη είμαστε έτοιμοι να σας δεχτούμε και να σας δώσουμε και το σήμα και την 
αναγνώριση για την δουλειά που κάνετε. Για μένα που είμαι Έλληνας και είμαι εκεί δεν 
ξέρετε τι χαρά ιδιαίτερη είναι να μπορώ όχι μόνο να έρχομαι εδώ και να σας μιλάω για το 
τι κάνουν οι άλλοι, αλλά να χαίρομαι να έρχεστε εσείς εκεί και να λέτε για τα καλά που 
κάνετε στην πατρίδα μας. Διότι αυτό για μένα, είναι ίσως η πραγμάτωση όλων αυτών των 
καλών ιδεών που υπάρχουν στην χώρα μας, αλλά που καμιά φορά ίσως δεν 
οργανωνόμαστε αρκετά και ίσως δε θεωρούμε μεγάλη προτεραιότητα να μπορούμε να τις 
μοιραζόμαστε και με τους άλλους. Ξέρετε πόσο αναιμική είναι η παρουσία της Ελλάδας, 
πολλές φορές σε τέτοια διεθνή φόρα; Ίσως όχι γιατί δεν κάνουμε πράγματα εδώ, είναι 
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αυριανή μέρα, που σας καλούμε όλους να είστε εδώ, θα φανεί ότι όλα μπορούν να γίνουν, 
αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ.                                  

2 : «
»

, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου 
Πειραιά, (Συντονιστής): Λέγομαι Βρόντος Δημήτρης, είμαι 
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Πειραιά, σας 
καλωσορίζω εκ μέρους του Δημάρχου μας, του κου 
Παναγιώτη Φασούλα και να ζητήσω συγγνώμη για την 
καθυστέρηση αυτή τη μικρή. Νομίζω όμως ότι σε τέτοιες 
διαδικασίες ποτέ το πρόγραμμα δεν μπορεί να κρατηθεί 
σφιχτά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να καλωσορίσω τον κο 
Παναγιώτη Κανέλλο, συνάδελφο μου, να καλωσορίσω την 
κα Άννυ Μητροπούλου, διευθύντρια του δικτύου 

Μεσόγειος SOS, να καλωσορίσω τον κο Αλέξανδρο Πανταζίδη Βιολόγο, Εκπαιδευτικό, 
Πρόεδρο Εταιρείας Αειφόρου Ανάπτυξης και να καλωσορίσω και τον κο Στέφανο 
Τσιπουράκη, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Προστασίας Αποκατάστασης Πεντέλης, μέλος ΔΣ 
Αμαρουσίου και Πρόεδρος Αναπτυξιακής Δήμου Αμαρουσίου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ 
συνάδελφε κε Χριστοφάκη, είναι συνάδελφος στο Δήμο Πειραιά ο γιατρός μας. Αγαπητές 
κυρίες, αγαπητοί κύριοι, αγαπητοί φοιτητές, το σημερινό θέμα είναι πάρα πολύ 
σημαντικό. Δεν είναι ανάγκη κάποιος από εμάς να προσδιορίσει τα σημεία, στα οποία θα 
σταθούν οι επιστήμονες, το πόσο μεγάλη σημασίας σημεία και εισηγήσεις έχουμε. Μόνο ο 
τίτλος μιλάει από μόνος του, το περιβάλλον μιλάει από μόνο του και η εκπαίδευση γύρω 
από την περιβαλλοντική σχέση που έχουν οι άνθρωποι με όλα αυτά τα οποία θα ακούσετε 
σήμερα, είναι πολύ σημαντικά. Γι’ αυτό λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσω άμεσα και να δώσω 
το λόγο στην κα Άννυ Μητροπούλου να ξεκινήσει την διαδικασία.         

M , Διευθύντρια Δικτύου Μεσόγειος SOS: 
Καλημέρα σας, εκπροσωπώ μια μη κυβερνητική 
περιβαλλοντική οργάνωση, το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS». Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, το ΔΔΥ. 
Φαντάζομαι δεν αναρωτιέστε γιατί ένας εκπρόσωπος μιας 
περιβαλλοντικής οργάνωσης συμμετέχει σε ένα συνέδριο για 
την υγεία. Ενδεχομένως γιατί τα θέματα του περιβάλλοντος 
αυτονόητα ή όχι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την υγεία. 
Βεβαίως δεν περιμένετε από μια περιβαλλοντολόγο να σας 
μιλήσει για το τι σημαίνει υγεία, αν η υγεία σχετίζεται και 
κατά πόσο με την ποιότητα της ζωής μας. Αν για να έχει κανείς σήμερα υγεία, δεν 

74

συμμετέχουμε στη λήψη μέτρων πρόληψης βασικά για την υγεία. Φυσικά υπάρχουν πάρα 
πολλές ασθένειες, όπως όλοι γνωρίζουμε και η πρόληψη τους είναι το πιο σημαντικό 
κομμάτι. Σίγουρα υπάρχουν πολλές ελλείψεις και εμείς θα πρέπει να προασπίσουμε όλα 
τα άτομα, τους ασθενείς και όλους όσους χρειάζονται βοήθεια. Δεν πρέπει φυσικά να 
αγνοούμε τους υπόλοιπους ανθρώπους, εκτός από την Β΄ Πειραιά και Πειραιά, αλλά σε 
όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα. Η σωστή ενημέρωση είναι βασικός 
παράγοντας για την πρόληψη και φυσικά μία μεγάλη ασθένεια όπως είναι ο καρκίνος ή το 
AIDS, όπου νοσούν πάρα πολλοί άνθρωποι, όπου σε αυτά τα θέματα μέχρι και σήμερα 
υπάρχει προκατάληψη και δεν υπάρχει ενημέρωση, γι’ αυτό εμποδίζονται πολλές φορές 
και τα αποτελέσματα. Η αντιμετώπιση των ασθενειών έχει άμεση σχέση με τη σωστή 
ενημέρωση και τα σωστά στάδια που πρέπει να ακολουθήσουμε, το σωστό έλεγχο, όπως 
στις γυναίκες που είναι από 40 ετών και πάνω θα πρέπει να γίνεται σίγουρα ένας 
συστηματικός έλεγχος. Δεν θα ήθελα να πολυλογήσω, συγχαρητήρια για την όμορφη 
διοργάνωση, εύχομαι καλή συνέχεια στη σημαντική αυτή προσπάθειά σας και ελπίζω να 
μην είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και να 
υπάρχει σωστή ενημέρωση σε όλους τους Δήμους και στους Δημότες. Βασικά σε όλους 
τους ανθρώπους, σε όλη την Β ΄ Πειραιά, στον Πειραιά και στην Αθήνα φυσικά γιατί η 
ενημέρωση των πολιτών είναι αυτό που οφείλουμε όλοι να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ που 
με ακούσατε, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας.  

, παρουσιάστρια:   Και κάπου εδώ η 1η μέρα του Συνεδρίου έφτασε στο 
τέλος της. Θα ήθελα να καλέσω τον κ. Γιώργο Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου και ελπίζω 
να σας δούμε όλους και άλλους πολλούς αύριο εδώ. 

, Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου: Θα ήθελα κλείνοντας την 
1η μέρα να ευχαριστήσω καταρχήν εκείνη που μου έδωσε το βήμα την κα Μπόκοτα για 
την παρουσία της, η οποία ήταν εξαίρετη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την κα Αράπογλου που 
μέσα από τον λόγο ψυχής μπόρεσε να μας μεταφέρει πως ακριβώς νιώθει και εκείνη το 
κομμάτι της πρόληψης και μέσα από τη δική μας προσπάθεια. Θα ήθελα επίσης να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Τσουρό, το Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
ο οποίος έκανε ένα σημαντικό ταξίδι. Γνωρίζω πολύ καλά ότι όλες αυτές τις μέρες 
βρίσκεται σε μία εργώδη διαδικασία να επισκέπτεται περίπου 52 χώρες και πρωτεύουσες, 
σε μία εκλογική διαδικασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το κομμάτι του 
Προέδρου. Του εύχομαι και από αυτό το βήμα καλή επιτυχία. Θα είναι σημαντικό ένας 
Έλληνας εκπρόσωπος, ένας πρεσβευτής της υγείας που είναι από τα δικά μας μέρη να 
μπορέσει να ανέβει ακόμα περισσότερο σε έναν Οργανισμό, ο οποίος είναι καταξιωμένος 
παγκοσμίως και ο οποίος ουσιαστικά δίνει την ρώτα του πως εννοείται η δημόσια υγεία 
στη σύγχρονη παγκόσμια κοινότητα. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω όλους εσάς που 
είχατε την υπομονή να ακούτε εμάς μέσα από λόγους ψυχής και καρδιάς και πιστεύουμε 
ότι ο χρόνος αυτός δεν ήταν χρόνος που σπαταλήθηκε αδίκως, αλλά νιώσατε όλοι σας ότι 
αυτοί οι μήνες που πέρασαν από το προηγούμενο συνέδριο ήταν μήνες δημιουργικοί και 
μήνες που υπόσχονται ότι θα υπάρξει ανάλογη συνέχεια. Πιστεύω ότι και από την 
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αυριανή μέρα, που σας καλούμε όλους να είστε εδώ, θα φανεί ότι όλα μπορούν να γίνουν, 
αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ.                                  

2 : «
»

, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου 
Πειραιά, (Συντονιστής): Λέγομαι Βρόντος Δημήτρης, είμαι 
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Πειραιά, σας 
καλωσορίζω εκ μέρους του Δημάρχου μας, του κου 
Παναγιώτη Φασούλα και να ζητήσω συγγνώμη για την 
καθυστέρηση αυτή τη μικρή. Νομίζω όμως ότι σε τέτοιες 
διαδικασίες ποτέ το πρόγραμμα δεν μπορεί να κρατηθεί 
σφιχτά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να καλωσορίσω τον κο 
Παναγιώτη Κανέλλο, συνάδελφο μου, να καλωσορίσω την 
κα Άννυ Μητροπούλου, διευθύντρια του δικτύου 

Μεσόγειος SOS, να καλωσορίσω τον κο Αλέξανδρο Πανταζίδη Βιολόγο, Εκπαιδευτικό, 
Πρόεδρο Εταιρείας Αειφόρου Ανάπτυξης και να καλωσορίσω και τον κο Στέφανο 
Τσιπουράκη, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Προστασίας Αποκατάστασης Πεντέλης, μέλος ΔΣ 
Αμαρουσίου και Πρόεδρος Αναπτυξιακής Δήμου Αμαρουσίου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ 
συνάδελφε κε Χριστοφάκη, είναι συνάδελφος στο Δήμο Πειραιά ο γιατρός μας. Αγαπητές 
κυρίες, αγαπητοί κύριοι, αγαπητοί φοιτητές, το σημερινό θέμα είναι πάρα πολύ 
σημαντικό. Δεν είναι ανάγκη κάποιος από εμάς να προσδιορίσει τα σημεία, στα οποία θα 
σταθούν οι επιστήμονες, το πόσο μεγάλη σημασίας σημεία και εισηγήσεις έχουμε. Μόνο ο 
τίτλος μιλάει από μόνος του, το περιβάλλον μιλάει από μόνο του και η εκπαίδευση γύρω 
από την περιβαλλοντική σχέση που έχουν οι άνθρωποι με όλα αυτά τα οποία θα ακούσετε 
σήμερα, είναι πολύ σημαντικά. Γι’ αυτό λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσω άμεσα και να δώσω 
το λόγο στην κα Άννυ Μητροπούλου να ξεκινήσει την διαδικασία.         

M , Διευθύντρια Δικτύου Μεσόγειος SOS: 
Καλημέρα σας, εκπροσωπώ μια μη κυβερνητική 
περιβαλλοντική οργάνωση, το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS». Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, το ΔΔΥ. 
Φαντάζομαι δεν αναρωτιέστε γιατί ένας εκπρόσωπος μιας 
περιβαλλοντικής οργάνωσης συμμετέχει σε ένα συνέδριο για 
την υγεία. Ενδεχομένως γιατί τα θέματα του περιβάλλοντος 
αυτονόητα ή όχι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την υγεία. 
Βεβαίως δεν περιμένετε από μια περιβαλλοντολόγο να σας 
μιλήσει για το τι σημαίνει υγεία, αν η υγεία σχετίζεται και 
κατά πόσο με την ποιότητα της ζωής μας. Αν για να έχει κανείς σήμερα υγεία, δεν 
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συμμετέχουμε στη λήψη μέτρων πρόληψης βασικά για την υγεία. Φυσικά υπάρχουν πάρα 
πολλές ασθένειες, όπως όλοι γνωρίζουμε και η πρόληψη τους είναι το πιο σημαντικό 
κομμάτι. Σίγουρα υπάρχουν πολλές ελλείψεις και εμείς θα πρέπει να προασπίσουμε όλα 
τα άτομα, τους ασθενείς και όλους όσους χρειάζονται βοήθεια. Δεν πρέπει φυσικά να 
αγνοούμε τους υπόλοιπους ανθρώπους, εκτός από την Β΄ Πειραιά και Πειραιά, αλλά σε 
όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα. Η σωστή ενημέρωση είναι βασικός 
παράγοντας για την πρόληψη και φυσικά μία μεγάλη ασθένεια όπως είναι ο καρκίνος ή το 
AIDS, όπου νοσούν πάρα πολλοί άνθρωποι, όπου σε αυτά τα θέματα μέχρι και σήμερα 
υπάρχει προκατάληψη και δεν υπάρχει ενημέρωση, γι’ αυτό εμποδίζονται πολλές φορές 
και τα αποτελέσματα. Η αντιμετώπιση των ασθενειών έχει άμεση σχέση με τη σωστή 
ενημέρωση και τα σωστά στάδια που πρέπει να ακολουθήσουμε, το σωστό έλεγχο, όπως 
στις γυναίκες που είναι από 40 ετών και πάνω θα πρέπει να γίνεται σίγουρα ένας 
συστηματικός έλεγχος. Δεν θα ήθελα να πολυλογήσω, συγχαρητήρια για την όμορφη 
διοργάνωση, εύχομαι καλή συνέχεια στη σημαντική αυτή προσπάθειά σας και ελπίζω να 
μην είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και να 
υπάρχει σωστή ενημέρωση σε όλους τους Δήμους και στους Δημότες. Βασικά σε όλους 
τους ανθρώπους, σε όλη την Β ΄ Πειραιά, στον Πειραιά και στην Αθήνα φυσικά γιατί η 
ενημέρωση των πολιτών είναι αυτό που οφείλουμε όλοι να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ που 
με ακούσατε, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας.  

, παρουσιάστρια:   Και κάπου εδώ η 1η μέρα του Συνεδρίου έφτασε στο 
τέλος της. Θα ήθελα να καλέσω τον κ. Γιώργο Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου και ελπίζω 
να σας δούμε όλους και άλλους πολλούς αύριο εδώ. 

, Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου: Θα ήθελα κλείνοντας την 
1η μέρα να ευχαριστήσω καταρχήν εκείνη που μου έδωσε το βήμα την κα Μπόκοτα για 
την παρουσία της, η οποία ήταν εξαίρετη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την κα Αράπογλου που 
μέσα από τον λόγο ψυχής μπόρεσε να μας μεταφέρει πως ακριβώς νιώθει και εκείνη το 
κομμάτι της πρόληψης και μέσα από τη δική μας προσπάθεια. Θα ήθελα επίσης να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Τσουρό, το Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
ο οποίος έκανε ένα σημαντικό ταξίδι. Γνωρίζω πολύ καλά ότι όλες αυτές τις μέρες 
βρίσκεται σε μία εργώδη διαδικασία να επισκέπτεται περίπου 52 χώρες και πρωτεύουσες, 
σε μία εκλογική διαδικασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το κομμάτι του 
Προέδρου. Του εύχομαι και από αυτό το βήμα καλή επιτυχία. Θα είναι σημαντικό ένας 
Έλληνας εκπρόσωπος, ένας πρεσβευτής της υγείας που είναι από τα δικά μας μέρη να 
μπορέσει να ανέβει ακόμα περισσότερο σε έναν Οργανισμό, ο οποίος είναι καταξιωμένος 
παγκοσμίως και ο οποίος ουσιαστικά δίνει την ρώτα του πως εννοείται η δημόσια υγεία 
στη σύγχρονη παγκόσμια κοινότητα. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω όλους εσάς που 
είχατε την υπομονή να ακούτε εμάς μέσα από λόγους ψυχής και καρδιάς και πιστεύουμε 
ότι ο χρόνος αυτός δεν ήταν χρόνος που σπαταλήθηκε αδίκως, αλλά νιώσατε όλοι σας ότι 
αυτοί οι μήνες που πέρασαν από το προηγούμενο συνέδριο ήταν μήνες δημιουργικοί και 
μήνες που υπόσχονται ότι θα υπάρξει ανάλογη συνέχεια. Πιστεύω ότι και από την 
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τα μολυσμένα νερά, ρυπασμένα νερά κάποιου υδροφόρου ορίζοντα και άρα τα λαχανικά ή 
τα φρούτα μπορεί να μην είναι πια τόσο καθαρά και υγιεινά όσο φαίνονται εκ πρώτης 
όψεως. Τα ψάρια, που μας παρακαλούν οι γιατροί να τρώμε ψάρι, από ποιες θάλασσες; 
Θα ξεκινήσω από το παράδειγμα του Ασωπού που δυστυχώς είναι πανελλαδικά γνωστό 
ως ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που ξεκίνησε πριν πολλά χρονιά και τα αποτελέσματα 
του τα βλέπουμε σήμερα. Σήμερα βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου αν θέλετε. 
Έχουμε κάποιες βιομηχανίες, οι οποίες με κάποιους παράνομους αγωγούς για 40 και 
πάνω χρόνια, έχουν προκαλέσει με τα ανεπεξέργαστα λύματα τους, ρύπανση στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή 
το νερό να μην είναι πόσιμο, να έχει τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία πολλών κατοίκων 
της περιοχής και όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής. Με τα χαρακτηριστικά 
παραδείγματα χρωμίου, μολύβδου και άλλων συστατικών που έχουν βρεθεί σε όρια 
περασμένα από το επιτρεπτό κατά πολύ. Άρα πλέον αυτά θεωρούνται καρκινογόνες 
ουσίες. Τι θα έπρεπε να είχαμε κάνει; Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει; Τι μπορούμε να 
κάνουμε τώρα; Ποιες είναι οι επιπτώσεις και οι παράπλευρες, αν θέλετε απώλειες και η 
συσχέτιση αυτού του περιβαλλοντικού εγκλήματος με τη ζωή μας, την υγεία μας; Την 
υγεία όχι μόνο αυτών των ανθρώπων που μένουν σε εκείνη την περιοχή, γιατί θυμίζω 
αρδεύονται πάρα πολλά οπωροκηπευτικά, τα οποία φτάνουν σε λαϊκές αγορές σε όλη την 
Αττική. Άρα λοιπόν μη θεωρούμε ότι τα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι τοπικά. 
Γιατί το περιβάλλον, όπως και η ρύπανση δυστυχώς δεν έχουν σύνορα. Άρα αγγίζουν 
όλους μας. Άρα η προσέγγιση και η λύση πρέπει να είναι ολοκληρωτική. Φυσικά να 
ξεκινάει από την πρόληψη. Εδώ θα προσέθετα ότι στον πολύ ενδιαφέρον τίτλο του 
Συνεδρίου, πρόληψη τρόπος ζωής, η πρόληψη για την υγεία είναι αρμοδιότητα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι μας λείπει η πρόληψη για την υγεία και το 
περιβάλλον, αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να φύγουμε από τον Ασωπό και να 
πάμε σε άλλες πραγματικές δυστυχώς ιστορίες, να εστιάσουμε στη Μεσόγειο, στη 
θάλασσα, στη θάλασσα που μας ενώνει με πολλούς γείτονες, στη θάλασσα που αν θέλετε 
έθρεψε και συνεχίζει να θρέφει γενιές Ελλήνων. Βρισκόμαστε άλλωστε στο λιμάνι του 
Πειραιά. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνει την επιδείνωση της 
κατάστασης στη Μεσόγειο, της υγεία πάρα πολλών, 143 εκατομμυρίων ανθρώπων που 
ζουν στις ακτές της. Ξέρετε, επιλέγουμε όλοι να ζούμε στο παράκτιο περιβάλλον και 
είμαστε τόσο τυχεροί να έχουμε τόσο εξαιρετικό θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα 
στην Ελλάδα, αλλά και στη Μεσόγειο. Επίσης απειλεί την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
οικονομικών κλάδων, καθοριστικής σημασίας που εξαρτώνται από τη θάλασσα, όπως 
είναι η αλιεία και ο τουρισμός. Ο ίδιος Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι 
υποβαθμισμένης ποιότητας περιβαλλοντικές συνθήκες, μπορεί να ευθύνονται για το ¼ 
όλων των ασθενειών που μπορεί να προληφθούν. Πενήντα με εκατό άνθρωποι, πεθαίνουν 
πριν την ώρα τους κάθε χρόνο, ως αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για αιτίες, οι οποίες δεν είναι εμφανείς αλλά είναι εκεί, είναι 
παρούσες, υποβόσκουν χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, ακριβώς γιατί εμείς ως 
ενεργοί πολίτες και η πολιτεία ενδεχομένως, δεν έχουμε λάβει όλα εκείνα τα κατάλληλα 
μέτρα. Δεν τα έχουμε λάβει γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πως όλα είναι κύκλος και 
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αναφερόμαστε μονάχα στη σωματική, την ψυχική και την πνευματική, αλλά 
προδιαγράφουμε και συνθήκες άλλου είδους, ανάμεσα στις οποίες του να έχει κανείς ένα 
ειρηνικό περιβάλλον, την αίσθηση της κατοικίας και του καταφυγίου, την εκπαίδευση, 
την τροφή, το εισόδημα, ένα σταθερό οικοσύστημα, κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, 
αλλά κατά τα άλλα ένα υγιές και αρμονικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει διαχείριση των 
φυσικών πόρων του περιβάλλοντος του. Φυσικά η διατήρηση και προστασία της υγείας 
των ατόμων, αποτελεί το δικαίωμα κάθε ατόμου και ταυτόχρονα υποχρέωση της 
πολιτείας. Αυτό όμως που όλοι πρέπει να καταλάβουμε, είναι ότι δεν μπορούμε να 
περιμένουμε τα πάντα από τους άλλους. Πρέπει εμείς οι πολίτες να είμαστε ενεργοί, να 
διεκδικούμε και να απαιτούμε την ποιότητα της ζωής μας, ένα υγιές και αρμονικό 
περιβάλλον και κατά συνέπεια την υγεία μας. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια 
έννοια που σε εμάς σαν περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι εργαλείο. Είναι το κλειδί για να 
φτάνουμε στους πολίτες, να τους ενημερώνουμε για να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, τι δεν 
πρέπει, τι να αποφεύγουν αλλά και τι πρέπει να διεκδικούν από την πολιτεία και από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σχέση με τη διατήρηση του περιβάλλοντος τους και την 
ποιότητα της ζωής τους. Αν κάποιος είναι ενημερωμένος, αν υπάρχει κάποιος, ο οποίος 
είναι εκπαιδευμένος σε θέματα περιβάλλοντος και ξαναλέω ότι το περιβάλλον είναι η 
ποιότητα της ζωής μας, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αναγνωρίσει αυτή την αξία και να 
υιοθετήσει εκείνη την στάση που πρέπει να έχει σαν άνθρωπος και σαν πολίτης, για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί ισότιμα στην κοινωνία. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
αποφασίζει και να δρα συνειδητά υπερασπίζοντας το ρόλο του. Αυτό λοιπόν που εμείς 
σαν περιβαλλοντολογικές οργανώσεις ζητάμε από τους πολίτες είναι να ενδιαφέρονται, 
να ακούν, να μαθαίνουν γιατί δεν μπορούν πάντα να είναι προστατευμένοι από τους 
άλλους. Πρέπει οι ίδιοι ως πολίτες να μπορούν να ανταπεξέρχονται. Η συνειδητοποίηση 
λοιπόν, η γνώση, η στάση, οι ικανότητες και η συμμετοχή των ενεργών πολιτών είναι τα 
πλεονεκτήματα που κερδίζει κανείς, αν είναι ενημερωμένος για θέματα περιβάλλοντος. Το 
ερώτημα λοιπόν είναι · τι επιρροή ασκεί το περιβάλλον στην υγεία μας. Ενδεχομένως 
μερικές φορές δεν είναι ορατά τα αποτελέσματα και η διασύνδεση πόσο άρρηκτα 
συνδεδεμένες είναι αυτές οι δύο έννοιες της υγείας και του περιβάλλοντος. Πολλές φορές 
περνάει απαρατήρητα μέσα από δεκαετίες μέχρι να συνειδητοποιήσουμε πως μια δράση ή 
μια αδράνεια προς ένα θέμα που αφορούσε την ποιότητα της ζωής μας και το περιβάλλον 
μας, είχε τελικά επιπτώσεις στην υγεία μας. Η συσσώρευση λοιπόν, είναι αυτή συνήθως 
που προκαλεί την εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Γι’ αυτό το λόγο επιμένουμε πως 
χρειάζεται να καταλαβαίνουμε πάντα ότι υπάρχει μια ισχυρή σχέση, ανάμεσα στο 
περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Απλά παραδείγματα. Ανάμεσά μας υπάρχουν 
άνθρωποι από τον κόσμο της ιατρικής και είναι πολύ καλύτερα γνώστες από ότι εγώ, 
αλλά η διασύνδεση πια είναι σαφής και επιστημονικά αποδεδειγμένη. Έκθεση σε αμίαντο, 
καρκίνος των πνευμόνων. Έκθεση σε μόλυβδο, μείωση νοητικής λειτουργίας στα παιδιά. 
Τα χημικά που απελευθερώνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον που εισέρχονται στο 
τροφικό πλέγμα και από το ένα τροφικό επίπεδο περνάμε στο άλλο, μιλάμε πια για 
βιοσυσσώρευση. Στο πιάτο μας έχουμε καταλάβει ότι μπορεί να βρίσκονται σε 
συγκεντρώσεις εκατομμύρια, πολλές φορές μεγαλύτερες. Στο πιάτο μας, είτε έρχεται από 
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τα μολυσμένα νερά, ρυπασμένα νερά κάποιου υδροφόρου ορίζοντα και άρα τα λαχανικά ή 
τα φρούτα μπορεί να μην είναι πια τόσο καθαρά και υγιεινά όσο φαίνονται εκ πρώτης 
όψεως. Τα ψάρια, που μας παρακαλούν οι γιατροί να τρώμε ψάρι, από ποιες θάλασσες; 
Θα ξεκινήσω από το παράδειγμα του Ασωπού που δυστυχώς είναι πανελλαδικά γνωστό 
ως ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που ξεκίνησε πριν πολλά χρονιά και τα αποτελέσματα 
του τα βλέπουμε σήμερα. Σήμερα βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου αν θέλετε. 
Έχουμε κάποιες βιομηχανίες, οι οποίες με κάποιους παράνομους αγωγούς για 40 και 
πάνω χρόνια, έχουν προκαλέσει με τα ανεπεξέργαστα λύματα τους, ρύπανση στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή 
το νερό να μην είναι πόσιμο, να έχει τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία πολλών κατοίκων 
της περιοχής και όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής. Με τα χαρακτηριστικά 
παραδείγματα χρωμίου, μολύβδου και άλλων συστατικών που έχουν βρεθεί σε όρια 
περασμένα από το επιτρεπτό κατά πολύ. Άρα πλέον αυτά θεωρούνται καρκινογόνες 
ουσίες. Τι θα έπρεπε να είχαμε κάνει; Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει; Τι μπορούμε να 
κάνουμε τώρα; Ποιες είναι οι επιπτώσεις και οι παράπλευρες, αν θέλετε απώλειες και η 
συσχέτιση αυτού του περιβαλλοντικού εγκλήματος με τη ζωή μας, την υγεία μας; Την 
υγεία όχι μόνο αυτών των ανθρώπων που μένουν σε εκείνη την περιοχή, γιατί θυμίζω 
αρδεύονται πάρα πολλά οπωροκηπευτικά, τα οποία φτάνουν σε λαϊκές αγορές σε όλη την 
Αττική. Άρα λοιπόν μη θεωρούμε ότι τα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι τοπικά. 
Γιατί το περιβάλλον, όπως και η ρύπανση δυστυχώς δεν έχουν σύνορα. Άρα αγγίζουν 
όλους μας. Άρα η προσέγγιση και η λύση πρέπει να είναι ολοκληρωτική. Φυσικά να 
ξεκινάει από την πρόληψη. Εδώ θα προσέθετα ότι στον πολύ ενδιαφέρον τίτλο του 
Συνεδρίου, πρόληψη τρόπος ζωής, η πρόληψη για την υγεία είναι αρμοδιότητα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι μας λείπει η πρόληψη για την υγεία και το 
περιβάλλον, αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να φύγουμε από τον Ασωπό και να 
πάμε σε άλλες πραγματικές δυστυχώς ιστορίες, να εστιάσουμε στη Μεσόγειο, στη 
θάλασσα, στη θάλασσα που μας ενώνει με πολλούς γείτονες, στη θάλασσα που αν θέλετε 
έθρεψε και συνεχίζει να θρέφει γενιές Ελλήνων. Βρισκόμαστε άλλωστε στο λιμάνι του 
Πειραιά. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνει την επιδείνωση της 
κατάστασης στη Μεσόγειο, της υγεία πάρα πολλών, 143 εκατομμυρίων ανθρώπων που 
ζουν στις ακτές της. Ξέρετε, επιλέγουμε όλοι να ζούμε στο παράκτιο περιβάλλον και 
είμαστε τόσο τυχεροί να έχουμε τόσο εξαιρετικό θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα 
στην Ελλάδα, αλλά και στη Μεσόγειο. Επίσης απειλεί την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
οικονομικών κλάδων, καθοριστικής σημασίας που εξαρτώνται από τη θάλασσα, όπως 
είναι η αλιεία και ο τουρισμός. Ο ίδιος Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι 
υποβαθμισμένης ποιότητας περιβαλλοντικές συνθήκες, μπορεί να ευθύνονται για το ¼ 
όλων των ασθενειών που μπορεί να προληφθούν. Πενήντα με εκατό άνθρωποι, πεθαίνουν 
πριν την ώρα τους κάθε χρόνο, ως αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για αιτίες, οι οποίες δεν είναι εμφανείς αλλά είναι εκεί, είναι 
παρούσες, υποβόσκουν χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, ακριβώς γιατί εμείς ως 
ενεργοί πολίτες και η πολιτεία ενδεχομένως, δεν έχουμε λάβει όλα εκείνα τα κατάλληλα 
μέτρα. Δεν τα έχουμε λάβει γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πως όλα είναι κύκλος και 
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αναφερόμαστε μονάχα στη σωματική, την ψυχική και την πνευματική, αλλά 
προδιαγράφουμε και συνθήκες άλλου είδους, ανάμεσα στις οποίες του να έχει κανείς ένα 
ειρηνικό περιβάλλον, την αίσθηση της κατοικίας και του καταφυγίου, την εκπαίδευση, 
την τροφή, το εισόδημα, ένα σταθερό οικοσύστημα, κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, 
αλλά κατά τα άλλα ένα υγιές και αρμονικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει διαχείριση των 
φυσικών πόρων του περιβάλλοντος του. Φυσικά η διατήρηση και προστασία της υγείας 
των ατόμων, αποτελεί το δικαίωμα κάθε ατόμου και ταυτόχρονα υποχρέωση της 
πολιτείας. Αυτό όμως που όλοι πρέπει να καταλάβουμε, είναι ότι δεν μπορούμε να 
περιμένουμε τα πάντα από τους άλλους. Πρέπει εμείς οι πολίτες να είμαστε ενεργοί, να 
διεκδικούμε και να απαιτούμε την ποιότητα της ζωής μας, ένα υγιές και αρμονικό 
περιβάλλον και κατά συνέπεια την υγεία μας. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια 
έννοια που σε εμάς σαν περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι εργαλείο. Είναι το κλειδί για να 
φτάνουμε στους πολίτες, να τους ενημερώνουμε για να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, τι δεν 
πρέπει, τι να αποφεύγουν αλλά και τι πρέπει να διεκδικούν από την πολιτεία και από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σχέση με τη διατήρηση του περιβάλλοντος τους και την 
ποιότητα της ζωής τους. Αν κάποιος είναι ενημερωμένος, αν υπάρχει κάποιος, ο οποίος 
είναι εκπαιδευμένος σε θέματα περιβάλλοντος και ξαναλέω ότι το περιβάλλον είναι η 
ποιότητα της ζωής μας, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αναγνωρίσει αυτή την αξία και να 
υιοθετήσει εκείνη την στάση που πρέπει να έχει σαν άνθρωπος και σαν πολίτης, για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί ισότιμα στην κοινωνία. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
αποφασίζει και να δρα συνειδητά υπερασπίζοντας το ρόλο του. Αυτό λοιπόν που εμείς 
σαν περιβαλλοντολογικές οργανώσεις ζητάμε από τους πολίτες είναι να ενδιαφέρονται, 
να ακούν, να μαθαίνουν γιατί δεν μπορούν πάντα να είναι προστατευμένοι από τους 
άλλους. Πρέπει οι ίδιοι ως πολίτες να μπορούν να ανταπεξέρχονται. Η συνειδητοποίηση 
λοιπόν, η γνώση, η στάση, οι ικανότητες και η συμμετοχή των ενεργών πολιτών είναι τα 
πλεονεκτήματα που κερδίζει κανείς, αν είναι ενημερωμένος για θέματα περιβάλλοντος. Το 
ερώτημα λοιπόν είναι · τι επιρροή ασκεί το περιβάλλον στην υγεία μας. Ενδεχομένως 
μερικές φορές δεν είναι ορατά τα αποτελέσματα και η διασύνδεση πόσο άρρηκτα 
συνδεδεμένες είναι αυτές οι δύο έννοιες της υγείας και του περιβάλλοντος. Πολλές φορές 
περνάει απαρατήρητα μέσα από δεκαετίες μέχρι να συνειδητοποιήσουμε πως μια δράση ή 
μια αδράνεια προς ένα θέμα που αφορούσε την ποιότητα της ζωής μας και το περιβάλλον 
μας, είχε τελικά επιπτώσεις στην υγεία μας. Η συσσώρευση λοιπόν, είναι αυτή συνήθως 
που προκαλεί την εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Γι’ αυτό το λόγο επιμένουμε πως 
χρειάζεται να καταλαβαίνουμε πάντα ότι υπάρχει μια ισχυρή σχέση, ανάμεσα στο 
περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Απλά παραδείγματα. Ανάμεσά μας υπάρχουν 
άνθρωποι από τον κόσμο της ιατρικής και είναι πολύ καλύτερα γνώστες από ότι εγώ, 
αλλά η διασύνδεση πια είναι σαφής και επιστημονικά αποδεδειγμένη. Έκθεση σε αμίαντο, 
καρκίνος των πνευμόνων. Έκθεση σε μόλυβδο, μείωση νοητικής λειτουργίας στα παιδιά. 
Τα χημικά που απελευθερώνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον που εισέρχονται στο 
τροφικό πλέγμα και από το ένα τροφικό επίπεδο περνάμε στο άλλο, μιλάμε πια για 
βιοσυσσώρευση. Στο πιάτο μας έχουμε καταλάβει ότι μπορεί να βρίσκονται σε 
συγκεντρώσεις εκατομμύρια, πολλές φορές μεγαλύτερες. Στο πιάτο μας, είτε έρχεται από 
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οργανισμούς, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά θαλάσσια ζώα που παγιδεύονται ή τρώνε 
αυτά τα απορρίμματα και καταλήγουν σε πνιγμό ή αν θέλετε καταλήγουν στο στομάχι 
μας και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τη διατροφική αλυσίδα. Πως λοιπόν όλα αυτά 
πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, για να μην ξαναφήσουμε, τα 
γυάλινα μπουκάλια μας πίσω στις ακτές, γιατί θα μείνουν εκεί για περίπου 1 εκατ. χρόνια. 
Να μην αφήσουμε τα πλαστικά μπουκάλια από το νερό που πήραμε μαζί μας για να 
δροσιστούμε. Γιατί θα τα βρίσκουν οι επόμενες γενιές για τα επόμενα 450 χρόνια. Να μην 
αφήσουμε ούτε τενεκεδένια κουτιά, αλλά να μην αφήσουμε ούτε καν τα αποτσίγαρά μας. 
Πόσο μάλλον να μην τα θάψουμε στην άμμο. Η θαλάσσια και παράκτια επιβάρυνση, 
προέρχεται καταρχάς από τους λουόμενους, αλλά όχι μόνο. Βεβαίως υπάρχουν οι 
παράκτιες εγκαταστάσεις που επιβαρύνουν οι βιομηχανίες, η αστική ζώνη, ο τουρισμός 
που δεν έγκειται σε χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Δεν έχουμε την αίσθηση της 
φέρουσας ικανότητας, όταν κάτι είναι όμορφο πέφτουμε όλοι επάνω να ζήσουμε το 
όμορφο, τελικά το καταστρέφουμε, φεύγουμε και σταματάει να είναι όμορφο. Οι απειλές 
λοιπόν έρχονται και από εγκαταστάσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου, σκάφη αναψυχής, 
εμπορικά και επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, ακόμα και αλιευτικά σκάφη, από τις 
τουριστικές εγκαταστάσεις, είναι πάρα πολλές οι απειλές. Η απάντηση από την άλλη, 
είναι ότι και εμείς είμαστε πάρα πολλοί. Εφόσον είμαστε η βασική αιτία πρόκλησης όλου 
αυτού του προβλήματος, έστω ας μιλήσουμε για τα απορρίμματα στις ακτές, ας 
προσπαθήσουμε να είμαστε και η λύση του προβλήματος. Μην είμαστε μονάχα η αιτία 
του προβλήματος. Με απλές κινήσεις, εμείς ως Δίκτυο Μεσόγειος SOS, ως περιβαλλοντική 
οργάνωση που δραστηριοποιείται 20 χρόνια στο χώρο αυτό, κάνουμε μια εκστρατεία 
συμβολική. Είναι μια εκστρατεία, που λέγεται «Καθαρίστε τη Μεσόγειο». Προσπαθούμε 
κάθε χρόνο να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε τους πολίτες, στέλνουμε κάλεσμα 
σε σχολεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε δήμους κ δημοτικές επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν. Επ’ ευκαιρίας να ευχαριστήσω και χαίρομαι ιδιαιτέρως που το ΔΔΥ έχει 
συμμετάσχει επανειλημμένως στις εκστρατείες μας. Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρέα. 
Είναι απλή η συμμετοχή, σας καλούμε όλους όπως καλούμε και χιλιάδες εθελοντές. Κάθε 
χρόνο, περίπου 15.000 εθελοντές, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας βγαίνουν με τις 
σακούλες και τα γάντια να καθαρίσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να υπενθυμίσουν ότι 
δε θα το ξανακάνουν. Εδώ βλέπετε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες από 
καθαρισμούς. Κάπου εδώ θυμόμαστε ότι όχι μόνο συλλέγουμε τα απορρίμματα, αλλά τα 
ανακυκλώνουμε κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Πειραιά, (Συντονιστής): Να 
ευχαριστήσω πάρα πολύ την κα Μητροπούλου, να κρατήσω αυτό το πολύ σημαντικό που 
είπε, ότι εμείς οι ίδιοι εκτός από αιτία του προβλήματος είμαστε και η λύση, νομίζω ότι 
είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα μπορούσε ο κάθε ένας από εμάς, σε σχέση με την 
ατομική του ευθύνη, να συμβάλλει στη λύση του όλου προβλήματος που εμείς οι ίδιοι 
δημιουργούμε. Να καλωσορίσω το συνάδελφο μου, τον κο Καρβουνά, τον πρόεδρο της 
KO.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π και να δώσω το λόγο αμέσως στον κο Αλέξανδρο Πανταζίδη. 
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όλα συνδέονται μεταξύ τους. Αν δεν έχουμε λοιπόν, συνειδητοποιήσει πόσο συνδέεται η 
φύση και το περιβάλλον με την ίδια την υγεία, το μέλλον και την ανάπτυξη των 
ανθρώπων, είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Οποιαδήποτε αλλαγή και σίγουρα θα ακούμε την 
κλιματική αλλαγή, μπορεί να επηρεάσει ένα είδος που έχει επιπτώσεις σε ένα πολύ μεγάλο 
αριθμό, αλληλοεξαρτώμενων οργανισμών. Φτάνει εντέλει στον άνθρωπο. Δηλαδή η 
διασύνδεση του οικοσυστήματος, από το πόσο παραδείγματος χάρη θα ανέβει η στάθμη 
της θάλασσας ή πόσο θα αλλάξει η θερμοκρασία της θάλασσας, εξαιτίας της κλιματικής 
αλλαγής, οι αιτίες της οποίας προέρχονται από τον άνθρωπο, καταλήγουν στον άνθρωπο. 
Γιατί η αλλαγή της θερμοκρασίας π.χ., της θάλασσας, αλλάζει όλη τη θαλάσσια 
βιοποικιλότητα και όλο αυτό καταλήγει και πάλι στην τροφική αλυσίδα. Πόσο σημαντικό 
είναι λοιπόν, το να προστατεύουμε και να διαχειριζόμαστε την βιοποικιλότητα, γιατί 
βρίσκεται σε κίνδυνο. Κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καταρχάς τη 
ρύπανση. Κατά δεύτερον από τη συρρίκνωση των φυσικών και αδόμητων παράκτιων και 
δασικών περιοχών μας. Βάση των σημερινών υπολογισμών, το 50% των ακτών της 
Μεσογείου, μέχρι το 2025 θα έχει χτιστεί. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τη σημαίνει αυτό, 
ποιες είναι οι πιέσεις που δέχονται οι ακτές και κατά συνέπεια το οικοσύστημα το 
παράκτιο και το θαλάσσιο. Φυσικά όλοι θέλουμε σαν επισκέπτες, ή να μένουμε κοντά στη 
θάλασσα, ή να κάνουμε διακοπές κοντά στη θάλασσα. Κανείς όμως, δε σκέφτεται την ίδια 
στιγμή, που βρίσκεται με την ξαπλώστρα του στην αμμουδιά που έχει φτάσει με το τζιπ, 
πατώντας του αμμόλοφους, ότι την ίδια αυτή στιγμή που απολαμβάνει ένα ειδυλλιακό 
ηλιοβασίλεμα καπνίζοντας και πίνοντας, την ίδια στιγμή καταστρέφει ζωή, στο παρόν και 
στο μέλλον. Καταστρέφει οικοσυστήματα, τα οποία δεν μπορούν να επανέλθουν, δεν είναι 
τόσο απλά τα πράγματα. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, έχουμε μια κεκτημένη ταχύτητα, 
παρασύρουμε μαζί μας τα πάντα, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι η φύση έχει άλλους 
ρυθμούς. Εξαφανίζουμε λοιπόν τα οικολογικά χαρακτηριστικά των ακτών, την παράκτια 
βλάστηση, τους αμμόλοφους, τους υγροτόπους. Δε χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω, στους 
γονείς ή τους παππούδες μας, ακόμα και εμείς οι ίδιοι μέσα σε μια δεκαετία μπορεί να 
επισκεπτόμαστε το ίδιο μέρος, την ίδια θάλασσα, την ίδια παραλία και να βλέπουμε 
δραματικές αλλαγές. Οι επιπτώσεις λοιπόν στην παράκτια ζώνη μας αφορούν και ας 
εστιάσουμε σ ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το παράδειγμα των απορριμμάτων 
και τι σημαίνει. Δηλαδή αυτά που φέρνουμε μαζί μας και αφήνουμε δυστυχώς πίσω μας 
στις ελληνικές ακτές. Απορρίμματα σημαίνει χωματερές και σκουπιδότοποι δίπλα στη 
θάλασσα, κοντά σε ποτάμια, χείμαρρους, χαράδρες, απορρίμματα στους δρόμους του 
νερού, στον υδροφόρο ορίζοντα. Απόρριψη ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων και των 
όμβριων που περιέχουν και απορρίμματα. Σκεφτείτε όλους τους υπονόμους των αστικών 
περιοχών, που είναι γεμάτοι με κάθε λογής σκουπίδια. Σκεφτείτε τα απορρίμματα και τα 
υπόλοιπα απόβλητα που αιωρούνται στις θάλασσες, ξεβράζονται στις ακτές και θέτουν 
μια σημαντική απειλή στα ιχθυοαποθέματα, στην άγρια ζωή και τους οικοτόπους, αλλά 
εντέλει στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι ότι είναι 
δύσκολο να εντοπιστούν οι πηγές των θαλάσσιων απορριμμάτων και το πιο δύσκολο 
είναι ότι δεν τα βλέπουμε. Είναι καλά κρυμμένα, εκεί στο βυθό της θάλασσας ή στα νερά 
της θάλασσας. Όμως αποτελούν τεράστια απειλή. Καταρχάς για τους θαλάσσιους 
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οργανισμούς, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά θαλάσσια ζώα που παγιδεύονται ή τρώνε 
αυτά τα απορρίμματα και καταλήγουν σε πνιγμό ή αν θέλετε καταλήγουν στο στομάχι 
μας και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τη διατροφική αλυσίδα. Πως λοιπόν όλα αυτά 
πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, για να μην ξαναφήσουμε, τα 
γυάλινα μπουκάλια μας πίσω στις ακτές, γιατί θα μείνουν εκεί για περίπου 1 εκατ. χρόνια. 
Να μην αφήσουμε τα πλαστικά μπουκάλια από το νερό που πήραμε μαζί μας για να 
δροσιστούμε. Γιατί θα τα βρίσκουν οι επόμενες γενιές για τα επόμενα 450 χρόνια. Να μην 
αφήσουμε ούτε τενεκεδένια κουτιά, αλλά να μην αφήσουμε ούτε καν τα αποτσίγαρά μας. 
Πόσο μάλλον να μην τα θάψουμε στην άμμο. Η θαλάσσια και παράκτια επιβάρυνση, 
προέρχεται καταρχάς από τους λουόμενους, αλλά όχι μόνο. Βεβαίως υπάρχουν οι 
παράκτιες εγκαταστάσεις που επιβαρύνουν οι βιομηχανίες, η αστική ζώνη, ο τουρισμός 
που δεν έγκειται σε χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Δεν έχουμε την αίσθηση της 
φέρουσας ικανότητας, όταν κάτι είναι όμορφο πέφτουμε όλοι επάνω να ζήσουμε το 
όμορφο, τελικά το καταστρέφουμε, φεύγουμε και σταματάει να είναι όμορφο. Οι απειλές 
λοιπόν έρχονται και από εγκαταστάσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου, σκάφη αναψυχής, 
εμπορικά και επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, ακόμα και αλιευτικά σκάφη, από τις 
τουριστικές εγκαταστάσεις, είναι πάρα πολλές οι απειλές. Η απάντηση από την άλλη, 
είναι ότι και εμείς είμαστε πάρα πολλοί. Εφόσον είμαστε η βασική αιτία πρόκλησης όλου 
αυτού του προβλήματος, έστω ας μιλήσουμε για τα απορρίμματα στις ακτές, ας 
προσπαθήσουμε να είμαστε και η λύση του προβλήματος. Μην είμαστε μονάχα η αιτία 
του προβλήματος. Με απλές κινήσεις, εμείς ως Δίκτυο Μεσόγειος SOS, ως περιβαλλοντική 
οργάνωση που δραστηριοποιείται 20 χρόνια στο χώρο αυτό, κάνουμε μια εκστρατεία 
συμβολική. Είναι μια εκστρατεία, που λέγεται «Καθαρίστε τη Μεσόγειο». Προσπαθούμε 
κάθε χρόνο να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε τους πολίτες, στέλνουμε κάλεσμα 
σε σχολεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε δήμους κ δημοτικές επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν. Επ’ ευκαιρίας να ευχαριστήσω και χαίρομαι ιδιαιτέρως που το ΔΔΥ έχει 
συμμετάσχει επανειλημμένως στις εκστρατείες μας. Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρέα. 
Είναι απλή η συμμετοχή, σας καλούμε όλους όπως καλούμε και χιλιάδες εθελοντές. Κάθε 
χρόνο, περίπου 15.000 εθελοντές, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας βγαίνουν με τις 
σακούλες και τα γάντια να καθαρίσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να υπενθυμίσουν ότι 
δε θα το ξανακάνουν. Εδώ βλέπετε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες από 
καθαρισμούς. Κάπου εδώ θυμόμαστε ότι όχι μόνο συλλέγουμε τα απορρίμματα, αλλά τα 
ανακυκλώνουμε κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Πειραιά, (Συντονιστής): Να 
ευχαριστήσω πάρα πολύ την κα Μητροπούλου, να κρατήσω αυτό το πολύ σημαντικό που 
είπε, ότι εμείς οι ίδιοι εκτός από αιτία του προβλήματος είμαστε και η λύση, νομίζω ότι 
είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα μπορούσε ο κάθε ένας από εμάς, σε σχέση με την 
ατομική του ευθύνη, να συμβάλλει στη λύση του όλου προβλήματος που εμείς οι ίδιοι 
δημιουργούμε. Να καλωσορίσω το συνάδελφο μου, τον κο Καρβουνά, τον πρόεδρο της 
KO.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π και να δώσω το λόγο αμέσως στον κο Αλέξανδρο Πανταζίδη. 
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όλα συνδέονται μεταξύ τους. Αν δεν έχουμε λοιπόν, συνειδητοποιήσει πόσο συνδέεται η 
φύση και το περιβάλλον με την ίδια την υγεία, το μέλλον και την ανάπτυξη των 
ανθρώπων, είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Οποιαδήποτε αλλαγή και σίγουρα θα ακούμε την 
κλιματική αλλαγή, μπορεί να επηρεάσει ένα είδος που έχει επιπτώσεις σε ένα πολύ μεγάλο 
αριθμό, αλληλοεξαρτώμενων οργανισμών. Φτάνει εντέλει στον άνθρωπο. Δηλαδή η 
διασύνδεση του οικοσυστήματος, από το πόσο παραδείγματος χάρη θα ανέβει η στάθμη 
της θάλασσας ή πόσο θα αλλάξει η θερμοκρασία της θάλασσας, εξαιτίας της κλιματικής 
αλλαγής, οι αιτίες της οποίας προέρχονται από τον άνθρωπο, καταλήγουν στον άνθρωπο. 
Γιατί η αλλαγή της θερμοκρασίας π.χ., της θάλασσας, αλλάζει όλη τη θαλάσσια 
βιοποικιλότητα και όλο αυτό καταλήγει και πάλι στην τροφική αλυσίδα. Πόσο σημαντικό 
είναι λοιπόν, το να προστατεύουμε και να διαχειριζόμαστε την βιοποικιλότητα, γιατί 
βρίσκεται σε κίνδυνο. Κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καταρχάς τη 
ρύπανση. Κατά δεύτερον από τη συρρίκνωση των φυσικών και αδόμητων παράκτιων και 
δασικών περιοχών μας. Βάση των σημερινών υπολογισμών, το 50% των ακτών της 
Μεσογείου, μέχρι το 2025 θα έχει χτιστεί. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τη σημαίνει αυτό, 
ποιες είναι οι πιέσεις που δέχονται οι ακτές και κατά συνέπεια το οικοσύστημα το 
παράκτιο και το θαλάσσιο. Φυσικά όλοι θέλουμε σαν επισκέπτες, ή να μένουμε κοντά στη 
θάλασσα, ή να κάνουμε διακοπές κοντά στη θάλασσα. Κανείς όμως, δε σκέφτεται την ίδια 
στιγμή, που βρίσκεται με την ξαπλώστρα του στην αμμουδιά που έχει φτάσει με το τζιπ, 
πατώντας του αμμόλοφους, ότι την ίδια αυτή στιγμή που απολαμβάνει ένα ειδυλλιακό 
ηλιοβασίλεμα καπνίζοντας και πίνοντας, την ίδια στιγμή καταστρέφει ζωή, στο παρόν και 
στο μέλλον. Καταστρέφει οικοσυστήματα, τα οποία δεν μπορούν να επανέλθουν, δεν είναι 
τόσο απλά τα πράγματα. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, έχουμε μια κεκτημένη ταχύτητα, 
παρασύρουμε μαζί μας τα πάντα, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι η φύση έχει άλλους 
ρυθμούς. Εξαφανίζουμε λοιπόν τα οικολογικά χαρακτηριστικά των ακτών, την παράκτια 
βλάστηση, τους αμμόλοφους, τους υγροτόπους. Δε χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω, στους 
γονείς ή τους παππούδες μας, ακόμα και εμείς οι ίδιοι μέσα σε μια δεκαετία μπορεί να 
επισκεπτόμαστε το ίδιο μέρος, την ίδια θάλασσα, την ίδια παραλία και να βλέπουμε 
δραματικές αλλαγές. Οι επιπτώσεις λοιπόν στην παράκτια ζώνη μας αφορούν και ας 
εστιάσουμε σ ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το παράδειγμα των απορριμμάτων 
και τι σημαίνει. Δηλαδή αυτά που φέρνουμε μαζί μας και αφήνουμε δυστυχώς πίσω μας 
στις ελληνικές ακτές. Απορρίμματα σημαίνει χωματερές και σκουπιδότοποι δίπλα στη 
θάλασσα, κοντά σε ποτάμια, χείμαρρους, χαράδρες, απορρίμματα στους δρόμους του 
νερού, στον υδροφόρο ορίζοντα. Απόρριψη ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων και των 
όμβριων που περιέχουν και απορρίμματα. Σκεφτείτε όλους τους υπονόμους των αστικών 
περιοχών, που είναι γεμάτοι με κάθε λογής σκουπίδια. Σκεφτείτε τα απορρίμματα και τα 
υπόλοιπα απόβλητα που αιωρούνται στις θάλασσες, ξεβράζονται στις ακτές και θέτουν 
μια σημαντική απειλή στα ιχθυοαποθέματα, στην άγρια ζωή και τους οικοτόπους, αλλά 
εντέλει στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι ότι είναι 
δύσκολο να εντοπιστούν οι πηγές των θαλάσσιων απορριμμάτων και το πιο δύσκολο 
είναι ότι δεν τα βλέπουμε. Είναι καλά κρυμμένα, εκεί στο βυθό της θάλασσας ή στα νερά 
της θάλασσας. Όμως αποτελούν τεράστια απειλή. Καταρχάς για τους θαλάσσιους 
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περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη δημιουργία προϋποθέσεων για αειφόρου ανάπτυξη. 
Αυτοί είναι δυο από τους σκοπούς της εταιρείας μας, που νομίζω ότι σχετίζονται άμεσα 
και με το θέμα του σημερινού σας συνεδρίου. Με αφορμή τη θεματική ενότητα «Γεωργία – 
Διατροφή & Ποιότητα Ζωής», προτείναμε στα σχολεία ένα πρόγραμμα, το οποίο εμείς το 
ονομάζουμε «Αλλάζω τον κόσμο με το πιρούνι μου». Θέλοντας έτσι να τονίσουμε ότι μέσα 
από τις διατροφικές μας συνήθειες, δε βελτιώνουμε μόνο τη δική μας ποιότητα ζωής, αλλά 
αυτό που κάνουμε, αυτό που τρώμε κάθε μέρα, είναι σα να επιλέγουμε, αν θα έχουμε 
βιολογική γεωργία ή συμβατική γεωργία. Έτσι κάνουμε ή δεν κάνουμε καλό, στο 
περιβάλλον. Είναι σαν να ψηφίζει ο καθένας από εμάς, κάθε μέρα όταν τρώει, υπέρ ή κατά 
του περιβάλλοντος. Θα πω δυο λόγια για την σκοπιμότητα του προγράμματος. Σε μια 
εποχή, όπου η ποιότητα της ζωής μας υποβαθμίζεται, οι καταναλωτές αρχίζουν να 
δείχνουν ισχυρά αντανακλαστικά απέναντι στους διατροφικούς εφιάλτες. Στρέφονται 
περισσότερο σε πιστοποιημένα προϊόντα που φέρουν εγγυήσεις για την ασφάλεια, την 
ποιότητα και την υψηλή διατροφική τους αξία. Η στροφή αυτή, βάζει νέους κανόνες στο 
σύστημα παραγωγής. Εκεί είναι που ψηφίζουμε εμείς, όταν τρώμε κάποια προϊόντα. 
Αναδεικνύει την ποιότητα όχι απλώς ως συντηρητικό πλεονέκτημα για να μιλήσουμε και 
με οικονομικούς όρους, αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν θέση τα προϊόντα 
στην αγορά. Εδώ είναι ένα εθνικό θέμα γιατί εμείς σαν Ελλάδα, επειδή είμαστε μικρή 
χώρα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να χτυπήσουμε σε ποσότητα, όμως μπορούμε να 
διεκδικήσουμε και να γίνουμε ανταγωνιστικοί ως προς την ποιότητα των προϊόντων μας. 
Αγαπητοί φίλοι, η σχέση γεωργίας και διατροφής έχει πολλές πτυχές. Όπως πολλά είναι 
και τα θέματα που ανακύπτουν. Εντατικό όργωμα και ερημοποίηση, λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα, επικίνδυνες ζωοτροφές, τρόφιμα από γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς. Από την άλλη μεριά εκατομμύρια παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο 
υποσιτίζονται. Ενώ τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά του ανεπτυγμένου κόσμου, 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα παχυσαρκίας. Όλα αυτά δεν είναι ζητήματα υγείας; Λίγα λόγια 
για το πρόγραμμα που κάνουμε με κάποια σχολεία. Προσπαθούμε και αποπλαισιώνουμε 
τα παιδιά. Στις εκπαιδευτικές συναντήσεις που ορίζουμε με τις περιβαλλοντικές ομάδες σε 
κάθε σχολείο, προσπαθούμε να έχουμε μια συνάντηση κάθε μήνα, ταυτόχρονα όμως 
επειδή θεωρούμε ότι είναι καλό η περιβαλλοντική ομάδα να βρίσκεται και δεύτερη φορά 
μέσα στο μήνα, προτείνουμε και κάποια άλλη δραστηριότητα, η οποία δε θα την έλεγα 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα, θα την ονόμαζα δραστηριότητα βιωματικής μάθησης, έξω από 
το σχολικό πλαίσιο. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις που εμείς τουλάχιστον έχουμε 
καταφέρει με κάποια σχολεία να έχουμε, έχουν την εξής μορφή. Προσαρμόζουμε 
καταρχάς το πρόγραμμα μας, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου. Χαρακτηριστικά θα 
σας πω ότι με το Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης, το οποίο είναι ένα ιδιωτικό σχολείο και εκεί 
έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες, τα παιδιά δεν είναι από μια περιοχή, αλλά από πολλές 
περιοχές. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι έχουν κάποια οικονομική βάση και κάποια 
κοινωνική τάξη. Κάτι το οποίο αλλάζει, διαφοροποιείται το πρόγραμμα σε σχέση με τα 
παιδιά του Δημοσίου. Εκεί λοιπόν προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα μας με 
τις ανάγκες κάθε σχολείου. Άλλα σχολεία θέλουν και μπορούν να εντάσσουν τα 
προγράμματα τους μέσα στο σχολικό ωράριο, κάποια όμως δεν μπορούν. Χαρακτηριστικά 
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, Βιολόγος PhD, Εκπαιδευτικός, 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αειφόρου Ανάπτυξης: Φίλες 
και φίλοι καλημέρα σας. Εκπροσωπώ την Ελληνική 
Εταιρεία Αειφόρου Ανάπτυξης, είμαστε σχετικά νέα 
εταιρεία και ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την 
παρουσία σας εδώ. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα, την οργανωτική επιτροπή του ΔΔΥ, για την 
πρόσκληση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την αγαπητή κα 
Μητροπούλου, γιατί κάλυψε πάρα πολύ καλά το τρίπτυχο 
υγεία – περιβάλλον - εκπαίδευση, στην παρουσίαση που 

έκανε. Έτσι μου δίνει την ευκαιρία να μπω κατευθείαν στο θέμα, το οποίο είναι 
περισσότερο εστιασμένο στη δουλειά που κάνουμε εμείς, γιατί είμαι και εκπαιδευτικός 
στα σχολεία. Λόγω της κακής κατάστασης που είχε ο πλανήτης και έχει ακόμα, ελπίζουμε 
να μη συνεχιστεί αυτό, όμως φοβόμαστε ότι θα υπάρξει συνέχεια. Σε συμπλήρωση των 
όσων μας είπε η προηγούμενη ομιλήτρια, ο ΟΗΕ ανέλαβε μια πρωτοβουλία και από το 
2005-2014, ονόμασε τη δεκαετία, «Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη». Μάλιστα σε κάθε σχολική χρονιά, προτείνει στους εκπαιδευτικούς, να 
υιοθετήσουν ως αφετηρία μια ενότητα. Βλέπετε τα προηγούμενα έτη, νερό - γαλάζιος 
πλανήτης. Όσοι εκπαιδευτικοί κάνουν προγράμματα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
καλό θα ήταν να είχαν αυτή την προσήλωση. Το 2006-2007 είχαμε ως κύριο θέμα, ως 
αφετηρία των δράσεων μας το κομμάτι Καταναλωτισμός και Περιβάλλον. Βλέπετε πλέον 
ότι η έννοια του περιβάλλοντος δεν αντιμετωπίζεται στενά με την έννοια του φυσικού 
περιβάλλοντος, αλλά μπαίνουν έννοιες όπως διατροφή, υγεία. Χαρακτηριστικά σας λέω 
ότι, τη χρονιά 2011-12, είναι η χρονιά που σχετίζεται με την υγεία και βεβαίως κάπου 
πάμε στα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης. Τη φετινή χρονιά, η θεματική ενότητα είναι 
γεωργία, διατροφή και ποιότητα ζωής. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αυτό το θέμα, ως 
αφετηρία των δράσεων στα σχολεία μας, έχει άμεση σχέση με την υγεία, σα διατροφή και 
σαν ποιότητα ζωής. Τώρα θα σας μιλήσω για την εταιρεία που εκπροσωπώ. Είναι μια 
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία προωθεί λύσεις και πρακτικές για βιώσιμη και 
κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Έχουμε 
αρκετούς τομείς δράσεις, δεν μπορώ να πω ότι τους έχουμε αναπτύξει όλους ταυτόχρονα, 
γιατί είμαστε σχετικά μικρή και νέα οργάνωση. Φιλοδοξούμε όμως ότι σε λίγα χρόνια θα 
έχουμε αναπτύξει εξίσου καλά τους εξής τομείς. Πρώτος και κύριος τομέας είναι ο τομέας 
του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς. Στη συνέχεια έχει μεγάλη σημασία το 
κομμάτι κοινωνία. Μετά έρχεται η οικονομία, το θεσμικό πλαίσιο, η νομοθεσία. Η 
εκπαίδευση όχι μόνο η περιβαλλοντική, αλλά με την ευρύτερη έννοια του όρου 
εκπαίδευση και φυσικά η τεχνολογία και η πράσινη επιχειρηματικότητα. Θα αναφερθώ σε 
δυο από τους σκοπούς της εταιρείας μας, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με το θέμα του 
σημερινού συνεδρίου. Αυτή είναι, η ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, διότι πίσω από κάθε περιβαλλοντικό πρόβλημα υπάρχει 
μια κοινωνική διάσταση, σε συνδυασμό με την προώθηση βιώσιμων και κοινωνικά 
δίκαιων λύσεων. Αυτό έχει σχέση με την κοινωνία. Βεβαίως η εδραίωση του ρόλου της 
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περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη δημιουργία προϋποθέσεων για αειφόρου ανάπτυξη. 
Αυτοί είναι δυο από τους σκοπούς της εταιρείας μας, που νομίζω ότι σχετίζονται άμεσα 
και με το θέμα του σημερινού σας συνεδρίου. Με αφορμή τη θεματική ενότητα «Γεωργία – 
Διατροφή & Ποιότητα Ζωής», προτείναμε στα σχολεία ένα πρόγραμμα, το οποίο εμείς το 
ονομάζουμε «Αλλάζω τον κόσμο με το πιρούνι μου». Θέλοντας έτσι να τονίσουμε ότι μέσα 
από τις διατροφικές μας συνήθειες, δε βελτιώνουμε μόνο τη δική μας ποιότητα ζωής, αλλά 
αυτό που κάνουμε, αυτό που τρώμε κάθε μέρα, είναι σα να επιλέγουμε, αν θα έχουμε 
βιολογική γεωργία ή συμβατική γεωργία. Έτσι κάνουμε ή δεν κάνουμε καλό, στο 
περιβάλλον. Είναι σαν να ψηφίζει ο καθένας από εμάς, κάθε μέρα όταν τρώει, υπέρ ή κατά 
του περιβάλλοντος. Θα πω δυο λόγια για την σκοπιμότητα του προγράμματος. Σε μια 
εποχή, όπου η ποιότητα της ζωής μας υποβαθμίζεται, οι καταναλωτές αρχίζουν να 
δείχνουν ισχυρά αντανακλαστικά απέναντι στους διατροφικούς εφιάλτες. Στρέφονται 
περισσότερο σε πιστοποιημένα προϊόντα που φέρουν εγγυήσεις για την ασφάλεια, την 
ποιότητα και την υψηλή διατροφική τους αξία. Η στροφή αυτή, βάζει νέους κανόνες στο 
σύστημα παραγωγής. Εκεί είναι που ψηφίζουμε εμείς, όταν τρώμε κάποια προϊόντα. 
Αναδεικνύει την ποιότητα όχι απλώς ως συντηρητικό πλεονέκτημα για να μιλήσουμε και 
με οικονομικούς όρους, αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν θέση τα προϊόντα 
στην αγορά. Εδώ είναι ένα εθνικό θέμα γιατί εμείς σαν Ελλάδα, επειδή είμαστε μικρή 
χώρα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να χτυπήσουμε σε ποσότητα, όμως μπορούμε να 
διεκδικήσουμε και να γίνουμε ανταγωνιστικοί ως προς την ποιότητα των προϊόντων μας. 
Αγαπητοί φίλοι, η σχέση γεωργίας και διατροφής έχει πολλές πτυχές. Όπως πολλά είναι 
και τα θέματα που ανακύπτουν. Εντατικό όργωμα και ερημοποίηση, λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα, επικίνδυνες ζωοτροφές, τρόφιμα από γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς. Από την άλλη μεριά εκατομμύρια παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο 
υποσιτίζονται. Ενώ τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά του ανεπτυγμένου κόσμου, 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα παχυσαρκίας. Όλα αυτά δεν είναι ζητήματα υγείας; Λίγα λόγια 
για το πρόγραμμα που κάνουμε με κάποια σχολεία. Προσπαθούμε και αποπλαισιώνουμε 
τα παιδιά. Στις εκπαιδευτικές συναντήσεις που ορίζουμε με τις περιβαλλοντικές ομάδες σε 
κάθε σχολείο, προσπαθούμε να έχουμε μια συνάντηση κάθε μήνα, ταυτόχρονα όμως 
επειδή θεωρούμε ότι είναι καλό η περιβαλλοντική ομάδα να βρίσκεται και δεύτερη φορά 
μέσα στο μήνα, προτείνουμε και κάποια άλλη δραστηριότητα, η οποία δε θα την έλεγα 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα, θα την ονόμαζα δραστηριότητα βιωματικής μάθησης, έξω από 
το σχολικό πλαίσιο. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις που εμείς τουλάχιστον έχουμε 
καταφέρει με κάποια σχολεία να έχουμε, έχουν την εξής μορφή. Προσαρμόζουμε 
καταρχάς το πρόγραμμα μας, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου. Χαρακτηριστικά θα 
σας πω ότι με το Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης, το οποίο είναι ένα ιδιωτικό σχολείο και εκεί 
έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες, τα παιδιά δεν είναι από μια περιοχή, αλλά από πολλές 
περιοχές. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι έχουν κάποια οικονομική βάση και κάποια 
κοινωνική τάξη. Κάτι το οποίο αλλάζει, διαφοροποιείται το πρόγραμμα σε σχέση με τα 
παιδιά του Δημοσίου. Εκεί λοιπόν προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα μας με 
τις ανάγκες κάθε σχολείου. Άλλα σχολεία θέλουν και μπορούν να εντάσσουν τα 
προγράμματα τους μέσα στο σχολικό ωράριο, κάποια όμως δεν μπορούν. Χαρακτηριστικά 
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, Βιολόγος PhD, Εκπαιδευτικός, 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αειφόρου Ανάπτυξης: Φίλες 
και φίλοι καλημέρα σας. Εκπροσωπώ την Ελληνική 
Εταιρεία Αειφόρου Ανάπτυξης, είμαστε σχετικά νέα 
εταιρεία και ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την 
παρουσία σας εδώ. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα, την οργανωτική επιτροπή του ΔΔΥ, για την 
πρόσκληση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την αγαπητή κα 
Μητροπούλου, γιατί κάλυψε πάρα πολύ καλά το τρίπτυχο 
υγεία – περιβάλλον - εκπαίδευση, στην παρουσίαση που 

έκανε. Έτσι μου δίνει την ευκαιρία να μπω κατευθείαν στο θέμα, το οποίο είναι 
περισσότερο εστιασμένο στη δουλειά που κάνουμε εμείς, γιατί είμαι και εκπαιδευτικός 
στα σχολεία. Λόγω της κακής κατάστασης που είχε ο πλανήτης και έχει ακόμα, ελπίζουμε 
να μη συνεχιστεί αυτό, όμως φοβόμαστε ότι θα υπάρξει συνέχεια. Σε συμπλήρωση των 
όσων μας είπε η προηγούμενη ομιλήτρια, ο ΟΗΕ ανέλαβε μια πρωτοβουλία και από το 
2005-2014, ονόμασε τη δεκαετία, «Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη». Μάλιστα σε κάθε σχολική χρονιά, προτείνει στους εκπαιδευτικούς, να 
υιοθετήσουν ως αφετηρία μια ενότητα. Βλέπετε τα προηγούμενα έτη, νερό - γαλάζιος 
πλανήτης. Όσοι εκπαιδευτικοί κάνουν προγράμματα για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
καλό θα ήταν να είχαν αυτή την προσήλωση. Το 2006-2007 είχαμε ως κύριο θέμα, ως 
αφετηρία των δράσεων μας το κομμάτι Καταναλωτισμός και Περιβάλλον. Βλέπετε πλέον 
ότι η έννοια του περιβάλλοντος δεν αντιμετωπίζεται στενά με την έννοια του φυσικού 
περιβάλλοντος, αλλά μπαίνουν έννοιες όπως διατροφή, υγεία. Χαρακτηριστικά σας λέω 
ότι, τη χρονιά 2011-12, είναι η χρονιά που σχετίζεται με την υγεία και βεβαίως κάπου 
πάμε στα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης. Τη φετινή χρονιά, η θεματική ενότητα είναι 
γεωργία, διατροφή και ποιότητα ζωής. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αυτό το θέμα, ως 
αφετηρία των δράσεων στα σχολεία μας, έχει άμεση σχέση με την υγεία, σα διατροφή και 
σαν ποιότητα ζωής. Τώρα θα σας μιλήσω για την εταιρεία που εκπροσωπώ. Είναι μια 
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία προωθεί λύσεις και πρακτικές για βιώσιμη και 
κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Έχουμε 
αρκετούς τομείς δράσεις, δεν μπορώ να πω ότι τους έχουμε αναπτύξει όλους ταυτόχρονα, 
γιατί είμαστε σχετικά μικρή και νέα οργάνωση. Φιλοδοξούμε όμως ότι σε λίγα χρόνια θα 
έχουμε αναπτύξει εξίσου καλά τους εξής τομείς. Πρώτος και κύριος τομέας είναι ο τομέας 
του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς. Στη συνέχεια έχει μεγάλη σημασία το 
κομμάτι κοινωνία. Μετά έρχεται η οικονομία, το θεσμικό πλαίσιο, η νομοθεσία. Η 
εκπαίδευση όχι μόνο η περιβαλλοντική, αλλά με την ευρύτερη έννοια του όρου 
εκπαίδευση και φυσικά η τεχνολογία και η πράσινη επιχειρηματικότητα. Θα αναφερθώ σε 
δυο από τους σκοπούς της εταιρείας μας, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με το θέμα του 
σημερινού συνεδρίου. Αυτή είναι, η ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, διότι πίσω από κάθε περιβαλλοντικό πρόβλημα υπάρχει 
μια κοινωνική διάσταση, σε συνδυασμό με την προώθηση βιώσιμων και κοινωνικά 
δίκαιων λύσεων. Αυτό έχει σχέση με την κοινωνία. Βεβαίως η εδραίωση του ρόλου της 
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εμπλεκόμενους φορείς, θα αναπτύξει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 
πολιτών για τη σημασία και τα οφέλη από τους ταρατσόκηπους, τα οποία είναι πάρα 
πολλά. Αναφορικά με το συνέδριο σας μπορούμε να πούμε για βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα, αλλά ενεργειακά μιλάμε για 15-20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από 
την εξοικονόμηση που γίνεται. Παράλληλα οι πολίτες θα ενθαρρύνονται να αναπτύξουν 
προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας, μέσα στα όρια του αστικού συγκροτήματος των 
δήμων. Τέτοιες μέθοδοι αστικής αυτάρκειας, αρχίζουν να προωθούνται σε πολλά μέρη 
του κόσμου και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να γίνει, είναι να δημιουργηθεί ένα Διαδημοτικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης που να μπορεί να συντονίσει αυτή τη δράση για τους σχολικούς 
ταρατσόκηπους, μέσα από το πρόγραμμα πράσινη ζωή στην πόλη. Στη συνέχεια, σε 
συνεργασία με τους Δήμους να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ενημερωτικό υλικό για το 
οποίο θα ενημερωθούν οι δημότες, οι πολίτες, όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί και να 
προχωρήσουμε στην κατασκευή των ταρατσόκηπων. Εδώ θα θυμίσω σε κάποιους ότι μια 
τέτοια κατασκευή στοιχίζει 80 με 120€ το τ.μ., ανάλογα τι φυτά βάζουμε και με κάποιους 
άλλους παραμέτρους. Θα δημιουργήσουμε εκπαιδευτικό υλικό για να βοηθήσουμε τους 
εκπαιδευτικούς, αν υλοποιούν τέτοιες δραστηριότητες στο χώρο τους. Φυσικά για τον 
καλύτερο συντονισμό του δικτύου, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα και να 
γίνει ένας πολύ καλός συντονισμός σε σχολικό επίπεδο. Όλα αυτά βέβαια, θα πάρουν 
κάποιο χρόνο. Θέλουμε τουλάχιστον δυο χρόνια για να κλείσει αυτός ο κύκλος. Φυσικά 
μέσα σε αυτά τα δυο χρόνια θα διοργανωθούν και αρκετές ημερίδες, τόσο σε επίπεδο 
σχολικής κοινότητας, όσο και σε επίπεδο Δήμων. Τα σχολεία μην ξεχνάμε, πρέπει να είναι 
κοιτίδες παιδείας, ανοικτές στην κοινωνία, στη φύση και στον πολιτισμό. Ευχαριστώ 
πολύ για την προσοχή σας. 

, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Πειραιά, (Συντονιστής): Να 
ευχαριστήσουμε πολύ τον κο Πανταζίδη, να ενημερώσω όχι μόνο τον κο Πανταζίδη αλλά 
όλους σας, ότι εμείς εδώ στον Πειραιά, ήδη συμμετέχουμε στο πρόγραμμα που είπατε, 
πράσινη ζωή στην πόλη. Επίσης θα ήθελα να σας δώσω ένα στοιχείο, ότι υπάρχει το 11ο 
Γυμνάσιο Πειραιώς όπου θεωρώ ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση σε σχέση με τα όσα 
έχετε αναπτύξει. Εάν δείτε την εκπληκτική δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές στην 
ταράτσα του σχολείου, θεωρώ ότι θα το διαδώσετε και αυτό το παράδειγμα των παιδιών 
θα αποτελέσει πραγματικά παράδειγμα θετικό προς μίμηση. Να σας ευχαριστήσω και 
πάλι πάρα πολύ και θα ήθελα να έρθουμε στον κο Στέφανο Τσιπουράκη, να του δώσουμε 
το λόγο. 
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να σας πω ότι, πηγαίνουμε πολλές φορές και Σάββατο πρωί στις σχολικές ομάδες. 
Κάποιες από αυτές διαθέτουν ακόμα και λαχανόκηπο, κάποιες άλλες δε διαθέτουν και 
κάνουμε κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες είτε είναι στην αίθουσα διδασκαλίας και μετά 
βεβαίως σε κάποιον κήπο που έχουμε πρόσβαση. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι πολύ 
σημαντικό τα παιδιά να αισθανθούν ομάδα. Συνήθως όταν οι συναντήσεις είναι Σάββατο 
πρωί ξεκινάνε πάντα και με ένα μικρό γεύμα, με ένα μικρό πρωινό μπουφέ. Εκεί τα παιδιά 
συγκεντρώνονται, λένε τα νέα τους γίνεται ένα ζέσταμα, γίνονται και κάποιες 
ανακοινώσεις και φυσικά ο μπουφές είναι από πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Στη 
συνέχεια κάποιος ομιλητής, κάποιος εισηγητής, μιλάει στα παιδιά για 15-20 λεπτά και 
τους δίνει κάποιο θέμα εργασίας, το οποίο το δουλεύουν κατά ομάδες. Αφού τελειώσουν 
την εργασία τους και την παρουσιάσουν στην υπόλοιπη ομάδα, για περίπου μια ώρα 
καλλιεργούν τον κήπο στον οποίο έχουν πρόσβαση. Στο τέλος της χρονιάς παρουσιάζουν 
τις δουλειές τους στους γονείς τους σε κάποια ανοιχτή εκδήλωση που γίνεται στο 
σχολείο. Μάλιστα έχουμε καταφέρει σε κάποια σχολεία να φτάσουμε στο σημείο να 
πουλάνε ακόμα και τυποποιημένα προϊόντα και το κάνουν με πάρα πολύ κέφι γιατί 
μπαίνουν και στη διαδικασία της παραγωγής και της τυποποίησης. Η δεύτερη κατηγορία 
δραστηριοτήτων που προτείνουμε στους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να 
βρίσκονται δυο φορές το μήνα με τις ομάδες τους, είναι κάποιες επισκέψεις, οι οποίες 
σχετίζονται με την παραγωγή, διάθεση και διακίνηση βιολογικών προϊόντων στην αγορά. 
Επισκέψεις σε αγροκτήματα, επισκέψεις σε εκθέσεις, σε καταστήματα ακόμα και σε 
λαϊκές αγορές. Σε μερικά σχολεία έχουμε καταφέρει επίσης να προτείνουμε και κάποιες 
ταινίες. Κάποια Σάββατα, τα παιδιά συγκεντρώνονται και βλέπουν ταινίες. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ταινία «supersize me». Ήταν ένας άνθρωπος που 
έκανε ένα πείραμα στον εαυτό του. Επί ένα μήνα έτρωγε προϊόντα από κάποια αλυσίδα 
fast food και είχε πολύ σοβαρά προβλήματα επί ένα μήνα. Αυτή την ταινία τη δείξαμε στα 
παιδιά και πραγματικά εντυπωσιάστηκαν, ήρθαν και γονείς και τους άρεσε πάρα πολύ. 
Ίσως παρατηρήσατε ότι την επόμενη σχολική χρονιά 2009-2010, έχει να κάνει με την 
ενέργεια, στο πλαίσιο της δεκαετίας της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο 
ανάπτυξη. Επειδή αρκετά σχολεία δεν έχουν λαχανόκηπους, σκεφτήκαμε στην οργάνωση 
μας, ότι θα ήταν καλό να παντρέψουμε τις δυο αυτές θεματικές ενότητες προτείνοντας 
στους Δήμους ένα πρόγραμμα το οποίο εμείς το λέμε σχολικοί ταρατσόκηποι και 
πρόσφατα είδαμε ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσα από το πρόγραμμα πράσινη 
ζωή στην πόλη. Στην ουσία μιλάμε για πάντρεμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την 
αστική αυτάρκεια. Στόχος του προγράμματος το οποίο επεξεργαζόμαστε, είναι η 
κατασκευή ταρατσόκηπων σε σχολεία της Αττικής, της Πάτρας, της Θεσ/νίκης και όπου 
έχουμε αστικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και το συντονισμό ενός 
αντίστοιχου δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Όπως έχετε εσείς το ΔΔΥ, 
ταυτόχρονα μπορεί να γίνει ένα δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπου να συντονίζει 
δράσεις σε σχολικούς ταρατσόκηπους. Αυτό αφορά τους Αντιδημάρχους περιβάλλοντος, 
αλλά και τους Αντιδημάρχους παιδείας διότι εμείς θέλουμε αυτό να το συνδέσουμε και με 
δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αφού τα παιδιά θα μπορούν να 
καλλιεργούν τον ταρατσόκηπο αυτό. Το δίκτυο αυτό σε συνεργασία με όλους τους 
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εμπλεκόμενους φορείς, θα αναπτύξει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 
πολιτών για τη σημασία και τα οφέλη από τους ταρατσόκηπους, τα οποία είναι πάρα 
πολλά. Αναφορικά με το συνέδριο σας μπορούμε να πούμε για βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα, αλλά ενεργειακά μιλάμε για 15-20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από 
την εξοικονόμηση που γίνεται. Παράλληλα οι πολίτες θα ενθαρρύνονται να αναπτύξουν 
προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας, μέσα στα όρια του αστικού συγκροτήματος των 
δήμων. Τέτοιες μέθοδοι αστικής αυτάρκειας, αρχίζουν να προωθούνται σε πολλά μέρη 
του κόσμου και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να γίνει, είναι να δημιουργηθεί ένα Διαδημοτικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης που να μπορεί να συντονίσει αυτή τη δράση για τους σχολικούς 
ταρατσόκηπους, μέσα από το πρόγραμμα πράσινη ζωή στην πόλη. Στη συνέχεια, σε 
συνεργασία με τους Δήμους να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ενημερωτικό υλικό για το 
οποίο θα ενημερωθούν οι δημότες, οι πολίτες, όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί και να 
προχωρήσουμε στην κατασκευή των ταρατσόκηπων. Εδώ θα θυμίσω σε κάποιους ότι μια 
τέτοια κατασκευή στοιχίζει 80 με 120€ το τ.μ., ανάλογα τι φυτά βάζουμε και με κάποιους 
άλλους παραμέτρους. Θα δημιουργήσουμε εκπαιδευτικό υλικό για να βοηθήσουμε τους 
εκπαιδευτικούς, αν υλοποιούν τέτοιες δραστηριότητες στο χώρο τους. Φυσικά για τον 
καλύτερο συντονισμό του δικτύου, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα και να 
γίνει ένας πολύ καλός συντονισμός σε σχολικό επίπεδο. Όλα αυτά βέβαια, θα πάρουν 
κάποιο χρόνο. Θέλουμε τουλάχιστον δυο χρόνια για να κλείσει αυτός ο κύκλος. Φυσικά 
μέσα σε αυτά τα δυο χρόνια θα διοργανωθούν και αρκετές ημερίδες, τόσο σε επίπεδο 
σχολικής κοινότητας, όσο και σε επίπεδο Δήμων. Τα σχολεία μην ξεχνάμε, πρέπει να είναι 
κοιτίδες παιδείας, ανοικτές στην κοινωνία, στη φύση και στον πολιτισμό. Ευχαριστώ 
πολύ για την προσοχή σας. 

, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Πειραιά, (Συντονιστής): Να 
ευχαριστήσουμε πολύ τον κο Πανταζίδη, να ενημερώσω όχι μόνο τον κο Πανταζίδη αλλά 
όλους σας, ότι εμείς εδώ στον Πειραιά, ήδη συμμετέχουμε στο πρόγραμμα που είπατε, 
πράσινη ζωή στην πόλη. Επίσης θα ήθελα να σας δώσω ένα στοιχείο, ότι υπάρχει το 11ο 
Γυμνάσιο Πειραιώς όπου θεωρώ ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση σε σχέση με τα όσα 
έχετε αναπτύξει. Εάν δείτε την εκπληκτική δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές στην 
ταράτσα του σχολείου, θεωρώ ότι θα το διαδώσετε και αυτό το παράδειγμα των παιδιών 
θα αποτελέσει πραγματικά παράδειγμα θετικό προς μίμηση. Να σας ευχαριστήσω και 
πάλι πάρα πολύ και θα ήθελα να έρθουμε στον κο Στέφανο Τσιπουράκη, να του δώσουμε 
το λόγο. 
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να σας πω ότι, πηγαίνουμε πολλές φορές και Σάββατο πρωί στις σχολικές ομάδες. 
Κάποιες από αυτές διαθέτουν ακόμα και λαχανόκηπο, κάποιες άλλες δε διαθέτουν και 
κάνουμε κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες είτε είναι στην αίθουσα διδασκαλίας και μετά 
βεβαίως σε κάποιον κήπο που έχουμε πρόσβαση. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι πολύ 
σημαντικό τα παιδιά να αισθανθούν ομάδα. Συνήθως όταν οι συναντήσεις είναι Σάββατο 
πρωί ξεκινάνε πάντα και με ένα μικρό γεύμα, με ένα μικρό πρωινό μπουφέ. Εκεί τα παιδιά 
συγκεντρώνονται, λένε τα νέα τους γίνεται ένα ζέσταμα, γίνονται και κάποιες 
ανακοινώσεις και φυσικά ο μπουφές είναι από πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Στη 
συνέχεια κάποιος ομιλητής, κάποιος εισηγητής, μιλάει στα παιδιά για 15-20 λεπτά και 
τους δίνει κάποιο θέμα εργασίας, το οποίο το δουλεύουν κατά ομάδες. Αφού τελειώσουν 
την εργασία τους και την παρουσιάσουν στην υπόλοιπη ομάδα, για περίπου μια ώρα 
καλλιεργούν τον κήπο στον οποίο έχουν πρόσβαση. Στο τέλος της χρονιάς παρουσιάζουν 
τις δουλειές τους στους γονείς τους σε κάποια ανοιχτή εκδήλωση που γίνεται στο 
σχολείο. Μάλιστα έχουμε καταφέρει σε κάποια σχολεία να φτάσουμε στο σημείο να 
πουλάνε ακόμα και τυποποιημένα προϊόντα και το κάνουν με πάρα πολύ κέφι γιατί 
μπαίνουν και στη διαδικασία της παραγωγής και της τυποποίησης. Η δεύτερη κατηγορία 
δραστηριοτήτων που προτείνουμε στους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να 
βρίσκονται δυο φορές το μήνα με τις ομάδες τους, είναι κάποιες επισκέψεις, οι οποίες 
σχετίζονται με την παραγωγή, διάθεση και διακίνηση βιολογικών προϊόντων στην αγορά. 
Επισκέψεις σε αγροκτήματα, επισκέψεις σε εκθέσεις, σε καταστήματα ακόμα και σε 
λαϊκές αγορές. Σε μερικά σχολεία έχουμε καταφέρει επίσης να προτείνουμε και κάποιες 
ταινίες. Κάποια Σάββατα, τα παιδιά συγκεντρώνονται και βλέπουν ταινίες. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ταινία «supersize me». Ήταν ένας άνθρωπος που 
έκανε ένα πείραμα στον εαυτό του. Επί ένα μήνα έτρωγε προϊόντα από κάποια αλυσίδα 
fast food και είχε πολύ σοβαρά προβλήματα επί ένα μήνα. Αυτή την ταινία τη δείξαμε στα 
παιδιά και πραγματικά εντυπωσιάστηκαν, ήρθαν και γονείς και τους άρεσε πάρα πολύ. 
Ίσως παρατηρήσατε ότι την επόμενη σχολική χρονιά 2009-2010, έχει να κάνει με την 
ενέργεια, στο πλαίσιο της δεκαετίας της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο 
ανάπτυξη. Επειδή αρκετά σχολεία δεν έχουν λαχανόκηπους, σκεφτήκαμε στην οργάνωση 
μας, ότι θα ήταν καλό να παντρέψουμε τις δυο αυτές θεματικές ενότητες προτείνοντας 
στους Δήμους ένα πρόγραμμα το οποίο εμείς το λέμε σχολικοί ταρατσόκηποι και 
πρόσφατα είδαμε ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσα από το πρόγραμμα πράσινη 
ζωή στην πόλη. Στην ουσία μιλάμε για πάντρεμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την 
αστική αυτάρκεια. Στόχος του προγράμματος το οποίο επεξεργαζόμαστε, είναι η 
κατασκευή ταρατσόκηπων σε σχολεία της Αττικής, της Πάτρας, της Θεσ/νίκης και όπου 
έχουμε αστικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και το συντονισμό ενός 
αντίστοιχου δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Όπως έχετε εσείς το ΔΔΥ, 
ταυτόχρονα μπορεί να γίνει ένα δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπου να συντονίζει 
δράσεις σε σχολικούς ταρατσόκηπους. Αυτό αφορά τους Αντιδημάρχους περιβάλλοντος, 
αλλά και τους Αντιδημάρχους παιδείας διότι εμείς θέλουμε αυτό να το συνδέσουμε και με 
δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αφού τα παιδιά θα μπορούν να 
καλλιεργούν τον ταρατσόκηπο αυτό. Το δίκτυο αυτό σε συνεργασία με όλους τους 
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να είναι χρήσιμο, αυτομάτως είναι ρύπος. Το αυτοκίνητο ρυπαίνει, όταν το βάλουμε όμως 
στην άκρη, αυτόματα είναι ρύπος και αποτελεί ένα πρόβλημα. Πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε τους ρύπους τουλάχιστον στο βαθμό που έχουν να κάνουν άμεσα με 
την υγεία μας. Οι ρύποι χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, επιγραμματικά μια ταξινόμηση 
θα μπορούσε να είναι οι ατμοσφαιρικοί ρύποι και οι μη ατμοσφαιρικοί. Αν και πλέον οι 
ρύποι, έχουν ξεπεράσει και την ατμόσφαιρα και βρίσκονται με τη μορφή των 
διαστημικών σκουπιδιών, καθώς έχουμε ακούσει όλοι. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν 
μπορούμε να παρέμβουμε, απλά το ακούμε και ενημερωνόμαστε. Η ρύπανση έχει 
διάφορες μορφές, δεν είναι μόνο αυτή που βλέπουμε, υπάρχει η ορατή και η μη ορατή. 
Όπως και οι συνέπιες της είναι ορατές και μη ορατές. Η μη ορατή ρύπανση, οπωσδήποτε 
είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι εισπνεόμενοι ρύποι που είναι η κυρία οδός εισβολής 
τους στον οργανισμό μας. Επειδή συμβαίνει να είμαι και γιατρός, αλλά δε θα μιλήσω σαν 
γιατρός σήμερα, θα κάνω μόνο μια επιγραμματική αναφορά σε κάποια από αυτά. Πολλοί 
από εσάς είστε άνθρωποι που παρακολουθούν πανεπιστήμια, ΤΕΙ κλπ. Θα γνωρίζετε τις 
μετρήσεις στα μικρόν. Όποιο σωματίδιο είναι μικρότερο από πέντε μίκρον διαπερνά την 
αναπνευστική οδό και μπαίνει στην κυκλοφορία, πχ. μπαίνουν στο ενδοθήλιο, στην 
εσωτερική επιφάνεια των αγγείων με αποτέλεσμα να προκαλούν αρτηριοσκλήρυνση με 
τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό και με τα ίδια επακόλουθα. Πρόσφατα έχουν αντιμετωπιστεί, 
στοχοποιηθεί και αναλυθεί κάποια φαινόμενα από αυτά. Μια ιατρική μελέτη, θα αναφέρω 
το αποτέλεσμα της αν και δε μου αρέσει να κινδυνολογώ, αναφέρει ότι οι θάνατοι από 
ρύπανση είναι όσοι από τα τροχαία. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό. Η ρύπανση έστω με 
τον αμίαντο που προκαλεί και ένα σωρό άλλα αναπνευστικά προβλήματα και μη, τα 
επαγγελματικά νοσήματα, τους καρκίνους που βγαίνουν σε οποιοδήποτε αδιακρίτως και 
δυστυχώς ακόμα και στα μικρά παιδιά μέσω της τροφικής αλυσίδας κυρίως. Τα όλα 
επακόλουθα, την ψυχική μας διαταραχή στην οποία συμβάλει και μια άλλη μορφή 
ρύπανσης, δεν είναι μόνο αυτή που αναφέραμε, υπάρχει και η ηχορύπανση και η 
φωτορύπανση. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νέα όρια για την 
ηχορύπανση, τα οποία θα έρθουν όπου να 'ναι και σε εμάς και θα είναι δεσμευτικά και θα 
είναι χαμηλότερα των υπαρχόντων. Πολύ χοντρικά θέλω να αναφέρω και το θέμα μας 
είναι το τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσα από αυτή την ομιλία θα ήθελα έστω ένα μικρό 
πετραδάκι να βάλω στο τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με αυτά 
που μπορούμε. Να προστατέψουμε τον εαυτό μας για παράδειγμα όταν είμαστε στο 
μπαλκόνι μας και συζητάμε με το διπλανό μας, και δεν ακούμε ο ένας την φωνή του 
άλλου, τότε κινδυνεύουμε. Πρέπει να τα μαζέψουμε να μπούμε μέσα. Αυτό είναι ένα απλό 
παράδειγμα, τι μπορεί να κάνει ο πολίτης για τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα η 
αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι και θέμα της κεντρικής εξουσίας. Πώς; Ακολουθώντας 
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπίσει πιο αυστηρούς ελέγχους στην 
ρύπανση. Όχι μόνο ελέγχους, να θεσμοθετήσει και αυστηρότερες ποινές. Διότι πολλές 
φορές βρισκόμαστε στο εξής φαινόμενο, επειδή η ρύπανση έχει ένα πολύ μεγάλο 
σύμμαχο, ο οποίος είναι το χρήμα, διότι όποιος παράγει κάτι, πληρώνεται, κερδίζει. 
Βρισκόμαστε λοιπόν προ αδιεξόδου. Διότι κάποιος προτιμά να πληρώσει το x πρόστιμο 
και να του μείνει το όφελος από το κέρδος κ.τ.λ. Θα πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε σιγά 
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, Μέλος ΔΣ του Συλλόγου 
Προστασίας Αποκατάστασης Πεντέλης (ΣΠΑΠ), ΔΣ 
Αμαρουσίου, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Δήμου 
Αμαρουσίου: Αγαπητοί σύνεδροι καλή σας μέρα. Θέλω να 
συγχαρώ την οργανωτική επιτροπή για αυτή την ετήσια 
οργάνωση σοβαρότατων θεμάτων που προωθεί το ΔΔΥ, 
το οποίο έχει γιγαντωθεί και έχει πάρει τεράστιες 
διαστάσεις και σε αυτό συμμετέχουν πάνω από 120 
δήμοι με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα προς το παρόν. 
Είμαι δημοτικός σύμβουλος στο Μαρούσι και έχω έρθει 
ως εκπρόσωπος του ΣΠΑΠ. Ο ΣΠΑΠ, είναι ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του 
Πεντελικού. Είναι ένα όρος που χρειάζεται μεγάλη προστασία και εκεί συμμετέχουμε 22 
Δήμοι της περιοχής. Πρόσφατα έχει παρουσιάσει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στο 
οποίο θα κάνω μια βραχεία αναφορά σε λιγάκι. Θεωρώ ότι τα θέματα υγείας σε σχέση με 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι κυρίως αρμοδιότητα των ΟΤΑ. Οι δήμοι, όπως και 
να το κάνουμε, είναι πιο κοντά στον πολίτη απ' ότι η κεντρική εξουσία η οποία ναι μεν 
βοηθάει με νομοθετήματα, ωστόσο είναι πιο δυσκίνητη και λιγότερο αποτελεσματική. Για 
να μην είμαστε μόνο λόγια λοιπόν, διότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων και φορέων, οι 
οποίοι δυστυχώς ενδιαφέρονται μόνο για να πάρουν κάποιο τίτλο, υπάρχει και με μεγάλη 
μου χαρά βλέπω και θέλω να χαιρετήσω τη συμμετοχή των τόσο νέων ατόμων που βλέπω 
σε αυτή την αίθουσα γιατί εκφράζουν την ελπίδα. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θέλουν 
να προσφέρουν και μέχρι στιγμής έχουν αποδείξει ότι έχουν φέρει αποτελέσματα. Θέλω 
να πω ότι, το μεγάλο πρόβλημα δε φτάνει μόνο να το αναφέρουμε πρέπει να κάνουμε και 
κάτι για να το αντιμετωπίσουμε. Τι είναι αυτά και πως πρέπει να γίνουν; Τι πιστεύουμε 
εμείς σα δήμος, ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί και σαν ΣΠΑΠ προς την κατεύθυνση αυτή και 
έχοντας αξιολογήσει τα αποτελέσματα αυτά. Καταρχάς, πρέπει να χαρτογραφήσουμε 
ποιες είναι οι ανάγκες της περιοχής μας, κυρίως όπου μπορούμε να έχουμε μια άμεση 
παρέμβαση και ποιες είναι οι δυνατότητες προσφοράς. Για παράδειγμα ως δήμος 
Αμαρουσίου, εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως τα προβλήματα του αστικού 
περιβάλλοντος διότι δεν έχουμε ούτε βουνά, ούτε λίμνες, ούτε θάλασσες. Δυστυχώς δεν 
έχουμε την τύχη του Πειραιά, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε και στις όποιες 
δράσεις προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε το εξής. Δεν 
έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε άμεσα στο φυσικό περιβάλλον όπως ενδεχομένως 
η οργάνωση Μεσόγειος SOS, που πολύ ωραία τα είπε η Πρόεδρός της. Αλλά μπορούμε να 
σας βοηθήσουμε στο βαθμό των δυνατοτήτων μας και το έχουμε ήδη κάνει. 
Προσφέροντας μέσα, κόσμο, χρήματα, αίθουσες για να μιλήσουν και όλα αυτά τα σχετικά. 
Μέχρι τώρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τελευταία μάλιστα είχαμε μια 
συνεργασία με την οργάνωση Αρκτούρος και με άλλες επίσης. Όταν μιλάμε για ρύπος κατ 
αρχήν θα πρέπει να δώσουμε τον ορισμό. Τι είναι ρύπος; Μιλάμε όλοι για ρύπους, καλό θα 
είναι να ορίσουμε τι είναι ο ρύπος. Σκέφτηκα λοιπόν σαν ορισμό να πω το εξής: είναι 
οτιδήποτε υπάρχει στην φύση αυτή τη στιγμή και δεν προϋπήρχε, πριν ο άνθρωπος βάλει 
το χέρι του. Τους ρύπους τους δημιουργεί ο άνθρωπος άμεσα ή έμμεσα. Όταν κάτι πάψει 
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να είναι χρήσιμο, αυτομάτως είναι ρύπος. Το αυτοκίνητο ρυπαίνει, όταν το βάλουμε όμως 
στην άκρη, αυτόματα είναι ρύπος και αποτελεί ένα πρόβλημα. Πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε τους ρύπους τουλάχιστον στο βαθμό που έχουν να κάνουν άμεσα με 
την υγεία μας. Οι ρύποι χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, επιγραμματικά μια ταξινόμηση 
θα μπορούσε να είναι οι ατμοσφαιρικοί ρύποι και οι μη ατμοσφαιρικοί. Αν και πλέον οι 
ρύποι, έχουν ξεπεράσει και την ατμόσφαιρα και βρίσκονται με τη μορφή των 
διαστημικών σκουπιδιών, καθώς έχουμε ακούσει όλοι. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν 
μπορούμε να παρέμβουμε, απλά το ακούμε και ενημερωνόμαστε. Η ρύπανση έχει 
διάφορες μορφές, δεν είναι μόνο αυτή που βλέπουμε, υπάρχει η ορατή και η μη ορατή. 
Όπως και οι συνέπιες της είναι ορατές και μη ορατές. Η μη ορατή ρύπανση, οπωσδήποτε 
είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι εισπνεόμενοι ρύποι που είναι η κυρία οδός εισβολής 
τους στον οργανισμό μας. Επειδή συμβαίνει να είμαι και γιατρός, αλλά δε θα μιλήσω σαν 
γιατρός σήμερα, θα κάνω μόνο μια επιγραμματική αναφορά σε κάποια από αυτά. Πολλοί 
από εσάς είστε άνθρωποι που παρακολουθούν πανεπιστήμια, ΤΕΙ κλπ. Θα γνωρίζετε τις 
μετρήσεις στα μικρόν. Όποιο σωματίδιο είναι μικρότερο από πέντε μίκρον διαπερνά την 
αναπνευστική οδό και μπαίνει στην κυκλοφορία, πχ. μπαίνουν στο ενδοθήλιο, στην 
εσωτερική επιφάνεια των αγγείων με αποτέλεσμα να προκαλούν αρτηριοσκλήρυνση με 
τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό και με τα ίδια επακόλουθα. Πρόσφατα έχουν αντιμετωπιστεί, 
στοχοποιηθεί και αναλυθεί κάποια φαινόμενα από αυτά. Μια ιατρική μελέτη, θα αναφέρω 
το αποτέλεσμα της αν και δε μου αρέσει να κινδυνολογώ, αναφέρει ότι οι θάνατοι από 
ρύπανση είναι όσοι από τα τροχαία. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό. Η ρύπανση έστω με 
τον αμίαντο που προκαλεί και ένα σωρό άλλα αναπνευστικά προβλήματα και μη, τα 
επαγγελματικά νοσήματα, τους καρκίνους που βγαίνουν σε οποιοδήποτε αδιακρίτως και 
δυστυχώς ακόμα και στα μικρά παιδιά μέσω της τροφικής αλυσίδας κυρίως. Τα όλα 
επακόλουθα, την ψυχική μας διαταραχή στην οποία συμβάλει και μια άλλη μορφή 
ρύπανσης, δεν είναι μόνο αυτή που αναφέραμε, υπάρχει και η ηχορύπανση και η 
φωτορύπανση. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νέα όρια για την 
ηχορύπανση, τα οποία θα έρθουν όπου να 'ναι και σε εμάς και θα είναι δεσμευτικά και θα 
είναι χαμηλότερα των υπαρχόντων. Πολύ χοντρικά θέλω να αναφέρω και το θέμα μας 
είναι το τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσα από αυτή την ομιλία θα ήθελα έστω ένα μικρό 
πετραδάκι να βάλω στο τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με αυτά 
που μπορούμε. Να προστατέψουμε τον εαυτό μας για παράδειγμα όταν είμαστε στο 
μπαλκόνι μας και συζητάμε με το διπλανό μας, και δεν ακούμε ο ένας την φωνή του 
άλλου, τότε κινδυνεύουμε. Πρέπει να τα μαζέψουμε να μπούμε μέσα. Αυτό είναι ένα απλό 
παράδειγμα, τι μπορεί να κάνει ο πολίτης για τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα η 
αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι και θέμα της κεντρικής εξουσίας. Πώς; Ακολουθώντας 
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπίσει πιο αυστηρούς ελέγχους στην 
ρύπανση. Όχι μόνο ελέγχους, να θεσμοθετήσει και αυστηρότερες ποινές. Διότι πολλές 
φορές βρισκόμαστε στο εξής φαινόμενο, επειδή η ρύπανση έχει ένα πολύ μεγάλο 
σύμμαχο, ο οποίος είναι το χρήμα, διότι όποιος παράγει κάτι, πληρώνεται, κερδίζει. 
Βρισκόμαστε λοιπόν προ αδιεξόδου. Διότι κάποιος προτιμά να πληρώσει το x πρόστιμο 
και να του μείνει το όφελος από το κέρδος κ.τ.λ. Θα πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε σιγά 
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, Μέλος ΔΣ του Συλλόγου 
Προστασίας Αποκατάστασης Πεντέλης (ΣΠΑΠ), ΔΣ 
Αμαρουσίου, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Δήμου 
Αμαρουσίου: Αγαπητοί σύνεδροι καλή σας μέρα. Θέλω να 
συγχαρώ την οργανωτική επιτροπή για αυτή την ετήσια 
οργάνωση σοβαρότατων θεμάτων που προωθεί το ΔΔΥ, 
το οποίο έχει γιγαντωθεί και έχει πάρει τεράστιες 
διαστάσεις και σε αυτό συμμετέχουν πάνω από 120 
δήμοι με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα προς το παρόν. 
Είμαι δημοτικός σύμβουλος στο Μαρούσι και έχω έρθει 
ως εκπρόσωπος του ΣΠΑΠ. Ο ΣΠΑΠ, είναι ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του 
Πεντελικού. Είναι ένα όρος που χρειάζεται μεγάλη προστασία και εκεί συμμετέχουμε 22 
Δήμοι της περιοχής. Πρόσφατα έχει παρουσιάσει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στο 
οποίο θα κάνω μια βραχεία αναφορά σε λιγάκι. Θεωρώ ότι τα θέματα υγείας σε σχέση με 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι κυρίως αρμοδιότητα των ΟΤΑ. Οι δήμοι, όπως και 
να το κάνουμε, είναι πιο κοντά στον πολίτη απ' ότι η κεντρική εξουσία η οποία ναι μεν 
βοηθάει με νομοθετήματα, ωστόσο είναι πιο δυσκίνητη και λιγότερο αποτελεσματική. Για 
να μην είμαστε μόνο λόγια λοιπόν, διότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων και φορέων, οι 
οποίοι δυστυχώς ενδιαφέρονται μόνο για να πάρουν κάποιο τίτλο, υπάρχει και με μεγάλη 
μου χαρά βλέπω και θέλω να χαιρετήσω τη συμμετοχή των τόσο νέων ατόμων που βλέπω 
σε αυτή την αίθουσα γιατί εκφράζουν την ελπίδα. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θέλουν 
να προσφέρουν και μέχρι στιγμής έχουν αποδείξει ότι έχουν φέρει αποτελέσματα. Θέλω 
να πω ότι, το μεγάλο πρόβλημα δε φτάνει μόνο να το αναφέρουμε πρέπει να κάνουμε και 
κάτι για να το αντιμετωπίσουμε. Τι είναι αυτά και πως πρέπει να γίνουν; Τι πιστεύουμε 
εμείς σα δήμος, ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί και σαν ΣΠΑΠ προς την κατεύθυνση αυτή και 
έχοντας αξιολογήσει τα αποτελέσματα αυτά. Καταρχάς, πρέπει να χαρτογραφήσουμε 
ποιες είναι οι ανάγκες της περιοχής μας, κυρίως όπου μπορούμε να έχουμε μια άμεση 
παρέμβαση και ποιες είναι οι δυνατότητες προσφοράς. Για παράδειγμα ως δήμος 
Αμαρουσίου, εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως τα προβλήματα του αστικού 
περιβάλλοντος διότι δεν έχουμε ούτε βουνά, ούτε λίμνες, ούτε θάλασσες. Δυστυχώς δεν 
έχουμε την τύχη του Πειραιά, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε και στις όποιες 
δράσεις προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε το εξής. Δεν 
έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε άμεσα στο φυσικό περιβάλλον όπως ενδεχομένως 
η οργάνωση Μεσόγειος SOS, που πολύ ωραία τα είπε η Πρόεδρός της. Αλλά μπορούμε να 
σας βοηθήσουμε στο βαθμό των δυνατοτήτων μας και το έχουμε ήδη κάνει. 
Προσφέροντας μέσα, κόσμο, χρήματα, αίθουσες για να μιλήσουν και όλα αυτά τα σχετικά. 
Μέχρι τώρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τελευταία μάλιστα είχαμε μια 
συνεργασία με την οργάνωση Αρκτούρος και με άλλες επίσης. Όταν μιλάμε για ρύπος κατ 
αρχήν θα πρέπει να δώσουμε τον ορισμό. Τι είναι ρύπος; Μιλάμε όλοι για ρύπους, καλό θα 
είναι να ορίσουμε τι είναι ο ρύπος. Σκέφτηκα λοιπόν σαν ορισμό να πω το εξής: είναι 
οτιδήποτε υπάρχει στην φύση αυτή τη στιγμή και δεν προϋπήρχε, πριν ο άνθρωπος βάλει 
το χέρι του. Τους ρύπους τους δημιουργεί ο άνθρωπος άμεσα ή έμμεσα. Όταν κάτι πάψει 
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βοηθηθούν από εμάς τους ίδιους. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να 
κάνουμε, όπως αυτά που προωθεί η οργάνωση αειφόρου ανάπτυξη. Επίσης μια άλλη 
μορφή ρύπανσης, η οποία δεν έχει αξιολογηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε, προέρχεται από 
κάποια άλλα βιομηχανικά προϊόντα. Αυτά είναι κάποια ενδύματα και υλικά συσκευασίας. 
Υπάρχουν κάποια ενδύματα κυρίως για τα μικρά παιδιά, τα οποία έχουν πάνω κάτι στρας 
κλπ και περιέχουν φοβερές τοξικές ουσίες. Αυτά θα πρέπει να πληροφορηθούμε 
καλύτερα, ποια είναι και αν είναι δυνατό να τα αποφεύγουμε. Υπάρχουν χρωστικές 
επάνω στα ενδύματα και στα κλινοσκεπάσματα που σκεπάζουμε τα μωρά, το οποίο δεν 
το ξέρουμε, ωστόσο ας αρχίσουμε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να διερωτόμαστε 
το τόσο ωραίο και έντονο χρώμα που έχει η κουβερτούλα, ή ένα φορεματάκι. Μήπως 
τελικά είναι τοξικό; Πέραν του ότι το κάνει όμορφο, μήπως του δημιουργεί πρόβλημα για 
την υπόλοιπη ζωή του; Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σαν πολίτες; Στη διατροφή. Δε θα 
ραντίζουμε με τοξικά με φωσφορικούς εστέρες και με άλλα παράγωγα. Θα προτιμούμε τα 
βιολογικά ραντίσματα. Θα πρέπει να προτιμούμε τα βιολογικά προϊόντα. Το κακό είναι ότι 
είναι πανάκριβα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Θα πει κάποιος ξέρεις ότι τα βιολογικά 
προϊόντα είναι εντάξει; Όχι, όμως θεωρούμε ότι οι πιστοποιήσεις είναι έγκυρες, δεν έχει 
άλλο τρόπο να αμυνθεί ο πολίτης. Θέλω να πω ότι, με διάφορους τρόπους θα μπορούσαμε 
να προάγουμε την υγεία σε σχέση με τις δράσεις μας για το περιβάλλον. Οι δήμοι 
διαπιστώνω ότι όλοι τελευταία κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, το Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Να 
καταλάβουμε ότι το χρήμα, το οποίο δημιουργείται από τους ρύπους και από το εμπόριο 
τους, είναι πρόσκαιρο και πολύ σημαντικότερη είναι η υγεία μας. Σας ευχαριστώ. 

, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Πειραιά,
(Συντονιστής):Ευχαριστούμε πολύ κε Τσιπουράκη για την ομιλία σας. Παρακαλώ τους 
επόμενους ομιλητές να ανέβουν στο πάνελ, την κα Τριανταφύλλου - Πιτίδη, την κα 
Πετρίδου, τον κο Τερζίδη και τον κο Παρτσινέβελο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όλους τους 
ομιλητές για τη σημαντική παρουσία που είχατε. 

3 : « &
»

ΔΣ Πειραιά, Ιατρός: Θα ήθελα κι 
εγώ να σας καλημερίσω και να μεταφέρω τους 
χαιρετισμούς του Δημάρχου μας, κου Παναγιώτη 
Φασούλα. Μετά από τα τόσα ενδιαφέροντα που ακούσαμε 
στο 1ο στρογγυλό τραπέζι, θα ήθελα να συνεχιστούν με 
κύριο ομιλητή τον κο Άγη Τερζίδη που θα μας μιλήσει για 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ένα τόσο 
σοβαρό θέμα που μαστίζει την κοινωνία μας σήμερα. 
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σιγά στο μέτρο του δυνατού, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να του 
περιορίσουμε το κέρδος και κατ’ επέκταση να υποστούμε εμείς λιγότερους ρύπους, με 
αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη υγεία. Να πούμε κάτι για το οποίο έχουμε ήδη κάνει 
αναφορά και να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξίας σχετικά με τη χώρα μας. Πρώτον, η 
Ελλάδα πρόσφατα πήρε την διάκριση ότι είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με την 
μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δε μου 
φαίνεται περίεργο, το έχουμε συζητήσει και με συναδέλφους του εξωτερικού και όντως 
εκείνοι δε δίνουν τόση σημασία όση δίνουμε εμείς, είτε στις τροφές που αναφέρθηκαν οι 
προλαλήσαντες, είτε στο οτιδήποτε. Το θεωρούν δεδομένο, ίσως γιατί έχουν μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς ελέγχων των κρατών τους. Πάντως ας κρατήσουμε το 
θετικό, ότι μας θεωρούν τους πρώτους σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 
Αυτό είναι κάτι που μας γεμίζει χαρά, αλλά είναι και ένα καθήκον που πρέπει να το 
προχωρήσουμε. Μας δίνεται μια ευκαιρία, πρέπει να το πάμε μπροστά. Τι έχουμε κάνει σα 
Δήμος μέχρι τώρα; Εμείς σα νέα διοίκηση, με το Δήμαρχο το Γιώργο Πατούλη, μέσα στα 
δύο χρόνια που έχουμε αναλάβει καταφέραμε να αναδείξουμε το Μαρούσι σαν πρώτη 
πόλη, μετά την Αθήνα σε θέματα διαχείρισης της ανακύκλωσης. Ξέρω και ότι ο Πειραιάς 
είναι σε πολύ καλό δρόμο, ωστόσο ίσως έχει κάποιες δυσκολίες περισσότερες απ’ ότι 
έχουμε εμείς. Ερχόμενος εδώ βέβαια, είδα ένα φανταστικό τοπίο, τη θάλασσα, ωραίο ήλιο 
κ.τ.λ., όταν σκεφτείς τι ρύποι υπάρχουν εκεί μέσα είναι καλύτερα να αλλάζεις την σκέψη 
σου. Δε φταίτε φυσικά εσείς. Εσείς κάνετε ότι μπορείτε κε Αντιδήμαρχε, το γνωρίζουμε. 
Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ότι εάν θέλουμε κάτι μπορούμε να το πετύχουμε. Μπορεί να 
μη φτάσουμε στο 100%. Τουλάχιστον, θα έχουμε τη χαρά ότι προσπαθήσαμε, αλλά 
σίγουρα κάποιο αποτέλεσμα θα βγει. Φτάνω να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτά που 
έχει κάνει ο ΣΠΑΠ. Πέρα απ’ τους εκχιονισμούς, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
πυροφύλαξη, πυροπροστασία την οποία και στο Μαρούσι την οργανώσαμε με φοβερά 
πρότυπα. Έχουμε διασώσει το πράσινο, το οποίο έχουμε κάνει με μεγάλο αγώνα, γιατί δε 
βρήκαμε καμία υποδομή στον τομέα αυτό. Όμως καταφέραμε να διαφυλάξουμε 
παράδειγμα το δάσος Συγγρού, από τρεις εμπρηστικές απόπειρες και αυτό είναι μεγάλη 
μας χαρά για εμάς και τους δημότες μας. Ο ΣΠΑΠ οργάνωσε πρόσφατα, όπως θα 
ακούσατε και στα ραδιόφωνα, με τη συνεργασία κάποιων χορηγών κάποιες 
δεντροφυτέψεις. Εμείς σα δήμος είπαμε ότι δεν μπορούμε να οργανώσουμε 
δεντροφύτευση στο βουνό. Δεν έχουμε τα μέσα, δεν έχουμε τη γνώση, δεν είναι απλό 
πράγμα, θέλει συνεργασίες με τα υπουργεία κτλ. Συμμετείχαμε όμως.  Στείλαμε 500 
εθελοντές, οχήματα και φυτέψαμε περίπου 20.000 δενδρύλλια. Είναι κάτι το σημαντικό. 
Το επόμενο βήμα μας θα είναι το εξής· αυτά τα δεντράκια έχουν υιοθετηθεί από την 
Cosmote, έχουν αναλάβει να τα ποτίζουν και να τα συντηρούνε. Από του χρόνου όμως, δε 
θα τα έχει κανείς. Υπάρχει η σκέψη και το πλάνο, το πώς τα σχολεία του Αμαρουσίου 
εφόσον το θελήσουν να υιοθετήσουν κάποια από αυτά τα δενδράκια που έχει φυτέψει το 
Μαρούσι. Για να υπάρχει κάποια συνέχεια σε ότι κάνουμε και να μην τα παρατάμε και 
βρισκόμαστε και λέμε γιατί δεν το έκανε ο ένας και ο άλλος, πρέπει ο καθένας να 
αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. 
Ποιος θα την κάνει; Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να την κάνουν, αρκεί να 
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βοηθηθούν από εμάς τους ίδιους. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να 
κάνουμε, όπως αυτά που προωθεί η οργάνωση αειφόρου ανάπτυξη. Επίσης μια άλλη 
μορφή ρύπανσης, η οποία δεν έχει αξιολογηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε, προέρχεται από 
κάποια άλλα βιομηχανικά προϊόντα. Αυτά είναι κάποια ενδύματα και υλικά συσκευασίας. 
Υπάρχουν κάποια ενδύματα κυρίως για τα μικρά παιδιά, τα οποία έχουν πάνω κάτι στρας 
κλπ και περιέχουν φοβερές τοξικές ουσίες. Αυτά θα πρέπει να πληροφορηθούμε 
καλύτερα, ποια είναι και αν είναι δυνατό να τα αποφεύγουμε. Υπάρχουν χρωστικές 
επάνω στα ενδύματα και στα κλινοσκεπάσματα που σκεπάζουμε τα μωρά, το οποίο δεν 
το ξέρουμε, ωστόσο ας αρχίσουμε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να διερωτόμαστε 
το τόσο ωραίο και έντονο χρώμα που έχει η κουβερτούλα, ή ένα φορεματάκι. Μήπως 
τελικά είναι τοξικό; Πέραν του ότι το κάνει όμορφο, μήπως του δημιουργεί πρόβλημα για 
την υπόλοιπη ζωή του; Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σαν πολίτες; Στη διατροφή. Δε θα 
ραντίζουμε με τοξικά με φωσφορικούς εστέρες και με άλλα παράγωγα. Θα προτιμούμε τα 
βιολογικά ραντίσματα. Θα πρέπει να προτιμούμε τα βιολογικά προϊόντα. Το κακό είναι ότι 
είναι πανάκριβα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Θα πει κάποιος ξέρεις ότι τα βιολογικά 
προϊόντα είναι εντάξει; Όχι, όμως θεωρούμε ότι οι πιστοποιήσεις είναι έγκυρες, δεν έχει 
άλλο τρόπο να αμυνθεί ο πολίτης. Θέλω να πω ότι, με διάφορους τρόπους θα μπορούσαμε 
να προάγουμε την υγεία σε σχέση με τις δράσεις μας για το περιβάλλον. Οι δήμοι 
διαπιστώνω ότι όλοι τελευταία κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, το Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Να 
καταλάβουμε ότι το χρήμα, το οποίο δημιουργείται από τους ρύπους και από το εμπόριο 
τους, είναι πρόσκαιρο και πολύ σημαντικότερη είναι η υγεία μας. Σας ευχαριστώ. 

, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Πειραιά,
(Συντονιστής):Ευχαριστούμε πολύ κε Τσιπουράκη για την ομιλία σας. Παρακαλώ τους 
επόμενους ομιλητές να ανέβουν στο πάνελ, την κα Τριανταφύλλου - Πιτίδη, την κα 
Πετρίδου, τον κο Τερζίδη και τον κο Παρτσινέβελο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όλους τους 
ομιλητές για τη σημαντική παρουσία που είχατε. 
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χαιρετισμούς του Δημάρχου μας, κου Παναγιώτη 
Φασούλα. Μετά από τα τόσα ενδιαφέροντα που ακούσαμε 
στο 1ο στρογγυλό τραπέζι, θα ήθελα να συνεχιστούν με 
κύριο ομιλητή τον κο Άγη Τερζίδη που θα μας μιλήσει για 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ένα τόσο 
σοβαρό θέμα που μαστίζει την κοινωνία μας σήμερα. 
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σιγά στο μέτρο του δυνατού, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να του 
περιορίσουμε το κέρδος και κατ’ επέκταση να υποστούμε εμείς λιγότερους ρύπους, με 
αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη υγεία. Να πούμε κάτι για το οποίο έχουμε ήδη κάνει 
αναφορά και να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξίας σχετικά με τη χώρα μας. Πρώτον, η 
Ελλάδα πρόσφατα πήρε την διάκριση ότι είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με την 
μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δε μου 
φαίνεται περίεργο, το έχουμε συζητήσει και με συναδέλφους του εξωτερικού και όντως 
εκείνοι δε δίνουν τόση σημασία όση δίνουμε εμείς, είτε στις τροφές που αναφέρθηκαν οι 
προλαλήσαντες, είτε στο οτιδήποτε. Το θεωρούν δεδομένο, ίσως γιατί έχουν μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στους μηχανισμούς ελέγχων των κρατών τους. Πάντως ας κρατήσουμε το 
θετικό, ότι μας θεωρούν τους πρώτους σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 
Αυτό είναι κάτι που μας γεμίζει χαρά, αλλά είναι και ένα καθήκον που πρέπει να το 
προχωρήσουμε. Μας δίνεται μια ευκαιρία, πρέπει να το πάμε μπροστά. Τι έχουμε κάνει σα 
Δήμος μέχρι τώρα; Εμείς σα νέα διοίκηση, με το Δήμαρχο το Γιώργο Πατούλη, μέσα στα 
δύο χρόνια που έχουμε αναλάβει καταφέραμε να αναδείξουμε το Μαρούσι σαν πρώτη 
πόλη, μετά την Αθήνα σε θέματα διαχείρισης της ανακύκλωσης. Ξέρω και ότι ο Πειραιάς 
είναι σε πολύ καλό δρόμο, ωστόσο ίσως έχει κάποιες δυσκολίες περισσότερες απ’ ότι 
έχουμε εμείς. Ερχόμενος εδώ βέβαια, είδα ένα φανταστικό τοπίο, τη θάλασσα, ωραίο ήλιο 
κ.τ.λ., όταν σκεφτείς τι ρύποι υπάρχουν εκεί μέσα είναι καλύτερα να αλλάζεις την σκέψη 
σου. Δε φταίτε φυσικά εσείς. Εσείς κάνετε ότι μπορείτε κε Αντιδήμαρχε, το γνωρίζουμε. 
Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ότι εάν θέλουμε κάτι μπορούμε να το πετύχουμε. Μπορεί να 
μη φτάσουμε στο 100%. Τουλάχιστον, θα έχουμε τη χαρά ότι προσπαθήσαμε, αλλά 
σίγουρα κάποιο αποτέλεσμα θα βγει. Φτάνω να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτά που 
έχει κάνει ο ΣΠΑΠ. Πέρα απ’ τους εκχιονισμούς, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
πυροφύλαξη, πυροπροστασία την οποία και στο Μαρούσι την οργανώσαμε με φοβερά 
πρότυπα. Έχουμε διασώσει το πράσινο, το οποίο έχουμε κάνει με μεγάλο αγώνα, γιατί δε 
βρήκαμε καμία υποδομή στον τομέα αυτό. Όμως καταφέραμε να διαφυλάξουμε 
παράδειγμα το δάσος Συγγρού, από τρεις εμπρηστικές απόπειρες και αυτό είναι μεγάλη 
μας χαρά για εμάς και τους δημότες μας. Ο ΣΠΑΠ οργάνωσε πρόσφατα, όπως θα 
ακούσατε και στα ραδιόφωνα, με τη συνεργασία κάποιων χορηγών κάποιες 
δεντροφυτέψεις. Εμείς σα δήμος είπαμε ότι δεν μπορούμε να οργανώσουμε 
δεντροφύτευση στο βουνό. Δεν έχουμε τα μέσα, δεν έχουμε τη γνώση, δεν είναι απλό 
πράγμα, θέλει συνεργασίες με τα υπουργεία κτλ. Συμμετείχαμε όμως.  Στείλαμε 500 
εθελοντές, οχήματα και φυτέψαμε περίπου 20.000 δενδρύλλια. Είναι κάτι το σημαντικό. 
Το επόμενο βήμα μας θα είναι το εξής· αυτά τα δεντράκια έχουν υιοθετηθεί από την 
Cosmote, έχουν αναλάβει να τα ποτίζουν και να τα συντηρούνε. Από του χρόνου όμως, δε 
θα τα έχει κανείς. Υπάρχει η σκέψη και το πλάνο, το πώς τα σχολεία του Αμαρουσίου 
εφόσον το θελήσουν να υιοθετήσουν κάποια από αυτά τα δενδράκια που έχει φυτέψει το 
Μαρούσι. Για να υπάρχει κάποια συνέχεια σε ότι κάνουμε και να μην τα παρατάμε και 
βρισκόμαστε και λέμε γιατί δεν το έκανε ο ένας και ο άλλος, πρέπει ο καθένας να 
αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. 
Ποιος θα την κάνει; Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να την κάνουν, αρκεί να 
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σημειώσουμε επίσης ότι η κυκλοφορία στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας είναι πιο 
βαριά απ' ότι είναι αλλού. Ενδεικτικά αναφέρω τους πρόσθετους προφυλακτήρες που 
έχουν τα μεγάλα κυβισμού τζιπ. Είμαστε η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα στις 25 που 
επιτρέπονται, όλα αυτά τα επιπλέον που προκαλούν ακόμα βαρύτερο τραυματισμό ενώ 
στις υπόλοιπες χώρες έχουν ήδη αποσυρθεί. Για να σας εξηγήσω και τη λογική του 
προγράμματος σας παραθέτω λίγο πως τραυματίζονται τα παιδιά σε ηλικία 5-14 ετών. Το 
50% περίπου είναι πεζά από και προς το σχολείο, το 1/3 από αυτά είναι επιβάτες 
αυτοκινήτου, κανένα παιδί δεν ξέρει το ίδιο πώς να καθίσει στο αυτοκίνητο και είμαστε η 
χώρα η οποία έχει τη χαμηλότερη συμμόρφωση. Με στοιχεία της τροχαίας Αττικής 
λιγότερο από 30% των παιδιών είναι στη σωστή θέση ανάλογα με την ηλικία του, είτε στο 
ειδικό κάθισμα πίσω, είτε στη ζώνη ασφαλείας με ειδικό αναβατήρα. Στην ηλικία 15-24 
ετών, είναι κυρίως μηχανοκίνητοι δικυκλιστές 7 στους 10 και στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία είναι οδηγοί. Εδώ εντοπίζουμε ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα την έλλειψη 
της εκπαίδευσης και να τονιστεί η σημασία ενός καινούργιου προγράμματος που είναι η 
εκμάθηση οδήγησης μοτοποδηλάτου στην ηλικία των 16 ετών με ειδικά μαθήματα, να 
αποκτάται δηλαδή από το Λύκειο μία πρώτη εμπειρία οδήγησης. Επίσης να τονίσουμε ότι 
υπάρχει σημαντικό πρόβλημα κατανάλωσης αλκοόλ. Θεωρούμε στην Ελλάδα ότι οι νέοι 
δεν πίνουν, ενώ τα τελευταία στοιχεία του ΕΠΙΨΥ λένε ότι 4 στους 10 εφήβους κάνουν 
συστηματική κατανάλωση αλκοόλ, που σημαίνει καθημερινά. Είναι ένα σημαντικότατο 
πρόβλημα δημόσιας υγείας πλέον το οποίο δεν εκφράζεται μόνο μέσα από τα τροχαία 
ατυχήματα. Η πρόληψη γιατί είναι ένας εφικτός στόχος; Έχουμε τα παραδείγματα των 
Σκανδιναβικών χωρών και κυρίως της Σουηδίας, τα οποία λένε ότι 50% των τροχαίων 
ατυχημάτων, δηλαδή από τα 450 παιδιά τα μισά θα γλίτωναν το χρόνο αν εφαρμόζονταν 
τα μέτρα που εφαρμόζει η Σουηδία. Οι Σουηδοί έχουν εφαρμόσει εδώ και 20 χρόνια το 
vision zero – στόχος μηδέν, δηλαδή κανένα παιδί κάτω των 14 ετών να μην πεθαίνει. Αυτή 
τη στιγμή στη Σουηδία πεθαίνουν 2 παιδιά το χρόνο, ενώ σε μας πεθαίνουν 470. Οι 
βασικές αρχές της πρόληψης και τονίζουμε την εκπαίδευση είναι αυτές που βλέπετε, 
δοσμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες πρέπει να υπάρχουν όλες μαζί. Εμείς 
κάνουμε ένα πρόγραμμα, όπως σας είπα, εκπαίδευσης στα σχολεία, αλλά κάθε 
προσπάθεια ακυρώνεται όταν το παιδί στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο βλέπει τον γονέα να 
έχει τελείως αντίθετη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονα και η 
εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως επίσης και αλλαγές περιβαλλοντικές και μηχανικές. Τα 
πράγματα όμως είναι ενθαρρυντικά και απλά, δηλαδή εάν όλοι χρησιμοποιούμε ζώνη 
ασφαλείας και κράνος θα έχουμε 500 λιγότερους θανάτους το χρόνο. Αναλογιστείτε το, 
δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε να φτιαχτούν δρόμοι, να 
αλλάξουν κυκλοφοριακή συμπεριφορά και να γίνει εκπαίδευση. Με δύο απλά πράγματα 
σε μία δεκαετία φτιάχνουμε μία κωμόπολη και αυτό είναι μια προσπάθεια που πρέπει να 
γίνει από κοινού και εδώ τονίζουμε τη σημασία της συνεργασίας με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Το πρόγραμμα «Ασφαλώς κυκλοφορώ», όπως σας είπα, είναι ένα 
πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό υλικό 
και απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες, από νηπιαγωγείο μέχρι και λύκειο και έχει 
διαφορετικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα λειτουργεί περίπου 5 χρόνια και έχει πάει 
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, Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Να καλημερίσω και 
εγώ, ευχαριστώ το προεδρείο. Εκπροσωπώ το τμήμα της 
Υγιεινής Επιδημιολογίας, το κομμάτι της προληπτικής 
ιατρικής, όπου στόχο έχουμε την αναβάθμιση και την 
προαγωγή της δημόσιας υγείας. Μέσα από διάφορες 
δραστηριότητες, είτε αυτές είναι παρεμβάσεις με βοήθεια 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε μέσω εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, στόχος μας είναι να ασχοληθούμε με 
σύγχρονα θέματα δημόσιας υγείας, τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και όχι 
μόνο με προγράμματα που κάνουμε σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Κάποιες από τις 
πολύ σημαντικές δραστηριότητες, που όπως θα δείτε, γίνονται σε συνεργασία με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου αλλά και με Δήμους 
μεμονωμένα σε όλη τη χώρα προσπαθώντας να καταπολεμήσουμε και να 
προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στην πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων, που όπως γνωρίζετε είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. 
Τα τροχαία ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία ακούσιου θανάτου από τραυματισμό. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών ετησίως υπάρχουν 1800 θάνατοι σε παιδιά ηλικίας έως 
14 ετών, ενώ έχουμε έντεκα χιλιάδες θανάτους σε εφήβους και νέους 15-24 ετών. Να 
σημειώσουμε εδώ ότι στην ηλικιακή ομάδα αυτή τα ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου, όλων των ειδών τα ατυχήματα, κυρίως τα τροχαία. Εδώ όπως βλέπετε στον 
πίνακα είναι ο μέσος όρος ετήσιας θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα. Παρατηρήστε 
ότι είμαστε στην κόκκινη τέταρτη γραμμή, έχουμε δηλαδή ακόμα μία πρωτιά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας περνούν χώρες όπως Λιθουανία, Λετονία και το Βέλγιο, όπου εκεί 
κυρίως τα τροχαία ατυχήματα προκαλούνται λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. 
Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του εργαστηρίου Υγιεινής Επιδημιολογίας 
τραυματίζονται 25.000 άτομα σε τροχαία και περίπου 1700 άτομα καταλήγουν στον τόπο 
του ατυχήματος, από τα οποία περίπου 470 είναι παιδιά. Αυτό μας κάνει ένα νούμερο αν 
το αναλογιστούμε 5 άνθρωποι την ημέρα. Το νούμερο αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο γιατί 
σας αναφέρω εδώ τους θανάτους που γίνονται την ώρα του ατυχήματος, που 
καταγράφονται την στιγμή του ατυχήματος, δεν υπολογίζουμε τους συνανθρώπους μας 
που καταλήγουν τις επόμενες μέρες ή μετά από χρόνια εξαιτίας της αναπηρικής ζωής. 
Βλέπουμε επίσης πόσο σημαντικό θέμα είναι η ταχύτητα και αυτό είναι κάποια 
προγράμματα που γίνονται σε συνεργασία με πολλούς Δήμους της Αττικής και της 
Ελλάδας, να μειωθεί ακόμα περισσότερο το όριο ταχύτητας. Προσέξτε στον πίνακα ποια 
θα είναι η πιθανότητα, ανάλογα με την ταχύτητα, να υπάρξει θάνατος του πεζού που 
συγκρούεται με το όχημα. Βλέπετε ότι μέχρι την ταχύτητα των 40 χιλιομέτρων η 
πιθανότητα είναι κάτω από 30%, ενώ με την ταχύτητα των 50 χιλιομέτρων που είναι το 
όριο στις περισσότερες πόλεις και μας φαίνεται και υπερβολικά αργά, η πιθανότητα να 
τραυματιστεί θανάσιμα κάποιος πεζός ξεπερνά το 60%, ενώ μειώνοντας το όριο 
ταχύτητας στα 40 χιλιόμετρα την ώρα αυτό υποδιπλασιάζεται, πέφτει από το 30%. Να 
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Υγιεινής Επιδημιολογίας, το κομμάτι της προληπτικής 
ιατρικής, όπου στόχο έχουμε την αναβάθμιση και την 
προαγωγή της δημόσιας υγείας. Μέσα από διάφορες 
δραστηριότητες, είτε αυτές είναι παρεμβάσεις με βοήθεια 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε μέσω εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, στόχος μας είναι να ασχοληθούμε με 
σύγχρονα θέματα δημόσιας υγείας, τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και όχι 
μόνο με προγράμματα που κάνουμε σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Κάποιες από τις 
πολύ σημαντικές δραστηριότητες, που όπως θα δείτε, γίνονται σε συνεργασία με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου αλλά και με Δήμους 
μεμονωμένα σε όλη τη χώρα προσπαθώντας να καταπολεμήσουμε και να 
προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στην πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων, που όπως γνωρίζετε είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. 
Τα τροχαία ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία ακούσιου θανάτου από τραυματισμό. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών ετησίως υπάρχουν 1800 θάνατοι σε παιδιά ηλικίας έως 
14 ετών, ενώ έχουμε έντεκα χιλιάδες θανάτους σε εφήβους και νέους 15-24 ετών. Να 
σημειώσουμε εδώ ότι στην ηλικιακή ομάδα αυτή τα ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου, όλων των ειδών τα ατυχήματα, κυρίως τα τροχαία. Εδώ όπως βλέπετε στον 
πίνακα είναι ο μέσος όρος ετήσιας θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα. Παρατηρήστε 
ότι είμαστε στην κόκκινη τέταρτη γραμμή, έχουμε δηλαδή ακόμα μία πρωτιά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας περνούν χώρες όπως Λιθουανία, Λετονία και το Βέλγιο, όπου εκεί 
κυρίως τα τροχαία ατυχήματα προκαλούνται λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. 
Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του εργαστηρίου Υγιεινής Επιδημιολογίας 
τραυματίζονται 25.000 άτομα σε τροχαία και περίπου 1700 άτομα καταλήγουν στον τόπο 
του ατυχήματος, από τα οποία περίπου 470 είναι παιδιά. Αυτό μας κάνει ένα νούμερο αν 
το αναλογιστούμε 5 άνθρωποι την ημέρα. Το νούμερο αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο γιατί 
σας αναφέρω εδώ τους θανάτους που γίνονται την ώρα του ατυχήματος, που 
καταγράφονται την στιγμή του ατυχήματος, δεν υπολογίζουμε τους συνανθρώπους μας 
που καταλήγουν τις επόμενες μέρες ή μετά από χρόνια εξαιτίας της αναπηρικής ζωής. 
Βλέπουμε επίσης πόσο σημαντικό θέμα είναι η ταχύτητα και αυτό είναι κάποια 
προγράμματα που γίνονται σε συνεργασία με πολλούς Δήμους της Αττικής και της 
Ελλάδας, να μειωθεί ακόμα περισσότερο το όριο ταχύτητας. Προσέξτε στον πίνακα ποια 
θα είναι η πιθανότητα, ανάλογα με την ταχύτητα, να υπάρξει θάνατος του πεζού που 
συγκρούεται με το όχημα. Βλέπετε ότι μέχρι την ταχύτητα των 40 χιλιομέτρων η 
πιθανότητα είναι κάτω από 30%, ενώ με την ταχύτητα των 50 χιλιομέτρων που είναι το 
όριο στις περισσότερες πόλεις και μας φαίνεται και υπερβολικά αργά, η πιθανότητα να 
τραυματιστεί θανάσιμα κάποιος πεζός ξεπερνά το 60%, ενώ μειώνοντας το όριο 
ταχύτητας στα 40 χιλιόμετρα την ώρα αυτό υποδιπλασιάζεται, πέφτει από το 30%. Να 
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της, εάν αυτές υπάρχουν και όπου υπάρχουν και είναι ένας διαδικτυακός τρόπος, ο οποίος 
προσπαθεί να λύσει μύθους και πραγματικότητες γύρω από το θέμα δίνοντας τη σωστή 
διάσταση του προβλήματος. Υλικό μπορείτε να πάρετε στον εκθεσιακό χώρο. Σας 
ευχαριστώ. 

, ΔΣ Πειραιά, Ιατρός: Ευχαριστούμε τον κο Τερζίδη για την τόσο 
κατατοπιστική ομιλία του, ειδικά για εσάς τους νέους όσον αφορά το αλκοόλ και την 
οδήγηση. Θα έρθουμε στο δεύτερο ομιλητή μας, τον κο Παρτσινέβελο. 

, Χειρουργός Ορθοπαιδικός ΔΣ 
Αμαρουσίου, Υπεύθυνος Πολυϊατρίου Δήμου 
Αμαρουσίου: Καλημέρα σε όλους, να ευχαριστήσω κι εγώ 
με τη σειρά μου την οργανωτική επιτροπή του 
συνεδρίου, προσωπικά το Διευθυντή του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας, τον κο Παπασπυρόπουλο, αλλά βεβαίως 
και πρωτίστως τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας και Δήμαρχο Αμαρουσίου, κο Πατούλη, για την 
τιμή που μου κάνουν να συμμετάσχω σε αυτό το 
συνέδριο με μια πολύ σημαντική νομίζω ομιλία. Μετά την 
ομιλία του συναδέλφου για τα τροχαία ατυχήματα, για 

ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό στα θέματα πρόληψης που αφορούν τους δήμους και 
ελπίζω το νέο κόσμο που βλέπω σήμερα εδώ και κάθεται για να ακούσει αυτό το θέμα, να 
παραμείνει μέχρι το τέλος αν όχι να αυξηθεί. Είμαι χειρουργός ορθοπεδικός, πρόεδρος του 
Οργανισμού Περιβάλλοντος, διάδοχος του κου Τσιπουράκη, στο Δήμο Αμαρουσίου και 
υπεύθυνος του πολυϊατρείου. Ξεκινώντας με ένα σύντομο ορισμό για την οστεοπόρωση, 
πρόκειται για τη διαταραχή που αφορά το σκελετό μας, με μείωση της πυκνότητας όσο 
και της ποιότητας του οστού. Βλέπετε ένα χαρακτηριστικό σχήμα που αποδίδει αυτό που 
λέω. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του σκελετού μας και κυρίως σε 
περιοχές όπως είναι η σπονδυλική στήλη, ο καρπός, το ισχίο και ο ώμος. Αυτό επομένως 
αποτελεί μια σημαντική αιτία νοσηρότητας, αλλά και θνησιμότητας, ειδικά αν πρόκειται 
για κατάγματα ισχίου. Μια στις 3 γυναίκες και ένας στους 5 άνδρες, μετά την ηλικία των 
50 ετών, θα εμφανίσει κάποιο οστεοπορωτικό  κάταγμα στη διάρκεια της ζωής του. 
Διακόσια εκατομμύρια γυναίκες πάσχουν από οστεοπόρωση παγκοσμίως, με τα 
19.000.000 να βρίσκονται στην Ευρώπη. Οστεοπορωτικά κατάγματα ισχίου 1,6 
εκατομμύρια, συμβαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως και αναμένεται μέχρι το 2050, ο 
αριθμός αυτός να αυξηθεί και να φτάσει τα 6.000.000. Το ¼ των ασθενών με κάταγμα 
ισχίου, πεθαίνει μέσα στον πρώτο χρόνο, από το χειρουργείο, ενώ οι μισοί από αυτούς 
παραμένει με ένα ποσοστό αναπηρίας. Δυο πράγματα για το μηχανισμό της 
οστεοπόρωσης. Τι ακριβώς συμβαίνει στο σκελετό μας και παθαίνουμε οστεοπόρωση; 
Ουσιαστικά πρόκειται για τη διαταραχή της ισορροπίας, δυο βασικών κυττάρων του 
οργανισμού μας. Του οστεοβλάστη από την μια πλευρά και του οστεοκλάστη, του 
κυττάρου που αποδομεί το οστούν, που καταβολίζει το οστούν. Αυτό το κύτταρο που 
βλέπετε με το κροσσωτό επιθήλιο, αποτελεί τον οστεοκλάστη, ο οποίος επικάθεται σε μια 
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σε παιδιά πάνω από διακόσιες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Έχει βραχυπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους και ουσιαστικός στόχος και μετρήσιμος είναι η μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων. Δυστυχώς η αποτελεσματικότητα τέτοιων προγραμμάτων είναι 
δύσκολη να μετρηθεί γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο θετικά έχει επιδράσει ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ένα παιδί και ποια θα είναι η συμπεριφορά του ως ενήλικας 
μετά από 10 χρόνια. Παρόλα αυτά όμως η εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη 
δημιουργία μελλοντικών πολιτών με σωστή οδική συμπεριφορά. Το πρόγραμμα 
βρίσκεται σε μία φάση ωριμότητας, διανύει το 5ο έτος λειτουργίας του, γίνεται μέσω της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέσω των υπευθύνων αγωγής υγείας. Έχουμε δηλαδή δύο 
δίκτυα, το ένα πηγαίνει μέσω των υπευθύνων αγωγής υγείας όλης της χώρας, 
ενημερώνονται και στη συνέχεια ζητούν το υλικό ή μέσω των Δήμων. Οι Δήμοι 
ενημερώνονται και μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών τους, του αντίστοιχου 
Αντιδημάρχου. Το πρόγραμμα πηγαίνει στις περιοχές ευθύνης του κάθε Δήμου. Αυτή τη 
στιγμή το πρόγραμμα, που ενδεικτικά σας λέω τις δραστηριότητες του 2005-2006, έχει 
πάει σε όλη την Ελλάδα και στους 54 νομούς, περίπου σε 180 πόλεις και εκτός από το 
υλικό και τις δραστηριότητες που γίνονται στα σχολεία, γίνονται και ενημερωτικές 
ημερίδες στον πληθυσμό τοπικά. Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με τις 
αρχές της κάθε περιοχής, αστυνομία, ΕΚΑΒ γίνονται ομιλίες προκειμένου να έχουμε πιο 
ολοκληρωμένη δραστηριότητα. Ενδεικτικά μέχρι τώρα αναφέρω χωρίς να υπολογίζουμε 
τα στοιχεία του 2009 έχουμε πάει μέχρι στιγμής σε 538 σχολεία περίπου σε 43 από τους 
51 νομούς, όσον αφορά το υλικό και έχουν γίνει 52 ημερίδες σε 18 νομούς. Εκείνο που 
είναι σημαντικό είναι ότι αυτές οι προσπάθειες πρέπει να στηριχτούν από τη πολιτεία. Το 
ελληνικό πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί προγράμματα και έχει επιχορήγηση από ιδιωτικούς 
φορείς προκειμένου να εκπονεί τέτοια προγράμματα. Αυτό πρέπει να γίνει πιο 
ολοκληρωμένα και πρέπει να υπάρξει μία συνεργασία μεταξύ των φορέων. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση παίζει σημαντικό ρόλο στη διάδοση τέτοιων προσπαθειών και επίσης η 
διάθεση των εκπαιδευτικών, αφού έχουν την καλή ενημέρωση να μπορέσουν να 
συντονίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Η καλύτερη πρόληψη είναι εκείνη που αντιμετωπίζει 
το ατύχημα πριν αυτό συμβεί, δηλαδή δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικός τρόπος κι εδώ θα 
σας πω δύο λόγια και για το πρόγραμμα αίνιγμα, το οποίο αφορά στην ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία, υπάρχει υλικό διαθέσιμο στον εκθεσιακό χώρο. Είπα στην αρχή ότι η έδρα 
προληπτικής ιατρικής ασχολείται με προγράμματα πρόληψης κυρίως στη δημόσια υγεία, 
με θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Η χρήση κινητού τηλεφώνου και η 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ένα από αυτά. Ουσιαστικά μιλάμε για νοσήματα 
συμπεριφοράς, δηλαδή αυτά που πρόκειται να έρθουν είναι ασθένειες που οφείλονται 
στη δική μας συμπεριφορά και αν το σκεφτείτε λίγο είναι είτε νοσήματα που οφείλονται 
στη διατροφή, στη συμπεριφορά μας χρήσης ζώνης ασφαλείας ή κράνους, στη χρήση 
κινητού τηλεφώνου, γενικότερα σε ένα τρόπο ζωής ο οποίος μας οδηγεί σε νόσο ή όχι. 
Άρα λοιπόν είναι θέμα δικής μας συμπεριφοράς το να προλάβουμε τα ατυχήματα. Στη 
Σουηδία που την αναφέρουμε ως παράδειγμα χώρα υπόδειγμα πρόληψης, πλέον μιλούν 
για αλλαγή τρόπου ζωής, έτσι ώστε να έχουμε μία υγιεινή ζωή. Υπάρχει ιστοσελίδα και το 
πρόγραμμα αίνιγμα ενημερώνει για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τις συνέπειές 

swma.indd   90 31/3/2010   4:30:19 µµ



9191

της, εάν αυτές υπάρχουν και όπου υπάρχουν και είναι ένας διαδικτυακός τρόπος, ο οποίος 
προσπαθεί να λύσει μύθους και πραγματικότητες γύρω από το θέμα δίνοντας τη σωστή 
διάσταση του προβλήματος. Υλικό μπορείτε να πάρετε στον εκθεσιακό χώρο. Σας 
ευχαριστώ. 

, ΔΣ Πειραιά, Ιατρός: Ευχαριστούμε τον κο Τερζίδη για την τόσο 
κατατοπιστική ομιλία του, ειδικά για εσάς τους νέους όσον αφορά το αλκοόλ και την 
οδήγηση. Θα έρθουμε στο δεύτερο ομιλητή μας, τον κο Παρτσινέβελο. 

, Χειρουργός Ορθοπαιδικός ΔΣ 
Αμαρουσίου, Υπεύθυνος Πολυϊατρίου Δήμου 
Αμαρουσίου: Καλημέρα σε όλους, να ευχαριστήσω κι εγώ 
με τη σειρά μου την οργανωτική επιτροπή του 
συνεδρίου, προσωπικά το Διευθυντή του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας, τον κο Παπασπυρόπουλο, αλλά βεβαίως 
και πρωτίστως τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας και Δήμαρχο Αμαρουσίου, κο Πατούλη, για την 
τιμή που μου κάνουν να συμμετάσχω σε αυτό το 
συνέδριο με μια πολύ σημαντική νομίζω ομιλία. Μετά την 
ομιλία του συναδέλφου για τα τροχαία ατυχήματα, για 

ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό στα θέματα πρόληψης που αφορούν τους δήμους και 
ελπίζω το νέο κόσμο που βλέπω σήμερα εδώ και κάθεται για να ακούσει αυτό το θέμα, να 
παραμείνει μέχρι το τέλος αν όχι να αυξηθεί. Είμαι χειρουργός ορθοπεδικός, πρόεδρος του 
Οργανισμού Περιβάλλοντος, διάδοχος του κου Τσιπουράκη, στο Δήμο Αμαρουσίου και 
υπεύθυνος του πολυϊατρείου. Ξεκινώντας με ένα σύντομο ορισμό για την οστεοπόρωση, 
πρόκειται για τη διαταραχή που αφορά το σκελετό μας, με μείωση της πυκνότητας όσο 
και της ποιότητας του οστού. Βλέπετε ένα χαρακτηριστικό σχήμα που αποδίδει αυτό που 
λέω. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του σκελετού μας και κυρίως σε 
περιοχές όπως είναι η σπονδυλική στήλη, ο καρπός, το ισχίο και ο ώμος. Αυτό επομένως 
αποτελεί μια σημαντική αιτία νοσηρότητας, αλλά και θνησιμότητας, ειδικά αν πρόκειται 
για κατάγματα ισχίου. Μια στις 3 γυναίκες και ένας στους 5 άνδρες, μετά την ηλικία των 
50 ετών, θα εμφανίσει κάποιο οστεοπορωτικό  κάταγμα στη διάρκεια της ζωής του. 
Διακόσια εκατομμύρια γυναίκες πάσχουν από οστεοπόρωση παγκοσμίως, με τα 
19.000.000 να βρίσκονται στην Ευρώπη. Οστεοπορωτικά κατάγματα ισχίου 1,6 
εκατομμύρια, συμβαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως και αναμένεται μέχρι το 2050, ο 
αριθμός αυτός να αυξηθεί και να φτάσει τα 6.000.000. Το ¼ των ασθενών με κάταγμα 
ισχίου, πεθαίνει μέσα στον πρώτο χρόνο, από το χειρουργείο, ενώ οι μισοί από αυτούς 
παραμένει με ένα ποσοστό αναπηρίας. Δυο πράγματα για το μηχανισμό της 
οστεοπόρωσης. Τι ακριβώς συμβαίνει στο σκελετό μας και παθαίνουμε οστεοπόρωση; 
Ουσιαστικά πρόκειται για τη διαταραχή της ισορροπίας, δυο βασικών κυττάρων του 
οργανισμού μας. Του οστεοβλάστη από την μια πλευρά και του οστεοκλάστη, του 
κυττάρου που αποδομεί το οστούν, που καταβολίζει το οστούν. Αυτό το κύτταρο που 
βλέπετε με το κροσσωτό επιθήλιο, αποτελεί τον οστεοκλάστη, ο οποίος επικάθεται σε μια 
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σε παιδιά πάνω από διακόσιες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Έχει βραχυπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους στόχους και ουσιαστικός στόχος και μετρήσιμος είναι η μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων. Δυστυχώς η αποτελεσματικότητα τέτοιων προγραμμάτων είναι 
δύσκολη να μετρηθεί γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο θετικά έχει επιδράσει ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ένα παιδί και ποια θα είναι η συμπεριφορά του ως ενήλικας 
μετά από 10 χρόνια. Παρόλα αυτά όμως η εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη 
δημιουργία μελλοντικών πολιτών με σωστή οδική συμπεριφορά. Το πρόγραμμα 
βρίσκεται σε μία φάση ωριμότητας, διανύει το 5ο έτος λειτουργίας του, γίνεται μέσω της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέσω των υπευθύνων αγωγής υγείας. Έχουμε δηλαδή δύο 
δίκτυα, το ένα πηγαίνει μέσω των υπευθύνων αγωγής υγείας όλης της χώρας, 
ενημερώνονται και στη συνέχεια ζητούν το υλικό ή μέσω των Δήμων. Οι Δήμοι 
ενημερώνονται και μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών τους, του αντίστοιχου 
Αντιδημάρχου. Το πρόγραμμα πηγαίνει στις περιοχές ευθύνης του κάθε Δήμου. Αυτή τη 
στιγμή το πρόγραμμα, που ενδεικτικά σας λέω τις δραστηριότητες του 2005-2006, έχει 
πάει σε όλη την Ελλάδα και στους 54 νομούς, περίπου σε 180 πόλεις και εκτός από το 
υλικό και τις δραστηριότητες που γίνονται στα σχολεία, γίνονται και ενημερωτικές 
ημερίδες στον πληθυσμό τοπικά. Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με τις 
αρχές της κάθε περιοχής, αστυνομία, ΕΚΑΒ γίνονται ομιλίες προκειμένου να έχουμε πιο 
ολοκληρωμένη δραστηριότητα. Ενδεικτικά μέχρι τώρα αναφέρω χωρίς να υπολογίζουμε 
τα στοιχεία του 2009 έχουμε πάει μέχρι στιγμής σε 538 σχολεία περίπου σε 43 από τους 
51 νομούς, όσον αφορά το υλικό και έχουν γίνει 52 ημερίδες σε 18 νομούς. Εκείνο που 
είναι σημαντικό είναι ότι αυτές οι προσπάθειες πρέπει να στηριχτούν από τη πολιτεία. Το 
ελληνικό πανεπιστήμιο χρηματοδοτεί προγράμματα και έχει επιχορήγηση από ιδιωτικούς 
φορείς προκειμένου να εκπονεί τέτοια προγράμματα. Αυτό πρέπει να γίνει πιο 
ολοκληρωμένα και πρέπει να υπάρξει μία συνεργασία μεταξύ των φορέων. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση παίζει σημαντικό ρόλο στη διάδοση τέτοιων προσπαθειών και επίσης η 
διάθεση των εκπαιδευτικών, αφού έχουν την καλή ενημέρωση να μπορέσουν να 
συντονίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Η καλύτερη πρόληψη είναι εκείνη που αντιμετωπίζει 
το ατύχημα πριν αυτό συμβεί, δηλαδή δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικός τρόπος κι εδώ θα 
σας πω δύο λόγια και για το πρόγραμμα αίνιγμα, το οποίο αφορά στην ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία, υπάρχει υλικό διαθέσιμο στον εκθεσιακό χώρο. Είπα στην αρχή ότι η έδρα 
προληπτικής ιατρικής ασχολείται με προγράμματα πρόληψης κυρίως στη δημόσια υγεία, 
με θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Η χρήση κινητού τηλεφώνου και η 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ένα από αυτά. Ουσιαστικά μιλάμε για νοσήματα 
συμπεριφοράς, δηλαδή αυτά που πρόκειται να έρθουν είναι ασθένειες που οφείλονται 
στη δική μας συμπεριφορά και αν το σκεφτείτε λίγο είναι είτε νοσήματα που οφείλονται 
στη διατροφή, στη συμπεριφορά μας χρήσης ζώνης ασφαλείας ή κράνους, στη χρήση 
κινητού τηλεφώνου, γενικότερα σε ένα τρόπο ζωής ο οποίος μας οδηγεί σε νόσο ή όχι. 
Άρα λοιπόν είναι θέμα δικής μας συμπεριφοράς το να προλάβουμε τα ατυχήματα. Στη 
Σουηδία που την αναφέρουμε ως παράδειγμα χώρα υπόδειγμα πρόληψης, πλέον μιλούν 
για αλλαγή τρόπου ζωής, έτσι ώστε να έχουμε μία υγιεινή ζωή. Υπάρχει ιστοσελίδα και το 
πρόγραμμα αίνιγμα ενημερώνει για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τις συνέπειές 

swma.indd   91 31/3/2010   4:30:19 µµ



92 93

από 10 λεπτά ημερησίως, χωρίς ταυτόχρονα να λαμβάνουμε συμπληρώματα βιταμίνης D. 
Βιταμίνη D, δεν παίρνουμε επειδή εκτίθεται στον ήλιο το πρόσωπο μας. Για να λάβουμε 
ικανή ποσότητα βιταμίνης D, θα πρέπει να σηκώσουμε τα μπατζάκια μας. Αυτό όμως δεν 
είναι εφικτό ειδικά σε δημόσιους χώρους. Θα σας πω και για κάτι νέο που εφαρμόζεται 
από την επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για το frax tool, είναι μια νέα μέθοδος που 
πρόκειται για ένα πρόγραμμα σε έναν υπολογιστή, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα 
βάζοντας κάτω κάποιους παράγοντες κινδύνου, να υπολογίζουμε το 10ετή κίνδυνο 
κατάγματος. Τι ποσοστό δηλαδή έχουμε να πάθουμε κάταγμα τα επόμενα 10 χρόνια. Οι 
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι η ηλικία, το φύλο, οι γυναίκες «ευνοούνται 
περισσότερο», για οστεοπόρωση, το βάρος, το ύψος, η οστική μάζα αν έχουμε κάνει στο 
ισχίο, το οικογενειακό ιστορικό κατάγματος ισχίου, προηγούμενο κάταγμα, κάπνισμα, 
κατάχρηση αλκοόλ, λήψη γλυκορτικοειδών, ή δευτεροπαθής οστεοπόρωση, όπως κάνει ο 
υπερπαραθυρεοειδισμός ή ο υπερθυρεοειδισμός. Κλινική εικόνα, πως θα αντιληφθούμε 
εμείς την οστεοπόρωση, πότε θα πάμε στο γιατρό για την οστεοπόρωση; Να και ο λόγος 
που είμαστε εδώ και μιλάμε για την οστεοπόρωση, διότι πρόκειται για μια νόσο σιωπηλή, 
χωρίς κανένα σύμπτωμα και η διάγνωση συχνά γίνεται εντελώς τυχαία, μετά από ένα 
τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο στην ακτινογραφία του σκελετού. Σε άλλες περιπτώσεις 
μπορεί να έχουμε ένα σύμπτωμα, πόνο στη μέση, που εμφανίζεται μετά από ορθοστασία 
και υποχωρεί γρήγορα, αφού ξαπλώσουμε. Η πρώτη κλινική ένδειξη αποτελεί συνήθως 
ένα κάταγμα σπονδυλικού σώματος, ή στο χέρι μας στον καρπό ή στο άνω άκρο του 
μηριαίου μας, στο ισχίο μας. Τα πρώτα αυτόματα οστεοπορωτικά κατάγματα, χωρίς να 
συμβεί δηλαδή κάποια ιδιαίτερη βία, κάποιο ιδιαίτερο χτύπημα, στη θωρακική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης, στη ράχη δηλαδή και ιδιαίτερα του σπονδύλου Θ7, Θ8 και Θ12. 
Συνήθως το κάταγμα προκαλεί οξύ πόνο και όπως είπαμε είναι κάταγμα χαμηλής 
ενέργειας, συμβαίνει με χαμηλή βία και αντιμετωπίζεται με αναλγητικά, ακινησία και 
ειδικούς κηδεμόνες σε κάποιες περιπτώσεις. Το κάταγμα προκαλεί καθίζηση του 
τετράπλευρου και τετράγωνου σπονδύλου, του δημιουργεί μια σφηνοειδή 
παραμόρφωση, με αποτέλεσμα κύφωση στη ράχη, αντισταθμιστική λόρδωση στη μέση, 
απώλεια τους ύψους μας και βέβαια σε προχωρημένα στάδια κακή αναπνευστική 
λειτουργία. Η απώλεια του ύψους, μπορεί εύκολα να μετρηθεί, αν ανοίξουμε τα χέρια μας 
και το άνοιγμα αυτό των χεριών μας αντιστοιχεί στο ύψος μας. Αν βρούμε ότι το ύψος μας 
είναι μικρότερο, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε κάποια απώλεια που μπορεί να οφείλεται 
σε οστεοπόρωση ή σε οστεοπορωτικό κάταγμα. Όλη αυτή η παραμόρφωση των 
σπονδύλων και η πίεση των νευρικών ριζών, δημιουργεί τέτοια τάση στους μυς που 
δημιουργεί ένα χρόνιο άλγος στον ασθενή, ο οποίος παραπονείται συνεχώς και δε βρίσκει 
αποτέλεσμα. Μέτρηση οστικής μάζας, πότε κάνουμε και ποιες είναι οι ενδείξεις για 
μέτρηση. Η εμμηνόπαυση ή και η περιεμμηνοπαυσιακή περίοδος, όταν αρχίσουν οι 
διαταραχές της εμμήνου ρήσεως, γυναικολογικές επεμβάσεις, ωοθηκεκτομή ολική ή 
υστερεκτομή. Αυτές οι επεμβάσεις προκαλούν οιστρογονική ανεπάρκεια, που 
προφυλάσσουν τη γυναίκα, τα οιστρογόνα. Όταν έχουμε κάποιο κάταγμα σε μια απλή 
ακτινογραφία που φαίνεται ότι είναι οστεοπορωτικής φύσεως, η μακροχρόνια λήψη 
κορτιζόνης, πχ. αν έχουμε κάποια ρευματοειδή αρθρίτιδα, ο υπερπαραθυρεοειδισμός 
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επιφάνεια και απορροφώντας οστούν, δημιουργεί μια οστική κοιλότητα. Αυτή την οστική 
κοιλότητα, έρχεται να τη γεμίσει στη συνέχεια το άλλο κύτταρο, το κύτταρο το οποίο 
δημιουργεί οστούν και είναι ο οστεοβλάστης, επομένως το οστικό έλλειμμα 
αποκαθίσταται. Όταν συμβεί ανισορροπία, διαταραχή μεταξύ της σχέσης αυτών των 
κυττάρων, δημιουργείται οστεοπόρωση. Όμως η οστεοπόρωση δεν είναι μοναχά 
πρόβλημα που αφορά την ποσότητα του οστού. Είναι και πρόβλημα χαμηλής ποιότητας 
του οστού, διαταραχή της αρχιτεκτονικής του οστού. Δείτε ένα πολύ βασικό σχήμα που 
μπορεί να περιγράψει αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Στην κεντρική κολώνα βλέπετε το 
φυσιολογικό οστούν, τις κάθετες δοκίδες και τις οριζόντιες οστικές δοκίδες. Αριστερά και 
δεξιά έχουμε μείωση οστικής πυκνότητας. Έχουμε οστεοπόρωση. Πόσο; Κατά τα 10% 
λιγότερο. Όμως οι δυο μορφές αριστερά και δεξιά είναι διαφορετικές. Άμα παρατηρήσετε 
αριστερά, έχει χαθεί η οριζόντια δοκίδοση. Οι οριζόντιες κολώνες του οστούν, ενώ δεξιά 
διατηρούνται οι οριζόντιες κολώνες απλά έχουν λεπτυνθεί, έχουν αδυνατίσει οι κάθετες 
κολώνες. Στις δυο περιπτώσεις αυτές, αν μετρήσουμε την οστική μας μάζα, την οστική 
μας πυκνότητα, έχουμε την ίδια ακριβώς οστική μάζα. Το μηχάνημα θα μας δείξει το ίδιο. 
Δείτε όμως στην αριστερή περίπτωση που έχουν χαθεί οι οριζόντιες κολώνες του οστούν, 
η μείωση της αντοχής του οστού, φτάνει το 70%, ενώ στη δεξιά που υπάρχει λέπτυνση 
των κάθετων δοκίδων, η μείωση της οστικής αντοχής είναι μόνο 20%. Προχωρούμε στη 
διάγνωση, η οποία θα γίνει από το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τη μέτρηση οστικής 
μάζας, ειδικούς δείκτες, τους δείκτες οστικού μεταβολισμού που γίνεται στο αίμα και στα 
ούρα, από ακτινολογικό έλεγχο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και ειδικότερες εξετάσεις, 
όπως το σπινθηρογράφημα, την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία. Να πούμε δυο 
λόγια και για τους παράγοντες κινδύνου. Αυτό αφορά και τους νέους ανθρώπους, που 
πρέπει να γνωρίζουνε ποιοι κινδυνεύουν από οστεοπόρωση. Αν έχουμε γονέα με 
οστεοπόρωση, ή που έχει πάθει κάποιο κάταγμα ισχίου, ο κίνδυνος αυτομάτως 
διπλασιάζεται. Η αυξημένη ηλικία, αν έχουμε υποστεί κάποιο προηγούμενο κάταγμα 
οστεοπορωτικό, πάλι διπλασιάζεται ή και τριπλασιάζεται για κάθε νέο κάταγμα. Οι 
συχνές πτώσεις επίσης. Αν έχουμε λάβει κορτιζόνη για διάστημα περισσότερο από τρεις 
συνεχόμενους μήνες, αν η απώλεια του ύψους μας είναι μεγαλύτερη από τρία εκατοστά, 
αν έχουμε χαμηλό σωματικό βάρος, σε σύγκριση με το ύψος μας. Ακόμη αν έχουμε κάποια 
νόσο κολλαγόνου, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, αν έχουμε υπερθυρεοειδισμό ή 
υπερπαραθυρεοειδισμό. Αν καταναλώνουμε αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες, περισσότερο 
από δυο μεζούρες την ημέρα, αν καπνίζουμε, αν δεν έχουμε ικανή φυσική δραστηριότητα, 
μικρότερη από 30λεπτά ημερησίως, εννοώ το ελαφρό περπάτημα, κάποιες δουλειές του 
σπιτιού. Οι γυναίκες που έχουν πρόωρη εμμηνόπαυση, δηλαδή πριν τα 45 έτη, όταν η 
διακοπή της περιόδου στη γυναίκα είναι για διάστημα 12 ή περισσότερων μηνών και για 
όχι φυσικούς λόγους όπως είναι η εγκυμοσύνη ή η εμμηνόπαυση ή η υστερεκτομή. Όταν 
έχουν υποστεί ωοθηκεκτομή πριν τα πενήντα χωρίς να λαμβάνουν ταυτόχρονα θεραπεία 
ορμονικής υποκατάστασης. Ενώ στους άντρες όταν έχουμε χαμηλά επίπεδα 
τεστοστερόνης, είναι και αυτός λόγος προδιάθεσης για οστεοπόρωση. Όταν βεβαίως, 
πολύ βασικός παράγοντας η διατροφή μας, είναι χαμηλή σε πρόσληψη γαλακτοκομικών. 
Τέλος, επειδή απαραίτητη είναι η βιταμίνη D, όταν η έκθεση μας στον ήλιο είναι μικρότερη 
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από 10 λεπτά ημερησίως, χωρίς ταυτόχρονα να λαμβάνουμε συμπληρώματα βιταμίνης D. 
Βιταμίνη D, δεν παίρνουμε επειδή εκτίθεται στον ήλιο το πρόσωπο μας. Για να λάβουμε 
ικανή ποσότητα βιταμίνης D, θα πρέπει να σηκώσουμε τα μπατζάκια μας. Αυτό όμως δεν 
είναι εφικτό ειδικά σε δημόσιους χώρους. Θα σας πω και για κάτι νέο που εφαρμόζεται 
από την επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για το frax tool, είναι μια νέα μέθοδος που 
πρόκειται για ένα πρόγραμμα σε έναν υπολογιστή, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα 
βάζοντας κάτω κάποιους παράγοντες κινδύνου, να υπολογίζουμε το 10ετή κίνδυνο 
κατάγματος. Τι ποσοστό δηλαδή έχουμε να πάθουμε κάταγμα τα επόμενα 10 χρόνια. Οι 
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι η ηλικία, το φύλο, οι γυναίκες «ευνοούνται 
περισσότερο», για οστεοπόρωση, το βάρος, το ύψος, η οστική μάζα αν έχουμε κάνει στο 
ισχίο, το οικογενειακό ιστορικό κατάγματος ισχίου, προηγούμενο κάταγμα, κάπνισμα, 
κατάχρηση αλκοόλ, λήψη γλυκορτικοειδών, ή δευτεροπαθής οστεοπόρωση, όπως κάνει ο 
υπερπαραθυρεοειδισμός ή ο υπερθυρεοειδισμός. Κλινική εικόνα, πως θα αντιληφθούμε 
εμείς την οστεοπόρωση, πότε θα πάμε στο γιατρό για την οστεοπόρωση; Να και ο λόγος 
που είμαστε εδώ και μιλάμε για την οστεοπόρωση, διότι πρόκειται για μια νόσο σιωπηλή, 
χωρίς κανένα σύμπτωμα και η διάγνωση συχνά γίνεται εντελώς τυχαία, μετά από ένα 
τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο στην ακτινογραφία του σκελετού. Σε άλλες περιπτώσεις 
μπορεί να έχουμε ένα σύμπτωμα, πόνο στη μέση, που εμφανίζεται μετά από ορθοστασία 
και υποχωρεί γρήγορα, αφού ξαπλώσουμε. Η πρώτη κλινική ένδειξη αποτελεί συνήθως 
ένα κάταγμα σπονδυλικού σώματος, ή στο χέρι μας στον καρπό ή στο άνω άκρο του 
μηριαίου μας, στο ισχίο μας. Τα πρώτα αυτόματα οστεοπορωτικά κατάγματα, χωρίς να 
συμβεί δηλαδή κάποια ιδιαίτερη βία, κάποιο ιδιαίτερο χτύπημα, στη θωρακική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης, στη ράχη δηλαδή και ιδιαίτερα του σπονδύλου Θ7, Θ8 και Θ12. 
Συνήθως το κάταγμα προκαλεί οξύ πόνο και όπως είπαμε είναι κάταγμα χαμηλής 
ενέργειας, συμβαίνει με χαμηλή βία και αντιμετωπίζεται με αναλγητικά, ακινησία και 
ειδικούς κηδεμόνες σε κάποιες περιπτώσεις. Το κάταγμα προκαλεί καθίζηση του 
τετράπλευρου και τετράγωνου σπονδύλου, του δημιουργεί μια σφηνοειδή 
παραμόρφωση, με αποτέλεσμα κύφωση στη ράχη, αντισταθμιστική λόρδωση στη μέση, 
απώλεια τους ύψους μας και βέβαια σε προχωρημένα στάδια κακή αναπνευστική 
λειτουργία. Η απώλεια του ύψους, μπορεί εύκολα να μετρηθεί, αν ανοίξουμε τα χέρια μας 
και το άνοιγμα αυτό των χεριών μας αντιστοιχεί στο ύψος μας. Αν βρούμε ότι το ύψος μας 
είναι μικρότερο, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε κάποια απώλεια που μπορεί να οφείλεται 
σε οστεοπόρωση ή σε οστεοπορωτικό κάταγμα. Όλη αυτή η παραμόρφωση των 
σπονδύλων και η πίεση των νευρικών ριζών, δημιουργεί τέτοια τάση στους μυς που 
δημιουργεί ένα χρόνιο άλγος στον ασθενή, ο οποίος παραπονείται συνεχώς και δε βρίσκει 
αποτέλεσμα. Μέτρηση οστικής μάζας, πότε κάνουμε και ποιες είναι οι ενδείξεις για 
μέτρηση. Η εμμηνόπαυση ή και η περιεμμηνοπαυσιακή περίοδος, όταν αρχίσουν οι 
διαταραχές της εμμήνου ρήσεως, γυναικολογικές επεμβάσεις, ωοθηκεκτομή ολική ή 
υστερεκτομή. Αυτές οι επεμβάσεις προκαλούν οιστρογονική ανεπάρκεια, που 
προφυλάσσουν τη γυναίκα, τα οιστρογόνα. Όταν έχουμε κάποιο κάταγμα σε μια απλή 
ακτινογραφία που φαίνεται ότι είναι οστεοπορωτικής φύσεως, η μακροχρόνια λήψη 
κορτιζόνης, πχ. αν έχουμε κάποια ρευματοειδή αρθρίτιδα, ο υπερπαραθυρεοειδισμός 
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επιφάνεια και απορροφώντας οστούν, δημιουργεί μια οστική κοιλότητα. Αυτή την οστική 
κοιλότητα, έρχεται να τη γεμίσει στη συνέχεια το άλλο κύτταρο, το κύτταρο το οποίο 
δημιουργεί οστούν και είναι ο οστεοβλάστης, επομένως το οστικό έλλειμμα 
αποκαθίσταται. Όταν συμβεί ανισορροπία, διαταραχή μεταξύ της σχέσης αυτών των 
κυττάρων, δημιουργείται οστεοπόρωση. Όμως η οστεοπόρωση δεν είναι μοναχά 
πρόβλημα που αφορά την ποσότητα του οστού. Είναι και πρόβλημα χαμηλής ποιότητας 
του οστού, διαταραχή της αρχιτεκτονικής του οστού. Δείτε ένα πολύ βασικό σχήμα που 
μπορεί να περιγράψει αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Στην κεντρική κολώνα βλέπετε το 
φυσιολογικό οστούν, τις κάθετες δοκίδες και τις οριζόντιες οστικές δοκίδες. Αριστερά και 
δεξιά έχουμε μείωση οστικής πυκνότητας. Έχουμε οστεοπόρωση. Πόσο; Κατά τα 10% 
λιγότερο. Όμως οι δυο μορφές αριστερά και δεξιά είναι διαφορετικές. Άμα παρατηρήσετε 
αριστερά, έχει χαθεί η οριζόντια δοκίδοση. Οι οριζόντιες κολώνες του οστούν, ενώ δεξιά 
διατηρούνται οι οριζόντιες κολώνες απλά έχουν λεπτυνθεί, έχουν αδυνατίσει οι κάθετες 
κολώνες. Στις δυο περιπτώσεις αυτές, αν μετρήσουμε την οστική μας μάζα, την οστική 
μας πυκνότητα, έχουμε την ίδια ακριβώς οστική μάζα. Το μηχάνημα θα μας δείξει το ίδιο. 
Δείτε όμως στην αριστερή περίπτωση που έχουν χαθεί οι οριζόντιες κολώνες του οστούν, 
η μείωση της αντοχής του οστού, φτάνει το 70%, ενώ στη δεξιά που υπάρχει λέπτυνση 
των κάθετων δοκίδων, η μείωση της οστικής αντοχής είναι μόνο 20%. Προχωρούμε στη 
διάγνωση, η οποία θα γίνει από το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τη μέτρηση οστικής 
μάζας, ειδικούς δείκτες, τους δείκτες οστικού μεταβολισμού που γίνεται στο αίμα και στα 
ούρα, από ακτινολογικό έλεγχο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και ειδικότερες εξετάσεις, 
όπως το σπινθηρογράφημα, την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία. Να πούμε δυο 
λόγια και για τους παράγοντες κινδύνου. Αυτό αφορά και τους νέους ανθρώπους, που 
πρέπει να γνωρίζουνε ποιοι κινδυνεύουν από οστεοπόρωση. Αν έχουμε γονέα με 
οστεοπόρωση, ή που έχει πάθει κάποιο κάταγμα ισχίου, ο κίνδυνος αυτομάτως 
διπλασιάζεται. Η αυξημένη ηλικία, αν έχουμε υποστεί κάποιο προηγούμενο κάταγμα 
οστεοπορωτικό, πάλι διπλασιάζεται ή και τριπλασιάζεται για κάθε νέο κάταγμα. Οι 
συχνές πτώσεις επίσης. Αν έχουμε λάβει κορτιζόνη για διάστημα περισσότερο από τρεις 
συνεχόμενους μήνες, αν η απώλεια του ύψους μας είναι μεγαλύτερη από τρία εκατοστά, 
αν έχουμε χαμηλό σωματικό βάρος, σε σύγκριση με το ύψος μας. Ακόμη αν έχουμε κάποια 
νόσο κολλαγόνου, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, αν έχουμε υπερθυρεοειδισμό ή 
υπερπαραθυρεοειδισμό. Αν καταναλώνουμε αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες, περισσότερο 
από δυο μεζούρες την ημέρα, αν καπνίζουμε, αν δεν έχουμε ικανή φυσική δραστηριότητα, 
μικρότερη από 30λεπτά ημερησίως, εννοώ το ελαφρό περπάτημα, κάποιες δουλειές του 
σπιτιού. Οι γυναίκες που έχουν πρόωρη εμμηνόπαυση, δηλαδή πριν τα 45 έτη, όταν η 
διακοπή της περιόδου στη γυναίκα είναι για διάστημα 12 ή περισσότερων μηνών και για 
όχι φυσικούς λόγους όπως είναι η εγκυμοσύνη ή η εμμηνόπαυση ή η υστερεκτομή. Όταν 
έχουν υποστεί ωοθηκεκτομή πριν τα πενήντα χωρίς να λαμβάνουν ταυτόχρονα θεραπεία 
ορμονικής υποκατάστασης. Ενώ στους άντρες όταν έχουμε χαμηλά επίπεδα 
τεστοστερόνης, είναι και αυτός λόγος προδιάθεσης για οστεοπόρωση. Όταν βεβαίως, 
πολύ βασικός παράγοντας η διατροφή μας, είναι χαμηλή σε πρόσληψη γαλακτοκομικών. 
Τέλος, επειδή απαραίτητη είναι η βιταμίνη D, όταν η έκθεση μας στον ήλιο είναι μικρότερη 
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έχουμε επομένως μια μεγάλη καθίζηση του σπονδύλου, υπάρχουν τεχνικές που σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεί να γίνουν και με τοπική αναισθησία και διαστέλλουν το σπονδυλικό 
σώμα, αποκαθιστούν τις διαστάσεις του και αποτελούν λύση για το πρόβλημα, ενώ όταν 
έχουμε πολλά κατάγματα μπορεί να φτάσουμε και σε σπονδυλοδεσία. Σε κατάγματα 
ισχίου κάνουμε διάφορες χειρουργικές τεχνικές, ενώ σε κατάγματα πυοκαρπικής 
εφαρμόζουμε διάφορα συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης και όχι μόνο. Επομένως για 
να μη φτάσουμε εκεί σημασία μεγάλη έχει η πρόληψη της οστεοπόρωσης, η οποία 
επιτυγχάνεται με τη σωστή διατροφή, σωματική άσκηση, αποφυγή πτώσεων, μείωση 
παραγόντων κινδύνου και προληπτικό έλεγχο οστικής μάζας. Η διατροφή λοιπόν, 
πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D και επειδή οι ανάγκες είναι αυξημένες, μετά την 
εμμηνόπαυση και σε άντρες μετά τα 65 και το ασβέστιο που θέλουμε κατά τα ¾ 
προέρχεται από τα γαλακτοκομικά, μετά την εμμηνόπαυση και σε άντρες πάνω από 65 
ετών, οι ημερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο που φτάνουν τα 1500ml έναντι 1000ml που ήταν 
στη νεαρή ενήλικο ζωή, πρέπει να καλύπτονται με τέσσερις έως και πέντε μερίδες 
γαλακτοκομικών. Μια μερίδα μπορεί να είναι είτε ένα ποτήρι γάλα, 30ml κίτρινο τυρί, είτε 
ένα κεσεδάκι γιαούρτι. Πλούσια σε ασβέστιο γαλακτοκομικά είναι κατά κύριο λόγο τα 
κίτρινα τυριά, τα σύκα τα πορτοκάλια, τα λαχανικά, αμύγδαλα, ψάρια κτλ. Σε περιπτώσεις 
χοληστερίνης δεν είναι αντένδειξη να παίρνουμε γαλακτοκομικά, αλλά με χαμηλά λιπαρά 
1-2%. Ταυτόχρονα με τα γαλακτοκομικά προσλαμβάνουμε και ποσότητες σε βιταμίνη D 
σε δοσολογία 800 μονάδες και σε μεγάλες ηλικίες >800 μονάδες. Πρέπει όμως να 
παίρνουμε και διατροφικά συμπληρώματα. Προχωρούμε στη σωματική άσκηση, έχουμε 
ασκήσεις ελέγχου της τάσης, ασκήσεις φόρτισης, ασκήσεις ισορροπίας, ασκήσεις μυϊκής 
ενδυνάμωσης, κυρίως για τη σπονδυλική στήλη του ισχίου και τα χέρια, ασκήσεις 
ευλυγισίας που αυξάνουν την κινητικότητα, μειώνουν τον πόνο κυρίως στην πλάτη και 
την πιθανότητα τραυματισμού και ασκήσεις λειτουργικής ικανότητας που σημαίνει να 
εκπαιδευτούμε πως θα σηκωνόμαστε, πως θα καθόμαστε σε μια καρέκλα. Η βάδιση, το 
ελαφρύ τρέξιμο που είναι στις ασκήσεις φόρτισης, η ήπια ποδηλασία, η κολύμβηση, ο 
χορός αλλά και εργασίες στον κήπο πρέπει να γίνονται καθημερινώς σε μια διάρκεια 
μεγαλύτερη από 30 λεπτά. Οι ασκήσεις οι απλές που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας 
μπορούμε να τις κατανείμουμε στις ασκήσεις στάσης, όρθιας θέσης, καθιστής, εδάφους. 
Καταλήγω σε κάποιες βασικές οδηγίες πρόληψης, για να αποφύγουμε τα κατάγματα τα 
οποία προέρχονται από οστεοπόρωση. Διατροφή πλούσια σε βιταμίνη D, όχι 
παρατεταμένη παραμονή στο κρεβάτι στην πολυθρόνα, όχι πολλές κάμψεις του κορμού 
ειδικά σε άτομα που έχουν οστεοπόρωση και όχι άρση βάρους, γιατί υπάρχει κίνδυνος για 
κατάγματα. Τουλάχιστον 30 λεπτά σωματική άσκηση ημερησίως, ή 4 φορές την 
εβδομάδα, μαλακά και χαμηλά παπούτσια για να έχουμε καλύτερη ισορροπία, όπως 
αθλητικά. Όχι κάπνισμα όχι κατανάλωση αλκοόλ περισσότερο από 2 μονάδες ημερησίως 
που σημαίνει ένα κουτάκι μπύρας μια μονάδα αλκοόλ ή 120ml κρασί ή 45ml ουίσκι. Όχι 
στην υπερκατανάλωση καφέ, πάνω από 4 φλιτζάνια ημερησίως. Προσοχή σε ολισθηρές 
επιφάνειες, ειδικά οι ηλικιωμένοι. Επομένως χρειάζονται στηρίγματα και λαβές ειδικά στο 
μπάνιο μέσα στο σπίτι. Αποφυγή ανώμαλων δρόμων, διαβάσεις με εμπόδια, σκάλες κλπ., 
ώστε να περιορίσουμε την πιθανότητα πτώσης. Σωστή ηλιοθεραπεία, 10-15 λεπτά 
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όπως και ο υπερθυρεοειδισμός είναι ενδείξεις για να μετρήσουμε. Η παρακολούθηση της 
οστεοπόρωσης, όταν παίρνουμε κάποιο φάρμακο κάνουμε ένα τακτικό έλεγχο ανά ένα ή 
δυο χρόνια για να δούμε πως ανταποκρίνεται η οστεοπόρωση στο συγκεκριμένο 
φάρμακο. Όταν έχουμε άτομα που βρίσκονται σε ακινησία, π.χ. κλινοστατισμό, απώλεια 
ύψους, αναίτιο κάταγμα, ιστορικό κατάγματος ισχίου της μητέρας. Τέλος η χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια και ηπατοπάθεια. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε, γνωρίζετε οι 
περισσότεροι από εσάς, οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον που μπορεί να έχουν κάνει κάποια 
μέτρηση, ότι είναι η μέθοδος Dexa. Η μέτρηση γίνεται με ακτινοβολία, ακτίνες x, ανώδυνη 
εξέταση μικρής διάρκειας. Σε περιπτώσεις που θέλουμε να δούμε και τη γεωμετρία του 
οστού και να ελέγξουμε τη μηχανική αντοχή, μπορεί να κάνουμε την περιφερειακή 
ποσοτική υπολογιστική τομογραφία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε και 
υπερηχογράφημα πτέρνας, το οποίο ήδη εμείς έχουμε εφαρμόσει σα Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγείας και Δήμος Αμαρουσίου. Το Τ σκορ είναι αυτό που μετράμε, αλλά δε θα μείνω σε 
πολλές λεπτομέρειες, να μην σας κουράσω. Οστεοπόρωση χαρακτηρίζουμε όταν το Τ 
σκορ είναι κάτω από -2,5 ενώ μεταξύ 1και -2,5 θεωρείται οστεοπενία και όταν έχουμε 
κατάγματα τότε έχουμε εγκατεστημένη οστεοπόρωση. Βεβαίως ο έλεγχος αυτός πρέπει 
να συμπληρώνεται από εξετάσεις στο αίμα, στα ούρα καθώς και ειδικές εξετάσεις, όπως 
οι δείκτες οστικού μεταβολισμού. Από το συνδυασμό αυτών των δύο εξετάσεων θα 
διαπιστώσουμε εάν ένα άτομο είναι οστεοπορωτικό ή τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα 
χρόνια. Επομένως πρέπει να ξεκινήσουμε και την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή. Η 
θεραπεία στοχεύει είτε στην ελάττωση της οστικής απορρόφησης, τα αντιοκλαστικά 
φάρμακα, είτε στην αύξηση της παραγωγής οστού, είτε υπάρχουν φάρμακα που 
συνδυάζουν τα παραπάνω. Σε ελαφριές περιπτώσεις δίνουμε μόνο ασβέστιο και βιταμίνη 
D, σα συμπλήρωμα διατροφής για να υποστηρίξουμε τον οστικό μεταβολισμό. Μπορεί να 
δώσουμε οιστρογόνα σε ασθενείς με πρόωρη εμμηνόπαυση, εκλεκτικούς τροποποιητές 
των οιστρογονικών υποδοχέων, συνήθως δίνουμε μετά την εμμηνόπαυση και αφού 
περάσουν τα μεταεμμηνοπαυσιακά συμπτώματα. Η γνωστή μας καλσιτονίνη με τη μορφή 
των ενδορινικών ψεκασμών και σπάνια σε μορφή ενδομυϊκών ενέσεων. Τα δυφοσφονικά, 
δηλαδή φάρμακα που δίδονται είτε εβδομαδιαία, είτε μηνιαία είτε σε τριμηνιαία 
ενδοφλέβια έγχυση. Αρκετά πρόσφατα, υπάρχει μια ετήσια χορήγηση δυφοσφονικού, μια 
ετήσια ένεση που διαρκεί για ένα χρόνο. Φακελάκια καθημερινώς το νεαλικό στρόντιο η 
τεριπαρατίδη και παραφορμόνη για βαριές οστεοπορώσεις, για εγκατεστημένη 
οστεοπόρωση. Νεότερες θεραπείες και εδώ δε θα επιμείνω, είναι σε στάδιο μελετών 
ακόμα, το denosumab, που πρόκειται για ένα ανθρώπινο μονοκλονικό αντίσωμα εναντίον 
του παράγοντα Rankl, ο οποίος επικάθεται στον υποδοχέα Rankl του οστεοκλάστη και 
προκαλεί αναστολή του σχηματισμού οστεοκλαστών των κυττάρων που καταδομούν το 
οστούν. Πολλές άλλες θεραπείες βρίσκονται σε στάδιο μελέτης, μονοκλεονικό αντίσωμα 
για την ινσκληρωστίνη, αναστολής καθεψίνης Κ, νέες γενιές εκλεκτικών τροποποιητών 
και οιστρογονικών υποδοχέων κτλ. Παραφορμόνη και καλσιτονίνη ακόμα και από το 
στόμα και μέχρι και γονιδιακή θεραπεία είναι σε εξέλιξη. Χειρουργική θεραπεία, να μη 
φτάσουμε ποτέ εκεί, συμβαίνει όμως δυστυχώς, όταν έχουμε μια εγκατεστημένη 
οστεοπόρωση ή όταν δεν έχουμε προλάβει, όταν δε γίνει έγκαιρη διάγνωση και όταν 
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έχουμε επομένως μια μεγάλη καθίζηση του σπονδύλου, υπάρχουν τεχνικές που σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεί να γίνουν και με τοπική αναισθησία και διαστέλλουν το σπονδυλικό 
σώμα, αποκαθιστούν τις διαστάσεις του και αποτελούν λύση για το πρόβλημα, ενώ όταν 
έχουμε πολλά κατάγματα μπορεί να φτάσουμε και σε σπονδυλοδεσία. Σε κατάγματα 
ισχίου κάνουμε διάφορες χειρουργικές τεχνικές, ενώ σε κατάγματα πυοκαρπικής 
εφαρμόζουμε διάφορα συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης και όχι μόνο. Επομένως για 
να μη φτάσουμε εκεί σημασία μεγάλη έχει η πρόληψη της οστεοπόρωσης, η οποία 
επιτυγχάνεται με τη σωστή διατροφή, σωματική άσκηση, αποφυγή πτώσεων, μείωση 
παραγόντων κινδύνου και προληπτικό έλεγχο οστικής μάζας. Η διατροφή λοιπόν, 
πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D και επειδή οι ανάγκες είναι αυξημένες, μετά την 
εμμηνόπαυση και σε άντρες μετά τα 65 και το ασβέστιο που θέλουμε κατά τα ¾ 
προέρχεται από τα γαλακτοκομικά, μετά την εμμηνόπαυση και σε άντρες πάνω από 65 
ετών, οι ημερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο που φτάνουν τα 1500ml έναντι 1000ml που ήταν 
στη νεαρή ενήλικο ζωή, πρέπει να καλύπτονται με τέσσερις έως και πέντε μερίδες 
γαλακτοκομικών. Μια μερίδα μπορεί να είναι είτε ένα ποτήρι γάλα, 30ml κίτρινο τυρί, είτε 
ένα κεσεδάκι γιαούρτι. Πλούσια σε ασβέστιο γαλακτοκομικά είναι κατά κύριο λόγο τα 
κίτρινα τυριά, τα σύκα τα πορτοκάλια, τα λαχανικά, αμύγδαλα, ψάρια κτλ. Σε περιπτώσεις 
χοληστερίνης δεν είναι αντένδειξη να παίρνουμε γαλακτοκομικά, αλλά με χαμηλά λιπαρά 
1-2%. Ταυτόχρονα με τα γαλακτοκομικά προσλαμβάνουμε και ποσότητες σε βιταμίνη D 
σε δοσολογία 800 μονάδες και σε μεγάλες ηλικίες >800 μονάδες. Πρέπει όμως να 
παίρνουμε και διατροφικά συμπληρώματα. Προχωρούμε στη σωματική άσκηση, έχουμε 
ασκήσεις ελέγχου της τάσης, ασκήσεις φόρτισης, ασκήσεις ισορροπίας, ασκήσεις μυϊκής 
ενδυνάμωσης, κυρίως για τη σπονδυλική στήλη του ισχίου και τα χέρια, ασκήσεις 
ευλυγισίας που αυξάνουν την κινητικότητα, μειώνουν τον πόνο κυρίως στην πλάτη και 
την πιθανότητα τραυματισμού και ασκήσεις λειτουργικής ικανότητας που σημαίνει να 
εκπαιδευτούμε πως θα σηκωνόμαστε, πως θα καθόμαστε σε μια καρέκλα. Η βάδιση, το 
ελαφρύ τρέξιμο που είναι στις ασκήσεις φόρτισης, η ήπια ποδηλασία, η κολύμβηση, ο 
χορός αλλά και εργασίες στον κήπο πρέπει να γίνονται καθημερινώς σε μια διάρκεια 
μεγαλύτερη από 30 λεπτά. Οι ασκήσεις οι απλές που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας 
μπορούμε να τις κατανείμουμε στις ασκήσεις στάσης, όρθιας θέσης, καθιστής, εδάφους. 
Καταλήγω σε κάποιες βασικές οδηγίες πρόληψης, για να αποφύγουμε τα κατάγματα τα 
οποία προέρχονται από οστεοπόρωση. Διατροφή πλούσια σε βιταμίνη D, όχι 
παρατεταμένη παραμονή στο κρεβάτι στην πολυθρόνα, όχι πολλές κάμψεις του κορμού 
ειδικά σε άτομα που έχουν οστεοπόρωση και όχι άρση βάρους, γιατί υπάρχει κίνδυνος για 
κατάγματα. Τουλάχιστον 30 λεπτά σωματική άσκηση ημερησίως, ή 4 φορές την 
εβδομάδα, μαλακά και χαμηλά παπούτσια για να έχουμε καλύτερη ισορροπία, όπως 
αθλητικά. Όχι κάπνισμα όχι κατανάλωση αλκοόλ περισσότερο από 2 μονάδες ημερησίως 
που σημαίνει ένα κουτάκι μπύρας μια μονάδα αλκοόλ ή 120ml κρασί ή 45ml ουίσκι. Όχι 
στην υπερκατανάλωση καφέ, πάνω από 4 φλιτζάνια ημερησίως. Προσοχή σε ολισθηρές 
επιφάνειες, ειδικά οι ηλικιωμένοι. Επομένως χρειάζονται στηρίγματα και λαβές ειδικά στο 
μπάνιο μέσα στο σπίτι. Αποφυγή ανώμαλων δρόμων, διαβάσεις με εμπόδια, σκάλες κλπ., 
ώστε να περιορίσουμε την πιθανότητα πτώσης. Σωστή ηλιοθεραπεία, 10-15 λεπτά 
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όπως και ο υπερθυρεοειδισμός είναι ενδείξεις για να μετρήσουμε. Η παρακολούθηση της 
οστεοπόρωσης, όταν παίρνουμε κάποιο φάρμακο κάνουμε ένα τακτικό έλεγχο ανά ένα ή 
δυο χρόνια για να δούμε πως ανταποκρίνεται η οστεοπόρωση στο συγκεκριμένο 
φάρμακο. Όταν έχουμε άτομα που βρίσκονται σε ακινησία, π.χ. κλινοστατισμό, απώλεια 
ύψους, αναίτιο κάταγμα, ιστορικό κατάγματος ισχίου της μητέρας. Τέλος η χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια και ηπατοπάθεια. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε, γνωρίζετε οι 
περισσότεροι από εσάς, οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον που μπορεί να έχουν κάνει κάποια 
μέτρηση, ότι είναι η μέθοδος Dexa. Η μέτρηση γίνεται με ακτινοβολία, ακτίνες x, ανώδυνη 
εξέταση μικρής διάρκειας. Σε περιπτώσεις που θέλουμε να δούμε και τη γεωμετρία του 
οστού και να ελέγξουμε τη μηχανική αντοχή, μπορεί να κάνουμε την περιφερειακή 
ποσοτική υπολογιστική τομογραφία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε και 
υπερηχογράφημα πτέρνας, το οποίο ήδη εμείς έχουμε εφαρμόσει σα Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγείας και Δήμος Αμαρουσίου. Το Τ σκορ είναι αυτό που μετράμε, αλλά δε θα μείνω σε 
πολλές λεπτομέρειες, να μην σας κουράσω. Οστεοπόρωση χαρακτηρίζουμε όταν το Τ 
σκορ είναι κάτω από -2,5 ενώ μεταξύ 1και -2,5 θεωρείται οστεοπενία και όταν έχουμε 
κατάγματα τότε έχουμε εγκατεστημένη οστεοπόρωση. Βεβαίως ο έλεγχος αυτός πρέπει 
να συμπληρώνεται από εξετάσεις στο αίμα, στα ούρα καθώς και ειδικές εξετάσεις, όπως 
οι δείκτες οστικού μεταβολισμού. Από το συνδυασμό αυτών των δύο εξετάσεων θα 
διαπιστώσουμε εάν ένα άτομο είναι οστεοπορωτικό ή τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα 
χρόνια. Επομένως πρέπει να ξεκινήσουμε και την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή. Η 
θεραπεία στοχεύει είτε στην ελάττωση της οστικής απορρόφησης, τα αντιοκλαστικά 
φάρμακα, είτε στην αύξηση της παραγωγής οστού, είτε υπάρχουν φάρμακα που 
συνδυάζουν τα παραπάνω. Σε ελαφριές περιπτώσεις δίνουμε μόνο ασβέστιο και βιταμίνη 
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περάσουν τα μεταεμμηνοπαυσιακά συμπτώματα. Η γνωστή μας καλσιτονίνη με τη μορφή 
των ενδορινικών ψεκασμών και σπάνια σε μορφή ενδομυϊκών ενέσεων. Τα δυφοσφονικά, 
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τεριπαρατίδη και παραφορμόνη για βαριές οστεοπορώσεις, για εγκατεστημένη 
οστεοπόρωση. Νεότερες θεραπείες και εδώ δε θα επιμείνω, είναι σε στάδιο μελετών 
ακόμα, το denosumab, που πρόκειται για ένα ανθρώπινο μονοκλονικό αντίσωμα εναντίον 
του παράγοντα Rankl, ο οποίος επικάθεται στον υποδοχέα Rankl του οστεοκλάστη και 
προκαλεί αναστολή του σχηματισμού οστεοκλαστών των κυττάρων που καταδομούν το 
οστούν. Πολλές άλλες θεραπείες βρίσκονται σε στάδιο μελέτης, μονοκλεονικό αντίσωμα 
για την ινσκληρωστίνη, αναστολής καθεψίνης Κ, νέες γενιές εκλεκτικών τροποποιητών 
και οιστρογονικών υποδοχέων κτλ. Παραφορμόνη και καλσιτονίνη ακόμα και από το 
στόμα και μέχρι και γονιδιακή θεραπεία είναι σε εξέλιξη. Χειρουργική θεραπεία, να μη 
φτάσουμε ποτέ εκεί, συμβαίνει όμως δυστυχώς, όταν έχουμε μια εγκατεστημένη 
οστεοπόρωση ή όταν δεν έχουμε προλάβει, όταν δε γίνει έγκαιρη διάγνωση και όταν 

swma.indd   95 31/3/2010   4:30:20 µµ



96 97

παρακολούθηση ασθενών με οστεοπενία ή οστεοπόρωση, ιδιαίτερα αν οι μετρήσεις που 
κάνουμε με το συγκεκριμένο μηχάνημα συνδυαστούν και συγκριθούν με μια μέτρηση στη 
σπονδυλική στήλη ή το ισχίο του ασθενούς. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

– , Αν. Ταμίας ΔΣ ΔΔΥ, 
Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εκπρόσωπος Δήμου 
Κηφισιάς, (Συντονίστρια): Ευχαριστούμε πολύ τον κ. 
Παρτσινέβελο για την εμπεριστατωμένη ομιλία του. Όλα 
αυτά ήταν πολύ χρήσιμα και από τους δύο ομιλητές και 
ιδιαίτερα που βρίσκονται εδώ νέα παιδιά και 
απευθύνεται σε αυτούς κυρίως η πρόληψη, διότι από 
αυτή την ηλικία χτίζεται η οστική μάζα, ο σκελετός. Θα 
μπορούσατε να κάνετε δύο ερωτήσεις για να δώσουμε τη 
δυνατότητα και σε εσάς. 

: Καλημέρα σας, είμαι από το Δήμο του Αγίου Δημητρίου. Αφού 
συγχαρώ για όλη τη διοργάνωση και τους ομιλητές θα ήθελα να κάνω στον κο Τερζίδη μία 
ερώτηση. Επειδή είναι και νέα παιδιά εδώ και μιλάτε για πρόληψη θα ήθελα να μάθω εάν 
υπάρχει ένα πρόγραμμα ασφαλούς κυκλοφορίας στις πόλεις από μέρους σας που 
αναφέρεται στην ευθύνη των διοικούντων. Δηλαδή δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να 
δείχνουμε τέτοιες διαφάνειες και να εντοπίζουμε το πρόβλημα μόνο στον οδηγό. 
Υπάρχουν υποδομές που οι Δήμοι έχουν ευθύνες και οι διοικούντες την κάθε πόλη, την 
κάθε χώρα έχουν ευθύνες και θα ήθελα να ακούσω από εσάς τι ποσοστό ατυχημάτων 
έχουμε επειδή ο δρόμος ήταν χαλασμένος, επειδή το πεζοδρόμιο ήταν ακατάλληλο και η 
μητέρα με το καροτσάκι κατέβηκε στο δρόμο για να προχωρήσει. Άρα και αυτά είναι 
ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 

, Παιδίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Στη διαφάνεια που 
έδειξα για τα μέτρα πρόληψης που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα 5 έψιλον 
education, enforcement, περιβαλλοντικές αλλαγές, εκπαίδευση και τήρηση της 
νομοθεσίας. Στις περιβαλλοντικές αλλαγές που είναι προτεραιότητα όπως επίσης και η 
εκπαίδευση στην οποία μόνο εκεί στάθηκα είναι ευθύνη προφανώς των διοικούντων. 
Είναι για άλλου είδους προγράμματα, άλλου είδους παρεμβάσεις. Γι' αυτό ακριβώς τόνισα 
ότι η πρόληψη είναι συνολική και πρέπει να γίνεται και με περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως 
αυτά που αναφέρετε τα λεγόμενα black spots στους Δήμους και να σημειώσουμε εδώ ότι 
υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία εντοπίζουν το πρόβλημα των τροχαίων 
ατυχημάτων. Ενδεικτικά στο Νέο Κόσμο όταν μπήκε το τραμ γινόντουσαν πολλά 
ατυχήματα στη συμβολή των οδών Μπακνανά και αμέσως ένα σύστημα έγκαιρης 
επαγρύπνησης το εντόπιζε και έγιναν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τελειώνοντας 
λέω ότι είναι συνδυαστικές προσπάθειες, η εκπαίδευση είναι μόνο μία από αυτές. Δεν 
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ημερησίως. Προσοχή στα νέα κορίτσια, όχι εξαντλητική σωματική άσκηση, μπορεί να 
οδηγήσει σε ελαττωμένη έκκριση οιστρογόνων και επομένως να οδηγήσει σε οστεοπενία 
ή και σε οστεοπόρωση. Σημασία μεγάλη στην καλή διατροφή, όχι μόνο στα νέα κορίτσια 
αλλά και στα νέα αγόρια, διότι ο σκελετός χτίζεται σε νεαρή ηλικία. Η κορυφαία οστική 
μάζα, η οποία μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή, χτίζεται μεταξύ 20-30 ετών. Μετά την 
εμμηνόπαυση πρέπει να κάνουμε μέτρηση οστικής μάζας και βιοχημικούς οστικούς 
δείκτες, ιδιαίτερα αν η εμμηνόπαυση έχει έρθει νωρίς. Τώρα θα σας πω λίγα λόγια για το 
πρόγραμμα μέτρησης οστικής μάζας που κάνουμε ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με 
το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και που πιστεύω κε Παπασπυρόπουλε, ότι αποτελεί μια 
βασική δράση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. Πρόκειται για τη μέτρηση οστικής μάζας 
με υπέρηχο στην πτέρνα, μια απλή ανώδυνη και χωρίς ακτινοβολία εξέταση, μικρής 
διάρκειας. Το μηχάνημα που γίνεται η εξέταση είναι φορητό και μας δίνετε η δυνατότητα 
να μετακινηθούμε και σε παραμεθόριες περιοχές. Πάντα συνεκτιμούμε παράγοντες 
κινδύνου για οστεοπόρωση που αναφέραμε προηγουμένως, πάντα κάνουμε κλινική 
εξέταση και με την επισκόπηση βλέποντας τον ασθενή αλλά και με μέτρηση του ύψους 
και του βάρους. Εκτιμούμε εν συνεχεία τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων μετρήσεων 
και τα συγκρίνουμε με εξετάσεις προηγούμενες που έχει ο ασθενής. Εφαρμόζουμε τη 
συγκεκριμένη μέθοδο μέτρησης κυρίως σε γυναίκες στην περι-εμμηνοπαυσιακή περίοδο ή 
μετά την εμμηνόπαυση. Ωστόσο όμως κάνουμε τη μέτρηση και σε οποιοδήποτε άλλο 
άτομο έχει παράγοντες κινδύνου, σύμφωνα με το frax tool. Οι ηλικίες που έχουμε μετρήσει 
μέχρι στιγμής έχουν κυμανθεί από μικρές ηλικίες από 32 έως 90 ετών. Παραπέμπουμε για 
περαιτέρω εξετάσεις, αν έχουμε κάποιο λόγο από τους παράγοντες κινδύνου και σε 
κάποιες περιπτώσεις δίνουμε απλή ακτινογραφία, βιοχημικούς οστικούς δείκτες ή και 
μέτρηση οστικής μάζας σπονδυλικής στήλης ή ισχίου, με τη μέθοδο Dexa. Όπου χρειαστεί 
χορηγούμε και φαρμακευτική αγωγή, σε συνδυασμό ή όχι βιταμίνης D με κάποιο άλλο 
φάρμακο. Η ολοκλήρωση του προγράμματος γίνεται με κάποια ενημερωτική ομιλία στον 
τόπο στον οποίο βρισκόμαστε, που αφορά τα βασικά για την οστεοπόρωση, τις βασικές 
αρχές και συνολικά κάνοντας μια αποτίμηση των έως τώρα δράσεων για το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Σο δημοτικό πολυϊατρείο του Αμαρουσίου, έχουν γίνει 1600 περίπου 
μετρήσεις σε μια διάρκεια μόλις τριμήνου, στο Δήμο Καρπάθου είχαμε κάνει 249 
μετρήσεις σε διάστημα 5 ημερών, στο Δήμο Ευεργέτουλα Λέσβου, σε συτό το σημείο να 
τονίσω ότι όλοι αυτοί οι δήμοι είναι μέλη του ΔΔΥ, 203 μετρήσεις σε διάστημα 3 ημερών 
και τέλος το Δεκέμβριο στο Δήμο Σκάλας Λακωνίας 118 μετρήσεις σε 2 ημέρες. 
Συμπερασματικά η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση της νόσου η οποία δρα σιωπηλά, 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αποφυγή καταγμάτων που οδηγούν σταδιακά σε μείωση 
της λειτουργικότητας του ατόμου, κοινωνική απομόνωση πολλές φορές και ενδεχομένως 
κατάθλιψη. Η μέτρηση της οστικής μάζας με τη μέθοδο Dexa, αποτελεί το gold standard, 
την εξέταση εκλογής για να εκτιμήσουμε την οστεοπόρωση. Ωστόσο, η μέτρηση οστικής 
μάζας με υπερηχογράφημα πτέρνας αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση, 
αλλά και παρακολούθηση ενδεχομένως ασθενών με οστεοπόρωση, σε περιοχές της 
περιφέρειας που δεν υπάρχει ο κατάλληλος ιατροτεχνικός εξοπλισμός. Θα μπορούσε 
επομένως αυτή η μέτρηση σε αρκετές περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί για την 
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παρακολούθηση ασθενών με οστεοπενία ή οστεοπόρωση, ιδιαίτερα αν οι μετρήσεις που 
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ετών έχουμε καταφέρει να μείνουμε σταθεροί, γεγονός το οποίο δημιουργεί ένα 
πρόβλημα, διότι ναι μεν έχουμε γίνει ως γιατροί πολύ καλύτεροι στο να αντιμετωπίζουμε 
το έμφραγμα και καταφέρνουμε να μειώσουμε το θάνατο από έμφραγμα, αλλά το αν θα 
φτάσει στο σημείο να το πάθεις είναι πρώτα από όλα ευθύνη του ίδιου του ανθρώπου, 
διότι ξέρετε η ιατρική σήμερα έχει αλλάξει. Κάποτε πήγαινες στο γιατρό, όταν ήσουν 
άρρωστος. Σήμερα ζητάμε να προσέξεις εσύ τον εαυτό σου και να φτάσεις στο γιατρό 
σου, όταν ο τρόπος της ζωής σου δεν είναι καλός διότι όταν είσαι ασθενής τα πράγματα 
είναι πια πολύ διαφορετικά. Στατιστικά της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, η 
Ελλάδα που την δεκαετία του 60 ήταν η καλύτερη χώρα για τα καρδιαγγειακά αυτή τη 
στιγμή έχουμε ανέβει αρκετά και φαίνεται ότι είμαστε σε ανοδική πορεία. Είμαστε 
δυστυχώς από τις χειρότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και πλησιάζουμε τις 
Ανατολικές Χώρες, όπου μετά την αλλαγή πολιτική – πολιτισμική της δεκαετίας του 90 
έχουν τα καρδιαγγειακά σα μια πολύ μεγάλη και σημαντική αιτία θανάτου. Η 
αθηρωμάτωση είναι μια χρόνια νόσος και ξεκινάει από νεαρή ηλικία μέχρι να φτάσει στην 
έκδηλη φάση της, όπου πια έχουμε συμπτώματα και όπου μπορεί να σπάσει η πλάκα και 
να έχουμε ένα οξύ έμφραγμα. Αυτό είναι κάτι που το μάθαμε στον πόλεμο του Βιετνάμ, 
όταν για πρώτη φορά γύρναγαν οι Αμερικανοί στρατιώτες των είκοσι ετών για 
νεκροτομή πίσω στην χώρα τους και βλέπαμε ότι υπάρχει αθηρωμάτωση με τη διατροφή 
την οποία είχε ο μέσος αμερικάνος πολίτης. Τότε ξεκίνησαν και όλα τα προγράμματα 
πρόληψης στις Ηνωμένες Πολιτείες που σίγουρα έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, 
διότι η υγεία των Αμερικανών φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά. Και βλέπετε πόσο 
πολύ πρέπει να βουλώσει το αγγείο μας για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε νόσο; Τα 
συμπτώματα ξεκινάνε περίπου στο 70%, όταν έχουν βουλώσει τα αγγεία για να 
φτάσουμε να πονάμε στο περπάτημα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε πριν 
φτάσουμε εκεί, διότι πέρα από το σταθερό βούλωμα υπάρχει αυτό που λέμε ασταθής 
πλάκα, δηλαδή ένα οξύ έμφραγμα στα καλά καθούμενα κάτι το οποίο δυστυχώς 1 στους 4 
δε θα φτάσει ζωντανός στο νοσοκομείο. Σε επίπεδο τρόπου ζωής δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι το κάπνισμα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και το 50% που καπνίζουν σε νεαρή 
ηλικία θα πεθάνουν από αυτό και στερούνται 22 έτη ζωής κατά μέσο όρο από το 
κάπνισμα, με τριπλάσια θνησιμότητα από τους μη καπνιστές. Δυστυχώς έχουμε 
αυξανόμενα ποσοστά γυναικών οι οποίες καπνίζουν και το 2020 υπολογίζουμε να έχουμε 
δέκα εκατομμύρια θανάτους το χρόνο παγκοσμίως από το κάπνισμα. Βλέποντας κάποια 
στοιχεία για την Ελλάδα θα δείτε ότι 1ον κάτω από τα 50 είναι σχεδόν αδύνατο να πάθεις 
έμφραγμα εάν δεν είσαι καπνιστής. Σε μελέτη που κάναμε σε όλη την Ελλάδα το 93% των 
αντρών που έπαθαν έμφραγμα κάτω των 50 ήταν καπνιστές, όπως και το 80% των 
γυναικών. Αν επίσης δούμε στατιστικά από τον μήνα χοληστερίνης που κάνουμε με το 
Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας στην Ελλάδα 1 στους 3 ενήλικους καπνίζει, αλλά 
δυστυχώς όταν πάμε να δούμε ηλικίες στους κάτω των 50 ετών καπνίζουν οι μισοί και 
στους άνω των 50 που έχουμε επιβιώσαντες και νοσούντες έχουμε το ¼. Όταν ρωτήσαμε 
το κοινό ποιος θεωρούν ότι είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την καρδιά 
το 33% απάντησε το άγχος, το κάπνισμα και τη χοληστερίνη το έβαλε 15% σαν 
σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Αυτό που βλέπετε δυστυχώς είναι η εξέλιξη του 

98

ρίχνουμε τις ευθύνες στους οδηγούς απλώς επισήμανα στην ομιλία μου μόνο μία δράση 
στο πλαίσιο της πρόληψης. 
 

– , Αν. Ταμίας ΔΣ ΔΔΥ, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής 
Σχολής, Εκπρόσωπος Δήμου Κηφισιάς, (Συντονίστρια): Σας ευχαριστούμε για την 
παρουσία σας εδώ, όπως και τους ομιλητές. 
 

4 : «
»

, ΔΣ Πειραιά, Αν. Καθηγητής 
Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής ΙΑΣΙΣ Πειραιά 
(Συντονιστής):Σας καλωσορίζουμε στο 3ο στρογγυλό 
τραπέζι που έχει θέμα διατροφή και καρδιαγγειακά 
νοσήματα. Παρακαλείται ο συνάδελφος, καρδιολόγος κος 
Δημήτρης Ρίχτερ και η κα Δέσποινα Μαρσέλλου να 
προσέλθουν στο τραπέζι. Το θέμα του τραπεζιού είναι 
«διατροφή και καρδιαγγειακά νοσήματα». Νομίζω ότι στην 
εποχή μας, την αγχώδη που όλοι τρέχουν, μεγάλη ζημιά μας 
κάνουν τα διάφορα fast-food και οι κακές συνήθειες. Έχω την εντύπωση ότι πάνω σε 
αυτό το θέμα θα μας μιλήσει και ο κος Ρίχτερ και η κα Μαρσέλλου. Κύριε Ρίχτερ έχετε το 
λόγο, ευχαριστώ.  
 

, Καρδιολόγος Διευθυντής 
Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών: Να 
ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου για τη σημερινή 
πρόσκληση. Το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε είναι η 
καρδιαγγειακή μας υγεία, η σχέση με τη διατροφή και τι 
μπορούμε να κάνουμε ως καταναλωτές για να οδεύσουμε 
και να καθοδηγήσουμε την βιομηχανία τροφίμων προς τα 
εκεί που θα ήθελε κάποιος, ο οποίος ασχολείται με την 
καρδιαγγειακή υγεία. Όταν μιλάμε για καρδιαγγειακή 
υγεία μιλάμε για κάτι αρκετά σημαντικό, διότι από 

στατιστικά των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ελλάδα έχουμε είκοσι χιλιάδες θανάτους 
ετησίως από την καρδιά και εάν βάλουμε και τα εγκεφαλικά πάμε στους 40.000 θανάτους 
το χρόνο. Ένα νούμερο το οποίο είναι ιδιαίτερα σεβαστό και αποτελεί μαζί το 55% των 
συνολικών αιτιών θανάτου στην Ελλάδα. Τα ίδια στατιστικά που βλέπετε για την Ελλάδα 
ισχύουν περίπου για όλο τον δυτικό κόσμο και δυστυχώς είμαστε η μόνη Ευρωπαϊκή 
χώρα, όπου ο αριθμός εμφραγμάτων αυξάνεται αντί να μειώνεται. Στην καλύτερη των 
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παράδειγμα εάν ψήσετε λαχανικά σε λάδι και πάρετε λίγο ψωμί ολικής αλέσεως θα έχετε 
περίπου 200 θερμίδες. Εάν ψήσετε στήθη κοτόπουλου και βάλετε από πάνω λίγο τυρί και 
μαγιονέζα θα έχετε 800 θερμίδες. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή 
τη στιγμή έχουν βγάλει νόμο, όπου πρέπει να γράφεται πάνω ο αριθμός των θερμίδων 
που έχει κάθε πιάτο. Προσωπικά μου κάνει τρομερή εντύπωση, όταν βρέθηκα πρόσφατα 
στο αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης και κοίταζα να φάω κάτι και ξαφνικά βλέπεις το fast – 
food, η κλασική μερίδα που παίρνουμε 1300 θερμίδες. Όταν συνειδητοποίησα ότι ο μέσος 
άνθρωπος πρέπει να πάρει 2300 θερμίδες όλη την ημέρα αισθάνεσαι ότι αυτό είναι ένα 
πραγματικό σοκ. Απέναντι είχε ένα κινέζικο όπου το πιάτο είχε 400 θερμίδες και η 
επιλογή ήταν αναγκαστική, αλλά αυτό είναι αν θέλετε, που το ίδιο το κράτος εκεί σε 
υποχρεώνει να κάνεις ή σε υποχρεώνει να ευαισθητοποιηθείς γιατί στο δείχνει και αυτό 
είναι ένα κομμάτι που εμείς οι καταναλωτές εάν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την 
πολυτέλεια να το βλέπουμε αυτό σε κάθε τρόφιμο, οφείλουμε να προσπαθήσουμε και να 
τρώμε πιο υγιεινά και να κοιτάμε περισσότερο τις ετικέτες. Σε αυτό το οποίο είμαστε 
ακόμα καλοί είναι στο πόσα φρούτα και λαχανικά καταναλώνουμε. Η Ελλάδα είναι στις 
χώρες με την υψηλότερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών σε όλη την Ευρώπη, κάτι 
το οποίο μας βοηθάει πολύ. Σε μεγάλη Πανευρωπαϊκή μελέτη που έγινε συμμετείχε και η 
Ελλάδα με 28.000 άτομα. Με μία ισορροπημένη διατροφή είδαμε ότι οι άνθρωποι, οι 
οποίοι τρώγανε πιο ισορροπημένα είχανε πολύ καλύτερα δεδομένα από τους υπόλοιπους. 
Σε μία πρόσφατη μελέτη που είδαμε σε ένα Διαβητολογικό περιοδικό βλέπετε ότι αν 
αλλάξουμε το λάδι με το ηλιέλαιο σε διαβητικούς με την ίδια ακριβώς δίαιτα, αυτοί οι 
οποίοι πήραν ελαιόλαδο είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτούς που πήραν 
ηλιέλαιο τόσο ως προς την ινσουλίνη και το ζάχαρο όσο και ως προς την καρδιαγγειακή 
υγεία. Ποια είναι λοιπόν τα τρόφιμα, τα οποία θα έπρεπε πραγματικά να προτιμούμε; 
Σίγουρα είναι τα Ω3, απαραίτητη πηγή υγείας στον οργανισμό, σημαντική μείωση 
καρδιαγγειακών επεισοδίων σε μεγάλη ποσότητα στο ψάρι το οποίο πρέπει να 
προτιμούμε και δεν το έχουν μόνο τα ακριβά ψάρια, το έχουν τα μικρά, όπως οι γόπες και 
οι μαρίδες. Δηλαδή δεν είναι θέμα κόστους, είναι θέμα συνήθειας το να το βάλουμε στη 
διατροφή μας. Οι βιταμίνες δεν έχουν κανένα όφελος για την καρδιά, ενώ υπήρχε μύθος 
για πάρα πολλά χρόνια, διαπιστώσαμε με πάρα πολλές μελέτες ότι οι βιταμίνες μπορεί να 
βοηθήσουν σε άλλα θέματα αλλά ως προς την καρδιά μας δεν υπάρχει κανένα όφελος. 
Άρα εάν πρόκειται να ξοδεύουμε χρήματα για την καρδιά για να πάρουμε βιταμίνες 
καλύτερα να αγοράσουμε πιο υγιεινά φαγητά. Άλλο παράδειγμα είναι τα λιπίδια. Ξέρετε 
ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια εμπλουτισμένα προϊόντα με στερόλες ή στανόλες στο 
εμπόριο, το οποίο μπορεί να ρίξει 10% την ολική χοληστερόλη και αυτό είναι ένα 
πραγματικό κομμάτι συνέργιας βιομηχανίας τροφίμων και καρδιαγγειακής υγείας γιατί 
τις στερόλες τις ξέραμε από το 1953 ότι ωφελούν την καρδιά, απλά οι ποσότητες που 
έπρεπε να λάβουμε ήταν τεράστιες. Όταν η βιομηχανία τροφίμων μπόρεσε να τις 
συμπυκνώσει και να τις βάλει σε καθημερινά τρόφιμα ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε 
ένα όφελος, διότι βοηθούν την χοληστερίνη να μην απορροφηθεί. Άρα αυτό είναι μία 
επιλογή συνειδητή υπέρ της καρδιαγγειακής υγείας. Η Αμερικανική Καρδιολογική 
Εταιρεία έχει βάλει κριτήρια συγκεκριμένα για τρόφιμα, τα οποία εγκρίνει ή όχι, τα οποία 
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ανθρώπινου είδους μετά την βιομηχανική επανάσταση, ενώ πηγαίναμε προς στο homo 
sapiens αυτή τη στιγμή πάμε στο homo metabolikous, έναν άνθρωπο ο οποίος παχαίνει, 
γίνεται πιο πλαδαρός, περπατάει πολύ λιγότερο απ' όσο πρέπει και τρώει πολύ 
περισσότερο από αυτό το οποίο χρειάζεται. Τα αγάλματα στην αρχαιότητα ήταν όλα 
χοντρά και δεν είναι τυχαίο. Αυτό γίνεται διότι τότε δεν πέθαινε κανένας από το πάχος, 
πέθαιναν όλοι από πείνα και τα αγάλματα συμφώνησαν ευζωία και μακροζωία. Σήμερα 
είμαστε σε μία κοινωνία παχύσαρκων που ονειρεύεται πάντα το αδύνατο. Επίσης και 
στην Κίνα αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα παχυσαρκίας μετά την πολιτιστική, οικονομική 
επανάσταση που είχαν την τελευταία δεκαετία σε μία χώρα που ήταν κατεξοχήν αδύνατοι 
και ασκητικοί και βλέπουμε ένα κομμάτι το οποίο αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. 
Μπορεί αυτό που βλέπετε να μην ανήκει σε Ελληνόπουλα, αλλά δε διαφέρει πάρα πολύ 
από αυτό που θα δούμε γύρω μας με τα παιδιά μας. Το παιχνίδι των παιδιών έχει 
συνδυαστεί άμεσα με κομμάτια ανθυγιεινά. Στα γαριδάκια γίνεται μάχη, όλοι ψάχνουν τα 
γαριδάκια για να μπορέσουν να πάρουν την διάσημη τάπα, η οποία υπάρχει μέσα, οι 
παιδότοποι αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι μέσα σε fast – food και πάρα πολλά παιδικά 
πάρτυ γίνονται εκεί. Άρα βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο συνδυάζεται το κακό φαγητό 
με το παιχνίδι, κάτι το οποίο είναι η αρνητική πλευρά της βιομηχανίας τροφίμων, η οποία 
χρησιμοποιεί την έλλειψη χώρων, δυνατοτήτων την οποία έχουμε σε μεγάλες πόλεις για 
να συνδυάσει το παιχνίδι του παιδιού με το κακά ποιοτικό φαγητό, το οποίο είναι 
ταυτόχρονα και υψηλά θερμιδικό. Μια πρόσφατη έρευνα της εταιρείας παχυσαρκίας 
έδειξε ότι είμαστε στις πρώτες θέσεις παχύσαρκων στην Ευρώπη. Σε ηλικίες 7 – 11 ετών, 
δηλαδή η γενιά, η οποία τώρα χτίζει το σώμα της, το 31% περίπου στην Ελλάδα είναι 
υπέρβαρα και είμαστε οι τρίτοι σε όλη την Ευρώπη μετά τους Ισπανούς και Ιταλούς. Από 
τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα Καρδιολογίας υπολογίζουν το 2010 ποιος θα είναι ο δείκτης 
μάζας σώματος και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που θα έχει πάνω από 28. Καταφέραμε 
λοιπόν να θεωρηθούμε η πιο παχύσαρκη χώρα της Ευρώπης το 2010, κάτι το οποίο είναι 
πάρα πολύ σημαντικό να αντιστρέψουμε. Έχει μεγάλη σημασία να σκεφτόμαστε την 
ισορροπία, το τι και πόσο τρώμε και πόσο ασκούμαστε. Το 20% περίπου των ενηλίκων 
Ελλήνων είναι παχύσαρκοι. Ξέρετε τι σημαίνει παχύσαρκος; Αυτός ο οποίος έχει άμεσο 
κίνδυνο για την υγεία του από το πάχος. Έχει τεράστια σημασία η διατροφή για το πόσο 
θα ζήσουμε και το πώς θα ζήσουμε. Αυτό το έχουμε δει από μελέτες από την περασμένη 
δεκαετία, όπου είδαμε ότι ανάλογα με το αν εμφραγματίες παίρνανε μεσογειακή 
διατροφή ή δυτική διατροφή, ανάλογα από τα επίπεδα χοληστερίνης τα οποία είχαν, 
υπήρχε τεράστια διαφορά στη επιβίωση. Αυτοί που έτρωγαν πιο μεσογειακά ζούσαν πολύ 
περισσότερο και είχαν πολύ λιγότερα επεισόδια από την καρδιά τους. Οδηγίες οι οποίες 
υπάρχουν. όπου δεν είναι απλά το να μην τρως λίπη. είναι το τι λίπη θα φας, αν θα φας τα 
καλά ή τα κακά και συνολικά πόσα εξ’ αυτών θα φας και το σημαντικό είναι, τι θερμίδες 
θα λάβουμε. Διότι μην ξεχνάτε αυτό που έχει σημασία είναι τι παίρνουμε σα θερμίδες και 
τι ξοδεύουμε και εκεί είναι το μέγιστο κομμάτι. Βλέπετε τον πίνακα μεσογειακής 
διατροφής του Υπουργείου Υγείας. ο οποίος συστήνει πως θα έπρεπε να τρώμε κάτι το 
οποίο είναι πολύ μακρινό από την σημερινή κατάσταση. Πάρτε μερικά παραδείγματα 
καθημερινά για το πόσο διαφορετικά θερμιδικά μπορεί να είναι δύο φαγητά. Για 
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παράδειγμα εάν ψήσετε λαχανικά σε λάδι και πάρετε λίγο ψωμί ολικής αλέσεως θα έχετε 
περίπου 200 θερμίδες. Εάν ψήσετε στήθη κοτόπουλου και βάλετε από πάνω λίγο τυρί και 
μαγιονέζα θα έχετε 800 θερμίδες. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή 
τη στιγμή έχουν βγάλει νόμο, όπου πρέπει να γράφεται πάνω ο αριθμός των θερμίδων 
που έχει κάθε πιάτο. Προσωπικά μου κάνει τρομερή εντύπωση, όταν βρέθηκα πρόσφατα 
στο αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης και κοίταζα να φάω κάτι και ξαφνικά βλέπεις το fast – 
food, η κλασική μερίδα που παίρνουμε 1300 θερμίδες. Όταν συνειδητοποίησα ότι ο μέσος 
άνθρωπος πρέπει να πάρει 2300 θερμίδες όλη την ημέρα αισθάνεσαι ότι αυτό είναι ένα 
πραγματικό σοκ. Απέναντι είχε ένα κινέζικο όπου το πιάτο είχε 400 θερμίδες και η 
επιλογή ήταν αναγκαστική, αλλά αυτό είναι αν θέλετε, που το ίδιο το κράτος εκεί σε 
υποχρεώνει να κάνεις ή σε υποχρεώνει να ευαισθητοποιηθείς γιατί στο δείχνει και αυτό 
είναι ένα κομμάτι που εμείς οι καταναλωτές εάν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την 
πολυτέλεια να το βλέπουμε αυτό σε κάθε τρόφιμο, οφείλουμε να προσπαθήσουμε και να 
τρώμε πιο υγιεινά και να κοιτάμε περισσότερο τις ετικέτες. Σε αυτό το οποίο είμαστε 
ακόμα καλοί είναι στο πόσα φρούτα και λαχανικά καταναλώνουμε. Η Ελλάδα είναι στις 
χώρες με την υψηλότερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών σε όλη την Ευρώπη, κάτι 
το οποίο μας βοηθάει πολύ. Σε μεγάλη Πανευρωπαϊκή μελέτη που έγινε συμμετείχε και η 
Ελλάδα με 28.000 άτομα. Με μία ισορροπημένη διατροφή είδαμε ότι οι άνθρωποι, οι 
οποίοι τρώγανε πιο ισορροπημένα είχανε πολύ καλύτερα δεδομένα από τους υπόλοιπους. 
Σε μία πρόσφατη μελέτη που είδαμε σε ένα Διαβητολογικό περιοδικό βλέπετε ότι αν 
αλλάξουμε το λάδι με το ηλιέλαιο σε διαβητικούς με την ίδια ακριβώς δίαιτα, αυτοί οι 
οποίοι πήραν ελαιόλαδο είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτούς που πήραν 
ηλιέλαιο τόσο ως προς την ινσουλίνη και το ζάχαρο όσο και ως προς την καρδιαγγειακή 
υγεία. Ποια είναι λοιπόν τα τρόφιμα, τα οποία θα έπρεπε πραγματικά να προτιμούμε; 
Σίγουρα είναι τα Ω3, απαραίτητη πηγή υγείας στον οργανισμό, σημαντική μείωση 
καρδιαγγειακών επεισοδίων σε μεγάλη ποσότητα στο ψάρι το οποίο πρέπει να 
προτιμούμε και δεν το έχουν μόνο τα ακριβά ψάρια, το έχουν τα μικρά, όπως οι γόπες και 
οι μαρίδες. Δηλαδή δεν είναι θέμα κόστους, είναι θέμα συνήθειας το να το βάλουμε στη 
διατροφή μας. Οι βιταμίνες δεν έχουν κανένα όφελος για την καρδιά, ενώ υπήρχε μύθος 
για πάρα πολλά χρόνια, διαπιστώσαμε με πάρα πολλές μελέτες ότι οι βιταμίνες μπορεί να 
βοηθήσουν σε άλλα θέματα αλλά ως προς την καρδιά μας δεν υπάρχει κανένα όφελος. 
Άρα εάν πρόκειται να ξοδεύουμε χρήματα για την καρδιά για να πάρουμε βιταμίνες 
καλύτερα να αγοράσουμε πιο υγιεινά φαγητά. Άλλο παράδειγμα είναι τα λιπίδια. Ξέρετε 
ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια εμπλουτισμένα προϊόντα με στερόλες ή στανόλες στο 
εμπόριο, το οποίο μπορεί να ρίξει 10% την ολική χοληστερόλη και αυτό είναι ένα 
πραγματικό κομμάτι συνέργιας βιομηχανίας τροφίμων και καρδιαγγειακής υγείας γιατί 
τις στερόλες τις ξέραμε από το 1953 ότι ωφελούν την καρδιά, απλά οι ποσότητες που 
έπρεπε να λάβουμε ήταν τεράστιες. Όταν η βιομηχανία τροφίμων μπόρεσε να τις 
συμπυκνώσει και να τις βάλει σε καθημερινά τρόφιμα ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε 
ένα όφελος, διότι βοηθούν την χοληστερίνη να μην απορροφηθεί. Άρα αυτό είναι μία 
επιλογή συνειδητή υπέρ της καρδιαγγειακής υγείας. Η Αμερικανική Καρδιολογική 
Εταιρεία έχει βάλει κριτήρια συγκεκριμένα για τρόφιμα, τα οποία εγκρίνει ή όχι, τα οποία 
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ανθρώπινου είδους μετά την βιομηχανική επανάσταση, ενώ πηγαίναμε προς στο homo 
sapiens αυτή τη στιγμή πάμε στο homo metabolikous, έναν άνθρωπο ο οποίος παχαίνει, 
γίνεται πιο πλαδαρός, περπατάει πολύ λιγότερο απ' όσο πρέπει και τρώει πολύ 
περισσότερο από αυτό το οποίο χρειάζεται. Τα αγάλματα στην αρχαιότητα ήταν όλα 
χοντρά και δεν είναι τυχαίο. Αυτό γίνεται διότι τότε δεν πέθαινε κανένας από το πάχος, 
πέθαιναν όλοι από πείνα και τα αγάλματα συμφώνησαν ευζωία και μακροζωία. Σήμερα 
είμαστε σε μία κοινωνία παχύσαρκων που ονειρεύεται πάντα το αδύνατο. Επίσης και 
στην Κίνα αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα παχυσαρκίας μετά την πολιτιστική, οικονομική 
επανάσταση που είχαν την τελευταία δεκαετία σε μία χώρα που ήταν κατεξοχήν αδύνατοι 
και ασκητικοί και βλέπουμε ένα κομμάτι το οποίο αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. 
Μπορεί αυτό που βλέπετε να μην ανήκει σε Ελληνόπουλα, αλλά δε διαφέρει πάρα πολύ 
από αυτό που θα δούμε γύρω μας με τα παιδιά μας. Το παιχνίδι των παιδιών έχει 
συνδυαστεί άμεσα με κομμάτια ανθυγιεινά. Στα γαριδάκια γίνεται μάχη, όλοι ψάχνουν τα 
γαριδάκια για να μπορέσουν να πάρουν την διάσημη τάπα, η οποία υπάρχει μέσα, οι 
παιδότοποι αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι μέσα σε fast – food και πάρα πολλά παιδικά 
πάρτυ γίνονται εκεί. Άρα βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο συνδυάζεται το κακό φαγητό 
με το παιχνίδι, κάτι το οποίο είναι η αρνητική πλευρά της βιομηχανίας τροφίμων, η οποία 
χρησιμοποιεί την έλλειψη χώρων, δυνατοτήτων την οποία έχουμε σε μεγάλες πόλεις για 
να συνδυάσει το παιχνίδι του παιδιού με το κακά ποιοτικό φαγητό, το οποίο είναι 
ταυτόχρονα και υψηλά θερμιδικό. Μια πρόσφατη έρευνα της εταιρείας παχυσαρκίας 
έδειξε ότι είμαστε στις πρώτες θέσεις παχύσαρκων στην Ευρώπη. Σε ηλικίες 7 – 11 ετών, 
δηλαδή η γενιά, η οποία τώρα χτίζει το σώμα της, το 31% περίπου στην Ελλάδα είναι 
υπέρβαρα και είμαστε οι τρίτοι σε όλη την Ευρώπη μετά τους Ισπανούς και Ιταλούς. Από 
τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα Καρδιολογίας υπολογίζουν το 2010 ποιος θα είναι ο δείκτης 
μάζας σώματος και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που θα έχει πάνω από 28. Καταφέραμε 
λοιπόν να θεωρηθούμε η πιο παχύσαρκη χώρα της Ευρώπης το 2010, κάτι το οποίο είναι 
πάρα πολύ σημαντικό να αντιστρέψουμε. Έχει μεγάλη σημασία να σκεφτόμαστε την 
ισορροπία, το τι και πόσο τρώμε και πόσο ασκούμαστε. Το 20% περίπου των ενηλίκων 
Ελλήνων είναι παχύσαρκοι. Ξέρετε τι σημαίνει παχύσαρκος; Αυτός ο οποίος έχει άμεσο 
κίνδυνο για την υγεία του από το πάχος. Έχει τεράστια σημασία η διατροφή για το πόσο 
θα ζήσουμε και το πώς θα ζήσουμε. Αυτό το έχουμε δει από μελέτες από την περασμένη 
δεκαετία, όπου είδαμε ότι ανάλογα με το αν εμφραγματίες παίρνανε μεσογειακή 
διατροφή ή δυτική διατροφή, ανάλογα από τα επίπεδα χοληστερίνης τα οποία είχαν, 
υπήρχε τεράστια διαφορά στη επιβίωση. Αυτοί που έτρωγαν πιο μεσογειακά ζούσαν πολύ 
περισσότερο και είχαν πολύ λιγότερα επεισόδια από την καρδιά τους. Οδηγίες οι οποίες 
υπάρχουν. όπου δεν είναι απλά το να μην τρως λίπη. είναι το τι λίπη θα φας, αν θα φας τα 
καλά ή τα κακά και συνολικά πόσα εξ’ αυτών θα φας και το σημαντικό είναι, τι θερμίδες 
θα λάβουμε. Διότι μην ξεχνάτε αυτό που έχει σημασία είναι τι παίρνουμε σα θερμίδες και 
τι ξοδεύουμε και εκεί είναι το μέγιστο κομμάτι. Βλέπετε τον πίνακα μεσογειακής 
διατροφής του Υπουργείου Υγείας. ο οποίος συστήνει πως θα έπρεπε να τρώμε κάτι το 
οποίο είναι πολύ μακρινό από την σημερινή κατάσταση. Πάρτε μερικά παραδείγματα 
καθημερινά για το πόσο διαφορετικά θερμιδικά μπορεί να είναι δύο φαγητά. Για 
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, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Μελισσίων, 
(Συντονιστής): Αφού ευχαριστήσω κι εγώ τον κύριο Ρίχτερ 
να πω ότι μας έπιασε η καρδιά μας με αυτά που είδαμε και 
με τα στοιχεία που μας έδωσε. Στην Ελλάδα ζούμε μια 
παραδοξότητα και φάνηκε και από τις διαφάνειες που 
έδειξε ο κος Ρίχτερ. Έχουμε ανακαλύψει τη μεσογειακή 
διατροφή, όμως ακολουθούμε ένα άλλο δυτικό μοντέλο 
διατροφής. Ήρθαμε στην πρόσφατη πρωτοβουλία για την 
Ώρα της Γης, πρώτη ως χώρα, ειπώθηκε και από ένα 
ομιλητή λίγο νωρίτερα, αλλά τελικά είμαστε η χώρα που 

αναλογεί στην Αττική 2,5τμ πράσινο ανά κάτοικο, το μικρότερο στην Ευρώπη και ίσως 
στον κόσμο. Έχουμε τον ήλιο τις περισσότερες μέρες του χρόνου, αλλά είμαστε από τους 
τελευταίους στην αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Έχουμε Υπουργείο 
Υγείας αλλά τελικά λειτουργούμε σαν υπουργείο αρρώστιας, φάνηκε και στο κινέζικο 
ρητό. Πριν περάσω στην επόμενη ομιλήτρια, από επαγγελματική διαστροφή γιατί εγώ δεν 
είμαι γιατρός είμαι κοινωνικός λειτουργός και δουλεύω στον τομέα της ψυχικής υγείας, 
θα ήθελα να βάλω την παράμετρο της ψυχικής υγείας σε σχέση με τη διατροφή μας. Η 
ποσότητα της τροφής, η συχνότητα και η επιλογή των γευμάτων κάτι που σχετίζεται με 
την ποιότητα, πέρα από την καθημερινή μας ανάγκη για πρόσληψη τροφής, λόγω πείνας 
δηλαδή μπορεί να σχετίζεται και με την ψυχολογία μας. Το άγχος, ο θυμός, η κατάθλιψη, 
αλλά και η ευχαρίστηση επηρεάζουν τη συμπεριφορά που έχουμε απέναντι στο φαγητό. 
Οι διαταραχές διατροφής άλλωστε απαντιόνται όλο και συχνότερα στις μέρες μας, στις 
διαγνώσεις των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας. Ερευνητές έχουν καταγράψει ότι 
άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση θυμού, αυξάνουν την ταχύτητα που τρώνε 
χωρίς να δίνουν σημασία στην ποιότητα και στην ποσότητα της τροφής που 
καταναλώνουν. Ενώ αντίθετα άνθρωποι που αισθάνονται ευχαρίστηση και χαρά 
καταναλώνουν τροφές που τους αρέσει η γεύση ή γιατί το συγκεκριμένο φαγητό 
εντάσσεται στα πλαίσια μιας υγιεινής διατροφής. Το ερώτημα που δημιουργείται είναι αν 
τρώμε γιατί πεινάμε ή για άλλους λόγους πέρα από την βιολογική μας ανάγκη για 
πρόσληψη τροφής. Η κα Μαρσέλου Δέσποινα θα μας βοηθήσει σε αυτές τις απορίες μας, 
διαιτολόγος-διατροφολόγος και επιστημονική συνεργάτης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών με την εισήγηση που έχει τίτλο «Αλλαγή τρόπου ζωής, που τα καταφέρνουμε και 
που όχι στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας». 

, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος BSc, 
Επιστημονικός συνεργάτης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών: Καλημέρα σε όλους, καταρχάς θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ σήμερα, αλλά να 
ευχαριστήσω και τους διοργανωτές για την ευγενική αυτή 
πρόσκληση. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για το πώς η αλλαγή 
τρόπου ζωής και εννοώ το κάπνισμα, την καλή ψυχική υγεία 
και φυσικά την καλή διατροφή, πώς η αλλαγή τρόπου ζωής 
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είναι ο αριθμός των συνολικών λιπαρών τα κορεσμένα λιπαρά, η συνολική χοληστερόλη 
και το αλάτι που είναι ο κύριος εχθρός της υπέρτασης και γι’ αυτό το λόγο και της υγείας 
μας. Τα κριτήρια αυτά λοιπόν όποιο προϊόν τα πληρεί μπορεί να βάλει το σήμα της 
Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και να πει είμαι ένα 
υγιεινό τρόφιμο. Είναι μια πολύ καλή ιδέα διότι βοηθάει με συγκεκριμένα κριτήρια και 
τον καταναλωτή να επιλέξει αλλά και τη βιομηχανία να ξέρει ότι πρέπει βελτιωθεί ως 
προς την υγιεινότητα των τροφίμων της. Για παράδειγμα τα αλλαντικά που υπάρχουν 
στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε χαμηλών λιπαρών ή ακόμα και αλλαντικά με ελαιόλαδο. 
Κάθε φορά που πάμε να αγοράσουμε ένα τρόφιμο, το οποίο θεωρείται ανθυγιεινό, όπως 
το αλλαντικό που δεν θα σας πει κανείς να το βάλετε στην καθημερινή σας ζωή, αλλά 
όταν θα το πάρετε μπορείτε να επιλέξετε να πάρετε το πιο υγιεινό το οποίο υπάρχει, να 
επιλέξετε λιγότερες θερμίδες και να προσέξετε ότι κάνετε. Το κομμάτι της διατροφής είναι 
κάτι το οποίο ξεκινάει από νεαρή ηλικία και συνεχίζεται εφόρου ζωής. Ως προς τα νέα 
παιδιά και τη νέα γενιά είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, το οποίο μπορούμε να κάνουμε, 
γιατί σε έναν άνθρωπο 25 ετών που τρέφεται ή ζει ανθυγιεινά δεν μπορείς να ξεκινήσεις 
φαρμακευτική αγωγή σε όλο τον κόσμο. Μπορείς όμως να ζητήσεις να αλλάξει τον τρόπο 
ζωής του. Μην ξεχνάτε ότι όταν κάναμε τον μήνα χοληστερίνης είδαμε περίπου ότι το 
50% των Ελλήνων δεν ξέρανε εάν είχανε υψηλή χοληστερίνη και όσοι το ξέρανε το 1/3 
δεν έκανε τίποτα, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Ιδανικό θα ήταν να μπορέσουμε να 
φτάσουμε σε αυτή την ηλικία υγιείς και να μπορούμε να ζούμε και να περπατάμε καλά, 
διότι η άσκηση κάνει καλό σε πάρα πολλά πράγματα. Στη χοληστερόλη, σε πάρα πολλά 
σημεία του οργανισμού, στην οστεοπόρωση. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια ώρα 
άσκηση την ημέρα και με αυτό εννοούμε να γυμναζόμαστε με ένα γρήγορο ρυθμό και όχι 
σαν πρωταθλητές. Να μην φτάσουμε να σπάσει μια πλάκα και αυτό που βλέπετε είναι 
ένας θρόμβος μέσα στην καρδιά με μια φωτογραφία ηλεκτρονική, όπου βέβαια 
καταλαβαίνετε για να βγει αυτή σημαίνει πως ο ασθενής δεν είχε καλή κατάληξη. Ο 
στόχος είναι πάντα να μη φτάσουμε μαζί με το αρνάκι στον παράδεισο, όπως έδειξε ο 
Αρκάς πριν από ένα Πάσχα, πριν από λίγα χρόνια. Ο στόχος είναι να καταφέρουμε να 
ζούμε λιγότερο επικίνδυνα από αυτό. Είναι σημαντικό να προσέχουμε την καρδιά μας και 
όπως έλεγε ένα κινέζικο ρητό ενός γιατρού 2500 χρόνια π.Χ.: οι ανώτερης ποιότητας 
γιατροί προλαμβάνουν τη νόσο, οι μέτριοι την αντιμετωπίζουν πριν αυτή γίνει έκδηλη και 
οι κατώτεροι όταν πια έχει εκδηλωθεί. Για να μπορέσουμε εμείς όμως να φτάσουμε να 
γίνουμε ανώτεροι γιατροί πρέπει το κοινό να μας βοηθήσει να προλαμβάνουμε τη νόσο 
και με τον τρόπο που ζει αλλά και με τη συζήτηση. 
Ευχαριστώ πολύ. 

, ΔΣ Πειραιά, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής ΙΑΣΙΣ Πειραιά 
(Συντονιστής):πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κο Ρίχτερ, ο οποίος υπήρξε 
αναλυτικός, σαφής, με χιούμορ, με ωραία παραδείγματα και ελπίζω να ακολουθήσετε τις 
συμβουλές του, όσο μπορείτε, για μια καλύτερη ζωή, για μια καλύτερη υγεία. Ευχαριστώ. 
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διατηρούμε το βάρος μας σε υγιή επίπεδα, όσο το δυνατό περισσότερο. Η αντιμετώπιση 
παθολογικών καταστάσεων, δηλαδή αν παρατηρήσετε κάποια υπέρβαση, κάποια 
υπερλιπιδαιμία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και φυσικά. Η προσπάθεια για 
απώλεια βάρους είναι πάρα πολύ σημαντική. Στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, 
μιλώντας για τροφική συμπεριφορά, έχουμε τρεις τρόπους αντιμετώπισης της. Πρώτον, 
έχουμε εξατομικευμένες δίαιτες βασισμένες στις αρχές της υγιεινής διατροφής και ο κ. 
Ρίχτερ τις εξήγησε πάρα πολύ καλά, μιλάμε για φρούτα και λαχανικά, 5 μερίδες 
ημερησίως. Φυσικά το λιπαρό ψάρι και το ψάρι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει 
να υπάρχει σχεδόν καθημερινά στη διατροφή μας. Μεγάλη προσοχή όσον αναφορά τα 
λιπαρά και ιδιαίτερα τα κορεσμένα και τα κεκορεσμένα κοιτώντας τις ετικέτες τροφίμων. 
Τα κορεσμένα που βρίσκονται φυσικά στο κόκκινο κρέας, στα σκληρά τυριά, στο γάλα, 
στα γαλακτοκομικά και φυσικά τα κεκορεσμένα βρίσκονται σε κάποια μπισκότα, 
μαργαρίνες, αλλά τελευταία έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες από κάποιες εταιρείες να 
μειωθούν. Δίαιτες χαμηλές σε λιπαρά και πλούσιες σε υδατάνθρακα, ιδιαίτερα ο 
υδατάνθρακας χαμηλού γλυκεμικού δείκτη. Όταν μιλάω για υδατάνθρακα, δεν 
αναφέρομαι στη ζάχαρη ή στα μπισκότα, αναφέρομαι σε προϊόντα ολικής αλέσεως όπως 
το ψωμί, δημητριακά, μπάρες δημητριακών και αν μπορούμε να επιλέξουμε τροφές σε 
μακαρόνια και ρύζι ολικής άλεσης. Όχι γιατί αυτά θα μας παχύνουν λιγότερο, δεν είναι 
θέμα βάρους, αλλά για παράδειγμα τα λευκά μακαρόνια θα σας κάνουν να πεινάσετε πολύ 
πιο γρήγορα σε σύγκριση με τα μακαρόνια ολικής άλεσης, επειδή έχουν περισσότερες 
φυτικές ίνες. Έτσι λοιπόν, μετά από μια λευκή μακαρονάδα, η οποία ενδεχομένως θα έχει 
και κάποιο τυρί ή σάλτσα με αρκετό λίπος, θα σας κάνει να πεινάσετε γρήγορα και κατά 
συνέπεια θα θελήσετε να τσιμπολογήσετε κάτι παραπάνω, κυρίως γλυκό. Ύστερα από τα 
μακαρόνια έχουμε παρατηρήσει μια αναζήτηση γλυκού. Οπότε καλό θα ήταν να 
επιλέγουμε τα μαύρα μακαρόνια, μια σάλτσα λαχανικών σα συνοδευτικό και προσοχή στο 
λάδι της σάλτσας. Τρίτος τρόπος είναι οι δίαιτες έντονου ενεργειακού υπολείμματος, 
αυτές τις δίαιτες τις χρησιμοποιούμε κυρίως σε Νοσοκομεία, όταν κάποιος θα πρέπει να 
μπει σε χειρουργείο. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε να προωθήσουμε μια πολύ 
γρήγορη απώλεια βάρους, για να έχει καλά προγνωστικά κατά τη διάρκεια του 
χειρουργείου και οι δίαιτες αυτές δε συνιστώνται όταν κάνετε μια απλή δίαιτα. Όταν 
πηγαίνετε σε κάποιο διαιτολόγο ή κάποιο επαγγελματία υγείας και ζητάτε να χάσετε 
βάρος, δε σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσετε μια τέτοια δίαιτα ή οποία μπορεί να 
επιφέρει έντονες ορμονικές μεταβολές και να προκαλέσει διαταραχές στη θρέψη, 
απώλεια σε μέταλλα και βιταμίνες οι οποίες είναι αναντικατάστατες. Φυσικά, αν η 
διατροφική συμπεριφορά συνδυαστεί με σωματική δραστηριότητα, τροποποίηση 
συμπεριφοράς θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Στην αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας έγιναν 22 έρευνες σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, έλαβαν μέρος 5.000 άνδρες 
και γυναίκες με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 25 και η διάρκεια παρακολούθησης 
ήταν από 1-5 χρόνια, δηλαδή μια μεγάλη διάρκεια παρακολούθησης. Παρατηρήσαμε 
λοιπόν, ότι τα άτομα τα οποία ακολουθήσανε για παράδειγμα διατροφή χαμηλή σε 
θερμίδες και συνδύασαν μέτρια φυσική δραστηριότητα έως και έντονη, χάσανε 4 κιλά 
περισσότερα σε όλη αυτή τη διάρκεια, από άτομα που δεν ακολουθήσανε καθόλου 
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μπορεί να προάγει μια καλή υγεία και θα μιλήσω επίσης για το πώς οι επαγγελματίες 
υγείας, αλλά και οι δημόσιοι φορείς έχουν βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια και πως 
μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Να ορίσουμε την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι η 
κατάσταση στην οποία υπάρχει μη φυσιολογική ή υπερβολική συσσώρευση λίπους, στο 
λιπώδη ιστό, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία. Η παχυσαρκία μέσα από πολλές έρευνες έχει 
συσχετιστεί με πολλές ασθένειες. Αυτό που βλέπετε δεν είναι μια εξαντλητική λίστα, απλά 
είναι η κυριότερη σε ασθένειες. Πρώτα απ’ όλα, με την υπέρταση, καρδιαγγειακές 
παθήσεις, το διαβήτη τύπου 2, ο οποίος διαβήτης έχει άμεση συσχέτιση με τη 
συσσώρευση ενδοκοιλιακού λίπους. Παθήσεις του ύπατος και του παγκρέατος, καρκίνος 
πλέον το 30% όπως μαστού, ενδομητρίου, προστάτη και παχέως εντέρου έχει σχετιστεί 
με την κακή διατροφή και φυσικά την κατάθλιψη. Εκτός από τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
τον οποίο έχουνε παχύσαρκοι, η παχυσαρκία μπορεί να επιφέρει πολλές ορμονικές 
μεταβολές, οι οποίες οδηγούν σε συνεχή καταθλιπτικά επεισόδια. Στην ταξινόμηση της 
παχυσαρκίας και της κεντρικής εναπόθεσης λίπους έχουμε το δείκτη μάζας σώματος. Ένα 
υγιές βάρος έχει δείκτη μάζας σώματος από 19-25, ένας υπέρβαρος έχει από 25-30, ο 
παχύσαρκος τύπου 1, 30-35, ο παχύσαρκος τύπου 2, 35-40 και ο παχύσαρκος τύπου 3, 40, 
η νοσογόνος παχυσαρκία. Φυσικά ο δείκτης μάζας σώματος δεν μπορεί να μας πει για τη 
συσσώρευση του κοιλιακού λίπους, χρησιμοποιείται κυρίως σε επιδημιολογικές έρευνες 
και μας δίνει μια γενική εικόνα. Πολλές φορές, αν δείτε έναν αθλητή, ο οποίος έχει ένα 
δείκτη σώματος 30, δε σημαίνει ότι είναι υπέρβαρος, σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερο μυϊκό 
όγκο. Αν δείτε κάποιο άτομο, το οποίο έχει κοιλίτσα και ο δείκτης μάζας σώματος είναι 
γύρω στο 25, δε σημαίνει ότι αυτό το άτομο δεν έχει κίνδυνο στην υγεία του. Για το λόγο 
αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε μια πολύ σημαντική παράμετρο, όπως είναι 
η μέτρηση της περιμέτρου της μέσης. Στους άνδρες έχουμε, κάτω από 94 δεν υπάρχει 
κίνδυνος, 94-102 θα πρέπει να προσεχθεί και πάνω από 102 σημαίνει κίνδυνο. Στις 
γυναίκες είναι λίγο πιο αυστηρά τα κριτήρια καθώς κάτω από 80 στην περίμετρο μέσης 
είναι υγιής, 80-88 υπάρχει πρόβλημα και 88 σημαίνει κίνδυνος. Οπότε είναι πάρα πολύ 
σημαντικό όταν επισκέπτεστε κάποιο γιατρό ή επαγγελματία υγείας να σας δείχνει το 
δείκτη μάζας σώματος, αλλά να σας μετρά και την περίμετρο της μέσης καθώς είναι πάρα 
πολύ σημαντικό. Στην Ευρώπη, το 10-27% στους άνδρες και το 37% στις γυναίκες 
υποφέρουν από παχυσαρκία και λέω υποφέρουν διότι η παχυσαρκία είναι μια νόσος, ενώ 
στην Αμερική το 28% στους άνδρες και το 34% στις γυναίκες έχουν παχυσαρκία ή είναι 
υπέρβαροι. Πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι το συγκεκριμένο 
πρόβλημα παχυσαρκίας και υπερβάλλοντος βάρους, είναι μεσογειακό. Αυτό γιατί το 
βλέπουμε σε Μεσογειακές χώρες, όπως τα νησιά Μάλτα, Σικελία, Κρήτη επίσης 
Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία. Παρατηρούμε λοιπόν, για την Κρήτη τα ποσοστά 
παχυσαρκίας, αλλά και οι υπέρβαροι είναι σε αρκετά μεγάλα ποσοστά, ενώ συνολικά η 
Ελλάδα βρίσκεται λίγο πιο κάτω, χωρίς αυτό βέβαια να την απενοχοποιεί. Τι μπορούμε να 
κάνουμε για να προλάβουμε τους υπέρβαρους και τους παχύσαρκους; Πρώτα απ’ όλα 
υπάρχουν στρατηγικές, οι οποίες έχουν δοθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η πρώτη στρατηγική είναι η πρόληψη, πρέπει να 
διατηρούμε το βάρος μας. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας θα πρέπει να προσπαθούμε να 
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διατηρούμε το βάρος μας σε υγιή επίπεδα, όσο το δυνατό περισσότερο. Η αντιμετώπιση 
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απώλεια βάρους είναι πάρα πολύ σημαντική. Στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, 
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αυτές τις δίαιτες τις χρησιμοποιούμε κυρίως σε Νοσοκομεία, όταν κάποιος θα πρέπει να 
μπει σε χειρουργείο. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε να προωθήσουμε μια πολύ 
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απώλεια σε μέταλλα και βιταμίνες οι οποίες είναι αναντικατάστατες. Φυσικά, αν η 
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και γυναίκες με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 25 και η διάρκεια παρακολούθησης 
ήταν από 1-5 χρόνια, δηλαδή μια μεγάλη διάρκεια παρακολούθησης. Παρατηρήσαμε 
λοιπόν, ότι τα άτομα τα οποία ακολουθήσανε για παράδειγμα διατροφή χαμηλή σε 
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γύρω στο 25, δε σημαίνει ότι αυτό το άτομο δεν έχει κίνδυνο στην υγεία του. Για το λόγο 
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κίνδυνος, 94-102 θα πρέπει να προσεχθεί και πάνω από 102 σημαίνει κίνδυνο. Στις 
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υπέρβαροι. Πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι το συγκεκριμένο 
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Ελλάδα βρίσκεται λίγο πιο κάτω, χωρίς αυτό βέβαια να την απενοχοποιεί. Τι μπορούμε να 
κάνουμε για να προλάβουμε τους υπέρβαρους και τους παχύσαρκους; Πρώτα απ’ όλα 
υπάρχουν στρατηγικές, οι οποίες έχουν δοθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η πρώτη στρατηγική είναι η πρόληψη, πρέπει να 
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Οπότε η γνώμη μου σε αυτό είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας να έχουμε 
γνώσεις οι οποίες πάνε σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και βασισμένες σε έρευνες. Γι’ 
αυτό παρακαλώ οποιοσδήποτε σας αποκλείσει τρόφιμο είτε αυτός είναι διαιτολόγος, είτε 
ο γιατρός θα παρακαλέσω να ζητήσετε να σας εξηγήσει το λόγο. Επίσης η παχυσαρκία δεν 
αποτελεί συνήθως αντικείμενο προπτυχιακής εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας, 
υπάρχει περιορισμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Σπανίως θα δείτε γιατρούς να παίρνουν 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην παχυσαρκία, ίσως να κάνουν μόνο κάποια σεμινάρια που 
θα τους δώσουν μια καλή γνώση, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Υπάρχει αρνητική ακόμα 
και υποτιμητική άποψη με τους νοσηρά παχύσαρκους, το οποίο είναι πάρα πολύ 
σημαντικό. Διάγνωση παχυσαρκίας γίνεται μόνο αν είναι χρόνια πάθηση. Ένα άτομο που 
θα παρουσιάσει υπερλιπιδαιμία ή διαβήτη ή υπέρταση θα επισκεφτεί το γιατρό του για 
να χάσει βάρος. Δεν αναφέρομαι φυσικά σε όλους τους γιατρούς. Εάν ο γιατρός δει 
ενδοκοιλιακό λίπος, σπανίως θα συμβουλέψει το άτομο να χάσει βάρος. Έτσι πολλοί 
ασθενείς έρχονται σε εμάς ύστερα από υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, υπέρταση, διαβήτη 
κα. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την απώλεια βάρους, αλλά 
έχουμε πολλά ακόμα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το 
επάγγελμα του διαιτολόγου δεν είναι πλήρως κατοχυρωμένο, κυρίως στην Ανατολική 
Ευρώπη. Είμαστε από τις μόνες χώρες, η Ελλάδα και η Ισπανία όπου ο Σύλλογος 
Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, αδυνατεί να μας καλύψει νομικά. Αυτό σημαίνει ότι 
κάνοντας κάποια σεμινάρια ή τελειώνοντας μια σχολή, η οποία είναι 2 χρόνια και δεν 
επιφέρει τις κατάλληλες γνώσεις για την παχυσαρκία κτλ, ο καθένας μπορεί να δουλέψει 
ως διαιτολόγος. Οι διαιτολόγοι λοιπόν μπορούν επίσης με τη σειρά τους να προσφέρουν 
ατελείς συγκεχυμένες και λανθασμένες αποφάσεις. Προωθούν πάρα πολύ τις 
υποθερμιδικές δίαιτες και τη γρήγορη απώλεια βάρους με αποτέλεσμα να κουράζεται ο 
μεταβολισμός, να χάνετε μυϊκός ιστός να γίνεται επαναπρόσληψη βάρους και να κάνουμε 
τον ίδιο κύκλο ξανά και ξανά. Τι θα πρέπει να γίνει; Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
έκανε κάποιες πολύ σημαντικές προτάσεις. Έχουμε την προώθηση της υγιεινής 
διατροφής από επαγγελματίες υγείας, μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά, πλούσια σε 
υδατάνθρακες, χαμηλού γλυκεμικού δείκτη, πλούσια σε φυτικές ίνες, φρούτα και 
λαχανικά. Η πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να δράσει με Υπηρεσίες, σχετικά με την Υγεία 
και όχι μόνο για παθολογικές καταστάσεις. Η παχυσαρκία είναι μια παθολογική 
κατάσταση και πρέπει να μεριμνήσει και για αυτή. Θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθεσία 
σχετικά με τις τροφές και τη φυσική δραστηριότητα. Τα ΜΜΕ θα πρέπει να προωθήσουν 
μια υπεύθυνη διαφήμιση, όχι μόνο για μπισκότα και σοκολάτες, αλλά και πως η φυσική 
δραστηριότητα μας βοηθάει, ή το πώς η καλή διατροφή μας βοηθάει. Φυσικά θα πρέπει 
να υπάρξει δημοσιοποίηση παραπλανητικών υποσχέσεων για την υγεία πχ. όταν ένα light 
προϊόν διαφημίζει ότι είναι 0% σε ζάχαρη δε σημαίνει ότι θα είναι και 0% σε λιπαρά. Άρα 
αν είναι 0% σε ζάχαρη, αλλά σε λιπαρά υψηλό, τότε μπορεί να παίρνετε τις ίδιες θερμίδες. 
Στη βιομηχανία και το εμπόριο θα πρέπει να υπάρχουν ετικέτες τροφίμων. Στην Ελλάδα 
γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια αυτή τη στιγμή να υπάρξουν ετικέτες τροφίμων και 
φυσικά η πιστοποίηση ποιότητας είναι πολύ σημαντικό. Κλείνοντας, η σωματική 
δραστηριότητα θα επισημάνω ξανά, θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο, θα πρέπει να 
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φυσική δραστηριότητα ή μέτρια φυσική δραστηριότητα. Καταλαβαίνουμε πόσο 
σημαντικό είναι η καλή διατροφή, συνδυαστικά με τη σωματική άσκηση. Η σωματική 
άσκηση μπορεί να διπλασιάσει την αποτελεσματικότητα της διατροφής. Κάποιες έρευνες 
μας έδειξαν ότι μαζί με την καλή διατροφή, άτομα που ακολούθησαν κάποια ψυχολογική 
θεραπεία, έδειξαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους. Έτσι έχουμε 36 
έρευνες, με 4000 συμμετέχοντες, σε διάρκεια 3 μηνών και τα αποτελέσματα ήταν πολύ 
καλά. Τα άτομα που ακολούθησαν μια ψυχολογική θεραπεία σε συνδυασμό με καλή 
διατροφή και σωματική άσκηση, ενάντια σε άτομα που ακολούθησαν πρόγραμμα καλής 
διατροφής και άσκησης. Τα άτομα που ακολούθησαν και ψυχολογική θεραπεία έχασαν 5 
κιλά περισσότερο από τα άλλα άτομα. Στην Ελλάδα έχουμε τα σκήπτρα της παιδικής 
παχυσαρκίας και αυτό είναι ένα προγνωστικό δυστυχώς για το πώς θα εξελιχθούν σαν 
ενήλικες. Σε αυτό δε φταίει μόνο το παιδί, ενδεχομένως φταίει και το περιβάλλον στο 
οποίο μεγαλώνει, το σχολείο κ.τ.λ. Οι 4 μελέτες μας δείχνουν πως όταν στη μεταβολή 
ποσοστού βάρους αναμειχθεί μόνο το παιδί, παρατηρούμε ότι η απώλεια βάρους είναι 
σχετικά καλή. Όταν όμως αναμειχθεί γονέας και παιδί, δηλαδή υπάρχει ένας 
υποστηρικτικός βώλος, παρατηρούμε ότι η απώλεια βάρους είναι ακόμα μεγαλύτερη. 
Δηλαδή αν ο ενήλικας ο οποίος μπορεί να είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος μπορέσει να 
βοηθήσει το παιδί στην απώλεια βάρους, έχουμε πολύ σημαντικότερα αποτελέσματα. 
Παρατηρούμε ότι όταν οι γονείς είναι φυσιολογικοί και το ποσοστό βάρους του παιδιού 
μειώνεται αρκετά χρόνο με το χρόνο, ενώ αντίστοιχα όταν οι γονείς είναι παχύσαρκοι, 
αυξάνεται. Αυτό έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει το παιδί. Η σωστή 
διατροφή επιφέρει απώλεια βάρους, αλλά η διατροφή συνδυαστικά και με την αλλαγή 
τρόπου ζωής, κάπνισμα, ψυχική υγεία, άσκηση, μπορεί να επιφέρει καλύτερα 
αποτελέσματα. Άτομα που επιλέγουν να αλλάξουν τρόπο ζωής γενικά, παρατηρούμε πόσο 
μεγάλη είναι η αλλαγή στο ποσοστό βάρους. Η κατάσταση σήμερα, υπάρχει 
αποτελεσματικότητα, αν υπάρξει αλλαγή τρόπου ζωής. Υπάρχουν λίγες έρευνες σχετικά 
με την πρόληψη αύξησης βάρους με μη ικανοποιητικά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. 
Δηλαδή τα άτομα τα οποία έχουν χάσει βάρος δεν μπορούν δυστυχώς να το διατηρήσουν. 
Το ποσοστό πληθυσμού με υψηλότερο του κανονικού βάρος και παχυσαρκία αυξάνεται 
και υπάρχουν πολύ λίγες παροχές υγείας. Στο εξωτερικό βλέπουμε πολλές φορές κάποια 
κλινική για το διαβήτη, ή για την υπερλιπιδαιμία ή την υπέρταση, αλλά πάρα πολύ λίγες 
κλινικές υπάρχουν σχετικά με την παχυσαρκία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Πολλοί 
παράγοντες συντελούν στην αύξηση του βάρους, όπως το σωματικό στρες και ο 
μεταβολισμός. Φταίμε και οι επαγγελματίες υγείας. Αρκετές έρευνες μας έχουν δείξει ότι 
οι οικογενειακοί γιατροί και λειτουργοί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχουν ατελής 
συγκεχυμένες αλλά και λανθασμένες γνώσεις. Τι εννοώ με αυτό. Πολλές φορές στον 
εργασιακό μου χώρο έρχονται ασθενείς, οι οποίοι μου λένε ότι ο γιατρός τους π.χ. τους 
είπε ότι επειδή έχουν υψηλά επίπεδα χοληστερόλης δεν πρέπει να τρώνε το αυγό. Όλοι 
γνωρίζουμε πλέον ότι το αυγό δεν επηρεάζει την ενδογενή χοληστερόλη, εκτός και αν 
αυτό συνδυαστεί με τυρόπιτα ή κέικ ή πολύ υψηλά λιπαρά. Φυσικά είναι πάρα πολύ 
δύσκολο σα διαιτολόγος να πείσω τον ασθενή να απορρίψει τη γνώμη του γιατρού και να 
μην αποκλείσει το αυγό που έχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά από τη διατροφή του. 
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Οπότε η γνώμη μου σε αυτό είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας να έχουμε 
γνώσεις οι οποίες πάνε σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και βασισμένες σε έρευνες. Γι’ 
αυτό παρακαλώ οποιοσδήποτε σας αποκλείσει τρόφιμο είτε αυτός είναι διαιτολόγος, είτε 
ο γιατρός θα παρακαλέσω να ζητήσετε να σας εξηγήσει το λόγο. Επίσης η παχυσαρκία δεν 
αποτελεί συνήθως αντικείμενο προπτυχιακής εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας, 
υπάρχει περιορισμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Σπανίως θα δείτε γιατρούς να παίρνουν 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην παχυσαρκία, ίσως να κάνουν μόνο κάποια σεμινάρια που 
θα τους δώσουν μια καλή γνώση, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Υπάρχει αρνητική ακόμα 
και υποτιμητική άποψη με τους νοσηρά παχύσαρκους, το οποίο είναι πάρα πολύ 
σημαντικό. Διάγνωση παχυσαρκίας γίνεται μόνο αν είναι χρόνια πάθηση. Ένα άτομο που 
θα παρουσιάσει υπερλιπιδαιμία ή διαβήτη ή υπέρταση θα επισκεφτεί το γιατρό του για 
να χάσει βάρος. Δεν αναφέρομαι φυσικά σε όλους τους γιατρούς. Εάν ο γιατρός δει 
ενδοκοιλιακό λίπος, σπανίως θα συμβουλέψει το άτομο να χάσει βάρος. Έτσι πολλοί 
ασθενείς έρχονται σε εμάς ύστερα από υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, υπέρταση, διαβήτη 
κα. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την απώλεια βάρους, αλλά 
έχουμε πολλά ακόμα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το 
επάγγελμα του διαιτολόγου δεν είναι πλήρως κατοχυρωμένο, κυρίως στην Ανατολική 
Ευρώπη. Είμαστε από τις μόνες χώρες, η Ελλάδα και η Ισπανία όπου ο Σύλλογος 
Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, αδυνατεί να μας καλύψει νομικά. Αυτό σημαίνει ότι 
κάνοντας κάποια σεμινάρια ή τελειώνοντας μια σχολή, η οποία είναι 2 χρόνια και δεν 
επιφέρει τις κατάλληλες γνώσεις για την παχυσαρκία κτλ, ο καθένας μπορεί να δουλέψει 
ως διαιτολόγος. Οι διαιτολόγοι λοιπόν μπορούν επίσης με τη σειρά τους να προσφέρουν 
ατελείς συγκεχυμένες και λανθασμένες αποφάσεις. Προωθούν πάρα πολύ τις 
υποθερμιδικές δίαιτες και τη γρήγορη απώλεια βάρους με αποτέλεσμα να κουράζεται ο 
μεταβολισμός, να χάνετε μυϊκός ιστός να γίνεται επαναπρόσληψη βάρους και να κάνουμε 
τον ίδιο κύκλο ξανά και ξανά. Τι θα πρέπει να γίνει; Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
έκανε κάποιες πολύ σημαντικές προτάσεις. Έχουμε την προώθηση της υγιεινής 
διατροφής από επαγγελματίες υγείας, μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά, πλούσια σε 
υδατάνθρακες, χαμηλού γλυκεμικού δείκτη, πλούσια σε φυτικές ίνες, φρούτα και 
λαχανικά. Η πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να δράσει με Υπηρεσίες, σχετικά με την Υγεία 
και όχι μόνο για παθολογικές καταστάσεις. Η παχυσαρκία είναι μια παθολογική 
κατάσταση και πρέπει να μεριμνήσει και για αυτή. Θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθεσία 
σχετικά με τις τροφές και τη φυσική δραστηριότητα. Τα ΜΜΕ θα πρέπει να προωθήσουν 
μια υπεύθυνη διαφήμιση, όχι μόνο για μπισκότα και σοκολάτες, αλλά και πως η φυσική 
δραστηριότητα μας βοηθάει, ή το πώς η καλή διατροφή μας βοηθάει. Φυσικά θα πρέπει 
να υπάρξει δημοσιοποίηση παραπλανητικών υποσχέσεων για την υγεία πχ. όταν ένα light 
προϊόν διαφημίζει ότι είναι 0% σε ζάχαρη δε σημαίνει ότι θα είναι και 0% σε λιπαρά. Άρα 
αν είναι 0% σε ζάχαρη, αλλά σε λιπαρά υψηλό, τότε μπορεί να παίρνετε τις ίδιες θερμίδες. 
Στη βιομηχανία και το εμπόριο θα πρέπει να υπάρχουν ετικέτες τροφίμων. Στην Ελλάδα 
γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια αυτή τη στιγμή να υπάρξουν ετικέτες τροφίμων και 
φυσικά η πιστοποίηση ποιότητας είναι πολύ σημαντικό. Κλείνοντας, η σωματική 
δραστηριότητα θα επισημάνω ξανά, θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο, θα πρέπει να 
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φυσική δραστηριότητα ή μέτρια φυσική δραστηριότητα. Καταλαβαίνουμε πόσο 
σημαντικό είναι η καλή διατροφή, συνδυαστικά με τη σωματική άσκηση. Η σωματική 
άσκηση μπορεί να διπλασιάσει την αποτελεσματικότητα της διατροφής. Κάποιες έρευνες 
μας έδειξαν ότι μαζί με την καλή διατροφή, άτομα που ακολούθησαν κάποια ψυχολογική 
θεραπεία, έδειξαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους. Έτσι έχουμε 36 
έρευνες, με 4000 συμμετέχοντες, σε διάρκεια 3 μηνών και τα αποτελέσματα ήταν πολύ 
καλά. Τα άτομα που ακολούθησαν μια ψυχολογική θεραπεία σε συνδυασμό με καλή 
διατροφή και σωματική άσκηση, ενάντια σε άτομα που ακολούθησαν πρόγραμμα καλής 
διατροφής και άσκησης. Τα άτομα που ακολούθησαν και ψυχολογική θεραπεία έχασαν 5 
κιλά περισσότερο από τα άλλα άτομα. Στην Ελλάδα έχουμε τα σκήπτρα της παιδικής 
παχυσαρκίας και αυτό είναι ένα προγνωστικό δυστυχώς για το πώς θα εξελιχθούν σαν 
ενήλικες. Σε αυτό δε φταίει μόνο το παιδί, ενδεχομένως φταίει και το περιβάλλον στο 
οποίο μεγαλώνει, το σχολείο κ.τ.λ. Οι 4 μελέτες μας δείχνουν πως όταν στη μεταβολή 
ποσοστού βάρους αναμειχθεί μόνο το παιδί, παρατηρούμε ότι η απώλεια βάρους είναι 
σχετικά καλή. Όταν όμως αναμειχθεί γονέας και παιδί, δηλαδή υπάρχει ένας 
υποστηρικτικός βώλος, παρατηρούμε ότι η απώλεια βάρους είναι ακόμα μεγαλύτερη. 
Δηλαδή αν ο ενήλικας ο οποίος μπορεί να είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος μπορέσει να 
βοηθήσει το παιδί στην απώλεια βάρους, έχουμε πολύ σημαντικότερα αποτελέσματα. 
Παρατηρούμε ότι όταν οι γονείς είναι φυσιολογικοί και το ποσοστό βάρους του παιδιού 
μειώνεται αρκετά χρόνο με το χρόνο, ενώ αντίστοιχα όταν οι γονείς είναι παχύσαρκοι, 
αυξάνεται. Αυτό έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει το παιδί. Η σωστή 
διατροφή επιφέρει απώλεια βάρους, αλλά η διατροφή συνδυαστικά και με την αλλαγή 
τρόπου ζωής, κάπνισμα, ψυχική υγεία, άσκηση, μπορεί να επιφέρει καλύτερα 
αποτελέσματα. Άτομα που επιλέγουν να αλλάξουν τρόπο ζωής γενικά, παρατηρούμε πόσο 
μεγάλη είναι η αλλαγή στο ποσοστό βάρους. Η κατάσταση σήμερα, υπάρχει 
αποτελεσματικότητα, αν υπάρξει αλλαγή τρόπου ζωής. Υπάρχουν λίγες έρευνες σχετικά 
με την πρόληψη αύξησης βάρους με μη ικανοποιητικά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. 
Δηλαδή τα άτομα τα οποία έχουν χάσει βάρος δεν μπορούν δυστυχώς να το διατηρήσουν. 
Το ποσοστό πληθυσμού με υψηλότερο του κανονικού βάρος και παχυσαρκία αυξάνεται 
και υπάρχουν πολύ λίγες παροχές υγείας. Στο εξωτερικό βλέπουμε πολλές φορές κάποια 
κλινική για το διαβήτη, ή για την υπερλιπιδαιμία ή την υπέρταση, αλλά πάρα πολύ λίγες 
κλινικές υπάρχουν σχετικά με την παχυσαρκία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Πολλοί 
παράγοντες συντελούν στην αύξηση του βάρους, όπως το σωματικό στρες και ο 
μεταβολισμός. Φταίμε και οι επαγγελματίες υγείας. Αρκετές έρευνες μας έχουν δείξει ότι 
οι οικογενειακοί γιατροί και λειτουργοί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχουν ατελής 
συγκεχυμένες αλλά και λανθασμένες γνώσεις. Τι εννοώ με αυτό. Πολλές φορές στον 
εργασιακό μου χώρο έρχονται ασθενείς, οι οποίοι μου λένε ότι ο γιατρός τους π.χ. τους 
είπε ότι επειδή έχουν υψηλά επίπεδα χοληστερόλης δεν πρέπει να τρώνε το αυγό. Όλοι 
γνωρίζουμε πλέον ότι το αυγό δεν επηρεάζει την ενδογενή χοληστερόλη, εκτός και αν 
αυτό συνδυαστεί με τυρόπιτα ή κέικ ή πολύ υψηλά λιπαρά. Φυσικά είναι πάρα πολύ 
δύσκολο σα διαιτολόγος να πείσω τον ασθενή να απορρίψει τη γνώμη του γιατρού και να 
μην αποκλείσει το αυγό που έχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά από τη διατροφή του. 
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 Διευθυντής ΔΔΥ, Ιατρός-
Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος (Συντονιστής): Αυτό εδώ το 
τραπέζι, το 4Ο κατά σειρά θα διαπραγματευτεί ένα θέμα 
που όπως και τα προηγούμενα, αφορά πολλούς 
ανθρώπους, τη διατροφή, το διαβήτη. Αμέσως θα καλέσω 
τους εκλεκτούς επιστήμονες που θα μιλήσουν στο βήμα. Ο 
κος Ανδρέας Μελιδώνης, Παθολόγος διαβητολόγος, 
υπεύθυνος του Διαβητολογικού Κέντρου του Γενικού 
Νοσοκομείου Πειραιά και συνάδελφος, ο κος Αλέξανδρος 
Καμαράτος, Παθολόγος Διαβητολόγος, Αναπληρωτής 

Διευθυντής του Διαβητολογικού Κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά και η κυρία 
Στέλλα Ηρακλειανού, Παθολόγος Διαβητολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Διαβητολογικού Κέντρου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά. Ο κος Ανδρέας Μελιδώνης έχει το 
λόγο με θέμα, το μεγάλο πρόβλημα του διαβήτη. 

, Παθολόγος - Διαβητολόγος, 
Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά:  
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την οργανωτική 
επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Να ευχαριστήσω και 
εσάς που θα με ακούσετε ελπίζω με ευχάριστη διάθεση. 
Κυρίες και κύριοι, ο διαβήτης όλο και  περισσότερο κλέβει 
τα πρωτοσέλιδα, σε έγκριτα περιοδικά και μεγάλες 
εφημερίδες. Όλα τα περιοδικά κατά καιρούς έχουν το 
διαβήτη και δικαιολογημένα. Δείτε μερικά στοιχεία που 
δείχνουν πόσο σημαντικό πρόβλημα υγείας έχει γίνει ο 
διαβήτης. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εκτιμάτε ότι το 2007, 250.000.000 είναι 
τα άτομα με διαβήτη παγκόσμια και υπάρχει μια εφιαλτική προοπτική. Μέσα στα 
προσεχή 15-20 χρόνια να αυξηθούν κατά 54% τα άτομα με διαβήτη παγκόσμια. 
Αντιλαμβάνεστε τι τεράστιο κοινωνικό, ιατρικό και οικονομικό κόστος είναι αυτό. Δείτε 
σε αυτή τη διαφάνεια πως αυτή η ανηφόρα του κακού όλο και μεγαλώνει. Βλέπετε 
ξεκινήσαμε το 1985, όπου περίπου 40.000.000 ήταν οι διαβητικοί παγκόσμια και σήμερα 
έχουμε φτάσει τα 250.000.000. Σε μια μελέτη που έγινε στην Αμερική που μπόρεσαν να 
συνδυάσουν διάφορα δεδομένα με μια τεκμηριωμένη στατιστική ανάλυση, προβλέπουν 
πως το 36% των Αμερικανών που γεννήθηκαν το 2000 θα αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 
κατά την διάρκεια της ζωής τους. Τώρα ποια είναι τα δεδομένα στην Ελλάδα; Τη δεκαετία 
του 70% ήμασταν στο 2,5%, στις αρχές της δεκαετίας που τρέχει ήταν 8-8,5%. Σε δική 
μας μελέτη που έχει γίνει πρόσφατα στην Πελοπόννησο, φάνηκε ότι η συχνότητα του 
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υπάρξουν προσιτοί και ασφαλείς χώροι γυμναστικής, επικέντρωση των ΜΜΕ στο ρόλο 
της σωματικής άσκησης. Στα σχολεία θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη εκπαίδευση. Καλό θα 
ήταν και εμείς ως επαγγελματίες υγείας, αλλά και το σχολείο να προωθήσει κάποια 
σεμινάρια ή κάποιο βιβλίο σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και την καλή διατροφή. 
Θα πρέπει τα κυλικεία να προσφέρουν και τρόφιμα τα οποία να είναι χαμηλά σε λιπαρά 
και να έχουν επιπλέον επιλογές από μια τυρόπιτα για πρωινό. Φυσικά κοινοτικές 
εγκαταστάσεις και αναπτυξιακά προγράμματα θα πρέπει να προωθηθούν επίσης. 
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Μελισσίων, (Συντονιστής): Ευχαριστούμε πολύ την 
Κυρία Μαρσέλλου, μας έβαλε τη διάσταση της συνεργασίας των επαγγελματιών υγείας. 
Μας έδωσε κάποια στατιστικά για την παιδική παχυσαρκία που είναι ανησυχητικά και 
αναδείχτηκε η αξία του σχολείου, της εκπαιδευτικής κοινότητας, κάτι που και ο κύριος 
Τσουρός, ο Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας χτες το είπε με έναν άλλο 
τρόπο. Μας είπε πως ο καλύτερος Υπουργός Υγείας θα έπρεπε να είναι ο Υπουργός 
Παιδείας, κάτι που στην Ελλάδα δεν το αξιοποιούμε. 

, ΔΣ Πειραιά, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής ΙΑΣΙΣ Πειραιά 
(Συντονιστής): Θα ευχαριστήσω την κα Μαρσέλλου και θα δώσουμε τη δυνατότητα στο 
ακροατήριο να κάνει 1-2 ερωτήσεις. Ο κ. Ρίχτερ θέλει να τοποθετηθεί. 

, Καρδιολόγος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής 
Αθηνών:  Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε δυο πράγματα που άφησε η κα Μαρσέλλου. Το 
ένα είναι για τα αυγά, όπου πράγματι μολονότι αυξάνουν τη χοληστερίνη και η 
χοληστερίνη που έχει το αυγό είναι κυρίως στον κρόκο, παρ’ όλα αυτά φαίνεται στο 
σύνολο ότι τα Ω3 που παίρνουμε με τα αυγά ισορροπούν την άνοδο της χοληστερόλης και 
δεν είναι κάτι που πρέπει να καταδικάζουμε. Δε θα πει κανείς να τρώμε 3 αυγά την ημέρα, 
αλλά δεν είναι αυτό το απόλυτα κόκκινο πανί. Το 2ο είναι αυτό που σχολίασε για τους 
γιατρούς, έχει απόλυτο δίκιο. Εμείς ως γιατροί δεν εκπαιδευόμαστε ούτε στη διατροφή, 
ούτε στο κομμάτι της παχυσαρκίας και είναι κάτι σημαντικό. Όταν έρχεται κάποιος και 
περιμένει να πάρει από εμάς πολύ επακριβείς οδηγίες σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχουν 
συνάδελφοι που μπορούν να το κάνουν. Οπότε είναι σημαντικό να προσπαθεί και ο ίδιος ο 
παχύσαρκος να βρίσκει όπου μπορεί την καλύτερη και πιο εξειδικευμένη γνώση την οποία 
πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να του παρέχουμε, όπως θα έπρεπε.  

, ΔΣ Πειραιά, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής ΙΑΣΙΣ Πειραιά 
(Συντονιστής): Αφού ευχαριστήσω και πάλι τους ομιλητές και αφού ευχαριστήσουμε το 
ακροατήριο για την ιδιαίτερη προσοχή που έδειξε, καλώ στο πάνελ τους ομιλητές και το 
συντονιστή του επόμενου στρογγυλού τραπεζιού. 
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 Διευθυντής ΔΔΥ, Ιατρός-
Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος (Συντονιστής): Αυτό εδώ το 
τραπέζι, το 4Ο κατά σειρά θα διαπραγματευτεί ένα θέμα 
που όπως και τα προηγούμενα, αφορά πολλούς 
ανθρώπους, τη διατροφή, το διαβήτη. Αμέσως θα καλέσω 
τους εκλεκτούς επιστήμονες που θα μιλήσουν στο βήμα. Ο 
κος Ανδρέας Μελιδώνης, Παθολόγος διαβητολόγος, 
υπεύθυνος του Διαβητολογικού Κέντρου του Γενικού 
Νοσοκομείου Πειραιά και συνάδελφος, ο κος Αλέξανδρος 
Καμαράτος, Παθολόγος Διαβητολόγος, Αναπληρωτής 

Διευθυντής του Διαβητολογικού Κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά και η κυρία 
Στέλλα Ηρακλειανού, Παθολόγος Διαβητολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Διαβητολογικού Κέντρου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά. Ο κος Ανδρέας Μελιδώνης έχει το 
λόγο με θέμα, το μεγάλο πρόβλημα του διαβήτη. 

, Παθολόγος - Διαβητολόγος, 
Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά:  
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την οργανωτική 
επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Να ευχαριστήσω και 
εσάς που θα με ακούσετε ελπίζω με ευχάριστη διάθεση. 
Κυρίες και κύριοι, ο διαβήτης όλο και  περισσότερο κλέβει 
τα πρωτοσέλιδα, σε έγκριτα περιοδικά και μεγάλες 
εφημερίδες. Όλα τα περιοδικά κατά καιρούς έχουν το 
διαβήτη και δικαιολογημένα. Δείτε μερικά στοιχεία που 
δείχνουν πόσο σημαντικό πρόβλημα υγείας έχει γίνει ο 
διαβήτης. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εκτιμάτε ότι το 2007, 250.000.000 είναι 
τα άτομα με διαβήτη παγκόσμια και υπάρχει μια εφιαλτική προοπτική. Μέσα στα 
προσεχή 15-20 χρόνια να αυξηθούν κατά 54% τα άτομα με διαβήτη παγκόσμια. 
Αντιλαμβάνεστε τι τεράστιο κοινωνικό, ιατρικό και οικονομικό κόστος είναι αυτό. Δείτε 
σε αυτή τη διαφάνεια πως αυτή η ανηφόρα του κακού όλο και μεγαλώνει. Βλέπετε 
ξεκινήσαμε το 1985, όπου περίπου 40.000.000 ήταν οι διαβητικοί παγκόσμια και σήμερα 
έχουμε φτάσει τα 250.000.000. Σε μια μελέτη που έγινε στην Αμερική που μπόρεσαν να 
συνδυάσουν διάφορα δεδομένα με μια τεκμηριωμένη στατιστική ανάλυση, προβλέπουν 
πως το 36% των Αμερικανών που γεννήθηκαν το 2000 θα αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 
κατά την διάρκεια της ζωής τους. Τώρα ποια είναι τα δεδομένα στην Ελλάδα; Τη δεκαετία 
του 70% ήμασταν στο 2,5%, στις αρχές της δεκαετίας που τρέχει ήταν 8-8,5%. Σε δική 
μας μελέτη που έχει γίνει πρόσφατα στην Πελοπόννησο, φάνηκε ότι η συχνότητα του 
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υπάρξουν προσιτοί και ασφαλείς χώροι γυμναστικής, επικέντρωση των ΜΜΕ στο ρόλο 
της σωματικής άσκησης. Στα σχολεία θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη εκπαίδευση. Καλό θα 
ήταν και εμείς ως επαγγελματίες υγείας, αλλά και το σχολείο να προωθήσει κάποια 
σεμινάρια ή κάποιο βιβλίο σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και την καλή διατροφή. 
Θα πρέπει τα κυλικεία να προσφέρουν και τρόφιμα τα οποία να είναι χαμηλά σε λιπαρά 
και να έχουν επιπλέον επιλογές από μια τυρόπιτα για πρωινό. Φυσικά κοινοτικές 
εγκαταστάσεις και αναπτυξιακά προγράμματα θα πρέπει να προωθηθούν επίσης. 
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Μελισσίων, (Συντονιστής): Ευχαριστούμε πολύ την 
Κυρία Μαρσέλλου, μας έβαλε τη διάσταση της συνεργασίας των επαγγελματιών υγείας. 
Μας έδωσε κάποια στατιστικά για την παιδική παχυσαρκία που είναι ανησυχητικά και 
αναδείχτηκε η αξία του σχολείου, της εκπαιδευτικής κοινότητας, κάτι που και ο κύριος 
Τσουρός, ο Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας χτες το είπε με έναν άλλο 
τρόπο. Μας είπε πως ο καλύτερος Υπουργός Υγείας θα έπρεπε να είναι ο Υπουργός 
Παιδείας, κάτι που στην Ελλάδα δεν το αξιοποιούμε. 

, ΔΣ Πειραιά, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής ΙΑΣΙΣ Πειραιά 
(Συντονιστής): Θα ευχαριστήσω την κα Μαρσέλλου και θα δώσουμε τη δυνατότητα στο 
ακροατήριο να κάνει 1-2 ερωτήσεις. Ο κ. Ρίχτερ θέλει να τοποθετηθεί. 

, Καρδιολόγος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής 
Αθηνών:  Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε δυο πράγματα που άφησε η κα Μαρσέλλου. Το 
ένα είναι για τα αυγά, όπου πράγματι μολονότι αυξάνουν τη χοληστερίνη και η 
χοληστερίνη που έχει το αυγό είναι κυρίως στον κρόκο, παρ’ όλα αυτά φαίνεται στο 
σύνολο ότι τα Ω3 που παίρνουμε με τα αυγά ισορροπούν την άνοδο της χοληστερόλης και 
δεν είναι κάτι που πρέπει να καταδικάζουμε. Δε θα πει κανείς να τρώμε 3 αυγά την ημέρα, 
αλλά δεν είναι αυτό το απόλυτα κόκκινο πανί. Το 2ο είναι αυτό που σχολίασε για τους 
γιατρούς, έχει απόλυτο δίκιο. Εμείς ως γιατροί δεν εκπαιδευόμαστε ούτε στη διατροφή, 
ούτε στο κομμάτι της παχυσαρκίας και είναι κάτι σημαντικό. Όταν έρχεται κάποιος και 
περιμένει να πάρει από εμάς πολύ επακριβείς οδηγίες σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχουν 
συνάδελφοι που μπορούν να το κάνουν. Οπότε είναι σημαντικό να προσπαθεί και ο ίδιος ο 
παχύσαρκος να βρίσκει όπου μπορεί την καλύτερη και πιο εξειδικευμένη γνώση την οποία 
πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να του παρέχουμε, όπως θα έπρεπε.  

, ΔΣ Πειραιά, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής ΙΑΣΙΣ Πειραιά 
(Συντονιστής): Αφού ευχαριστήσω και πάλι τους ομιλητές και αφού ευχαριστήσουμε το 
ακροατήριο για την ιδιαίτερη προσοχή που έδειξε, καλώ στο πάνελ τους ομιλητές και το 
συντονιστή του επόμενου στρογγυλού τραπεζιού. 
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διαβήτη φτάνει το 9,5%. Επίσης θεωρώ πως αν γίνει και πιο οργανωμένη μελέτη τώρα 
πια θα έχουμε πιάσει διψήφιο ποσοστό. Αυτό έχει την ανάλογη συνέπεια. Βλέπετε το 
ετήσιο κόστος του ατόμου με διαβήτη σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στις Η.Π.Α 
είναι περίπου 11.000 $, το ετήσιο κόστος μη διαβητικού ατόμου είναι 2.500$, δηλαδή 
τετραπλασιάζεται το οικονομικό κόστος των ατόμων με διαβήτη. Γιατί λοιπόν αυξάνει ο 
κίνδυνος του διαβήτη παγκόσμια; Το ερώτημα που μπαίνει μετά από αυτά τα αμείλικτα 
δεδομένα. Το είδατε αυτό απλά το κάνω εγώ πιο παραστατικά. Είναι η εξέλιξη των ειδών 
του Δαρβίνου. Από τον πίθηκο, στο homo sapiens που έγινε όπως είπε και ο κος Ρίχτερ, 
homo metabolicous. Η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους στην σημερινή εποχή. Σε πιο 
προχωρημένη έκδοση, κάθεται στην πολυθρόνα και βλέπει τηλεόραση και σκέφτεται 
πότε θα έρθει το delivery με αυτή την ωραία ποικιλία με τις πολλές θερμίδες και την 
πλαστική τροφή. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, ο άνθρωπος homo 
metabolicous. Σήμερα ζούμε σε ένα κόσμο παχυσαρκίας, λίπους γιατί βλέπετε όλα αυτά τα 
γευστικά τρόφιμα είναι μια καθημερινή πρόκληση. Είναι ένας πειρασμός που εύκολα 
υποκύπτουμε. Παλιά τρώγαμε για να ζήσουμε, τώρα ζούμε για να τρώμε. Εδώ βλέπετε 
πως μπαίνει και η διαφήμιση στη ζωή μας και πόσο ρόλο παίζει φυσικά, πόσο μας 
επηρεάζει. Όταν μια διαφήμιση μας μιλά για ένα προϊόν fast food που σα γεύμα έχει 1500-
1600 θερμίδες και αυτός ο αριθμός θερμίδων αντιστοιχεί στο μέσο μεταβολισμό που έχει 
ανάγκη ο άνθρωπος, ο οποίος καλύπτεται μόνο με αυτό το γεύμα. Πριν 20 χρόνια τα fast 
food, σέρβιραν μικρότερες μερίδες με 200 θερμίδες, περίπου η μερίδα πατάτες. Η 
αντίστοιχη μερίδα πατάτες σήμερα είναι 610 θερμίδες. Τι σημαίνει αυτή η αύξηση των 
400 θερμίδων; Σημαίνει ότι για να κάψετε τις 400 θερμίδες πρέπει να περπατάτε 2,5 
ώρες. Έτσι έχουμε φτάσει να μιλάμε για την επιδημία της παχυσαρκίας που έχει φτάσει 
και στα παιδιά. Τα παιδιά του 21ου αιώνα είναι τα παιδιά του XXL. Στην Αμερική σπάνια 
θα βρείτε μπλούζα L, συνήθως ξεκινούν από XL και μπορεί να δεις μέχρι και 5XL. Έτσι 
συνδέονται αυτά τα δύο προβλήματα διαβήτης και παχυσαρκία και είναι αποτελέσματα 
του δυτικού τρόπου ζωής. Το άλλο που συμβάλει στην επιδημική αυτή κατάσταση είναι 
και η καθιστική ζωή. Από την μελέτη Epik της ομάδας του Καθηγητή, κου Τριχόπουλου, 
λέει ότι 90 με 92% των Ελλήνων δεν ασκείται καθόλου. Σε άλλη μελέτη, την Attika, τα 
ποσοστά ήταν 60%. Το θέμα είναι ότι 60-90% μια τεράστια πλειοψηφία δεν έχει καθόλου 
σωματική δραστηριότητα. Αντίθετα, πηγαίνουν να γυμναστούν και ανεβαίνουν με την 
κυλιόμενη σκάλα, δεν πάνε από τα σκαλοπάτια. Έτσι λοιπόν μπορούμε να οριοθετήσουμε 
αυτό το τοξικό σημερινό περιβάλλον που αποτελείται από την αφθονία πρόσληψης 
τροφής. Πολλές θερμίδες από την υψηλή πρόσληψη λίπους, 32% των θερμίδων είναι 
λίπος στις Η.Π.Α σε σχέση με το 10% της δίαιτας στην παλαιολιθική εποχή. Τη χαμηλή 
πρόσληψη φυτικών ινών, τη μειωμένη ανάγκη σωματικής δραστηριότητας, αυτοκίνητα, 
ανελκυστήρες, τηλεκοντρόλ, κινητά τηλέφωνα, μηχανές αυτοματισμού κλπ. όλα 
συγκλίνουν στο να μην κινούμαστε από τη θέση μας. Αυξημένη πρόσληψη ζάχαρης και 
άλλων απλών ζαχάρων και αυξημένο μέγεθος μερίδων τροφής και ποτών, αποτέλεσμα 
όλων αυτών που περιέγραψα είναι ο διαβήτης. Τι είναι λοιπόν ο διαβήτης; Είναι μια 
χρόνια υπεργλυκαιμία, μια χρόνια αύξηση του ζαχάρου στο αίμα σαν αποτέλεσμα 
διαταραχής, είτε στην έκκριση της ινσουλίνης που είναι η βασική ορμόνη που ρυθμίζει το 
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ζάχαρο, είτε στη δράση της ή και στα δυο. Αυτή η χρόνια αύξηση του ζαχάρου 
συνοδεύεται με επιπλοκές από όλα τα όργανα. Παράγοντες κινδύνου για διαβήτη είναι οι 
παχύσαρκοι, ανθυγιεινές τροφές, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, το οικογενειακό 
ιστορικό, η ηλικία πάνω από τα 45, υπέρταση και η υπερλιπιδαιμία. Όλα αυτά είναι 
προάγγελοι του διαβήτη. Τι κάνει η ινσουλίνη; Είναι μια ορμόνη που βγαίνει από το 
πάγκρεας και έχει σαν αποτέλεσμα με την μεσολάβηση της να μπορεί ο οργανισμός της να 
χρησιμοποιήσει τα ζάχαρα. Η ινσουλίνη είναι το κλειδί που ανοίγει τις πόρτες των 
κυττάρων να μπορούν να μπουν μέσα τα ζάχαρα και να χρησιμοποιηθούν. Το ζάχαρο είναι 
το κύριο καύσιμο για τον οργανισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν είναι κλειστές αυτές οι 
πόρτες τότε δεν μπορεί να δουλέψει η ινσουλίνη. Αυτό το ζάχαρο αθροίζεται στο αίμα και 
σαν αποτέλεσμα αυξάνεται. Πότε είναι κλειστές οι πόρτες; Όταν υπάρχει αντίσταση 
στους ιστούς και δεν μπορεί να δουλέψει η ινσουλίνη για να βάλει τα ζάχαρα μέσα. Ποια 
είναι τα κριτήρια του διαβήτη; Πότε λέμε ότι έχουμε διαβήτη; Όταν υπάρχουν 
συμπτώματα και έχουμε μια τυχαία τιμή ζαχάρου πάνω από 200. Όταν έχουμε ζάχαρο 
νηστείας πάνω από 126, δυο φορές συνεχόμενες, και όταν έχουμε ζάχαρα πάνω από 200, 
2 ώρες μετά από φόρτιση. Δύο ώρες μετά τη λήψη 75γρ. γλυκόζης, που είναι η καμπύλη 
ζαχάρου. Αν υπάρχει μια από αυτές τις περιπτώσεις, τότε λέμε ότι έχουμε διαβήτη. Ο 
διαβήτης ταξινομείται σε 2 βασικές μεγάλες κατηγορίες, ο τύπος 1 και ο τύπος 2. Ο τύπος 
1 είναι ο παλιός νεανικός ινσουλινοεξαρτόμενος που εμφανίζεται πολύ εντυπωσιακά, με 
κόμμα ακόμα μπορεί να εμφανιστεί, ενώ προηγείται ένα διάστημα με συχνοουρία, 
πολυδιψία, απώλεια βάρους κοκ. Τα παιδιά αυτά όταν εμφανίζεται ο διαβήτης τους είναι 
πολύ αδύνατα και το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έχει καταστραφεί το 
πάγκρεας. Δηλαδή έχουν καταστραφεί τα κύτταρα εκείνα του παγκρέατος που εκκρίνουν 
εκείνη την ορμόνη που λέγεται ινσουλίνη. Έτσι η μόνη λύση σε αυτή την περίπτωση στο 
διαβήτη τύπου 1, είναι η ινσουλίνη και πρέπει να χορηγήσουν ινσουλίνη. Υπάρχει η άλλη 
μεγάλη κατηγορία, ο τύπος 2 διαβήτης που είναι το 90 με 95% των διαβητικών. Τι 
χαρακτηριστικό προφίλ έχουν αυτά τα άτομα; Είναι συνήθως πάνω από 40, παχύσαρκοι 
και η αιτία είναι ότι υπάρχει ινσουλινοαντίσταση, δηλαδή λόγω της παχυσαρκίας δεν 
μπορεί να δουλέψει η ινσουλίνη. Η θεραπεία είναι η απώλεια βάρους, σωματική άσκηση 
και βεβαίως υπάρχουν μια σειρά από φάρμακα και η ινσουλίνη σαν ακροτελεύτια 
παρέμβαση που θα τα ακούσετε αναλυτικά από την κα Ηρακλειανού. Τα συμπτώματα του 
διαβήτη είναι, πολυουρία, πολυδιψία, αδυναμία, εύκολη κόπωση, κακή επούλωση 
τραυμάτων, μολύνσεις, όλα αυτά είναι συμπτώματα διαβήτη. Το μεγάλο πρόβλημα στο 
διαβήτη είναι ότι εκτός ότι παίρνει επιδημικές διαστάσεις, η ανάπτυξή του δηλαδή λόγω 
του κακού τρόπου ζωής που περιγράψαμε, όλο και αυξάνεται η συχνότητά του. Ο 
διαβήτης κάθε στιγμή σχετίζεται με επιπλοκές σε διάφορα όργανα του οργανισμού. 
Ενδεικτικά είναι η πρώτη αιτία τύφλωσης των ενηλίκων, τελικού σταδίου νεφρικής 
ανεπάρκειας, πρώτη αιτία ακρωτηριασμού των κάτω άκρων, 6η αιτία θανάτου. Υπάρχει 
ένας τετραπλάσιος κίνδυνος τα άτομα με διαβήτη να εμφανίσουν έμφραγμα ή ακόμα και 
εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυξημένος κίνδυνος νευροπάθειας, περιφερικής αγγειοπάθειας, 
οδοντοπάθειας, επιπλοκών στην εγκυμοσύνη, διπλάσιος κίνδυνός υπάρχουσας 
κατάθλιψης και για τους άντρες υπάρχει και αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, όπου το 
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διαβήτη φτάνει το 9,5%. Επίσης θεωρώ πως αν γίνει και πιο οργανωμένη μελέτη τώρα 
πια θα έχουμε πιάσει διψήφιο ποσοστό. Αυτό έχει την ανάλογη συνέπεια. Βλέπετε το 
ετήσιο κόστος του ατόμου με διαβήτη σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στις Η.Π.Α 
είναι περίπου 11.000 $, το ετήσιο κόστος μη διαβητικού ατόμου είναι 2.500$, δηλαδή 
τετραπλασιάζεται το οικονομικό κόστος των ατόμων με διαβήτη. Γιατί λοιπόν αυξάνει ο 
κίνδυνος του διαβήτη παγκόσμια; Το ερώτημα που μπαίνει μετά από αυτά τα αμείλικτα 
δεδομένα. Το είδατε αυτό απλά το κάνω εγώ πιο παραστατικά. Είναι η εξέλιξη των ειδών 
του Δαρβίνου. Από τον πίθηκο, στο homo sapiens που έγινε όπως είπε και ο κος Ρίχτερ, 
homo metabolicous. Η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους στην σημερινή εποχή. Σε πιο 
προχωρημένη έκδοση, κάθεται στην πολυθρόνα και βλέπει τηλεόραση και σκέφτεται 
πότε θα έρθει το delivery με αυτή την ωραία ποικιλία με τις πολλές θερμίδες και την 
πλαστική τροφή. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, ο άνθρωπος homo 
metabolicous. Σήμερα ζούμε σε ένα κόσμο παχυσαρκίας, λίπους γιατί βλέπετε όλα αυτά τα 
γευστικά τρόφιμα είναι μια καθημερινή πρόκληση. Είναι ένας πειρασμός που εύκολα 
υποκύπτουμε. Παλιά τρώγαμε για να ζήσουμε, τώρα ζούμε για να τρώμε. Εδώ βλέπετε 
πως μπαίνει και η διαφήμιση στη ζωή μας και πόσο ρόλο παίζει φυσικά, πόσο μας 
επηρεάζει. Όταν μια διαφήμιση μας μιλά για ένα προϊόν fast food που σα γεύμα έχει 1500-
1600 θερμίδες και αυτός ο αριθμός θερμίδων αντιστοιχεί στο μέσο μεταβολισμό που έχει 
ανάγκη ο άνθρωπος, ο οποίος καλύπτεται μόνο με αυτό το γεύμα. Πριν 20 χρόνια τα fast 
food, σέρβιραν μικρότερες μερίδες με 200 θερμίδες, περίπου η μερίδα πατάτες. Η 
αντίστοιχη μερίδα πατάτες σήμερα είναι 610 θερμίδες. Τι σημαίνει αυτή η αύξηση των 
400 θερμίδων; Σημαίνει ότι για να κάψετε τις 400 θερμίδες πρέπει να περπατάτε 2,5 
ώρες. Έτσι έχουμε φτάσει να μιλάμε για την επιδημία της παχυσαρκίας που έχει φτάσει 
και στα παιδιά. Τα παιδιά του 21ου αιώνα είναι τα παιδιά του XXL. Στην Αμερική σπάνια 
θα βρείτε μπλούζα L, συνήθως ξεκινούν από XL και μπορεί να δεις μέχρι και 5XL. Έτσι 
συνδέονται αυτά τα δύο προβλήματα διαβήτης και παχυσαρκία και είναι αποτελέσματα 
του δυτικού τρόπου ζωής. Το άλλο που συμβάλει στην επιδημική αυτή κατάσταση είναι 
και η καθιστική ζωή. Από την μελέτη Epik της ομάδας του Καθηγητή, κου Τριχόπουλου, 
λέει ότι 90 με 92% των Ελλήνων δεν ασκείται καθόλου. Σε άλλη μελέτη, την Attika, τα 
ποσοστά ήταν 60%. Το θέμα είναι ότι 60-90% μια τεράστια πλειοψηφία δεν έχει καθόλου 
σωματική δραστηριότητα. Αντίθετα, πηγαίνουν να γυμναστούν και ανεβαίνουν με την 
κυλιόμενη σκάλα, δεν πάνε από τα σκαλοπάτια. Έτσι λοιπόν μπορούμε να οριοθετήσουμε 
αυτό το τοξικό σημερινό περιβάλλον που αποτελείται από την αφθονία πρόσληψης 
τροφής. Πολλές θερμίδες από την υψηλή πρόσληψη λίπους, 32% των θερμίδων είναι 
λίπος στις Η.Π.Α σε σχέση με το 10% της δίαιτας στην παλαιολιθική εποχή. Τη χαμηλή 
πρόσληψη φυτικών ινών, τη μειωμένη ανάγκη σωματικής δραστηριότητας, αυτοκίνητα, 
ανελκυστήρες, τηλεκοντρόλ, κινητά τηλέφωνα, μηχανές αυτοματισμού κλπ. όλα 
συγκλίνουν στο να μην κινούμαστε από τη θέση μας. Αυξημένη πρόσληψη ζάχαρης και 
άλλων απλών ζαχάρων και αυξημένο μέγεθος μερίδων τροφής και ποτών, αποτέλεσμα 
όλων αυτών που περιέγραψα είναι ο διαβήτης. Τι είναι λοιπόν ο διαβήτης; Είναι μια 
χρόνια υπεργλυκαιμία, μια χρόνια αύξηση του ζαχάρου στο αίμα σαν αποτέλεσμα 
διαταραχής, είτε στην έκκριση της ινσουλίνης που είναι η βασική ορμόνη που ρυθμίζει το 
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μεγάλωσαν στην ιστορία του διαβήτη, αντιμετωπίζοντας τα άτομα με διαβήτη 
περιθωριοποιημένα μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Τα ίδια τα άτομα με διαβήτη 
αισθάνονταν λόγω του προβλήματός τους απόβλητοι από το κοινωνικό σύνολο. Ποια 
είναι η πραγματικότητα λοιπόν; Σήμερα όλα αυτά έχουν ανατραπεί και είναι κακοί μύθοι 
του κακού παρελθόντος. Ο Gary hall, χρυσός ολυμπιονίκης στην τελευταία ολυμπιάδα που 
έγινε στην Αθήνα, ήταν το 9ο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο που κέρδιζε σε επίπονο 
αγώνισμα, ελεύθερη κολύμβηση 50μ. και 100μ.. Ήταν 25 χρονών όταν το κέρδισε, είχε 
διαβήτη από τα δέκα του χρόνια και έκανε 5 φορές την ημέρα ινσουλίνη. Τίποτα δεν τον 
εμπόδισε από το να γίνει χρυσός ολυμπιονίκης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

, Ιατρός, ΔΣ Πειραιά τ. 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ιδρυτής Δημ. 
Επιχείρησης Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά 
(Συντονιστής): Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μελιδώνη. 
Να πούμε και δύο λόγια και να συγχαρούμε τον Πρόεδρο 
του Διαδημοτικού, τον κύριο Πατούλη και για το 
συγκεκριμένο συνέδριο, τον επικεφαλής Αντιδήμαρχο 
κύριο Καρβουνά. Το συνέδριο αυτό, όπως διαφαίνεται, 
είναι το καλύτερο από τα 5 που έχουν γίνει μέχρι 
στιγμής. Για μένα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, γιατί η 
δημοτική επιχείρηση την οποία διευθύνει και στην κυριολεξία έχει απογειώσει, ιδρύθηκε 
από τον υποφαινόμενο. Είναι δε συγκινητικό ότι στο τραπέζι αυτό σήμερα οι τρεις 
ομιλητές, να το πούμε ίσως πιο λαϊκά, η αφρόκρεμα, σε ότι έχει να κάνει με τον διαβήτη, 
άριστοι επιστήμονες και είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς και όχι μόνο γιατί ασχολούνται με 
το συγκεκριμένο θέμα που είναι η πιο ύπουλη αρρώστια της εποχής μας, αλλά και όσες 
φορές τους χρειαστήκαμε αρωγούς ήταν κοντά μας. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Ας 
δώσουμε το λόγο στον κύριο Καμαράτο. Ευχαριστώ πολύ. 

, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Αν. 
Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά: Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας για 
την τιμητική αυτή πρόσκληση που μας έδωσε την μεγάλη 
χαρά να βρισκόμαστε κοντά σας και να ανταλλάξουμε 
απόψεις πάνω σε θέματα υγείας. Στη φωτογραφία που 
βλέπετε, είναι το μέγαρο αυτό φωτισμένο το βράδυ. Η 
παγκόσμια κοινωνία ασχολείται με ένα θέμα το οποίο 
αφορά όλους μας. Οι διαστάσεις που έχει πάρει είναι 
μεγάλες και ανησυχητικές. Τι έγινε λοιπόν και αυτή η 

επιδημία εξαπλώθηκε. Στα τέλη της δεκαετίας του περασμένου αιώνα αναρωτήθηκαν αν 
είναι κάποιο γονίδιο, αν είναι κάποιο DNA, αν κάτι στον οργανισμό μας και έχουμε αυτή 
την παγκόσμια εκρηκτικότητα. Από ότι φαίνεται δεν οφείλεται σε κάποια μετάλλαξη 
γονιδίου. Ο διαβήτης λόγω των αλλαγών συνθηκών ζωής μας έχει εξαπλωθεί. Οι 
συνήθειες μας έχουν αλλάξει. Έχουμε γίνει οι άνθρωποι του βολέματος. Είναι λοιπόν, για 
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50% των αντρών με διαβήτη έχουν πρόβλημα στυτικής δυσλειτουργίας. Βεβαίως σήμερα 
πια ο διαβήτης είναι όλα αυτά τα πράγματα που σας περιέγραψα. Δε θεωρείται ένας 
παράγων κινδύνου για έμφραγμα, εγκεφαλικά επεισόδια αλλά θεωρείται ισοδύναμο 
καρδιαγγειακής νόσου, στεφανιαίας νόσου. Δηλαδή ο διαβητικός είναι σαν να έχει 
περάσει έμφραγμα. Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερα επιθετική θεραπεία. Όσον αφορά το 
διαβητικό πόδι, θα έχετε ακούσει κατά καιρούς διάφορα για τα προβλήματα στα πόδια 
εξαιτίας του διαβήτη και βλέπετε ότι το 70% των ακρωτηριασμών που δεν είναι από 
τροχαία οφείλεται στον διαβήτη. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ενότητα και με αυτή θα 
κλείσουμε. Ποιοι είναι οι στόχοι και ποιες οι παρεμβάσεις σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα 
που λέγεται διαβήτης και επιπλοκές του διαβήτη. Μια σειρά από μεγάλες τεκμηριωμένες 
προοπτικές μελέτες έχουν δείξει έμπρακτα πόσο ωφελεί η ρύθμιση του διαβήτη. Έχουμε 
μελέτες και για τον τύπο 1 και για τον τύπο 2. Ακόμα μέχρι και 70% μπορεί να μειωθεί η 
νεφροπάθεια, η νευροπάθεια, η αμφιβληστροπάθεια, όταν ρυθμιστεί ο διαβήτης. Η 
ρύθμιση του διαβήτη, δημιουργεί ένα φωτεινό μέλλον ενώ ο αρρύθμιστος διαβήτης είναι 
σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε όλες αυτές τις κακές συνέπειες που περιγράψαμε πριν. Πότε 
λέμε ότι ένα άτομο που έχει διαβήτη έχει ρυθμισμένο το ζάχαρο του και άρα δε θα έχει και 
αυτές τις επιπλοκές; Όταν το ζάχαρο νηστείας είναι κάτω από το 110, όταν το 
μεταγευματικό είναι κάτω από τα 140 για τους Αμερικάνους και κάτω από το 180 για 
τους Ευρωπαίους και όταν η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη είναι κάτω από το 7. Τότε 
λέμε ότι ο διαβήτης είναι ρυθμισμένος και τα άτομα που το έχουν, έχουν μεγάλες 
πιθανότητες να γλιτώσουν τις παραπάνω επιπλοκές που αναφέραμε. Εκτός όμως από 
αυτά δε θα πρέπει να ξεχνάνε να κάνουν όλες τις εξετάσεις και να μετράνε και να 
καταγράφουν τις μετρήσεις τους σε ένα ημερολόγιο, γιατί ξέρετε το ζάχαρο κατά την 
διάρκεια του 24ώρου από το τεχνητό πάγκρεας αλλάζει 8.600 φορές τιμή. 
Αντιλαμβάνεστε πως όταν κάποιος μετράει το ζάχαρο του κάθε μήνα μάλλον ξεγελάει τον 
εαυτό του παρά παρακολουθεί το ζάχαρο. Παρακολούθηση ζαχάρου σημαίνει ότι 
μετριέμαι τουλάχιστον 2 φορές την μέρα, τα καταγράφω και τα δείχνω στον θεραπευτή 
για να γίνετε σωστή παρακολούθηση και να δίνει τις οδηγίες που πρέπει. Εκτός από το 
ζάχαρο επαναλαμβάνω πρέπει να μετριέται η αρτηριακή πίεση, να γίνεται βυθοσκόπηση 
να ελέγχονται τα μάτια, να ελέγχεται η ενδεχόμενη νευροπάθεια, τα νεφρά με μια εξέταση 
που ονομάζεται μικρολευκωματινουρία και βεβαίως όλα τα δεδομένα να καταχωρούνται 
σε ένα ημερολόγιο, όπως είπα και πριν, για να μπορεί ο γιατρός να αξιοποιεί τα στοιχεία 
που έχει. Έτσι σήμερα εκτός από το να λέμε ότι τα άτομα με διαβήτη πρέπει να έχουν 
ζάχαρο ρυθμισμένο, όπως είπαμε πριν, πρέπει να έχουν υπόψη και όλα τα υπόλοιπα, να τα 
έχουν ρυθμισμένα. Σχετικά με το κάπνισμα, αδιαπραγμάτευτα απαγορεύεται στα άτομα 
με διαβήτη. Η πίεση να είναι κάτω από 130 η συστολική και κάτω από 80 η διαστολική. Η 
κακή χοληστερίνη να είναι κάτω από το 100, τα τριγλυκερίδια κάτω από 150 ή HDL να 
είναι όσο μπορούμε πιο ψηλά, να παίρνουν όλα τα άτομα άνω των 40 ετών μια μικρή 
δόση ασπιρίνης 100mg και να μην ξεχνάμε το θέμα της παχυσαρκίας, πρέπει να χάσουν τα 
παχύσαρκα άτομα 5% του σωματικού βάρους και πρέπει να τους δίνουμε οδηγίες για 
σωματική δραστηριότητα. Αυτό που λέγαμε πριν που είναι το μεγάλο αίτιο της αυξημένης 
επίπτωσης του διαβήτη, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας. Γενιές και γενιές 
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είναι η πραγματικότητα λοιπόν; Σήμερα όλα αυτά έχουν ανατραπεί και είναι κακοί μύθοι 
του κακού παρελθόντος. Ο Gary hall, χρυσός ολυμπιονίκης στην τελευταία ολυμπιάδα που 
έγινε στην Αθήνα, ήταν το 9ο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο που κέρδιζε σε επίπονο 
αγώνισμα, ελεύθερη κολύμβηση 50μ. και 100μ.. Ήταν 25 χρονών όταν το κέρδισε, είχε 
διαβήτη από τα δέκα του χρόνια και έκανε 5 φορές την ημέρα ινσουλίνη. Τίποτα δεν τον 
εμπόδισε από το να γίνει χρυσός ολυμπιονίκης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

, Ιατρός, ΔΣ Πειραιά τ. 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ιδρυτής Δημ. 
Επιχείρησης Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά 
(Συντονιστής): Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μελιδώνη. 
Να πούμε και δύο λόγια και να συγχαρούμε τον Πρόεδρο 
του Διαδημοτικού, τον κύριο Πατούλη και για το 
συγκεκριμένο συνέδριο, τον επικεφαλής Αντιδήμαρχο 
κύριο Καρβουνά. Το συνέδριο αυτό, όπως διαφαίνεται, 
είναι το καλύτερο από τα 5 που έχουν γίνει μέχρι 
στιγμής. Για μένα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, γιατί η 
δημοτική επιχείρηση την οποία διευθύνει και στην κυριολεξία έχει απογειώσει, ιδρύθηκε 
από τον υποφαινόμενο. Είναι δε συγκινητικό ότι στο τραπέζι αυτό σήμερα οι τρεις 
ομιλητές, να το πούμε ίσως πιο λαϊκά, η αφρόκρεμα, σε ότι έχει να κάνει με τον διαβήτη, 
άριστοι επιστήμονες και είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς και όχι μόνο γιατί ασχολούνται με 
το συγκεκριμένο θέμα που είναι η πιο ύπουλη αρρώστια της εποχής μας, αλλά και όσες 
φορές τους χρειαστήκαμε αρωγούς ήταν κοντά μας. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Ας 
δώσουμε το λόγο στον κύριο Καμαράτο. Ευχαριστώ πολύ. 

, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Αν. 
Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά: Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας για 
την τιμητική αυτή πρόσκληση που μας έδωσε την μεγάλη 
χαρά να βρισκόμαστε κοντά σας και να ανταλλάξουμε 
απόψεις πάνω σε θέματα υγείας. Στη φωτογραφία που 
βλέπετε, είναι το μέγαρο αυτό φωτισμένο το βράδυ. Η 
παγκόσμια κοινωνία ασχολείται με ένα θέμα το οποίο 
αφορά όλους μας. Οι διαστάσεις που έχει πάρει είναι 
μεγάλες και ανησυχητικές. Τι έγινε λοιπόν και αυτή η 

επιδημία εξαπλώθηκε. Στα τέλη της δεκαετίας του περασμένου αιώνα αναρωτήθηκαν αν 
είναι κάποιο γονίδιο, αν είναι κάποιο DNA, αν κάτι στον οργανισμό μας και έχουμε αυτή 
την παγκόσμια εκρηκτικότητα. Από ότι φαίνεται δεν οφείλεται σε κάποια μετάλλαξη 
γονιδίου. Ο διαβήτης λόγω των αλλαγών συνθηκών ζωής μας έχει εξαπλωθεί. Οι 
συνήθειες μας έχουν αλλάξει. Έχουμε γίνει οι άνθρωποι του βολέματος. Είναι λοιπόν, για 
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50% των αντρών με διαβήτη έχουν πρόβλημα στυτικής δυσλειτουργίας. Βεβαίως σήμερα 
πια ο διαβήτης είναι όλα αυτά τα πράγματα που σας περιέγραψα. Δε θεωρείται ένας 
παράγων κινδύνου για έμφραγμα, εγκεφαλικά επεισόδια αλλά θεωρείται ισοδύναμο 
καρδιαγγειακής νόσου, στεφανιαίας νόσου. Δηλαδή ο διαβητικός είναι σαν να έχει 
περάσει έμφραγμα. Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερα επιθετική θεραπεία. Όσον αφορά το 
διαβητικό πόδι, θα έχετε ακούσει κατά καιρούς διάφορα για τα προβλήματα στα πόδια 
εξαιτίας του διαβήτη και βλέπετε ότι το 70% των ακρωτηριασμών που δεν είναι από 
τροχαία οφείλεται στον διαβήτη. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ενότητα και με αυτή θα 
κλείσουμε. Ποιοι είναι οι στόχοι και ποιες οι παρεμβάσεις σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα 
που λέγεται διαβήτης και επιπλοκές του διαβήτη. Μια σειρά από μεγάλες τεκμηριωμένες 
προοπτικές μελέτες έχουν δείξει έμπρακτα πόσο ωφελεί η ρύθμιση του διαβήτη. Έχουμε 
μελέτες και για τον τύπο 1 και για τον τύπο 2. Ακόμα μέχρι και 70% μπορεί να μειωθεί η 
νεφροπάθεια, η νευροπάθεια, η αμφιβληστροπάθεια, όταν ρυθμιστεί ο διαβήτης. Η 
ρύθμιση του διαβήτη, δημιουργεί ένα φωτεινό μέλλον ενώ ο αρρύθμιστος διαβήτης είναι 
σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε όλες αυτές τις κακές συνέπειες που περιγράψαμε πριν. Πότε 
λέμε ότι ένα άτομο που έχει διαβήτη έχει ρυθμισμένο το ζάχαρο του και άρα δε θα έχει και 
αυτές τις επιπλοκές; Όταν το ζάχαρο νηστείας είναι κάτω από το 110, όταν το 
μεταγευματικό είναι κάτω από τα 140 για τους Αμερικάνους και κάτω από το 180 για 
τους Ευρωπαίους και όταν η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη είναι κάτω από το 7. Τότε 
λέμε ότι ο διαβήτης είναι ρυθμισμένος και τα άτομα που το έχουν, έχουν μεγάλες 
πιθανότητες να γλιτώσουν τις παραπάνω επιπλοκές που αναφέραμε. Εκτός όμως από 
αυτά δε θα πρέπει να ξεχνάνε να κάνουν όλες τις εξετάσεις και να μετράνε και να 
καταγράφουν τις μετρήσεις τους σε ένα ημερολόγιο, γιατί ξέρετε το ζάχαρο κατά την 
διάρκεια του 24ώρου από το τεχνητό πάγκρεας αλλάζει 8.600 φορές τιμή. 
Αντιλαμβάνεστε πως όταν κάποιος μετράει το ζάχαρο του κάθε μήνα μάλλον ξεγελάει τον 
εαυτό του παρά παρακολουθεί το ζάχαρο. Παρακολούθηση ζαχάρου σημαίνει ότι 
μετριέμαι τουλάχιστον 2 φορές την μέρα, τα καταγράφω και τα δείχνω στον θεραπευτή 
για να γίνετε σωστή παρακολούθηση και να δίνει τις οδηγίες που πρέπει. Εκτός από το 
ζάχαρο επαναλαμβάνω πρέπει να μετριέται η αρτηριακή πίεση, να γίνεται βυθοσκόπηση 
να ελέγχονται τα μάτια, να ελέγχεται η ενδεχόμενη νευροπάθεια, τα νεφρά με μια εξέταση 
που ονομάζεται μικρολευκωματινουρία και βεβαίως όλα τα δεδομένα να καταχωρούνται 
σε ένα ημερολόγιο, όπως είπα και πριν, για να μπορεί ο γιατρός να αξιοποιεί τα στοιχεία 
που έχει. Έτσι σήμερα εκτός από το να λέμε ότι τα άτομα με διαβήτη πρέπει να έχουν 
ζάχαρο ρυθμισμένο, όπως είπαμε πριν, πρέπει να έχουν υπόψη και όλα τα υπόλοιπα, να τα 
έχουν ρυθμισμένα. Σχετικά με το κάπνισμα, αδιαπραγμάτευτα απαγορεύεται στα άτομα 
με διαβήτη. Η πίεση να είναι κάτω από 130 η συστολική και κάτω από 80 η διαστολική. Η 
κακή χοληστερίνη να είναι κάτω από το 100, τα τριγλυκερίδια κάτω από 150 ή HDL να 
είναι όσο μπορούμε πιο ψηλά, να παίρνουν όλα τα άτομα άνω των 40 ετών μια μικρή 
δόση ασπιρίνης 100mg και να μην ξεχνάμε το θέμα της παχυσαρκίας, πρέπει να χάσουν τα 
παχύσαρκα άτομα 5% του σωματικού βάρους και πρέπει να τους δίνουμε οδηγίες για 
σωματική δραστηριότητα. Αυτό που λέγαμε πριν που είναι το μεγάλο αίτιο της αυξημένης 
επίπτωσης του διαβήτη, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας. Γενιές και γενιές 
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του διαβήτη, συνιστά παρέμβαση, αλλαγή τρόπου ζωής. Αυτό που σας είπε και ο κύριος 
Μελιδώνης, περπάτημα, αλλαγή γενικώς τρόπου ζωής. Αυτό είναι δεδομένο, de facto. Να 
μειώσουμε το σωματικό βάρος, πώς να το μειώσουμε; Να κάνουμε δίαιτες, να χάσουμε 
είκοσι κιλά όμως σε 10 μέρες δε γίνεται. Το 5% του αρχικού βάρους να χάσουμε, θα 
είμαστε ευχαριστημένοι. Πολλές φορές λέμε σωματική άσκηση και αρχίζουμε και κάνουμε 
κάτι πράγματα, πρέπει να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα δεν πάμε όμως για 
πρωταθλητισμό. Πάνε και κάνουν κάποια προγράμματα, τα οποία είναι αντίθετα προς τη 
σωματική τους κατάσταση. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να εξατομικεύεται στη σωματική 
άσκηση και να ακολουθεί ένα πρόγραμμα το οποίο να ολοκληρώνεται και να εφαρμόζεται 
ανάλογα. Παράδειγμα, ένας που έχει διαβήτη και αμφιβληστρειοπάθεια στα μάτια, δεν 
κάνει να κάνει αναερόβια άσκηση και να σηκώνει βάρη, γιατί μπορεί να πάθει αιμορραγία 
στον αμφιβληστροειδή. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, σε γενικές όμως γραμμές, 
αυτές οι ασκήσεις εδώ, είναι κατάλληλες για το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Στη 
λεγόμενη αερόβια άσκηση, αυξάνεται η καρδιακή παροχή και βοηθείται η κυκλοφορία 
γενικώς του αίματος σε όλα τα μέλη του οργανισμού. Οι αναερόβιες ασκήσεις, 
συνιστώνται τώρα τελευταία από την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, γιατί 
αυξάνουν τη δύναμη των μυών, αυξάνουν την ευστάθεια και την κινητικότητα, οπότε και 
η αναερόβια άσκηση ενδείκνυται. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε, βάζουμε ένα στόχο, περπατάμε 
τριάντα λεπτά, τρεις έως πέντε φορές την ημέρα, πολλές ημέρες της εβδομάδας, όσες 
μπορούμε, χρησιμοποιούμε βέβαια, αν υπάρχει πρόβλημα διαβήτη και τα ανάλογα 
παπούτσια που χρειάζονται και για να μην πλήττουμε και παίρνουμε και μια παρέα μαζί 
μας. Βάζουμε στόχους να ξεκινάμε σιγά-σιγά την άσκηση, και να έχουμε προοδευτική 
αύξηση. Μπορούμε να κάνουμε για παράδειγμα ένα πρόγραμμα άσκησης το πρωί πέντε με 
δέκα λεπτά, το μεσημέρι επίσης πέντε με δέκα λεπτά και το απόγευμα το ίδιο. Δεν είναι 
τίποτα και εσείς θα νιώσετε καλύτερα και ο οργανισμός σας θα είναι πολύ καλύτερος, σας 
διαβεβαιώνω γι’ αυτό. Υπάρχουν για ορισμένους φιλόδοξους και για μελέτες που 
χρησιμοποιούμε ενίοτε, κάτι μετρητές που βάζουμε στη ζώνη, οι οποίοι τι μετράνε, πόσα 
βήματα κάνουμε την ημέρα. Ορισμένα κινητά τηλέφωνα έχουν αυτό το πρόγραμμα και 
μετράνε πόσα βήματα κάνει κανείς την ημέρα. Γενικώς θεωρείται ότι 10.000 βήματα 
ημερησίως είναι ικανοποιητικότατα, είναι περίπου 5χλμ. Εάν κάποιος κατά τη διάρκεια 
της άσκησης νιώσει πόνο, δύσπνοια ή κάποια επιπλοκή, τότε καλό θα ήταν να τη 
σταματήσει και γενικώς να προσέχει το πρόγραμμα άσκησης πάρα πολύ γιατί συμβαίνουν 
διάφορες επιπλοκές. Τέλος υπάρχουν μερικά φάρμακα, δε θέλω να σταθώ στα φάρμακα, 
γιατί είναι η τελευταία λύση πάντοτε, εμείς προσπαθούμε να δώσουμε υγεία στον 
άνθρωπο με ότι φυσικότερο υπάρχει. Αλλά σε γενικές γραμμές θέλουμε να μειώσουμε το 
βάρος, να επιβλέπουμε τους στόχους, εάν χρειαστεί βέβαια και κάποια φαρμακευτική 
παρέμβαση, τότε υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν. Το πρόβλημα με τις 
αλλαγές του τρόπου ζωής είναι ότι μακροχρόνια δεν αποδίδουν. Στην αρχή είμαστε 
ενθουσιώδεις κάνουμε ένα πρόγραμμα, αλλάζουμε τρόπο συμπεριφοράς, αλλάζουμε 
διατροφή, αλλά αυτό κρατάει για πολύ λίγο. Θέλει συνεχή ενίσχυση και προσπάθεια. 
Βέβαια αυτοί που γυμνάζονται έχουν και μακροπρόθεσμα οφέλη και μετά το πέρας του 
προγράμματος αυτού. Βλέπουμε ότι όσοι γυμνάζονται μετά το τέλος της άσκησης, όταν τη 
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όσους είναι υπέρβαροι, σίγουρο ότι θα πάθουν έμφραγμα, διαβήτη, εγκεφαλικό κλπ; 
Φαίνεται ότι οι τύποι της παχυσαρκίας δεν είναι ίδιοι. Η παχυσαρκία η οποία αφορά την 
περιοχή της κοιλιάς είναι η λεγόμενη σπλαχνική παχυσαρκία, η οποία ευθύνεται για την 
αύξηση επιπολάσει νοσημάτων.  Άρα άνθρωποι που έχουν κατανομή λίπους περισσότερο 
στην κοιλιά και όχι στην περιφέρεια είναι αυτοί που κινδυνεύουν να έχουν επιπλοκές 
στην υγεία τους. Από μελέτες όσο αυξάνεται η περίμετρος της μέσης, τόσο αυξάνεται ο 
κίνδυνος να παρουσιαστεί ζαχαρώδης διαβήτης και άλλα νοσήματα. Έτσι αν θέλαμε να 
συνοψίσουμε, λίγο πριν την εμφάνιση του διαβήτη μεσολαβεί μια περίοδος 6,5 χρόνων. 
Μια περίοδος σιωπηλή, ύπουλη, επικίνδυνη. Τα 6 χρόνια αυτά λέγονται προδιαβήτης, 
αυτό είναι και το θέμα της ομιλίας μου. Ο προδιαβήτης είναι η κλινική κατάσταση πριν 
εκδηλωθεί η νόσος. Ο σκοπός της παγκόσμιας κοινωνίας είναι να προλάβουμε την 
εμφάνιση του. Σε αυτή την περίοδο του προδιαβήτη, ο οργανισμός προσπαθεί σ’ αυτή την 
κρίσιμη κατάσταση όπου του δίνουμε περισσότερο φαγητό, λίπος, να βγάζει άμυνα. 
Παράγει περισσότερη ινσουλίνη, κρατάει την τιμή του ζαχάρου κανονική, αλλά αυτό 
κάποια στιγμή κουράζεται με αποτέλεσμα να εμφανιστεί κλινικός διαβήτης. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που κάποιος μπορεί να μπει στο νοσοκομείο με ένα έμφραγμα, ένα 
εγκεφαλικό για παράδειγμα να είχε ζάχαρο και να μην το ήξερε. Έτσι λοιπόν πότε πρέπει 
κάποιος να κοιτάξει να προλάβει αυτή την επιπλοκή; Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και 
παγίδα για μερικούς συναδέλφους που δεν λαμβάνουν πολύ σοβαρά μερικές τιμές. Εάν 
κάποιος κάνει εξέταση ζαχάρου και η τιμή είναι πάνω από 100 είμαστε στην γκρίζα ζώνη 
που λένε, δηλαδή οποιαδήποτε τιμή νηστείας πάνω από 100 και κάτω από 100-125 θα 
υποβληθεί σε μια καμπύλη ζαχάρου. Εδώ ήθελα απλά να σας δείξω 3 μελέτες ζαχάρου, 
που έχουν γίνει σε προηγμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Οι βόρειες πόλεις της 
Ευρώπης είναι πολύ πιο προηγμένες από εμάς. Αν κάναμε ένα σωστό πρόγραμμα 
παρέμβασης και εδώ έγκειται η δυνατότητα που έχουν οι δημοτικές αρχές, οι οποίες 
πρέπει να αισθητοποιηθούν και αυτές στο θέμα της υγείας. Σε 50-70% των ατόμων 
μπορούσαν να προλάβουν την εμφάνιση του διαβήτη αν υπήρχε παρέμβαση. Η 
παρέμβαση θα ήταν η απλή παρακολούθηση της διατροφής και ένα πρόγραμμα άσκησης. 
Βέβαια πριν την εμφάνιση του διαβήτη τριπλασιάζεται η πιθανότητα εμφράγματος, 
εγκεφαλικού επεισοδίου ή κάποιας άλλης επιπλοκής. Ένας που έχει προδιαβήτη έχει 3 
φορές πιθανότητα να έχει κάποια επιπλοκή. Το αποτέλεσμα σε όλες αυτές τις μελέτες 
είναι ότι, όταν υπάρχει παρέμβαση υπάρχει πρόληψη. Τα ποσοστά είναι 70% αναστολή 
της εξέλιξης εμφάνισης με παρέμβαση. Είναι και ο τρόπος ζωής που είπαμε. Δοκιμάστηκαν 
και κάποια φάρμακα μήπως μπορούσαν να βοηθήσουν. Αυτές είναι οι επιπλοκές που 
μπορούν να εμφανιστούν σε άτομα που έχουν κατανομή λίπους στην κοιλιά, που έχουν 
κληρονομικό ιστορικό διαβήτη. Γυναίκες που είχανε διαβήτη στην κύηση. Εάν υπάρχει 
υπέρταση ή κάποιο ιστορικό κάποιας καρδιαγγειακής νόσου ή ένα ιστορικό λήψεως 
φαρμάκων που αυξάνουν το ζάχαρο. Έτσι λοιπόν ελέγχουμε αυτά τα άτομα. Πώς τα 
ελέγχουμε; Με μια καμπύλη ζαχάρου. Εάν η καμπύλη ζαχάρου είναι φυσιολογική, αυτή 
πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια. Η παρέμβαση τώρα είναι, εάν βρούμε αυτά 
τα άτομα τα οποία έχουν αυτή την προδιάθεση να εμφανίσουν διαβήτη, κάνουμε μια 
παρέμβαση στον τρόπο ζωής. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
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του διαβήτη, συνιστά παρέμβαση, αλλαγή τρόπου ζωής. Αυτό που σας είπε και ο κύριος 
Μελιδώνης, περπάτημα, αλλαγή γενικώς τρόπου ζωής. Αυτό είναι δεδομένο, de facto. Να 
μειώσουμε το σωματικό βάρος, πώς να το μειώσουμε; Να κάνουμε δίαιτες, να χάσουμε 
είκοσι κιλά όμως σε 10 μέρες δε γίνεται. Το 5% του αρχικού βάρους να χάσουμε, θα 
είμαστε ευχαριστημένοι. Πολλές φορές λέμε σωματική άσκηση και αρχίζουμε και κάνουμε 
κάτι πράγματα, πρέπει να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα δεν πάμε όμως για 
πρωταθλητισμό. Πάνε και κάνουν κάποια προγράμματα, τα οποία είναι αντίθετα προς τη 
σωματική τους κατάσταση. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να εξατομικεύεται στη σωματική 
άσκηση και να ακολουθεί ένα πρόγραμμα το οποίο να ολοκληρώνεται και να εφαρμόζεται 
ανάλογα. Παράδειγμα, ένας που έχει διαβήτη και αμφιβληστρειοπάθεια στα μάτια, δεν 
κάνει να κάνει αναερόβια άσκηση και να σηκώνει βάρη, γιατί μπορεί να πάθει αιμορραγία 
στον αμφιβληστροειδή. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, σε γενικές όμως γραμμές, 
αυτές οι ασκήσεις εδώ, είναι κατάλληλες για το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Στη 
λεγόμενη αερόβια άσκηση, αυξάνεται η καρδιακή παροχή και βοηθείται η κυκλοφορία 
γενικώς του αίματος σε όλα τα μέλη του οργανισμού. Οι αναερόβιες ασκήσεις, 
συνιστώνται τώρα τελευταία από την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, γιατί 
αυξάνουν τη δύναμη των μυών, αυξάνουν την ευστάθεια και την κινητικότητα, οπότε και 
η αναερόβια άσκηση ενδείκνυται. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε, βάζουμε ένα στόχο, περπατάμε 
τριάντα λεπτά, τρεις έως πέντε φορές την ημέρα, πολλές ημέρες της εβδομάδας, όσες 
μπορούμε, χρησιμοποιούμε βέβαια, αν υπάρχει πρόβλημα διαβήτη και τα ανάλογα 
παπούτσια που χρειάζονται και για να μην πλήττουμε και παίρνουμε και μια παρέα μαζί 
μας. Βάζουμε στόχους να ξεκινάμε σιγά-σιγά την άσκηση, και να έχουμε προοδευτική 
αύξηση. Μπορούμε να κάνουμε για παράδειγμα ένα πρόγραμμα άσκησης το πρωί πέντε με 
δέκα λεπτά, το μεσημέρι επίσης πέντε με δέκα λεπτά και το απόγευμα το ίδιο. Δεν είναι 
τίποτα και εσείς θα νιώσετε καλύτερα και ο οργανισμός σας θα είναι πολύ καλύτερος, σας 
διαβεβαιώνω γι’ αυτό. Υπάρχουν για ορισμένους φιλόδοξους και για μελέτες που 
χρησιμοποιούμε ενίοτε, κάτι μετρητές που βάζουμε στη ζώνη, οι οποίοι τι μετράνε, πόσα 
βήματα κάνουμε την ημέρα. Ορισμένα κινητά τηλέφωνα έχουν αυτό το πρόγραμμα και 
μετράνε πόσα βήματα κάνει κανείς την ημέρα. Γενικώς θεωρείται ότι 10.000 βήματα 
ημερησίως είναι ικανοποιητικότατα, είναι περίπου 5χλμ. Εάν κάποιος κατά τη διάρκεια 
της άσκησης νιώσει πόνο, δύσπνοια ή κάποια επιπλοκή, τότε καλό θα ήταν να τη 
σταματήσει και γενικώς να προσέχει το πρόγραμμα άσκησης πάρα πολύ γιατί συμβαίνουν 
διάφορες επιπλοκές. Τέλος υπάρχουν μερικά φάρμακα, δε θέλω να σταθώ στα φάρμακα, 
γιατί είναι η τελευταία λύση πάντοτε, εμείς προσπαθούμε να δώσουμε υγεία στον 
άνθρωπο με ότι φυσικότερο υπάρχει. Αλλά σε γενικές γραμμές θέλουμε να μειώσουμε το 
βάρος, να επιβλέπουμε τους στόχους, εάν χρειαστεί βέβαια και κάποια φαρμακευτική 
παρέμβαση, τότε υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν. Το πρόβλημα με τις 
αλλαγές του τρόπου ζωής είναι ότι μακροχρόνια δεν αποδίδουν. Στην αρχή είμαστε 
ενθουσιώδεις κάνουμε ένα πρόγραμμα, αλλάζουμε τρόπο συμπεριφοράς, αλλάζουμε 
διατροφή, αλλά αυτό κρατάει για πολύ λίγο. Θέλει συνεχή ενίσχυση και προσπάθεια. 
Βέβαια αυτοί που γυμνάζονται έχουν και μακροπρόθεσμα οφέλη και μετά το πέρας του 
προγράμματος αυτού. Βλέπουμε ότι όσοι γυμνάζονται μετά το τέλος της άσκησης, όταν τη 
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όσους είναι υπέρβαροι, σίγουρο ότι θα πάθουν έμφραγμα, διαβήτη, εγκεφαλικό κλπ; 
Φαίνεται ότι οι τύποι της παχυσαρκίας δεν είναι ίδιοι. Η παχυσαρκία η οποία αφορά την 
περιοχή της κοιλιάς είναι η λεγόμενη σπλαχνική παχυσαρκία, η οποία ευθύνεται για την 
αύξηση επιπολάσει νοσημάτων.  Άρα άνθρωποι που έχουν κατανομή λίπους περισσότερο 
στην κοιλιά και όχι στην περιφέρεια είναι αυτοί που κινδυνεύουν να έχουν επιπλοκές 
στην υγεία τους. Από μελέτες όσο αυξάνεται η περίμετρος της μέσης, τόσο αυξάνεται ο 
κίνδυνος να παρουσιαστεί ζαχαρώδης διαβήτης και άλλα νοσήματα. Έτσι αν θέλαμε να 
συνοψίσουμε, λίγο πριν την εμφάνιση του διαβήτη μεσολαβεί μια περίοδος 6,5 χρόνων. 
Μια περίοδος σιωπηλή, ύπουλη, επικίνδυνη. Τα 6 χρόνια αυτά λέγονται προδιαβήτης, 
αυτό είναι και το θέμα της ομιλίας μου. Ο προδιαβήτης είναι η κλινική κατάσταση πριν 
εκδηλωθεί η νόσος. Ο σκοπός της παγκόσμιας κοινωνίας είναι να προλάβουμε την 
εμφάνιση του. Σε αυτή την περίοδο του προδιαβήτη, ο οργανισμός προσπαθεί σ’ αυτή την 
κρίσιμη κατάσταση όπου του δίνουμε περισσότερο φαγητό, λίπος, να βγάζει άμυνα. 
Παράγει περισσότερη ινσουλίνη, κρατάει την τιμή του ζαχάρου κανονική, αλλά αυτό 
κάποια στιγμή κουράζεται με αποτέλεσμα να εμφανιστεί κλινικός διαβήτης. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που κάποιος μπορεί να μπει στο νοσοκομείο με ένα έμφραγμα, ένα 
εγκεφαλικό για παράδειγμα να είχε ζάχαρο και να μην το ήξερε. Έτσι λοιπόν πότε πρέπει 
κάποιος να κοιτάξει να προλάβει αυτή την επιπλοκή; Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και 
παγίδα για μερικούς συναδέλφους που δεν λαμβάνουν πολύ σοβαρά μερικές τιμές. Εάν 
κάποιος κάνει εξέταση ζαχάρου και η τιμή είναι πάνω από 100 είμαστε στην γκρίζα ζώνη 
που λένε, δηλαδή οποιαδήποτε τιμή νηστείας πάνω από 100 και κάτω από 100-125 θα 
υποβληθεί σε μια καμπύλη ζαχάρου. Εδώ ήθελα απλά να σας δείξω 3 μελέτες ζαχάρου, 
που έχουν γίνει σε προηγμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Οι βόρειες πόλεις της 
Ευρώπης είναι πολύ πιο προηγμένες από εμάς. Αν κάναμε ένα σωστό πρόγραμμα 
παρέμβασης και εδώ έγκειται η δυνατότητα που έχουν οι δημοτικές αρχές, οι οποίες 
πρέπει να αισθητοποιηθούν και αυτές στο θέμα της υγείας. Σε 50-70% των ατόμων 
μπορούσαν να προλάβουν την εμφάνιση του διαβήτη αν υπήρχε παρέμβαση. Η 
παρέμβαση θα ήταν η απλή παρακολούθηση της διατροφής και ένα πρόγραμμα άσκησης. 
Βέβαια πριν την εμφάνιση του διαβήτη τριπλασιάζεται η πιθανότητα εμφράγματος, 
εγκεφαλικού επεισοδίου ή κάποιας άλλης επιπλοκής. Ένας που έχει προδιαβήτη έχει 3 
φορές πιθανότητα να έχει κάποια επιπλοκή. Το αποτέλεσμα σε όλες αυτές τις μελέτες 
είναι ότι, όταν υπάρχει παρέμβαση υπάρχει πρόληψη. Τα ποσοστά είναι 70% αναστολή 
της εξέλιξης εμφάνισης με παρέμβαση. Είναι και ο τρόπος ζωής που είπαμε. Δοκιμάστηκαν 
και κάποια φάρμακα μήπως μπορούσαν να βοηθήσουν. Αυτές είναι οι επιπλοκές που 
μπορούν να εμφανιστούν σε άτομα που έχουν κατανομή λίπους στην κοιλιά, που έχουν 
κληρονομικό ιστορικό διαβήτη. Γυναίκες που είχανε διαβήτη στην κύηση. Εάν υπάρχει 
υπέρταση ή κάποιο ιστορικό κάποιας καρδιαγγειακής νόσου ή ένα ιστορικό λήψεως 
φαρμάκων που αυξάνουν το ζάχαρο. Έτσι λοιπόν ελέγχουμε αυτά τα άτομα. Πώς τα 
ελέγχουμε; Με μια καμπύλη ζαχάρου. Εάν η καμπύλη ζαχάρου είναι φυσιολογική, αυτή 
πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια. Η παρέμβαση τώρα είναι, εάν βρούμε αυτά 
τα άτομα τα οποία έχουν αυτή την προδιάθεση να εμφανίσουν διαβήτη, κάνουμε μια 
παρέμβαση στον τρόπο ζωής. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
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την ομιλία μου, λέγοντας σας ότι δεν υπάρχει ένα ζαχαράκι, δεν πειράζει θα κάνω μια 
δίαιτα και θα περάσει. Αλλά όσο πιο γρήγορα ρυθμίσουμε το διαβήτη μας, όσο πιο 
γρήγορα φτάσουμε στα φυσιολογικά όρια το ζάχαρο μας, τόσο πιο καλά θα φερθεί και 
εκείνο σε εμάς. Δηλαδή δε θα έχουμε κακή καθημερινή ζωή και δε θα έχουμε και 
επιπλοκές. Τι θα πει όμως ρυθμίζουμε το διαβήτη μας; Δυστυχώς, δεν μπορώ να σας πω 
θεραπεύουμε, μπορούμε να έχουμε διάφορα θεραπευτικά σχήματα αλλά δυστυχώς, δε 
θεραπεύεται. Όποιος σας πει ότι είχα κάποιο ζαχαράκι, το 2002, αλλά τώρα δεν έχω, δεν 
ξέρει τι του γίνεται. Το ζάχαρο λοιπόν δε θεραπεύεται, αλλά ρυθμίζεται. Τι θα πει ρύθμιση; 
Ρύθμιση θα πει να έχω ένα πολύ καλό ζάχαρο νηστείας που να είναι κοντά στα 
φυσιολογικά, δηλαδή κάτω από 1,20, ένα πολύ καλό ζάχαρο δύο ώρες μετά το φαγητό, 
δηλαδή μέχρι 1,50-1,60. Πάντα μετράμε δύο ώρες μετά το φαγητό και έχουμε μια πολύ 
καλή γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη που σημαίνει ότι στους τρεις τελευταίους μήνες, εάν 
έχω ένα πολύ καλό ζάχαρο, η γλυκοζυλιωμένη μου θα είναι κάτω από 7. Πώς μπορούν να 
συμμετέχουν, όσοι έχουν διαβήτη, στη ρύθμιση του; Κάνοντας μετρήσεις, 
παρακολουθώντας το ζάχαρο τους, χωρίς να βγάζουν άχρηστα τα μηχανάκια αν έχει 
νούμερα που δεν τους αρέσουν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να μετράμε το ζάχαρο στο αίμα 
μας. Μπορούμε να μετράμε το ζάχαρο στα ούρα, αλλά αυτό είναι παρωχημένο. Είναι για 
μοναχικούς ανθρώπους που δεν μπορούν να έχουν μετρητές ή δεν μπορούν να τους 
χρησιμοποιήσουν. Γιατί το ζάχαρο θέλουμε να είναι κοντά στα φυσιολογικά όρια και το 
ζάχαρο στα ούρα αρχίζει να δείχνει μόνο όταν είναι πάνω από 1,80 που δεν είναι ο στόχος 
μας. Έτσι λοιπόν στις μέρες μας, υπάρχουν πολλοί μετρητές, τα ασφαλιστικά ταμεία 
δίνουν αρκετές ταινίες για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κάνει πολλές δόσεις ινσουλίνης την 
ημέρα, δε χρειάζεται να μετράει 5 και 6 φορές, αρκεί να κάνει τακτικές μετρήσεις, αλλά 
όχι πάρα πολλές στη διάρκεια της ημέρας. Όλοι οι μετρητές που υπάρχουν είναι πάρα 
πολύ καλοί και πάντα πρέπει να τσεκάρουμε, αν τα μηχανάκια μας δουλεύουν καλά και 
όχι να έχουμε τρία τέσσερα και να μετράμε και στα τέσσερα για να βρίσκουμε άλλο 
νούμερο και να μην μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Βέβαια αυτό είναι καλό να 
καταγράφουμε το ζάχαρο μας, για να μπορούμε να το συζητάμε με το θεράποντα ιατρό. 
Επίσης πιο προηγμένα πρέπει να μαθαίνουμε, ασχέτως αν τα χρησιμοποιούμε ή όχι, 
καινούρια σχήματα. Υπάρχει ένας τρόπος που μετράει το ζάχαρο κάθε πέντε λεπτά. Ο 
γιατρός, αν το χρειάζεται να το συστήσει για να μπορέσει να δει αυτό που είπε ο κύριος 
Μελιδώνης, ότι 8.500 φορές, αλλάζει το ζάχαρο μέσα μας. Έτσι λοιπόν, όταν δει αυτό το 
διάγραμμα ο γιατρός, που είναι η συνεχή μέτρηση του ζαχάρου αίματος, θα μας δώσει και 
την πιο κατάλληλη θεραπεία. Αυτό είναι κάπως πιο προηγμένο, δεν είναι της καθημερινής 
ζωής και δεν είναι απαραίτητο να το βάλουνε όλοι. Αυτό που μπορεί να κάνουν όλοι είναι 
να μετράνε το ζάχαρο τους με τους μετρητές, εάν έχουν ζάχαρο και βέβαια πώς μπορούν 
αλλιώς να συμμετέχουν στη ρύθμιση εκτός από το να μετρούν. Με το να τηρούνται 
ορισμένοι κανόνες. Ένας από τους κανόνες, είναι να τρώμε με μέτρο. Δεν υπάρχουν 
διαβητογόνες ή διαβητικές τροφές, όλες οι τροφές πρέπει να είναι με μέτρο. Όλα τα 
φαγητά δεν είναι, αυτό επιτρέπεται και μπορώ να φάω όσο θέλω, αυτό απαγορεύεται, δεν 
τρώω καθόλου. Μπορούμε λοιπόν από όλες τις τροφές, να φάμε με μέτρο και απ’ όλα. 
Αρκεί να είναι μοιρασμένο στη διάρκεια της ημέρας το φαγητό. Όλοι πρέπει να τρώμε 
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σταματήσουν για πολλά χρόνια προστατεύονται από αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια όσον 
αφορά τη διατροφή, ακούσατε πολλά πράγματα και από τους προηγούμενους ομιλητές, 
δε μας βοηθά και η βιομηχανία τροφίμων καθώς μας “πασάρει”, μας δίνει τροφές που 
έχουν πολλά κεκορεσμένα λιπαρά, βλαβερές τροφές. Το γεύμα που θα φάτε έχει περίπου 
1600 θερμίδες. Βλέπω και πολύ νέο κόσμο στο ακροατήριο και χαίρομαι γι’ αυτό, αλλά θα 
πάτε το μεσημέρι σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα έτοιμου φαγητού και θα πάρετε ένα 
burger, μια πατάτες τηγανιτές και ένα αναψυκτικό και αυτές είναι 1600 θερμίδες. Είναι 
μεγάλο ποσό και το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι λίπος και αυτό είναι το χειρότερο. 
Άλλο ένα κακό βέβαια των εταιρειών είναι ότι αυξάνονται οι τιμές των όσπριων, των 
λαχανικών και των δημητριακών και μειώνονται οι τιμές των fast food με αποτέλεσμα να 
είναι και πιο προσιτές. Το συμπέρασμα λοιπόν από αυτή την ομιλία θα ήταν ότι η 
πρόληψη του διαβήτη και της παχυσαρκίας, απαιτεί κάποια συντονισμένη πολιτική, η 
οποία ξεκινάει από τον πολίτη, τον τοπικό φορέα το δήμο, το νοσοκομείο, το γενικό 
γιατρό, την πρωτοβάθμια περίθαλψη και από όλους αυτούς που εμπλέκονται στην υγεία 
του πολίτη. Πρέπει να υπάρχει μια κεντρικά κατευθυνόμενη φροντίδα για το αστικό 
περιβάλλον, τη συγκοινωνία, την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Στα 
κυλικεία, στα σχολεία να υπάρχει ένας έλεγχος, τι πουλιέται, τι δεν πουλιέται. Να 
ξεκινήσουμε από μικρά. Ήμασταν το καμάρι της Ευρώπης, οι τελευταίοι στα εμφράγματα, 
ήρθαν οι Σουηδοί στην Κρήτη για να δουν γιατί δεν παθαίνουμε έμφραγμα και τώρα 
είμαστε οι χειρότεροι. Τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, που με ακούσατε. Στο 
νοσοκομείο είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούμε να παρέχουμε κάποια 
ποιοτική περίθαλψη με το δημόσιο σύστημα υγείας. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις, έχουμε 
ανάγκη από κρεβάτια, από ένα τμήμα διαβητικών για να νοσηλεύουμε τους διαβητικούς. 
Να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερη περίθαλψη και μιας και είμαστε σε αυτή την ωραία 
πόλη εκτός από το λιμάνι, υπάρχει και το μικρολίμανο, το οποίο είναι για εμένα η πιο 
αγαπημένη μου περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. 

, Ιατρός, ΔΣ Πειραιά τ. Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
Ιδρυτής Δημ. Επιχείρησης Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά (Συντονιστής):  Να 
ευχαριστήσουμε τον κύριο Καμαράτο και να δώσουμε αμέσως το λόγο στην κυρία 
Ηρακλειανού, για να μας πει τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης του διαβήτη. 

, Παθολόγος Διαβητολόγος, Αν. 
Διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά: 
Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι λίγο δύσκολη, αλλά θα 
προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα με πιο 
αισιόδοξο μήνυμα. Γιατί όπως ακούσατε, ο διαβήτης 
είναι μια επιδημία, που έχει πολλά κακά και ίσως μας 
περιμένουν και χειρότερα. Ας δούμε όμως λιγάκι, τι 
μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω. Είδατε ότι υπάρχουν 
λύσεις και ως προς την πρόληψη του διαβήτη. Ας δούμε 
αν υπάρχουν και θεραπευτικά σχήματα που μας 
βοηθάνε να κάνουμε το διαβήτη μας πιο εύκολο και πιο ανώδυνο. Έτσι λοιπόν ξεκινάω 
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την ομιλία μου, λέγοντας σας ότι δεν υπάρχει ένα ζαχαράκι, δεν πειράζει θα κάνω μια 
δίαιτα και θα περάσει. Αλλά όσο πιο γρήγορα ρυθμίσουμε το διαβήτη μας, όσο πιο 
γρήγορα φτάσουμε στα φυσιολογικά όρια το ζάχαρο μας, τόσο πιο καλά θα φερθεί και 
εκείνο σε εμάς. Δηλαδή δε θα έχουμε κακή καθημερινή ζωή και δε θα έχουμε και 
επιπλοκές. Τι θα πει όμως ρυθμίζουμε το διαβήτη μας; Δυστυχώς, δεν μπορώ να σας πω 
θεραπεύουμε, μπορούμε να έχουμε διάφορα θεραπευτικά σχήματα αλλά δυστυχώς, δε 
θεραπεύεται. Όποιος σας πει ότι είχα κάποιο ζαχαράκι, το 2002, αλλά τώρα δεν έχω, δεν 
ξέρει τι του γίνεται. Το ζάχαρο λοιπόν δε θεραπεύεται, αλλά ρυθμίζεται. Τι θα πει ρύθμιση; 
Ρύθμιση θα πει να έχω ένα πολύ καλό ζάχαρο νηστείας που να είναι κοντά στα 
φυσιολογικά, δηλαδή κάτω από 1,20, ένα πολύ καλό ζάχαρο δύο ώρες μετά το φαγητό, 
δηλαδή μέχρι 1,50-1,60. Πάντα μετράμε δύο ώρες μετά το φαγητό και έχουμε μια πολύ 
καλή γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη που σημαίνει ότι στους τρεις τελευταίους μήνες, εάν 
έχω ένα πολύ καλό ζάχαρο, η γλυκοζυλιωμένη μου θα είναι κάτω από 7. Πώς μπορούν να 
συμμετέχουν, όσοι έχουν διαβήτη, στη ρύθμιση του; Κάνοντας μετρήσεις, 
παρακολουθώντας το ζάχαρο τους, χωρίς να βγάζουν άχρηστα τα μηχανάκια αν έχει 
νούμερα που δεν τους αρέσουν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να μετράμε το ζάχαρο στο αίμα 
μας. Μπορούμε να μετράμε το ζάχαρο στα ούρα, αλλά αυτό είναι παρωχημένο. Είναι για 
μοναχικούς ανθρώπους που δεν μπορούν να έχουν μετρητές ή δεν μπορούν να τους 
χρησιμοποιήσουν. Γιατί το ζάχαρο θέλουμε να είναι κοντά στα φυσιολογικά όρια και το 
ζάχαρο στα ούρα αρχίζει να δείχνει μόνο όταν είναι πάνω από 1,80 που δεν είναι ο στόχος 
μας. Έτσι λοιπόν στις μέρες μας, υπάρχουν πολλοί μετρητές, τα ασφαλιστικά ταμεία 
δίνουν αρκετές ταινίες για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κάνει πολλές δόσεις ινσουλίνης την 
ημέρα, δε χρειάζεται να μετράει 5 και 6 φορές, αρκεί να κάνει τακτικές μετρήσεις, αλλά 
όχι πάρα πολλές στη διάρκεια της ημέρας. Όλοι οι μετρητές που υπάρχουν είναι πάρα 
πολύ καλοί και πάντα πρέπει να τσεκάρουμε, αν τα μηχανάκια μας δουλεύουν καλά και 
όχι να έχουμε τρία τέσσερα και να μετράμε και στα τέσσερα για να βρίσκουμε άλλο 
νούμερο και να μην μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Βέβαια αυτό είναι καλό να 
καταγράφουμε το ζάχαρο μας, για να μπορούμε να το συζητάμε με το θεράποντα ιατρό. 
Επίσης πιο προηγμένα πρέπει να μαθαίνουμε, ασχέτως αν τα χρησιμοποιούμε ή όχι, 
καινούρια σχήματα. Υπάρχει ένας τρόπος που μετράει το ζάχαρο κάθε πέντε λεπτά. Ο 
γιατρός, αν το χρειάζεται να το συστήσει για να μπορέσει να δει αυτό που είπε ο κύριος 
Μελιδώνης, ότι 8.500 φορές, αλλάζει το ζάχαρο μέσα μας. Έτσι λοιπόν, όταν δει αυτό το 
διάγραμμα ο γιατρός, που είναι η συνεχή μέτρηση του ζαχάρου αίματος, θα μας δώσει και 
την πιο κατάλληλη θεραπεία. Αυτό είναι κάπως πιο προηγμένο, δεν είναι της καθημερινής 
ζωής και δεν είναι απαραίτητο να το βάλουνε όλοι. Αυτό που μπορεί να κάνουν όλοι είναι 
να μετράνε το ζάχαρο τους με τους μετρητές, εάν έχουν ζάχαρο και βέβαια πώς μπορούν 
αλλιώς να συμμετέχουν στη ρύθμιση εκτός από το να μετρούν. Με το να τηρούνται 
ορισμένοι κανόνες. Ένας από τους κανόνες, είναι να τρώμε με μέτρο. Δεν υπάρχουν 
διαβητογόνες ή διαβητικές τροφές, όλες οι τροφές πρέπει να είναι με μέτρο. Όλα τα 
φαγητά δεν είναι, αυτό επιτρέπεται και μπορώ να φάω όσο θέλω, αυτό απαγορεύεται, δεν 
τρώω καθόλου. Μπορούμε λοιπόν από όλες τις τροφές, να φάμε με μέτρο και απ’ όλα. 
Αρκεί να είναι μοιρασμένο στη διάρκεια της ημέρας το φαγητό. Όλοι πρέπει να τρώμε 
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σταματήσουν για πολλά χρόνια προστατεύονται από αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια όσον 
αφορά τη διατροφή, ακούσατε πολλά πράγματα και από τους προηγούμενους ομιλητές, 
δε μας βοηθά και η βιομηχανία τροφίμων καθώς μας “πασάρει”, μας δίνει τροφές που 
έχουν πολλά κεκορεσμένα λιπαρά, βλαβερές τροφές. Το γεύμα που θα φάτε έχει περίπου 
1600 θερμίδες. Βλέπω και πολύ νέο κόσμο στο ακροατήριο και χαίρομαι γι’ αυτό, αλλά θα 
πάτε το μεσημέρι σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα έτοιμου φαγητού και θα πάρετε ένα 
burger, μια πατάτες τηγανιτές και ένα αναψυκτικό και αυτές είναι 1600 θερμίδες. Είναι 
μεγάλο ποσό και το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι λίπος και αυτό είναι το χειρότερο. 
Άλλο ένα κακό βέβαια των εταιρειών είναι ότι αυξάνονται οι τιμές των όσπριων, των 
λαχανικών και των δημητριακών και μειώνονται οι τιμές των fast food με αποτέλεσμα να 
είναι και πιο προσιτές. Το συμπέρασμα λοιπόν από αυτή την ομιλία θα ήταν ότι η 
πρόληψη του διαβήτη και της παχυσαρκίας, απαιτεί κάποια συντονισμένη πολιτική, η 
οποία ξεκινάει από τον πολίτη, τον τοπικό φορέα το δήμο, το νοσοκομείο, το γενικό 
γιατρό, την πρωτοβάθμια περίθαλψη και από όλους αυτούς που εμπλέκονται στην υγεία 
του πολίτη. Πρέπει να υπάρχει μια κεντρικά κατευθυνόμενη φροντίδα για το αστικό 
περιβάλλον, τη συγκοινωνία, την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Στα 
κυλικεία, στα σχολεία να υπάρχει ένας έλεγχος, τι πουλιέται, τι δεν πουλιέται. Να 
ξεκινήσουμε από μικρά. Ήμασταν το καμάρι της Ευρώπης, οι τελευταίοι στα εμφράγματα, 
ήρθαν οι Σουηδοί στην Κρήτη για να δουν γιατί δεν παθαίνουμε έμφραγμα και τώρα 
είμαστε οι χειρότεροι. Τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, που με ακούσατε. Στο 
νοσοκομείο είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούμε να παρέχουμε κάποια 
ποιοτική περίθαλψη με το δημόσιο σύστημα υγείας. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις, έχουμε 
ανάγκη από κρεβάτια, από ένα τμήμα διαβητικών για να νοσηλεύουμε τους διαβητικούς. 
Να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερη περίθαλψη και μιας και είμαστε σε αυτή την ωραία 
πόλη εκτός από το λιμάνι, υπάρχει και το μικρολίμανο, το οποίο είναι για εμένα η πιο 
αγαπημένη μου περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. 

, Ιατρός, ΔΣ Πειραιά τ. Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
Ιδρυτής Δημ. Επιχείρησης Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά (Συντονιστής):  Να 
ευχαριστήσουμε τον κύριο Καμαράτο και να δώσουμε αμέσως το λόγο στην κυρία 
Ηρακλειανού, για να μας πει τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης του διαβήτη. 

, Παθολόγος Διαβητολόγος, Αν. 
Διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά: 
Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι λίγο δύσκολη, αλλά θα 
προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα με πιο 
αισιόδοξο μήνυμα. Γιατί όπως ακούσατε, ο διαβήτης 
είναι μια επιδημία, που έχει πολλά κακά και ίσως μας 
περιμένουν και χειρότερα. Ας δούμε όμως λιγάκι, τι 
μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω. Είδατε ότι υπάρχουν 
λύσεις και ως προς την πρόληψη του διαβήτη. Ας δούμε 
αν υπάρχουν και θεραπευτικά σχήματα που μας 
βοηθάνε να κάνουμε το διαβήτη μας πιο εύκολο και πιο ανώδυνο. Έτσι λοιπόν ξεκινάω 
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κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας, γιατί θα πούμε μετά για το διαβήτη τύπου 2. Στο 
διαβήτη τύπου 1, η ινσουλίνη είναι ελάχιστη ή και καθόλου, όταν πλέον το διαβητικό 
άτομο, ο τύπου 1 πέσει σε κώμα, αλλά μπορεί να έχει για πολύ καιρό λίγη ινσουλίνη και 
είναι μεγάλο το ζάχαρο του, έχει πλημμυρίσει ο οργανισμός του από ζάχαρο. Ευτυχώς στις 
ημέρες μας, δεν είμαστε τόσο πολύ αυστηροί. Στη δεκαετία του 80, είχαμε κάνει πάρα 
πολλούς ανθρώπους δυστυχισμένους. Έπρεπε να τρώνε ξερό ψωμί, χόρτα, ξερή μπριζόλα 
ή σκέτο ψάρι. Τώρα ευτυχώς στις μέρες μας, η τεχνολογία, έχει φτιάξει καινούριες 
ινσουλίνες, έχει φτιάξει καινούριες μεθόδους, που έτσι μπορούμε να κάνουμε μια 
ινσουλίνη, να χρησιμοποιήσουμε μια ινσουλίνη ή κάποιες ινσουλίνες που να ταιριάζει στα 
μέτρα του κάθε ανθρώπου, που έχει διαβήτη. Έτσι λοιπόν ένας τρόπος, είναι να κάνει δύο 
ενέσεις την ημέρα. Δεν υπάρχει λογική να κάνει άλλη θεραπεία, ένας άνθρωπος που δεν 
έχει ινσουλίνη. Είναι να του δώσουμε χάπια, για να βγάλει ινσουλίνη; Αφού δεν έχει. Έτσι 
λοιπόν πρέπει να κάνει ινσουλίνη και την ινσουλίνη μπορεί να την πάρει δυο φορές την 
ημέρα. Είτε με την μορφή μείγματος, είτε με τη μορφή απλής ινσουλίνης παρατεταμένης. 
Αυτό δε μοιάζει με το φυσιολογικό, όμως για πολλά χρόνια οι άνθρωποι το 
χρησιμοποιούσαν αυτό γιατί τρυπιόντουσαν μόνο δυο φορές την ημέρα. Μπορεί να κάνει 
τρία μείγματα την ημέρα, δηλαδή τρεις ενέσεις την ημέρα. Μπορεί να κάνει, πάρα πολλές 
ενέσεις την ημέρα και σε αυτό μας βοηθάνε πολύ τα στυλό, οι προγεμισμένες ινσουλίνες. 
Εύκολα, δε χρειάζονται ψυγεία, δε χρειάζονται βαμβάκι, δε χρειάζονται οινοπνεύματα, 
είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή των ανθρώπων που χρησιμοποιούν ινσουλίνη. Αυτό, παρόλο 
που το κίτρινο δε φαίνεται ωραία σε αυτή τη διαφάνεια, στα φυσιολογικά άτομα, βγάζει 
λίγη ινσουλίνη ο ανθρώπινος οργανισμός για τις καθημερινές του ανάγκες, είτε φάει, είτε 
δε φάει, αλλά όταν φάει βγάζει λόγο παραπάνω. Αυτό θέλαμε να μιμηθούμε. Υπάρχουνε 
τρόποι τώρα με τις καινούριες ινσουλίνες, που χρησιμοποιείται μια βασική ινσουλίνη, η 
οποία είναι για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, είτε 
φάνε, είτε δε φάνε και υπάρχουνε ινσουλίνες που δίνονται λίγο πριν από το φαγητό, για 
να φάνε όποτε θέλουν και όσο θέλουν. Σκεφτείτε πόσο εύκολη είναι η ζωή των ανθρώπων 
αυτών. Πιο προηγμένα, υπάρχει και η αντλία της ινσουλίνης που κερδίζει αρκετό έδαφος 
στους ανθρώπους που έχουν κυρίως διαβήτη τύπου 1. Αυτή τη είναι; Είναι μια συσκευή, 
τύπου σαν κινητό τηλέφωνο, που μπαίνει μέσα η ινσουλίνη και τρέχει συνέχεια μέσα στον 
οργανισμό. Είναι ανώδυνο, είναι εύκολο, θέλει όμως γνώση. Δεν μπορεί να το βάλει ένας 
άνθρωπος αυτό και να πει απαλλάχτηκα. Πρέπει να το παρακολουθεί και να το ρυθμίζει 
συνέχεια. Έχει ατού και έχει μια πολύ καλύτερη ρύθμιση, έχει ατού το ότι τρυπιέται μία 
φορά μόνο κάθε τρεις μέρες, έχει καλύτερο ζάχαρο, αλλά δεν μπορεί να το κάνεις στην 
τύχη. Δεν μπορεί να το βάλει ένας άνθρωπος και να πει, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι λοιπόν 
είναι ένα εντατικοποιημένο σχήμα η ινσουλίνη, ότι αποφεύγει τις πολλές υπογλυκαιμίες 
που δεν τις καταλαβαίνει. Μπορεί σε έναν ασταθή διαβήτη να συμβεί αυτό, σε μια 
γυναίκα τύπου 1 που είναι έγκυος και αν έχει πολύπλοκη ζωή, δύσκολη ζωή. Αυτό τα 
κάνει όλα ευκολότερα, που δε θα κουβαλάει και μαζί τους στυλό ινσουλίνης. Τα 
μειονεκτήματα, είναι αυτό που σας είπα, ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίος. Δεν μπορεί να 
είναι ένας άνθρωπος που απλώς έβαλε την ινσουλίνη και τελείωσε. Ότι θα πρέπει να 
μετριέται πολλές φορές την ημέρα, ότι μπορεί να κάνει φλεγμονές, δεν τις έχουμε δει. 
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υγιεινά, κανένας δεν μπορεί να φάει όσο λίπος θέλει, ακόμα και αν θεωρεί τον εαυτό του 
υγιή, ή να φάει όσα γλυκά θέλει, γιατί η παχυσαρκία παραμονεύει. Έτσι λοιπόν οι 
διαβητικοί, όπως και όλοι οι άλλοι άνθρωποι, πρέπει να τηρούμε τους κανόνες της 
υγιεινής διατροφής. Ασφαλώς πρέπει να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους, δεν μπορούμε να 
αδυνατίζουμε απότομα και ότι βλέπουν τα παιδιά μας, γιατί ότι κάνουν οι μεγάλοι, τα 
παιδιά το επαναλαμβάνουν. Αν λοιπόν και εμείς δεν τρώμε σωστά, δεν μπορούμε να 
περιμένουμε και τα παιδιά μας να φάνε σωστά. Ένα άλλο πράγμα που μπορούμε να 
κάνουμε για να ρυθμίσουμε το διαβήτη, όχι μόνο για να τον προλάβουμε όπως είπε ο 
κύριος Καμαράτος, είναι να κάνουμε άσκηση. Βέβαια άσκηση δεν είναι να τρώμε μπροστά 
στην τηλεόραση, δεν είναι να πίνουμε καφέδες, να έχουμε βγει στην καφετέρια που 
έχουμε πάει με το αυτοκίνητο μας, ούτε είναι να κάνουμε περίεργα πράγματα. Αυτά, οι 
πρωταθλητισμοί, τα περίεργα αθλήματα, δυστυχώς για την Ελλάδα, δεν ισχύουν. Εδώ 
στην Ελλάδα που έχουμε και μπόλικη θάλασσα, δεν κάνουμε οι περισσότεροι μπάνιο, δεν 
κάνουμε κολύμβηση που είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση. Αλλά μπορούμε να πάμε το 
παιδί μας στο σχολείο, μπορούμε να ψωνίσουμε από ένα πιο μακρινό μανάβικο ή από ένα 
πιο μακρινό supermarket και να περπατήσουμε. Μπορούμε να ασχοληθούμε με πράγματα 
που μας αρέσουν, όπως είναι η κηπουρική, ή να ανεβαίνουμε τη σκάλα του σπιτιού μας 
αντί να ανεβαίνουμε με το ασανσέρ. Ασφαλώς, κάτι που πρέπει να κάνουμε είναι να 
κόψουμε το τσιγάρο, για το οποίο έχουν πει πολλά οι τηλεοράσεις και άλλοι επιστήμονες, 
δε θα επιμείνω. Οπωσδήποτε θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα πόδια μας, πρέπει 
να έχουμε καλή πίεση και η πίεση για τους ανθρώπους που έχουν διαβήτη, να είναι 13 με 
8. Είτε είναι συγκινημένοι, είτε είναι στεναχωρημένοι, είτε παίρνουν φάρμακα, είτε δεν 
παίρνουν. Ο στόχος λοιπόν είναι να έχουν καλή πίεση και πολύ καλά λιπίδια. Μπορούμε να 
αλλάξουμε αυτά τα πράγματα, είναι μεν πολύ ωραία στα λόγια, είναι δε πολύ δύσκολο 
στην πράξη. Δηλαδή αν τηρήσουμε τη μεσογειακή διατροφή και τρώμε αρκετά φρούτα, 
λαχανικά, όσπρια, πίνουμε ένα ή δύο ποτήρια κρασί την ημέρα, κάνουμε μια μικρή άσκηση 
και αποφύγουμε το τσιγάρο, τότε μειώνεται πάνω από το μισό, δηλαδή γύρω στο 65%, 
από αυτούς που πεθαίνουν από την καρδιά τους. Έτσι λοιπόν είναι ένας πάρα πολύ καλός 
στόχος και ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο, να κάνουμε υγιεινή ζωή. Έτσι λοιπόν, ο 
διαβητικός πρέπει να κάνει αυτά που σας είπα προηγούμενα, αλλά δε φτάνει. Πρέπει να 
πάρει φάρμακα, και μάλιστα έχει πάρα πολλά όπλα για να το κάνει αυτό. Έχει πολλά όπλα 
για να μπορέσει να είναι καλά ρυθμισμένος. Όσον αφορά το διαβητικό τύπου 1 που σας 
είπε ο κύριος Μελιδώνης, είναι το παιδί το οποίο είναι ισχνό, είναι καχεκτικό, σαν απεργός 
πείνας και το οποίο, αφού πήρε την ινσουλίνη, δέστε το θαύμα αυτής της ορμόνης. Έτσι 
λοιπόν αυτό το παιδί, έζησε και έζησε και αρκετά χρόνια με την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη 
λοιπόν είναι μια ορμόνη, η οποία στο διαβήτη τύπου 1, δεν υπάρχει, είναι το κλειδί για να 
μπορέσει να μπει η γλυκόζη μέσα στα κύτταρα και να γίνει ενέργεια, γιατί όταν δεν 
υπάρχει ενέργεια, γίνεται καχεξία και υποφέρουν τα παιδιά και χαμηλώνει το ζάχαρο στο 
αίμα. Δίνει ενέργεια μέσα στα κύτταρα και χαμηλώνει το ζάχαρο στο αίμα. Όπως επίσης, 
αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να ξέρουμε ότι στο διαβητικό τύπου 1, 
δεν υπάρχει αυτό το κλειδί και δεν υπάρχει ινσουλίνη. Στο διαβητικό τύπου 2, για πολλά 
χρόνια υπάρχει αυτό το κλειδί, αλλά δυστυχώς η κλειδαριά δεν ταιριάζει. Έτσι λοιπόν, 
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κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας, γιατί θα πούμε μετά για το διαβήτη τύπου 2. Στο 
διαβήτη τύπου 1, η ινσουλίνη είναι ελάχιστη ή και καθόλου, όταν πλέον το διαβητικό 
άτομο, ο τύπου 1 πέσει σε κώμα, αλλά μπορεί να έχει για πολύ καιρό λίγη ινσουλίνη και 
είναι μεγάλο το ζάχαρο του, έχει πλημμυρίσει ο οργανισμός του από ζάχαρο. Ευτυχώς στις 
ημέρες μας, δεν είμαστε τόσο πολύ αυστηροί. Στη δεκαετία του 80, είχαμε κάνει πάρα 
πολλούς ανθρώπους δυστυχισμένους. Έπρεπε να τρώνε ξερό ψωμί, χόρτα, ξερή μπριζόλα 
ή σκέτο ψάρι. Τώρα ευτυχώς στις μέρες μας, η τεχνολογία, έχει φτιάξει καινούριες 
ινσουλίνες, έχει φτιάξει καινούριες μεθόδους, που έτσι μπορούμε να κάνουμε μια 
ινσουλίνη, να χρησιμοποιήσουμε μια ινσουλίνη ή κάποιες ινσουλίνες που να ταιριάζει στα 
μέτρα του κάθε ανθρώπου, που έχει διαβήτη. Έτσι λοιπόν ένας τρόπος, είναι να κάνει δύο 
ενέσεις την ημέρα. Δεν υπάρχει λογική να κάνει άλλη θεραπεία, ένας άνθρωπος που δεν 
έχει ινσουλίνη. Είναι να του δώσουμε χάπια, για να βγάλει ινσουλίνη; Αφού δεν έχει. Έτσι 
λοιπόν πρέπει να κάνει ινσουλίνη και την ινσουλίνη μπορεί να την πάρει δυο φορές την 
ημέρα. Είτε με την μορφή μείγματος, είτε με τη μορφή απλής ινσουλίνης παρατεταμένης. 
Αυτό δε μοιάζει με το φυσιολογικό, όμως για πολλά χρόνια οι άνθρωποι το 
χρησιμοποιούσαν αυτό γιατί τρυπιόντουσαν μόνο δυο φορές την ημέρα. Μπορεί να κάνει 
τρία μείγματα την ημέρα, δηλαδή τρεις ενέσεις την ημέρα. Μπορεί να κάνει, πάρα πολλές 
ενέσεις την ημέρα και σε αυτό μας βοηθάνε πολύ τα στυλό, οι προγεμισμένες ινσουλίνες. 
Εύκολα, δε χρειάζονται ψυγεία, δε χρειάζονται βαμβάκι, δε χρειάζονται οινοπνεύματα, 
είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή των ανθρώπων που χρησιμοποιούν ινσουλίνη. Αυτό, παρόλο 
που το κίτρινο δε φαίνεται ωραία σε αυτή τη διαφάνεια, στα φυσιολογικά άτομα, βγάζει 
λίγη ινσουλίνη ο ανθρώπινος οργανισμός για τις καθημερινές του ανάγκες, είτε φάει, είτε 
δε φάει, αλλά όταν φάει βγάζει λόγο παραπάνω. Αυτό θέλαμε να μιμηθούμε. Υπάρχουνε 
τρόποι τώρα με τις καινούριες ινσουλίνες, που χρησιμοποιείται μια βασική ινσουλίνη, η 
οποία είναι για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, είτε 
φάνε, είτε δε φάνε και υπάρχουνε ινσουλίνες που δίνονται λίγο πριν από το φαγητό, για 
να φάνε όποτε θέλουν και όσο θέλουν. Σκεφτείτε πόσο εύκολη είναι η ζωή των ανθρώπων 
αυτών. Πιο προηγμένα, υπάρχει και η αντλία της ινσουλίνης που κερδίζει αρκετό έδαφος 
στους ανθρώπους που έχουν κυρίως διαβήτη τύπου 1. Αυτή τη είναι; Είναι μια συσκευή, 
τύπου σαν κινητό τηλέφωνο, που μπαίνει μέσα η ινσουλίνη και τρέχει συνέχεια μέσα στον 
οργανισμό. Είναι ανώδυνο, είναι εύκολο, θέλει όμως γνώση. Δεν μπορεί να το βάλει ένας 
άνθρωπος αυτό και να πει απαλλάχτηκα. Πρέπει να το παρακολουθεί και να το ρυθμίζει 
συνέχεια. Έχει ατού και έχει μια πολύ καλύτερη ρύθμιση, έχει ατού το ότι τρυπιέται μία 
φορά μόνο κάθε τρεις μέρες, έχει καλύτερο ζάχαρο, αλλά δεν μπορεί να το κάνεις στην 
τύχη. Δεν μπορεί να το βάλει ένας άνθρωπος και να πει, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι λοιπόν 
είναι ένα εντατικοποιημένο σχήμα η ινσουλίνη, ότι αποφεύγει τις πολλές υπογλυκαιμίες 
που δεν τις καταλαβαίνει. Μπορεί σε έναν ασταθή διαβήτη να συμβεί αυτό, σε μια 
γυναίκα τύπου 1 που είναι έγκυος και αν έχει πολύπλοκη ζωή, δύσκολη ζωή. Αυτό τα 
κάνει όλα ευκολότερα, που δε θα κουβαλάει και μαζί τους στυλό ινσουλίνης. Τα 
μειονεκτήματα, είναι αυτό που σας είπα, ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίος. Δεν μπορεί να 
είναι ένας άνθρωπος που απλώς έβαλε την ινσουλίνη και τελείωσε. Ότι θα πρέπει να 
μετριέται πολλές φορές την ημέρα, ότι μπορεί να κάνει φλεγμονές, δεν τις έχουμε δει. 
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υγιεινά, κανένας δεν μπορεί να φάει όσο λίπος θέλει, ακόμα και αν θεωρεί τον εαυτό του 
υγιή, ή να φάει όσα γλυκά θέλει, γιατί η παχυσαρκία παραμονεύει. Έτσι λοιπόν οι 
διαβητικοί, όπως και όλοι οι άλλοι άνθρωποι, πρέπει να τηρούμε τους κανόνες της 
υγιεινής διατροφής. Ασφαλώς πρέπει να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους, δεν μπορούμε να 
αδυνατίζουμε απότομα και ότι βλέπουν τα παιδιά μας, γιατί ότι κάνουν οι μεγάλοι, τα 
παιδιά το επαναλαμβάνουν. Αν λοιπόν και εμείς δεν τρώμε σωστά, δεν μπορούμε να 
περιμένουμε και τα παιδιά μας να φάνε σωστά. Ένα άλλο πράγμα που μπορούμε να 
κάνουμε για να ρυθμίσουμε το διαβήτη, όχι μόνο για να τον προλάβουμε όπως είπε ο 
κύριος Καμαράτος, είναι να κάνουμε άσκηση. Βέβαια άσκηση δεν είναι να τρώμε μπροστά 
στην τηλεόραση, δεν είναι να πίνουμε καφέδες, να έχουμε βγει στην καφετέρια που 
έχουμε πάει με το αυτοκίνητο μας, ούτε είναι να κάνουμε περίεργα πράγματα. Αυτά, οι 
πρωταθλητισμοί, τα περίεργα αθλήματα, δυστυχώς για την Ελλάδα, δεν ισχύουν. Εδώ 
στην Ελλάδα που έχουμε και μπόλικη θάλασσα, δεν κάνουμε οι περισσότεροι μπάνιο, δεν 
κάνουμε κολύμβηση που είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση. Αλλά μπορούμε να πάμε το 
παιδί μας στο σχολείο, μπορούμε να ψωνίσουμε από ένα πιο μακρινό μανάβικο ή από ένα 
πιο μακρινό supermarket και να περπατήσουμε. Μπορούμε να ασχοληθούμε με πράγματα 
που μας αρέσουν, όπως είναι η κηπουρική, ή να ανεβαίνουμε τη σκάλα του σπιτιού μας 
αντί να ανεβαίνουμε με το ασανσέρ. Ασφαλώς, κάτι που πρέπει να κάνουμε είναι να 
κόψουμε το τσιγάρο, για το οποίο έχουν πει πολλά οι τηλεοράσεις και άλλοι επιστήμονες, 
δε θα επιμείνω. Οπωσδήποτε θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα πόδια μας, πρέπει 
να έχουμε καλή πίεση και η πίεση για τους ανθρώπους που έχουν διαβήτη, να είναι 13 με 
8. Είτε είναι συγκινημένοι, είτε είναι στεναχωρημένοι, είτε παίρνουν φάρμακα, είτε δεν 
παίρνουν. Ο στόχος λοιπόν είναι να έχουν καλή πίεση και πολύ καλά λιπίδια. Μπορούμε να 
αλλάξουμε αυτά τα πράγματα, είναι μεν πολύ ωραία στα λόγια, είναι δε πολύ δύσκολο 
στην πράξη. Δηλαδή αν τηρήσουμε τη μεσογειακή διατροφή και τρώμε αρκετά φρούτα, 
λαχανικά, όσπρια, πίνουμε ένα ή δύο ποτήρια κρασί την ημέρα, κάνουμε μια μικρή άσκηση 
και αποφύγουμε το τσιγάρο, τότε μειώνεται πάνω από το μισό, δηλαδή γύρω στο 65%, 
από αυτούς που πεθαίνουν από την καρδιά τους. Έτσι λοιπόν είναι ένας πάρα πολύ καλός 
στόχος και ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο, να κάνουμε υγιεινή ζωή. Έτσι λοιπόν, ο 
διαβητικός πρέπει να κάνει αυτά που σας είπα προηγούμενα, αλλά δε φτάνει. Πρέπει να 
πάρει φάρμακα, και μάλιστα έχει πάρα πολλά όπλα για να το κάνει αυτό. Έχει πολλά όπλα 
για να μπορέσει να είναι καλά ρυθμισμένος. Όσον αφορά το διαβητικό τύπου 1 που σας 
είπε ο κύριος Μελιδώνης, είναι το παιδί το οποίο είναι ισχνό, είναι καχεκτικό, σαν απεργός 
πείνας και το οποίο, αφού πήρε την ινσουλίνη, δέστε το θαύμα αυτής της ορμόνης. Έτσι 
λοιπόν αυτό το παιδί, έζησε και έζησε και αρκετά χρόνια με την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη 
λοιπόν είναι μια ορμόνη, η οποία στο διαβήτη τύπου 1, δεν υπάρχει, είναι το κλειδί για να 
μπορέσει να μπει η γλυκόζη μέσα στα κύτταρα και να γίνει ενέργεια, γιατί όταν δεν 
υπάρχει ενέργεια, γίνεται καχεξία και υποφέρουν τα παιδιά και χαμηλώνει το ζάχαρο στο 
αίμα. Δίνει ενέργεια μέσα στα κύτταρα και χαμηλώνει το ζάχαρο στο αίμα. Όπως επίσης, 
αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να ξέρουμε ότι στο διαβητικό τύπου 1, 
δεν υπάρχει αυτό το κλειδί και δεν υπάρχει ινσουλίνη. Στο διαβητικό τύπου 2, για πολλά 
χρόνια υπάρχει αυτό το κλειδί, αλλά δυστυχώς η κλειδαριά δεν ταιριάζει. Έτσι λοιπόν, 
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φαρμάκων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για ένα και μόνο στόχο. Να είμαστε καλά 
ρυθμισμένοι. Η τελευταία κατηγορία, είναι τα glp1 που σας είπα οι ινκρετίνες, οι οποίες 
δουλεύουν στο γαστρεντερικό σωλήνα, βοηθάνε στη ρύθμιση και στο να δουλεύουν και 
στο να απαντούν, είναι ποικιλίες φαρμάκων που έχουμε εδώ και ένα ενάμιση χρόνο που 
τα χρησιμοποιούμε. Μια από αυτή την κατηγορία είναι ενέσιμο, αλλά δεν είναι ινσουλίνη, 
αυτό θέλω να το ξέρετε και μπορούν να πετύχουνε να ρυθμίσουν τη μεταγευματική 
υπεργλυκαιμία, δηλαδή το ζάχαρο μετά από το φαγητό, δύο ώρες και ασφαλώς δεν 
ενδείκνυται αυτή η ένεση να την κάνουν οι διαβητικοί τύπου 1. Όπως επίσης υπάρχει 
κατηγορία σε χάπια, αυτής της κατηγορίας που λέγεται januvia, janumet ή λέγεται 
efcreas, που έχει μέσα σιταγλιπτίνη, είναι καινούριες κατηγορίες φαρμάκων, όμως αυτά 
τα φάρμακα είναι πάρα πολύ χρήσιμα όταν είναι στην αρχή του ο διαβήτης. Στα πρώτα 
στάδια, όχι όταν έχει, δίνει δέκα και δεκαπέντε χρόνια διαβήτης πλέον σε αυτούς τους 
ανθρώπους. Τότε, όταν έχουν περάσει δεκαπέντε χρόνια χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν 
ισχύει αυτό που λέγανε παλιά ότι εσύ έχεις διαβήτη τύπου 2, δε θα βάλεις ποτέ ινσουλίνη. 
Στις μέρες μας, όλα δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί απέναντι στο 
διαβήτη για να έχει και αυτός καλή συμπεριφορά απέναντί μας. Δηλαδή να μην πάθουμε 
τις επιπλοκές που σας είπε ο κύριος Μελιδώνης. Έτσι λοιπόν μπορεί να κρατήσουμε 
φάρμακα, αλλά να προσθέσουμε και ινσουλίνη και αυτή η ινσουλίνη χρειάζεται για να 
έχουμε καλή ρύθμιση. Μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε ινσουλίνη και ένα χάπι. Κυρίως 
κρατάμε το Glucophage. Αυτό είναι όταν δεν έχουμε καλή γλυκοζυλιωμένη. Αλλά μπορεί 
να χρειαστεί να πάρουμε χάπια και να κάνουμε και παραπάνω δόσεις ινσουλίνης. Δηλαδή 
δε θα πρέπει να κολλάμε στο μέσον που θα πετύχουμε το στόχο μας. Ότι είναι καλύτερο 
για εμάς σε συνεργασία με τα επαγγέλματα υγείας πρέπει να το προσπαθούμε. Χάπια 
λοιπόν και ινσουλίνη. Πάλι και εδώ χρησιμοποιούμε τα ίδια στυλό, τις ίδιες ινσουλίνες, δε 
χρησιμοποιούμε διαφορετικές με όλα αυτά τα στυλό που είτε τα γεμίζουν, είτε τα δίνουν, 
είτε είναι προγεμισμένα. Βέβαια μπορούμε και εδώ να χρησιμοποιήσουμε 
εντατικοποιημένο σχήμα. Ασφαλώς με πιο φειδώ, με μεγαλύτερη τσιγκουνιά, αλλά και με 
τους διαβητικούς τύπου 2, οι οποίοι είναι σε μια ενεργή φάση της ζωής τους. Οι Έλληνες 
πλέον μέχρι εβδομήντα και χρονών είναι ενεργοί πολίτες. Αυτοί μπορούν να κάνουν 
μοντέρνα σχήματα. Δεν είναι οι μοναχικοί παππούληδες που αν τους βάλουμε και μια 
φορά ινσουλίνη την ημέρα φτάνει και ας έχουν ένα ζάχαρο αρκετά καλό. Έτσι λοιπόν, δεν 
ξεχνάμε ποτέ τις οδηγίες για τη δίαιτα. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι πρέπει να γυμναζόμαστε και 
κανένα από τα φάρμακα δεν αντικαθιστά αυτό, όπως και η ινσουλίνη, δεν αντικαθιστά 
αυτό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται και λένε ότι αφού θα κάνουν ινσουλίνη 
θα φάνε και το κατιτίς τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Το σωστό διαιτολόγιο μας 
ακολουθεί ισόβια και ασφαλώς για να επιτευχθούν οι στόχοι, πρέπει να συνεργάζεται με 
το γιατρό, με τη διαιτολόγο, με την επισκέπτρια υγείας, με τη νοσηλεύτρια του τμήματος 
που υπάρχει. Όλα αυτά που σας λέω μπορεί να ακούγονται πολύ ωραία στ’ αυτιά, είναι 
όμως δύσκολα. Όμως η συνήθεια είναι εύκολη και πρέπει να πετύχουμε αυτό το πράγμα. 
Να γίνει η συνήθεια μας και αυτά τα οποία σας είπα να τα βάλουμε στην καθημερινή μας 
ζωή, όσοι τουλάχιστον, έχουν διαβήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Όσοι έχουμε βάλει αντλίες, δεν το έχουμε δει. Βέβαια ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος να τη 
φοράει συνεχώς. Τα νεότερα σε αυτή την αντλία είναι ότι, μπορεί να υπάρχει και κάποιο 
μηχάνημα, το οποίο να μετράει και το ζάχαρο του και να του λέει ποια τάση έχει το 
ζάχαρο του να ανέβει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα γίνονται αρκετά καλά. 
Έτσι λοιπόν η αντλία είναι μια συνεχής έγχυση ινσουλίνης, που δεν είναι ανταγωνιστική 
με τα άλλα που κάνουν, τέσσερις και πέντε φορές την ημέρα, απλώς είναι ένας πιο 
εύκολος τρόπος ζωής. Τώρα πάμε στο διαβήτη τύπου 2 που είναι και η μεγαλύτερη 
ομάδα, είναι το 85% των ανθρώπων που έχουν διαβήτη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τι 
έχουν; Έχουν πολύ ζάχαρο. Υπεργλυκαιμία. Γιατί; Γιατί η ινσουλίνη που βγάζουν δεν είναι 
καλής ποιότητος. Ή θυμάστε αυτό που σας είπα, υπάρχει το κλειδί, υπάρχει η κλειδαριά 
αλλά δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Άρα έχουν πολύ ζάχαρο στην περιφέρεια.Τι άλλο έχουν, 
οι διαβητικοί τύπου 2; Ότι αυτό το κλειδί που έχουν δεν ταιριάζει και αυτό λέγεται 
αντίσταση στην ινσουλίνη. Όπως επίσης υπάρχει στον οργανισμό τους και μια άλλη ουσία 
που παράγεται η γλυκαγόνη που είναι μεγάλη σε ποσότητα. Έχουν λοιπόν τρεις εχθρούς 
να πολεμήσουν αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο την έλλειψη ινσουλίνης, έχουν πολλούς 
εχθρούς και απ’ ότι βλέπεται, γι’ αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν πολλές ποικιλίες 
φαρμάκων. Η μια κατηγορία είναι για το αν δεν παράγει ζάχαρη το συκώτι τους και αυτά 
λέγονται μετφορμίνη και θειαζολιδινοδιόνες. Μια άλλη κατηγορία που διεγείρει, 
μαστιγώνει το πάγκρεας να βγάλει ινσουλίνη, που είναι οι σουλφονυλουρίες οι 
μετιγλινίδες και η ινσουλίνη. Είναι μια άλλη κατηγορία που ανοίγει τις κλειδαριές στους 
μυς, για να μπορεί να μπαίνει μέσα η ινσουλίνη και αυτό είναι η μετφορμίνη και οι 
θειαζολιδινοδιόνες. Η ακαρβόζη, είναι ένα άλλο φάρμακο, το οποίο καθυστερεί αν 
πηγαίνει η ζάχαρη των τροφίμων, γιατί όλα τα φαγητά έχουν μέσα γλυκόζη, να βοηθάει 
να μην πηγαίνει γρήγορα στο αίμα και δουλεύει μόνο στο έντερο. Αλλά όπως είπαμε στους 
διαβητικούς τύπου 2, έχουμε και καθυστέρηση στην εμφάνιση, καταστροφή προοδευτικά 
της ινσουλίνης τους και των Β κυττάρων. Όταν πλέον εμφανιστεί ο διαβήτης, τότε αυτοί 
οι άνθρωποι έχουν ήδη χάσει ένα μεγάλο μέρος των Β κυττάρων. Αυτό το οποίο μας 
ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να προσέχουμε και τη γλυκόζη την μεταγευματική και τη 
γλυκόζη της νηστείας. Οι άνθρωποι θα πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε χαμηλό ζάχαρο 
νηστείας για να ξεκινάμε. Μια τελευταία κατηγορία που πρέπει να ξέρετε και τα 
καινούρια, είναι φάρμακα τα οποία διεγείρουν την έκκριση και ελέγχουν την έκκριση της 
παραγωγής της ινσουλίνης από το πάγκρεας και λέγονται ινκρετίνες. Έτσι λοιπόν, είτε 
μόλις μάθουμε ότι υπάρχει διαβήτης δεν αρχίζουμε μόνο με δίαιτα και άσκηση και πολύ δε 
περισσότερο άμα έχουν γλυκοζυλιωμένη πάνω από 7. Εξ’ αρχής βάζουμε ένα φάρμακο. 
Βάζουμε λοιπόν ένα φάρμακο το οποίο δουλεύει στην περιφέρεια και αυτό λέγεται 
glukofaz. Εάν δεν πετύχουμε το στόχο μας, τότε αφήνουμε αυτό το φάρμακο να 
παραμένει στη θεραπεία και προσθέτουμε, κοιτάξτε πόσες άλλες ποικιλίες φαρμάκων που 
σας είπα. Φάρμακα που δουλεύουν στην αντίσταση, φάρμακα που διεγείρουν το 
πάγκρεας, φάρμακα τα οποία είναι στο εμπόριο και κυκλοφορούν και όλα έχουν τις 
ενδείξεις τους και τις αντενδείξεις τους. Αυτό θα το συζητάτε με το γιατρό σας. Επίσης 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες ποικιλίες φαρμάκων. Δέστε πόσες ποικιλίες, 
εγώ σας δείχνω τα κουτάκια για να καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές ποικιλίες 
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φαρμάκων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για ένα και μόνο στόχο. Να είμαστε καλά 
ρυθμισμένοι. Η τελευταία κατηγορία, είναι τα glp1 που σας είπα οι ινκρετίνες, οι οποίες 
δουλεύουν στο γαστρεντερικό σωλήνα, βοηθάνε στη ρύθμιση και στο να δουλεύουν και 
στο να απαντούν, είναι ποικιλίες φαρμάκων που έχουμε εδώ και ένα ενάμιση χρόνο που 
τα χρησιμοποιούμε. Μια από αυτή την κατηγορία είναι ενέσιμο, αλλά δεν είναι ινσουλίνη, 
αυτό θέλω να το ξέρετε και μπορούν να πετύχουνε να ρυθμίσουν τη μεταγευματική 
υπεργλυκαιμία, δηλαδή το ζάχαρο μετά από το φαγητό, δύο ώρες και ασφαλώς δεν 
ενδείκνυται αυτή η ένεση να την κάνουν οι διαβητικοί τύπου 1. Όπως επίσης υπάρχει 
κατηγορία σε χάπια, αυτής της κατηγορίας που λέγεται januvia, janumet ή λέγεται 
efcreas, που έχει μέσα σιταγλιπτίνη, είναι καινούριες κατηγορίες φαρμάκων, όμως αυτά 
τα φάρμακα είναι πάρα πολύ χρήσιμα όταν είναι στην αρχή του ο διαβήτης. Στα πρώτα 
στάδια, όχι όταν έχει, δίνει δέκα και δεκαπέντε χρόνια διαβήτης πλέον σε αυτούς τους 
ανθρώπους. Τότε, όταν έχουν περάσει δεκαπέντε χρόνια χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν 
ισχύει αυτό που λέγανε παλιά ότι εσύ έχεις διαβήτη τύπου 2, δε θα βάλεις ποτέ ινσουλίνη. 
Στις μέρες μας, όλα δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί απέναντι στο 
διαβήτη για να έχει και αυτός καλή συμπεριφορά απέναντί μας. Δηλαδή να μην πάθουμε 
τις επιπλοκές που σας είπε ο κύριος Μελιδώνης. Έτσι λοιπόν μπορεί να κρατήσουμε 
φάρμακα, αλλά να προσθέσουμε και ινσουλίνη και αυτή η ινσουλίνη χρειάζεται για να 
έχουμε καλή ρύθμιση. Μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε ινσουλίνη και ένα χάπι. Κυρίως 
κρατάμε το Glucophage. Αυτό είναι όταν δεν έχουμε καλή γλυκοζυλιωμένη. Αλλά μπορεί 
να χρειαστεί να πάρουμε χάπια και να κάνουμε και παραπάνω δόσεις ινσουλίνης. Δηλαδή 
δε θα πρέπει να κολλάμε στο μέσον που θα πετύχουμε το στόχο μας. Ότι είναι καλύτερο 
για εμάς σε συνεργασία με τα επαγγέλματα υγείας πρέπει να το προσπαθούμε. Χάπια 
λοιπόν και ινσουλίνη. Πάλι και εδώ χρησιμοποιούμε τα ίδια στυλό, τις ίδιες ινσουλίνες, δε 
χρησιμοποιούμε διαφορετικές με όλα αυτά τα στυλό που είτε τα γεμίζουν, είτε τα δίνουν, 
είτε είναι προγεμισμένα. Βέβαια μπορούμε και εδώ να χρησιμοποιήσουμε 
εντατικοποιημένο σχήμα. Ασφαλώς με πιο φειδώ, με μεγαλύτερη τσιγκουνιά, αλλά και με 
τους διαβητικούς τύπου 2, οι οποίοι είναι σε μια ενεργή φάση της ζωής τους. Οι Έλληνες 
πλέον μέχρι εβδομήντα και χρονών είναι ενεργοί πολίτες. Αυτοί μπορούν να κάνουν 
μοντέρνα σχήματα. Δεν είναι οι μοναχικοί παππούληδες που αν τους βάλουμε και μια 
φορά ινσουλίνη την ημέρα φτάνει και ας έχουν ένα ζάχαρο αρκετά καλό. Έτσι λοιπόν, δεν 
ξεχνάμε ποτέ τις οδηγίες για τη δίαιτα. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι πρέπει να γυμναζόμαστε και 
κανένα από τα φάρμακα δεν αντικαθιστά αυτό, όπως και η ινσουλίνη, δεν αντικαθιστά 
αυτό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται και λένε ότι αφού θα κάνουν ινσουλίνη 
θα φάνε και το κατιτίς τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Το σωστό διαιτολόγιο μας 
ακολουθεί ισόβια και ασφαλώς για να επιτευχθούν οι στόχοι, πρέπει να συνεργάζεται με 
το γιατρό, με τη διαιτολόγο, με την επισκέπτρια υγείας, με τη νοσηλεύτρια του τμήματος 
που υπάρχει. Όλα αυτά που σας λέω μπορεί να ακούγονται πολύ ωραία στ’ αυτιά, είναι 
όμως δύσκολα. Όμως η συνήθεια είναι εύκολη και πρέπει να πετύχουμε αυτό το πράγμα. 
Να γίνει η συνήθεια μας και αυτά τα οποία σας είπα να τα βάλουμε στην καθημερινή μας 
ζωή, όσοι τουλάχιστον, έχουν διαβήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Όσοι έχουμε βάλει αντλίες, δεν το έχουμε δει. Βέβαια ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος να τη 
φοράει συνεχώς. Τα νεότερα σε αυτή την αντλία είναι ότι, μπορεί να υπάρχει και κάποιο 
μηχάνημα, το οποίο να μετράει και το ζάχαρο του και να του λέει ποια τάση έχει το 
ζάχαρο του να ανέβει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα γίνονται αρκετά καλά. 
Έτσι λοιπόν η αντλία είναι μια συνεχής έγχυση ινσουλίνης, που δεν είναι ανταγωνιστική 
με τα άλλα που κάνουν, τέσσερις και πέντε φορές την ημέρα, απλώς είναι ένας πιο 
εύκολος τρόπος ζωής. Τώρα πάμε στο διαβήτη τύπου 2 που είναι και η μεγαλύτερη 
ομάδα, είναι το 85% των ανθρώπων που έχουν διαβήτη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τι 
έχουν; Έχουν πολύ ζάχαρο. Υπεργλυκαιμία. Γιατί; Γιατί η ινσουλίνη που βγάζουν δεν είναι 
καλής ποιότητος. Ή θυμάστε αυτό που σας είπα, υπάρχει το κλειδί, υπάρχει η κλειδαριά 
αλλά δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Άρα έχουν πολύ ζάχαρο στην περιφέρεια.Τι άλλο έχουν, 
οι διαβητικοί τύπου 2; Ότι αυτό το κλειδί που έχουν δεν ταιριάζει και αυτό λέγεται 
αντίσταση στην ινσουλίνη. Όπως επίσης υπάρχει στον οργανισμό τους και μια άλλη ουσία 
που παράγεται η γλυκαγόνη που είναι μεγάλη σε ποσότητα. Έχουν λοιπόν τρεις εχθρούς 
να πολεμήσουν αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο την έλλειψη ινσουλίνης, έχουν πολλούς 
εχθρούς και απ’ ότι βλέπεται, γι’ αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν πολλές ποικιλίες 
φαρμάκων. Η μια κατηγορία είναι για το αν δεν παράγει ζάχαρη το συκώτι τους και αυτά 
λέγονται μετφορμίνη και θειαζολιδινοδιόνες. Μια άλλη κατηγορία που διεγείρει, 
μαστιγώνει το πάγκρεας να βγάλει ινσουλίνη, που είναι οι σουλφονυλουρίες οι 
μετιγλινίδες και η ινσουλίνη. Είναι μια άλλη κατηγορία που ανοίγει τις κλειδαριές στους 
μυς, για να μπορεί να μπαίνει μέσα η ινσουλίνη και αυτό είναι η μετφορμίνη και οι 
θειαζολιδινοδιόνες. Η ακαρβόζη, είναι ένα άλλο φάρμακο, το οποίο καθυστερεί αν 
πηγαίνει η ζάχαρη των τροφίμων, γιατί όλα τα φαγητά έχουν μέσα γλυκόζη, να βοηθάει 
να μην πηγαίνει γρήγορα στο αίμα και δουλεύει μόνο στο έντερο. Αλλά όπως είπαμε στους 
διαβητικούς τύπου 2, έχουμε και καθυστέρηση στην εμφάνιση, καταστροφή προοδευτικά 
της ινσουλίνης τους και των Β κυττάρων. Όταν πλέον εμφανιστεί ο διαβήτης, τότε αυτοί 
οι άνθρωποι έχουν ήδη χάσει ένα μεγάλο μέρος των Β κυττάρων. Αυτό το οποίο μας 
ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να προσέχουμε και τη γλυκόζη την μεταγευματική και τη 
γλυκόζη της νηστείας. Οι άνθρωποι θα πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε χαμηλό ζάχαρο 
νηστείας για να ξεκινάμε. Μια τελευταία κατηγορία που πρέπει να ξέρετε και τα 
καινούρια, είναι φάρμακα τα οποία διεγείρουν την έκκριση και ελέγχουν την έκκριση της 
παραγωγής της ινσουλίνης από το πάγκρεας και λέγονται ινκρετίνες. Έτσι λοιπόν, είτε 
μόλις μάθουμε ότι υπάρχει διαβήτης δεν αρχίζουμε μόνο με δίαιτα και άσκηση και πολύ δε 
περισσότερο άμα έχουν γλυκοζυλιωμένη πάνω από 7. Εξ’ αρχής βάζουμε ένα φάρμακο. 
Βάζουμε λοιπόν ένα φάρμακο το οποίο δουλεύει στην περιφέρεια και αυτό λέγεται 
glukofaz. Εάν δεν πετύχουμε το στόχο μας, τότε αφήνουμε αυτό το φάρμακο να 
παραμένει στη θεραπεία και προσθέτουμε, κοιτάξτε πόσες άλλες ποικιλίες φαρμάκων που 
σας είπα. Φάρμακα που δουλεύουν στην αντίσταση, φάρμακα που διεγείρουν το 
πάγκρεας, φάρμακα τα οποία είναι στο εμπόριο και κυκλοφορούν και όλα έχουν τις 
ενδείξεις τους και τις αντενδείξεις τους. Αυτό θα το συζητάτε με το γιατρό σας. Επίσης 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες ποικιλίες φαρμάκων. Δέστε πόσες ποικιλίες, 
εγώ σας δείχνω τα κουτάκια για να καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές ποικιλίες 
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περνάει ένα μελαγχολικό μήνυμα σαν καταστάλαγμα σε αυτή την ιστορία, όλα αυτά έχουν 
να κάνουν με τα αρρύθμιστα ζάχαρα. Όταν το ζάχαρο είναι ρυθμισμένο, δεν κάνει 
επιπλοκές. Αυτό να έχουμε υπόψη μας και αυτό να είναι το τελικό μήνυμα που θα μας 
μείνει. Πρέπει να ρυθμίζουμε το ζάχαρο, αν δε ρυθμίζεται το ζάχαρο, δεν αφήνει κανένα 
όργανο που να μην πειράξει.  

: Μια τελευταία ερώτηση, να μας πείτε για την κληρονομικότητα.        

, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου 
Γ.Ν. Πειραιά:  Κληρονομικότητα, υπάρχει στο διαβήτη τύπου 2, κυρίως. Στο διαβήτη 
τύπου 2, αν κάποιος από τους δυο γονείς έχει διαβήτη, τότε η πιθανότητα του παιδιού, 
πηγαίνει από 17 έως 22 %. Όταν και οι δυο γονείς έχουν διαβήτη μπορεί να φτάσει και 60 
-70% η πιθανότητα του παιδιού να εμφανίσει διαβήτη. Στο διαβήτη τύπου 1, δεν έχουμε 
κληρονομικότητα, με την κλασική έννοια του όρου, έχουμε γενετική όπως λέμε 
προδιάθεση.  

Διευθυντής ΔΔΥ, Ιατρός-Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος 
(Συντονιστής): Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, θα προχωρήσουμε στο επόμενο τραπέζι 
πριν το γεύμα, που αφορά τους γυναικολογικούς καρκίνους. Καλώ καταρχήν στο τραπέζι, 
το Δήμαρχο Αμαρουσίου και Πρόεδρο του Διαδημοτικού Δικτύου για να συντονίσει το 
τραπέζι, τον κο Πατούλη και επίσης καλώ στο βήμα, την κα Εύη Πανοτοπούλου 
Φλαμπουράκη, την κα Θάλεια Τσαχαλίνα και τον κο Χρήστο Μαρκόπουλο.  

6 : «
»

Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος 
Αμαρουσίου, (Συντονιστής): Καλημέρα σας και από εμένα, 
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την 
παρουσία σας σε μια ηλιόλουστη μέρα, αλλά πιστεύω ότι 
αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε αυτό το τραπέζι, 
το οποίο θέμα έχει, νεότερα δεδομένα στην πρόληψη των 
γυναικολογικών καρκίνων. Είναι σίγουρο ότι το 
Διαδημοτικό Δίκτυο, που πρεσβεύει την πρόληψη, δε θα 
μπορούσε σε αυτό το 5ο Συνέδριο του, να μην 
συμπεριλάβει δεδομένα της ιατρικής επιστήμης τα οποία 
να αφορούν τη γρήγορη και ευκρινή πρόληψη, ώστε να μην φτάσει το πρόβλημα εκεί που 
χρειάζεται πλέον παρέμβαση και μπορεί να υπάρξει δυσκολία στη θεραπεία. Έχουμε τους 
έγκριτους επιστήμονες και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που προεδρεύω σε ένα τόσο 
σημαντικό επιστημονικό τραπέζι. Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τη φυσική 
ιστορία της λοίμωξης, βάση των επιδημιολογικών και κλινικών δεδομένων, θα μας 
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Ευχαριστούμε την κα Ηρακλειανού. Να ευχαριστήσουμε και τους τρεις άριστους 
συναδέλφους του Τζάνειου Νοσοκομείου, τον υπεύθυνο του Διαβητολογικού, τον κο 
Μελιδώνη, την κα Ηρακλειανού και τον κο Καμαράτο, που με απλό αλλά γλαφυρό και 
πολύ πειστικό τρόπο μας έκαναν σοφότερους και είναι στη διάθεση σας αν κάτι δεν 
καταλάβατε καλά. Μερικές ερωτήσεις αν θέλετε, βεβαίως αυτή τη στιγμή πρέπει να 
καλωσορίσουμε τον Πρόεδρο, τον επικεφαλής όλης αυτής της ημερίδας και Δήμαρχο 
Αμαρουσίου, κο Πατούλη, ο οποίος αργά αλλά σταθερά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 
κατάφερε να κάνει 140 δήμους, να θέσει 140 δήμους στο Διαδημοτικό Δίκτυο. 
Συγχαρητήρια και τον ευχαριστούμε πολύ που τον φιλοξενήσαμε. Ερωτήσεις το κοινό έχει 
να θέσει; 

: Έχω δεκατέσσερα χρόνια ζάχαρο, το κρατώ στο 1,3-1,4. Ωστόσο περπατώ, 
προσέχω τη διατροφή μου, τα κιλά, αλλά όταν πάω στον ορθοπεδικό και λέω ότι έχω 
αυχενικό σύνδρομο μου δίνει ενέσεις και βάζω ένα pull, ζάχαρο 2, -2,1, τι μπορώ να κάνω; 

Ιατρός-Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος, Διευθυντής ΔΔΥ 
(Συντονιστής): Να δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα, ώστε να απαντηθούν όλα 
συνολικά. 

: Έχει το ζάχαρο επιπτώσεις στα νεφρά; 

Ιατρός-Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος, Διευθυντής ΔΔΥ 
(Συντονιστής): Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση; Τότε μπορούμε να πάρουμε κάποια 
απάντηση από έναν ομιλητή; 

, Παθολόγος Διαβητολόγος, Αν. Διευθύντρια Διαβητολογικού 
Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά:  Εγώ θα απαντήσω στην πρώτη κυρία. Έχετε δίκιο σε αυτό. 
Πράγματι υπάρχουνε φάρμακα που αυξάνουν το ζάχαρο και υπάρχουν φάρμακα που 
αυξάνουν πολύ το ζάχαρο. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος έχει κάποιο ορθοπεδικό πρόβλημα και 
έχει πόνους ή έχει κάποια λοίμωξη, μπορεί να απορυθμιστεί το ζάχαρο. Στην περίοδο που 
παίρνουμε αυτά τα φάρμακα, πρέπει να τροποποιείται η θεραπεία, να αλλάζει η θεραπεία. 
Όταν τελειώσουν, γιατί δε μπορεί να παίρνετε επ’ αόριστον αυτά τα φάρμακα, την 
περίοδο εκείνη θα τροποποιείται η αγωγή. Όταν τελειώσετε αυτή τη θεραπεία, πρέπει να 
κάνετε αυτό που κάνετε και θα έχετε ένα πολύ ωραίο ζάχαρο.      

, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου 
Γ.Ν. Πειραιά: Τώρα για την άλλη ερώτηση που κάνατε, αν πειράζει τα νεφρά, απ’ ότι 
είδατε, δεν υπάρχει και κανένα όργανο που δεν πειράζει. Το σωστό ερώτημα θα ήταν ποια 
όργανα δεν πειράζει. Γιατί και τα νεφρά, τα πειράζει το ζάχαρο. Είναι το πρώτο αίτιο 
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας που θέλει αιμοκάθαρση. Καταλάβατε; Ξέρετε για να μην 
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σημαντικό επιστημονικό τραπέζι. Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τη φυσική 
ιστορία της λοίμωξης, βάση των επιδημιολογικών και κλινικών δεδομένων, θα μας 
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Ευχαριστούμε την κα Ηρακλειανού. Να ευχαριστήσουμε και τους τρεις άριστους 
συναδέλφους του Τζάνειου Νοσοκομείου, τον υπεύθυνο του Διαβητολογικού, τον κο 
Μελιδώνη, την κα Ηρακλειανού και τον κο Καμαράτο, που με απλό αλλά γλαφυρό και 
πολύ πειστικό τρόπο μας έκαναν σοφότερους και είναι στη διάθεση σας αν κάτι δεν 
καταλάβατε καλά. Μερικές ερωτήσεις αν θέλετε, βεβαίως αυτή τη στιγμή πρέπει να 
καλωσορίσουμε τον Πρόεδρο, τον επικεφαλής όλης αυτής της ημερίδας και Δήμαρχο 
Αμαρουσίου, κο Πατούλη, ο οποίος αργά αλλά σταθερά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 
κατάφερε να κάνει 140 δήμους, να θέσει 140 δήμους στο Διαδημοτικό Δίκτυο. 
Συγχαρητήρια και τον ευχαριστούμε πολύ που τον φιλοξενήσαμε. Ερωτήσεις το κοινό έχει 
να θέσει; 

: Έχω δεκατέσσερα χρόνια ζάχαρο, το κρατώ στο 1,3-1,4. Ωστόσο περπατώ, 
προσέχω τη διατροφή μου, τα κιλά, αλλά όταν πάω στον ορθοπεδικό και λέω ότι έχω 
αυχενικό σύνδρομο μου δίνει ενέσεις και βάζω ένα pull, ζάχαρο 2, -2,1, τι μπορώ να κάνω; 

Ιατρός-Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος, Διευθυντής ΔΔΥ 
(Συντονιστής): Να δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα, ώστε να απαντηθούν όλα 
συνολικά. 

: Έχει το ζάχαρο επιπτώσεις στα νεφρά; 

Ιατρός-Υγιεινολόγος, Ψυχίατρος, Διευθυντής ΔΔΥ 
(Συντονιστής): Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση; Τότε μπορούμε να πάρουμε κάποια 
απάντηση από έναν ομιλητή; 

, Παθολόγος Διαβητολόγος, Αν. Διευθύντρια Διαβητολογικού 
Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά:  Εγώ θα απαντήσω στην πρώτη κυρία. Έχετε δίκιο σε αυτό. 
Πράγματι υπάρχουνε φάρμακα που αυξάνουν το ζάχαρο και υπάρχουν φάρμακα που 
αυξάνουν πολύ το ζάχαρο. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος έχει κάποιο ορθοπεδικό πρόβλημα και 
έχει πόνους ή έχει κάποια λοίμωξη, μπορεί να απορυθμιστεί το ζάχαρο. Στην περίοδο που 
παίρνουμε αυτά τα φάρμακα, πρέπει να τροποποιείται η θεραπεία, να αλλάζει η θεραπεία. 
Όταν τελειώσουν, γιατί δε μπορεί να παίρνετε επ’ αόριστον αυτά τα φάρμακα, την 
περίοδο εκείνη θα τροποποιείται η αγωγή. Όταν τελειώσετε αυτή τη θεραπεία, πρέπει να 
κάνετε αυτό που κάνετε και θα έχετε ένα πολύ ωραίο ζάχαρο.      

, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου 
Γ.Ν. Πειραιά: Τώρα για την άλλη ερώτηση που κάνατε, αν πειράζει τα νεφρά, απ’ ότι 
είδατε, δεν υπάρχει και κανένα όργανο που δεν πειράζει. Το σωστό ερώτημα θα ήταν ποια 
όργανα δεν πειράζει. Γιατί και τα νεφρά, τα πειράζει το ζάχαρο. Είναι το πρώτο αίτιο 
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας που θέλει αιμοκάθαρση. Καταλάβατε; Ξέρετε για να μην 
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ο ρόλος του. Στην πορεία όλων αυτών των χρόνων, πάρα πολλά γεγονότα, πάρα πολλές 
αναφορές, έγιναν στη λειτουργία και δράση αυτού του ιού. Όμως μόλις στην τελευταία 
20ετία, του 20ου αιώνα, το 1983 κατέστη δυνατό από την ομάδα του Ιολόγου, Ηarald zur 
Ηausen στη Γερμανία, να απομονωθεί ένα ογκογόνο στέλεχος του ιού, στον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας. Ο τύπος αυτός, ήταν ο τύπος 16 του ιού. Το 1984, επίσης από 
περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ο Ηarald zur Ηausen, απομόνωσε τον 
HPV 18. Το 1999 κατέστη πλέον σαφές, σε όλη την επιστημονική κοινότητα, ότι διάφορα 
ήδη του ιού αυτού, είναι υπεύθυνα στο 99,7% της δημιουργίας καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας. Κατά τη διάρκεια αυτής της 20ετίας και με τη βοήθεια της μοριακής 
βιολογίας, η οποία ανέπτυξε τελειοποιημένες μεθόδους, για την ανίχνευση και 
πιστοποίηση του ιού, κατέστη δυνατή η μελέτη της δομής και της λειτουργίας του και 
ταυτόχρονα, η προσπάθεια. Άνοιξαν οι δρόμοι για την προσπάθεια αντιμετώπισης του 
μέσω της κατασκευής του πρώτου προληπτικού εμβολίου ενάντια σε καρκίνο. Με τη 
βοήθεια λοιπόν της Μοριακής Βιολογίας, όπως σας είπα και προηγουμένως, κατέστη 
δυνατό να μελετηθεί η δομή και η λειτουργία του ιού. Ο ιός αυτός, απεδείχθη ότι είναι 
ένας μικρός DNA ιός, ο οποίος περιβάλει το DNA γέννωμα του από μια κάψα. Το γέννωμα 
αυτού του ιού χωρίζεται σε τρεις περιοχές πολύ απλές, πολύ απλά δομημένες, αλλά πολύ 
σημαντικές για τη λειτουργία του. Οι περιοχές αυτές, είναι οι λάμδα περιοχή, η οποία είναι 
υπεύθυνη για την κατασκευή των δομικών πρωτεϊνών του ιού και η έψιλον περιοχή, η 
οποία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή των λειτουργικών πρωτεϊνών του ιού. Η Τρίτη 
περιοχή είναι μια περιοχή την οποία συναντάμε παντού και πάντα, σε όλους τους ιούς. 
Είναι χαρακτηριστική περιοχή των ιών. Ας δούμε τώρα καταρχάς, πως μεταδίδεται ο ιός 
αυτός. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο κύριος τρόπος μετάδοσης του είναι η σεξουαλική επαφή. 
Μέσω των γεννητικών βλεννογόνων, με τα χέρια στα γεννητικά όργανα και 
στοματογεννητικά. Ακόμα και σε παρθένες μπορεί να μεταδοθεί με μη διεισδυτική επαφή. 
Η χρήση του προφυλακτικού μειώνει μεν την πιθανότητα μετάδοσης, αλλά δεν την 
εξαλείφει. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τρόποι οι οποίοι συναντώνται σε πολύ μικρό 
ποσοστό μετάδοσης του ιού και αυτοί είναι η κάθετη μετάδοση του από μητέρα σε 
έμβρυο, καθώς επίσης και με τη χρήση αντικειμένων. Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι 
προδιαθέτουν για να μολυνθεί ένα άτομο από τον ιό; Πρώτων είναι η μικρή ηλικία 
έναρξης σεξουαλικών επαφών. Επίσης ο μεγάλος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων, το 
οποίο συνάδει βέβαια σε ένα βαθμό και με τη μικρή ηλικία έναρξης των σεξουαλικών 
επαφών. Άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, το κάπνισμα και το ευπαθές 
ανοσοποιητικό σύστημα, όπως σε κάθε λοίμωξη άλλωστε. Ας δούμε λοιπόν, μερικά 
πράγματα που σχετίζονται με τη Μοριακή Βιολογία και την επιδημιολογία, της HPV 
λοίμωξης. Ο HPV ιός, μολύνει τον οργανισμό και στο μεγαλύτερο ποσοστό συνδέεται και 
προξενεί καρκίνο ή διάφορες αλλοιώσεις, στα γεννητικά όργανα. Όμως η λειτουργία και 
δράση αυτού του ιού, όπως πλέον γνωρίζουμε δεν περιορίζεται μόνο στα γεννητικά 
όργανα, αλλά εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές, όπως το στόμα, το φάρυγγα, τον 
πρωκτό. Επίσης υπό διερεύνηση βρίσκεται ακόμα η συσχέτιση της HPV λοίμωξης με τη 
δημιουργία καρκίνου του επιπεφυκότα, του δέρματος και του πνεύμονα. Άρα βλέπουμε 
ότι σαν αιτιολογικός παράγοντας ευθύνεται για πάρα πολλά ήδη καρκίνου. Ας δούμε 
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αναπτύξει την ομιλία η κα Εύη Πανοτοπούλου Φλαμπουράκη, υπεύθυνη τμήματος 
Ιολογίας, του Γ. Παπανικολάου και του Αγ. Σάββα. Για τον εμβολιασμό και το τέλος του 
καρκίνου, θα μας μιλήσει η Θάλεια Τσαχαλίνα, γυναικολόγος-ογκολόγος, Διευθύντρια 
Μονάδος Χειρουργικής Γυναικολογικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν και 
για την πρόληψη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, ο Χρήστος 
Μαρκόπουλος, Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθυντής του Κέντρου Μαστού του Ιατρικού Αθηνών. Όπως καταλάβατε, οι 
επιστήμονες γιατροί, συνάδελφοι μου, είναι ήδη μέσα από αυτό το οποίο διοικούν 
επιστημονικά ιδιαίτερα, εξειδικευμένοι στο θέμα αυτό και βεβαίως έχω να πω και εγώ 
προσωπικά ως γιατρός αλλά και ασχολούμενος χρόνια με τον Ιατρικό Σύλλογο, για τον 
κάθε ένα η ιατρική κοινότητα έχει να πει μόνο καλά για αυτά που έχουν προσφέρει. Με 
τον Χρήστο τον Μαρκόπουλο, μας συνδέουν βεβαίως χρόνια κοινά σε διαφορετικές 
βαθμίδες, στο Λαϊκό Νοσοκομείο και θα ήθελα και από αυτή τη θέση, να πω πόσο 
σημαντική, ήταν η δική του παρουσία, στο Λαϊκό Νοσοκομείο και έβαλε και εκείνος το 
δικό του λιθαράκι και για τους νεότερους γιατρούς, αλλά πολύ περισσότερο για το 
σύστημα της υγείας. Θα ήθελα λοιπόν την κα Πανοτοπούλου Φλαμπουράκη, να πάρει το 
λόγο και συγχρόνως να ευχαριστήσω και τις Σχολές εκείνες TEI, της Κορέλκο και όλες 
εκείνες που προσφέρθηκαν να είναι κοντά μας, γιατί νομίζω ότι μέσα από τη συμμετοχή, 
πέραν από τον επαγγελματικό στίβο που προσθέτουν κάτι σε αυτόν, όσον αφορά τη 
γνώση και σαν πολίτες, αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντικό είναι η πρόληψη μέσα από 
τη γνώση. Ευχαριστώ. 

, Υπεύθυνη 
Τμήματος Ιολογίας, ΚΟΕΠΧ Γ. Παπανικολάου, ΑΟΝΑ Αγ. 
Σάββας: Καλή σας μέρα και πάλι, θέλω να σας 
ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί 
συνάδελφοι, εκπρόσωποι του Διαδημοτικού Δικτύου και 
όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ και μας τιμήσατε με 
την παρουσία σας, για να σας αναπτύξουμε ένα πολύ 
σημαντικό θέμα, το θέμα της πρόληψης στο 
γυναικολογικό καρκίνο. Ξεκινώ με το πρώτο και βασικό 
ζήτημα που αφορά όλους μας, όλο τον πληθυσμό αλλά 

ιδιαίτερα εμάς τις γυναίκες, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Μιας και αυτός 
αποτελεί την δεύτερη κατά σειρά αιτία θανάτου παγκόσμια. Εδώ και πολλά χρόνια έχει 
αποδειχθεί, θα το έχετε ακούσει ότι ο γυναικολογικός καρκίνος, ο καρκίνος του τραχήλου 
της μήτρας έχει συνδεθεί άμεσα με την παρουσία και δράση ενός ιού, που λέγεται ιός των 
ανθρώπινων θηλωμάτων, o ιός HPV. Γι’ αυτόν τον ιό λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω σήμερα 
να σας εκθέσω τα πιο σημαντικά γεγονότα όλης αυτής της ιστορικής πορείας, από την 
ανακάλυψη του, την εντόπιση του, την διερεύνηση του και την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων αυτού που προκαλεί. Ο ιός HPV, είναι ένας αρχαίος ιός. Εντοπίστηκε από το 
460π.Χ., πρώτη φορά με τον όρο γεννητικά κονδυλώματα. Έκτοτε γίνανε πάρα πολλές 
προσπάθειες, προκειμένου να χαρακτηριστεί αυτός ο ιός, να αποσαφηνιστεί η εικόνα και 
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ο ρόλος του. Στην πορεία όλων αυτών των χρόνων, πάρα πολλά γεγονότα, πάρα πολλές 
αναφορές, έγιναν στη λειτουργία και δράση αυτού του ιού. Όμως μόλις στην τελευταία 
20ετία, του 20ου αιώνα, το 1983 κατέστη δυνατό από την ομάδα του Ιολόγου, Ηarald zur 
Ηausen στη Γερμανία, να απομονωθεί ένα ογκογόνο στέλεχος του ιού, στον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας. Ο τύπος αυτός, ήταν ο τύπος 16 του ιού. Το 1984, επίσης από 
περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ο Ηarald zur Ηausen, απομόνωσε τον 
HPV 18. Το 1999 κατέστη πλέον σαφές, σε όλη την επιστημονική κοινότητα, ότι διάφορα 
ήδη του ιού αυτού, είναι υπεύθυνα στο 99,7% της δημιουργίας καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας. Κατά τη διάρκεια αυτής της 20ετίας και με τη βοήθεια της μοριακής 
βιολογίας, η οποία ανέπτυξε τελειοποιημένες μεθόδους, για την ανίχνευση και 
πιστοποίηση του ιού, κατέστη δυνατή η μελέτη της δομής και της λειτουργίας του και 
ταυτόχρονα, η προσπάθεια. Άνοιξαν οι δρόμοι για την προσπάθεια αντιμετώπισης του 
μέσω της κατασκευής του πρώτου προληπτικού εμβολίου ενάντια σε καρκίνο. Με τη 
βοήθεια λοιπόν της Μοριακής Βιολογίας, όπως σας είπα και προηγουμένως, κατέστη 
δυνατό να μελετηθεί η δομή και η λειτουργία του ιού. Ο ιός αυτός, απεδείχθη ότι είναι 
ένας μικρός DNA ιός, ο οποίος περιβάλει το DNA γέννωμα του από μια κάψα. Το γέννωμα 
αυτού του ιού χωρίζεται σε τρεις περιοχές πολύ απλές, πολύ απλά δομημένες, αλλά πολύ 
σημαντικές για τη λειτουργία του. Οι περιοχές αυτές, είναι οι λάμδα περιοχή, η οποία είναι 
υπεύθυνη για την κατασκευή των δομικών πρωτεϊνών του ιού και η έψιλον περιοχή, η 
οποία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή των λειτουργικών πρωτεϊνών του ιού. Η Τρίτη 
περιοχή είναι μια περιοχή την οποία συναντάμε παντού και πάντα, σε όλους τους ιούς. 
Είναι χαρακτηριστική περιοχή των ιών. Ας δούμε τώρα καταρχάς, πως μεταδίδεται ο ιός 
αυτός. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο κύριος τρόπος μετάδοσης του είναι η σεξουαλική επαφή. 
Μέσω των γεννητικών βλεννογόνων, με τα χέρια στα γεννητικά όργανα και 
στοματογεννητικά. Ακόμα και σε παρθένες μπορεί να μεταδοθεί με μη διεισδυτική επαφή. 
Η χρήση του προφυλακτικού μειώνει μεν την πιθανότητα μετάδοσης, αλλά δεν την 
εξαλείφει. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τρόποι οι οποίοι συναντώνται σε πολύ μικρό 
ποσοστό μετάδοσης του ιού και αυτοί είναι η κάθετη μετάδοση του από μητέρα σε 
έμβρυο, καθώς επίσης και με τη χρήση αντικειμένων. Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι 
προδιαθέτουν για να μολυνθεί ένα άτομο από τον ιό; Πρώτων είναι η μικρή ηλικία 
έναρξης σεξουαλικών επαφών. Επίσης ο μεγάλος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων, το 
οποίο συνάδει βέβαια σε ένα βαθμό και με τη μικρή ηλικία έναρξης των σεξουαλικών 
επαφών. Άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, το κάπνισμα και το ευπαθές 
ανοσοποιητικό σύστημα, όπως σε κάθε λοίμωξη άλλωστε. Ας δούμε λοιπόν, μερικά 
πράγματα που σχετίζονται με τη Μοριακή Βιολογία και την επιδημιολογία, της HPV 
λοίμωξης. Ο HPV ιός, μολύνει τον οργανισμό και στο μεγαλύτερο ποσοστό συνδέεται και 
προξενεί καρκίνο ή διάφορες αλλοιώσεις, στα γεννητικά όργανα. Όμως η λειτουργία και 
δράση αυτού του ιού, όπως πλέον γνωρίζουμε δεν περιορίζεται μόνο στα γεννητικά 
όργανα, αλλά εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές, όπως το στόμα, το φάρυγγα, τον 
πρωκτό. Επίσης υπό διερεύνηση βρίσκεται ακόμα η συσχέτιση της HPV λοίμωξης με τη 
δημιουργία καρκίνου του επιπεφυκότα, του δέρματος και του πνεύμονα. Άρα βλέπουμε 
ότι σαν αιτιολογικός παράγοντας ευθύνεται για πάρα πολλά ήδη καρκίνου. Ας δούμε 
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αναπτύξει την ομιλία η κα Εύη Πανοτοπούλου Φλαμπουράκη, υπεύθυνη τμήματος 
Ιολογίας, του Γ. Παπανικολάου και του Αγ. Σάββα. Για τον εμβολιασμό και το τέλος του 
καρκίνου, θα μας μιλήσει η Θάλεια Τσαχαλίνα, γυναικολόγος-ογκολόγος, Διευθύντρια 
Μονάδος Χειρουργικής Γυναικολογικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν και 
για την πρόληψη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, ο Χρήστος 
Μαρκόπουλος, Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθυντής του Κέντρου Μαστού του Ιατρικού Αθηνών. Όπως καταλάβατε, οι 
επιστήμονες γιατροί, συνάδελφοι μου, είναι ήδη μέσα από αυτό το οποίο διοικούν 
επιστημονικά ιδιαίτερα, εξειδικευμένοι στο θέμα αυτό και βεβαίως έχω να πω και εγώ 
προσωπικά ως γιατρός αλλά και ασχολούμενος χρόνια με τον Ιατρικό Σύλλογο, για τον 
κάθε ένα η ιατρική κοινότητα έχει να πει μόνο καλά για αυτά που έχουν προσφέρει. Με 
τον Χρήστο τον Μαρκόπουλο, μας συνδέουν βεβαίως χρόνια κοινά σε διαφορετικές 
βαθμίδες, στο Λαϊκό Νοσοκομείο και θα ήθελα και από αυτή τη θέση, να πω πόσο 
σημαντική, ήταν η δική του παρουσία, στο Λαϊκό Νοσοκομείο και έβαλε και εκείνος το 
δικό του λιθαράκι και για τους νεότερους γιατρούς, αλλά πολύ περισσότερο για το 
σύστημα της υγείας. Θα ήθελα λοιπόν την κα Πανοτοπούλου Φλαμπουράκη, να πάρει το 
λόγο και συγχρόνως να ευχαριστήσω και τις Σχολές εκείνες TEI, της Κορέλκο και όλες 
εκείνες που προσφέρθηκαν να είναι κοντά μας, γιατί νομίζω ότι μέσα από τη συμμετοχή, 
πέραν από τον επαγγελματικό στίβο που προσθέτουν κάτι σε αυτόν, όσον αφορά τη 
γνώση και σαν πολίτες, αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντικό είναι η πρόληψη μέσα από 
τη γνώση. Ευχαριστώ. 

, Υπεύθυνη 
Τμήματος Ιολογίας, ΚΟΕΠΧ Γ. Παπανικολάου, ΑΟΝΑ Αγ. 
Σάββας: Καλή σας μέρα και πάλι, θέλω να σας 
ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί 
συνάδελφοι, εκπρόσωποι του Διαδημοτικού Δικτύου και 
όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ και μας τιμήσατε με 
την παρουσία σας, για να σας αναπτύξουμε ένα πολύ 
σημαντικό θέμα, το θέμα της πρόληψης στο 
γυναικολογικό καρκίνο. Ξεκινώ με το πρώτο και βασικό 
ζήτημα που αφορά όλους μας, όλο τον πληθυσμό αλλά 

ιδιαίτερα εμάς τις γυναίκες, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Μιας και αυτός 
αποτελεί την δεύτερη κατά σειρά αιτία θανάτου παγκόσμια. Εδώ και πολλά χρόνια έχει 
αποδειχθεί, θα το έχετε ακούσει ότι ο γυναικολογικός καρκίνος, ο καρκίνος του τραχήλου 
της μήτρας έχει συνδεθεί άμεσα με την παρουσία και δράση ενός ιού, που λέγεται ιός των 
ανθρώπινων θηλωμάτων, o ιός HPV. Γι’ αυτόν τον ιό λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω σήμερα 
να σας εκθέσω τα πιο σημαντικά γεγονότα όλης αυτής της ιστορικής πορείας, από την 
ανακάλυψη του, την εντόπιση του, την διερεύνηση του και την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων αυτού που προκαλεί. Ο ιός HPV, είναι ένας αρχαίος ιός. Εντοπίστηκε από το 
460π.Χ., πρώτη φορά με τον όρο γεννητικά κονδυλώματα. Έκτοτε γίνανε πάρα πολλές 
προσπάθειες, προκειμένου να χαρακτηριστεί αυτός ο ιός, να αποσαφηνιστεί η εικόνα και 
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Παρόλα αυτά μέσα σε διάστημα δυο χρόνων, το 90% αυτών των γυναικών 
αυτοκαθάρονται, με τη λειτουργία των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού, 
καταστρέφεται ο ιός και γίνονται καθαρές, δεν πάσχουν πλέον από HPV λοίμωξη. Μόνο 
ένα 10% θα παραμείνει και θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της επίμονης λοίμωξης, 
όπου αυτό μετά από κάποια χρόνια μπορεί και να μας οδηγήσει στη δημιουργία ελαφρών 
δυσπλασιών. Οι ελαφριές δυσπλασίες, είτε μετά από ένα διάστημα υποστρέφουν, δηλαδή 
εξαφανίζονται, είτε με παρέμβαση των κλινικών, μπορούν να θεραπευτούν. Εάν παρόλα 
αυτά παραμείνουν, τότε μετά από κάποια χρόνια μπορεί να οδηγηθούμε στη δημιουργία 
βαριάς δυσπλασίας CIN του καρκίνου. Αν παρατηρήσουμε τους αριθμούς, βλέπουμε ότι 
από το αρχικό ποσοστό του πληθυσμού που μολύνεται τελικά ένα 2,5%, θα φτάσει στον 
καρκίνο. Αυτό είναι ένα πρώτο παρηγορητικό στοιχείο, ότι δε σημαίνει πως όταν 
μολυνθούμε θα αποκτήσουμε και καρκίνο. Ας δούμε λοιπόν περίπου σε σχέση με την 
ηλικία, πια είναι η φυσική εξέλιξη της HPV λοίμωξης από τα αρχικά στάδια, έως τον 
καρκίνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι γύρω στα 15 χρόνια που αρχίζουν οι σεξουαλικές επαφές, 
ένας μέσος όρος στα 14-15 χρόνια, μετά από 4 χρόνια γύρω στα 20 έχουμε αύξηση των 
λοιμώξεων από HPV. Γύρω στα 30 παρουσιάζονται διάφορες δυσπλασίες, ενώ από τα 30 
και μετά, αυτή είναι η πιο επικίνδυνη ηλικία, όταν ο ιός παραμείνει στο κύτταρο, έχουμε 
πλέον την εμφάνιση της βαριάς δυσπλασίας είτε διηθητικού καρκίνου. Σ΄ αυτό το 
διάγραμμα μπορούμε να παρατηρήσουμε τη δραματική πτώση από την αρχική λοίμωξη 
από τα 100%, δηλαδή, ο πληθυσμός είπαμε περίπου στο 80%, μολύνεται από κάποιο 
στέλεχος HPV, όμως για τις νεαρές ηλικίες μέσα σε 24 μήνες το 90% έχει αυτοκαθαρθεί. 
Πως μεταφράζεται, πως λειτουργεί αυτή η ογκογόνος δράση συγκεκριμένων τύπων του 
HPV; Ο HPV είναι μια τεράστια οικογένεια. Μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί περίπου 200 
στελέχη, τα οποία όμως δε μας αφορούν, γιατί δεν παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Αυτά που 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ογκογένεση, είναι οι 40 τύποι οι οποίοι χωρίζονται σε 2 
κατηγορίες, χαμηλού και υψηλού κινδύνου και είναι αυτοί που είναι υπεύθυνoi για τη 
δημιουργία δυσπλασιών και καρκίνου. Αυτοί λοιπόν, οργανώνονται σε κάποιες 
υποοικογένειες. Η μια οικογένεια, είναι η οικογένεια του 16, του κατεξοχήν ογκογόνου 
στελέχους του HPV. Η άλλη οικογένεια είναι του 18, του δεύτερου κατά σειρά ογκογόνου 
στελέχους του HPV. Αυτά λοιπόν τα είδη, αυτοί οι αριθμοί που έχω σημειώσει σε ροζ 
κυκλάκια, σημαίνει ότι έχουν όχι παρόμοια ογκογόνο δράση, ογκογόνο δυναμικό, αλλά 
παρόμοια συμπεριφορά και θα σας εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Η ταξινόμηση 
λοιπόν γίνεται σε δυο κατηγορίες. Με κόκκινο βλέπετε τους ογκογόνους τύπους 16-18, 
ακολουθούν οι άλλοι με λιγότερο ογκογόνο δράση και τα στελέχη χαμηλού κινδύνου. Με 
κόκκινο πάλι βλέπετε τους 2 τύπους που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία 
κονδυλωμάτων. Όταν μιλάμε για μια λοίμωξη, διότι εδώ μιλάμε μεν για τον καρκίνο, αλλά 
μιλάμε για καρκίνο ο οποίος οφείλεται σε μια ιογενή λοίμωξη, αυτό το οποίο είναι 
σημαντικό είναι να καθορίζουμε τα χαρακτηριστικά αυτής της λοίμωξης. Για την HPV 
λοίμωξη τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η ηλικία του προσβληθέντος ατόμου, ο τύπος 
της λοίμωξης, αν είναι περιστασιακή που περνά και φεύγει ή αν είναι επίμονη, η 
γεωγραφική κατανομή του επικρατούντος τύπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μια χώρα, 
ένας πληθυσμός, να γνωρίζει ποιοι είναι οι τύποι οι οποίοι επικρατούν στο χώρο του, 
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τώρα πως κυμαίνονται τα ποσοστά αυτά, στους τρεις βασικούς καρκίνους, οι οποίοι είναι 
και μελετημένοι καλά και ξεκαθαρισμένο ότι ο HPV, αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα. 
Πρώτο και κύριο ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Το 100% σχεδόν των 
περιπτώσεων, υπεύθυνη είναι η λοίμωξη από κάποιον ογκογόνο τύπο του ιού. Επίσης τον 
καρκίνο του πρωκτού, 85% των περιπτώσεων είναι και αυτές συνδεδεμένες με την 
ύπαρξη και λειτουργία ενός στελέχους του ιού HPV. Το ίδιο συμβαίνει για τον κόλπο και 
το αιδοίο. Αλλά με μικρότερα ποσοστά και καθόλου αμελητέα ακολουθεί το πέος, το 
στόμα και ο φάρυγγας. Όμως εμείς σήμερα θα σταθούμε και γιατί είναι το θέμα αυτής της 
συνάντησης, αλλά και γιατί είναι το μοντέλο μελέτης της HPV λοίμωξης στον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας. Ας ρίξουμε λοιπόν κάποια ματιά, μια πρώτη ματιά στα στοιχεία από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα ποσοστά της HPV λοίμωξης, είναι περίπου 6,5 εκ. 
περιπτώσεις ετήσια. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η συχνότητα εμφάνισης είναι 20 εκ. 
ετήσια και σε γυναίκες έως 25 ετών τα ποσοστά αυτά είναι περίπου 47%. Βεβαίως, όπως 
θα δούμε και παρακάτω, αυτά τα ποσοστά, το μεγαλύτερο από αυτά τα ποσοστά, είναι 
παροδικής μορφής. Στις γυναίκες αυτές δηλαδή, μολύνονται μεν, αλλά μετά από ένα 
διάστημα, αυτοκαθάρονται, αλλά περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια. Οι διαφορές στα 
ποσοστά και τη συχνότητα εμφάνισης του HPV, οφείλονται, όπως σε όλες τις μορφές 
κακοήθειας, σε διάφορους παράγοντες. Ποτέ δεν είναι μονοδιάστατο το πρόβλημα. 
Δηλαδή, ένα αίτιο, ένα αποτέλεσμα. Πάντα χρειάζεται συνδυασμένοι παράγοντες για να 
εκφραστεί το αποτέλεσμα. Στην περίπτωση μας λοιπόν, αφού μιλάμε για μια ιογενή 
λοίμωξη, οι παράγοντες είναι εξωγενείς και ενδογενείς και αναφερόμαστε σε 
περιβαλλοντικές συνθήκες, σε λοιμώξεις με άλλους ιούς, ορμονικές επιδράσεις και 
κάπνισμα. Ο HPV λοιπόν, μολύνει το φυσιολογικό επιθήλιο του τραχήλου, και εκεί 
παραμένει για ένα διάστημα σε ανενεργό μορφή ή μετά από κάποιο διάστημα για 
κάποιους λόγους ενεργοποιείται και μπορεί να οδηγήσει μέχρι τον καρκινικό 
μετασχηματισμό. Συνοπτικά πως γίνεται αυτό, όπως σας είπα ο HPV μολύνει το επιθήλιο, 
παραμένει δορυφορικά μέσα στο κύτταρο, δηλαδή κολλημένο στο DNA του κυττάρου και 
αναπαράγεται και αναδιπλασιάζεται μαζί με το κύτταρο. Σ’ αυτή τη μορφή έχουμε HPV 
λοίμωξη, μπορεί και να μην έχουμε εμφάνιση αλλοίωσης, απλά κάποιος να είναι 
μολυσμένος από τον HPV. Όταν όμως αυτή η συνθήκη αλλάξει και αυτό το δορυφορικό 
σπάσει το DNA του κυττάρου και μπει μέσα, τότε πια μιλάμε για την ενσωματωμένη 
μορφή της λοίμωξης, όπου είναι και η επικίνδυνη μορφή, γιατί τότε ανατρέπει όλες τις 
λειτουργίες του κυττάρου, αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες του κυττάρου ξενιστή, του 
κυττάρου που προσβλήθηκε τις τροποποιεί, καταστρέφει σχεδόν τη λειτουργία τους και 
έτσι σιγά- σιγά οδηγούμαστε στον καρκινικό μετασχηματισμό. Πως γίνεται αυτό; 
Kαταρχάς ο ιός προσβάλλει το φυσιολογικό επιθήλιο, παραμένει κάποιο διάστημα και 
μετά μπορεί να δημιουργήσει κάποιες ανωμαλίες. Εδώ έχουμε κάποιες δυσπλασίες στον 
τράχηλο, ή αν παραμείνει ακόμα περισσότερο διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι 
μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το στάδιο των βαριών δυσπλασιών ή του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας. Πως εξελίσσονται αυτά σε ποσοστά και χρονικά. Καταρχάς αυτή τη 
στιγμή γνωρίζουμε ότι περίπου μετά την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, τέσσερα 
χρόνια μετά περίπου το 80% των γυναικών, είναι μολυσμένες από κάποιο HPV στέλεχος. 
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Παρόλα αυτά μέσα σε διάστημα δυο χρόνων, το 90% αυτών των γυναικών 
αυτοκαθάρονται, με τη λειτουργία των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού, 
καταστρέφεται ο ιός και γίνονται καθαρές, δεν πάσχουν πλέον από HPV λοίμωξη. Μόνο 
ένα 10% θα παραμείνει και θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της επίμονης λοίμωξης, 
όπου αυτό μετά από κάποια χρόνια μπορεί και να μας οδηγήσει στη δημιουργία ελαφρών 
δυσπλασιών. Οι ελαφριές δυσπλασίες, είτε μετά από ένα διάστημα υποστρέφουν, δηλαδή 
εξαφανίζονται, είτε με παρέμβαση των κλινικών, μπορούν να θεραπευτούν. Εάν παρόλα 
αυτά παραμείνουν, τότε μετά από κάποια χρόνια μπορεί να οδηγηθούμε στη δημιουργία 
βαριάς δυσπλασίας CIN του καρκίνου. Αν παρατηρήσουμε τους αριθμούς, βλέπουμε ότι 
από το αρχικό ποσοστό του πληθυσμού που μολύνεται τελικά ένα 2,5%, θα φτάσει στον 
καρκίνο. Αυτό είναι ένα πρώτο παρηγορητικό στοιχείο, ότι δε σημαίνει πως όταν 
μολυνθούμε θα αποκτήσουμε και καρκίνο. Ας δούμε λοιπόν περίπου σε σχέση με την 
ηλικία, πια είναι η φυσική εξέλιξη της HPV λοίμωξης από τα αρχικά στάδια, έως τον 
καρκίνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι γύρω στα 15 χρόνια που αρχίζουν οι σεξουαλικές επαφές, 
ένας μέσος όρος στα 14-15 χρόνια, μετά από 4 χρόνια γύρω στα 20 έχουμε αύξηση των 
λοιμώξεων από HPV. Γύρω στα 30 παρουσιάζονται διάφορες δυσπλασίες, ενώ από τα 30 
και μετά, αυτή είναι η πιο επικίνδυνη ηλικία, όταν ο ιός παραμείνει στο κύτταρο, έχουμε 
πλέον την εμφάνιση της βαριάς δυσπλασίας είτε διηθητικού καρκίνου. Σ΄ αυτό το 
διάγραμμα μπορούμε να παρατηρήσουμε τη δραματική πτώση από την αρχική λοίμωξη 
από τα 100%, δηλαδή, ο πληθυσμός είπαμε περίπου στο 80%, μολύνεται από κάποιο 
στέλεχος HPV, όμως για τις νεαρές ηλικίες μέσα σε 24 μήνες το 90% έχει αυτοκαθαρθεί. 
Πως μεταφράζεται, πως λειτουργεί αυτή η ογκογόνος δράση συγκεκριμένων τύπων του 
HPV; Ο HPV είναι μια τεράστια οικογένεια. Μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί περίπου 200 
στελέχη, τα οποία όμως δε μας αφορούν, γιατί δεν παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Αυτά που 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ογκογένεση, είναι οι 40 τύποι οι οποίοι χωρίζονται σε 2 
κατηγορίες, χαμηλού και υψηλού κινδύνου και είναι αυτοί που είναι υπεύθυνoi για τη 
δημιουργία δυσπλασιών και καρκίνου. Αυτοί λοιπόν, οργανώνονται σε κάποιες 
υποοικογένειες. Η μια οικογένεια, είναι η οικογένεια του 16, του κατεξοχήν ογκογόνου 
στελέχους του HPV. Η άλλη οικογένεια είναι του 18, του δεύτερου κατά σειρά ογκογόνου 
στελέχους του HPV. Αυτά λοιπόν τα είδη, αυτοί οι αριθμοί που έχω σημειώσει σε ροζ 
κυκλάκια, σημαίνει ότι έχουν όχι παρόμοια ογκογόνο δράση, ογκογόνο δυναμικό, αλλά 
παρόμοια συμπεριφορά και θα σας εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Η ταξινόμηση 
λοιπόν γίνεται σε δυο κατηγορίες. Με κόκκινο βλέπετε τους ογκογόνους τύπους 16-18, 
ακολουθούν οι άλλοι με λιγότερο ογκογόνο δράση και τα στελέχη χαμηλού κινδύνου. Με 
κόκκινο πάλι βλέπετε τους 2 τύπους που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία 
κονδυλωμάτων. Όταν μιλάμε για μια λοίμωξη, διότι εδώ μιλάμε μεν για τον καρκίνο, αλλά 
μιλάμε για καρκίνο ο οποίος οφείλεται σε μια ιογενή λοίμωξη, αυτό το οποίο είναι 
σημαντικό είναι να καθορίζουμε τα χαρακτηριστικά αυτής της λοίμωξης. Για την HPV 
λοίμωξη τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η ηλικία του προσβληθέντος ατόμου, ο τύπος 
της λοίμωξης, αν είναι περιστασιακή που περνά και φεύγει ή αν είναι επίμονη, η 
γεωγραφική κατανομή του επικρατούντος τύπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μια χώρα, 
ένας πληθυσμός, να γνωρίζει ποιοι είναι οι τύποι οι οποίοι επικρατούν στο χώρο του, 
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τώρα πως κυμαίνονται τα ποσοστά αυτά, στους τρεις βασικούς καρκίνους, οι οποίοι είναι 
και μελετημένοι καλά και ξεκαθαρισμένο ότι ο HPV, αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα. 
Πρώτο και κύριο ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Το 100% σχεδόν των 
περιπτώσεων, υπεύθυνη είναι η λοίμωξη από κάποιον ογκογόνο τύπο του ιού. Επίσης τον 
καρκίνο του πρωκτού, 85% των περιπτώσεων είναι και αυτές συνδεδεμένες με την 
ύπαρξη και λειτουργία ενός στελέχους του ιού HPV. Το ίδιο συμβαίνει για τον κόλπο και 
το αιδοίο. Αλλά με μικρότερα ποσοστά και καθόλου αμελητέα ακολουθεί το πέος, το 
στόμα και ο φάρυγγας. Όμως εμείς σήμερα θα σταθούμε και γιατί είναι το θέμα αυτής της 
συνάντησης, αλλά και γιατί είναι το μοντέλο μελέτης της HPV λοίμωξης στον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας. Ας ρίξουμε λοιπόν κάποια ματιά, μια πρώτη ματιά στα στοιχεία από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα ποσοστά της HPV λοίμωξης, είναι περίπου 6,5 εκ. 
περιπτώσεις ετήσια. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η συχνότητα εμφάνισης είναι 20 εκ. 
ετήσια και σε γυναίκες έως 25 ετών τα ποσοστά αυτά είναι περίπου 47%. Βεβαίως, όπως 
θα δούμε και παρακάτω, αυτά τα ποσοστά, το μεγαλύτερο από αυτά τα ποσοστά, είναι 
παροδικής μορφής. Στις γυναίκες αυτές δηλαδή, μολύνονται μεν, αλλά μετά από ένα 
διάστημα, αυτοκαθάρονται, αλλά περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια. Οι διαφορές στα 
ποσοστά και τη συχνότητα εμφάνισης του HPV, οφείλονται, όπως σε όλες τις μορφές 
κακοήθειας, σε διάφορους παράγοντες. Ποτέ δεν είναι μονοδιάστατο το πρόβλημα. 
Δηλαδή, ένα αίτιο, ένα αποτέλεσμα. Πάντα χρειάζεται συνδυασμένοι παράγοντες για να 
εκφραστεί το αποτέλεσμα. Στην περίπτωση μας λοιπόν, αφού μιλάμε για μια ιογενή 
λοίμωξη, οι παράγοντες είναι εξωγενείς και ενδογενείς και αναφερόμαστε σε 
περιβαλλοντικές συνθήκες, σε λοιμώξεις με άλλους ιούς, ορμονικές επιδράσεις και 
κάπνισμα. Ο HPV λοιπόν, μολύνει το φυσιολογικό επιθήλιο του τραχήλου, και εκεί 
παραμένει για ένα διάστημα σε ανενεργό μορφή ή μετά από κάποιο διάστημα για 
κάποιους λόγους ενεργοποιείται και μπορεί να οδηγήσει μέχρι τον καρκινικό 
μετασχηματισμό. Συνοπτικά πως γίνεται αυτό, όπως σας είπα ο HPV μολύνει το επιθήλιο, 
παραμένει δορυφορικά μέσα στο κύτταρο, δηλαδή κολλημένο στο DNA του κυττάρου και 
αναπαράγεται και αναδιπλασιάζεται μαζί με το κύτταρο. Σ’ αυτή τη μορφή έχουμε HPV 
λοίμωξη, μπορεί και να μην έχουμε εμφάνιση αλλοίωσης, απλά κάποιος να είναι 
μολυσμένος από τον HPV. Όταν όμως αυτή η συνθήκη αλλάξει και αυτό το δορυφορικό 
σπάσει το DNA του κυττάρου και μπει μέσα, τότε πια μιλάμε για την ενσωματωμένη 
μορφή της λοίμωξης, όπου είναι και η επικίνδυνη μορφή, γιατί τότε ανατρέπει όλες τις 
λειτουργίες του κυττάρου, αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες του κυττάρου ξενιστή, του 
κυττάρου που προσβλήθηκε τις τροποποιεί, καταστρέφει σχεδόν τη λειτουργία τους και 
έτσι σιγά- σιγά οδηγούμαστε στον καρκινικό μετασχηματισμό. Πως γίνεται αυτό; 
Kαταρχάς ο ιός προσβάλλει το φυσιολογικό επιθήλιο, παραμένει κάποιο διάστημα και 
μετά μπορεί να δημιουργήσει κάποιες ανωμαλίες. Εδώ έχουμε κάποιες δυσπλασίες στον 
τράχηλο, ή αν παραμείνει ακόμα περισσότερο διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι 
μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το στάδιο των βαριών δυσπλασιών ή του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας. Πως εξελίσσονται αυτά σε ποσοστά και χρονικά. Καταρχάς αυτή τη 
στιγμή γνωρίζουμε ότι περίπου μετά την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, τέσσερα 
χρόνια μετά περίπου το 80% των γυναικών, είναι μολυσμένες από κάποιο HPV στέλεχος. 
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ήταν γυναίκες με HPV λοίμωξη και χαμηλού βαθμού δυσπλασία, ενώ ακόμα μικρότερα 
ήταν τα ποσοστά με βαριά δυσπλασία και καρκίνο. Πως έγινε αυτή η κατανομή; Αυτή η 
κατανομή έγινε τυχαία. Εμείς μελετήσαμε τον πληθυσμό που ερχότανε για τον τακτικό 
του έλεγχο στα εξωτερικά ιατρεία. Έτσι συλλέξαμε, την ομάδα μελέτης μας, η οποία μας 
έβγαλε τα εξής αποτελέσματα. Στο σύνολο των δειγμάτων που επιμένω είναι αρκετά 
μεγάλο και αντιπροσωπευτικό του γυναικείου πληθυσμού στην Αττική, πρώτο και με 
πολύ μεγάλο ποσοστό στο συνολικό πληθυσμό, έρχεται το ογκογόνο στέλεχος 16. Και 
μετά ακολουθεί το στέλεχος 51. Είναι μεν χαρακτηριστικά αλλά όχι άκρως ανησυχητικά 
διότι συνδέονται μόνο με το 1% παγκόσμια καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Άρα 
παρήγορο σαν αποτέλεσμα, εκτός από την παρουσία του 16 και του 45. Στα παθολογικά 
δείγματα που εδώ φαίνεται ποιοι είναι οι ογκογόνοι τύποι που κυριαρχούν, βλέπουμε ότι 
πρώτοι έρχονται ο 16 ο 51 και ο 45, ο 31, ο 56, ο 18 και ο 33. Ας σταθούμε λίγο σε αυτή τη 
διαφάνεια, παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη του φυσιολογικού 
πληθυσμού. Δηλαδή έρχονται οι γυναίκες ελέγχονται, έχουν ένα φυσιολογικό Παπ-test κι 
όμως σε ένα ποσοστό, μικρό όμως αλλά αξιοσημείωτο, αυτές οι γυναίκες τελικά 
παρουσιάζονται θετικές στον HPV και μάλιστα σε ποσοστό ισόποσο μεταξύ ενός 
ογκογόνου και μη ογκογόνου τύπου 16 και 42, πρώτοι έρχονται αυτοί οι τύποι στο 
φυσιολογικό πληθυσμό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εύρημα, το οποίο μπορούμε 
να το ερευνήσουμε με πολλούς τρόπους και άλλες μεθόδους, τις οποίες εν συντομία θα 
σας αναπτύξω. Εδώ πάλι είναι τα αποτελέσματα για τα ογκογόνα στελέχη στο συνολικό 
πληθυσμό. Οι τύποι είναι πάλι οι ίδιοι, να μη σας κουράζω. Επίσης ένα άλλο σημαντικό 
στοιχείο αυτής της μελέτης ήταν το εύρημα ότι σε μεγάλο ποσοστό έχουμε πολλαπλές 
λοιμώξεις, τόσο στα παθολογικά περιστατικά όσο και στα φυσιολογικά. Το εύρημα των 
πολλαπλών λοιμώξεων είναι αρκετά αισιόδοξο γιατί πολλαπλές λοιμώξεις γενικότερα 
στην ιολογία συμπεριφέρονται με ένα διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι μονήρεις λοιμώξεις. 
Όταν έχεις συνήθως πολλαπλές λοιμώξεις, μ’ ένα επικίνδυνο στέλεχος κ ένα μη επικίνδυνο 
συνήθως η έκβαση της νόσου είναι πιο ήπια. Πώς πραγματοποιούνται αυτές οι μελέτες; 
Έχουμε στα χέρια μας, τα όπλα της μοριακής βιολογίας, έχουμε μεθόδους με τις οποίες 
μπορούμε να ελέγξουμε με απόλυτη ακρίβεια, ευαισθησία, τα αποτελέσματα μας. Οι 
μέθοδοι υπάρχουν στα εργαστήρια στην Ελλάδα, υπάρχουν στο δικό μας αλλά υπάρχουν 
και σε άλλα εργαστήρια, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι εκεί που θα ελεγχθούμε θα μας 
δώσουν και τα σωστά αποτελέσματα. Κάποιες φωτογραφίες για να δείτε εμείς στο 
εργαστήριο πώς βλέπουμε τον HPV. Αυτά τα άσπρα που βλέπετε είναι η HPV λοίμωξη. 
Εδώ οι κουκίδες οι κόκκινες, και εδώ σε επίπεδο ιστού, δηλαδή όπως βλέπουμε τον ιστό, 
αυτά τα μαύρα στιγματάκια που βλέπετε μέσα στα κύτταρα, είναι ο HPV. Έτσι βλέπει ο 
κυτταρολόγος ή εμείς το εργαστήριο τον HPV. Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε, πόσα 
κύτταρα είναι μολυσμένα, σε ποιο στάδιο εξέλιξης είναι η νόσος και όλα αυτά. Ο καρκίνος 
είναι μια πολυ-παραγοντική νόσος, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. 
Ως πολύ-παραγοντική νόσος, ένα αίτιο δεν είναι αρκετό. Άρα αυτό αποτελεί αναγκαία, 
αλλά όχι ικανή συνθήκη για την καρκινική εξαλλαγή. Απαραίτητη θεωρείται πάντα για 
όλους εμάς τους εργαστηριακούς η συνεκτίμηση και άλλων βιολογικών παραγόντων, 
προκειμένου να εξάγουμε ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι μια σαφής ένδειξη και 
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καθώς επίσης και η σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων τα οποία απαρτίζουν ένα 
πληθυσμό. Σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα του 2007, η συχνότητα εμφάνισης του 
HPV μεταξύ γυναικών παρουσιάζει ένα pick στην ηλικία 20-25 χρόνων, αλλά εξίσου 
υψηλά ποσοστά παρουσιάζει και στις ηλικίες 25-50 χρονών. Όσον αφορά τη διασπορά 
των στελεχών των τύπων υψηλού και χαμηλού κινδύνου, βλέπουμε στην πρώτη μπάρα, 
ότι οι υψηλού κινδύνου που συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου, βρίσκονται σε υψηλά 
ποσοστά στις ηλικίες 14-19 χρόνων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για δυο λόγους. Ο ένας 
γιατί είναι πάρα πολύ συχνό το ποσοστό ανευρισκομένων υψηλού κινδύνου τύπων και 
δεύτερων, γιατί σε αυτές τις ηλικίες όμως, στο 90% θα υποστραφούν. Άρα έχουμε ένα 
καλό και ένα κακό. Τώρα βέβαια, βλέπουμε ότι αρκετά υψηλά ποσοστά επανεμφανίζονται 
και διατηρούνται από υψηλού κινδύνου τύπους και στις ηλικίες 30-50 χρόνων και αυτό 
είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε ότι η HPV λοίμωξη 
παρουσιάζει ένα pick γύρω στα 18 χρόνια. Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις ένα pick γύρω 
στα 30 χρόνια. Οι δυσπλασίες οι οποίες μπορούν και να θεραπευτούν είναι αυτό, ενώ ο 
καρκίνος εμφανίζει ένα pick και ένα πλατό ανάπτυξης μετά τα 30 χρόνια. Σύμφωνα με τα 
παγκόσμια δεδομένα, για να αναφερθούμε λίγο και να καταλάβουμε ποιοι είναι οι τύποι 
εκείνοι οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για να τους προσέχουμε. Οι έξι πρώτοι τύποι, οι οποίοι 
απαντώνται σε μεγαλύτερη συχνότητα παγκόσμια και ευθύνονται για τη δημιουργία 
καρκίνων, είναι με προεξάρχοντες το 16 και το 18, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη 
δημιουργία του 70% των καρκίνων, ακολουθούν ο 45, ο 31 ο 33, ο 52 και ο 58. Τα 
ποσοστά αυτά και στην Ευρώπη, είναι περίπου τα ίδια, δηλαδή πάλι ίδιοι τύποι είναι, 
αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο συχνοί, δηλαδή οι 16, 18, 31, 33, 45, 35 και 58. Για να έρθουμε 
στα Ελληνικά δεδομένα. Στη χώρα μας δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα ένα επίσημο 
σύστημα καταγραφής των καρκίνων γενικότερα. Μόλις πρόσφατα ξεκίνησε η υπηρεσία 
καταγραφής καρκίνων. Αυτό λοιπόν, σημαίνει ότι και για τον καρκίνο του τραχήλου της 
μήτρας, δεν έχουμε σαφή καταγραφή των περιστατικών, τα οποία υπάρχουν στη χώρα 
μας. Σύμφωνα με προσπάθειες που κάνανε διάφορες ομάδες μελέτης και τα 
αποτελέσματα είδαν το φως της δημοσιότητας το 2007, παρατηρήθηκε ότι στην Ελλάδα 
έχουμε 600 νέα περιστατικά καρκίνου ετήσια, έχουμε 250 θανάτους από καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας και τα τελευταία 15 χρόνια δεν παρατηρήθηκε καμία μείωση των 
περιστατικών θανάτου από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Αυτό γιατί, στη χώρα μας 
όπως γνωρίζετε, δεν εφαρμόζονται συστήματα μαζικού ελέγχου πληθυσμού, με 
αποτέλεσμα μόνο ένα 20% των Ελληνίδων γυναικών να ελέγχονται τακτικά με τεστ 
Παπανικολάου. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μελέτες, οι οποίες αφορούν στα είδη των HPV 
τύπων, οι οποίοι επικρατούν στην Ελλάδα. Είναι απειροελάχιστες αυτές οι μελέτες και 
πάλι με πρωτοβουλία συγκεκριμένων ομάδων. Τρεις από αυτές τις μελέτες που είναι οι 
πιο σημαντικές για τον ελληνικό χώρο, αφορούν στις προσπάθειες της ομάδας του 
καθηγητή Αγοραστού στη Βόρειο Ελλάδα και μια μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
1Ο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της χώρας τον Αγ. Σάββα και για αυτή θα σας μιλήσω 
συνοπτικά σήμερα. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε από το 2002 έως το 2009, αφορά 
περίπου σε ένα αριθμό 3000 γυναικών, όπου στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ήταν 
γυναίκες φυσιολογικές. Με φυσιολογική κυτταρολογική εξέταση. Ένα μεγάλο ποσοστό, 
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ήταν γυναίκες με HPV λοίμωξη και χαμηλού βαθμού δυσπλασία, ενώ ακόμα μικρότερα 
ήταν τα ποσοστά με βαριά δυσπλασία και καρκίνο. Πως έγινε αυτή η κατανομή; Αυτή η 
κατανομή έγινε τυχαία. Εμείς μελετήσαμε τον πληθυσμό που ερχότανε για τον τακτικό 
του έλεγχο στα εξωτερικά ιατρεία. Έτσι συλλέξαμε, την ομάδα μελέτης μας, η οποία μας 
έβγαλε τα εξής αποτελέσματα. Στο σύνολο των δειγμάτων που επιμένω είναι αρκετά 
μεγάλο και αντιπροσωπευτικό του γυναικείου πληθυσμού στην Αττική, πρώτο και με 
πολύ μεγάλο ποσοστό στο συνολικό πληθυσμό, έρχεται το ογκογόνο στέλεχος 16. Και 
μετά ακολουθεί το στέλεχος 51. Είναι μεν χαρακτηριστικά αλλά όχι άκρως ανησυχητικά 
διότι συνδέονται μόνο με το 1% παγκόσμια καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Άρα 
παρήγορο σαν αποτέλεσμα, εκτός από την παρουσία του 16 και του 45. Στα παθολογικά 
δείγματα που εδώ φαίνεται ποιοι είναι οι ογκογόνοι τύποι που κυριαρχούν, βλέπουμε ότι 
πρώτοι έρχονται ο 16 ο 51 και ο 45, ο 31, ο 56, ο 18 και ο 33. Ας σταθούμε λίγο σε αυτή τη 
διαφάνεια, παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη του φυσιολογικού 
πληθυσμού. Δηλαδή έρχονται οι γυναίκες ελέγχονται, έχουν ένα φυσιολογικό Παπ-test κι 
όμως σε ένα ποσοστό, μικρό όμως αλλά αξιοσημείωτο, αυτές οι γυναίκες τελικά 
παρουσιάζονται θετικές στον HPV και μάλιστα σε ποσοστό ισόποσο μεταξύ ενός 
ογκογόνου και μη ογκογόνου τύπου 16 και 42, πρώτοι έρχονται αυτοί οι τύποι στο 
φυσιολογικό πληθυσμό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εύρημα, το οποίο μπορούμε 
να το ερευνήσουμε με πολλούς τρόπους και άλλες μεθόδους, τις οποίες εν συντομία θα 
σας αναπτύξω. Εδώ πάλι είναι τα αποτελέσματα για τα ογκογόνα στελέχη στο συνολικό 
πληθυσμό. Οι τύποι είναι πάλι οι ίδιοι, να μη σας κουράζω. Επίσης ένα άλλο σημαντικό 
στοιχείο αυτής της μελέτης ήταν το εύρημα ότι σε μεγάλο ποσοστό έχουμε πολλαπλές 
λοιμώξεις, τόσο στα παθολογικά περιστατικά όσο και στα φυσιολογικά. Το εύρημα των 
πολλαπλών λοιμώξεων είναι αρκετά αισιόδοξο γιατί πολλαπλές λοιμώξεις γενικότερα 
στην ιολογία συμπεριφέρονται με ένα διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι μονήρεις λοιμώξεις. 
Όταν έχεις συνήθως πολλαπλές λοιμώξεις, μ’ ένα επικίνδυνο στέλεχος κ ένα μη επικίνδυνο 
συνήθως η έκβαση της νόσου είναι πιο ήπια. Πώς πραγματοποιούνται αυτές οι μελέτες; 
Έχουμε στα χέρια μας, τα όπλα της μοριακής βιολογίας, έχουμε μεθόδους με τις οποίες 
μπορούμε να ελέγξουμε με απόλυτη ακρίβεια, ευαισθησία, τα αποτελέσματα μας. Οι 
μέθοδοι υπάρχουν στα εργαστήρια στην Ελλάδα, υπάρχουν στο δικό μας αλλά υπάρχουν 
και σε άλλα εργαστήρια, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι εκεί που θα ελεγχθούμε θα μας 
δώσουν και τα σωστά αποτελέσματα. Κάποιες φωτογραφίες για να δείτε εμείς στο 
εργαστήριο πώς βλέπουμε τον HPV. Αυτά τα άσπρα που βλέπετε είναι η HPV λοίμωξη. 
Εδώ οι κουκίδες οι κόκκινες, και εδώ σε επίπεδο ιστού, δηλαδή όπως βλέπουμε τον ιστό, 
αυτά τα μαύρα στιγματάκια που βλέπετε μέσα στα κύτταρα, είναι ο HPV. Έτσι βλέπει ο 
κυτταρολόγος ή εμείς το εργαστήριο τον HPV. Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε, πόσα 
κύτταρα είναι μολυσμένα, σε ποιο στάδιο εξέλιξης είναι η νόσος και όλα αυτά. Ο καρκίνος 
είναι μια πολυ-παραγοντική νόσος, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. 
Ως πολύ-παραγοντική νόσος, ένα αίτιο δεν είναι αρκετό. Άρα αυτό αποτελεί αναγκαία, 
αλλά όχι ικανή συνθήκη για την καρκινική εξαλλαγή. Απαραίτητη θεωρείται πάντα για 
όλους εμάς τους εργαστηριακούς η συνεκτίμηση και άλλων βιολογικών παραγόντων, 
προκειμένου να εξάγουμε ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι μια σαφής ένδειξη και 
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καθώς επίσης και η σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων τα οποία απαρτίζουν ένα 
πληθυσμό. Σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα του 2007, η συχνότητα εμφάνισης του 
HPV μεταξύ γυναικών παρουσιάζει ένα pick στην ηλικία 20-25 χρόνων, αλλά εξίσου 
υψηλά ποσοστά παρουσιάζει και στις ηλικίες 25-50 χρονών. Όσον αφορά τη διασπορά 
των στελεχών των τύπων υψηλού και χαμηλού κινδύνου, βλέπουμε στην πρώτη μπάρα, 
ότι οι υψηλού κινδύνου που συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου, βρίσκονται σε υψηλά 
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Παπανικολάου. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μελέτες, οι οποίες αφορούν στα είδη των HPV 
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εμβολιασμού, κυρίως βεβαίως των νέων γυναικών, αλλά πιθανά και των μεγαλύτερων. Γι’ 
αυτό σε αυτόν τον τομέα πρέπει να υπάρξει μια πραγματικά μέριμνα για τη διάδοση της 
πληροφορίας πάνω στον εθνικό εμβολιασμό και δεύτερον για την εφαρμογή μαζικών 
προγραμμάτων ελέγχου πληθυσμού. Είναι ανεπίτρεπτο το 2009, στη χώρα μας, μια 
ανεπτυγμένη χώρα, μόνο τόσο λίγες γυναίκες να προσέρχονται για τακτικό έλεγχο με 
Παπtest. Αυτό πρέπει να γίνει οργανωμένα, όπως στις δυτικές κοινωνίες, ακόμα και υπό 
υπενθύμιση μέσα από τις δουλειές των γυναικών. Οι γυναίκες ανεξαρτήτως εμβολιασμού 
ή όχι πρέπει να ελέγχονται γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση, 
μόνο έτσι θα μπορέσουμε να νικήσουμε και να μειώσουμε δραματικά αυτή τη νόσο που 
μας μαστίζει, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτή 
είναι η ομάδα μελέτης μας στο Νοσοκομείο Αγ. Σάββας, που με τις συντονισμένες 
προσπάθειες της φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Να ’στε καλά.   

Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου:  Ευχαριστούμε την κα 
Πανοτοπούλου, Φλαμπουράκη, για την επιστημονική και άκρως κατανοητή στο ευρύ 
κοινό ομιλία της, παρά το δύσκολο του να μπορέσει κανείς να περάσει κάποια νοήματα 
επιστημονικά και αυτό που είχε μείνει και έμεινε, είναι ότι η πρόληψη ειδικά στον 
γυναικολογικό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είναι από το μέγιστο που θα πρέπει να 
έχουμε υπόψη μας. Όμως, ανεφέρθη στο τέλος και για το εμβόλιο, το οποίο είναι ενάντιο 
αυτής της κατάστασης που αφορά τον καρκίνο της μήτρας και γι’ αυτό ακριβώς θα μας 
μιλήσει η κα Θάλεια Τσαχαλίνα. Το θέμα όπως είχα πει και πριν είναι εμβολιασμός, το 
τέλος του καρκίνου, που πιστεύω να μας δώσει αισιόδοξα μηνύματα. Κακά τα ψέματα 
όμως το Παπ test και η πρόληψη είναι εκείνο που θα πρέπει να έχει κανείς πρώτα στο 
μυαλό του και βεβαίως η επιστήμη μπορεί να μιλήσει και με αυτό το οποίο θα αναφερθεί 
η κα Τσαχαλίνα. Παρακαλώ. 

, Phd, MRCOG, Γυναικολόγος - 
Ογκολόγος, Διευθύντρια Μονάδος Χειρουργικής 
Γυναικολογικής Ογκολογίας Νοσ. Ερρίκος Ντυνάν: 
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε πρόεδρε, κύριοι διοργανωτές της 
εκδήλωσης, καλησπέρα. Αυτό για το οποίο θα μιλήσω 
σήμερα είναι ο εμβολιασμός. Έβαλα σαν τίτλο το τέλος ενός 
καρκίνου με ερωτηματικό, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 
ένα μεγάλο όπλο. Θέλουμε να δούμε αν αυτό το όπλο είναι 
αποτελεσματικό, μας βοηθάει και πόσο μας βοηθάει; Θα σας 
αναφέρω πολύ σύντομα μερικούς αριθμούς που δυστυχώς 

δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτούς. Ξέρουμε ότι 280.000 γυναίκες, κάθε χρόνο θα 
πεθάνουν λόγω καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αυτά είναι παγκόσμια δεδομένα. 
Γύρω στα 500.000 είναι τα περιστατικά. Επίσης ξέρουμε ότι 80% των σεξουαλικά 
ενεργών ανδρών και γυναικών, όχι μόνο γυναικών, έρχονται κάποια στιγμή σε επαφή με 
τον ιό αυτό χωρίς να το γνωρίζουνε. Στη χώρα μας, ξέρουμε ότι έχουμε 600 γυναίκες με 
κακοήθειες, οι οποίες διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο. Επίσης ξέρουμε ότι 70% αυτών των 
γυναικών είναι θεραπεύσιμες, αν διαγνωστούν εγκαίρως. Πολύ σημαντικό. Επίσης σήμερα 
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συμβουλή τόσο στον ασθενή, όσο και στον κλινικό, όπου θα πάρει το αποτέλεσμα μας. 
Αυτούς τους παράγοντες λοιπόν, εμείς τους λέμε μοριακούς δείκτες πρόγνωσης 
βαρύτητας της νόσου. Όσον αφορά για τον HPV, αυτοί οι δείκτες οι πιο σημαντικοί, είναι 
η πρωτεΐνη P16 και η έκφραση των ογκογόνων πρωτεϊνών Ε6 και Ε7. Αυτές τις 
παραμέτρους τις μετράμε με διάφορες μεθόδους και μπορούμε να δούμε σε πιο βαθμό 
είναι σημαντικές και τι μηνύματα μας δίνουν για τα αποτελέσματα της πορείας της νόσου, 
σε μια ασθενή. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η μέτρηση της έκφρασης των ογκογόνων 
πρωτεϊνών, δηλαδή ο ιός είναι μέσα στο κύτταρο και δουλεύει μέσα στο κύτταρο, αυτό 
είναι πολύ σημαντικό εύρημα. Σε μελέτη που κάναμε είδαμε, δυο σημαντικά πράγματα. Σε 
φυσιολογικό πληθυσμό και σε πληθυσμό γυναικών με ελαφριές δυσπλασίες, σε ένα 
μεγάλο ποσοστό αυτές οι πρωτεΐνες εκφραζόντουσαν. Αυτή η πληροφορία είναι 
σημαντική γιατί αμέσως δίνει, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στον κλινικό γιατρό, ότι η 
γυναίκα αυτή πολύ σύντομα θα αναπτύξει μια βαριά δυσπλασία, γι΄ αυτό πρέπει να την 
έχουμε από κοντά και να την παρακολουθούμε. Εδώ πάλι είναι κάποιες φωτογραφίες 
αυτών των πρωτεϊνών που σας είπα, το μόνο που θέλω να προσέξετε είναι ότι στην 
πρώτη σειρά βλέπουμε μια πρωτεΐνη, ότι στο φυσιολογικό κύτταρο που είναι η πρώτη 
φωτογραφία, βλέπουμε ότι έντονα το χρωματίζει. Ενώ στο τελευταίο, που είναι ο 
καρκίνος δε βλέπουμε κανένα χρωματισμό. Αυτό είναι σαφέστατη ένδειξη, πόσο σοβαρή 
είναι η νόσος σε μια ασθενή. Επίσης και στις δυο παρακάτω φωτογραφίες βλέπουμε ότι 
σε ελαφριά δυσπλασία έχουμε λίγη χρώση, ενώ σε βαριά δυσπλασία και στον καρκίνο 
έχουμε έντονη χρώση. Αυτοί λοιπόν είναι οι δείκτες που μας βοηθάνε να μελετήσουμε και 
να μετρήσουμε πόσο βαριά είναι η πρόγνωση για τη συγκεκριμένη νόσο σε μια γυναίκα. 
Συνοψίζοντας, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, προσβάλει κυρίως τις νέες γυναίκες. 
Σε αυτό το διάγραμμα μπορείτε να το δείτε καθαρά, τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων 
γυναικολογικών καρκίνων, τράχηλος της μήτρας, ενδομήτριο και ωοθήκες. Βλέπουμε ότι, 
για τον τράχηλο της μήτρας χτυπάει γυναίκες μεταξύ 30 με 40 χρόνων. Ενώ για το 
ενδομήτριο και τις ωοθήκες, το pick της νόσου είναι γύρω στα 60. Από αυτό και μόνο το 
διάγραμμα, μπορείτε και μόνο να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η πρόληψη γι΄ αυτό 
τον καρκίνο, όχι μόνο γιατί είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά, αλλά είναι και το κύριο αίτιο 
θανάτου νέων γυναικών. Γι΄ αυτό αν κάτι δεν αλλάξει, από όλους μας και με τη βοήθεια 
του κράτους, με τα υπάρχοντα όπλα που διαθέτουμε σήμερα, γιατί διαθέτουμε όπλα, 
διαθέτουμε τη γνώση και την τελευταία τεχνολογία, διαθέτουμε το μεγαλύτερο όπλο της 
πρόληψης, που είναι το εμβόλιο. Αν όλα αυτά δε συνδυαστούν και δεν εφαρμοστούν 
σωστά, τότε σύμφωνα με στατιστικές μελέτες το 2050, τα περιστατικά καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας θα διπλασιαστούν και από 500.000 θα ανέβουν στο 1.000.000, ανά 
έτος στον κόσμο. Γι’ αυτό η προστασία από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
συνοψίζεται σε δυο άξονες. Πρώτος και βασικός, ο οποίος αφορά και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση κατά κύριο λόγο, ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, το οποίο θα μεριμνεί για δυο πράγματα. Για την εφαρμογή των εθνικών 
προγραμμάτων εμβολιασμού, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει, παρόλα αυτά τα 
αποτελέσματα δεν είναι αυτά που αναμέναμε εμείς στην επιστημονική κοινότητα. Κατά 
τη γνώμη μου, αυτό οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση του πληθυσμού για την αξία του 
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αυτών των πρωτεϊνών που σας είπα, το μόνο που θέλω να προσέξετε είναι ότι στην 
πρώτη σειρά βλέπουμε μια πρωτεΐνη, ότι στο φυσιολογικό κύτταρο που είναι η πρώτη 
φωτογραφία, βλέπουμε ότι έντονα το χρωματίζει. Ενώ στο τελευταίο, που είναι ο 
καρκίνος δε βλέπουμε κανένα χρωματισμό. Αυτό είναι σαφέστατη ένδειξη, πόσο σοβαρή 
είναι η νόσος σε μια ασθενή. Επίσης και στις δυο παρακάτω φωτογραφίες βλέπουμε ότι 
σε ελαφριά δυσπλασία έχουμε λίγη χρώση, ενώ σε βαριά δυσπλασία και στον καρκίνο 
έχουμε έντονη χρώση. Αυτοί λοιπόν είναι οι δείκτες που μας βοηθάνε να μελετήσουμε και 
να μετρήσουμε πόσο βαριά είναι η πρόγνωση για τη συγκεκριμένη νόσο σε μια γυναίκα. 
Συνοψίζοντας, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, προσβάλει κυρίως τις νέες γυναίκες. 
Σε αυτό το διάγραμμα μπορείτε να το δείτε καθαρά, τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων 
γυναικολογικών καρκίνων, τράχηλος της μήτρας, ενδομήτριο και ωοθήκες. Βλέπουμε ότι, 
για τον τράχηλο της μήτρας χτυπάει γυναίκες μεταξύ 30 με 40 χρόνων. Ενώ για το 
ενδομήτριο και τις ωοθήκες, το pick της νόσου είναι γύρω στα 60. Από αυτό και μόνο το 
διάγραμμα, μπορείτε και μόνο να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η πρόληψη γι΄ αυτό 
τον καρκίνο, όχι μόνο γιατί είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά, αλλά είναι και το κύριο αίτιο 
θανάτου νέων γυναικών. Γι΄ αυτό αν κάτι δεν αλλάξει, από όλους μας και με τη βοήθεια 
του κράτους, με τα υπάρχοντα όπλα που διαθέτουμε σήμερα, γιατί διαθέτουμε όπλα, 
διαθέτουμε τη γνώση και την τελευταία τεχνολογία, διαθέτουμε το μεγαλύτερο όπλο της 
πρόληψης, που είναι το εμβόλιο. Αν όλα αυτά δε συνδυαστούν και δεν εφαρμοστούν 
σωστά, τότε σύμφωνα με στατιστικές μελέτες το 2050, τα περιστατικά καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας θα διπλασιαστούν και από 500.000 θα ανέβουν στο 1.000.000, ανά 
έτος στον κόσμο. Γι’ αυτό η προστασία από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
συνοψίζεται σε δυο άξονες. Πρώτος και βασικός, ο οποίος αφορά και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση κατά κύριο λόγο, ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, το οποίο θα μεριμνεί για δυο πράγματα. Για την εφαρμογή των εθνικών 
προγραμμάτων εμβολιασμού, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει, παρόλα αυτά τα 
αποτελέσματα δεν είναι αυτά που αναμέναμε εμείς στην επιστημονική κοινότητα. Κατά 
τη γνώμη μου, αυτό οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση του πληθυσμού για την αξία του 
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ποτέ μα ποτέ να ξανακάνει test Παπ. Ζούμε στη χώρα και έχουμε τη μεγάλη τιμή ο κ. 
Παπανικολάου να ήταν ένας από εμάς. Είναι κρίμα να μην τιμούμε αυτή τη μεγάλη 
κληρονομιά που μας άφησε. Το test Παπ είναι απαραίτητο, το εμβόλιο σήμερα συνιστάται 
στην ηλικία των 12, 13 ετών, σε κορίτσια πριν την έναρξη της σεξουαλικής ζωής και το 
test Παπ συνιστάται μετά τα 20, όταν έχουμε ώριμη σεξουαλική συμπεριφορά. Αυτά ήδη 
σας τα ανέφερα. Τώρα, οι πιο πολλές ερωτήσεις που λαμβάνω, είναι πόσο ασφαλές είναι 
το εμβόλιο αυτό; Μπορώ να το κάνω στην κόρη μου, στα εγγόνια μου; Τι μου λέτε; Όπως 
όλα τα εμβόλια, γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια τους είναι το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει 
ο καταναλωτής και είναι πάρα πολύ λογικό. Υπάρχουν πολλοί μεγάλοι οργανισμοί στην 
Αμερική κυρίως, οι οποίοι έχουνε κοιτάξει αυτές τις παρενέργειες. Τα δεδομένα που θα 
σας παρουσιάσω είναι από το FDA. Το Food & Drug Administration, είναι ένας οργανισμός 
που κοιτάζει και καταγράφει όλες τις παρενέργειες κάθε καινούριου φαρμάκου, γιατί και 
το εμβόλιο θεωρείται ως καινούριο φάρμακο. Είχανε λοιπόν 10.326 αναφορές για 
παρενέργειες. Όταν αναλύσανε αυτές τις παρενέργειες, είδαν ότι το 94% ήταν πάρα πολύ 
απλές, δεν αφορούσε σοβαρά περιστατικά. Όταν λέμε απλές παρενέργειες εννοούμε 
τοπικό πόνο, πυρετό, ναυτία ή κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο. Συνήθως το λιποθυμικό 
επεισόδιο μπορεί να έχει σχέση με το φόβο κάποιας βελόνας, ή με τη σκέψη ότι κάποιος 
μου κάνει μια ένεση. Γι’ αυτό συνιστάται το εμβόλιο αυτό να γίνεται από επαγγελματίες 
υγείας, σε ένα χώρο που μπορούμε να δώσουμε πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί και εφόσον 
κάνουμε το εμβόλιο για τα επόμενα 20λεπτά, παραμένει η γυναίκα στο χώρο αυτό για να 
την παρακολουθήσουμε. Όταν είναι καλά μπορεί να φύγει. Μεγάλη δημοσιότητα πήραν 
τα περιστατικά αυτά, τα 10 περιστατικά με μυελίτιδα. Μυελίτιδα ή όπως ίσως εσείς να το 
έχετε ακούσει από τα ΜΜΕ το gulen baren syndrome, γιατί τότε έγινε γνωστό και στον 
πολύ πληθυσμό. Σήμερα πάνω από 36.000.000 δόσεις εμβολίων έχουν γίνει. Δέκα από τις 
γυναίκες που έλαβαν το εμβόλιο, παρουσίασαν αυτή τη νευρολογική συνδρομή. Σίγουρα 
αυτό είναι πολύ σοβαρό, με μεγάλη σοβαρότητα αντιμετωπίστηκε και αναλύθηκαν οι 
γυναίκες αυτές και το ιστορικό τους. Όταν όμως συγκρίναμε πόσες γυναίκες από το 
γενικό πληθυσμό, οι οποίες δεν εμβολιάστηκαν, εμφάνισαν μυελίτιδα το ποσοστό ήταν το 
ίδιο. Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι ένα καταγεγραμμένο δείγμα στον 
πληθυσμό που ούτως ή άλλος θα φανεί, θα παρουσιαστεί, κάνουμε δεν κάνουμε το 
εμβόλιο. Οι γυναίκες που εμφάνισαν φλεβική θρόμβωση, 41 περιστατικά, αν αναλύσουμε 
το ιστορικό τους, είναι γυναίκες με αιματολογικά προβλήματα, ζαχαρώδη διαβήτη, 
παχυσαρκία, βαριές καπνίστριες. Τι κάνουμε στην Ελλάδα, που είμαστε τώρα; Η 
ανταπόκριση είναι φτωχή. Έχουν εμβολιαστεί γύρω στις 6.000 γυναίκες. Σήμερα στην 
Ελλάδα ένα ποσοστό 30% των γυναικών κάνουν test Παπ, είναι δυστυχώς μικρό. Πρέπει 
να ευαισθητοποιήσουμε τις γυναίκες να κάνουν test Παπ. Αυτό που αξίζει να πούμε είναι 
ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες το εμβόλιο αυτό ανήκει στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Υπάρχουν χώρες Ευρωπαϊκές στις οποίες δεν ανήκει ή έχει 
εγκριθεί μεν, αλλά τα ηλικιακά όρια είναι πολύ στενά, δίνεται και καλύπτεται μόνο για 
κορίτσια 12 έως 13 ετών. Στην Ελλάδα το εμβόλιο έχει έγκριση και καλύπτεται από όλα 
τα ταμεία, από την ηλικία των 11 -12 έως και τα 26. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 
Μπορούμε να περιμένουμε; Να πούμε ότι είναι ένα καινούριο εμβόλιο που θα περιμένουμε 

132

γνωρίζουμε, ότι ο καρκίνος στον τράχηλο της μήτρας σχετίζεται με τον ιό HPV, σε 
ποσοστό 96%. Έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 3-4%, στα οποία περιστατικά δεν 
ανιχνεύεται ο HPV. Όλα αυτά είναι σημαντικές πληροφορίες. Προδιαθεσικοί παράγοντες. 
Όπως βλέπετε sex, sex, sex. Γιατί χωρίς τη σωστή προφύλαξη το sex δημιουργεί 
προβλήματα. Απευθυνόμαστε σε νεαρές ηλικίες. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε και 
περιμένουμε από τη νεαρή ηλικία να πειραματιστεί, να ανιχνεύσει, να κάνει τα δικά της 
ταξίδια. Δεν μπορούμε να είμαστε αυστηροί με τις νεότερες ηλικίες. Αυτό που οφείλουμε 
να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τη νεολαία μας, να της δώσουμε τα εφόδια εκείνα, 
έτσι ώστε ζώντας τη ζωή της, τους πειραματισμούς της, τις αναζητήσεις τους, να ξέρουν 
ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας. Άρα το πρώτο που 
πρέπει να κάνουμε είναι η ενημέρωση. Αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ. Δυστυχώς μόνο 
20% απ΄ αυτούς που ευτυχώς θα έλεγα θα προσβληθούν θα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Το 
80% των ανθρώπων, των γυναικών, των ανδρών, δε θα έχουν απολύτως κανένα 
πρόβλημα υγείας. Βλέπω πολλά ζευγάρια στο ιατρείο μου που μετά από 15, 20 χρόνια 
γάμου ή σχέσης, ανακαλύπτουν τον HPV. Έρχονται και μου λένε, θα καταθέσω αίτηση 
διαζυγίου, θα χωρίσουμε. Οι σχέσεις οι ανθρώπινες ήδη έχουνε πρόβλημα έτσι όπως είναι 
και ο HPV δε χρειάζεται να έρθει επάνω ακριβώς σε αυτή τη δυσκολία και να προστεθεί 
και αυτό. Σίγουρα θα πρέπει να μιλήσουμε στους νέους μας για τη σεξουαλική 
συμπεριφορά και για την αντισύλληψη. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα αντισύλληψης, 
σίγουρα κάποιο θα ταιριάζει. Αυτό που εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα στη Βόρεια 
Ευρώπη είναι αντισυλληπτικό χάπι συν προφυλακτικό. Το ένα μας προφυλάσσει από μια 
ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, το άλλο μας προφυλάσσει από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα. Σίγουρα σας είπε η κα Πανοτοπούλου νωρίτερα την μεγάλη οικογένεια των 
ιών HPV. Εμείς σήμερα έχουμε εμβόλιο, για τέσσερις μόνο τύπους. Ο 6 και ο 11 
θεωρούνται τύποι οι οποίοι είναι χαμηλής ογκογεννητικής δραστηριότητας, ας το πούμε 
καλοήθεις τύποι και σχετίζονται με χαμηλού βαθμού αλλοιώσεων στον τράχηλο. Ο 16 κ ο 
18 είναι αυτοί που μας ενδιαφέρουνε και είναι οι ιοί με την αυξημένη ογκογεννητική 
δραστηριότητα και με τον καρκίνο του τραχήλου. Σήμερα στην Ελληνική αγορά, αλλά και 
παγκόσμια, έχουμε δυο εμβόλια. Το πρώτο εμβόλιο που εγκρίθηκε το 2006 είναι το 
Gardasil, το οποίο είναι ένα τετραδύναμο εμβόλιο, δηλαδή καλύπτει όλους τους 
παραπάνω τέσσερις τύπους. Ο 6 και ο 11 οφείλεται για το 90% των λεγόμενων οξυτενών 
κονδυλωμάτων ή θηλωμάτων που προσβάλει τα έξω γεννητικά όργανα. Ο 16 και ο 18 το 
70% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας. Ένα χρόνο αργότερα προστέθηκε και ένα 
καινούριο εμβόλιο το Cervarix, το οποίο είναι διδύναμο καλύπτει δύο στελέχη, τον 16 και 
τον 18. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη επιστημονική έρευνα για ένα ακόμα τρίτο εμβόλιο 
που θα καλύπτει 8 στελέχη. Τα δεδομένα όμως που έχουμε μας επιτρέπουν να μιλάμε με 
ασφάλεια γι’ αυτά τα δυο. Τι μας εξασφαλίζει το εμβόλιο;Καταρχήν πρόληψη, κάνοντας 
το εμβόλιο πριν ξεκινήσει η σεξουαλική ζωή, δε θα κολλήσουμε τους συγκεκριμένους ιούς 
κατά τη σεξουαλική μας δραστηριότητα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το 
εμβόλιο δεν είναι θεραπευτικό. Δε σημαίνει ότι κάνοντας το εμβόλιο θα θεραπευτούμε 
από οποιονδήποτε άλλο ιό. Μιλάμε για τα συγκεκριμένα 4 στελέχη και επίσης σε καμία 
περίπτωση, θα ήταν λάθος να καταλάβει κανείς ότι κάνοντας το εμβόλιο δε χρειάζεται 
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ποτέ μα ποτέ να ξανακάνει test Παπ. Ζούμε στη χώρα και έχουμε τη μεγάλη τιμή ο κ. 
Παπανικολάου να ήταν ένας από εμάς. Είναι κρίμα να μην τιμούμε αυτή τη μεγάλη 
κληρονομιά που μας άφησε. Το test Παπ είναι απαραίτητο, το εμβόλιο σήμερα συνιστάται 
στην ηλικία των 12, 13 ετών, σε κορίτσια πριν την έναρξη της σεξουαλικής ζωής και το 
test Παπ συνιστάται μετά τα 20, όταν έχουμε ώριμη σεξουαλική συμπεριφορά. Αυτά ήδη 
σας τα ανέφερα. Τώρα, οι πιο πολλές ερωτήσεις που λαμβάνω, είναι πόσο ασφαλές είναι 
το εμβόλιο αυτό; Μπορώ να το κάνω στην κόρη μου, στα εγγόνια μου; Τι μου λέτε; Όπως 
όλα τα εμβόλια, γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια τους είναι το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει 
ο καταναλωτής και είναι πάρα πολύ λογικό. Υπάρχουν πολλοί μεγάλοι οργανισμοί στην 
Αμερική κυρίως, οι οποίοι έχουνε κοιτάξει αυτές τις παρενέργειες. Τα δεδομένα που θα 
σας παρουσιάσω είναι από το FDA. Το Food & Drug Administration, είναι ένας οργανισμός 
που κοιτάζει και καταγράφει όλες τις παρενέργειες κάθε καινούριου φαρμάκου, γιατί και 
το εμβόλιο θεωρείται ως καινούριο φάρμακο. Είχανε λοιπόν 10.326 αναφορές για 
παρενέργειες. Όταν αναλύσανε αυτές τις παρενέργειες, είδαν ότι το 94% ήταν πάρα πολύ 
απλές, δεν αφορούσε σοβαρά περιστατικά. Όταν λέμε απλές παρενέργειες εννοούμε 
τοπικό πόνο, πυρετό, ναυτία ή κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο. Συνήθως το λιποθυμικό 
επεισόδιο μπορεί να έχει σχέση με το φόβο κάποιας βελόνας, ή με τη σκέψη ότι κάποιος 
μου κάνει μια ένεση. Γι’ αυτό συνιστάται το εμβόλιο αυτό να γίνεται από επαγγελματίες 
υγείας, σε ένα χώρο που μπορούμε να δώσουμε πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί και εφόσον 
κάνουμε το εμβόλιο για τα επόμενα 20λεπτά, παραμένει η γυναίκα στο χώρο αυτό για να 
την παρακολουθήσουμε. Όταν είναι καλά μπορεί να φύγει. Μεγάλη δημοσιότητα πήραν 
τα περιστατικά αυτά, τα 10 περιστατικά με μυελίτιδα. Μυελίτιδα ή όπως ίσως εσείς να το 
έχετε ακούσει από τα ΜΜΕ το gulen baren syndrome, γιατί τότε έγινε γνωστό και στον 
πολύ πληθυσμό. Σήμερα πάνω από 36.000.000 δόσεις εμβολίων έχουν γίνει. Δέκα από τις 
γυναίκες που έλαβαν το εμβόλιο, παρουσίασαν αυτή τη νευρολογική συνδρομή. Σίγουρα 
αυτό είναι πολύ σοβαρό, με μεγάλη σοβαρότητα αντιμετωπίστηκε και αναλύθηκαν οι 
γυναίκες αυτές και το ιστορικό τους. Όταν όμως συγκρίναμε πόσες γυναίκες από το 
γενικό πληθυσμό, οι οποίες δεν εμβολιάστηκαν, εμφάνισαν μυελίτιδα το ποσοστό ήταν το 
ίδιο. Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι ένα καταγεγραμμένο δείγμα στον 
πληθυσμό που ούτως ή άλλος θα φανεί, θα παρουσιαστεί, κάνουμε δεν κάνουμε το 
εμβόλιο. Οι γυναίκες που εμφάνισαν φλεβική θρόμβωση, 41 περιστατικά, αν αναλύσουμε 
το ιστορικό τους, είναι γυναίκες με αιματολογικά προβλήματα, ζαχαρώδη διαβήτη, 
παχυσαρκία, βαριές καπνίστριες. Τι κάνουμε στην Ελλάδα, που είμαστε τώρα; Η 
ανταπόκριση είναι φτωχή. Έχουν εμβολιαστεί γύρω στις 6.000 γυναίκες. Σήμερα στην 
Ελλάδα ένα ποσοστό 30% των γυναικών κάνουν test Παπ, είναι δυστυχώς μικρό. Πρέπει 
να ευαισθητοποιήσουμε τις γυναίκες να κάνουν test Παπ. Αυτό που αξίζει να πούμε είναι 
ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες το εμβόλιο αυτό ανήκει στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Υπάρχουν χώρες Ευρωπαϊκές στις οποίες δεν ανήκει ή έχει 
εγκριθεί μεν, αλλά τα ηλικιακά όρια είναι πολύ στενά, δίνεται και καλύπτεται μόνο για 
κορίτσια 12 έως 13 ετών. Στην Ελλάδα το εμβόλιο έχει έγκριση και καλύπτεται από όλα 
τα ταμεία, από την ηλικία των 11 -12 έως και τα 26. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 
Μπορούμε να περιμένουμε; Να πούμε ότι είναι ένα καινούριο εμβόλιο που θα περιμένουμε 
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γνωρίζουμε, ότι ο καρκίνος στον τράχηλο της μήτρας σχετίζεται με τον ιό HPV, σε 
ποσοστό 96%. Έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 3-4%, στα οποία περιστατικά δεν 
ανιχνεύεται ο HPV. Όλα αυτά είναι σημαντικές πληροφορίες. Προδιαθεσικοί παράγοντες. 
Όπως βλέπετε sex, sex, sex. Γιατί χωρίς τη σωστή προφύλαξη το sex δημιουργεί 
προβλήματα. Απευθυνόμαστε σε νεαρές ηλικίες. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε και 
περιμένουμε από τη νεαρή ηλικία να πειραματιστεί, να ανιχνεύσει, να κάνει τα δικά της 
ταξίδια. Δεν μπορούμε να είμαστε αυστηροί με τις νεότερες ηλικίες. Αυτό που οφείλουμε 
να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τη νεολαία μας, να της δώσουμε τα εφόδια εκείνα, 
έτσι ώστε ζώντας τη ζωή της, τους πειραματισμούς της, τις αναζητήσεις τους, να ξέρουν 
ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας. Άρα το πρώτο που 
πρέπει να κάνουμε είναι η ενημέρωση. Αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ. Δυστυχώς μόνο 
20% απ΄ αυτούς που ευτυχώς θα έλεγα θα προσβληθούν θα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Το 
80% των ανθρώπων, των γυναικών, των ανδρών, δε θα έχουν απολύτως κανένα 
πρόβλημα υγείας. Βλέπω πολλά ζευγάρια στο ιατρείο μου που μετά από 15, 20 χρόνια 
γάμου ή σχέσης, ανακαλύπτουν τον HPV. Έρχονται και μου λένε, θα καταθέσω αίτηση 
διαζυγίου, θα χωρίσουμε. Οι σχέσεις οι ανθρώπινες ήδη έχουνε πρόβλημα έτσι όπως είναι 
και ο HPV δε χρειάζεται να έρθει επάνω ακριβώς σε αυτή τη δυσκολία και να προστεθεί 
και αυτό. Σίγουρα θα πρέπει να μιλήσουμε στους νέους μας για τη σεξουαλική 
συμπεριφορά και για την αντισύλληψη. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα αντισύλληψης, 
σίγουρα κάποιο θα ταιριάζει. Αυτό που εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα στη Βόρεια 
Ευρώπη είναι αντισυλληπτικό χάπι συν προφυλακτικό. Το ένα μας προφυλάσσει από μια 
ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, το άλλο μας προφυλάσσει από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα. Σίγουρα σας είπε η κα Πανοτοπούλου νωρίτερα την μεγάλη οικογένεια των 
ιών HPV. Εμείς σήμερα έχουμε εμβόλιο, για τέσσερις μόνο τύπους. Ο 6 και ο 11 
θεωρούνται τύποι οι οποίοι είναι χαμηλής ογκογεννητικής δραστηριότητας, ας το πούμε 
καλοήθεις τύποι και σχετίζονται με χαμηλού βαθμού αλλοιώσεων στον τράχηλο. Ο 16 κ ο 
18 είναι αυτοί που μας ενδιαφέρουνε και είναι οι ιοί με την αυξημένη ογκογεννητική 
δραστηριότητα και με τον καρκίνο του τραχήλου. Σήμερα στην Ελληνική αγορά, αλλά και 
παγκόσμια, έχουμε δυο εμβόλια. Το πρώτο εμβόλιο που εγκρίθηκε το 2006 είναι το 
Gardasil, το οποίο είναι ένα τετραδύναμο εμβόλιο, δηλαδή καλύπτει όλους τους 
παραπάνω τέσσερις τύπους. Ο 6 και ο 11 οφείλεται για το 90% των λεγόμενων οξυτενών 
κονδυλωμάτων ή θηλωμάτων που προσβάλει τα έξω γεννητικά όργανα. Ο 16 και ο 18 το 
70% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας. Ένα χρόνο αργότερα προστέθηκε και ένα 
καινούριο εμβόλιο το Cervarix, το οποίο είναι διδύναμο καλύπτει δύο στελέχη, τον 16 και 
τον 18. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη επιστημονική έρευνα για ένα ακόμα τρίτο εμβόλιο 
που θα καλύπτει 8 στελέχη. Τα δεδομένα όμως που έχουμε μας επιτρέπουν να μιλάμε με 
ασφάλεια γι’ αυτά τα δυο. Τι μας εξασφαλίζει το εμβόλιο;Καταρχήν πρόληψη, κάνοντας 
το εμβόλιο πριν ξεκινήσει η σεξουαλική ζωή, δε θα κολλήσουμε τους συγκεκριμένους ιούς 
κατά τη σεξουαλική μας δραστηριότητα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το 
εμβόλιο δεν είναι θεραπευτικό. Δε σημαίνει ότι κάνοντας το εμβόλιο θα θεραπευτούμε 
από οποιονδήποτε άλλο ιό. Μιλάμε για τα συγκεκριμένα 4 στελέχη και επίσης σε καμία 
περίπτωση, θα ήταν λάθος να καταλάβει κανείς ότι κάνοντας το εμβόλιο δε χρειάζεται 
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. , MD MPhil(UK) Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Κέντρου Μαστού Ιατρικού Αθηνών: Με εντυπωσίασε 
το κλείσιμο της ομιλίας της συναδέλφου και θα μου επιτρέψετε να αρχίσω από εκεί. 
Έθεσε μια πολύ έξυπνη διάσταση η οποία πραγματικά μου έκανε εντύπωση, ότι ο 
εμβολιασμός των γυναικών δεν είναι θέμα των γυναικών μόνο, είναι και θέμα των 
ανδρών. Διότι εν τι αύτη περιπτώσει, μας συμφέρει να πείσουμε τις γυναίκες να 
εμβολιάζονται. Κάτι τέτοιο ισχύει και στο θέμα που θα σας αναπτύξω εγώ και χαίρομαι 
που βλέπω και άντρες στο ακροατήριο, γιατί συνήθως όπου μιλάω υπάρχουν 100 
γυναίκες και ένας άνδρας μετά βίας. Και οι άνδρες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι 
είναι θέμα όλων μας, είναι ένας πάρα πολύ συχνός καρκίνος όπως θα δείτε, αφορά λοιπόν 
τους άνδρες, αφενός μεν γιατί σπάνια, πολύ σπάνια μπορεί να πάθουν και οι ίδιοι καρκίνο 
μαστού, αφετέρου γιατί γύρω από κάθε έναν άνδρα, υπάρχει σίγουρα μια μητέρα, 
πιθανόν μια σύζυγος ή φίλη και πιθανόν κάποια κόρη. Πράγματι η συχνότητα του 
καρκίνου του μαστού είναι υψηλή, είναι το χειρότερο κακό εθεσμυόπλασμα που 
προσβάλει τις γυναίκες. Το ποσοστό αυτό του 27,4% ήδη είναι στο 32% των κακοήθων 
νεοπλασμάτων που μπορεί να πάθει μια γυναίκα στη ζωή της και ετήσια. Έχουμε περίπου 
1.200.000 νέες περιπτώσεις το χρόνο. Βεβαίως, σε αυτή τη διαφάνεια δε φαίνεται κάτι, 
ενώ οι προηγούμενοι ομιλητές, αναφέρονταν παγκόσμια, εδώ είναι αναφορά σε αριθμούς 
το γνωστό «Δυτικό Κόσμο» που ξέραμε, ΗΠΑ, Ευρώπη των 25, Ελλάδα, π.χ. λείπει η Κίνα, 
στην οποία απ’ ότι έβλεπα τους αριθμούς, για μια ομιλία μου πριν από λίγο καιρό, το 
2012, αναμένουν 2.000.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου μαστού ετησίως. Λείπει και η 
Ινδία, η οποία φαντάζομαι ότι και αυτοί θα έχουν κάποιο τέτοιο νούμερο. Συνεπώς, 
πρακτικά μιλάμε για μερικά εκατομμύρια γυναικών, που παθαίνουν ετήσια καρκίνο του 
μαστού. Αν θα ήθελε κανείς να δει, γιατί καμιά φορά τα νούμερα θα πρέπει να τα βάλουμε 
στην καθημερινότητα, του τι σημαίνει αυτό που έδειξα, περίπου 4.500 γυναίκες με 
καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα ετήσια, αν τα διαιρέσει με τις εργάσιμες ώρες θα δει ότι 
περίπου στη χώρα μας κάθε μια εργάσιμη ώρα, μια Ελληνίδα μαθαίνει ότι έχει καρκίνο 
του μαστού και περίπου κάθε έξι ώρες, μια γυναίκα στη χώρα μας χάνει τη ζωή της από 
καρκίνο του μαστού. Όλα αυτά βεβαίως προκαλούν έναν προβληματισμό και η απάντηση 
σε αυτό τον προβληματισμό, είναι η πρόληψη. Στον καρκίνο του μαστού συνηθίζουμε να 
διακρίνουμε την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη. Με τον όρο πρωτογενή, μιλάμε 
για μια πρόληψη που εμπεριέχει τις ενέργειες που μπορεί να κάνει μια γυναίκα, ώστε να 
μην πάθει καρκίνο. Επειδή αυτές είναι δύσκολες, όπως θα σας δείξω, κυρίως εστιάζουμε 
στη δευτερογενή πρόληψη, που πρακτικά σημαίνει στην έγκαιρη διάγνωση. Δηλαδή να 
διαγνώσουμε ένα καρκίνο, αρκετά νωρίς, σε πρώτο στάδιο, ώστε η πορεία του, η εξέλιξη 
της γυναίκας να είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό το πράγμα το είδαμε ότι δουλεύει και στην 
πράξη. Από χώρες που έχουμε στοιχεία, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε 
αρχείο νεοπλασιών. Να ένα καινούριο πεδίο που θα πρέπει να βοηθήσετε κε Δήμαρχε, με 
την πολιτική πλευρά. Ξέρουμε από αυτές τις χώρες, ότι ο αριθμός των θανάτων από τη 
νόσο, ελαττώθηκε τα τελευταία χρόνια παρά του ότι η συχνότητα αυξάνει. Ξέρουμε ότι 
αυτό το πράγμα, η μείωση των θανάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση της 
έγκυρης διάγνωσης και κατά δεύτερο λόγο στην εξέλιξη των θεραπευτικών μέσων. Ας 
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μερικά χρόνια παραπάνω και θα δούμε τι θα γίνει. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. 
Το εμβόλιο αυτό θεωρείται η επανάσταση της 10ετίας. Ο άνθρωπος, του οποίου η δουλειά 
ήταν όλη του η ζωή αυτό το εμβόλιο, πέρυσι τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ και είναι το 
δώρο της επιστήμης στη νέα γενιά. Προστασία ενός καρκίνου για πρώτη φορά ο οποίος 
μπορεί να προληφθεί. Εάν εμβολιαστούν συστηματικά οι πληθυσμοί σε 20 χρόνια από 
τώρα, ένα ένα βαρύ χειρουργείο, από γυναικολόγο-ογκολόγο, η ριζική υστερεκτομή θα 
σταματήσει να υπάρχει. Ζήτησα από τις νοσοκόμες μου στο χειρουργείο να μου πουν 
ποιος είναι ο πολύ σέξι άνδρας και μου έδειξαν το νευροχειρουργό από το Grey’s Anatomy. 
Τους ρώτησα, αν ξέρετε ότι είναι HPV θετικός και καθόταν δίπλα σας σε ένα μπαρ τι θα 
κάνατε; Μου λένε τίποτα γιατί είμαι εμβολιασμένη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.  

Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου:  Ευχαριστούμε την κυρία 
Τσαχαλίνα. Δηλαδή το τελευταίο αν καταλάβαμε καλά σημαίνει ότι μπροστά στην 
επιθυμία και το εμβόλιο μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Έτσι; 

, Phd, MRCOG, Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Μονάδος 
Χειρουργικής Γυναικολογικής Ογκολογίας Νοσ. Ερρίκος Ντυνάν: Έτσι 

Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου:  Θεωρώ ότι η επιστήμη 
έχει τις απαντήσεις, όσον αφορά τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και πιστεύουμε 
ότι θα βελτιωθούν ακόμα αυτές οι απαντήσεις, ώστε να αφορούν όλα τα είδη καρκίνων 
και ιών που αφορούν τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο 
για να μιλήσουμε για την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση ενός άλλου καρκίνου, του 
καρκίνου του μαστού και αμέσως μετά θα μας δοθεί και κάποιος χρόνος, εάν υπάρχουν 
ερωτήσεις. Όπως είπα γι’ αυτό θα μας μιλήσει ο κύρος Μαρκόπουλος Χρήστος, οποίος 
είναι καθηγητής Χειρουργικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθυντής του Κέντρου Μαστού Ιατρικού Αθηνών και είναι και Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Χειρουργικής Μαστού. Κύριε Μαρκόπουλε, το βήμα είναι δικό σας. 
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.  

. , MD MPhil(UK) Καθηγητής 
Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθυντής Κέντρου Μαστού Ιατρικού Αθηνών: Κυρίες 
και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν αρχίσω την ομιλία μου 
θα ήθελα να συγχαρώ το φίλο, συνάδελφο, δήμαρχο 
Αμαρουσίου, που έχω την τιμή να τον γνωρίζω πάρα 
πολλά χρόνια. Ξέρετε το έργο του, οπότε δε θέλω να πω 
τίποτα για αυτό, αλλά θα ήθελα να του ευχηθώ να είναι 
γερός και να συνεχίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που 
άρχισε αρκετά χρόνια πριν και να έχει πάντα επιτυχίες 

τόσο στην ιατρική του καριέρα όσο και στην πολιτική του καριέρα. 

Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου:  Ευχαριστώ πολύ. 
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το κλείσιμο της ομιλίας της συναδέλφου και θα μου επιτρέψετε να αρχίσω από εκεί. 
Έθεσε μια πολύ έξυπνη διάσταση η οποία πραγματικά μου έκανε εντύπωση, ότι ο 
εμβολιασμός των γυναικών δεν είναι θέμα των γυναικών μόνο, είναι και θέμα των 
ανδρών. Διότι εν τι αύτη περιπτώσει, μας συμφέρει να πείσουμε τις γυναίκες να 
εμβολιάζονται. Κάτι τέτοιο ισχύει και στο θέμα που θα σας αναπτύξω εγώ και χαίρομαι 
που βλέπω και άντρες στο ακροατήριο, γιατί συνήθως όπου μιλάω υπάρχουν 100 
γυναίκες και ένας άνδρας μετά βίας. Και οι άνδρες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι 
είναι θέμα όλων μας, είναι ένας πάρα πολύ συχνός καρκίνος όπως θα δείτε, αφορά λοιπόν 
τους άνδρες, αφενός μεν γιατί σπάνια, πολύ σπάνια μπορεί να πάθουν και οι ίδιοι καρκίνο 
μαστού, αφετέρου γιατί γύρω από κάθε έναν άνδρα, υπάρχει σίγουρα μια μητέρα, 
πιθανόν μια σύζυγος ή φίλη και πιθανόν κάποια κόρη. Πράγματι η συχνότητα του 
καρκίνου του μαστού είναι υψηλή, είναι το χειρότερο κακό εθεσμυόπλασμα που 
προσβάλει τις γυναίκες. Το ποσοστό αυτό του 27,4% ήδη είναι στο 32% των κακοήθων 
νεοπλασμάτων που μπορεί να πάθει μια γυναίκα στη ζωή της και ετήσια. Έχουμε περίπου 
1.200.000 νέες περιπτώσεις το χρόνο. Βεβαίως, σε αυτή τη διαφάνεια δε φαίνεται κάτι, 
ενώ οι προηγούμενοι ομιλητές, αναφέρονταν παγκόσμια, εδώ είναι αναφορά σε αριθμούς 
το γνωστό «Δυτικό Κόσμο» που ξέραμε, ΗΠΑ, Ευρώπη των 25, Ελλάδα, π.χ. λείπει η Κίνα, 
στην οποία απ’ ότι έβλεπα τους αριθμούς, για μια ομιλία μου πριν από λίγο καιρό, το 
2012, αναμένουν 2.000.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου μαστού ετησίως. Λείπει και η 
Ινδία, η οποία φαντάζομαι ότι και αυτοί θα έχουν κάποιο τέτοιο νούμερο. Συνεπώς, 
πρακτικά μιλάμε για μερικά εκατομμύρια γυναικών, που παθαίνουν ετήσια καρκίνο του 
μαστού. Αν θα ήθελε κανείς να δει, γιατί καμιά φορά τα νούμερα θα πρέπει να τα βάλουμε 
στην καθημερινότητα, του τι σημαίνει αυτό που έδειξα, περίπου 4.500 γυναίκες με 
καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα ετήσια, αν τα διαιρέσει με τις εργάσιμες ώρες θα δει ότι 
περίπου στη χώρα μας κάθε μια εργάσιμη ώρα, μια Ελληνίδα μαθαίνει ότι έχει καρκίνο 
του μαστού και περίπου κάθε έξι ώρες, μια γυναίκα στη χώρα μας χάνει τη ζωή της από 
καρκίνο του μαστού. Όλα αυτά βεβαίως προκαλούν έναν προβληματισμό και η απάντηση 
σε αυτό τον προβληματισμό, είναι η πρόληψη. Στον καρκίνο του μαστού συνηθίζουμε να 
διακρίνουμε την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη. Με τον όρο πρωτογενή, μιλάμε 
για μια πρόληψη που εμπεριέχει τις ενέργειες που μπορεί να κάνει μια γυναίκα, ώστε να 
μην πάθει καρκίνο. Επειδή αυτές είναι δύσκολες, όπως θα σας δείξω, κυρίως εστιάζουμε 
στη δευτερογενή πρόληψη, που πρακτικά σημαίνει στην έγκαιρη διάγνωση. Δηλαδή να 
διαγνώσουμε ένα καρκίνο, αρκετά νωρίς, σε πρώτο στάδιο, ώστε η πορεία του, η εξέλιξη 
της γυναίκας να είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό το πράγμα το είδαμε ότι δουλεύει και στην 
πράξη. Από χώρες που έχουμε στοιχεία, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε 
αρχείο νεοπλασιών. Να ένα καινούριο πεδίο που θα πρέπει να βοηθήσετε κε Δήμαρχε, με 
την πολιτική πλευρά. Ξέρουμε από αυτές τις χώρες, ότι ο αριθμός των θανάτων από τη 
νόσο, ελαττώθηκε τα τελευταία χρόνια παρά του ότι η συχνότητα αυξάνει. Ξέρουμε ότι 
αυτό το πράγμα, η μείωση των θανάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση της 
έγκυρης διάγνωσης και κατά δεύτερο λόγο στην εξέλιξη των θεραπευτικών μέσων. Ας 
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Τσαχαλίνα. Δηλαδή το τελευταίο αν καταλάβαμε καλά σημαίνει ότι μπροστά στην 
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έχει τις απαντήσεις, όσον αφορά τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και πιστεύουμε 
ότι θα βελτιωθούν ακόμα αυτές οι απαντήσεις, ώστε να αφορούν όλα τα είδη καρκίνων 
και ιών που αφορούν τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο 
για να μιλήσουμε για την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση ενός άλλου καρκίνου, του 
καρκίνου του μαστού και αμέσως μετά θα μας δοθεί και κάποιος χρόνος, εάν υπάρχουν 
ερωτήσεις. Όπως είπα γι’ αυτό θα μας μιλήσει ο κύρος Μαρκόπουλος Χρήστος, οποίος 
είναι καθηγητής Χειρουργικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθυντής του Κέντρου Μαστού Ιατρικού Αθηνών και είναι και Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Χειρουργικής Μαστού. Κύριε Μαρκόπουλε, το βήμα είναι δικό σας. 
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.  

. , MD MPhil(UK) Καθηγητής 
Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθυντής Κέντρου Μαστού Ιατρικού Αθηνών: Κυρίες 
και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν αρχίσω την ομιλία μου 
θα ήθελα να συγχαρώ το φίλο, συνάδελφο, δήμαρχο 
Αμαρουσίου, που έχω την τιμή να τον γνωρίζω πάρα 
πολλά χρόνια. Ξέρετε το έργο του, οπότε δε θέλω να πω 
τίποτα για αυτό, αλλά θα ήθελα να του ευχηθώ να είναι 
γερός και να συνεχίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που 
άρχισε αρκετά χρόνια πριν και να έχει πάντα επιτυχίες 

τόσο στην ιατρική του καριέρα όσο και στην πολιτική του καριέρα. 

Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου:  Ευχαριστώ πολύ. 
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οινοπνεύματος και προσπαθώντας, αν ασκείται, ώστε να έχει και ένα λεπτό σώμα, αλλά 
να βοηθάει και γενικότερα τον οργανισμό της. Παρ’ όλα αυτά, όλα αυτά εδώ δεν είναι 
ικανά να προφυλάξουν μια γυναίκα από τον καρκίνο του μαστού, παρά μόνο να 
μετριάσουν για λίγο τον κίνδυνο. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε εστιάσει στην έγκαιρη 
διάγνωση, η οποία αποτελείται από την αυτοεξέταση, την κλινική εξέταση από 
εξειδικευμένο γιατρό. Τις μεθόδους ελέγχου που έχουμε, είναι η μαστογραφία, το 
υπερηχογράφημα και άλλες, τις βιοψίες και τέλος σε αρκετές περιπτώσεις την ανοιχτή 
χειρουργική βιοψία. Θα υπάρξουν όγκοι για τους οποίους δε θα μπορέσουμε να βγάλουμε 
διάγνωση και θα οδηγηθούμε στην αφαίρεση τους, ώστε να έχουμε μια τελική διάγνωση. 
Στην αυτοεξέταση δε θα επιμείνω, γιατί τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι έχει δοθεί πάρα 
πολύ έκταση και ήδη τα ξέρετε αυτά, γι’ αυτό θα μου επιτρέψετε να δώσω μια άλλη 
διάσταση που στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχει περάσει ευρέως ακόμη. Αυτό που έχει 
αλλάξει τα τελευταία χρόνια παγκόσμια είναι ότι έχουμε σταματήσει να μιλάμε για 
αυτοεξέταση, αλλά μιλάμε για επαγρύπνηση. Ποιος είναι ο λόγος; Η αυτοεξέταση άρχισε 
τη δεκαετία του πενήντα στην Αμερική, όπου οι γιατροί έβλεπαν πολύ προχωρημένους 
καρκίνους. Δόθηκαν πολλά χρήματα, διαφημίστηκε παντού, ώστε οι γυναίκες οι ίδιες να 
καταστούν «συνυπεύθυνες» για τον έλεγχο των μαστών τους. Σήμερα όμως δε ζούμε σε 
αυτή την εποχή. Αυτή την εποχή δεν υπάρχει μαστογραφία, δεν υπάρχουν τρισδιάστατα 
υπέρηχα, δεν υπάρχουν μαγνητικές, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Σε αυτή την εποχή 
το να βρούμε ένα καρκίνο 3 εκ. ήταν επιτυχία. Σήμερα δεν αποτελεί πια επιτυχία και τα 
νούμερα που έχουμε μας λένε το εξής, εάν μια γυναίκα, διδαχτεί πώς να εξετάζεται και 
εξετάζεται μια φορά το μήνα σωστά, το μέσο μέγεθος καρκίνου που θα πιάσει είναι 2,1 εκ. 
Εάν μια γυναίκα ακολουθεί τους κανόνες που δίνουμε για τη μαστογραφία και που θα σας 
εξηγήσω παρακάτω, το μέσο μέγεθος καρκίνου που πιάνουμε είναι 1,1 εκ. Η εποχή μας 
λοιπόν, έχει αυτό το στόχο. Βεβαίως δε θέλουμε να καταργήσουμε την αυτοεξέταση, αλλά 
θέλουμε να μη βασίζεται η γυναίκα μόνο σε αυτή. Γι’ αυτό το λόγο, επικρατεί η 
επαγρύπνηση για το μαστό της κάθε γυναίκας, ώστε εάν δει κάτι που αλλάζει στο 
μέγεθος, στις θηλές, αν δει κάποιο εξάνθημα, αν τρέξει κάτι από τη θηλή, μια αλλαγή στο 
δέρμα, πόνος, μια μάζα που δεν υπήρχε, τότε θα πρέπει να πάει στο γιατρό της. Πολύ 
γρήγορα, παραδείγματα που δεν είναι άσχημα και μπορεί να τα δει κανείς, αυτό το 
λακκάκι, αυτή η αλλαγή στο περίγραμμα, δείχνουν πράγματι ότι κάτι συμβαίνει. Όπως 
δείχνει και αυτή η κηλίδα αίματος από τη θηλή ή αυτό το εξάνθημα, το έλκος που 
δημιουργείται στη θηλή. Το επόμενο βήμα είναι η κλινική εξέταση. Η εξέταση από το 
γιατρό, ο οποίος θα εξετάσει και το μαστό και τις γύρω περιοχές. Φτάνουμε σε αυτό που 
είναι το κυριότερο στην εποχή μας, τη μαστογραφία. Η μαστογραφία είναι μια 
ακτινογραφία πρακτικά του μαστού, σας υπενθυμίζω ότι μπορεί να μας πιάσει κατά μέσω 
όρο καρκίνους 1 εκ., κάτω από 2 εκ. ή ανάποδα μέχρι 2 εκ. Είναι οι καρκίνοι που ανήκουν 
στο πρώτο στάδιο και αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον κυριότερο τρόπο πρόληψης. 
Το λέω εγώ που είμαι χειρουργός, δεν είμαι ακτινολόγος, αλλά εδώ αυτό το πράγμα, η 
μαστογραφία, μας έχει μειώσει τη θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού τουλάχιστον 
κατά 30%. Η μαστογραφία μπορεί εύκολα να μας διακρίνει καρκίνους από καλοήθειες. 
Βλέπετε ότι ο καρκίνος φαίνεται περίεργα, διηθεί τους γύρω ιστούς, συνήθως τον 
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δούμε λοιπόν την πρωτογενή πρόληψη. Αυτή μπορεί να είναι φαρμακευτική, χειρουργική, 
ή αποφυγή παραγόντων κινδύνου. Φαρμακευτική είναι να δίνουμε ένα χάπι, για να μην 
κάνει η γυναίκα καρκίνο. Έχουμε τέτοια χάπια. Έχουμε την ταμοξιφένη παραδείγματος 
χάρη, αλλά έχουν μειονεκτήματα. Αφορούν ένα κομμάτι των καρκίνων, μόνο τους 
ορμονοευαίσθητους και όπως όλα τα φάρμακα, έχουν και παρενέργειες. Η πλέον 
αποτελεσματική θα ήταν η χειρουργική πρόληψη, η αφαίρεση των μαστών. Τη στιγμή 
που μια γυναίκα δεν έχει μαστούς δεν μπορεί να κάνει καρκίνο. Το εφαρμόζουμε πολύ 
σπάνια. Το εφαρμόζουμε σε γυναίκες που έχουνε τόσο υψηλή πιθανότητα ανάπτυξης 
καρκίνου, κυρίως του κληρονομικού καρκίνου, που αγγίζει το όριο της βεβαιότητας. Άρα 
και αυτό δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Τρίτο είναι η αποφυγή των παραγόντων 
κινδύνου, δηλαδή, η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, σωματικής άσκησης, αλλά 
δυστυχώς οι παράγοντες κινδύνου στους οποίους μπορούμε να απευθυνθούμε είναι όχι 
αυτοί που είναι τόσο ισχυροί. Επιβαρυντικοί τέτοιοι παράγοντες, είναι το φύλο. Όπως 
είπα προηγουμένως παθαίνουν και οι άνδρες καρκίνο του μαστού, αλλά με μια σχέση 
περίπου 1 άνδρας ανά 100 γυναίκες. Δηλαδή στη χώρα μας, έχουμε 40, 50 άνδρες ετήσια 
το πολύ και γι’ αυτό δε συστήνουμε ελέγχους. Η ηλικία είναι ο πιο σημαντικός 
παράγοντας. Ξέρουμε ότι όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, τόσο αυξάνει η πιθανότητα της να 
πάθει καρκίνο. Αν πάει κανείς στα δυο άκρα, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 
200 καρκίνους, για να βρεθεί ένας σε ηλικία κάτω των 30 ετών. Ενώ αν πάει στις ηλικίες 
80-85 ετών και από τηλεφώνου, θα έλεγα, αν μια γυναίκα πει ότι κάτι πιάνω στο στήθος 
μου που δεν υπήρχε, τότε υπάρχει βεβαιότητα ότι αυτό είναι καρκίνος. Μια γυναίκα που 
είχε καρκίνο στον ένα μαστό της, κινδυνεύει να πάθει και στον άλλο. Το οικογενειακό της 
ιστορικό. Όταν υπάρχουν στην ίδια οικογένεια συγγενείς πρώτου βαθμού, ειδικά με 
καρκίνο του μαστού, αυξάνει η πιθανότητα η γυναίκα να πάθει καρκίνο του μαστού. Το 
κληρονομικό ιστορικό είναι κάτι το διαφορετικό, είναι ένας ισχυρότατος παράγοντας, 
γίνεται μια μεταβίβαση γονιδιακή από ένα άτομο που έχει αυτή τη βλάβη, ας το πούμε 
στα γονίδια και η πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο του μαστού, η κόρη π.χ. που είχε η 
μητέρα της μετάλλαξη, εφόσον έχει κληρονομήσει τη μετάλλαξη αυτή, αυξάνει πάρα πολύ 
και αγγίζει το επίπεδο του 80-85%. Αυτοί οι παράγοντες δεν μπορούνε να 
τροποποιηθούν. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ξέρουμε ότι τα οιστρογόνα είναι ένας 
από τους παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη ενός καρκίνου του μαστού και σε αυτό 
τον καρκίνο, όπως ειπώθηκε από την πρώτη ομιλήτρια, ένα πολυπαραγοντικό νόσημα, 
δεν αρκεί κάτι και μόνο. Ένας λοιπόν από τους παράγοντες, είναι τα οιστρογόνα και όσο 
πιο νωρίς αρχίζει η έμμηνος ρήση σε μια γυναίκα, κυρίως κάτω από την ηλικία των 9 ετών 
και όσο πιο αργά τελειώνει και κυρίως πάνω από την ηλικία των 55 ετών, αυτός είναι 
ένας παράγοντας που σημαίνει ότι τα οιστρογόνα είχανε την ευκαιρία να δράσουν για 
πολλά χρόνια στο μαστό και αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξης ενός καρκίνου. Τέτοιοι 
επίσης παράγοντες είναι το να μην έχει γεννήσει ποτέ μια γυναίκα ή να έχει την πρώτη 
της κύηση μετά την ηλικία των 35. Τέλος μια 3η κατηγορία, η οποία μαζί με τους δυο 
προηγούμενους παράγοντες μπορεί να διαμορφωθεί, είναι το να υιοθετήσει μια γυναίκα 
ένα υγιεινό τρόπο ζωής, όπως είπα, αποφεύγοντας κυρίως την παχυσαρκία μετά την 
εμμηνόπαυση, γιατί παράγονται οιστρογόνα μέσα στο λίπος. Περιορίζοντας τη χρήση 
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οινοπνεύματος και προσπαθώντας, αν ασκείται, ώστε να έχει και ένα λεπτό σώμα, αλλά 
να βοηθάει και γενικότερα τον οργανισμό της. Παρ’ όλα αυτά, όλα αυτά εδώ δεν είναι 
ικανά να προφυλάξουν μια γυναίκα από τον καρκίνο του μαστού, παρά μόνο να 
μετριάσουν για λίγο τον κίνδυνο. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε εστιάσει στην έγκαιρη 
διάγνωση, η οποία αποτελείται από την αυτοεξέταση, την κλινική εξέταση από 
εξειδικευμένο γιατρό. Τις μεθόδους ελέγχου που έχουμε, είναι η μαστογραφία, το 
υπερηχογράφημα και άλλες, τις βιοψίες και τέλος σε αρκετές περιπτώσεις την ανοιχτή 
χειρουργική βιοψία. Θα υπάρξουν όγκοι για τους οποίους δε θα μπορέσουμε να βγάλουμε 
διάγνωση και θα οδηγηθούμε στην αφαίρεση τους, ώστε να έχουμε μια τελική διάγνωση. 
Στην αυτοεξέταση δε θα επιμείνω, γιατί τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι έχει δοθεί πάρα 
πολύ έκταση και ήδη τα ξέρετε αυτά, γι’ αυτό θα μου επιτρέψετε να δώσω μια άλλη 
διάσταση που στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχει περάσει ευρέως ακόμη. Αυτό που έχει 
αλλάξει τα τελευταία χρόνια παγκόσμια είναι ότι έχουμε σταματήσει να μιλάμε για 
αυτοεξέταση, αλλά μιλάμε για επαγρύπνηση. Ποιος είναι ο λόγος; Η αυτοεξέταση άρχισε 
τη δεκαετία του πενήντα στην Αμερική, όπου οι γιατροί έβλεπαν πολύ προχωρημένους 
καρκίνους. Δόθηκαν πολλά χρήματα, διαφημίστηκε παντού, ώστε οι γυναίκες οι ίδιες να 
καταστούν «συνυπεύθυνες» για τον έλεγχο των μαστών τους. Σήμερα όμως δε ζούμε σε 
αυτή την εποχή. Αυτή την εποχή δεν υπάρχει μαστογραφία, δεν υπάρχουν τρισδιάστατα 
υπέρηχα, δεν υπάρχουν μαγνητικές, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Σε αυτή την εποχή 
το να βρούμε ένα καρκίνο 3 εκ. ήταν επιτυχία. Σήμερα δεν αποτελεί πια επιτυχία και τα 
νούμερα που έχουμε μας λένε το εξής, εάν μια γυναίκα, διδαχτεί πώς να εξετάζεται και 
εξετάζεται μια φορά το μήνα σωστά, το μέσο μέγεθος καρκίνου που θα πιάσει είναι 2,1 εκ. 
Εάν μια γυναίκα ακολουθεί τους κανόνες που δίνουμε για τη μαστογραφία και που θα σας 
εξηγήσω παρακάτω, το μέσο μέγεθος καρκίνου που πιάνουμε είναι 1,1 εκ. Η εποχή μας 
λοιπόν, έχει αυτό το στόχο. Βεβαίως δε θέλουμε να καταργήσουμε την αυτοεξέταση, αλλά 
θέλουμε να μη βασίζεται η γυναίκα μόνο σε αυτή. Γι’ αυτό το λόγο, επικρατεί η 
επαγρύπνηση για το μαστό της κάθε γυναίκας, ώστε εάν δει κάτι που αλλάζει στο 
μέγεθος, στις θηλές, αν δει κάποιο εξάνθημα, αν τρέξει κάτι από τη θηλή, μια αλλαγή στο 
δέρμα, πόνος, μια μάζα που δεν υπήρχε, τότε θα πρέπει να πάει στο γιατρό της. Πολύ 
γρήγορα, παραδείγματα που δεν είναι άσχημα και μπορεί να τα δει κανείς, αυτό το 
λακκάκι, αυτή η αλλαγή στο περίγραμμα, δείχνουν πράγματι ότι κάτι συμβαίνει. Όπως 
δείχνει και αυτή η κηλίδα αίματος από τη θηλή ή αυτό το εξάνθημα, το έλκος που 
δημιουργείται στη θηλή. Το επόμενο βήμα είναι η κλινική εξέταση. Η εξέταση από το 
γιατρό, ο οποίος θα εξετάσει και το μαστό και τις γύρω περιοχές. Φτάνουμε σε αυτό που 
είναι το κυριότερο στην εποχή μας, τη μαστογραφία. Η μαστογραφία είναι μια 
ακτινογραφία πρακτικά του μαστού, σας υπενθυμίζω ότι μπορεί να μας πιάσει κατά μέσω 
όρο καρκίνους 1 εκ., κάτω από 2 εκ. ή ανάποδα μέχρι 2 εκ. Είναι οι καρκίνοι που ανήκουν 
στο πρώτο στάδιο και αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον κυριότερο τρόπο πρόληψης. 
Το λέω εγώ που είμαι χειρουργός, δεν είμαι ακτινολόγος, αλλά εδώ αυτό το πράγμα, η 
μαστογραφία, μας έχει μειώσει τη θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού τουλάχιστον 
κατά 30%. Η μαστογραφία μπορεί εύκολα να μας διακρίνει καρκίνους από καλοήθειες. 
Βλέπετε ότι ο καρκίνος φαίνεται περίεργα, διηθεί τους γύρω ιστούς, συνήθως τον 
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δούμε λοιπόν την πρωτογενή πρόληψη. Αυτή μπορεί να είναι φαρμακευτική, χειρουργική, 
ή αποφυγή παραγόντων κινδύνου. Φαρμακευτική είναι να δίνουμε ένα χάπι, για να μην 
κάνει η γυναίκα καρκίνο. Έχουμε τέτοια χάπια. Έχουμε την ταμοξιφένη παραδείγματος 
χάρη, αλλά έχουν μειονεκτήματα. Αφορούν ένα κομμάτι των καρκίνων, μόνο τους 
ορμονοευαίσθητους και όπως όλα τα φάρμακα, έχουν και παρενέργειες. Η πλέον 
αποτελεσματική θα ήταν η χειρουργική πρόληψη, η αφαίρεση των μαστών. Τη στιγμή 
που μια γυναίκα δεν έχει μαστούς δεν μπορεί να κάνει καρκίνο. Το εφαρμόζουμε πολύ 
σπάνια. Το εφαρμόζουμε σε γυναίκες που έχουνε τόσο υψηλή πιθανότητα ανάπτυξης 
καρκίνου, κυρίως του κληρονομικού καρκίνου, που αγγίζει το όριο της βεβαιότητας. Άρα 
και αυτό δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Τρίτο είναι η αποφυγή των παραγόντων 
κινδύνου, δηλαδή, η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, σωματικής άσκησης, αλλά 
δυστυχώς οι παράγοντες κινδύνου στους οποίους μπορούμε να απευθυνθούμε είναι όχι 
αυτοί που είναι τόσο ισχυροί. Επιβαρυντικοί τέτοιοι παράγοντες, είναι το φύλο. Όπως 
είπα προηγουμένως παθαίνουν και οι άνδρες καρκίνο του μαστού, αλλά με μια σχέση 
περίπου 1 άνδρας ανά 100 γυναίκες. Δηλαδή στη χώρα μας, έχουμε 40, 50 άνδρες ετήσια 
το πολύ και γι’ αυτό δε συστήνουμε ελέγχους. Η ηλικία είναι ο πιο σημαντικός 
παράγοντας. Ξέρουμε ότι όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, τόσο αυξάνει η πιθανότητα της να 
πάθει καρκίνο. Αν πάει κανείς στα δυο άκρα, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 
200 καρκίνους, για να βρεθεί ένας σε ηλικία κάτω των 30 ετών. Ενώ αν πάει στις ηλικίες 
80-85 ετών και από τηλεφώνου, θα έλεγα, αν μια γυναίκα πει ότι κάτι πιάνω στο στήθος 
μου που δεν υπήρχε, τότε υπάρχει βεβαιότητα ότι αυτό είναι καρκίνος. Μια γυναίκα που 
είχε καρκίνο στον ένα μαστό της, κινδυνεύει να πάθει και στον άλλο. Το οικογενειακό της 
ιστορικό. Όταν υπάρχουν στην ίδια οικογένεια συγγενείς πρώτου βαθμού, ειδικά με 
καρκίνο του μαστού, αυξάνει η πιθανότητα η γυναίκα να πάθει καρκίνο του μαστού. Το 
κληρονομικό ιστορικό είναι κάτι το διαφορετικό, είναι ένας ισχυρότατος παράγοντας, 
γίνεται μια μεταβίβαση γονιδιακή από ένα άτομο που έχει αυτή τη βλάβη, ας το πούμε 
στα γονίδια και η πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο του μαστού, η κόρη π.χ. που είχε η 
μητέρα της μετάλλαξη, εφόσον έχει κληρονομήσει τη μετάλλαξη αυτή, αυξάνει πάρα πολύ 
και αγγίζει το επίπεδο του 80-85%. Αυτοί οι παράγοντες δεν μπορούνε να 
τροποποιηθούν. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ξέρουμε ότι τα οιστρογόνα είναι ένας 
από τους παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη ενός καρκίνου του μαστού και σε αυτό 
τον καρκίνο, όπως ειπώθηκε από την πρώτη ομιλήτρια, ένα πολυπαραγοντικό νόσημα, 
δεν αρκεί κάτι και μόνο. Ένας λοιπόν από τους παράγοντες, είναι τα οιστρογόνα και όσο 
πιο νωρίς αρχίζει η έμμηνος ρήση σε μια γυναίκα, κυρίως κάτω από την ηλικία των 9 ετών 
και όσο πιο αργά τελειώνει και κυρίως πάνω από την ηλικία των 55 ετών, αυτός είναι 
ένας παράγοντας που σημαίνει ότι τα οιστρογόνα είχανε την ευκαιρία να δράσουν για 
πολλά χρόνια στο μαστό και αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξης ενός καρκίνου. Τέτοιοι 
επίσης παράγοντες είναι το να μην έχει γεννήσει ποτέ μια γυναίκα ή να έχει την πρώτη 
της κύηση μετά την ηλικία των 35. Τέλος μια 3η κατηγορία, η οποία μαζί με τους δυο 
προηγούμενους παράγοντες μπορεί να διαμορφωθεί, είναι το να υιοθετήσει μια γυναίκα 
ένα υγιεινό τρόπο ζωής, όπως είπα, αποφεύγοντας κυρίως την παχυσαρκία μετά την 
εμμηνόπαυση, γιατί παράγονται οιστρογόνα μέσα στο λίπος. Περιορίζοντας τη χρήση 
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σε κάποιο πλεονέκτημα. Να αποφύγουμε, μια μαστεκτομή πιθανόν, που χρειάζεται σε ένα 
μεγάλο καρκίνο και να έχουμε ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα, ευκολότερη 
αντιμετώπιση. Συνήθως στους μικρούς καρκίνους πολλές φορές επιτυγχάνουμε πλήρη 
ίαση. Μια γυναίκα μπορεί να γίνει τελείως καλά από ένα μη διηθητικό καρκίνο. Τέλος, όλα 
αυτά μας οδηγούν σε μια άριστη πρόγνωση για το μέλλον. Όπως είπα λοιπόν, κλείνοντας 
μια γυναίκα, με την έγκαιρη διάγνωση, όχι μόνο μπορεί να σώσει τη ζωή της, αλλά μπορεί 
να σώσει και το μαστό της. Αυτή είναι η μαστεκτομή η κλασική επέμβαση που 
χρησιμοποιείται από το 1894 που την πρωτοεμφάνισε ο Χάλστεντ, ένας χειρουργός στις 
ΗΠΑ. Από το 1970 και μετά, χρησιμοποιούμε τις επεμβάσεις διατήρησης του μαστού, που 
με μικρές τομές βγάζουμε τον καρκίνο, βλέπουμε τι γίνεται στη μασχάλη με μια άλλη 
μικρή τομή και έχουμε αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο συνήθως είναι πάρα πολύ 
καλό, επειδή συνδυάζεται και με ακτινοθεραπεία. Παράλληλα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ 
και τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα και μπορούμε να έχουμε τέτοιες εικόνες που μετά 
βίας μπορεί να διακρίνει κανείς ότι αυτή η γυναίκα έχει υποβληθεί σε θεραπεία για 
καρκίνο μαστού. Η έγκαιρη διάγνωση έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα, για τη θεραπεία μας 
ενδιαφέρει τι συμβαίνει στη μασχάλη της γυναίκας, αν κύτταρα καρκίνου από το μαστό 
έχουν πάει στους λεμφαδένες. Σε γυναίκες με μικρούς καρκίνους, η πιθανότητα είναι 
μικρή, ο χειρουργός μπορεί αν εφαρμόσει μια νέα τεχνική που λέγεται, τεχνική του 
λεμφαδένα φρουρού και βασίζεται στη λογική ότι κάποια στιγμή τα καρκινικά κύτταρα 
για να πάνε στη μασχάλη ακολουθούν ένα συγκεκριμένο δρόμο, δρόμο που βρίσκουμε 
ενίοντας ένα φάρμακο γύρω από τον όγκο και εξετάζοντας μόνο αυτό το λεμφαδένα που 
τον ονομάζουμε φρουρό. Εάν αυτός είναι καθαρός, σημαίνει ότι και οι άλλοι είναι καθαροί 
και αποφεύγουμε να χειρουργήσουμε τη μασχάλη, με όλες τις πιθανές επιπτώσεις τις. 
Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να τονίσω, ότι επαγρύπνηση για έγκαιρη διάγνωση είναι η 
καλύτερη άμυνα που έχουμε σήμερα για τον καρκίνο του μαστού. Σας ευχαριστώ πολύ.  

Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου: Θα ήθελα πραγματικά να 
ευχαριστήσω τον κο Μαρκόπουλο, για την πολύ σημαντική επιστημονική άποψη, που μας 
κατέθεσε πάνω στο θέμα του καρκίνου του μαστού. Πιστεύω ότι με πολύ απλές 
κουβέντες και εικόνες, εκτός ότι δεν ήταν άκρως επιστημονικό το ακροατήριο, μπορέσαμε 
να καταλάβουμε και να καταλάβετε όλοι, τη σημαντικότητα της πρόληψης. Μέσα από 
αυτές τις ομιλίες, έγινε κατανοητό ότι η πρόληψη ιδιαίτερα στους δυο σημαντικότερους 
καρκίνους της γυναίκας, που είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αλλά και του 
καρκίνου του μαστού είναι απαραίτητη. Το σημαντικό της γρήγορης διάγνωσης μέσα από 
τη δευτερογενή πρόληψη αλλά ακόμα καλύτερα, πρωτογενής πρόληψη μέσα από 
συγκεκριμένες εξετάσεις που αφορούν τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, είναι δυο 
όπλα τα οποία μας δίνει η επιστήμη. Πρέπει όλοι να τα γνωρίσουμε και να τα 
χρησιμοποιήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω, αν υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε 
αυτά τα οποία ακούστηκαν ή αν έγιναν πλήρως κατανοητά όλα. Μάλιστα, η κα Μοστρού. 
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παρομοιάζουμε σαν ένα τροχό, μέσα στο μαστό. Τα τελευταία δε χρόνια έχουν γίνει πάρα 
πολλές εξελίξεις επάνω στα ίδια τα μηχανήματα. Εδώ βλέπετε τον ίδιο μαστό με την 
αναλογική μαστογραφία, που χρησιμοποιούμε εδώ και μερικές δεκαετίες και την 
ψηφιακή μαστογραφία, πόσο πιο καθαρή φαίνεται. Δείτε την απλά σα φωτογραφία, που 
τη χρησιμοποιούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μπορείτε να δείτε, τις τρεις μαστογραφίες, 
μπορούμε να δούμε αυτές τις άσπρες κουκίδες, που είναι μικροασβεστώσεις, οι οποίες 
είναι ένα πολύ πρώιμο σημάδι καρκίνου που φαίνεται μόνο στη μαστογραφία και δεν το 
πιάνουμε. Συγχρόνως έχουν προστεθεί τα υπερηχογραφήματα, τα οποία δεν έχουνε καμία 
σχέση με αυτά που είχαμε παλαιότερα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ειδικά 
υπερηχογραφήματα που μπορούν να μας δίνουν και να μας δείξουν, αν κάτι είναι 
καρκίνος. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε και στην Ελλάδα, σε αρκετά μέρη, τα τρισδιάστατα 
υπερηχογραφήματα τα οποία δίνουν καταπληκτικά λεπτομερής εικόνες, εάν ένας όγκος 
είναι ύποπτος για καρκίνο. Τέλος, η μαγνητική μαστογραφία, η οποία και αυτή μπήκε στη 
ζωή μας, για τη διάγνωση την τελευταία 4ετία, 5ετία και θα ήθελα να σας πω ότι κανένα 
απ’ όλα αυτά, δε μπορεί να βγάλει 100% τη διάγνωση. Ένας συνδυασμός όλων αυτών, 
βάσει των ενδείξεων που θέτει ο γιατρός μπορεί να μας οδηγήσει στη διάγνωση, με τη 
μαστογραφία να παραμένει το κύριο όπλο που έχουμε. Επειδή ακόμα και σήμερα 
κυκλοφορούν απόψεις που δεν είναι σωστές, θα ήθελα να σας τονίσω ότι δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος από την ακτινοβολία της μαστογραφίας. Το υπερηχογράφημα, όσο 
λεπτομερές και να είναι, δεν καταργεί τη μαστογραφία, δρα επικουρικά. Τουλάχιστον 8-
12% των καρκίνων, μπορεί για διαφόρους λόγους, να μην απεικονιστούν, να μη μας 
δώσουν τέτοια στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, συνδυάζοντας όλες τις μεθόδους μας, μπορούμε 
να φτάσουμε τη διάγνωση σε ένα επίπεδο του 98%. Θα υπάρξουν πράγματι, μια δυο 
περιπτώσεις που δε θα μπορέσουμε να βγάλουμε διάγνωση, η οποία όμως θα βγει στην 
πορεία. Τέλος, μια άλλη μέθοδος που διαθέτουμε είναι οι βιοψίες. Δηλαδή, μπορεί κανείς 
να χρησιμοποιήσει μια λεπτή βελόνη για να πάρει υλικό, μια μέθοδο απλή μεν, η οποία 
όμως δεν έχει τόσο υψηλή αξιοπιστία όσο θα θέλαμε. Τα τελευταία χρόνια, 
χρησιμοποιούμε πιο μεγάλες, κόπτουσες βελόνες όπως τις λέμε, που παίρνουν κομμάτια 
από τον ιστό και μπορούμε να βγάλουμε διάγνωση. Ακόμα πιο τελευταία χρησιμοποιούμε 
αυτά τα μηχανήματα τους μαμοτόμους, οι οποίοι κάνουν ένα συνδυασμό, της 
μαστογραφίας και της χοντρής βελόνης, με αυτό το μαχαιράκι που κόβει και μπορούμε με 
τοπική αναισθησία να πάρουμε ένα τμήμα. Μια πολύ χρήσιμη μέθοδος, η οποία όμως έχει 
συγκεκριμένες ενδείξεις. Όπως είπα προηγουμένως αρκετές φορές, θα οδηγηθούμε στην 
ανοιχτή χειρουργική βιοψία, όπου ο ακτινολόγος χρησιμοποιώντας αυτές τις βελόνες, 
κάτι που βλέπουμε στη μαστογραφία και δεν μπορούμε να βγάλουμε αλλιώς διάγνωση, 
θα μας το προσδιορίσει, θα αφήσει αυτό το συρματάκι και ο χειρουργός θα οδηγηθεί με 
ασφάλεια να πάει να βρει ακριβώς αυτή τη βλάβη, που δεν πιάνει αλλά βλέπεις στη 
μαστογραφία. Πολλές φορές θα είναι μια πολύ πολύ πρώιμη μορφή καρκίνου που λέγεται 
μη διηθητικός καρκίνος. Ποιοι είναι οι κανόνες της μαστογραφίας; Μαστογραφία 
αρχίζουμε λόγω της συχνότητας, μετά την ηλικία των 35 ετών και μέχρι τα 40 θα γίνει 
ένας πρώτος έλεγχος, μια μαστογραφία. Χονδρικά θα έλεγε κανείς ότι μετά την ηλικία των 
40 ετών, η μαστογραφία πρέπει να γίνεται μια φορά κάθε χρόνο. Όλα αυτά μας οδηγούν 
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σε κάποιο πλεονέκτημα. Να αποφύγουμε, μια μαστεκτομή πιθανόν, που χρειάζεται σε ένα 
μεγάλο καρκίνο και να έχουμε ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα, ευκολότερη 
αντιμετώπιση. Συνήθως στους μικρούς καρκίνους πολλές φορές επιτυγχάνουμε πλήρη 
ίαση. Μια γυναίκα μπορεί να γίνει τελείως καλά από ένα μη διηθητικό καρκίνο. Τέλος, όλα 
αυτά μας οδηγούν σε μια άριστη πρόγνωση για το μέλλον. Όπως είπα λοιπόν, κλείνοντας 
μια γυναίκα, με την έγκαιρη διάγνωση, όχι μόνο μπορεί να σώσει τη ζωή της, αλλά μπορεί 
να σώσει και το μαστό της. Αυτή είναι η μαστεκτομή η κλασική επέμβαση που 
χρησιμοποιείται από το 1894 που την πρωτοεμφάνισε ο Χάλστεντ, ένας χειρουργός στις 
ΗΠΑ. Από το 1970 και μετά, χρησιμοποιούμε τις επεμβάσεις διατήρησης του μαστού, που 
με μικρές τομές βγάζουμε τον καρκίνο, βλέπουμε τι γίνεται στη μασχάλη με μια άλλη 
μικρή τομή και έχουμε αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο συνήθως είναι πάρα πολύ 
καλό, επειδή συνδυάζεται και με ακτινοθεραπεία. Παράλληλα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ 
και τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα και μπορούμε να έχουμε τέτοιες εικόνες που μετά 
βίας μπορεί να διακρίνει κανείς ότι αυτή η γυναίκα έχει υποβληθεί σε θεραπεία για 
καρκίνο μαστού. Η έγκαιρη διάγνωση έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα, για τη θεραπεία μας 
ενδιαφέρει τι συμβαίνει στη μασχάλη της γυναίκας, αν κύτταρα καρκίνου από το μαστό 
έχουν πάει στους λεμφαδένες. Σε γυναίκες με μικρούς καρκίνους, η πιθανότητα είναι 
μικρή, ο χειρουργός μπορεί αν εφαρμόσει μια νέα τεχνική που λέγεται, τεχνική του 
λεμφαδένα φρουρού και βασίζεται στη λογική ότι κάποια στιγμή τα καρκινικά κύτταρα 
για να πάνε στη μασχάλη ακολουθούν ένα συγκεκριμένο δρόμο, δρόμο που βρίσκουμε 
ενίοντας ένα φάρμακο γύρω από τον όγκο και εξετάζοντας μόνο αυτό το λεμφαδένα που 
τον ονομάζουμε φρουρό. Εάν αυτός είναι καθαρός, σημαίνει ότι και οι άλλοι είναι καθαροί 
και αποφεύγουμε να χειρουργήσουμε τη μασχάλη, με όλες τις πιθανές επιπτώσεις τις. 
Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να τονίσω, ότι επαγρύπνηση για έγκαιρη διάγνωση είναι η 
καλύτερη άμυνα που έχουμε σήμερα για τον καρκίνο του μαστού. Σας ευχαριστώ πολύ.  

Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου: Θα ήθελα πραγματικά να 
ευχαριστήσω τον κο Μαρκόπουλο, για την πολύ σημαντική επιστημονική άποψη, που μας 
κατέθεσε πάνω στο θέμα του καρκίνου του μαστού. Πιστεύω ότι με πολύ απλές 
κουβέντες και εικόνες, εκτός ότι δεν ήταν άκρως επιστημονικό το ακροατήριο, μπορέσαμε 
να καταλάβουμε και να καταλάβετε όλοι, τη σημαντικότητα της πρόληψης. Μέσα από 
αυτές τις ομιλίες, έγινε κατανοητό ότι η πρόληψη ιδιαίτερα στους δυο σημαντικότερους 
καρκίνους της γυναίκας, που είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αλλά και του 
καρκίνου του μαστού είναι απαραίτητη. Το σημαντικό της γρήγορης διάγνωσης μέσα από 
τη δευτερογενή πρόληψη αλλά ακόμα καλύτερα, πρωτογενής πρόληψη μέσα από 
συγκεκριμένες εξετάσεις που αφορούν τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, είναι δυο 
όπλα τα οποία μας δίνει η επιστήμη. Πρέπει όλοι να τα γνωρίσουμε και να τα 
χρησιμοποιήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω, αν υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε 
αυτά τα οποία ακούστηκαν ή αν έγιναν πλήρως κατανοητά όλα. Μάλιστα, η κα Μοστρού. 
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παρομοιάζουμε σαν ένα τροχό, μέσα στο μαστό. Τα τελευταία δε χρόνια έχουν γίνει πάρα 
πολλές εξελίξεις επάνω στα ίδια τα μηχανήματα. Εδώ βλέπετε τον ίδιο μαστό με την 
αναλογική μαστογραφία, που χρησιμοποιούμε εδώ και μερικές δεκαετίες και την 
ψηφιακή μαστογραφία, πόσο πιο καθαρή φαίνεται. Δείτε την απλά σα φωτογραφία, που 
τη χρησιμοποιούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μπορείτε να δείτε, τις τρεις μαστογραφίες, 
μπορούμε να δούμε αυτές τις άσπρες κουκίδες, που είναι μικροασβεστώσεις, οι οποίες 
είναι ένα πολύ πρώιμο σημάδι καρκίνου που φαίνεται μόνο στη μαστογραφία και δεν το 
πιάνουμε. Συγχρόνως έχουν προστεθεί τα υπερηχογραφήματα, τα οποία δεν έχουνε καμία 
σχέση με αυτά που είχαμε παλαιότερα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ειδικά 
υπερηχογραφήματα που μπορούν να μας δίνουν και να μας δείξουν, αν κάτι είναι 
καρκίνος. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε και στην Ελλάδα, σε αρκετά μέρη, τα τρισδιάστατα 
υπερηχογραφήματα τα οποία δίνουν καταπληκτικά λεπτομερής εικόνες, εάν ένας όγκος 
είναι ύποπτος για καρκίνο. Τέλος, η μαγνητική μαστογραφία, η οποία και αυτή μπήκε στη 
ζωή μας, για τη διάγνωση την τελευταία 4ετία, 5ετία και θα ήθελα να σας πω ότι κανένα 
απ’ όλα αυτά, δε μπορεί να βγάλει 100% τη διάγνωση. Ένας συνδυασμός όλων αυτών, 
βάσει των ενδείξεων που θέτει ο γιατρός μπορεί να μας οδηγήσει στη διάγνωση, με τη 
μαστογραφία να παραμένει το κύριο όπλο που έχουμε. Επειδή ακόμα και σήμερα 
κυκλοφορούν απόψεις που δεν είναι σωστές, θα ήθελα να σας τονίσω ότι δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος από την ακτινοβολία της μαστογραφίας. Το υπερηχογράφημα, όσο 
λεπτομερές και να είναι, δεν καταργεί τη μαστογραφία, δρα επικουρικά. Τουλάχιστον 8-
12% των καρκίνων, μπορεί για διαφόρους λόγους, να μην απεικονιστούν, να μη μας 
δώσουν τέτοια στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, συνδυάζοντας όλες τις μεθόδους μας, μπορούμε 
να φτάσουμε τη διάγνωση σε ένα επίπεδο του 98%. Θα υπάρξουν πράγματι, μια δυο 
περιπτώσεις που δε θα μπορέσουμε να βγάλουμε διάγνωση, η οποία όμως θα βγει στην 
πορεία. Τέλος, μια άλλη μέθοδος που διαθέτουμε είναι οι βιοψίες. Δηλαδή, μπορεί κανείς 
να χρησιμοποιήσει μια λεπτή βελόνη για να πάρει υλικό, μια μέθοδο απλή μεν, η οποία 
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, Phd, MRCOG, Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Μονάδος 
Χειρουργικής Γυναικολογικής Ογκολογίας Νοσ. Ερρίκος Ντυνάν: Το κάνουμε a priori ιτο 
εμβόλιο στα παιδιά. Είναι κρίμα να έχουμε ένα στέλεχος το οποίο είναι καλοήθης και το 
οποίο ταλαιπωρεί ένα νεαρό κορίτσι από τα 16 -17 του 18, για όλη της τη ζωή. Είναι πολύ 
μεγάλο όφελος για τον ελληνικό πληθυσμό, που η χώρα μας, έχει δώσει έγκριση του 
εμβολίου μέχρι τα 26. Ευχαριστώ πολύ. 

Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου:  Άλλη ερώτηση υπάρχει; 
Όχι. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που μας δώσατε, με τη γνώση 
σας τα φώτα πάνω στο κομμάτι της πρόληψης του καρκίνου της γυναίκας και εσάς να 
σας ευχαριστήσουμε για την προσοχή σας και να σας καλέσουμε μετά το γεύμα, στο 
τελευταίο στρογγυλό τραπέζι «Δράσεις πρόληψης στους Δήμους». Θα παρουσιαστούν 
καινοτόμες δράσεις, που γίνονται για την πρόληψη σε όλους τους δήμους. Ευχαριστώ 
πολύ.  

7 : «
»

, Πρόεδρος ΔΣ Πειραιά 
(Συντονίστρια): Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
σας καλωσορίζω και αυτή την ώρα στην αίθουσα του 
Συνεδρίου μας. Ευελπιστώ και είμαι σίγουρη μάλλον, ότι οι 
συμμετέχοντες ομιλητές θα είναι αρκετά διευκρινιστικοί, 
όπως ήταν και οι προηγούμενοι και θα μας κατατοπίσουν με 
απλά λόγια, γιατί το ακροατήριο μας δεν είναι όλοι 
επιστήμονες και γιατροί. Ελπίζω ότι μετά το τέλος θα 
φύγουμε όλοι ενθουσιασμένοι με αυτό το Συνέδριο. 
Συντονιστές είναι ο κος Γαβράς, που είναι κα μέλος του ΔΔΥ 
και εγώ, ως εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιά. Καλωσορίζω τους ομιλητές. Κύριε Γαβρά 
έχετε το λόγο.  

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής 
(Συντονιστής): Να ευχαριστήσουμε στο πρόσωπο της 
κυρίας Βλασσοπούλου, της Αντιδημάρχου Πειραιά, όλο το 
δήμο του Πειραιά για την υποδοχή που μας έκανε και για 
τη φιλοξενία που μας έχει προσφέρει. Επιπλέον για το 
θαυμάσιο αυτό χώρο και το parking βέβαια, 
καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που 
θα ήθελα να πω εισαγωγικά, αυτό το τραπέζι, νομίζω ότι 
θα μπορούσε να ήταν και μια ολόκληρη ημερίδα. Για όσους 
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, Παιδίατρος Αν. Διευθ. ΕΣΥ Α΄ Παιδιατρική Κλινική Παν. Αθηνών, 
Πρόεδρος ΒΟΡΕΕΙΟΥ βιβλιοθήκης Αμαρουσίου: Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω όλη την 
τράπεζα, ήταν εξαιρετικοί οι συνάδελφοι οι οποίοι μίλησαν και ενημέρωσαν όλους εμάς 
και για εμάς ακόμα ποτέ δεν τελειώνει η ενημέρωση. Ήθελα όμως να επισημάνω, στην κα 
Τσαχαλίνα, η οποία στο τέλος μίλησε, ότι κάναμε το εμβόλιο άρα δεν έχουμε κίνδυνο. Να 
θυμίσω ότι υπάρχουν και άλλοι ιοί πάρα πολύ σοβαροί που μεταδίδονται σεξουαλικά, 
όπως ο ιός του Aids π.χ., ο οποίος δεν έχει εμβόλιο. Άρα η προφύλαξη θα πρέπει να είναι, 
όπως την είπε η άλλη συνάδελφος και με το προφυλακτικό και με τους άλλους τρόπους 
που γνωρίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος Αμαρουσίου:  Η κα Μοστρού είναι 
παιδίατρος, στον Αγ. Σάββα, αναπληρώτρια διευθύντρια, ευχαριστούμε για τις απόψεις 
σας. Υπάρχει κάποια ερώτηση; Το μικρόφωνο σε άλλο εκλεκτό συνάδελφο, δημοτικό 
σύμβουλο Πειραιά. 

, ΔΣ Πειραιά, Πρόεδρος ΚΟ.Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π Ήθελα να ρωτήσω την κα 
Τσαχαλίνα, το εμβόλιο για πόσο χρόνο σε ισχύ είναι; 

, Phd, MRCOG, Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Μονάδος 
Χειρουργικής Γυναικολογικής Ογκολογίας Νοσ. Ερρίκος Ντυνάν: Οι δόσεις του 
εμβολιασμού είναι τρεις 0, 2, 6. Γίνεται η πρώτη δόση σήμερα, σε δυο μήνες η δεύτερη και 
σε έξι μήνες η τρίτη. Τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι το διάστημα τετραετίας, 
πενταετίας είμαστε καλυμμένοι, περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επίσημες 
κατευθύνσεις για τον επαναληπτικό εμβολιασμό του πληθυσμού. Υπάρχουν χώρες στις 
οποίες εμβολιάζονται και τα αγόρια, είναι κάτι που επίσης πρέπει να το ξέρουμε. Εμείς 
εδώ έχουμε συμπεριλάβει μόνο τα κορίτσια και περιμένουμε να δούμε από όλες τις 
Ευρωπαϊκές χώρες και μη. 138 χώρες σήμερα εμβολιάζουν τη νέα γενιά με το 
συγκεκριμένο εμβόλιο. Υπάρχουν δεδομένα τα οποία τα βλέπουμε, τωρινά. Το ένα το 
εμβόλιο, το οποίο καλύπτει τα δυο στελέχη, κρατάει επίπεδα αντισωμάτων πιθανόν για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, με τα δεδομένα που έχουμε αυτά. 
Υπάρχει ένας προβληματισμός για το αν ο τίτλος των αντισωμάτων του πρώτου εμβολίου 
του Gardasil, που ανέρχεται σε κάποια μικρή κάμψη και πτώση μετά το τέταρτο έτος, 
είναι ικανοποιητικός στην πρόληψη. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο πολύ μεγάλα 
ονόματα, καθηγητές ιολογίας, σφάζονται στην κυριολεξία, αν το επίπεδο αντισωμάτων 
εκφράζει ουσιαστικά και την ανοσογονικότητα στην άμυνα του οργανισμού. Θα 
περιμένουμε να δούμε.  

: Είμαι και εγώ μητέρα, που αναφέρατε προηγουμένως, κοριτσιών οι οποίες σε 
αυτή την ηλικία που μπορούν να κάνουν το εμβόλιο και σε προ σεξουαλική ηλικία. Πολλά 
από τα ερωτήματα μου ήδη μου τα απαντήσατε, το θέμα είναι η άποψη η δική σας, η 
επιστημονική άποψη. Το κάνουμε a priori το εμβόλιο στα παιδιά; 
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, Phd, MRCOG, Γυναικολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Μονάδος 
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δήμους του νομού Αρκαδίας. Βρίσκεται στο κεντρικό μέρος του νομού και εκτείνεται προς 
ανατολάς, ενώ η συνολική του έκταση είναι περίπου 270.000 στρέμματα, έκταση η οποία 
τον καθιστά ως τον πρώτο δήμο, από άποψη εκτάσεως του νομού. Η απόσταση από την 
πρωτεύουσα του νομού Λακωνίας, την Σπάρτη, ειδικά για τα απομακρυσμένα τοπικά μας 
διαμερίσματα και οικισμούς είναι αρκετή και αυτό δημιουργεί προβλήματα τα οποία θα 
αναφέρω παρακάτω. Η βασική απασχόληση του πληθυσμού μας, είναι η γεωργία και η 
κτηνοτροφία. Επιπροσθέτως οι κάτοικοι των τοπικών μας διαμερισμάτων 
εξυπηρετούνται από δύο περιφερειακά ιατρεία σε ολόκληρο το σύνολο του δήμου μας, 
ενώ η πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα είναι το Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης. 
Ομόφωνα το δημοτικό μας συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του δήμου μας στο 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διότι είδαμε και κρίναμε ότι 
αυτό το θέμα είναι βασικό για εμάς, ότι είναι ουσιαστικής και μείζονος σημασίας και 
επίσης το ίδιο είναι και η ενημέρωση των κατοίκων μας, σε θέματα προληπτικής ιατρικής. 
Λόγω τόσο της φυσιογνωμίας του δήμου μας, όσο και της αποστάσεως που 
προαναφέραμε, η ενημέρωση και η πληροφόρηση που είχαν οι κάτοικοί μας ήταν ελλιπής 
έως ανύπαρκτη. Τον Αύγουστο του 2007 κληθήκαμε ως δήμος να αντιμετωπίσουμε, όπως 
σας είπα, την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε δραματικά τον δήμο μας, γεγονός που 
δημιούργησε προβλήματα κυρίως ψυχολογικά πρώτα από όλα και κατόπιν όλα τα άλλα, 
σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού μας. Μετά λοιπόν από αυτή την καταστροφή, η ανάγκη 
εφαρμογής ενός προγράμματος τηλεϊατρικής στο δήμο μας κρινόταν επιτακτική. Με την 
άψογη συνεργασία που είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, τόσο με τη διοίκηση του 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, το προσωπικό του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, όσο 
και με το Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, ξεκινήσαμε την εφαρμογή του προγράμματος. 
Τον Μάρτιο του 2008 ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος τηλεϊατρικής και στο δήμο 
μας με πρώτο στάδιο την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού διαμέσου του Γενικού 
Νοσοκομείου της Σπάρτης στη χρήση συστημάτων τηλεμετρίας. Εν συνεχεία και κατόπιν 
του εξοπλισμού που δόθηκε στο δήμο, ηλεκτροκαρδιογράφος, σπιρόμετρο, οξύμετρο, 
πιεσόμετρο, γλυκοζόμετρο, καθώς και από έναν υπολογιστή χειρός PDA, ξεκίνησε η 
λειτουργία του προγράμματος με την τεχνική υποστήριξη της VIDAVO, τη συμμετοχή του 
Ιατρικού Αθηνών, ως κεντρικό νοσοκομείο και με την οργάνωση και την υποστήριξη της 
VODAFON. Ακολούθως και προκειμένου να αξιοποιήσουμε τον προαναφερθέντα 
παρεχόμενο εξοπλισμό στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος, οργανώσαμε δράσεις 
ενημέρωσης και εφαρμογής του σε υγιείς κατοίκους μας που ανήκουν σε κατηγορίες 
υψηλού κινδύνου, όπως καπνιστές, άνδρες 40 ως 60 ετών, παχύσαρκους και λοιπά. Η 
επόμενη δράση μας, ήταν η επέκταση της εφαρμογής του προγράμματος σε παιδιά 
σχολικής ηλικίας, με μια σειρά εξετάσεων σχετιζομένων με το βάρος, το ύψος, την 
αρτηριακή πίεση και τον κορεσμό οξυγόνου κάθε παιδιού. Από τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν, από την ανωτέρω δράση σε σύνολο 54 παιδιών, διαπιστώσαμε ότι παρότι 
μιλάμε για παιδιά σχολικής ηλικίας εντούτοις παρουσιάζονται προβλήματα, όπως η 
αυξημένη αρτηριακή πίεση, παχυσαρκία, παιδικό άσθμα, φλεβοτομικές αρρυθμίες και 
ταχυκαρδίες. Σε σύνολο εξετασθέντων 54 παιδιών βρέθηκαν 22 εξ’ αυτών επί συνόλου 
των εξετάσεων να έχουν αυτά τα προβλήματα. Συνεχίζοντας την επιτυχή λειτουργία του 
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ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις υπηρεσίες που θέλουμε να 
προσφέρουμε στους δημότες μας, είναι από τα πιο σημαντικά. Θα μπορούσαμε να πούμε 
εισαγωγικά, ότι έχει δυο στόχους. Ο ένας στόχος είναι να ενημερωθούνε, άλλοι δήμοι μέλη 
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας τι κάνουν στην πόλη τους, πως προσφέρουν υπηρεσίες 
στους δημότες τους, τι έχουν ανακαλύψει, πως λειτουργούν ο καθένας, τις ιδιαιτερότητες 
της κάθε περιοχής. Ο δεύτερος στόχος, είναι συναρτημένος με τον προηγούμενο. Να 
αποδείξει τελικά στην πολιτεία αυτό που ισχυριζόμαστε εμείς και έχουμε προμετωπίδα σα 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. Επιτέλους οι δήμοι δεν το δικαιούνται απλά, αλλά έχουν 
κατακτήσει ότι είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να προσφέρει αξιόπιστα και 
καλύτερα από κάθε άλλον δημόσιο φορέα, υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και αγωγής 
υγείας στην Ελλάδα. Με όλες αυτές τις δράσεις που θα ανακοινωθούν, οι δήμοι μας 
αποδεικνύουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Κανένας άλλος φορέας, ούτε η Νομαρχία, ούτε τα 
Υπουργεία έχουν τη δυνατότητα της άμεσης προσέγγισης στους δημότες. Επιτέλους η 
πολιτεία θα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει μαζί με την πιστοποίηση των Δημοτικών 
Υπηρεσιών και των Δήμων, να προσφέρουν υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και αγωγής 
υγείας, να τους δώσουν βέβαια και τους ανάλογους πόρους, για αυτές τις δράσεις. Με 
αυτά τα λίγα λόγια, ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο ομιλητή μας, που είναι ο κος Ράλλης. 
Μας έρχεται από τις υπώρειες του Πάρνωνα, της Λακωνίας. Κύριε Ράλλη, πιστεύουμε 
αυτό που θα μας πείτε για την Τηλεϊατρική, να προσφέρει αρκετές γνώσεις για αυτό που 
ακούμε πολύ συχνά, δηλαδή την είσοδο της καινούριας τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας σε όλες τις υπηρεσίες. Νομίζω ότι εσείς είστε ο καταλληλότερος για να μας 
πείτε πως το κάνετε στην περιοχή σας.  

, Δήμαρχος Θεραπνών Λακωνίας: Σας 
ευχαριστώ κύριε Γαβρά. Καλησπέρα σας κυρίες και 
κύριοι, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, είμαι ο 
Δήμαρχος Θεραπνών, από ένα δήμο του νομού 
Λακωνίας. Είναι μικρός αγροτικός δήμος, που είχε την 
ατυχία να είναι ένας από τους πυρόπληκτους δήμους 
του καλοκαιριού του 2007. Συγχρόνως όμως είχε και την 
ευτυχία να είναι ενταγμένος στο Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγείας και αυτή του η δράση συνεισέφερε τα μέγιστα, 
αμέσως μετά τις πυρκαγιές. Θα ήθελα να ξεκινήσω από 

μία μικρή παρουσίαση του δήμου μου, του οποίου τη διοίκηση ανέλαβα το 2007. Το όνομα 
του δήμου μας προήλθε από την αρχαία πόλη της Λακωνίας Θεράπνες, στην αριστερή 
όχθη του Ευρώτα και στα νοτιοανατολικά της Σπάρτης. Κατά τους μυθικούς και 
προϊστορικούς χρόνους βρισκόταν η πόλη Θεράπνε ή Θεράπνη. Αρχικά, ο δήμος μας 
σχηματίστηκε με βασιλικό διάταγμα το 1835, στα πλαίσια του προγράμματος Ιωάννης 
Καποδίστριας με το νόμο 2539 του 1997, για τη συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Στο νομό Λακωνίας δημιουργήθηκε ο δήμος Θεραπνών αποτελούμενος 
από 8 τοπικά διαμερίσματα και δύο οικισμούς. Ο δήμος μας είναι ένας ορεινός και 
ημιορεινός δήμος, ο οποίος συνορεύει με επτά δήμους του νομού Λακωνίας και δύο 
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εξυπηρετούνται από δύο περιφερειακά ιατρεία σε ολόκληρο το σύνολο του δήμου μας, 
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σχολικής ηλικίας, με μια σειρά εξετάσεων σχετιζομένων με το βάρος, το ύψος, την 
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εφαρμόζεται στην καθημερινή πράξη θα μας πει ο κύριος Χρηστίδης από το δήμο 
Αμαρουσίου.  

, Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής, τ.  
eπιμελητής de l'hôpital PITIE-SALPETRIERE: Καλησπέρα 
σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι γιατρός, 
είμαι ψυχίατρος και ψυχαναλυτής. Θα ήθελα να σας 
μιλήσω για την ψυχολογική υποστήριξη από απόσταση. 
Καταρχήν θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα που είναι 
γνωστά, αλλά ας τα ξαναπούμε. Η κοινωνία μας σήμερα 
έχει προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη συνοχή 
των μελών της, όποια κι αν είναι αυτή η κοινωνία, αλλά 
κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στο 

δυτικό κόσμο, αλλά όπως τα πράγματα παγκοσμοποιούνται, παγκοσμοποιούνται και τα 
προβλήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι ψυχικά να γίνουν περισσότερο 
εύθραυστοι να είναι περισσότερο ευάλωτοι στις διάφορες κρίσεις, κοινωνικές, 
οικονομικές, προσωπικές. Έχουμε διαπιστώσει μία αύξηση των ψυχοκοινωνικών κρίσεων. 
Αυτό σε συνάρτηση με το ταμπού, το οποίο παραμένει  παρ’ όλες τις προόδους, το να 
συμβουλευτεί κανείς έναν ειδικό της ψυχολογίας, ψυχίατρο ή ψυχολόγο απομακρύνει 
συχνά τους ανθρώπους από το να προσφύγουν στον ειδικό, ώστε να λυθεί το πρόβλημα 
τους. Γιατί τα προβλήματα λύνονται και λύνονται καλύτερα όσο πιο γρήγορα ο ειδικός 
επιλαμβάνεται αυτών. Είδαμε στα πρόσφατα γεγονότα, για να αναφερθούμε και σε αυτά 
που συμβαίνουν γύρω μας, η πόλη της Αθήνας πέρασε ένα δύσκολο Δεκέμβριο και θα 
μπορούσαν αυτά τα πράγματα με μια κατάλληλη παρέμβαση να λυθούν, να 
αντιμετωπιστούν τα γεγονότα με ένα τρόπο ώστε η βία, η ένταση της βίας να είναι 
λιγότερο έντονη. Άρα και τα θύματα και οι υλικές ζημιές να είναι λιγότερο σημαντικές. Η 
εταιρεία, την οποία αντιπροσωπεύω λέγεται PSYCOM, είχε κάνει πρόταση στην 
αστυνομία, στα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα να παρέμβουμε, ώστε η ένταση των 
εργαζομένων αυτών στην αστυνομία, η οποία ήταν μεγάλη να μειωθεί, ώστε να 
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να κάνουν τη δουλεία τους καλά. Επιπλέον να μην 
έχουν προσωπικές επιπτώσεις απ’ όλα αυτά τα γεγονότα και να αντέξουν την κρίση την 
παγκόσμια την οποία διασχίζει και η χώρα μας και την κρίση η οποία εκδηλώθηκε τοπικά. 
Τι προτείνω πρακτικά; Προτείνω να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία η οποία αυτή τη 
στιγμή είναι πολύ διαδεδομένη ιδίως για τις νεότερες γενιές ιδιαίτερα η τεχνολογία του 
διαδικτύου. Διότι είναι δυνατόν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει κανείς ή μέσω 
τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου μέσω διαφόρων chat παραδείγματος χάριν που μπορούν 
να δημιουργηθούν με ειδικό συντονιστή ή ακόμα και ατομικές διαλέξεις που θα υπάρχει 
εικόνα και ήχος με τις κάμερες. Μπορεί κάποιος από το σπίτι του, σε οποίo σημείο της 
Ελλάδας κι αν βρίσκεται, αν υπάρχει ένα ειδικό κέντρο να έχει άμεση πρόσβαση χωρίς 
απώλεια χρόνου, χωρίς κόστος σχεδόν. Το κόστος είναι πολύ μικρό αυτής της 
τεχνολογίας. Να έχει συνομιλία κάποιος με έναν ειδικό ψυχολόγο, αυτό ήταν κάτι το 
αδιανόητο πριν λίγα χρόνια. Ταυτόχρονα η πρόσβαση αυτή μέσω διαδικτύου ή μέσω 
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προγράμματος, πάντα σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, επεκταθήκαμε 
στις προληπτικές εξετάσεις σε ενήλικες κατοίκους μας, διοργανώνοντας προληπτικές 
εξετάσεις ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σπιρομέτρησης, μέτρησης γλυκόζης, αρτηριακής 
πίεσης και οξυμετρίας. Τα αποτελέσματα που ανέκυψαν από τις ανωτέρω εξετάσεις 
θεωρούμε ότι είναι άκρως σημαντικά, διότι αρκετοί εκ των εξεταζομένων εμφάνισαν μη 
φυσιολογικά ευρήματα. Εκ του συνολικού αριθμού των εξεταζομένων παιδιών και 
ενηλίκων, ήτοι 149 εξεταζόμενοι, το 30% αυτών χρίζουν περαιτέρω παρακολούθησης. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ανωτέρω εξεταζόμενοι αν δεν είχαν την 
δυνατότητα της υποβολής των εξετάσεων μέσω του προγράμματος της τηλεϊατρικής δε 
θα προνοούσαν να μεταβούν για τις εν λόγω προληπτικές εξετάσεις στο πλησιέστερο 
νοσοκομείο, παρά μόνο αν εμφανιζόταν κάποιο σύμπτωμα, ενδεχομένως σοβαρό ίσως και 
μοιραίο, για την ίδια τη ζωή τους. Ύστερα από την ανωτέρω αναφορά και τη γενική 
εικόνα που αποκομίσαμε, διαπιστώσαμε όλοι μας πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της 
Τηλεϊατρικής στην πρόληψη.  Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να ωφεληθούμε, να καταβάλουμε 
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να συνεχιστεί και να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, η 
πρωτοβουλία αυτή που λάβαμε από κοινού με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. Η επιτυχία 
θα είναι να καταφέρουν οι πολίτες μας, οι δημότες μας, οι συνάνθρωποί μας, εμείς οι ίδιοι 
να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της πρόληψης, για τη διασφάλιση του μοναδικού και 
πολυτιμότερου αγαθού, της υγείας μας. Κλείνοντας, θεωρώ υποχρέωση μου να 
ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρόεδρο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και συνάδελφο, 
Δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, το Διευθυντή του Διαδημοτικού 
Δικτύου, τον κύριο Σωτήρη Παπασπυρόπουλο, το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της 
Σπάρτης, κύριο Χρήστο Βιρβίλη και τους υπεύθυνους ιατρούς της εφαρμογής του 
προγράμματος καθώς και όλο το προσωπικό του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας για τη 
μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία μας. Προσδοκούμε και ευχόμεθα οι κόποι μας να 
αποδώσουν θετικά αποτελέσματα και θεωρούμε καθήκον μας προς τους συνανθρώπους 
μας, πολίτες, κατοίκους, δημότες μας τη συνέχιση από μέρους σας κάθε δυνατής 
προσπάθειας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

, Πρόεδρος ΔΣ Πειραιά, (Συντονίστρια): Συγχαρητήρια στον 
ομιλητή μας. Είναι γεγονός ότι το θέμα της τηλεϊατρικής ήταν επανάσταση πραγματικά 
για την ιατρική. Όμως οι προσδοκίες μας δυστυχώς ξεθώριασαν με το χρόνο και τώρα 
υπάρχει το παρήγορο ότι με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
αναζωογονείται. Χαίρομαι ειλικρινά που το τονίζει ο συνάδελφος και ομιλητής.  

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Να καλέσουμε τον 
επόμενο ομιλητή, ο οποίος κινείται πάλι σε αυτή την ίδια κατηγορία, στη χρήση της 
τεχνολογίας. Μάλιστα τώρα στην προκειμένη περίπτωση σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο 
τομέα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι οι ψυχολογικές διαταραχές και ψυχολογικές 
αστάθειες είναι ένα ιδιαίτερα αυστηρό και με ιδιαίτερα ταμπού προσωπικό δεδομένο που 
δύσκολα κάποιος απευθύνεται σε γιατρό. Η εγκαθίδρυση λειτουργία γραμμών βοήθειας 
από διάφορους φορείς και η επιτυχία που έχουν αυτές οι γραμμές νομίζω ότι δείχνουν ένα 
μέλλον ιδιαίτερα σημαντικό προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή την πρακτική πως 
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εφαρμόζεται στην καθημερινή πράξη θα μας πει ο κύριος Χρηστίδης από το δήμο 
Αμαρουσίου.  

, Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής, τ.  
eπιμελητής de l'hôpital PITIE-SALPETRIERE: Καλησπέρα 
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, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Να καλέσουμε τον 
επόμενο ομιλητή, ο οποίος κινείται πάλι σε αυτή την ίδια κατηγορία, στη χρήση της 
τεχνολογίας. Μάλιστα τώρα στην προκειμένη περίπτωση σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο 
τομέα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι οι ψυχολογικές διαταραχές και ψυχολογικές 
αστάθειες είναι ένα ιδιαίτερα αυστηρό και με ιδιαίτερα ταμπού προσωπικό δεδομένο που 
δύσκολα κάποιος απευθύνεται σε γιατρό. Η εγκαθίδρυση λειτουργία γραμμών βοήθειας 
από διάφορους φορείς και η επιτυχία που έχουν αυτές οι γραμμές νομίζω ότι δείχνουν ένα 
μέλλον ιδιαίτερα σημαντικό προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή την πρακτική πως 
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προβλημάτισε λοιπόν για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ξεκινήσαμε και είπαμε τα εξής, 
όταν η κοινωνική πολιτική ασκείται με μία συγκεκριμένη παράδοση στα πλαίσια του 
δήμου, αυτοί οι σκοποί λοιπόν είναι αυτοί που πραγματικά αφορούν το δημότη. Στην 
ουσία λοιπόν αυτό, τον πολίτη που δεν μπορεί να νιώσει ασφαλής χωρίς να έχει την 
ιατρική, την κοινωνική φροντίδα δίπλα στο σπίτι του, όποτε τη χρειάζεται, δηλαδή εκεί 
που εμείς βρισκόμαστε. Η πρόληψη λοιπόν της υγείας του δημότη είναι ένας πολύ 
ευαίσθητος τομέας, αποτελεί όμως ένα βασικό στόχο πλέον του δήμου μας. Αυτό και μόνο 
υποχρεώνει την κάθε κίνηση προσφοράς του δήμου προς τον πολίτη και στην ουσία προς 
τον επωφελούμενο, όπου ο επωφελούμενος είναι ο ίδιος ο δημότης. Πρέπει να φροντίζει 
αυτή η προσφορά να έχει ένα τεκμηριωμένο, επιστημονικό υπόβαθρο σαφές, ευέλικτο και 
οργανωμένο διοικητικό πλαίσιο και αναπτυξιακή προοπτική, αυτό δηλαδή που 
προσφέρει σε εμάς το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. Έχοντας λοιπόν υπόψη τη σημασία 
των πραγμάτων σε ότι αφορά την παροχή μιας σωστής και αποτελεσματικής 
προληπτικής ιατρικής, ο δήμος μας τι έκανε; Ενεργοποίησε με κάθε ευκαιρία τις 
υπάρχουσες ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες του, δηλαδή τα δημοτικά ιατρεία που 
ήταν ανύπαρκτα, την ιατρική μέριμνα της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, που δεν 
υπήρχε, αλλά συστήσαμε και το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι το οποίο βρήκαμε, το 
οποίο υλοποιείται για λογαριασμό του δήμου. Ενεργοποιήσαμε λοιπόν στην αλλαγή του 
ΟΕΗ αυτό που μας ζήτησε το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας κύριε Παπασπυρόπουλε, δηλαδή 
το γραφείο κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, το γραφείο εθελοντισμού και 
κοινωνικής παροχής κι αυτό διότι θεωρήσαμε απαραίτητη την ύπαρξη αυτών για την 
εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού αυτού προγράμματος. Παράλληλα τι κάναμε, 
φτιάξαμε και τη δημοτική μας επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα. Λειτουργήσαμε για 
την όσο δυνατότερη καλύτερη λειτουργικότητα και συνεργασία των δομών του κράτους 
με της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι αυτό γιατί θέλαμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά στο 
δημότη και να του δώσουμε αυτό που δεν έχει μέχρι σήμερα, την ασφάλεια του. Οι 
επωφελούμενοι ποιοι είναι; Είναι οι νέοι, οι γυναίκες γενικότερα οι οικογένειες, η τρίτη 
ηλικία, τα εξαρτώμενα άτομα, σας υπενθυμίζω ότι μπορεί να είμαστε ένα μικρό μέρος με 
8.000 κατοίκους, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα ποσοστό εξωφρενικό για τα δεδομένα νέων 
ανθρώπων  που έχουν καταλήξει στα ναρκωτικά που υπερβαίνει το 10%. Ακόμη τα άτομα 
με αναπηρίες, τα άτομα με χρόνιες ψυχικές παθήσεις, οι άστεγοι και πολύ τελευταία 
συχνά οι μετανάστες. Τους βλέπετε κι εδώ στο λιμάνι, όπως και στην Πάτρα, αλλά και 
εμείς έχουμε πορτοκάλια και τα μαζεύουν. Γιατί εμείς οι Έλληνες δουλεύουμε λίγο 
λιγότερο, απ’ ότι δουλεύαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε είδους λοιπόν ιατρικής 
παροχής στο δημότη μας επιβάλλει τη συνεργασία. Καταρχήν συνεργασία με τους 
γιατρούς, με τους εξεταζόμενους. Το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, το οποίο με τις 
υπηρεσίες που έχει μπορεί να παρέχει, να διευκολύνει αλλά και εξυπηρετεί, στηρίζει και 
ενημερώνει και στο τέλος φροντίζει τη συνεχή αυτή παρακολούθηση στον επωφελούμενο 
του προγράμματός μας. Μία κοινωνική πολιτική, στόχο και σκοπό δεν έχει τίποτε άλλο 
εκτός από την προστασία της υγείας του πολίτη, την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική 
συνοχή, την προστασία των δικαιωμάτων του ίδιου του πολίτη. Ο Δήμος Σκάλας λοιπόν, 
απαριθμεί 8.000 κατοίκους, μία περιοχή καθαρά αγροτική, όπου το 80% ασχολείται μόνο 
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τηλεφώνου διατηρείται από το νόμο, δηλαδή είναι ένας τρόπος να ξεπεράσουμε τα 
ταμπού πως να συμβουλευτούμε έναν ψυχολόγο· γιατί είναι ντροπή, γιατί ντρεπόμαστε, 
γιατί θα μας δει κάποιος, πως θα τον βρούμε, ποιον θα ρωτήσουμε, κάπως θα μαθευτεί. 
Τα τηλεφωνήματα αυτά μέσω διαδικτύου συνδιαλέξεις, μέσω κάμερας παραμένουν 
ανώνυμα. Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ούτε διανοείται κανείς να τα 
συγκρατήσει ή να τα κρατήσει κάπου και να διοχετευτούν στο κοινό. Είναι μία πρόταση, η 
οποία απευθύνεται στους δήμους, οι οποίοι μπορούν ανεξαρτήτου γεωγραφικής 
κατανομής, οι δήμαρχοι ή τα δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν να στηθεί ένα δίκτυο 
από μία ομάδα ειδικών ειδικευμένων ψυχολόγων στην από απόσταση θεραπεία. Έτσι οι 
δημότες, ανά πάσα στιγμή, θα μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιον, τη στιγμή που 
συμβαίνει μία κρίση. Διότι αφενός, αποφεύγουμε τα δράματα που μπορεί να φέρει μία 
κρίση, αποφεύγουμε δε και την εξέλιξη της κρίσης σε νόσο. Διότι υπάρχουν δύο 
προβλήματα ή στην κρίση μπορούν να συμβούν τραγικά γεγονότα τραγικές απολήξεις, 
αυτοκτονίες ή αν κάποιος κρατήσει τα προβλήματα την ένταση, το άγχος για μέρες 
βδομάδες, χωρίς να μιλήσει σε κάποιον, μπορεί να δημιουργηθεί κατάθλιψη. Είναι 
πράγματα που τα βλέπουμε καθημερινά στην πρακτική μας. Λοιπόν φανταστείτε μπορεί 
να αρκέσει ένα απλό ή και δύο ή και τρία τηλεφωνήματα για να αποφύγουμε ένα σωρό 
τραγωδίες, καθημερινές και προσωπικές. Η δυνατότητα συμμετοχής πολλών δήμων από 
τη μια μεριά ρίχνει το κόστος, είναι κάτι το οποίο δεν είναι ακριβό και από την άλλη μεριά 
αναβαθμίζει το κύρος των συμμετεχόντων δήμων. Αυτά μέσα στις επιδιώξεις που έχουμε 
όλοι μας, να ενταχθεί δηλαδή η χώρα μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σας ευχαριστώ 
πολύ.  

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Να ευχαριστήσουμε 
τον κύριο Χρηστίδη για τη σαφήνεια των όσων ήθελε να μας παρουσιάσει. Τώρα 
ξαναγυρίζουμε στη Λακωνία στον κάμπο όμως αυτή τη φορά, στη Σκάλα Λακωνίας. Τη 
διαπερνάει ο Ευρώτας, μια περιοχή με αγροτικά χαρακτηριστικά, μια αγροτική μάλλον 
περιοχή με αλματώδη εξέλιξη κι έντονη αστικοποίηση, αν δεν κάνω λάθος Δήμαρχε και 
μέσα στην αγροτιά λοιπόν να αντιμετωπίζει μια σειρά από αστικά προβλήματα. 

, Δήμαρχος Σκάλας Λακωνίας: Σας 
καλησπερίζω. Η Σκάλα, είπε πολύ καλά προηγουμένως ο 
κύριος Γαβράς, βρίσκεται στον Κάμπο. Είμαστε η απόληξη 
του ποταμού Ευρώτα, εκεί που καταλήγουν όλα τα 
λήμματα κι όλη η μόλυνση γενικότερα του περιβάλλοντος. 
Το θέμα το οποίο καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε 
έχει βγει μέσα από ένα μεγάλο κέφι και μία μεγάλη 
συνεργασία. Μία συνεργασία που προέκυψε με το 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι, η 
εφαρμογή της προληπτικής ιατρικής επιτυγχάνεται από 

την χαρτογράφηση της υγείας των δημοτών μέσα από τη συνεργασία των δομών υγείας 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Ξέρετε εμείς είμαστε δήμαρχοι σε μικρές 
περιφέρειες εκεί που σχεδόν τίποτα δεν υπάρχει κι ας φαίνεται λίγο ονειρικό αυτό. Τι μας 
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προβλημάτισε λοιπόν για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ξεκινήσαμε και είπαμε τα εξής, 
όταν η κοινωνική πολιτική ασκείται με μία συγκεκριμένη παράδοση στα πλαίσια του 
δήμου, αυτοί οι σκοποί λοιπόν είναι αυτοί που πραγματικά αφορούν το δημότη. Στην 
ουσία λοιπόν αυτό, τον πολίτη που δεν μπορεί να νιώσει ασφαλής χωρίς να έχει την 
ιατρική, την κοινωνική φροντίδα δίπλα στο σπίτι του, όποτε τη χρειάζεται, δηλαδή εκεί 
που εμείς βρισκόμαστε. Η πρόληψη λοιπόν της υγείας του δημότη είναι ένας πολύ 
ευαίσθητος τομέας, αποτελεί όμως ένα βασικό στόχο πλέον του δήμου μας. Αυτό και μόνο 
υποχρεώνει την κάθε κίνηση προσφοράς του δήμου προς τον πολίτη και στην ουσία προς 
τον επωφελούμενο, όπου ο επωφελούμενος είναι ο ίδιος ο δημότης. Πρέπει να φροντίζει 
αυτή η προσφορά να έχει ένα τεκμηριωμένο, επιστημονικό υπόβαθρο σαφές, ευέλικτο και 
οργανωμένο διοικητικό πλαίσιο και αναπτυξιακή προοπτική, αυτό δηλαδή που 
προσφέρει σε εμάς το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. Έχοντας λοιπόν υπόψη τη σημασία 
των πραγμάτων σε ότι αφορά την παροχή μιας σωστής και αποτελεσματικής 
προληπτικής ιατρικής, ο δήμος μας τι έκανε; Ενεργοποίησε με κάθε ευκαιρία τις 
υπάρχουσες ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες του, δηλαδή τα δημοτικά ιατρεία που 
ήταν ανύπαρκτα, την ιατρική μέριμνα της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, που δεν 
υπήρχε, αλλά συστήσαμε και το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι το οποίο βρήκαμε, το 
οποίο υλοποιείται για λογαριασμό του δήμου. Ενεργοποιήσαμε λοιπόν στην αλλαγή του 
ΟΕΗ αυτό που μας ζήτησε το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας κύριε Παπασπυρόπουλε, δηλαδή 
το γραφείο κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, το γραφείο εθελοντισμού και 
κοινωνικής παροχής κι αυτό διότι θεωρήσαμε απαραίτητη την ύπαρξη αυτών για την 
εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού αυτού προγράμματος. Παράλληλα τι κάναμε, 
φτιάξαμε και τη δημοτική μας επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα. Λειτουργήσαμε για 
την όσο δυνατότερη καλύτερη λειτουργικότητα και συνεργασία των δομών του κράτους 
με της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι αυτό γιατί θέλαμε να έρθουμε λίγο πιο κοντά στο 
δημότη και να του δώσουμε αυτό που δεν έχει μέχρι σήμερα, την ασφάλεια του. Οι 
επωφελούμενοι ποιοι είναι; Είναι οι νέοι, οι γυναίκες γενικότερα οι οικογένειες, η τρίτη 
ηλικία, τα εξαρτώμενα άτομα, σας υπενθυμίζω ότι μπορεί να είμαστε ένα μικρό μέρος με 
8.000 κατοίκους, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα ποσοστό εξωφρενικό για τα δεδομένα νέων 
ανθρώπων  που έχουν καταλήξει στα ναρκωτικά που υπερβαίνει το 10%. Ακόμη τα άτομα 
με αναπηρίες, τα άτομα με χρόνιες ψυχικές παθήσεις, οι άστεγοι και πολύ τελευταία 
συχνά οι μετανάστες. Τους βλέπετε κι εδώ στο λιμάνι, όπως και στην Πάτρα, αλλά και 
εμείς έχουμε πορτοκάλια και τα μαζεύουν. Γιατί εμείς οι Έλληνες δουλεύουμε λίγο 
λιγότερο, απ’ ότι δουλεύαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε είδους λοιπόν ιατρικής 
παροχής στο δημότη μας επιβάλλει τη συνεργασία. Καταρχήν συνεργασία με τους 
γιατρούς, με τους εξεταζόμενους. Το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, το οποίο με τις 
υπηρεσίες που έχει μπορεί να παρέχει, να διευκολύνει αλλά και εξυπηρετεί, στηρίζει και 
ενημερώνει και στο τέλος φροντίζει τη συνεχή αυτή παρακολούθηση στον επωφελούμενο 
του προγράμματός μας. Μία κοινωνική πολιτική, στόχο και σκοπό δεν έχει τίποτε άλλο 
εκτός από την προστασία της υγείας του πολίτη, την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική 
συνοχή, την προστασία των δικαιωμάτων του ίδιου του πολίτη. Ο Δήμος Σκάλας λοιπόν, 
απαριθμεί 8.000 κατοίκους, μία περιοχή καθαρά αγροτική, όπου το 80% ασχολείται μόνο 
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τηλεφώνου διατηρείται από το νόμο, δηλαδή είναι ένας τρόπος να ξεπεράσουμε τα 
ταμπού πως να συμβουλευτούμε έναν ψυχολόγο· γιατί είναι ντροπή, γιατί ντρεπόμαστε, 
γιατί θα μας δει κάποιος, πως θα τον βρούμε, ποιον θα ρωτήσουμε, κάπως θα μαθευτεί. 
Τα τηλεφωνήματα αυτά μέσω διαδικτύου συνδιαλέξεις, μέσω κάμερας παραμένουν 
ανώνυμα. Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ούτε διανοείται κανείς να τα 
συγκρατήσει ή να τα κρατήσει κάπου και να διοχετευτούν στο κοινό. Είναι μία πρόταση, η 
οποία απευθύνεται στους δήμους, οι οποίοι μπορούν ανεξαρτήτου γεωγραφικής 
κατανομής, οι δήμαρχοι ή τα δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν να στηθεί ένα δίκτυο 
από μία ομάδα ειδικών ειδικευμένων ψυχολόγων στην από απόσταση θεραπεία. Έτσι οι 
δημότες, ανά πάσα στιγμή, θα μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιον, τη στιγμή που 
συμβαίνει μία κρίση. Διότι αφενός, αποφεύγουμε τα δράματα που μπορεί να φέρει μία 
κρίση, αποφεύγουμε δε και την εξέλιξη της κρίσης σε νόσο. Διότι υπάρχουν δύο 
προβλήματα ή στην κρίση μπορούν να συμβούν τραγικά γεγονότα τραγικές απολήξεις, 
αυτοκτονίες ή αν κάποιος κρατήσει τα προβλήματα την ένταση, το άγχος για μέρες 
βδομάδες, χωρίς να μιλήσει σε κάποιον, μπορεί να δημιουργηθεί κατάθλιψη. Είναι 
πράγματα που τα βλέπουμε καθημερινά στην πρακτική μας. Λοιπόν φανταστείτε μπορεί 
να αρκέσει ένα απλό ή και δύο ή και τρία τηλεφωνήματα για να αποφύγουμε ένα σωρό 
τραγωδίες, καθημερινές και προσωπικές. Η δυνατότητα συμμετοχής πολλών δήμων από 
τη μια μεριά ρίχνει το κόστος, είναι κάτι το οποίο δεν είναι ακριβό και από την άλλη μεριά 
αναβαθμίζει το κύρος των συμμετεχόντων δήμων. Αυτά μέσα στις επιδιώξεις που έχουμε 
όλοι μας, να ενταχθεί δηλαδή η χώρα μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σας ευχαριστώ 
πολύ.  

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Να ευχαριστήσουμε 
τον κύριο Χρηστίδη για τη σαφήνεια των όσων ήθελε να μας παρουσιάσει. Τώρα 
ξαναγυρίζουμε στη Λακωνία στον κάμπο όμως αυτή τη φορά, στη Σκάλα Λακωνίας. Τη 
διαπερνάει ο Ευρώτας, μια περιοχή με αγροτικά χαρακτηριστικά, μια αγροτική μάλλον 
περιοχή με αλματώδη εξέλιξη κι έντονη αστικοποίηση, αν δεν κάνω λάθος Δήμαρχε και 
μέσα στην αγροτιά λοιπόν να αντιμετωπίζει μια σειρά από αστικά προβλήματα. 

, Δήμαρχος Σκάλας Λακωνίας: Σας 
καλησπερίζω. Η Σκάλα, είπε πολύ καλά προηγουμένως ο 
κύριος Γαβράς, βρίσκεται στον Κάμπο. Είμαστε η απόληξη 
του ποταμού Ευρώτα, εκεί που καταλήγουν όλα τα 
λήμματα κι όλη η μόλυνση γενικότερα του περιβάλλοντος. 
Το θέμα το οποίο καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε 
έχει βγει μέσα από ένα μεγάλο κέφι και μία μεγάλη 
συνεργασία. Μία συνεργασία που προέκυψε με το 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι, η 
εφαρμογή της προληπτικής ιατρικής επιτυγχάνεται από 

την χαρτογράφηση της υγείας των δημοτών μέσα από τη συνεργασία των δομών υγείας 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Ξέρετε εμείς είμαστε δήμαρχοι σε μικρές 
περιφέρειες εκεί που σχεδόν τίποτα δεν υπάρχει κι ας φαίνεται λίγο ονειρικό αυτό. Τι μας 
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αυτές ορμονικές εξετάσεις. Όλες οι εξετάσεις λοιπόν, εδώ θα πρέπει να τονίσω, και την 
οστεοπόρωση την μέτρηση οστικής πυκνότητας για την οποία θέλω να ευχαριστήσω 
προσωπικά τον Αντώνη Παρτσινέβελο, ο οποίος ήρθε μαζί με το επιτελείο του, τους 
οποίους και ευχαριστώ γιατί περάσαμε δύο μέρες καταπληκτικές και εύχομαι να είναι 
περισσότερες την επόμενη φορά. Θα λέτε πως το συντονίζουμε· είναι απλό γραφείο 
εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης στο Δήμο. Πως; Πήραμε μία εργαζόμενη μέσω 
stage τη βάλαμε στη θέση της και της είπαμε ξεκίνα και παίρνε τηλέφωνα κι οργάνωνε τα 
πάντα. Η κοινωφελής δημοτική επιχείρηση τι έκανε; Βρήκαμε έναν άνεργο φαρμακοποιό, 
μου έλεγε ο πατέρας του δε διάβαζε, τι να κάνω, και εμείς είπαμε έλα εδώ είναι μία 
μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσεις, να έχεις ένα ερέθισμα για το μέλλον σου. Όντως αυτό το 
παιδί πάει κάθε μέρα σε όλα τα δημοτικά ιατρεία, σας πληροφορώ κάνει όλες αυτές τις 
εξετάσεις που είδατε κι όχι μόνο αυτό έχει και πάθος. Αποτέλεσμα αυτού να μας 
τελειώσουν προχθές οι βελόνες και να πάει να τις αγοράσει από την τσέπη του. Τον 
έχουμε διορίσει με δίμηνη σύμβαση στη δημοτική επιχείρηση κι από κει και πέρα θα 
δούμε τι θα κάνουμε. Βλέπουμε κάποιους, οι οποίοι είχαν 300, 500 ζάχαρο. Τι θα κάνουμε; 
Έχετε υπόψη σας δεν είχαν εξεταστεί ποτέ. Γιατί ξέρετε τι γίνεται; Απομονωμένες 
περιφέρειες. Η Σκάλα είναι λίγο πιο κεντρικό σημείο έχουμε αρχίσει εν τοιαύτη 
περιπτώσει και φεύγουμε από την εποχή των Φλιντστόουνς κι ερχόμαστε στην εποχή του 
πολιτισμού πλέον. Αρχίζουμε και μας διακατέχει το αίσθημα του πολιτισμού και θα 
πρέπει να γνωρίζουμε πως πρέπει ιατρικά να κοιταζόμαστε. Κατά συνέπεια λοιπόν 
φτάνουμε εδώ και λέμε προγραμματίζουμε το ραντεβού της θείας και επειδή ξέρουμε ότι 
δε θα πάει, όχι μόνο την παίρνουμε τηλέφωνο, στέλνουμε στο σπίτι το αυτοκίνητο και 
πάει και την παίρνει. Έτσι λοιπόν με τα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου 
Μολάων μεταβαίνουν με συνοδεία δικιά μας. Σήμερα 1.200 ασθενείς, έχει τεράστια 
ανταπόκριση από τους δημότες, αλλά και τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε θεωρούμε 
ότι θα μας δώσουν τη δυνατότητα μετά την πάροδο του ενός έτους λειτουργίας του 
προγράμματος, να εξάγουμε ειδικότερα συμπεράσματα που θα είναι προς όφελος της 
πρόληψης, την οποία και θεωρούμε απαραίτητη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και που 
θα αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της συνεργασίας αυτής. Εδώ θα ήθελα να ήταν ο 
κύριος Αβραμόπουλος διότι όντως πραγματικά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εμείς 
σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από τη χρηματοδότηση. Γνωρίζετε αγαπητοί κύριοι 
και νέα παιδιά, ότι οι δήμοι δεν μπορούν να κάνουν ιατρικά συνέδρια, ούτε επιστημονικές 
ημερίδες και να τις πληρώσουν, διότι το ελεγκτικό συνέδριο κι ο μηχανισμός του κράτους 
λέει όχι δεν πληρώνω. Έτσι λοιπόν εμείς τι θέλουμε να κάνουμε; Να αναδείξουμε το 
σημαντικό ρόλο της συνεργασίας, να πάμε στον κύριο Αβραμόπουλο ή και στον 
οποιοδήποτε άλλο Υπουργό υπάρξει και να του πούμε ότι ξέρεις κάτι αν δεν κάνεις 
πρόληψη, εσύ έχεις να χάσεις. Στοχεύουμε λοιπόν στην τακτική ενημέρωση για να ξέρει ο 
δημότης ποιες είναι οι ιατρικές προληπτικές παροχές που δικαιούται κατ' εξακολούθηση 
παρουσία δημοτικού ιατρού ή του φαρμακοποιού στα δημοτικά ιατρεία, καταγραφή των 
βασικών προσωπικών στοιχείων του ασθενή. Μία πρόληψη λοιπόν των περισσοτέρων 
συχνών νοσημάτων και προβλημάτων υγείας που συναντώνται στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας. Σας τα είπα και προηγουμένως ζάχαρο, χοληστερίνη, τρώμε λίγο 
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με τα αγροτικά προϊόντα. Τι με προβλημάτισε και σα γιατρό αλλά και σαν άνθρωπο· το 
γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα οι καλλιέργειες γίνονταν ανεξέλεγκτα, όπως ψεκασμοί. Εσείς 
τα τρώγατε, εμείς τα αναπνέαμε. Καθώς και γεωπονικές όπως είπαμε μεθόδους με 
λιπάσματα και ψεκασμούς, τα οποία δεν έπρεπε να γινόντουσαν μέχρι πρόσφατα. Τι 
παρατηρήσαμε στην προηγούμενη δεκαετία· αύξηση επικίνδυνα σε κρούσματα καρκίνου, 
αλλά και καρδιαγγειακών επεισοδίων, ιδιαίτερα στον αντρικό πληθυσμό. Οι παράγοντες 
όμως, δεν ήταν μόνο η ανεξέλεγκτη χρήση που σας είπα προηγουμένως, αλλά και για τα 
καφενεία, γιατί εμείς στο χωριό δυστυχώς δεν έχουμε την ευκαιρία που έχετε εσείς στην 
πρωτεύουσα ή εκεί που αυτοί που φρόντισαν να κάνουν τους καποδιστριακούς δήμους 
δεν ονειρεύτηκαν ότι κι εκείνοι έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής. Κατά συνέπεια θα πρέπει 
να τους δώσουμε τις λύσεις στις οποίες θα πρέπει ουσιαστικά όχι να παίξουν την 
πολιτικής τους, αλλά να δώσουν νόημα και ουσία στους νέους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν 
καταλήγουν όλοι στα καφενεία. Ενώ στο γυναικείο πληθυσμό, τι γίνεται; Ο καρκίνος της 
μήτρας, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά τα νοσήματα τα οποία ουσιαστικά μεταδίδονται, 
γιατί όπως ξέρετε στο χωριό παλιά δεν υπήρχε τηλεόραση. Έτσι λοιπόν υπήρχε και η 
έλλειψη ενημέρωσης για τα τεστ ΠΑΠ καθώς και ο καρκίνος μαστού, ο οποίος ήταν πάρα 
πολύ αυξημένος. Τι έγινε λοιπόν. Μπήκαμε στο Διαδημοτικό Δίκτυο, το οποίο το 
πιστεύουμε. Όταν ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Παπασπυρόπουλο και τον Πρόεδρο του 
Διαδημοτικού Δικτύου αισθανθήκαμε, ουσιαστικά σας μιλώ, να βγαίνουμε από ένα 
αδιέξοδο. Αρχίσαμε κατά κάποιο τρόπο να ονειρευόμαστε αυτό που λέμε ασφάλεια του 
δημότη μας. Έτσι λοιπόν μας δόθηκε η ευκαιρία να ξεκινήσουμε την υλοποίηση αυτού του 
προγράμματος χαρτογράφησης, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο ειδικός στόχος να 
εντοπιστούν ειδικότερα προβλήματα υγείας στον πληθυσμό του Δήμου μας, να 
ταξινομηθούν σε κατηγορίες, να ενημερωθούν σε ειδικά ιατρικά θέματα οι ίδιοι οι 
δημότες. Ακόμη να εντοπιστούν και με τις ειδικές αυτές προληπτικές εξετάσεις, οι οποίοι 
έχουν ανάγκη θεραπείας και που μέχρι χθες δεν την είχαν. Έτσι λοιπόν τι γίνεται ; 
Ταξινομούμε όλο αυτό και πάμε λοιπόν να το εφαρμόσουμε. Πως θα γίνει η εφαρμογή 
του; Είναι πολύ απλό, με μία ομάδα ξεχωριστή ιατρών, οι οποίοι κάθε έναν ξεχωριστά όχι 
μόνο εξετάζουν, αλλά στην ουσία και καταγράφουν. Έτσι λοιπόν ποιοι συμμετέχουν; Είναι 
οι γιατροί από το Γενικό Νοσοκομείο Μολάων, στο οποίο τυχαίνει και είμαι και γιατρός, η 
ψυχολόγος του βοήθεια στο σπίτι, η ομάδα ιδιωτών ιατρών του Δήμου μας καθώς και η 
ομάδα ιατρών από το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν και 
προγραμματίσαμε τις εξής εξετάσεις γενικές αίματος, χοληστερίνη, τριγλικερίδια. Πώς; 
Σας πληροφορώ πήγαμε και αγοράσαμε ένα μηχάνημα το οποίο μετράει χοληστερίνη, 
ζάχαρο, τριγλικερίδια και εδώ θα δείτε το αξιόλογο της υποθέσεως. Ξεκινήσαμε τεστ 
Παπανικολάου, όπου κλείνουμε ραντεβού σε όλους τους ανθρώπους, τους δημότες μας. 
Όσοι δεν έχουν μέσο να πάνε προς το νοσοκομείο έρχονται στο δημαρχείο και τους 
μεταφέρουμε ή με το αυτοκίνητο του βοήθεια στο σπίτι ή με το αγροτικό ή καμιά φορά 
και με το δικό μου αυτοκίνητο. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τη σκολίωση στα παιδάκια, 
αλλά και το θυρεοειδή. Είμαστε μεσογειακός λαός, έχουμε τεράστια προβλήματα 
θυρεοειδούς και αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι ξεκινήσαμε και την ψηλάφηση, όχι μόνο την 
ψηλάφηση του θυρεοειδούς, σε συνεργασία με τους γιατρούς, αλλά και τις εξειδικευμένες 
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αυτές ορμονικές εξετάσεις. Όλες οι εξετάσεις λοιπόν, εδώ θα πρέπει να τονίσω, και την 
οστεοπόρωση την μέτρηση οστικής πυκνότητας για την οποία θέλω να ευχαριστήσω 
προσωπικά τον Αντώνη Παρτσινέβελο, ο οποίος ήρθε μαζί με το επιτελείο του, τους 
οποίους και ευχαριστώ γιατί περάσαμε δύο μέρες καταπληκτικές και εύχομαι να είναι 
περισσότερες την επόμενη φορά. Θα λέτε πως το συντονίζουμε· είναι απλό γραφείο 
εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης στο Δήμο. Πως; Πήραμε μία εργαζόμενη μέσω 
stage τη βάλαμε στη θέση της και της είπαμε ξεκίνα και παίρνε τηλέφωνα κι οργάνωνε τα 
πάντα. Η κοινωφελής δημοτική επιχείρηση τι έκανε; Βρήκαμε έναν άνεργο φαρμακοποιό, 
μου έλεγε ο πατέρας του δε διάβαζε, τι να κάνω, και εμείς είπαμε έλα εδώ είναι μία 
μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσεις, να έχεις ένα ερέθισμα για το μέλλον σου. Όντως αυτό το 
παιδί πάει κάθε μέρα σε όλα τα δημοτικά ιατρεία, σας πληροφορώ κάνει όλες αυτές τις 
εξετάσεις που είδατε κι όχι μόνο αυτό έχει και πάθος. Αποτέλεσμα αυτού να μας 
τελειώσουν προχθές οι βελόνες και να πάει να τις αγοράσει από την τσέπη του. Τον 
έχουμε διορίσει με δίμηνη σύμβαση στη δημοτική επιχείρηση κι από κει και πέρα θα 
δούμε τι θα κάνουμε. Βλέπουμε κάποιους, οι οποίοι είχαν 300, 500 ζάχαρο. Τι θα κάνουμε; 
Έχετε υπόψη σας δεν είχαν εξεταστεί ποτέ. Γιατί ξέρετε τι γίνεται; Απομονωμένες 
περιφέρειες. Η Σκάλα είναι λίγο πιο κεντρικό σημείο έχουμε αρχίσει εν τοιαύτη 
περιπτώσει και φεύγουμε από την εποχή των Φλιντστόουνς κι ερχόμαστε στην εποχή του 
πολιτισμού πλέον. Αρχίζουμε και μας διακατέχει το αίσθημα του πολιτισμού και θα 
πρέπει να γνωρίζουμε πως πρέπει ιατρικά να κοιταζόμαστε. Κατά συνέπεια λοιπόν 
φτάνουμε εδώ και λέμε προγραμματίζουμε το ραντεβού της θείας και επειδή ξέρουμε ότι 
δε θα πάει, όχι μόνο την παίρνουμε τηλέφωνο, στέλνουμε στο σπίτι το αυτοκίνητο και 
πάει και την παίρνει. Έτσι λοιπόν με τα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου 
Μολάων μεταβαίνουν με συνοδεία δικιά μας. Σήμερα 1.200 ασθενείς, έχει τεράστια 
ανταπόκριση από τους δημότες, αλλά και τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε θεωρούμε 
ότι θα μας δώσουν τη δυνατότητα μετά την πάροδο του ενός έτους λειτουργίας του 
προγράμματος, να εξάγουμε ειδικότερα συμπεράσματα που θα είναι προς όφελος της 
πρόληψης, την οποία και θεωρούμε απαραίτητη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και που 
θα αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της συνεργασίας αυτής. Εδώ θα ήθελα να ήταν ο 
κύριος Αβραμόπουλος διότι όντως πραγματικά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εμείς 
σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από τη χρηματοδότηση. Γνωρίζετε αγαπητοί κύριοι 
και νέα παιδιά, ότι οι δήμοι δεν μπορούν να κάνουν ιατρικά συνέδρια, ούτε επιστημονικές 
ημερίδες και να τις πληρώσουν, διότι το ελεγκτικό συνέδριο κι ο μηχανισμός του κράτους 
λέει όχι δεν πληρώνω. Έτσι λοιπόν εμείς τι θέλουμε να κάνουμε; Να αναδείξουμε το 
σημαντικό ρόλο της συνεργασίας, να πάμε στον κύριο Αβραμόπουλο ή και στον 
οποιοδήποτε άλλο Υπουργό υπάρξει και να του πούμε ότι ξέρεις κάτι αν δεν κάνεις 
πρόληψη, εσύ έχεις να χάσεις. Στοχεύουμε λοιπόν στην τακτική ενημέρωση για να ξέρει ο 
δημότης ποιες είναι οι ιατρικές προληπτικές παροχές που δικαιούται κατ' εξακολούθηση 
παρουσία δημοτικού ιατρού ή του φαρμακοποιού στα δημοτικά ιατρεία, καταγραφή των 
βασικών προσωπικών στοιχείων του ασθενή. Μία πρόληψη λοιπόν των περισσοτέρων 
συχνών νοσημάτων και προβλημάτων υγείας που συναντώνται στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας. Σας τα είπα και προηγουμένως ζάχαρο, χοληστερίνη, τρώμε λίγο 
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με τα αγροτικά προϊόντα. Τι με προβλημάτισε και σα γιατρό αλλά και σαν άνθρωπο· το 
γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα οι καλλιέργειες γίνονταν ανεξέλεγκτα, όπως ψεκασμοί. Εσείς 
τα τρώγατε, εμείς τα αναπνέαμε. Καθώς και γεωπονικές όπως είπαμε μεθόδους με 
λιπάσματα και ψεκασμούς, τα οποία δεν έπρεπε να γινόντουσαν μέχρι πρόσφατα. Τι 
παρατηρήσαμε στην προηγούμενη δεκαετία· αύξηση επικίνδυνα σε κρούσματα καρκίνου, 
αλλά και καρδιαγγειακών επεισοδίων, ιδιαίτερα στον αντρικό πληθυσμό. Οι παράγοντες 
όμως, δεν ήταν μόνο η ανεξέλεγκτη χρήση που σας είπα προηγουμένως, αλλά και για τα 
καφενεία, γιατί εμείς στο χωριό δυστυχώς δεν έχουμε την ευκαιρία που έχετε εσείς στην 
πρωτεύουσα ή εκεί που αυτοί που φρόντισαν να κάνουν τους καποδιστριακούς δήμους 
δεν ονειρεύτηκαν ότι κι εκείνοι έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής. Κατά συνέπεια θα πρέπει 
να τους δώσουμε τις λύσεις στις οποίες θα πρέπει ουσιαστικά όχι να παίξουν την 
πολιτικής τους, αλλά να δώσουν νόημα και ουσία στους νέους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν 
καταλήγουν όλοι στα καφενεία. Ενώ στο γυναικείο πληθυσμό, τι γίνεται; Ο καρκίνος της 
μήτρας, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά τα νοσήματα τα οποία ουσιαστικά μεταδίδονται, 
γιατί όπως ξέρετε στο χωριό παλιά δεν υπήρχε τηλεόραση. Έτσι λοιπόν υπήρχε και η 
έλλειψη ενημέρωσης για τα τεστ ΠΑΠ καθώς και ο καρκίνος μαστού, ο οποίος ήταν πάρα 
πολύ αυξημένος. Τι έγινε λοιπόν. Μπήκαμε στο Διαδημοτικό Δίκτυο, το οποίο το 
πιστεύουμε. Όταν ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Παπασπυρόπουλο και τον Πρόεδρο του 
Διαδημοτικού Δικτύου αισθανθήκαμε, ουσιαστικά σας μιλώ, να βγαίνουμε από ένα 
αδιέξοδο. Αρχίσαμε κατά κάποιο τρόπο να ονειρευόμαστε αυτό που λέμε ασφάλεια του 
δημότη μας. Έτσι λοιπόν μας δόθηκε η ευκαιρία να ξεκινήσουμε την υλοποίηση αυτού του 
προγράμματος χαρτογράφησης, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο ειδικός στόχος να 
εντοπιστούν ειδικότερα προβλήματα υγείας στον πληθυσμό του Δήμου μας, να 
ταξινομηθούν σε κατηγορίες, να ενημερωθούν σε ειδικά ιατρικά θέματα οι ίδιοι οι 
δημότες. Ακόμη να εντοπιστούν και με τις ειδικές αυτές προληπτικές εξετάσεις, οι οποίοι 
έχουν ανάγκη θεραπείας και που μέχρι χθες δεν την είχαν. Έτσι λοιπόν τι γίνεται ; 
Ταξινομούμε όλο αυτό και πάμε λοιπόν να το εφαρμόσουμε. Πως θα γίνει η εφαρμογή 
του; Είναι πολύ απλό, με μία ομάδα ξεχωριστή ιατρών, οι οποίοι κάθε έναν ξεχωριστά όχι 
μόνο εξετάζουν, αλλά στην ουσία και καταγράφουν. Έτσι λοιπόν ποιοι συμμετέχουν; Είναι 
οι γιατροί από το Γενικό Νοσοκομείο Μολάων, στο οποίο τυχαίνει και είμαι και γιατρός, η 
ψυχολόγος του βοήθεια στο σπίτι, η ομάδα ιδιωτών ιατρών του Δήμου μας καθώς και η 
ομάδα ιατρών από το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν και 
προγραμματίσαμε τις εξής εξετάσεις γενικές αίματος, χοληστερίνη, τριγλικερίδια. Πώς; 
Σας πληροφορώ πήγαμε και αγοράσαμε ένα μηχάνημα το οποίο μετράει χοληστερίνη, 
ζάχαρο, τριγλικερίδια και εδώ θα δείτε το αξιόλογο της υποθέσεως. Ξεκινήσαμε τεστ 
Παπανικολάου, όπου κλείνουμε ραντεβού σε όλους τους ανθρώπους, τους δημότες μας. 
Όσοι δεν έχουν μέσο να πάνε προς το νοσοκομείο έρχονται στο δημαρχείο και τους 
μεταφέρουμε ή με το αυτοκίνητο του βοήθεια στο σπίτι ή με το αγροτικό ή καμιά φορά 
και με το δικό μου αυτοκίνητο. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τη σκολίωση στα παιδάκια, 
αλλά και το θυρεοειδή. Είμαστε μεσογειακός λαός, έχουμε τεράστια προβλήματα 
θυρεοειδούς και αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι ξεκινήσαμε και την ψηλάφηση, όχι μόνο την 
ψηλάφηση του θυρεοειδούς, σε συνεργασία με τους γιατρούς, αλλά και τις εξειδικευμένες 
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, Πρόεδρος ΔΣ Πειραιά (Συντονίστρια):  Διερωτώνται πολλοί 
γιατί εμείς οι γιατροί ασχολούμαστε με τα κοινά. Νομίζω ότι επίκεντρο, τόσο του γιατρού 
που επιτελεί ένα λειτούργημα, όσο και των ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά είναι 
ο άνθρωπος. Απτό παράδειγμα έχουμε το Δήμαρχο, που είναι νέος άνθρωπος, γιατρός και 
πετυχημένος και σα γιατρός και σα Δήμαρχος. Ευχαριστώ. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Συνεχίζουμε. Πάμε 
τώρα στον κύριο Γιάννη Χρηστίδη, στην Ξάνθη, στην πανέμορφη πολιτισμική Ξάνθη με τα 
ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζονται. Ένα δεύτερο πρόγραμμα που εφαρμόζει το 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας είναι για την Ηπατίτιδα Β. Το πρόβλημα συναρτάται απόλυτα 
με κοινωνικές συνήθειες, ήθη και έθιμα κοινωνικών ομάδων διαφορετικών στη σύνθεση 
τους. Μία κατάσταση που απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι δεν υπάρχει μόνο στην Ξάνθη, 
αλλά αρχίζει και γίνεται κύριο χαρακτηριστικό όλων των πόλεων πλέον στην Ελλάδα. 
Είναι σημαντική λοιπόν η εμπειρία του κυρίου Χρηστίδη, πως αντιμετώπισαν και πως 
εφάρμοσαν ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως η Ηπατίτιδα Β. 

, ΔΣ Ξάνθης: Αγαπητοί συνάδελφοι της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι διαβάζοντας τους 
σκοπούς και τους στόχους του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., ο Δήμος Ξάνθης και το Δημοτικό 
Συμβούλιο ομόφωνα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να γίνει μέλος 
του δικτύου. Ο Δήμος Ξάνθης, έχοντας στα σχέδια του ένα Δήμο 
περισσότερο ευαίσθητο και ανθρώπινο, δεν θα μπορούσε να 
απέχει από τη μοναδική θεσμική πρωτοβουλία η οποία 
προέρχεται από την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η 
πρωτοβουλία δημιουργίας του Δικτύου, έρχεται να καλύψει τις 
ανάγκες στους τομείς της πρόληψης της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Το ΔΔΥ στα 
πλαίσια των σκοπών του, διοργάνωσε επιστημονικές συναντήσεις ευαισθητοποίησης για 
την Ηπατίτιδα Β με τίτλο: Ηπατίτιδα Β, σιωπηλός κίνδυνος μάθε και προφυλάξου, σε όλη 
την περιοχή της Θράκης και συγκεκριμένα στους Δήμους Ξάνθης, Κομοτηνής και 
Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τους ίδιους τους Δήμους. Την Τετάρτη 29-10-2008 
στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, την Πέμπτη 6-11-2008 στο Πολυλειτουργικό Κέντρο 
Δήμου Κομοτηνής και την Τετάρτη 12-11-2008 στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης 
με θέμα την Ηπατίτιδα Β, μια ιδιαίτερα μεταδοτική νόσο που παρουσιάζει έξαρση, ενώ 
υπάρχουν μέτρα προφύλαξης. Διακεκριμένοι γιατροί με πολύχρονη εμπειρία στη μελέτη 
και αντιμετώπιση της ασθένειας, ενημέρωσαν εκατοντάδες πολίτες της περιοχής, μεταξύ 
αυτών και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακών Νοσοκομείων, 
Προσωπικό του Ι.Κ.Α., Νοσηλευτικών Σχολών, κοινωνικών φορέων (Αιμοδότες, Ερυθρός 
Σταυρός, ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί κ.α.), συλλόγων (καρκινοπαθείς, 
ΑΜΕΑ), εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων καθώς και των ΜΜΕ. Πρέπει 
εδώ να τονίσουμε, ότι σύμφωνα με έρευνα του Παθολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου 
Ξάνθης που διενεργήθηκε στο Νομό Ξάνθης, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 
κατοίκων από όλες τις περιοχές του Νομού, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν 
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περισσότερο κατσικάκι εμείς εκεί κάτω και ξεχνάμε το ψάρι παρά το γεγονός ότι 
κυκλοφορεί και είναι και καλό. Από κει και πέρα λοιπόν άνοια, κατάθλιψη στις μέρες μας, 
κύριε ψυχίατρε το είπατε, δεν είναι μόνο πρόβλημα της αστικής κοινωνίας, αρχίζει και 
διαφαίνεται και στην περιοχή τη δική μας. Διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου 
όπως κάπνισμα, διαταραχές λιπιδίων, παχυσαρκία. Το ραντεβού λοιπόν για την 
περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση από ειδικευμένο γιατρό ή μεταφορά του 
συμμετάσχοντα στο νοσοκομείο, ιατρικές οδηγίες άμεσες, όπου η κατάσταση υγείας είναι 
ελεγχόμενη από τις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η πλήρης ενημέρωση του 
οικογενειακού περιβάλλοντος, σε περίπτωση που έχουμε κάποιες ασθένειες που 
δυστυχώς έχουν προκύψει κι αναδεικνύεται και ότι προσπαθούμε ουσιαστικά εμείς να τις 
βγάλουμε. Οι περισσότεροι τι λέμε δε βαριέσαι εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε γιατρό, δεν έχω 
κάνει ποτέ εξετάσεις, δεν έχω τίποτα. Μετά κάνεις την εξέταση και να το πρόβλημα. 
Καταγραφή λοιπόν των αποτελεσμάτων για να μπορέσουμε να έχουμε στις τηρούμενες 
καρτέλες αυτά που θέλουμε για την ευκολία λοιπόν του συμμετάσχοντα στις μετά 
ιατρικές μετρήσεις ή εξετάσεις, εφόσον αυτό το έχει ανάγκη. Περιοδική εκτίμηση της 
κατάστασης της υγείας των δημοτών, στενή παρακολούθηση σε ηλικιωμένα άτομα ή 
οπουδήποτε αυτό χρειάζεται, ψυχολογική υποστήριξη συμβουλευτικής σε περιπτώσεις 
ατόμων με αναπηρίες, με χρόνιες παθήσεις ή των ατόμων που δυσφορούν ψυχολογικά. 
Συνεργασία όμως με άλλους κοινωνικούς φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, πρόνοια, ιδρύματα, 
επιτροπές, συντάξεις διάφορα θέματα τα οποία ουσιαστικά ανακύπτουν σε καθημερινή 
βάση στο δήμο. Γιατί, όπως ξέρετε, ο Δήμαρχος φταίει για όλα και για τη γούβα που 
έπεσες προηγουμένως. Έτσι λοιπόν τι κάναμε; Εξάγαμε τα αποτελέσματα μας, 
δημοσιεύονται ήδη σε παγκόσμια συνέδρια, στα οποία αναφέρεται η μέτρηση οστικής 
πυκνότητας, περιμένουμε και την έγκριση να δημοσιευτεί σε ξένο περιοδικό της 
οστεοπόρωσης για να μπορέσουμε ουσιαστικά να αναδείξουμε το ρόλο μας. Η εργασία 
εντάχθηκε μέσα στο ξένο περιοδικό, μία έξυπνη δουλειά. Επιτέλους συνεργάστηκαν 
δήμος, ιδιώτες, κράτος και κατά συνέπεια υπό ένα φορέα το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας 
για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τη φροντίδα και την ασφάλεια στο δημότη, ως 
οφείλαμε. Εδώ λοιπόν θα σας παρουσιάσω μια κοινωνική ευαισθησία και εθελοντισμού 
του δήμου μας·  βοήθεια στο σπίτι, συμμετοχή μας στο Μεσόγειος SOS, εθελοντικό σώμα 
πυρόσβεσης. Και εμείς είμαστε πυρόπληκτος δήμος, όπως και ο συνάδελφος ο κύριος 
Ράλλης, με τον οποίο γειτονεύουμε και από εκεί κατέβηκε η φωτιά και μας έφαγε. Η 
περιβαλλοντική λοιπόν ευαισθησία, η αιμοδοσία, η συμμετοχή στο Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγείας, η προληπτική ιατρική, είναι τα προγράμματα που εφαρμόζουμε. Κάποιες απλές 
φωτογραφίες· εδώ είναι η αιμοδοσία, έχουμε μια ισχυρότερη αιμοδοτική ομάδα με 4.500 
χιλιάδες φιάλες αίματος μέχρι σήμερα συγκεντρωμένες. Εδώ είναι το Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγείας και οι συνεργάτες που παρουσιαστήκαν για να μας βοηθήσουν στην 
οστεοπόρωση. Εδώ έχουμε και τσιγγάνους, δεν ντρεπόμαστε είναι οι τσιγγάνοι τους 
οποίους έχουμε εντάξει στην προληπτική ιατρική. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε λύση 
σιγά-σιγά, ας ελπίσουμε να ενταχθούν, γιατί αν τους αφήσεις είναι σίγουρο ότι δε θα 
ενταχθούν. Παρακάτω λοιπόν είναι η συμμετοχή μας στο Μεσόγειος SOS. Η εθελοντική 
χορωδία του δημοτικού σχολείου, σας αποχαιρετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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, Πρόεδρος ΔΣ Πειραιά (Συντονίστρια):  Διερωτώνται πολλοί 
γιατί εμείς οι γιατροί ασχολούμαστε με τα κοινά. Νομίζω ότι επίκεντρο, τόσο του γιατρού 
που επιτελεί ένα λειτούργημα, όσο και των ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά είναι 
ο άνθρωπος. Απτό παράδειγμα έχουμε το Δήμαρχο, που είναι νέος άνθρωπος, γιατρός και 
πετυχημένος και σα γιατρός και σα Δήμαρχος. Ευχαριστώ. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Συνεχίζουμε. Πάμε 
τώρα στον κύριο Γιάννη Χρηστίδη, στην Ξάνθη, στην πανέμορφη πολιτισμική Ξάνθη με τα 
ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζονται. Ένα δεύτερο πρόγραμμα που εφαρμόζει το 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας είναι για την Ηπατίτιδα Β. Το πρόβλημα συναρτάται απόλυτα 
με κοινωνικές συνήθειες, ήθη και έθιμα κοινωνικών ομάδων διαφορετικών στη σύνθεση 
τους. Μία κατάσταση που απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι δεν υπάρχει μόνο στην Ξάνθη, 
αλλά αρχίζει και γίνεται κύριο χαρακτηριστικό όλων των πόλεων πλέον στην Ελλάδα. 
Είναι σημαντική λοιπόν η εμπειρία του κυρίου Χρηστίδη, πως αντιμετώπισαν και πως 
εφάρμοσαν ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως η Ηπατίτιδα Β. 

, ΔΣ Ξάνθης: Αγαπητοί συνάδελφοι της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι διαβάζοντας τους 
σκοπούς και τους στόχους του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., ο Δήμος Ξάνθης και το Δημοτικό 
Συμβούλιο ομόφωνα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να γίνει μέλος 
του δικτύου. Ο Δήμος Ξάνθης, έχοντας στα σχέδια του ένα Δήμο 
περισσότερο ευαίσθητο και ανθρώπινο, δεν θα μπορούσε να 
απέχει από τη μοναδική θεσμική πρωτοβουλία η οποία 
προέρχεται από την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η 
πρωτοβουλία δημιουργίας του Δικτύου, έρχεται να καλύψει τις 
ανάγκες στους τομείς της πρόληψης της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Το ΔΔΥ στα 
πλαίσια των σκοπών του, διοργάνωσε επιστημονικές συναντήσεις ευαισθητοποίησης για 
την Ηπατίτιδα Β με τίτλο: Ηπατίτιδα Β, σιωπηλός κίνδυνος μάθε και προφυλάξου, σε όλη 
την περιοχή της Θράκης και συγκεκριμένα στους Δήμους Ξάνθης, Κομοτηνής και 
Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τους ίδιους τους Δήμους. Την Τετάρτη 29-10-2008 
στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, την Πέμπτη 6-11-2008 στο Πολυλειτουργικό Κέντρο 
Δήμου Κομοτηνής και την Τετάρτη 12-11-2008 στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης 
με θέμα την Ηπατίτιδα Β, μια ιδιαίτερα μεταδοτική νόσο που παρουσιάζει έξαρση, ενώ 
υπάρχουν μέτρα προφύλαξης. Διακεκριμένοι γιατροί με πολύχρονη εμπειρία στη μελέτη 
και αντιμετώπιση της ασθένειας, ενημέρωσαν εκατοντάδες πολίτες της περιοχής, μεταξύ 
αυτών και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακών Νοσοκομείων, 
Προσωπικό του Ι.Κ.Α., Νοσηλευτικών Σχολών, κοινωνικών φορέων (Αιμοδότες, Ερυθρός 
Σταυρός, ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί κ.α.), συλλόγων (καρκινοπαθείς, 
ΑΜΕΑ), εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων καθώς και των ΜΜΕ. Πρέπει 
εδώ να τονίσουμε, ότι σύμφωνα με έρευνα του Παθολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου 
Ξάνθης που διενεργήθηκε στο Νομό Ξάνθης, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 
κατοίκων από όλες τις περιοχές του Νομού, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν 
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περισσότερο κατσικάκι εμείς εκεί κάτω και ξεχνάμε το ψάρι παρά το γεγονός ότι 
κυκλοφορεί και είναι και καλό. Από κει και πέρα λοιπόν άνοια, κατάθλιψη στις μέρες μας, 
κύριε ψυχίατρε το είπατε, δεν είναι μόνο πρόβλημα της αστικής κοινωνίας, αρχίζει και 
διαφαίνεται και στην περιοχή τη δική μας. Διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου 
όπως κάπνισμα, διαταραχές λιπιδίων, παχυσαρκία. Το ραντεβού λοιπόν για την 
περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση από ειδικευμένο γιατρό ή μεταφορά του 
συμμετάσχοντα στο νοσοκομείο, ιατρικές οδηγίες άμεσες, όπου η κατάσταση υγείας είναι 
ελεγχόμενη από τις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η πλήρης ενημέρωση του 
οικογενειακού περιβάλλοντος, σε περίπτωση που έχουμε κάποιες ασθένειες που 
δυστυχώς έχουν προκύψει κι αναδεικνύεται και ότι προσπαθούμε ουσιαστικά εμείς να τις 
βγάλουμε. Οι περισσότεροι τι λέμε δε βαριέσαι εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε γιατρό, δεν έχω 
κάνει ποτέ εξετάσεις, δεν έχω τίποτα. Μετά κάνεις την εξέταση και να το πρόβλημα. 
Καταγραφή λοιπόν των αποτελεσμάτων για να μπορέσουμε να έχουμε στις τηρούμενες 
καρτέλες αυτά που θέλουμε για την ευκολία λοιπόν του συμμετάσχοντα στις μετά 
ιατρικές μετρήσεις ή εξετάσεις, εφόσον αυτό το έχει ανάγκη. Περιοδική εκτίμηση της 
κατάστασης της υγείας των δημοτών, στενή παρακολούθηση σε ηλικιωμένα άτομα ή 
οπουδήποτε αυτό χρειάζεται, ψυχολογική υποστήριξη συμβουλευτικής σε περιπτώσεις 
ατόμων με αναπηρίες, με χρόνιες παθήσεις ή των ατόμων που δυσφορούν ψυχολογικά. 
Συνεργασία όμως με άλλους κοινωνικούς φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, πρόνοια, ιδρύματα, 
επιτροπές, συντάξεις διάφορα θέματα τα οποία ουσιαστικά ανακύπτουν σε καθημερινή 
βάση στο δήμο. Γιατί, όπως ξέρετε, ο Δήμαρχος φταίει για όλα και για τη γούβα που 
έπεσες προηγουμένως. Έτσι λοιπόν τι κάναμε; Εξάγαμε τα αποτελέσματα μας, 
δημοσιεύονται ήδη σε παγκόσμια συνέδρια, στα οποία αναφέρεται η μέτρηση οστικής 
πυκνότητας, περιμένουμε και την έγκριση να δημοσιευτεί σε ξένο περιοδικό της 
οστεοπόρωσης για να μπορέσουμε ουσιαστικά να αναδείξουμε το ρόλο μας. Η εργασία 
εντάχθηκε μέσα στο ξένο περιοδικό, μία έξυπνη δουλειά. Επιτέλους συνεργάστηκαν 
δήμος, ιδιώτες, κράτος και κατά συνέπεια υπό ένα φορέα το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας 
για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τη φροντίδα και την ασφάλεια στο δημότη, ως 
οφείλαμε. Εδώ λοιπόν θα σας παρουσιάσω μια κοινωνική ευαισθησία και εθελοντισμού 
του δήμου μας·  βοήθεια στο σπίτι, συμμετοχή μας στο Μεσόγειος SOS, εθελοντικό σώμα 
πυρόσβεσης. Και εμείς είμαστε πυρόπληκτος δήμος, όπως και ο συνάδελφος ο κύριος 
Ράλλης, με τον οποίο γειτονεύουμε και από εκεί κατέβηκε η φωτιά και μας έφαγε. Η 
περιβαλλοντική λοιπόν ευαισθησία, η αιμοδοσία, η συμμετοχή στο Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγείας, η προληπτική ιατρική, είναι τα προγράμματα που εφαρμόζουμε. Κάποιες απλές 
φωτογραφίες· εδώ είναι η αιμοδοσία, έχουμε μια ισχυρότερη αιμοδοτική ομάδα με 4.500 
χιλιάδες φιάλες αίματος μέχρι σήμερα συγκεντρωμένες. Εδώ είναι το Διαδημοτικό Δίκτυο 
Υγείας και οι συνεργάτες που παρουσιαστήκαν για να μας βοηθήσουν στην 
οστεοπόρωση. Εδώ έχουμε και τσιγγάνους, δεν ντρεπόμαστε είναι οι τσιγγάνοι τους 
οποίους έχουμε εντάξει στην προληπτική ιατρική. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε λύση 
σιγά-σιγά, ας ελπίσουμε να ενταχθούν, γιατί αν τους αφήσεις είναι σίγουρο ότι δε θα 
ενταχθούν. Παρακάτω λοιπόν είναι η συμμετοχή μας στο Μεσόγειος SOS. Η εθελοντική 
χορωδία του δημοτικού σχολείου, σας αποχαιρετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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Μουσουλμάνων. Στις περιπτώσεις κακοκαιρίας μάλιστα, τα στελέχη συνέχισαν την 
ενημέρωση τους και σε καφενεία και σε άλλους τόπους συνάθροισης. Συνολικά στους 3 
Νομούς, διανεμήθηκαν πάνω από 20.000 έντυπα. 1717 άτομα έλαβαν γενική ή 
εξειδικευμένη ενημέρωση από τους υπευθύνους γιατρούς που ήταν στην κινητή μονάδα. 
Να τονίσω επίσης, τη μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε στην περιοχή της Θράκης απ’ όλα 
τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Κατόπιν ενεργειών των ίδιων των Δήμων, του ΔΔΥ, της 
χορηγού εταιρείας, πριν και μετά από κάθε επιστημονική εκστρατεία, εκδήλωση, ημερίδα 
και κατά τη διάρκεια, εκατοντάδες προσκλήσεις διανεμήθηκαν σε όλους τους αρμόδιους 
φορείς. Μεγάλης σημασίας ήταν και η συνέντευξη τύπου του ΔΔΥ, που 
πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, στις 28 Νοεμβρίου από τον Πρόεδρο και το 
Διευθυντή του Δικτύου μας. Κλείνοντας οφείλω να συγχαρώ όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που στήριξαν αυτή την πρωτόγνωρη και τόσο 
σημαντική για την περιοχή μας εκστρατεία, πιστεύοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες 
παρόμοιες. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία. 
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διευθυντή του δικτύου μας, για την 
τιμή που μου έκαναν να με συμπεριλάβουν στους ομιλητές του 5ου Συνεδρίου. Ευχαριστώ 
πολύ.    

, Πρόεδρος ΔΣ Πειραιά (Συντονίστρια): Χαίρομαι ειλικρινά που 
μια απομακρυσμένη περιοχή όπως είναι η Ξάνθη, επιτυγχάνει τόσα πολλά. Είναι γεγονός, 
ότι η Ηπατίτιδα Β αποτελεί ακόμη μάστιγα για την Ελλάδα κι αυτό είναι ντροπή για όλους 
μας που ασχολούμαστε με την υγεία σα γιατροί. Πρέπει να γίνει μια πανελλαδική 
καμπάνια ενημέρωσης όλων, γιατί ευτυχώς οι μάνες οι τωρινές, οδηγούν τα παιδιά τους 
στους Παιδιάτρους και γίνεται εμβολιασμός της Ηπατίτιδας Β. Όμως όλοι όσοι δεν 
προλάβαμε να υποστούμε τον εμβολιασμό, είμαστε εν δυνάμει πάσχοντες. Εγώ δυστυχώς 
πάσχω από Ηπατίτιδα Β. Σα γιατρός την πλήρωσα και πρέπει ειλικρινά, επειδή υπάρχουν 
εν δυνάμει καρκινοπαθείς και δυστυχώς η Ηπατίτιδα Β πάρα πολλές φορές οδηγεί σε 
εξαλλαγή και σε κύρωση, γι’ αυτό παρακαλώ όλους μας όσους ασχολούμαστε με την υγεία 
να είναι μέλημα μας η σωστή ενημέρωση. Ευχαριστώ. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Ο επόμενος 
ομιλητής μας, θα μας παρουσιάσει άλλο ένα πρόγραμμα του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
που εφαρμόζουμε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Είναι ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών, αλλά νομίζω ότι δε χρειάζεται να πω 
τίποτα παραπέρα. Ο κύριος Κορμάς, επιστημονικός συνεργάτης της μονάδας εφηβικής 
υγείας της Β Πανεπιστημιακής Κλινικής Αθηνών θα μας τα πει πολύ καλύτερα και νομίζω 
ότι περιττεύει οτιδήποτε άλλο από εμένα. 
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ποσοστό μεγαλύτερο από 4,5% του γενικού πληθυσμού που έχει έρθει σε επαφή με τον ιό 
της Ηπατίτιδας Β, σε αντίθεση με το μέσο πανελλαδικό όρο που είναι 2%. Τα στοιχεία 
αυτά επιβεβαιώθηκαν από στοιχεία της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου για την τελευταία 
πενταετία. Αξιοσημείωτο είναι, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που είχαν 
θετικό αυστραλιανό αντιγόνο (ιό της Ηπατίτιδας Β) δεν το γνώριζαν. Το γεγονός ότι η 
νόσος είναι ασυμπτωματική στα πρώτα στάδια και όταν παρουσιάζει συμπτώματα είναι 
συνήθως στα τελευταία στάδια, την καθιστά σιωπηλή, αλλά παράλληλα και σοβαρή 
απειλή για την υγεία. Η Ιατρική Σχολή του Δ.Π.Θ., αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει μια 
επιδημιολογική μελέτη για τη Θράκη, ώστε να υπάρχουν ακριβή νούμερα τα οποία θα 
παρουσιάσει προς τους αρμόδιους φορείς ώστε να καταστήσει εμφανές το πρόβλημα, 
προκειμένου να ληφθούν και τα απαραίτητα μέτρα. Ο προβληματισμός πάντως υπάρχει 
για την περιοχή της Θράκης, ο οποίος στηρίζεται σε ενδεικτικές μελέτες που δείχνουν 
υψηλά ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Με αφορμή την ημερίδα που είχαμε 
κάνει στην Ξάνθη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης, ένας πολύ μεγάλος 
σύλλογος με τεράστια κοινωνική προσφορά, που αριθμεί 3000 ενεργά μέλη, 
επικαλούμενος την προτροπή των εισηγητών ιατρών, ότι είναι αναγκαιότητα να 
εμβολιασθεί ο γενικός πληθυσμός με το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β, με πρωτοβουλία του 
ίδιου του συλλόγου και σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου 
Ξάνθης αλλά και του Διευθυντή της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Ξάνθης συναποφάσισαν 
να κινηθούν οι διαδικασίες για τον εμβολιασμό όλων των μελών του Συλλόγου, ζητώντας 
παράλληλα και από το Διευθυντή του ΙΚΑ της Ξάνθης, να γίνει κάτι ανάλογο, να 
χορηγηθεί δηλαδή στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ που είναι μέλη του Συλλόγου, το 
ανωτέρω εμβόλιο. Μια σημαντική κατάληξη της ημερίδας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, το πόσο 
σημαντική ήταν η ενημέρωση γύρω από αυτό το θέμα και πόσο σημαντική είναι η 
συμβολή του Δικτύου μας όχι μόνο για την Θράκη, αλλά και για όλη την Ελλάδα, όταν 
υπολογίζεται ότι Πανελλαδικά σήμερα υπάρχουν 200.000 φορείς του ιού της Ηπατίτιδας 
Β και εκτιμάται ότι ένα ποσοστό 20% από αυτούς θα πεθάνουν από την αρρώστια. Τις 
ημερίδες προλόγισαν, χαιρέτισαν Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι του ΔΔΥ. Οι 
ημερίδες πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ύπατος, της Ελληνικής Εταιρείας 
Λοιμώξεων, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Επιπλέον διοργανώθηκε Ενημερωτική Εκστρατεία για την 
Ηπατίτιδα Β για 20 συνεχόμενες ημέρες, στους Δήμους και των τριών Νομών της Θράκης, 
κατά την περίοδο 24-11-2008 έως 13-12-2008 με τη συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του 
Π.Θ, υπό την αιγίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Ειδικά διαμορφωμένο όχημα τύπου ΒΑΝ με έντυπο υλικό εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ και 
την παρουσία εξειδικευμένων γιατρών καθώς επίσης και με τη βοήθεια αρμοδίων 
τοπικών φορέων ( Δήμοι, Ερυθρός Σταυρός κ.α. ), ενημέρωσαν χιλιάδες πολίτες, 
σταθμεύοντας σε κεντρικές πλατείες, λαϊκές αγορές και άλλα κεντρικά σημεία, όλο το 
24ωρο, σε πόλεις, χωριά και οικισμούς των τριών Νομών αφού είχε προηγηθεί 
ενημέρωση όλων των κατοίκων από τα ΜΜΕ. Έχοντας στόχο, εκτός από την 
επιστημονική ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, Χριστιανών και 
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Μουσουλμάνων. Στις περιπτώσεις κακοκαιρίας μάλιστα, τα στελέχη συνέχισαν την 
ενημέρωση τους και σε καφενεία και σε άλλους τόπους συνάθροισης. Συνολικά στους 3 
Νομούς, διανεμήθηκαν πάνω από 20.000 έντυπα. 1717 άτομα έλαβαν γενική ή 
εξειδικευμένη ενημέρωση από τους υπευθύνους γιατρούς που ήταν στην κινητή μονάδα. 
Να τονίσω επίσης, τη μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε στην περιοχή της Θράκης απ’ όλα 
τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Κατόπιν ενεργειών των ίδιων των Δήμων, του ΔΔΥ, της 
χορηγού εταιρείας, πριν και μετά από κάθε επιστημονική εκστρατεία, εκδήλωση, ημερίδα 
και κατά τη διάρκεια, εκατοντάδες προσκλήσεις διανεμήθηκαν σε όλους τους αρμόδιους 
φορείς. Μεγάλης σημασίας ήταν και η συνέντευξη τύπου του ΔΔΥ, που 
πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, στις 28 Νοεμβρίου από τον Πρόεδρο και το 
Διευθυντή του Δικτύου μας. Κλείνοντας οφείλω να συγχαρώ όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που στήριξαν αυτή την πρωτόγνωρη και τόσο 
σημαντική για την περιοχή μας εκστρατεία, πιστεύοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες 
παρόμοιες. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία. 
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διευθυντή του δικτύου μας, για την 
τιμή που μου έκαναν να με συμπεριλάβουν στους ομιλητές του 5ου Συνεδρίου. Ευχαριστώ 
πολύ.    

, Πρόεδρος ΔΣ Πειραιά (Συντονίστρια): Χαίρομαι ειλικρινά που 
μια απομακρυσμένη περιοχή όπως είναι η Ξάνθη, επιτυγχάνει τόσα πολλά. Είναι γεγονός, 
ότι η Ηπατίτιδα Β αποτελεί ακόμη μάστιγα για την Ελλάδα κι αυτό είναι ντροπή για όλους 
μας που ασχολούμαστε με την υγεία σα γιατροί. Πρέπει να γίνει μια πανελλαδική 
καμπάνια ενημέρωσης όλων, γιατί ευτυχώς οι μάνες οι τωρινές, οδηγούν τα παιδιά τους 
στους Παιδιάτρους και γίνεται εμβολιασμός της Ηπατίτιδας Β. Όμως όλοι όσοι δεν 
προλάβαμε να υποστούμε τον εμβολιασμό, είμαστε εν δυνάμει πάσχοντες. Εγώ δυστυχώς 
πάσχω από Ηπατίτιδα Β. Σα γιατρός την πλήρωσα και πρέπει ειλικρινά, επειδή υπάρχουν 
εν δυνάμει καρκινοπαθείς και δυστυχώς η Ηπατίτιδα Β πάρα πολλές φορές οδηγεί σε 
εξαλλαγή και σε κύρωση, γι’ αυτό παρακαλώ όλους μας όσους ασχολούμαστε με την υγεία 
να είναι μέλημα μας η σωστή ενημέρωση. Ευχαριστώ. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Ο επόμενος 
ομιλητής μας, θα μας παρουσιάσει άλλο ένα πρόγραμμα του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
που εφαρμόζουμε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Είναι ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών, αλλά νομίζω ότι δε χρειάζεται να πω 
τίποτα παραπέρα. Ο κύριος Κορμάς, επιστημονικός συνεργάτης της μονάδας εφηβικής 
υγείας της Β Πανεπιστημιακής Κλινικής Αθηνών θα μας τα πει πολύ καλύτερα και νομίζω 
ότι περιττεύει οτιδήποτε άλλο από εμένα. 
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ποσοστό μεγαλύτερο από 4,5% του γενικού πληθυσμού που έχει έρθει σε επαφή με τον ιό 
της Ηπατίτιδας Β, σε αντίθεση με το μέσο πανελλαδικό όρο που είναι 2%. Τα στοιχεία 
αυτά επιβεβαιώθηκαν από στοιχεία της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου για την τελευταία 
πενταετία. Αξιοσημείωτο είναι, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που είχαν 
θετικό αυστραλιανό αντιγόνο (ιό της Ηπατίτιδας Β) δεν το γνώριζαν. Το γεγονός ότι η 
νόσος είναι ασυμπτωματική στα πρώτα στάδια και όταν παρουσιάζει συμπτώματα είναι 
συνήθως στα τελευταία στάδια, την καθιστά σιωπηλή, αλλά παράλληλα και σοβαρή 
απειλή για την υγεία. Η Ιατρική Σχολή του Δ.Π.Θ., αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει μια 
επιδημιολογική μελέτη για τη Θράκη, ώστε να υπάρχουν ακριβή νούμερα τα οποία θα 
παρουσιάσει προς τους αρμόδιους φορείς ώστε να καταστήσει εμφανές το πρόβλημα, 
προκειμένου να ληφθούν και τα απαραίτητα μέτρα. Ο προβληματισμός πάντως υπάρχει 
για την περιοχή της Θράκης, ο οποίος στηρίζεται σε ενδεικτικές μελέτες που δείχνουν 
υψηλά ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Με αφορμή την ημερίδα που είχαμε 
κάνει στην Ξάνθη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης, ένας πολύ μεγάλος 
σύλλογος με τεράστια κοινωνική προσφορά, που αριθμεί 3000 ενεργά μέλη, 
επικαλούμενος την προτροπή των εισηγητών ιατρών, ότι είναι αναγκαιότητα να 
εμβολιασθεί ο γενικός πληθυσμός με το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β, με πρωτοβουλία του 
ίδιου του συλλόγου και σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου 
Ξάνθης αλλά και του Διευθυντή της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Ξάνθης συναποφάσισαν 
να κινηθούν οι διαδικασίες για τον εμβολιασμό όλων των μελών του Συλλόγου, ζητώντας 
παράλληλα και από το Διευθυντή του ΙΚΑ της Ξάνθης, να γίνει κάτι ανάλογο, να 
χορηγηθεί δηλαδή στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ που είναι μέλη του Συλλόγου, το 
ανωτέρω εμβόλιο. Μια σημαντική κατάληξη της ημερίδας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, το πόσο 
σημαντική ήταν η ενημέρωση γύρω από αυτό το θέμα και πόσο σημαντική είναι η 
συμβολή του Δικτύου μας όχι μόνο για την Θράκη, αλλά και για όλη την Ελλάδα, όταν 
υπολογίζεται ότι Πανελλαδικά σήμερα υπάρχουν 200.000 φορείς του ιού της Ηπατίτιδας 
Β και εκτιμάται ότι ένα ποσοστό 20% από αυτούς θα πεθάνουν από την αρρώστια. Τις 
ημερίδες προλόγισαν, χαιρέτισαν Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι του ΔΔΥ. Οι 
ημερίδες πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ύπατος, της Ελληνικής Εταιρείας 
Λοιμώξεων, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Επιπλέον διοργανώθηκε Ενημερωτική Εκστρατεία για την 
Ηπατίτιδα Β για 20 συνεχόμενες ημέρες, στους Δήμους και των τριών Νομών της Θράκης, 
κατά την περίοδο 24-11-2008 έως 13-12-2008 με τη συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του 
Π.Θ, υπό την αιγίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Ειδικά διαμορφωμένο όχημα τύπου ΒΑΝ με έντυπο υλικό εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ και 
την παρουσία εξειδικευμένων γιατρών καθώς επίσης και με τη βοήθεια αρμοδίων 
τοπικών φορέων ( Δήμοι, Ερυθρός Σταυρός κ.α. ), ενημέρωσαν χιλιάδες πολίτες, 
σταθμεύοντας σε κεντρικές πλατείες, λαϊκές αγορές και άλλα κεντρικά σημεία, όλο το 
24ωρο, σε πόλεις, χωριά και οικισμούς των τριών Νομών αφού είχε προηγηθεί 
ενημέρωση όλων των κατοίκων από τα ΜΜΕ. Έχοντας στόχο, εκτός από την 
επιστημονική ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, Χριστιανών και 
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αυτό. Συνεννοήθηκαν με το Δήμαρχο Χαλκίδας και ανακοίνωσαν ότι γίνεται αυτό το 
πρόγραμμα. Είχαμε 60 με 70 εθελοντές και πήγαμε τρεις επιστημονικοί συνεργάτες από 
τη μονάδα εφηβικής υγείας. Ένας μίλησε για το ίντερνετ, ο άλλος μίλησε για τη 
σεξουαλική αγωγή και ο τρίτος μίλησε για τα ναρκωτικά. Η ομιλία όμως, δεν ήταν μια 
ομιλία του στυλ μαζευόμαστε και συγκεντρωνόμαστε για να μιλήσουμε, ήταν εκπαίδευση. 
Συνολικές ώρες εκπαίδευσης ήταν 20, πραγματική εκπαίδευση, εκπαίδευση που κάνουμε 
στο Πανεπιστήμιο με σκοπό μόνο και μόνο να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Για παράδειγμα, 
ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για το ίντερνετ στους εθελοντές που ήταν στο 
ίντερνετ,εξηγήσαμε πως δουλεύει το ίντερνετ, πως λειτουργεί και τι είναι αυτό. Μετά 
περάσαμε στο ποια είναι τα προτερήματα του ίντερνετ και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Οι 
κίνδυνοι, μιλάμε για παιδική πορνογραφία, μιλάμε για παιδεραστία, μιλάμε για την 
κυβερνοαυτοκτονία, μιλάμε για το bulling, μιλάμε για όλους αυτούς τους κινδύνους που 
δυστυχώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά καθημερινά πλέον στη ζωή τους. Στο τέλος βέβαια 
μιλήσαμε και για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Ποια είναι τα συμπτώματα, εάν κατά πόσο 
τελικά ο εθισμός είναι όπως και εμείς πιστεύουμε ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο στο 
οποίο παίζει ρόλο η οικογένεια, η κοινωνία και όλο το σχολείο και δεν είναι μια στάμπα ας 
πούμε που καμιά φορά περνιέται στα ΜΜΕ. Πάνω σε αυτό λοιπόν, την εκπαίδευση 
καθίσαμε δίπλα με τους εθελοντές,πήγε πάρα πολύ καλά και ήμασταν πάρα πολύ 
ευχαριστημένοι. Την επόμενη μέρα λοιπόν μπήκαμε στα σχολεία. Γιατί το κάναμε αυτό, 
γιατί είναι αλλιώς να μιλάς σε έναν εθελοντή για το πώς θα συμπεριφέρεται στα σχολεία 
και πως θα μιλάει στα παιδιά και αλλιώς είναι να μπαίνεις μαζί με τον εθελοντή στην Α’ 
γυμνασίου, στη Β’ γυμνασίου, στη Γ’ γυμνασίου και σε όλες τις τάξεις αυτές να μιλάς στα 
παιδιά.  Όταν μιλάς για διαδίκτυο, για ένα χώρο δηλαδή που ουσιαστικά εκεί μεγαλώνουν 
και αναπτύσσουν μια δικτυακή προσωπικότητα, θα λέγαμε ότι εκεί πρέπει να ξέρεις πάρα 
πολλά πράγματα ή τουλάχιστον αυτά που τους λες να τα ξέρεις καλά και ήταν δύσκολο 
στους εθελοντές αυτά τα πράγματα να τους τα μεταδώσουν. Όμως μπήκαμε στα σχολεία 
κι εκεί πλέον έγινε η πολύ καλή δουλεία. Είδαμε 600 παιδιά και για τα τρία θέματα. Μετά 
τις επόμενες ώρες μαζεύτηκε όλη η ομάδα και εκεί κάναμε τα συμπεράσματα και μετά 
περάσαμε στη λογική πλέον οι ίδιοι οι εθελοντές να κάνουν αυτοί το μάθημα, να κάνουν 
αυτοί κάποιους τομείς από αυτά που διδαχθήκανε. Τολμώ να σας πω ότι είμαστε πάρα 
πολύ ευχαριστημένοι, βέβαια και το επίπεδο ήταν πάρα πολύ καλό. Συνήθως οι 
εκπαιδευτικοί είναι κατά βάση, γιατί κι αυτό ερμηνεύεται σε εμάς διότι αυτοί πλέον το 
ζουν το πρόβλημα, το ζουν στα σχολεία τους, στις τάξεις τους. Τους ενδιαφέρει ακόμη 
περισσότερο απ’ ότι ένας γονιός, παρόλο που το έχει στο σπίτι το πρόβλημα. Το 
πρόγραμμα δε θα είχε επιτυχία αν σταματάγαμε εδώ και όπως δεν έχουν τα περισσότερα 
προγράμματα εθελοντισμού, γιατί δεν έχουν follow up. Δηλαδή όταν τελειώσει το 
πρόγραμμα και φύγουμε από εκεί από τη Χαλκίδα, έχουμε χάσει 80% του προγράμματος. 
Γι’ αυτό το λόγο κάναμε το εξής, όσοι από τους εθελοντές θέλουν, θα συμμετέχουν μέσω 
του Πανεπιστημίου στις έρευνες που θα κάνουμε και θα ξαναγυρίσουμε πάλι από 
Σεπτέμβρη στα σχολεία, θα μπούμε μαζί με τους εθελοντές στα τμήματα τους οπουδήποτε 
μπορούν εκεί, θα κάνουμε μαζί ημερίδες, σε συνεργασία βέβαια πάντα με το Διαδημοτικό, 
αλλά και με τους άλλους φορείς και τους δήμους και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφέρεται, 

154

, Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Μονάδας Εφηβικής Υγείας Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Παν. 
Αθηνών: Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ για την 
πρόσκληση. Η μονάδα εφηβικής υγείας της Β Παιδιατρικής 
Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ουσιαστικά η 
πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που δέχεται παιδιά και εφήβους 
από 11 μέχρι 19 χρονών. Έχουμε ήδη δεχθεί 2000 παιδιά, 
7000 επισκέψεις. Ο σκοπός της μονάδας ήταν να 
προσπαθούμε πάντα να προσεγγίζουμε τους εφήβους και 
σύμφωνα βέβαια και με το συμπέρασμα που έγινε στο 

συνέδριο που διεξάχθηκε της εφηβικής ιατρικής στο Plazza, όλοι πλέον εκεί 
συμφωνήσαμε ότι η αντιμετώπιση του εφήβου ειδικά, είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο 
όπου πρέπει να το δούμε όχι μόνο από ιατρικής απόψεως, αλλά εκεί πρέπει να παίξει και 
να μας βοηθήσει και ο εκπαιδευτικός και η κοινωνία γενικότερα,όσοι ασχολούνται με το 
θέμα της εφηβείας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν και του σκεπτικού αυτού που έχουμε τα 
τελευταία χρόνια στη μονάδα εφηβικής υγείας, αναζητούσαμε πάντα συνεργασία με 
φορείς, έτσι ώστε τα διάφορα θέματα που απασχολείται η μονάδα που είναι κατά το 
πλείστον παιδική παχυσαρκία, νευρική ανορεξία, εθισμός στο διαδίκτυο, ναρκωτικά, 
βέβαια σε επίπεδο πληροφοριακό σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, καθώς και άλλα 
θέματα ώστε οι φορείς που θα βρίσκαμε να μπορούσαμε να λειτουργήσουμε, έτσι ώστε το 
μήνυμα να περνάει πολλαπλασιαστικά στον κόσμο. Απ’ ότι καταλαβαίνετε κύριο μέλημα 
μας, ήταν να κάνουμε κάποιες συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί οι δήμοι 
έχουν τις υποδομές και τη δυνατότητα και το προσωπικό, ώστε να μπορέσουν κάποια 
πράγματα που θέλουμε να περάσουμε, κάποια έντυπα που πρέπει να δώσουμε στον 
κόσμο να λειτουργήσουν έτσι ώστε να μας βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό. Τολμώ να σας 
πω ότι στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον τομέα αυτό κουραστήκαμε 
πάρα πολύ. Πολλές φορές απευθυνθήκαμε σε Δημάρχους και έβλεπαν την όλη μας 
προσπάθεια, ειδικά για τον εθισμό στο διαδίκτυο για τον οποίο θα σας μιλήσω και πιο 
πολύ. Στο μυαλό τους πάντα πήγαινε μια ημερίδα ή μια συνέντευξη τύπου και μέχρι εκεί. 
Μια συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο του Διαδημοτικού, το Δήμαρχο Γιώργο 
Πατούλη, μέσα σε δύο λεπτά αντιλήφθηκε ποιο είναι το θέμα και ποιος είναι ο σκοπός 
που θέλουμε να το κάνουμε. Είχαμε τη χαρά μετά να συνεργαστούμε με τον κύριο 
Παπασπυρόπουλο, όπου εκεί πια το πρόγραμμα ήταν σχεδόν έτοιμο. Σκοπός του 
προγράμματος ήταν ο εξής: να εκπαιδεύσουμε εθελοντές πάνω στο θέμα του ασφαλούς 
διαδικτύου, το σεξουαλικής αγωγής, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ώστε και αυτοί μετά με 
τη σειρά τους να λειτουργήσουν έτσι ώστε να μπορούν και από μόνοι τους να 
ενημερώνουν πληθυσμιακές ομάδες και τι καλύτερο από τα παιδιά. Η μονάδα εφηβικής 
υγείας, ήδη έχει κάνει δύο έρευνες σεξουαλικής αγωγής και χρήση και κατάχρηση του 
διαδικτύου. Επομένως έχει και την άδεια το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και θα μπορούσαμε 
κάλλιστα να συνεχίσουμε τις έρευνες αυτές την επόμενη σχολική χρονιά και στους 
υπόλοιπους δήμους και αυτό θα γίνει. Ξεκινήσαμε από τη Χαλκίδα. Το σκεπτικό ήταν ως 
εξής, μας βοήθησε εκεί το Διαδημοτικό, όλο το προσωπικό και το ευχαριστούμε κιόλας γι 
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αυτό. Συνεννοήθηκαν με το Δήμαρχο Χαλκίδας και ανακοίνωσαν ότι γίνεται αυτό το 
πρόγραμμα. Είχαμε 60 με 70 εθελοντές και πήγαμε τρεις επιστημονικοί συνεργάτες από 
τη μονάδα εφηβικής υγείας. Ένας μίλησε για το ίντερνετ, ο άλλος μίλησε για τη 
σεξουαλική αγωγή και ο τρίτος μίλησε για τα ναρκωτικά. Η ομιλία όμως, δεν ήταν μια 
ομιλία του στυλ μαζευόμαστε και συγκεντρωνόμαστε για να μιλήσουμε, ήταν εκπαίδευση. 
Συνολικές ώρες εκπαίδευσης ήταν 20, πραγματική εκπαίδευση, εκπαίδευση που κάνουμε 
στο Πανεπιστήμιο με σκοπό μόνο και μόνο να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Για παράδειγμα, 
ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για το ίντερνετ στους εθελοντές που ήταν στο 
ίντερνετ,εξηγήσαμε πως δουλεύει το ίντερνετ, πως λειτουργεί και τι είναι αυτό. Μετά 
περάσαμε στο ποια είναι τα προτερήματα του ίντερνετ και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Οι 
κίνδυνοι, μιλάμε για παιδική πορνογραφία, μιλάμε για παιδεραστία, μιλάμε για την 
κυβερνοαυτοκτονία, μιλάμε για το bulling, μιλάμε για όλους αυτούς τους κινδύνους που 
δυστυχώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά καθημερινά πλέον στη ζωή τους. Στο τέλος βέβαια 
μιλήσαμε και για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Ποια είναι τα συμπτώματα, εάν κατά πόσο 
τελικά ο εθισμός είναι όπως και εμείς πιστεύουμε ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο στο 
οποίο παίζει ρόλο η οικογένεια, η κοινωνία και όλο το σχολείο και δεν είναι μια στάμπα ας 
πούμε που καμιά φορά περνιέται στα ΜΜΕ. Πάνω σε αυτό λοιπόν, την εκπαίδευση 
καθίσαμε δίπλα με τους εθελοντές,πήγε πάρα πολύ καλά και ήμασταν πάρα πολύ 
ευχαριστημένοι. Την επόμενη μέρα λοιπόν μπήκαμε στα σχολεία. Γιατί το κάναμε αυτό, 
γιατί είναι αλλιώς να μιλάς σε έναν εθελοντή για το πώς θα συμπεριφέρεται στα σχολεία 
και πως θα μιλάει στα παιδιά και αλλιώς είναι να μπαίνεις μαζί με τον εθελοντή στην Α’ 
γυμνασίου, στη Β’ γυμνασίου, στη Γ’ γυμνασίου και σε όλες τις τάξεις αυτές να μιλάς στα 
παιδιά.  Όταν μιλάς για διαδίκτυο, για ένα χώρο δηλαδή που ουσιαστικά εκεί μεγαλώνουν 
και αναπτύσσουν μια δικτυακή προσωπικότητα, θα λέγαμε ότι εκεί πρέπει να ξέρεις πάρα 
πολλά πράγματα ή τουλάχιστον αυτά που τους λες να τα ξέρεις καλά και ήταν δύσκολο 
στους εθελοντές αυτά τα πράγματα να τους τα μεταδώσουν. Όμως μπήκαμε στα σχολεία 
κι εκεί πλέον έγινε η πολύ καλή δουλεία. Είδαμε 600 παιδιά και για τα τρία θέματα. Μετά 
τις επόμενες ώρες μαζεύτηκε όλη η ομάδα και εκεί κάναμε τα συμπεράσματα και μετά 
περάσαμε στη λογική πλέον οι ίδιοι οι εθελοντές να κάνουν αυτοί το μάθημα, να κάνουν 
αυτοί κάποιους τομείς από αυτά που διδαχθήκανε. Τολμώ να σας πω ότι είμαστε πάρα 
πολύ ευχαριστημένοι, βέβαια και το επίπεδο ήταν πάρα πολύ καλό. Συνήθως οι 
εκπαιδευτικοί είναι κατά βάση, γιατί κι αυτό ερμηνεύεται σε εμάς διότι αυτοί πλέον το 
ζουν το πρόβλημα, το ζουν στα σχολεία τους, στις τάξεις τους. Τους ενδιαφέρει ακόμη 
περισσότερο απ’ ότι ένας γονιός, παρόλο που το έχει στο σπίτι το πρόβλημα. Το 
πρόγραμμα δε θα είχε επιτυχία αν σταματάγαμε εδώ και όπως δεν έχουν τα περισσότερα 
προγράμματα εθελοντισμού, γιατί δεν έχουν follow up. Δηλαδή όταν τελειώσει το 
πρόγραμμα και φύγουμε από εκεί από τη Χαλκίδα, έχουμε χάσει 80% του προγράμματος. 
Γι’ αυτό το λόγο κάναμε το εξής, όσοι από τους εθελοντές θέλουν, θα συμμετέχουν μέσω 
του Πανεπιστημίου στις έρευνες που θα κάνουμε και θα ξαναγυρίσουμε πάλι από 
Σεπτέμβρη στα σχολεία, θα μπούμε μαζί με τους εθελοντές στα τμήματα τους οπουδήποτε 
μπορούν εκεί, θα κάνουμε μαζί ημερίδες, σε συνεργασία βέβαια πάντα με το Διαδημοτικό, 
αλλά και με τους άλλους φορείς και τους δήμους και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφέρεται, 
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, Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Μονάδας Εφηβικής Υγείας Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Παν. 
Αθηνών: Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ για την 
πρόσκληση. Η μονάδα εφηβικής υγείας της Β Παιδιατρικής 
Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ουσιαστικά η 
πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που δέχεται παιδιά και εφήβους 
από 11 μέχρι 19 χρονών. Έχουμε ήδη δεχθεί 2000 παιδιά, 
7000 επισκέψεις. Ο σκοπός της μονάδας ήταν να 
προσπαθούμε πάντα να προσεγγίζουμε τους εφήβους και 
σύμφωνα βέβαια και με το συμπέρασμα που έγινε στο 

συνέδριο που διεξάχθηκε της εφηβικής ιατρικής στο Plazza, όλοι πλέον εκεί 
συμφωνήσαμε ότι η αντιμετώπιση του εφήβου ειδικά, είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο 
όπου πρέπει να το δούμε όχι μόνο από ιατρικής απόψεως, αλλά εκεί πρέπει να παίξει και 
να μας βοηθήσει και ο εκπαιδευτικός και η κοινωνία γενικότερα,όσοι ασχολούνται με το 
θέμα της εφηβείας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν και του σκεπτικού αυτού που έχουμε τα 
τελευταία χρόνια στη μονάδα εφηβικής υγείας, αναζητούσαμε πάντα συνεργασία με 
φορείς, έτσι ώστε τα διάφορα θέματα που απασχολείται η μονάδα που είναι κατά το 
πλείστον παιδική παχυσαρκία, νευρική ανορεξία, εθισμός στο διαδίκτυο, ναρκωτικά, 
βέβαια σε επίπεδο πληροφοριακό σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, καθώς και άλλα 
θέματα ώστε οι φορείς που θα βρίσκαμε να μπορούσαμε να λειτουργήσουμε, έτσι ώστε το 
μήνυμα να περνάει πολλαπλασιαστικά στον κόσμο. Απ’ ότι καταλαβαίνετε κύριο μέλημα 
μας, ήταν να κάνουμε κάποιες συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί οι δήμοι 
έχουν τις υποδομές και τη δυνατότητα και το προσωπικό, ώστε να μπορέσουν κάποια 
πράγματα που θέλουμε να περάσουμε, κάποια έντυπα που πρέπει να δώσουμε στον 
κόσμο να λειτουργήσουν έτσι ώστε να μας βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό. Τολμώ να σας 
πω ότι στην προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον τομέα αυτό κουραστήκαμε 
πάρα πολύ. Πολλές φορές απευθυνθήκαμε σε Δημάρχους και έβλεπαν την όλη μας 
προσπάθεια, ειδικά για τον εθισμό στο διαδίκτυο για τον οποίο θα σας μιλήσω και πιο 
πολύ. Στο μυαλό τους πάντα πήγαινε μια ημερίδα ή μια συνέντευξη τύπου και μέχρι εκεί. 
Μια συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο του Διαδημοτικού, το Δήμαρχο Γιώργο 
Πατούλη, μέσα σε δύο λεπτά αντιλήφθηκε ποιο είναι το θέμα και ποιος είναι ο σκοπός 
που θέλουμε να το κάνουμε. Είχαμε τη χαρά μετά να συνεργαστούμε με τον κύριο 
Παπασπυρόπουλο, όπου εκεί πια το πρόγραμμα ήταν σχεδόν έτοιμο. Σκοπός του 
προγράμματος ήταν ο εξής: να εκπαιδεύσουμε εθελοντές πάνω στο θέμα του ασφαλούς 
διαδικτύου, το σεξουαλικής αγωγής, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ώστε και αυτοί μετά με 
τη σειρά τους να λειτουργήσουν έτσι ώστε να μπορούν και από μόνοι τους να 
ενημερώνουν πληθυσμιακές ομάδες και τι καλύτερο από τα παιδιά. Η μονάδα εφηβικής 
υγείας, ήδη έχει κάνει δύο έρευνες σεξουαλικής αγωγής και χρήση και κατάχρηση του 
διαδικτύου. Επομένως έχει και την άδεια το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και θα μπορούσαμε 
κάλλιστα να συνεχίσουμε τις έρευνες αυτές την επόμενη σχολική χρονιά και στους 
υπόλοιπους δήμους και αυτό θα γίνει. Ξεκινήσαμε από τη Χαλκίδα. Το σκεπτικό ήταν ως 
εξής, μας βοήθησε εκεί το Διαδημοτικό, όλο το προσωπικό και το ευχαριστούμε κιόλας γι 
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γίνεται στις γειτονιές. Γι’ αυτό ο δήμος πρέπει να επιληφθεί αυτού του θέματος, της 
παραβατικότητας των ανηλίκων. Είναι θέμα δικό μας εξολοκλήρου. Ευχαριστώ. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Και από τη νεολαία 
μας πάμε στους ηλικιωμένους. Δεν είναι οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας, είμαστε 
εμείς αύριο. Ένα χοντρό θέμα, ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα έχει διαλυθεί η πυρηνική 
οικογένεια που ο πατέρας, η μάνα έβρισκαν πάντα το αποκούμπι στο παιδί μέσα στο ίδιο 
σπίτι. Δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό ο χρόνος θα τα δείξει, έχει τα θετικά του έχει 
τα αρνητικά του.Οι ηλικιωμένοι όμως έχουν πια αποκτήσει μία ιδιαιτερότητα,το νοητικό 
τους υπόβαθρο είναι σημαντικό ζήτημα για την αυτοεξυπηρέτηση τους, ως στοιχειώδης 
όρος ορισμού ενός ανθρώπου ως ανθρώπου. Αυτά τα ζητήματα θα μας αναπτύξει με τα 
εργαλεία που η επιστήμη αρχίζει και βρίσκει, ο κύριος Κασιδιάρης, κοινωνικός λειτουργός 
και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πως μπορούμε να διερευνήσουμε το τι θα 
γίνουμε αύριο ή πως θα διαχειριστούμε το αύριο μας. 

, Κοινωνικός Λειτουργός: 
Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω όσους άντεξαν 
να μείνουν μέχρι τώρα για να ακούσουν ένα θέμα που σε 
πολλούς φαντάζει ανιαρό, βαρετό και μουχλιασμένο κι 
αφορά την τρίτη ηλικία. Θέλω να πληροφορήσω τους 
γενναίους που άντεξαν μέχρι εδώ ότι ο ομιλών εδώ κι 
εφτά χρόνια πρέπει να προετοιμάζεται για την είσοδο 
του στην τρίτη ηλικία, διότι σύμφωνα με αυτά που λέει η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μετά τα 40 έχει 
σταματήσει η ανάπτυξη του ανθρώπου και 
προετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερο αριθμό κυτταρικού 
θανάτου από κυτταρική γένεση. Έτσι λοιπόν η τρίτη ηλικία δεν είναι κάτι που μας αγγίζει 
όταν και εάν εφόσον έρθει, αλλά είναι κάτι για το οποίο πρέπει να προετοιμαζόμαστε 
διαρκώς. Μετά από αυτή τη μικρή και ίσως ανιαρή εισαγωγή να καθησυχάζω το 
ακροατήριο, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος διότι φαντάζομαι ότι η ευτυχία που έχουν οι 
τελευταίοι ομιλητές να μιλούν σε κοινό που ενδιαφέρεται και γι’ αυτό έχει μείνει, δεν 
πρέπει να γίνεται κατάχρηση απέναντι τους. Επίσης να σας ανακοινώσω ότι οι φορείς οι 
οποίοι μου ανέθεσαν την τιμή να εκφωνήσω αυτή την εργασία, δεσμεύτηκαν ότι θα γίνει 
μία μεγάλη εκδήλωση κάπου το Μάιο με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα για την εκπόνηση 
της, όπου θα ανακοινώσουμε πλήρως και στο ακροατήριο με τη διάθεση που θα έχει να 
ακούσει  τα ευρήματα. Έτσι λοιπόν πολύ σύντομα να σας αναφέρω ότι μιλάμε για μία 
εργασία η οποία ξεκίνησε το 2002, είναι διαρκής, τρέχει συνέχεια, εμφανίζεται σε όλα τα 
συνέδρια του αντικειμένου, τα γηριατρικά και τα συνέδρια Alzheimer και βέβαια για 
πρώτη φορά έχουμε τη χαρά να την εμφανίσουμε στο συνέδριο του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας. Είναι μία εργασία η οποία ξεκίνησε να μελετά αναδρομικά τον πληθυσμό 
των Κ.Α.Π.Η., στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με μία ομάδα στόχο ηλικιωμένων που τους 
παρακολουθούσαμε συνέχεια και τα συμπεράσματα που έχουμε θα σας ανακοινώσω 
σήμερα. Πριν από αυτό να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το συνάδελφο μου στο αντικείμενο που 
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ώστε πλέον πια οι εθελοντές να μπορούν από μόνοι τους να αναπαράγουν τα μηνύματα 
και το βασικότερο να λένε αυτά που οφείλουμε σαν κοινωνία να γνωρίζουν τα παιδιά, 
γιατί η γνώση είναι δικαίωμα στα παιδιά, είναι υποχρέωση και ευθύνη μας να τους έχουμε 
ενημερώσει για βασικά πράγματα. Για παράδειγμα την ώρα που μιλούσαμε στη Χαλκίδα 
για την κυβερνοαυτοκτονία, μία μέρα πριν σε ένα χωριό της Χαλκίδας, ο κύριος 
Σφακιανάκης και η ομάδα του είχαν αποτρέψει ένα παιδί τελευταία στιγμή από την 
αυτοκτονία την ίδια ώρα που μιλάγαμε εκεί. Δυστυχώς μέρα με τη μέρα τα πράγματα 
είναι χειρότερα, υπάρχουν παιδοφιλικά κυκλώματα και το βασικότερο απ’ όλα είναι ότι 
υπάρχει άγνοια στα παιδιά παρόλο που γνωρίζουν το ίντερνετ, δε γνωρίζουν τους 
κινδύνους. Όσον αφορά τον εθισμό στο διαδίκτυο,είναι μια κατάσταση η οποία είναι 
χρόνια,η οποία έχει να κάνει με 5 ή 6 ώρες καθημερινά. Εμφανίζεται το φαινόμενο της 
ανοχής, το φαινόμενο του συνδρόμου της απόσυρσης, αλλάζει τελείως η λειτουργικότητα 
του παιδιού, έχουμε χαμηλή ποιότητα ζωής, έχουμε μια απόσυρση γενικότερα, χαμηλή 
ποιότητα όσον αφορά τον ύπνο, σωματικές διαταραχές, είναι 1002 συμπτώματα που 
μπορούν να μας δώσουν την εικόνα και θέλει πάρα πολύ χρόνο. Το πρόβλημα είναι αλλού, 
το πρόβλημα σε εμάς έτσι όπως το εστιάζουν και γι’ αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι 
που επιτέλους συνεργαζόμαστε με ένα φορέα, ο οποίος είναι και σοβαρός, καταλαβαίνει 
και δίνει γρήγορα λύσεις γιατί δίνουμε έναν αγώνα δρόμου να προλάβουμε να 
ενημερώσουμε τα παιδιά για βασικά πράγματα, όπως την παιδοφιλία για παράδειγμα. Με 
ένα ερώτημα που μπαίνουμε στις τάξεις πάντα και το κάνουμε ιδίως στα αγόρια είναι το 
εξής, εάν κάποια κοπέλα σας στείλει ένα μήνυμα εικονικά πάντα και σας πει να 
συναντηθείτε θα βγείτε μαζί της ραντεβού και 90% και πάνω λένε ναι. Αυτό σημαίνει ότι 
τα παιδιά δεν είναι πλέον ενημερωμένα, δεν έχουν αίσθηση του κινδύνου και γι’ αυτό το 
λόγο το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η μονάδα εφηβικής υγείας σε συνεργασία με το Δημόκριτο 
το www.saferinternet.gr, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Πάντειο και την ΕΡΤ 
αποφασίσαμε και είμαστε πλέον το πρόγραμμα του Saferinternet plus και το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα στη χώρα μας λέγεται Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Σκοπός μας 
είναι να κάνουμε συνεργασίες και να προλάβουμε όσο δυνατόν να ενημερώσουμε 
περισσότερα παιδιά και στην προσπάθεια μας αυτή, το Διαδημοτικό Δίκτυο και 
προσωπικά ο Γιώργος Πατούλης είναι δίπλα μας και γι’ αυτό το λόγο σας ευχαριστούμε 
κιόλας και για την πρόσκληση και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

, Πρόεδρος ΔΣ Πειραιά (Συντονίστρια):  Ευχαριστούμε πολύ το 
συνάδελφο. Είναι παρήγορο το ότι το Πανεπιστήμιο άρχισε να ασχολείται και με τη 
νεολαία μας. Είναι γεγονός ότι θα δράσει και ρομποτικά και για τους υπόλοιπους δήμους. 
Εμείς σα δήμος Πειραιά ασχολούμαστε τώρα και βρισκόμαστε στην προεργασία να 
στήσουμε μία επιχείρηση δημοτική για την παραβατικότητα των ανηλίκων σε 
συνεννόηση με την κυρία Αρτινοπούλου, την καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Πάντειου 
Πανεπιστημίου και την Ιονίδιο Σχολή, ώστε τα ίδια τα παιδιά να γίνουν εθελοντές και 
παράδειγμα προς μίμηση των υπολοίπων. Να ενημερώσω ότι από μελέτη που έγινε, ένα 
στα τρία παιδιά υφίσταται βία και ένα στα εφτά παιδιά είναι εν δυνάμει θύμα κι αυτό 
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γίνεται στις γειτονιές. Γι’ αυτό ο δήμος πρέπει να επιληφθεί αυτού του θέματος, της 
παραβατικότητας των ανηλίκων. Είναι θέμα δικό μας εξολοκλήρου. Ευχαριστώ. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Και από τη νεολαία 
μας πάμε στους ηλικιωμένους. Δεν είναι οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας, είμαστε 
εμείς αύριο. Ένα χοντρό θέμα, ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα έχει διαλυθεί η πυρηνική 
οικογένεια που ο πατέρας, η μάνα έβρισκαν πάντα το αποκούμπι στο παιδί μέσα στο ίδιο 
σπίτι. Δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό ο χρόνος θα τα δείξει, έχει τα θετικά του έχει 
τα αρνητικά του.Οι ηλικιωμένοι όμως έχουν πια αποκτήσει μία ιδιαιτερότητα,το νοητικό 
τους υπόβαθρο είναι σημαντικό ζήτημα για την αυτοεξυπηρέτηση τους, ως στοιχειώδης 
όρος ορισμού ενός ανθρώπου ως ανθρώπου. Αυτά τα ζητήματα θα μας αναπτύξει με τα 
εργαλεία που η επιστήμη αρχίζει και βρίσκει, ο κύριος Κασιδιάρης, κοινωνικός λειτουργός 
και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πως μπορούμε να διερευνήσουμε το τι θα 
γίνουμε αύριο ή πως θα διαχειριστούμε το αύριο μας. 

, Κοινωνικός Λειτουργός: 
Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω όσους άντεξαν 
να μείνουν μέχρι τώρα για να ακούσουν ένα θέμα που σε 
πολλούς φαντάζει ανιαρό, βαρετό και μουχλιασμένο κι 
αφορά την τρίτη ηλικία. Θέλω να πληροφορήσω τους 
γενναίους που άντεξαν μέχρι εδώ ότι ο ομιλών εδώ κι 
εφτά χρόνια πρέπει να προετοιμάζεται για την είσοδο 
του στην τρίτη ηλικία, διότι σύμφωνα με αυτά που λέει η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μετά τα 40 έχει 
σταματήσει η ανάπτυξη του ανθρώπου και 
προετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερο αριθμό κυτταρικού 
θανάτου από κυτταρική γένεση. Έτσι λοιπόν η τρίτη ηλικία δεν είναι κάτι που μας αγγίζει 
όταν και εάν εφόσον έρθει, αλλά είναι κάτι για το οποίο πρέπει να προετοιμαζόμαστε 
διαρκώς. Μετά από αυτή τη μικρή και ίσως ανιαρή εισαγωγή να καθησυχάζω το 
ακροατήριο, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος διότι φαντάζομαι ότι η ευτυχία που έχουν οι 
τελευταίοι ομιλητές να μιλούν σε κοινό που ενδιαφέρεται και γι’ αυτό έχει μείνει, δεν 
πρέπει να γίνεται κατάχρηση απέναντι τους. Επίσης να σας ανακοινώσω ότι οι φορείς οι 
οποίοι μου ανέθεσαν την τιμή να εκφωνήσω αυτή την εργασία, δεσμεύτηκαν ότι θα γίνει 
μία μεγάλη εκδήλωση κάπου το Μάιο με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα για την εκπόνηση 
της, όπου θα ανακοινώσουμε πλήρως και στο ακροατήριο με τη διάθεση που θα έχει να 
ακούσει  τα ευρήματα. Έτσι λοιπόν πολύ σύντομα να σας αναφέρω ότι μιλάμε για μία 
εργασία η οποία ξεκίνησε το 2002, είναι διαρκής, τρέχει συνέχεια, εμφανίζεται σε όλα τα 
συνέδρια του αντικειμένου, τα γηριατρικά και τα συνέδρια Alzheimer και βέβαια για 
πρώτη φορά έχουμε τη χαρά να την εμφανίσουμε στο συνέδριο του Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγείας. Είναι μία εργασία η οποία ξεκίνησε να μελετά αναδρομικά τον πληθυσμό 
των Κ.Α.Π.Η., στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με μία ομάδα στόχο ηλικιωμένων που τους 
παρακολουθούσαμε συνέχεια και τα συμπεράσματα που έχουμε θα σας ανακοινώσω 
σήμερα. Πριν από αυτό να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το συνάδελφο μου στο αντικείμενο που 
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ώστε πλέον πια οι εθελοντές να μπορούν από μόνοι τους να αναπαράγουν τα μηνύματα 
και το βασικότερο να λένε αυτά που οφείλουμε σαν κοινωνία να γνωρίζουν τα παιδιά, 
γιατί η γνώση είναι δικαίωμα στα παιδιά, είναι υποχρέωση και ευθύνη μας να τους έχουμε 
ενημερώσει για βασικά πράγματα. Για παράδειγμα την ώρα που μιλούσαμε στη Χαλκίδα 
για την κυβερνοαυτοκτονία, μία μέρα πριν σε ένα χωριό της Χαλκίδας, ο κύριος 
Σφακιανάκης και η ομάδα του είχαν αποτρέψει ένα παιδί τελευταία στιγμή από την 
αυτοκτονία την ίδια ώρα που μιλάγαμε εκεί. Δυστυχώς μέρα με τη μέρα τα πράγματα 
είναι χειρότερα, υπάρχουν παιδοφιλικά κυκλώματα και το βασικότερο απ’ όλα είναι ότι 
υπάρχει άγνοια στα παιδιά παρόλο που γνωρίζουν το ίντερνετ, δε γνωρίζουν τους 
κινδύνους. Όσον αφορά τον εθισμό στο διαδίκτυο,είναι μια κατάσταση η οποία είναι 
χρόνια,η οποία έχει να κάνει με 5 ή 6 ώρες καθημερινά. Εμφανίζεται το φαινόμενο της 
ανοχής, το φαινόμενο του συνδρόμου της απόσυρσης, αλλάζει τελείως η λειτουργικότητα 
του παιδιού, έχουμε χαμηλή ποιότητα ζωής, έχουμε μια απόσυρση γενικότερα, χαμηλή 
ποιότητα όσον αφορά τον ύπνο, σωματικές διαταραχές, είναι 1002 συμπτώματα που 
μπορούν να μας δώσουν την εικόνα και θέλει πάρα πολύ χρόνο. Το πρόβλημα είναι αλλού, 
το πρόβλημα σε εμάς έτσι όπως το εστιάζουν και γι’ αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι 
που επιτέλους συνεργαζόμαστε με ένα φορέα, ο οποίος είναι και σοβαρός, καταλαβαίνει 
και δίνει γρήγορα λύσεις γιατί δίνουμε έναν αγώνα δρόμου να προλάβουμε να 
ενημερώσουμε τα παιδιά για βασικά πράγματα, όπως την παιδοφιλία για παράδειγμα. Με 
ένα ερώτημα που μπαίνουμε στις τάξεις πάντα και το κάνουμε ιδίως στα αγόρια είναι το 
εξής, εάν κάποια κοπέλα σας στείλει ένα μήνυμα εικονικά πάντα και σας πει να 
συναντηθείτε θα βγείτε μαζί της ραντεβού και 90% και πάνω λένε ναι. Αυτό σημαίνει ότι 
τα παιδιά δεν είναι πλέον ενημερωμένα, δεν έχουν αίσθηση του κινδύνου και γι’ αυτό το 
λόγο το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η μονάδα εφηβικής υγείας σε συνεργασία με το Δημόκριτο 
το www.saferinternet.gr, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την Πάντειο και την ΕΡΤ 
αποφασίσαμε και είμαστε πλέον το πρόγραμμα του Saferinternet plus και το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα στη χώρα μας λέγεται Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Σκοπός μας 
είναι να κάνουμε συνεργασίες και να προλάβουμε όσο δυνατόν να ενημερώσουμε 
περισσότερα παιδιά και στην προσπάθεια μας αυτή, το Διαδημοτικό Δίκτυο και 
προσωπικά ο Γιώργος Πατούλης είναι δίπλα μας και γι’ αυτό το λόγο σας ευχαριστούμε 
κιόλας και για την πρόσκληση και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

, Πρόεδρος ΔΣ Πειραιά (Συντονίστρια):  Ευχαριστούμε πολύ το 
συνάδελφο. Είναι παρήγορο το ότι το Πανεπιστήμιο άρχισε να ασχολείται και με τη 
νεολαία μας. Είναι γεγονός ότι θα δράσει και ρομποτικά και για τους υπόλοιπους δήμους. 
Εμείς σα δήμος Πειραιά ασχολούμαστε τώρα και βρισκόμαστε στην προεργασία να 
στήσουμε μία επιχείρηση δημοτική για την παραβατικότητα των ανηλίκων σε 
συνεννόηση με την κυρία Αρτινοπούλου, την καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Πάντειου 
Πανεπιστημίου και την Ιονίδιο Σχολή, ώστε τα ίδια τα παιδιά να γίνουν εθελοντές και 
παράδειγμα προς μίμηση των υπολοίπων. Να ενημερώσω ότι από μελέτη που έγινε, ένα 
στα τρία παιδιά υφίσταται βία και ένα στα εφτά παιδιά είναι εν δυνάμει θύμα κι αυτό 
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χωρίς οργανισμό, χωρίς επάρκεια προσωπικού, χωρίς να γνωρίζει τι προσωπικό έχει και 
κυρίως χωρίς προγράμματα. Τα προγράμματα εφαρμόζονται από την καλή διάθεση των 
επαγγελματιών ή από την κακή. Από την καλή διάθεση των δημάρχων ή των πολιτικών 
προϊσταμένων ή από την κακή. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεγονός, το οποίο θα πρέπει κάποια 
στιγμή να τεθεί σε πλαίσιο λειτουργίας και είναι το αντικείμενο της έρευνας από εδώ και 
πέρα. Θα κλείσω με την τελευταία διαπίστωση, η οποία ήταν η αναγκαιότητα δημιουργίας 
μετεκπαιδευτικού πλαισίου κατάρτισης στη γηριατρική εκπαίδευση στο επίπεδο της 
κοινωνικής γηριατρικής. Γηριατρική γνωρίζουμε τι είναι, είναι ενασχόληση των 
οργανικών ή μη λειτουργιών του ανθρώπου που έχει μπει σε πλαίσιο τρίτης ηλικίας. Η 
κοινωνική γηριατρική είναι κάτι άλλο, μέχρι τώρα ορίζαμε αφαιρετικά τι δεν είναι, αν 
ρωτήσουμε τι είναι το Κ.Α.Π.Η. θα πάρουμε αφαιρετικές απαντήσεις. Το Κ.Α.Π.Η. δεν είναι 
καφενείο, το Κ.Α.Π.Η. δεν είναι εκδρομικός σύλλογος, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. 
Θετικό προσδιορισμό το τι είναι το Κ.Α.Π.Η. δεν έχουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε. Αυτό 
πρέπει να γίνει, είναι μία υπηρεσία η οποία θα έπρεπε να γνωρίζουμε τι προσφέρει στους 
πολίτες. Δυστυχώς πολλές φορές λειτουργεί συλλογική σωματειακή μαζικού χώρου. Τι 
θέλει ο κόσμος, αυτό όμως δεν είναι δημόσια υπηρεσία, δεν είναι λειτουργία υπηρεσίας 
δήμου, είναι ίσως ένα σωματείο ή κάτι άλλο. Θα κλείσω λοιπόν με την αναγκαιότητα 
δημιουργίας γηριατρικής εκπαίδευσης σε κοινωνικό επίπεδο, όπου θα περιλαμβάνει για 
παράδειγμα με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται η εκδρομή των ηλικιωμένων. Φανταστείτε 
ότι είναι αδιανόητο να μεταφέρονται τρία πούλμαν ανθρώπων, οι οποίοι είναι γεμάτοι ή 
θεωρητικά γεμάτοι από παθολογικά νοσήματα και να τους αφήνουμε να πηγαίνουν 
τέσσερις ώρες καθισμένοι, αγνοώντας τον κίνδυνο για παράδειγμα των θρομβώσεων που 
μπορεί να εμφανιστούν.Λέω ένα απλό παράδειγμα για να καταλήξω στο τελευταίο, ότι 
πολλές φορές βαφτίζουμε προγράμματα λειτουργίες οι οποίες επιτείνουν τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Εάν ρωτήσετε για να πούμε πρακτικά θέματα, γιατί εμείς οι πτυχιούχοι των 
Τ.Ε.Ι. είμαστε επάγγελμα εφαρμογής, εμείς παίρνουμε θεωρητικές γνώσεις από τα 
Πανεπιστήμια και τις εφαρμόζουμε. Εάν λοιπόν ρωτήσουμε τους υπαλλήλους των 
κυλικείων, θα σας πουν ότι υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν σηκώνονται από το τάβλι 
και κάνουν τα τσίσα τους επάνω τους. Αυτό επιτείνει τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
βέβαια πολλές φορές ο τρόπος που έχουμε σχεδιάσει τη λειτουργία των Κ.Α.Π.Η. 
δημιουργεί αυτό το φαινόμενο. Φτιάχνουμε τις τουαλέτες των Κ.Α.Π.Η. με τέτοιο τρόπο 
ώστε οι άνθρωποι να λερωθούν. Λυπάμαι που ανέφερα δυσάρεστα πράγματα στο 
κλείσιμο αυτής της ομιλίας, αλλά φαντάζομαι ότι θα δώσει το έναυσμα για όλους μας να 
ασχοληθούμε σοβαρά με το κομμάτι της κοινωνικής γηριατρικής και της γηριατρικής της 
εκπαίδευσης. Τέλος να ευχαριστήσω όλους για την αντοχή που είχατε και να θυμίσω ότι 
το πόρισμα που βγάλαμε ήταν αυτό που μας είπαν κάποιοι άνθρωποι με δικά τους λόγια, 
θα σας το πω συμπυκνωμένο, το επίπεδο πολιτισμού μίας κοινωνίας κρίνεται από τον 
τρόπο που αντιμετωπίζει τους ηλικιωμένους. Να είστε καλά όλοι. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Να ευχαριστήσουμε 
τον κύριο Κασιδιάρη, που με το κλείσιμο του νομίζω ότι έβαλε ένα σημαντικό ζήτημα της 
ανασκόπησης πλέον της λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. και της εξέλιξης τους μέχρι σήμερα και 
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δουλεύουμε άλλης ειδικότητας Παναγιώτη Κωστόπουλο και ψυχολόγο νοσιακής 
κατεύθυνσης για την πολύτιμη συμμετοχή του και καθοδήγηση στην εκπόνηση των 
ειδικών ασκήσεων, το συνάδελφο μου Άγγελο Σπυρόπουλο επίσης ψυχολόγο, να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση 
μας, το τμήμα Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι. της Αθήνας, τη Σιβιτανίδειο Σχολή και το Ι.Ε.Κ 
Κορέλκο. Να πω λοιπόν ότι τέθηκε ένα ερώτημα, ένα βασικό ερώτημα σε όλη αυτή την 
έρευνα που έλεγε ότι πρέπει να μελετήσουμε εάν οι άνθρωποι ο τίτλος της έρευνας, είναι 
μελέτη γνωστικής λειτουργίας των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας σε πλαίσιο ανοιχτής 
προστασίας, συσχέτιση των ευρημάτων σε σχέση με τη λειτουργικότητα των 
εξυπηρετουμένων.Αυτό σε απλά Ελληνικά για να μην κουραζόμαστε είναι ότι μελετάμε, οι 
άνθρωποι των Κ.Α.Π.Η. πως ανταποκρίνεται το επίπεδο τους στην κατάθλιψη, στην άνοια 
και στη λειτουργικότητα τους σε σχέση με αυτούς που δεν είναι σε Κ.Α.Π.Η. Αυτό ήταν το 
αντικείμενο της έρευνας. Τα στοιχεία που συλλέξαμε, η έρευνα που σας είπα ξεκίνησε το 
2002 από ένα Κ.Α.Π.Η. της Νίκαιας και το 2003 επεκτάθηκε σε περισσότερα. Το 2004 
ενέταξε την ομάδα στόχο από 50 ηλικιωμένους που είχαν εμφανίσει κάποιο επεισόδιο, 
δήλωναν οι ίδιοι, είχαν διαπιστώσει οι επαγγελματίες πρόβλημα στη γνωστική τους 
λειτουργία. Συνεχίστηκε το 2006 στο Δήμο του Κορυδαλλού και το 2007 και φέτος είχαμε 
τη χαρά να επεκταθεί στο Δήμο με τη συνεργασία του Τ.Ε.Ι. της Αθήνας στο Δήμο Ηλίου, 
στο Δήμο Αιγάλεω και στο Δήμο Γαλατσίου, αν θυμάμαι καλά. Τα ευρήματα μας έδωσαν 
τα εξής, πρώτα απ’ όλα οι άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούνται από Κ.Α.Π.Η. έχουν 
καλύτερο επίπεδο γνωστικής λειτουργίας από αυτούς του γενικού πληθυσμού. Αυτό είναι 
το πρώτο εύρημα, το οποίο έβαλε ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχουμε απαντήσει κι είναι 
το επόμενο στάδιο της έρευνας. Δηλαδή εάν αυτό το καλύτερο επίπεδο γνωστικής 
λειτουργίας οφείλεται στο ότι οι υγιέστεροι σε εισαγωγικά πηγαίνουν στο Κ.Α.Π.Η. ή ότι η 
λειτουργία και τα προγράμματα των Κ.Α.Π.Η. προστατεύουν από την εμφάνιση 
διανοητικών διαταραχών και διαταραχών γνωστικής λειτουργίας. Πιθανώς και τα δύο 
αλλά ακόμη δεν έχει απαντηθεί. Το δεύτερο εύρημα που μας έδωσε ήταν ότι οι άνθρωποι 
της ομάδας στόχος η οποία παρακολουθείται από το 2004 και είναι περίπου 50 με 70 
ηλικιωμένους που εναλλάσσονται, έχουν εμφανίσει σταθεροποίηση ή εγκαιρότερη και 
εγκυρότερη διάγνωση της ανοϊκής διαταραχής. Αυτό σημαίνει για αυτούς που έχουν 
κάποια απορία, ότι μία διαταραχή απώλειας της πρόσφατης μνήμης μπορεί να οφείλεται 
σε πολλές αιτιολογίες και μερικές φορές από ελλιπή εκπαίδευση βαφτίζεται Alzheimer 
που είναι μία ανίατη νόσος. Αυτό το βάπτισμα, αυτή η ταμπελοποίηση του αρρώστου έχει 
πολλαπλές συνέπειες και για τον ίδιο γιατί σημαίνει δραματοποίηση και περιθώριο, αλλά 
κυρίως για την οικογένεια του και ένα τεράστιο και δυσβάσταχτο κόστος. Το επόμενο 
εύρημα της έρευνας ήταν ότι η ανοιχτή προστασία είναι οικονομικότερη και από την κατ’ 
οίκον περίθαλψη του κατάκοιτου ασθενή από Alzheimer που θα καταλήξει στο τελευταίο 
στάδιο να είναι κατάκοιτος και από την δερματική περίθαλψη κατά συνέπεια πρέπει να 
στηριχτούν αυτές οι δομές. Το τέταρτο εύρημα ήταν ότι το πλαίσιο των Κ.Α.Π.Η., το οποίο 
είναι και το μεγαλύτερο στην Ελλάδα μαγαζί με το ίδιο όνομα στερείται θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας. Ο κάθε δήμος βαφτίζει όπως θέλει και ότι θέλει ένα γεωγραφικό 
χώρο τον οποίο βαφτίζει Κ.Α.Π.Η. και λειτουργεί χωρίς πλαίσιο λειτουργίας, πολλές φορές 
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χωρίς οργανισμό, χωρίς επάρκεια προσωπικού, χωρίς να γνωρίζει τι προσωπικό έχει και 
κυρίως χωρίς προγράμματα. Τα προγράμματα εφαρμόζονται από την καλή διάθεση των 
επαγγελματιών ή από την κακή. Από την καλή διάθεση των δημάρχων ή των πολιτικών 
προϊσταμένων ή από την κακή. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεγονός, το οποίο θα πρέπει κάποια 
στιγμή να τεθεί σε πλαίσιο λειτουργίας και είναι το αντικείμενο της έρευνας από εδώ και 
πέρα. Θα κλείσω με την τελευταία διαπίστωση, η οποία ήταν η αναγκαιότητα δημιουργίας 
μετεκπαιδευτικού πλαισίου κατάρτισης στη γηριατρική εκπαίδευση στο επίπεδο της 
κοινωνικής γηριατρικής. Γηριατρική γνωρίζουμε τι είναι, είναι ενασχόληση των 
οργανικών ή μη λειτουργιών του ανθρώπου που έχει μπει σε πλαίσιο τρίτης ηλικίας. Η 
κοινωνική γηριατρική είναι κάτι άλλο, μέχρι τώρα ορίζαμε αφαιρετικά τι δεν είναι, αν 
ρωτήσουμε τι είναι το Κ.Α.Π.Η. θα πάρουμε αφαιρετικές απαντήσεις. Το Κ.Α.Π.Η. δεν είναι 
καφενείο, το Κ.Α.Π.Η. δεν είναι εκδρομικός σύλλογος, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. 
Θετικό προσδιορισμό το τι είναι το Κ.Α.Π.Η. δεν έχουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε. Αυτό 
πρέπει να γίνει, είναι μία υπηρεσία η οποία θα έπρεπε να γνωρίζουμε τι προσφέρει στους 
πολίτες. Δυστυχώς πολλές φορές λειτουργεί συλλογική σωματειακή μαζικού χώρου. Τι 
θέλει ο κόσμος, αυτό όμως δεν είναι δημόσια υπηρεσία, δεν είναι λειτουργία υπηρεσίας 
δήμου, είναι ίσως ένα σωματείο ή κάτι άλλο. Θα κλείσω λοιπόν με την αναγκαιότητα 
δημιουργίας γηριατρικής εκπαίδευσης σε κοινωνικό επίπεδο, όπου θα περιλαμβάνει για 
παράδειγμα με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται η εκδρομή των ηλικιωμένων. Φανταστείτε 
ότι είναι αδιανόητο να μεταφέρονται τρία πούλμαν ανθρώπων, οι οποίοι είναι γεμάτοι ή 
θεωρητικά γεμάτοι από παθολογικά νοσήματα και να τους αφήνουμε να πηγαίνουν 
τέσσερις ώρες καθισμένοι, αγνοώντας τον κίνδυνο για παράδειγμα των θρομβώσεων που 
μπορεί να εμφανιστούν.Λέω ένα απλό παράδειγμα για να καταλήξω στο τελευταίο, ότι 
πολλές φορές βαφτίζουμε προγράμματα λειτουργίες οι οποίες επιτείνουν τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Εάν ρωτήσετε για να πούμε πρακτικά θέματα, γιατί εμείς οι πτυχιούχοι των 
Τ.Ε.Ι. είμαστε επάγγελμα εφαρμογής, εμείς παίρνουμε θεωρητικές γνώσεις από τα 
Πανεπιστήμια και τις εφαρμόζουμε. Εάν λοιπόν ρωτήσουμε τους υπαλλήλους των 
κυλικείων, θα σας πουν ότι υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν σηκώνονται από το τάβλι 
και κάνουν τα τσίσα τους επάνω τους. Αυτό επιτείνει τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
βέβαια πολλές φορές ο τρόπος που έχουμε σχεδιάσει τη λειτουργία των Κ.Α.Π.Η. 
δημιουργεί αυτό το φαινόμενο. Φτιάχνουμε τις τουαλέτες των Κ.Α.Π.Η. με τέτοιο τρόπο 
ώστε οι άνθρωποι να λερωθούν. Λυπάμαι που ανέφερα δυσάρεστα πράγματα στο 
κλείσιμο αυτής της ομιλίας, αλλά φαντάζομαι ότι θα δώσει το έναυσμα για όλους μας να 
ασχοληθούμε σοβαρά με το κομμάτι της κοινωνικής γηριατρικής και της γηριατρικής της 
εκπαίδευσης. Τέλος να ευχαριστήσω όλους για την αντοχή που είχατε και να θυμίσω ότι 
το πόρισμα που βγάλαμε ήταν αυτό που μας είπαν κάποιοι άνθρωποι με δικά τους λόγια, 
θα σας το πω συμπυκνωμένο, το επίπεδο πολιτισμού μίας κοινωνίας κρίνεται από τον 
τρόπο που αντιμετωπίζει τους ηλικιωμένους. Να είστε καλά όλοι. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Να ευχαριστήσουμε 
τον κύριο Κασιδιάρη, που με το κλείσιμο του νομίζω ότι έβαλε ένα σημαντικό ζήτημα της 
ανασκόπησης πλέον της λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. και της εξέλιξης τους μέχρι σήμερα και 
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δουλεύουμε άλλης ειδικότητας Παναγιώτη Κωστόπουλο και ψυχολόγο νοσιακής 
κατεύθυνσης για την πολύτιμη συμμετοχή του και καθοδήγηση στην εκπόνηση των 
ειδικών ασκήσεων, το συνάδελφο μου Άγγελο Σπυρόπουλο επίσης ψυχολόγο, να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση 
μας, το τμήμα Επισκεπτών Υγείας του Τ.Ε.Ι. της Αθήνας, τη Σιβιτανίδειο Σχολή και το Ι.Ε.Κ 
Κορέλκο. Να πω λοιπόν ότι τέθηκε ένα ερώτημα, ένα βασικό ερώτημα σε όλη αυτή την 
έρευνα που έλεγε ότι πρέπει να μελετήσουμε εάν οι άνθρωποι ο τίτλος της έρευνας, είναι 
μελέτη γνωστικής λειτουργίας των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας σε πλαίσιο ανοιχτής 
προστασίας, συσχέτιση των ευρημάτων σε σχέση με τη λειτουργικότητα των 
εξυπηρετουμένων.Αυτό σε απλά Ελληνικά για να μην κουραζόμαστε είναι ότι μελετάμε, οι 
άνθρωποι των Κ.Α.Π.Η. πως ανταποκρίνεται το επίπεδο τους στην κατάθλιψη, στην άνοια 
και στη λειτουργικότητα τους σε σχέση με αυτούς που δεν είναι σε Κ.Α.Π.Η. Αυτό ήταν το 
αντικείμενο της έρευνας. Τα στοιχεία που συλλέξαμε, η έρευνα που σας είπα ξεκίνησε το 
2002 από ένα Κ.Α.Π.Η. της Νίκαιας και το 2003 επεκτάθηκε σε περισσότερα. Το 2004 
ενέταξε την ομάδα στόχο από 50 ηλικιωμένους που είχαν εμφανίσει κάποιο επεισόδιο, 
δήλωναν οι ίδιοι, είχαν διαπιστώσει οι επαγγελματίες πρόβλημα στη γνωστική τους 
λειτουργία. Συνεχίστηκε το 2006 στο Δήμο του Κορυδαλλού και το 2007 και φέτος είχαμε 
τη χαρά να επεκταθεί στο Δήμο με τη συνεργασία του Τ.Ε.Ι. της Αθήνας στο Δήμο Ηλίου, 
στο Δήμο Αιγάλεω και στο Δήμο Γαλατσίου, αν θυμάμαι καλά. Τα ευρήματα μας έδωσαν 
τα εξής, πρώτα απ’ όλα οι άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούνται από Κ.Α.Π.Η. έχουν 
καλύτερο επίπεδο γνωστικής λειτουργίας από αυτούς του γενικού πληθυσμού. Αυτό είναι 
το πρώτο εύρημα, το οποίο έβαλε ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχουμε απαντήσει κι είναι 
το επόμενο στάδιο της έρευνας. Δηλαδή εάν αυτό το καλύτερο επίπεδο γνωστικής 
λειτουργίας οφείλεται στο ότι οι υγιέστεροι σε εισαγωγικά πηγαίνουν στο Κ.Α.Π.Η. ή ότι η 
λειτουργία και τα προγράμματα των Κ.Α.Π.Η. προστατεύουν από την εμφάνιση 
διανοητικών διαταραχών και διαταραχών γνωστικής λειτουργίας. Πιθανώς και τα δύο 
αλλά ακόμη δεν έχει απαντηθεί. Το δεύτερο εύρημα που μας έδωσε ήταν ότι οι άνθρωποι 
της ομάδας στόχος η οποία παρακολουθείται από το 2004 και είναι περίπου 50 με 70 
ηλικιωμένους που εναλλάσσονται, έχουν εμφανίσει σταθεροποίηση ή εγκαιρότερη και 
εγκυρότερη διάγνωση της ανοϊκής διαταραχής. Αυτό σημαίνει για αυτούς που έχουν 
κάποια απορία, ότι μία διαταραχή απώλειας της πρόσφατης μνήμης μπορεί να οφείλεται 
σε πολλές αιτιολογίες και μερικές φορές από ελλιπή εκπαίδευση βαφτίζεται Alzheimer 
που είναι μία ανίατη νόσος. Αυτό το βάπτισμα, αυτή η ταμπελοποίηση του αρρώστου έχει 
πολλαπλές συνέπειες και για τον ίδιο γιατί σημαίνει δραματοποίηση και περιθώριο, αλλά 
κυρίως για την οικογένεια του και ένα τεράστιο και δυσβάσταχτο κόστος. Το επόμενο 
εύρημα της έρευνας ήταν ότι η ανοιχτή προστασία είναι οικονομικότερη και από την κατ’ 
οίκον περίθαλψη του κατάκοιτου ασθενή από Alzheimer που θα καταλήξει στο τελευταίο 
στάδιο να είναι κατάκοιτος και από την δερματική περίθαλψη κατά συνέπεια πρέπει να 
στηριχτούν αυτές οι δομές. Το τέταρτο εύρημα ήταν ότι το πλαίσιο των Κ.Α.Π.Η., το οποίο 
είναι και το μεγαλύτερο στην Ελλάδα μαγαζί με το ίδιο όνομα στερείται θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας. Ο κάθε δήμος βαφτίζει όπως θέλει και ότι θέλει ένα γεωγραφικό 
χώρο τον οποίο βαφτίζει Κ.Α.Π.Η. και λειτουργεί χωρίς πλαίσιο λειτουργίας, πολλές φορές 
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και στην Ελλάδα. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ατυχημάτων, τους μηχανισμούς, δηλαδή 
τις αιτίες και τις συνέπειες, καθώς και την πρόληψη με τα απλά μέτρα, τα οποία δίνονται 
στους εργαζόμενους και κατόπιν στους ηλικιωμένους, ενώ θα δοθεί και μία συνοπτική 
περιγραφή ή μία αξιολόγηση από τη σύντομη εκπαίδευση των εργαζόμενων σε αυτό το 
πρόγραμμα. Βλέπουμε λοιπόν το μέγεθος του προβλήματος, στην Ευρώπη ανά 100.000 
άτομα ηλικίας 65 +, λόγω ακούσιων τραυματισμών,  στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 
κρατών τότε που διεξήχθη έρευνα στην Ελλάδα π.χ. είναι το περίπου 64 άτομα πεθαίνουν. 
Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Το Κ.Ε.Π.Α. Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων 
διεξήγαγε μία στατιστική μελέτη μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65+ όσον αφορά τις πέντε 
κύριες αιτίες, πέντε κύριους μηχανισμούς ατυχημάτων όπου είναι οι πτώσεις, τα τροχαία 
ατυχήματα, η επαφή με την φωτιά ή τα καυτά αντικείμενα, οι ακούσιες δηλητηριάσεις και 
οι πνιγμοί. Τα χαρακτηριστικά της καταγραφής, κατεγράφησαν από ειδικά εκπαιδευμένες 
επισκέπτριες υγείας μέσω συνεντεύξεων, στα εξωτερικά ιατρεία τριών νοσοκομείων της 
χώρας, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, στο  Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και το 
Ασκληπιείο της Βούλας, στην ηλικιακή ομάδα όπως είπαμε με 65+ και με το χρονικό 
διάστημα 1996-2003. Έτσι λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα κατεγράφησαν 40.581 
ακούσιοι τραυματισμοί. Τα ατυχήματα στο σπίτι και στον ελεύθερο χρόνο που 
σημειώθηκαν ήταν 30.694 και ήταν οι πιο συχνές αιτίες τραυματισμού. Αποτελούν λοιπόν 
το 82,5% των ατυχημάτων οι πτώσεις μέσα στο σπίτι ή στον ελεύθερο χρόνο, ενώ τα 
τροχαία ατυχήματα ήταν 3.357. Οι περισσότερες πτώσεις συμβαίνουν στο ίδιο επίπεδο, 
το 70% ειδικότερα από παραπάτημα ή από ολίσθημα, πτώσεις από ύψος καρέκλα ή 
κρεβάτι αποτελούν το 26% των πτώσεων, ενώ από σκάλες είναι το 14%. Μέσα στο σπίτι 
συμβαίνουν περισσότερες πτώσεις 40% και ειδικότερα μέσα στο υπνοδωμάτιο και στην 
κουζίνα. Το 25% των ηλικιωμένων πέφτουν γύρω από το σπίτι, ενώ περίπου ένας στους 
τέσσερις ηλικιωμένους παθαίνει ατύχημα από πτώση την ώρα της βάδισης. Τα 
περισσότερα περιστατικά, οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι κατάγματα το 47%. Οι 
γυναίκες οι οποίες παρουσιάζουν οστεοπόρωση ειδικά 50+, είναι και τα περιστατικά που 
αποτελούν αυτά τα τραυματισμένα άτομα 11.237, έναντι των αντρών που είναι 3,291 
περιστατικά. Όσον αφορά λοιπόν το μέγεθος του προβλήματος στην Ευρώπη σχετικά με 
τη θνησιμότητα των ατόμων ηλικίας 65+, στα 100.000 άτομα εκείνα τα οποία πεθαίνουν 
λόγω πτώσεως στην Ελλάδα είναι περίπου 14 με 15 άτομα, εάν θυμηθούμε ότι 64 ήταν τα 
άτομα τα οποία πεθαίνουν από όλους τους ακούσιους τραυματισμούς. Μπορούν λοιπόν 
να προληφθούν οι τραυματισμοί; Ναι, αν όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εναρμονιστούν με την Ισπανία, τη χώρα που σημείωσε το χαμηλότερο δίκτυο 
θνησιμότητας λόγω ακούσιων τραυματισμών. Έτσι λοιπόν 30.000 ακούσιοι 
τραυματισμοί, μεταξύ ατόμων ηλικίας 65+ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επαναλαμβάνω 
των 25 κρατών τότε που διεξήχθη έρευνα μπορούν να προληφθούν. Επικεντρώνοντας θα 
λέγαμε ότι οι στατιστικές των πτώσεων δείχνουν ότι οι πτώσεις συνήθως συμβαίνουν 
μέσα στο σπίτι και συγκεκριμένα στο υπνοδωμάτιο, το 12% όλων των τραυματισμών 
ηλικίας 65+, το 26% όλων των τραυματισμών ατόμων ηλικίας 85+. Το πακέτο 
ενημέρωσης περιλαμβάνει προτάσεις για τροποποιήσεις του οικιακού περιβάλλοντος, 
πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών στο σπίτι μέσω ενός ενημερωτικού φυλλαδίου 
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αν πρέπει κάποια στιγμή να ξαναδούμε ποιος είναι ο ρόλος των Κ.Α.Π.Η. στη σημερινή πια 
πορεία και στο αύριο. Ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα για όσους γνωρίζουν από Κ.Α.Π.Η., 
όντως όσοι ασχολούνται έχουν αυτό τον προβληματισμό. Λοιπόν στο σπίτι μια μοκέτα 
ήταν το αίτιο που για μένα ανεβάζει τη διάγνωση του κατάγματος ισχίου. Η ασφάλεια 
λοιπόν στο σπίτι ή το ασφαλές σπίτι ακόμα καλύτερα, θα μας αναπτύξει η κυρία 
Καραμπέτσου, είναι εργοθεραπεύτρια στο κέντρο εργοθεραπείας του δήμου Ηρακλείου. 

, Εργοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη 
Κέντρου Εργοθεραπείας και Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου Αττικής: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα 
‘θελα κι εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας, τον Πρόεδρο, το Διευθυντή και βέβαια το 
προσωπικό που ασχολείται και να συγχαρώ για το 
σημερινό συνέδριο γιατί τι είναι το Α και το Ω της 
πρόληψης; Είναι η ενημέρωση. Αυτή η ενημέρωση μας 
δίνεται τώρα με την παρουσίαση. Ήθελα να αρχίσω, αλλά 
πραγματικά θέλω να σταθώ ένα δευτερόλεπτο στα λόγια 

του κυρίου Κασιδιάρη, επειδή έτυχε και ήμουν εργαζόμενη και υπεύθυνη σε ΚΑΠΗ για 18 
ολόκληρα χρόνια και πραγματικά είχαν πολλή ουσία αυτά που είπε, ότι τα ΚΑΠΗ είναι 
ένας θεσμός που βοηθά πραγματικά πολύ τους ηλικιωμένους και δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται σαν καφενείο ή σαν ψηφοθηρικό στέκι θα έλεγα εγώ. Προχωράμε λοιπόν 
στην εργασία, η οποία είναι η εφαρμογή και η αξιολόγηση του προγράμματος ασφαλές 
σπίτι. Είναι μία πιλοτική εφαρμογή, η οποία γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου 
Eunese υπό το συντονισμό του κέντρου έρευνας και πρόληψης ατυχημάτων της μονάδας 
προληπτικής ιατρικής του εργαστηρίου υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής 
των Αθηνών, στο οποίο συμμετέχουν 31 συνεργάτες από 23 ευρωπαϊκές χώρες, μέσα 
στους οποίους είναι και το κέντρο εργοθεραπείας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Στόχος 
του προγράμματος είναι η πρόληψη των ατυχημάτων και η προαγωγή της ασφάλειας 
μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
του Eunese. Στο συγκεκριμένο σημείο όμως θα ήθελα να τονίσω ότι το κέντρο 
εργοθεραπείας στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής είναι πρωτοπόρο και είναι το μοναδικό στο 
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα που παρέχει υπηρεσίες εργοθεραπείας σε 
παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους που παρουσιάζουν κάποιο προσωρινό ή πρόβλημα 
υγείας ή και λειτουργικότητας, το οποίο επηρεάζει την καθημερινή και ανεξάρτητη 
διαβίωσή τους. Ο στόχος λοιπόν του Eunese είναι η ενημέρωση για απλές σχεδιαστικές 
λύσεις και οδηγίες τροποποίησης του οικιακού περιβάλλοντος. Εφόσον οι εργαζόμενοι 
έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους ηλικιωμένους στο χώρο ενός ΚΑΠΗ μπορούν να 
λειτουργήσουν ως διάμεσος και να μεταφέρουν τη χρήσιμη πληροφορία στον τελικό 
αποδέκτη. Δηλαδή στα ηλικιωμένα άτομα απλές σχεδιαστικές λύσεις, εύκολα εφαρμόσιμα 
προγράμματα που θα διευκολύνουν τον ηλικιωμένο να τροποποιήσει το οικιακό του 
περιβάλλον στόχο όπως είπαμε, την ασφάλεια του και την πρόληψη των πτώσεων. Το 
περίγραμμα της παρουσίασης περιλαμβάνει το μέγεθος του προβλήματος στην Ευρώπη 
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και στην Ελλάδα. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ατυχημάτων, τους μηχανισμούς, δηλαδή 
τις αιτίες και τις συνέπειες, καθώς και την πρόληψη με τα απλά μέτρα, τα οποία δίνονται 
στους εργαζόμενους και κατόπιν στους ηλικιωμένους, ενώ θα δοθεί και μία συνοπτική 
περιγραφή ή μία αξιολόγηση από τη σύντομη εκπαίδευση των εργαζόμενων σε αυτό το 
πρόγραμμα. Βλέπουμε λοιπόν το μέγεθος του προβλήματος, στην Ευρώπη ανά 100.000 
άτομα ηλικίας 65 +, λόγω ακούσιων τραυματισμών,  στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 
κρατών τότε που διεξήχθη έρευνα στην Ελλάδα π.χ. είναι το περίπου 64 άτομα πεθαίνουν. 
Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Το Κ.Ε.Π.Α. Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων 
διεξήγαγε μία στατιστική μελέτη μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65+ όσον αφορά τις πέντε 
κύριες αιτίες, πέντε κύριους μηχανισμούς ατυχημάτων όπου είναι οι πτώσεις, τα τροχαία 
ατυχήματα, η επαφή με την φωτιά ή τα καυτά αντικείμενα, οι ακούσιες δηλητηριάσεις και 
οι πνιγμοί. Τα χαρακτηριστικά της καταγραφής, κατεγράφησαν από ειδικά εκπαιδευμένες 
επισκέπτριες υγείας μέσω συνεντεύξεων, στα εξωτερικά ιατρεία τριών νοσοκομείων της 
χώρας, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, στο  Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και το 
Ασκληπιείο της Βούλας, στην ηλικιακή ομάδα όπως είπαμε με 65+ και με το χρονικό 
διάστημα 1996-2003. Έτσι λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα κατεγράφησαν 40.581 
ακούσιοι τραυματισμοί. Τα ατυχήματα στο σπίτι και στον ελεύθερο χρόνο που 
σημειώθηκαν ήταν 30.694 και ήταν οι πιο συχνές αιτίες τραυματισμού. Αποτελούν λοιπόν 
το 82,5% των ατυχημάτων οι πτώσεις μέσα στο σπίτι ή στον ελεύθερο χρόνο, ενώ τα 
τροχαία ατυχήματα ήταν 3.357. Οι περισσότερες πτώσεις συμβαίνουν στο ίδιο επίπεδο, 
το 70% ειδικότερα από παραπάτημα ή από ολίσθημα, πτώσεις από ύψος καρέκλα ή 
κρεβάτι αποτελούν το 26% των πτώσεων, ενώ από σκάλες είναι το 14%. Μέσα στο σπίτι 
συμβαίνουν περισσότερες πτώσεις 40% και ειδικότερα μέσα στο υπνοδωμάτιο και στην 
κουζίνα. Το 25% των ηλικιωμένων πέφτουν γύρω από το σπίτι, ενώ περίπου ένας στους 
τέσσερις ηλικιωμένους παθαίνει ατύχημα από πτώση την ώρα της βάδισης. Τα 
περισσότερα περιστατικά, οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι κατάγματα το 47%. Οι 
γυναίκες οι οποίες παρουσιάζουν οστεοπόρωση ειδικά 50+, είναι και τα περιστατικά που 
αποτελούν αυτά τα τραυματισμένα άτομα 11.237, έναντι των αντρών που είναι 3,291 
περιστατικά. Όσον αφορά λοιπόν το μέγεθος του προβλήματος στην Ευρώπη σχετικά με 
τη θνησιμότητα των ατόμων ηλικίας 65+, στα 100.000 άτομα εκείνα τα οποία πεθαίνουν 
λόγω πτώσεως στην Ελλάδα είναι περίπου 14 με 15 άτομα, εάν θυμηθούμε ότι 64 ήταν τα 
άτομα τα οποία πεθαίνουν από όλους τους ακούσιους τραυματισμούς. Μπορούν λοιπόν 
να προληφθούν οι τραυματισμοί; Ναι, αν όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εναρμονιστούν με την Ισπανία, τη χώρα που σημείωσε το χαμηλότερο δίκτυο 
θνησιμότητας λόγω ακούσιων τραυματισμών. Έτσι λοιπόν 30.000 ακούσιοι 
τραυματισμοί, μεταξύ ατόμων ηλικίας 65+ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επαναλαμβάνω 
των 25 κρατών τότε που διεξήχθη έρευνα μπορούν να προληφθούν. Επικεντρώνοντας θα 
λέγαμε ότι οι στατιστικές των πτώσεων δείχνουν ότι οι πτώσεις συνήθως συμβαίνουν 
μέσα στο σπίτι και συγκεκριμένα στο υπνοδωμάτιο, το 12% όλων των τραυματισμών 
ηλικίας 65+, το 26% όλων των τραυματισμών ατόμων ηλικίας 85+. Το πακέτο 
ενημέρωσης περιλαμβάνει προτάσεις για τροποποιήσεις του οικιακού περιβάλλοντος, 
πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών στο σπίτι μέσω ενός ενημερωτικού φυλλαδίου 
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αν πρέπει κάποια στιγμή να ξαναδούμε ποιος είναι ο ρόλος των Κ.Α.Π.Η. στη σημερινή πια 
πορεία και στο αύριο. Ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα για όσους γνωρίζουν από Κ.Α.Π.Η., 
όντως όσοι ασχολούνται έχουν αυτό τον προβληματισμό. Λοιπόν στο σπίτι μια μοκέτα 
ήταν το αίτιο που για μένα ανεβάζει τη διάγνωση του κατάγματος ισχίου. Η ασφάλεια 
λοιπόν στο σπίτι ή το ασφαλές σπίτι ακόμα καλύτερα, θα μας αναπτύξει η κυρία 
Καραμπέτσου, είναι εργοθεραπεύτρια στο κέντρο εργοθεραπείας του δήμου Ηρακλείου. 

, Εργοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη 
Κέντρου Εργοθεραπείας και Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου Αττικής: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα 
‘θελα κι εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγείας, τον Πρόεδρο, το Διευθυντή και βέβαια το 
προσωπικό που ασχολείται και να συγχαρώ για το 
σημερινό συνέδριο γιατί τι είναι το Α και το Ω της 
πρόληψης; Είναι η ενημέρωση. Αυτή η ενημέρωση μας 
δίνεται τώρα με την παρουσίαση. Ήθελα να αρχίσω, αλλά 
πραγματικά θέλω να σταθώ ένα δευτερόλεπτο στα λόγια 

του κυρίου Κασιδιάρη, επειδή έτυχε και ήμουν εργαζόμενη και υπεύθυνη σε ΚΑΠΗ για 18 
ολόκληρα χρόνια και πραγματικά είχαν πολλή ουσία αυτά που είπε, ότι τα ΚΑΠΗ είναι 
ένας θεσμός που βοηθά πραγματικά πολύ τους ηλικιωμένους και δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται σαν καφενείο ή σαν ψηφοθηρικό στέκι θα έλεγα εγώ. Προχωράμε λοιπόν 
στην εργασία, η οποία είναι η εφαρμογή και η αξιολόγηση του προγράμματος ασφαλές 
σπίτι. Είναι μία πιλοτική εφαρμογή, η οποία γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου 
Eunese υπό το συντονισμό του κέντρου έρευνας και πρόληψης ατυχημάτων της μονάδας 
προληπτικής ιατρικής του εργαστηρίου υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής 
των Αθηνών, στο οποίο συμμετέχουν 31 συνεργάτες από 23 ευρωπαϊκές χώρες, μέσα 
στους οποίους είναι και το κέντρο εργοθεραπείας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Στόχος 
του προγράμματος είναι η πρόληψη των ατυχημάτων και η προαγωγή της ασφάλειας 
μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
του Eunese. Στο συγκεκριμένο σημείο όμως θα ήθελα να τονίσω ότι το κέντρο 
εργοθεραπείας στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής είναι πρωτοπόρο και είναι το μοναδικό στο 
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα που παρέχει υπηρεσίες εργοθεραπείας σε 
παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους που παρουσιάζουν κάποιο προσωρινό ή πρόβλημα 
υγείας ή και λειτουργικότητας, το οποίο επηρεάζει την καθημερινή και ανεξάρτητη 
διαβίωσή τους. Ο στόχος λοιπόν του Eunese είναι η ενημέρωση για απλές σχεδιαστικές 
λύσεις και οδηγίες τροποποίησης του οικιακού περιβάλλοντος. Εφόσον οι εργαζόμενοι 
έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους ηλικιωμένους στο χώρο ενός ΚΑΠΗ μπορούν να 
λειτουργήσουν ως διάμεσος και να μεταφέρουν τη χρήσιμη πληροφορία στον τελικό 
αποδέκτη. Δηλαδή στα ηλικιωμένα άτομα απλές σχεδιαστικές λύσεις, εύκολα εφαρμόσιμα 
προγράμματα που θα διευκολύνουν τον ηλικιωμένο να τροποποιήσει το οικιακό του 
περιβάλλον στόχο όπως είπαμε, την ασφάλεια του και την πρόληψη των πτώσεων. Το 
περίγραμμα της παρουσίασης περιλαμβάνει το μέγεθος του προβλήματος στην Ευρώπη 
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περισσότερα προκαλούνται στο υπνοδωμάτιο εξαιτίας αυτής της κίνησης, ότι βιαζόμαστε 
να σηκωθούμε από το κρεβάτι μας. Πάλι όχι πολλά μικρά χαλάκια, καλύτερα να είναι ένα 
και μεγάλο. Να τοποθετούμε τα ρούχα μας σε χώρους με εύκολη πρόσβαση, καλό είναι τα 
συρτάρια να μην είναι χαμηλότερα από το ύψος των γονάτων κι όχι ψηλότερα από το 
ύψος του στήθους, ώστε με αυτές τις κινήσεις να μη ζαλιζόμαστε. Πάντα να φοράνε οι 
ηλικιωμένοι παπούτσια με λεπτές αντιολισθητικές σόλες, όχι παντόφλες, όχι αθλητικά 
παπούτσια με κορδόνια κι όχι χοντρές σόλες. Τα ρούχα να μην είναι υπερβολικά μακριά ή 
φαρδιά, να μη χρησιμοποιούμε σατέν υφάσματα που γλιστράνε σεντόνια ή σκεπάσματα. 
Να υπάρχει σαφώς πολύ καλός φωτισμός και αν είναι εύκολο να αλλαχθούν οι λάμπες με 
μεγαλύτερης φωτεινότητας ή λάμπες φθορίου. Οι διακόπτες να είναι εύκολα προσβάσιμοι 
και καλύτερα να υπάρχουν δίπλα στο κρεβάτι στην περίπτωση που θέλουμε να πάμε 
τουαλέτα. Καλό είναι να υπάρχει φωτάκι νυκτός κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βέβαια 
ακόμα καλύτερα θα ήταν να υπάρχει ένας ανιχνευτής καπνού μέσα ή κοντά στο δωμάτιο, 
αν και τώρα πια θεωρώ ότι δεν καπνίζουμε μέσα στο υπνοδωμάτιο, αλλά υπάρχουν 
πολλοί ηλικιωμένοι που συνεχίζουν και καπνίζουν κι αυτό είναι ένας κίνδυνος μεγάλος. Η 
τηλεφωνική συσκευή να είναι δίπλα στο κρεβάτι και βέβαια ποτέ κάπνισμα στο κρεβάτι. 
Πάμε λοιπόν και στην κουζίνα. Πάλι φύλαξη των συχνά χρησιμοποιημένων αντικειμένων 
σε χώρους με εύκολη πρόσβαση, ώστε να μη χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε σκάλα ή 
σκαμνάκι για να τα φτάσουμε. Ποτέ καρέκλες για πρόσβαση στα ψηλά ντουλάπια, αλλά 
ένα σταθερό σκαμνί ή σκάλα, αν χρειαστεί. Οι κρεμάστρες για τις πετσέτες να είναι 
μακριά από τις εστίες της κουζίνας για την αποφυγή της πυρκαγιάς. Να αποθηκεύουμε τα 
απορρυπαντικά σε ξεχωριστούς αποθηκευτικούς χώρους από τα τρόφιμα, γιατί μπορεί να 
μπερδευτούμε και να ξεχάσουμε. Πάμε και στα γενικά στα οποία βέβαια πάντα μια 
τακτική σωματική άσκηση και το βάδισμα είναι το καλύτερο, ώστε να φροντίζουμε τον 
εαυτό μας για να διατηρούμαστε σε καλή και ισορροπημένη κατάσταση. Είναι σύνηθες 
φαινόμενο ότι μπορεί αλλάζοντας τα φάρμακα να κρατάμε τα προηγούμενα και τελικά σε 
ένα συρτάρι να υπάρχουν διαφόρων ειδών φάρμακα. Προσωπικά και με τη μητέρα μου το 
έπαθα, αρρώστησε κι άνοιξε ένα συρτάρι που νόμιζε ότι είχε το φαρμακείο στο σπίτι και 
πραγματικά δεν μπόρεσα να καταλάβω τελικά ποια φάρμακα έπαιρνε τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. Οι επισκέψεις στον οφθαλμίατρο τουλάχιστον να είναι μία φορά το 
χρόνο. Να υπάρχει ένας ομοιόμορφος φωτισμός στο σπίτι, προσθήκη φώτων σε 
σκοτεινούς χώρους και χρήση ελαφρών κουρτινών για πολύ φωτεινά παράθυρα ή 
πόρτες. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης με μεγάλους χαρακτήρες δίπλα σε κάθε τηλεφωνική 
συσκευή. Όπως είπαμε σε χαμηλό ύψος ή στο πάτωμα η τηλεφωνική συσκευή σε 
περίπτωση που κάποιος τη χρειαστεί και ενδεχόμενη χρήση συσκευής ειδοποίησης που 
μπορεί να καλέσει σε βοήθεια σε περίπτωση που κάποιος πέσει και δεν μπορεί να 
σηκωθεί. Για τη μεταφορά των αντικειμένων να φοράμε πάντα γερά, σταθερά παπούτσια 
και να κρατούμε το αντικείμενο κοντά στο σώμα μας. Πάλι θα έλεγα ότι τα βαριά 
αντικείμενα καλύτερα να τα σέρνουμε παρά να τα σηκώνουμε. Θα σας αναφέρω τα 
συνοπτικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση της σύντομης εκπαίδευσης των 
επαγγελματιών υγείας που εργάζονται με ηλικιωμένους.  Tο δείγμα ήταν 25 
επαγγελματίες υγείας από 13 κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων και από λέσχες 
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με προληπτικά μέτρα και συμβουλές, ενός οδηγού από το Α ως το Ω για τη διαμόρφωση 
ενός ασφαλούς σπιτιού και μιας τρισδιάστατης απεικόνισης ενός ασφαλούς οικιακού 
περιβάλλοντος για ηλικιωμένους. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στα μέτρα, στα απλά μέτρα 
πρόληψης. Κι αρχίζουμε λοιπόν ποια είναι αυτά που μπορούμε να προτείνουμε, κάποια 
απλά μέτρα  για την αποφυγή πτώσεων στους χώρους του σπιτιού στις σκάλες. Πάντα αν 
υπάρχει χαλί, να είναι καλά στερεωμένο και με βέργες. Οι σκάλες να είναι αντιολισθητικές 
και χωρίς χαλάκια. Ανεβαίνοντας μία σκάλα να κρατιόμαστε τουλάχιστον με το ένα χέρι 
μας από την κουπαστή κι επίσης να μην κουβαλάμε ποτέ αντικείμενα που μας εμποδίζουν 
να βλέπουμε το επόμενο σκαλοπάτι. Γερά στερεωμένες κουπαστές και στις δύο πλευρές 
της σκάλας. Είναι απαραίτητο βέβαια η αποφυγή χρήσης μικρών χαλιών. Διαφορετικά αν 
αυτά πρέπει να υπάρχουν, να είναι κολλημένα στο πάτωμα με ταιινία διπλής όψης. Σαφώς 
απομακρύνουμε όλα τα έπιπλα που μπορεί να υπάρχουν στα σκαλοπάτια, χαρτιά, βιβλία, 
ρούχα, παπούτσια κι αν είναι εύκολο να βάψουμε με έντονο χρώμα το μπροστινό τμήμα 
των σκαλοπατιών. Ο φωτισμός στην αρχή και στο τέλος της σκάλας είναι πάντα 
απαραίτητος και καλό είναι να είναι πάντα τα σκαλοπάτια καλά διατηρημένα και να μην 
είναι σπασμένα στις γωνίες. Προχωράμε λοιπόν στο καθιστικό. Απομακρύνουμε τα 
αντικείμενα που παρεμποδίζουν την άνετη μετακίνηση μέσα στο σπίτι. Προσπαθούμε να 
χρησιμοποιούμε ασύρματο τηλέφωνο και οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης να είναι σε 
εμφανή σημείο, ώστε σε περίπτωση που πέσει ο ηλικιωμένος να μπορεί να έχει στη 
διάθεσή του μία συσκευή. Η τηλεφωνική συσκευή καλό είναι να είναι σε χαμηλό ύψος ή 
ακόμα και στο πάτωμα, ώστε σε περίπτωση που κάποιος πέσει να μπορεί να 
τηλεφωνήσει σε κάποιον συγγενή του. Αποφεύγουμε πάντα και το τονίζουμε συνέχεια τη 
χρήση μικρών χαλιών, διαφορετικά θα πρέπει να είναι κολλημένα στο πάτωμα με ταινίες 
διπλής όψης. Τώρα κοιτάω και τον Πρόεδρο του τραπεζιού που είναι Ορθοπεδικός και 
νομίζω ότι η συμβουλή πάντα είναι σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί συνήθως οι 
ηλικιωμένοι έχουν και μία τάση ίσως και από παλιά να χρησιμοποιούν μικρά χαλάκια 
μέσα στο σπίτι. Πάμε στο μπάνιο. Στο μπάνιο λοιπόν καλό είναι να υπάρχουν γερές λαβές 
ασφαλείας στα σημεία της τουαλέτας και της μπανιέρας, να υπάρχει ένα σταθερό χαλάκι 
μπάνιου. Οι κρεμάστρες για τις πετσέτες και τα ράφια να είναι καλά στερεωμένα στον 
τοίχο, γιατί πραγματικά μπορούν να λειτουργήσουν κι ως λαβές. Πάντα στεγνό πάτωμα, 
φροντίζουμε να σφουγγαρίζεται, γιατί υπάρχει κίνδυνος του γλιστρήματος. Καλό θα είναι 
να υπάρχουν αντιολισθητικά λαστιχένια χαλάκια, βεντούζες στην μπανιέρα ή στο ντους. 
Για άτομα χωρίς καλή ισορροπία ένα καρεκλάκι και μια χειρολαβή για το ντους. Το 
συγκεκριμένο, ως εργοθεραπεύτρια θα έλεγα, ότι δεν είναι το κατάλληλο. Μάλλον θα 
λέγαμε μία σανίδα η οποία είναι στο ίδιο ύψος με την μπανιέρα, γιατί εδώ χρειάζεται να 
πηδήξεις στην μπανιερά για να μπεις μέσα με σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού. Το 
τηλέφωνο του μπάνιου να είναι σπιράλ και μεγάλου μήκους, ώστε να μπορούν οι κινήσεις 
αυτές να γίνονται πιο εύκολα. Καλό είναι να υπάρχει μία τηλεφωνική συσκευή σε 
περίπτωση ατυχήματος να μπορείς πάλι να επικοινωνήσεις. Πάμε στο υπνοδωμάτιο. 
Αργές κινήσεις πάντα, όταν σηκωνόμαστε από το κρεβάτι. Μερικά δευτερόλεπτα έχουμε 
αναμονή μέχρι να βεβαιωθούμε πως δε ζαλιζόμαστε. Αν θυμάστε τα περισσότερα 
ατυχήματα στο σπίτι, ενώ θα νομίζαμε ότι προκαλούνται μέσα στο μπάνιο, τα 

swma.indd   162 31/3/2010   4:30:32 µµ



163163

περισσότερα προκαλούνται στο υπνοδωμάτιο εξαιτίας αυτής της κίνησης, ότι βιαζόμαστε 
να σηκωθούμε από το κρεβάτι μας. Πάλι όχι πολλά μικρά χαλάκια, καλύτερα να είναι ένα 
και μεγάλο. Να τοποθετούμε τα ρούχα μας σε χώρους με εύκολη πρόσβαση, καλό είναι τα 
συρτάρια να μην είναι χαμηλότερα από το ύψος των γονάτων κι όχι ψηλότερα από το 
ύψος του στήθους, ώστε με αυτές τις κινήσεις να μη ζαλιζόμαστε. Πάντα να φοράνε οι 
ηλικιωμένοι παπούτσια με λεπτές αντιολισθητικές σόλες, όχι παντόφλες, όχι αθλητικά 
παπούτσια με κορδόνια κι όχι χοντρές σόλες. Τα ρούχα να μην είναι υπερβολικά μακριά ή 
φαρδιά, να μη χρησιμοποιούμε σατέν υφάσματα που γλιστράνε σεντόνια ή σκεπάσματα. 
Να υπάρχει σαφώς πολύ καλός φωτισμός και αν είναι εύκολο να αλλαχθούν οι λάμπες με 
μεγαλύτερης φωτεινότητας ή λάμπες φθορίου. Οι διακόπτες να είναι εύκολα προσβάσιμοι 
και καλύτερα να υπάρχουν δίπλα στο κρεβάτι στην περίπτωση που θέλουμε να πάμε 
τουαλέτα. Καλό είναι να υπάρχει φωτάκι νυκτός κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βέβαια 
ακόμα καλύτερα θα ήταν να υπάρχει ένας ανιχνευτής καπνού μέσα ή κοντά στο δωμάτιο, 
αν και τώρα πια θεωρώ ότι δεν καπνίζουμε μέσα στο υπνοδωμάτιο, αλλά υπάρχουν 
πολλοί ηλικιωμένοι που συνεχίζουν και καπνίζουν κι αυτό είναι ένας κίνδυνος μεγάλος. Η 
τηλεφωνική συσκευή να είναι δίπλα στο κρεβάτι και βέβαια ποτέ κάπνισμα στο κρεβάτι. 
Πάμε λοιπόν και στην κουζίνα. Πάλι φύλαξη των συχνά χρησιμοποιημένων αντικειμένων 
σε χώρους με εύκολη πρόσβαση, ώστε να μη χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε σκάλα ή 
σκαμνάκι για να τα φτάσουμε. Ποτέ καρέκλες για πρόσβαση στα ψηλά ντουλάπια, αλλά 
ένα σταθερό σκαμνί ή σκάλα, αν χρειαστεί. Οι κρεμάστρες για τις πετσέτες να είναι 
μακριά από τις εστίες της κουζίνας για την αποφυγή της πυρκαγιάς. Να αποθηκεύουμε τα 
απορρυπαντικά σε ξεχωριστούς αποθηκευτικούς χώρους από τα τρόφιμα, γιατί μπορεί να 
μπερδευτούμε και να ξεχάσουμε. Πάμε και στα γενικά στα οποία βέβαια πάντα μια 
τακτική σωματική άσκηση και το βάδισμα είναι το καλύτερο, ώστε να φροντίζουμε τον 
εαυτό μας για να διατηρούμαστε σε καλή και ισορροπημένη κατάσταση. Είναι σύνηθες 
φαινόμενο ότι μπορεί αλλάζοντας τα φάρμακα να κρατάμε τα προηγούμενα και τελικά σε 
ένα συρτάρι να υπάρχουν διαφόρων ειδών φάρμακα. Προσωπικά και με τη μητέρα μου το 
έπαθα, αρρώστησε κι άνοιξε ένα συρτάρι που νόμιζε ότι είχε το φαρμακείο στο σπίτι και 
πραγματικά δεν μπόρεσα να καταλάβω τελικά ποια φάρμακα έπαιρνε τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. Οι επισκέψεις στον οφθαλμίατρο τουλάχιστον να είναι μία φορά το 
χρόνο. Να υπάρχει ένας ομοιόμορφος φωτισμός στο σπίτι, προσθήκη φώτων σε 
σκοτεινούς χώρους και χρήση ελαφρών κουρτινών για πολύ φωτεινά παράθυρα ή 
πόρτες. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης με μεγάλους χαρακτήρες δίπλα σε κάθε τηλεφωνική 
συσκευή. Όπως είπαμε σε χαμηλό ύψος ή στο πάτωμα η τηλεφωνική συσκευή σε 
περίπτωση που κάποιος τη χρειαστεί και ενδεχόμενη χρήση συσκευής ειδοποίησης που 
μπορεί να καλέσει σε βοήθεια σε περίπτωση που κάποιος πέσει και δεν μπορεί να 
σηκωθεί. Για τη μεταφορά των αντικειμένων να φοράμε πάντα γερά, σταθερά παπούτσια 
και να κρατούμε το αντικείμενο κοντά στο σώμα μας. Πάλι θα έλεγα ότι τα βαριά 
αντικείμενα καλύτερα να τα σέρνουμε παρά να τα σηκώνουμε. Θα σας αναφέρω τα 
συνοπτικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση της σύντομης εκπαίδευσης των 
επαγγελματιών υγείας που εργάζονται με ηλικιωμένους.  Tο δείγμα ήταν 25 
επαγγελματίες υγείας από 13 κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων και από λέσχες 

162

με προληπτικά μέτρα και συμβουλές, ενός οδηγού από το Α ως το Ω για τη διαμόρφωση 
ενός ασφαλούς σπιτιού και μιας τρισδιάστατης απεικόνισης ενός ασφαλούς οικιακού 
περιβάλλοντος για ηλικιωμένους. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στα μέτρα, στα απλά μέτρα 
πρόληψης. Κι αρχίζουμε λοιπόν ποια είναι αυτά που μπορούμε να προτείνουμε, κάποια 
απλά μέτρα  για την αποφυγή πτώσεων στους χώρους του σπιτιού στις σκάλες. Πάντα αν 
υπάρχει χαλί, να είναι καλά στερεωμένο και με βέργες. Οι σκάλες να είναι αντιολισθητικές 
και χωρίς χαλάκια. Ανεβαίνοντας μία σκάλα να κρατιόμαστε τουλάχιστον με το ένα χέρι 
μας από την κουπαστή κι επίσης να μην κουβαλάμε ποτέ αντικείμενα που μας εμποδίζουν 
να βλέπουμε το επόμενο σκαλοπάτι. Γερά στερεωμένες κουπαστές και στις δύο πλευρές 
της σκάλας. Είναι απαραίτητο βέβαια η αποφυγή χρήσης μικρών χαλιών. Διαφορετικά αν 
αυτά πρέπει να υπάρχουν, να είναι κολλημένα στο πάτωμα με ταιινία διπλής όψης. Σαφώς 
απομακρύνουμε όλα τα έπιπλα που μπορεί να υπάρχουν στα σκαλοπάτια, χαρτιά, βιβλία, 
ρούχα, παπούτσια κι αν είναι εύκολο να βάψουμε με έντονο χρώμα το μπροστινό τμήμα 
των σκαλοπατιών. Ο φωτισμός στην αρχή και στο τέλος της σκάλας είναι πάντα 
απαραίτητος και καλό είναι να είναι πάντα τα σκαλοπάτια καλά διατηρημένα και να μην 
είναι σπασμένα στις γωνίες. Προχωράμε λοιπόν στο καθιστικό. Απομακρύνουμε τα 
αντικείμενα που παρεμποδίζουν την άνετη μετακίνηση μέσα στο σπίτι. Προσπαθούμε να 
χρησιμοποιούμε ασύρματο τηλέφωνο και οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης να είναι σε 
εμφανή σημείο, ώστε σε περίπτωση που πέσει ο ηλικιωμένος να μπορεί να έχει στη 
διάθεσή του μία συσκευή. Η τηλεφωνική συσκευή καλό είναι να είναι σε χαμηλό ύψος ή 
ακόμα και στο πάτωμα, ώστε σε περίπτωση που κάποιος πέσει να μπορεί να 
τηλεφωνήσει σε κάποιον συγγενή του. Αποφεύγουμε πάντα και το τονίζουμε συνέχεια τη 
χρήση μικρών χαλιών, διαφορετικά θα πρέπει να είναι κολλημένα στο πάτωμα με ταινίες 
διπλής όψης. Τώρα κοιτάω και τον Πρόεδρο του τραπεζιού που είναι Ορθοπεδικός και 
νομίζω ότι η συμβουλή πάντα είναι σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί συνήθως οι 
ηλικιωμένοι έχουν και μία τάση ίσως και από παλιά να χρησιμοποιούν μικρά χαλάκια 
μέσα στο σπίτι. Πάμε στο μπάνιο. Στο μπάνιο λοιπόν καλό είναι να υπάρχουν γερές λαβές 
ασφαλείας στα σημεία της τουαλέτας και της μπανιέρας, να υπάρχει ένα σταθερό χαλάκι 
μπάνιου. Οι κρεμάστρες για τις πετσέτες και τα ράφια να είναι καλά στερεωμένα στον 
τοίχο, γιατί πραγματικά μπορούν να λειτουργήσουν κι ως λαβές. Πάντα στεγνό πάτωμα, 
φροντίζουμε να σφουγγαρίζεται, γιατί υπάρχει κίνδυνος του γλιστρήματος. Καλό θα είναι 
να υπάρχουν αντιολισθητικά λαστιχένια χαλάκια, βεντούζες στην μπανιέρα ή στο ντους. 
Για άτομα χωρίς καλή ισορροπία ένα καρεκλάκι και μια χειρολαβή για το ντους. Το 
συγκεκριμένο, ως εργοθεραπεύτρια θα έλεγα, ότι δεν είναι το κατάλληλο. Μάλλον θα 
λέγαμε μία σανίδα η οποία είναι στο ίδιο ύψος με την μπανιέρα, γιατί εδώ χρειάζεται να 
πηδήξεις στην μπανιερά για να μπεις μέσα με σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού. Το 
τηλέφωνο του μπάνιου να είναι σπιράλ και μεγάλου μήκους, ώστε να μπορούν οι κινήσεις 
αυτές να γίνονται πιο εύκολα. Καλό είναι να υπάρχει μία τηλεφωνική συσκευή σε 
περίπτωση ατυχήματος να μπορείς πάλι να επικοινωνήσεις. Πάμε στο υπνοδωμάτιο. 
Αργές κινήσεις πάντα, όταν σηκωνόμαστε από το κρεβάτι. Μερικά δευτερόλεπτα έχουμε 
αναμονή μέχρι να βεβαιωθούμε πως δε ζαλιζόμαστε. Αν θυμάστε τα περισσότερα 
ατυχήματα στο σπίτι, ενώ θα νομίζαμε ότι προκαλούνται μέσα στο μπάνιο, τα 
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πως οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με ηλικιωμένους στην Ελλάδα είναι 
αισιόδοξοι ότι οι ηλικιωμένοι θα είναι δεκτικοί σε παρόμοιες παρεμβάσεις και ότι θα 
επωφεληθούν σημαντικά από αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Να ευχαριστήσουμε 
ιδιαίτερα την κυρία Καραμπέτσου, γιατί δεν μας έδωσε μόνο κάποιες γνώσεις που 
μπορούμε να τις εφαρμόσουμε ως αυτοδιοικητικοί, αλλά έδωσε και χρηστικές αξίες για 
όλους εμάς που με σηκωμένα τα πανιά πλέουμε χωρίς να το έχουμε καταλάβει προς την 
τρίτη ηλικία. Κλείνοντας το σημερινό τραπέζι θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους 
τους ομιλητές για τη σαφήνεια με την οποία παρουσίασαν τα θέματά τους. Να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Βλασσοπούλου, την Αντιδήμαρχο και Αναπληρώτρια 
Δημάρχου Πειραιά για την αρμονικότατη συνεργασία που είχαμε στο τραπέζι. Να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα έναν αφανή ήρωα του συνεδρίου μας, το συνάδελφο τον κύριο 
Καρβουνά. Πίσω από τους Δημάρχους υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τρέχουν πάρα 
πολύ. Τέλος να δώσω το λόγο στην κυρία Βλασσοπούλου για να κάνει το κλείσιμο της 
συνεδρίας μας. 

, Πρόεδρος ΔΣ Πειραιά (Συντονίστρια): Τελειώνοντας το 
πέμπτο συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα 
ήθελα εκ μέρους του Δημάρχου του κυρίου Φασούλα, να συγχαρώ τους εμπνευστές αυτού 
του πρωτοποριακού θεσμού, που είναι το Διαδημοτικό Δίκτυο. Ιδιαιτέρα τον Πρόεδρο 
του, τον κύριο Πατούλη κι όλους του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης τον κύριο 
Καρβουνά που μεσολάβησε, ώστε το συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, να γίνει 
σήμερα στον Πειραιά. Να ευχαριστήσω κι όλους τους ομιλητές που με απλά λόγια μας 
έδωσαν τα φώτα τους. Θα ήθελα να βγάλω σα συμπέρασμα όλης αυτής της διήμερης 
διαδικασίας, ότι βασική αρχή ενός εθνικού συστήματος υγείας είναι η πρόληψη. Πρόληψη 
με την ευρεία έννοια βέβαια, όπως διεξοδικά και εμπεριστατωμένα μας μίλησε χθες ο 
εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο κύριος Τσουρός και τον ευχαριστούμε 
πολύ. Είναι γεγονός ότι ο δρόμος για την πρόληψη είναι χωρίς τέλος. Εκείνο που 
προσπαθούμε είναι να βρούμε κάποια βήματα μεγάλα και καινούρια χωρίς όραμα. Όμως 
πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα είναι το όραμα και αυτό το όραμα για να τελεσφορήσει, 
νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση. Άρα η κεντρική κυβέρνηση κατά 
καιρούς πρέπει να κάνει τις τομές και τις θεωρήσεις της, γιατί ο θεσμός της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης οδηγεί σε αναδιανομή της εξουσίας και τροφοδοτεί σε αντιδράσεις και 
αγκυλώσεις από την κεντρική εξουσία πολλές φορές σε πισωγυρίσματα και σε λάθη, τα 
οποία πρέπει να αποφεύγονται. Πρέπει να τονίσουμε ότι γίνεται διαχρονικά και απ όλες 
τις κυβερνήσεις. Είναι γεγονός ότι αν πιστεύουμε ότι πεμπτουσία της Δημοκρατίας είναι η 
αποκέντρωση και μια μορφή της είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει οπωσδήποτε οι 
κυβερνώντες κατά καιρούς να σταθούν δίπλα μας σαν αρωγοί όχι απλώς με ευχολόγια. 
Πρέπει να μας βοηθήσουν σε όλους τους σχεδιασμούς μας, στις πρωτοβουλίες μας, στις 
δράσεις μας, στις θέσεις μας. Είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα εν μέρει χωλαίνουν και το 
πρόσφατο που αφαίρεσαν το 2% στους Δήμους, γιατί ορισμένοι Δήμοι είναι οι έχοντες και 
δε θέλω να πω ποιοι, αλλά είναι γεγονός ότι όλοι πάσχουμε από μια αφυδατωμένη 
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φιλίας των Αθηνών. Οι μετρήσεις πριν και μετά την παρέμβαση έγιναν σχετικά με τη 
σπουδαιότητα, τη σοβαρότητα και τις συνέπειες του προβλήματος και τα χαρακτηριστικά 
των ατυχημάτων. Έγινε αξιολόγηση της ποιότητας του υλικού και αξιολόγηση της 
χρησιμότητας της παρέμβασης. Η εκπαίδευση ήταν τετράωρη και χωρίστηκε σε τέσσερα 
βήματα με συμπλήρωση ερωτηματολογίου πριν την παρέμβαση, παρουσίαση του υλικού, 
συζήτηση σε μικρές ομάδες, και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου μετά την παρέμβαση. 
Όταν ρωτήθηκαν λοιπόν οι εργαζόμενοι αν έχουν εκπαιδευτεί σε ζητήματα σχετικά  με 
την πρόληψη των ατυχημάτων, περίπου οι μισοί απάντησαν θετικά. Από αυτούς που 
απάντησαν θετικά, οι μισοί είπαν ότι έχουν διδαχθεί στο πλαίσιο των σπουδών τους, ενώ 
οι υπόλοιποι από σεμινάρια συνεχιζόμενης διαβίωσης. Κάποιοι δεν απάντησαν καθόλου. 
Άλλοι ρωτήθηκαν αν στην καθημερινή τους εργασία προτείνουν στους ηλικιωμένους 
μέτρα πρόληψης ατυχημάτων, τα 2/3 απάντησαν θετικά, το 1/5 αρνητικά και κάποιοι δεν 
απάντησαν. Εδώ μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής: ότι πρώτον θα πρέπει να ενταχθεί 
πρόγραμμα ανάλογης εκπαίδευσης, όσον αφορά στην πρόληψη ατυχημάτων. Δεύτερον θα 
πρέπει οι εργαζόμενοι να ενισχύονται στο να παρακολουθούν σεμινάρια και 
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και τρίτον κάποιοι παρόλο που δεν είχαν λάβει καμία 
γνώση στη διάρκεια σπουδών τους προτείνουν μέτρα προληπτικά εμπειρικά, το οποίο 
σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα κι ορθά. Όσον αφορά λοιπόν τη σπουδαιότητα, τη 
σοβαρότητα και τις συνέπειες του προβλήματος των ατυχημάτων στην αξιολόγηση, 
ρωτήθηκαν πριν και μετά όσον αφορά τη συχνότητα των ατυχημάτων, τις γνώσεις τους 
για τη σοβαρότητα, για τις συνέπειες στην υγεία του ηλικιωμένου, τις συνέπειες στον 
καθημερινό τρόπο της ζωής τους και τις συνέπειες για τις δομές υγείας. Εκεί οι μετρήσεις 
ήταν περίπου όσο και μετά την αξιολόγηση, διότι έτσι κι αλλιώς είναι ευαισθητοποιημένοι 
και ενήμεροι με όλα αυτά. Σχετικά με την αυτοαξιολόγηση για τους παράγοντες κινδύνου, 
τον τόπο ατυχημάτων και τους μηχανισμούς των τραυματισμών και τη σοβαρότητα του 
τραυματισμού ανά τύπο ατυχήματος με μία εξαίρεση τους παράγοντες κινδύνου, όλες οι 
μετρήσεις ήταν αρκετά υψηλές. Η χρησιμότητα του πακέτου πληροφοριών ζητήθηκε ως 
προς τρεις αναφορές, τον εαυτό τους, τους συναδέλφους τους και τους ηλικιωμένους 
σχετικά με τη σοβαρότητα των ατυχημάτων, με τη βελτίωση των γνώσεων για την 
πρόληψη των ατυχημάτων, με την αύξηση των δεξιοτήτων για να προταθούν και να 
εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα. Όσον αφορά στην ποιότητα του πακέτου πληροφοριών, 
όλη η αξιολόγηση βαθμολογήθηκε πολύ θετικά. Εκτός βέβαια από την τρισδιάστατη 
απεικόνιση για το λόγο ότι η τρισδιάστατη απεικόνιση παρουσιάζει ένα σπίτι ατόμου με 
σοβαρά κινητικά προβλήματα. Επομένως δεν αφορά τους ενεργούς ηλικιωμένους που 
είναι μέλη ενός Κ.Α.Π.Η. Τελειώνοντας λοιπόν, θα λέγαμε ότι η διαδικασία εκτιμήθηκε 
ιδιαίτερα από τους εργαζόμενους και η ιδέα της προσέγγισης ηλικιωμένων μέσω των 
επαγγελματιών, είναι πράγματι μια πολύ καλή πρόταση. Οι βραχείας διαρκείας 
εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάρτισης, βρίσκουν σύμφωνους τους 
επαγγελματίες υγείας. Συμπεραίνοντας θα λέγαμε ότι οι ευαισθητοποιημένοι 
επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με ηλικιωμένους, εκφράζουν ανοιχτά την προθυμία 
τους να συμμετέχουν σε μικρής διάρκειας εκπαιδεύσεις, σε θέματα ασφάλειας σπιτιού. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης της διαδικασίας που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα, δείχνουν 
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πως οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με ηλικιωμένους στην Ελλάδα είναι 
αισιόδοξοι ότι οι ηλικιωμένοι θα είναι δεκτικοί σε παρόμοιες παρεμβάσεις και ότι θα 
επωφεληθούν σημαντικά από αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Να ευχαριστήσουμε 
ιδιαίτερα την κυρία Καραμπέτσου, γιατί δεν μας έδωσε μόνο κάποιες γνώσεις που 
μπορούμε να τις εφαρμόσουμε ως αυτοδιοικητικοί, αλλά έδωσε και χρηστικές αξίες για 
όλους εμάς που με σηκωμένα τα πανιά πλέουμε χωρίς να το έχουμε καταλάβει προς την 
τρίτη ηλικία. Κλείνοντας το σημερινό τραπέζι θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους 
τους ομιλητές για τη σαφήνεια με την οποία παρουσίασαν τα θέματά τους. Να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Βλασσοπούλου, την Αντιδήμαρχο και Αναπληρώτρια 
Δημάρχου Πειραιά για την αρμονικότατη συνεργασία που είχαμε στο τραπέζι. Να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα έναν αφανή ήρωα του συνεδρίου μας, το συνάδελφο τον κύριο 
Καρβουνά. Πίσω από τους Δημάρχους υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τρέχουν πάρα 
πολύ. Τέλος να δώσω το λόγο στην κυρία Βλασσοπούλου για να κάνει το κλείσιμο της 
συνεδρίας μας. 

, Πρόεδρος ΔΣ Πειραιά (Συντονίστρια): Τελειώνοντας το 
πέμπτο συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα 
ήθελα εκ μέρους του Δημάρχου του κυρίου Φασούλα, να συγχαρώ τους εμπνευστές αυτού 
του πρωτοποριακού θεσμού, που είναι το Διαδημοτικό Δίκτυο. Ιδιαιτέρα τον Πρόεδρο 
του, τον κύριο Πατούλη κι όλους του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης τον κύριο 
Καρβουνά που μεσολάβησε, ώστε το συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, να γίνει 
σήμερα στον Πειραιά. Να ευχαριστήσω κι όλους τους ομιλητές που με απλά λόγια μας 
έδωσαν τα φώτα τους. Θα ήθελα να βγάλω σα συμπέρασμα όλης αυτής της διήμερης 
διαδικασίας, ότι βασική αρχή ενός εθνικού συστήματος υγείας είναι η πρόληψη. Πρόληψη 
με την ευρεία έννοια βέβαια, όπως διεξοδικά και εμπεριστατωμένα μας μίλησε χθες ο 
εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο κύριος Τσουρός και τον ευχαριστούμε 
πολύ. Είναι γεγονός ότι ο δρόμος για την πρόληψη είναι χωρίς τέλος. Εκείνο που 
προσπαθούμε είναι να βρούμε κάποια βήματα μεγάλα και καινούρια χωρίς όραμα. Όμως 
πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα είναι το όραμα και αυτό το όραμα για να τελεσφορήσει, 
νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση. Άρα η κεντρική κυβέρνηση κατά 
καιρούς πρέπει να κάνει τις τομές και τις θεωρήσεις της, γιατί ο θεσμός της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης οδηγεί σε αναδιανομή της εξουσίας και τροφοδοτεί σε αντιδράσεις και 
αγκυλώσεις από την κεντρική εξουσία πολλές φορές σε πισωγυρίσματα και σε λάθη, τα 
οποία πρέπει να αποφεύγονται. Πρέπει να τονίσουμε ότι γίνεται διαχρονικά και απ όλες 
τις κυβερνήσεις. Είναι γεγονός ότι αν πιστεύουμε ότι πεμπτουσία της Δημοκρατίας είναι η 
αποκέντρωση και μια μορφή της είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει οπωσδήποτε οι 
κυβερνώντες κατά καιρούς να σταθούν δίπλα μας σαν αρωγοί όχι απλώς με ευχολόγια. 
Πρέπει να μας βοηθήσουν σε όλους τους σχεδιασμούς μας, στις πρωτοβουλίες μας, στις 
δράσεις μας, στις θέσεις μας. Είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα εν μέρει χωλαίνουν και το 
πρόσφατο που αφαίρεσαν το 2% στους Δήμους, γιατί ορισμένοι Δήμοι είναι οι έχοντες και 
δε θέλω να πω ποιοι, αλλά είναι γεγονός ότι όλοι πάσχουμε από μια αφυδατωμένη 
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φιλίας των Αθηνών. Οι μετρήσεις πριν και μετά την παρέμβαση έγιναν σχετικά με τη 
σπουδαιότητα, τη σοβαρότητα και τις συνέπειες του προβλήματος και τα χαρακτηριστικά 
των ατυχημάτων. Έγινε αξιολόγηση της ποιότητας του υλικού και αξιολόγηση της 
χρησιμότητας της παρέμβασης. Η εκπαίδευση ήταν τετράωρη και χωρίστηκε σε τέσσερα 
βήματα με συμπλήρωση ερωτηματολογίου πριν την παρέμβαση, παρουσίαση του υλικού, 
συζήτηση σε μικρές ομάδες, και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου μετά την παρέμβαση. 
Όταν ρωτήθηκαν λοιπόν οι εργαζόμενοι αν έχουν εκπαιδευτεί σε ζητήματα σχετικά  με 
την πρόληψη των ατυχημάτων, περίπου οι μισοί απάντησαν θετικά. Από αυτούς που 
απάντησαν θετικά, οι μισοί είπαν ότι έχουν διδαχθεί στο πλαίσιο των σπουδών τους, ενώ 
οι υπόλοιποι από σεμινάρια συνεχιζόμενης διαβίωσης. Κάποιοι δεν απάντησαν καθόλου. 
Άλλοι ρωτήθηκαν αν στην καθημερινή τους εργασία προτείνουν στους ηλικιωμένους 
μέτρα πρόληψης ατυχημάτων, τα 2/3 απάντησαν θετικά, το 1/5 αρνητικά και κάποιοι δεν 
απάντησαν. Εδώ μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής: ότι πρώτον θα πρέπει να ενταχθεί 
πρόγραμμα ανάλογης εκπαίδευσης, όσον αφορά στην πρόληψη ατυχημάτων. Δεύτερον θα 
πρέπει οι εργαζόμενοι να ενισχύονται στο να παρακολουθούν σεμινάρια και 
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και τρίτον κάποιοι παρόλο που δεν είχαν λάβει καμία 
γνώση στη διάρκεια σπουδών τους προτείνουν μέτρα προληπτικά εμπειρικά, το οποίο 
σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα κι ορθά. Όσον αφορά λοιπόν τη σπουδαιότητα, τη 
σοβαρότητα και τις συνέπειες του προβλήματος των ατυχημάτων στην αξιολόγηση, 
ρωτήθηκαν πριν και μετά όσον αφορά τη συχνότητα των ατυχημάτων, τις γνώσεις τους 
για τη σοβαρότητα, για τις συνέπειες στην υγεία του ηλικιωμένου, τις συνέπειες στον 
καθημερινό τρόπο της ζωής τους και τις συνέπειες για τις δομές υγείας. Εκεί οι μετρήσεις 
ήταν περίπου όσο και μετά την αξιολόγηση, διότι έτσι κι αλλιώς είναι ευαισθητοποιημένοι 
και ενήμεροι με όλα αυτά. Σχετικά με την αυτοαξιολόγηση για τους παράγοντες κινδύνου, 
τον τόπο ατυχημάτων και τους μηχανισμούς των τραυματισμών και τη σοβαρότητα του 
τραυματισμού ανά τύπο ατυχήματος με μία εξαίρεση τους παράγοντες κινδύνου, όλες οι 
μετρήσεις ήταν αρκετά υψηλές. Η χρησιμότητα του πακέτου πληροφοριών ζητήθηκε ως 
προς τρεις αναφορές, τον εαυτό τους, τους συναδέλφους τους και τους ηλικιωμένους 
σχετικά με τη σοβαρότητα των ατυχημάτων, με τη βελτίωση των γνώσεων για την 
πρόληψη των ατυχημάτων, με την αύξηση των δεξιοτήτων για να προταθούν και να 
εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα. Όσον αφορά στην ποιότητα του πακέτου πληροφοριών, 
όλη η αξιολόγηση βαθμολογήθηκε πολύ θετικά. Εκτός βέβαια από την τρισδιάστατη 
απεικόνιση για το λόγο ότι η τρισδιάστατη απεικόνιση παρουσιάζει ένα σπίτι ατόμου με 
σοβαρά κινητικά προβλήματα. Επομένως δεν αφορά τους ενεργούς ηλικιωμένους που 
είναι μέλη ενός Κ.Α.Π.Η. Τελειώνοντας λοιπόν, θα λέγαμε ότι η διαδικασία εκτιμήθηκε 
ιδιαίτερα από τους εργαζόμενους και η ιδέα της προσέγγισης ηλικιωμένων μέσω των 
επαγγελματιών, είναι πράγματι μια πολύ καλή πρόταση. Οι βραχείας διαρκείας 
εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάρτισης, βρίσκουν σύμφωνους τους 
επαγγελματίες υγείας. Συμπεραίνοντας θα λέγαμε ότι οι ευαισθητοποιημένοι 
επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με ηλικιωμένους, εκφράζουν ανοιχτά την προθυμία 
τους να συμμετέχουν σε μικρής διάρκειας εκπαιδεύσεις, σε θέματα ασφάλειας σπιτιού. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης της διαδικασίας που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα, δείχνουν 
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όλους μας μέσα από τη δική του συμβολή. Επίσης και τους άλλους συνεργάτες του Δήμου 
Πειραιά, όπως την κυρία Βλασσοπούλου, η οποία θεωρώ ότι ίσως είναι και η 
μακροβιότερη σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αλλά αυτό σημαίνει ότι σας τιμά η 
εμπειρία την οποία έχετε και την οποίαν συνεχώς μεταδίδεται στην κοινωνία, όσον 
αφορά τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα βεβαίως να πω με πολύ 
σύντομα λόγια τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου, τα οποία νομίζω ότι μας έκαναν 
ακόμα σοφότερους από αυτό το οποίο είχαμε ως γνώση μέχρι χθες το μεσημέρι. 
Καταρχήν νομίζω ότι η θεματολογία, η οποία δεν μπορεί να τελειώσει για τα ζητήματα της 
πρόληψης ήταν σημαντικά μελετημένη, ώστε να αναφέρεται σε ζητήματα που άπτονται 
της κοινωνίας μας και του προβληματισμού. Νομίζω ότι είναι πρώτα σε επικινδυνότητα, 
εάν δε ληφθούν προληπτικά μέτρα ή σε σημαντικότητα όσον αφορά την επικαιρότητα 
τους. Πρώτα ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η προαγωγή της υγείας, με 
αυτό ξεκίνησε η σημερινή ημέρα. Η πρόληψη ατυχημάτων και οστεοπόρωσης που 
άπτεται των ζητημάτων της τρίτης ηλικίας και βεβαίως θεωρούμε ότι για το θέμα αυτό 
έχει πολλά ακόμα να πει η Τοπική Αυτοδιοίκηση προς τις κοινωνίες. Η διατροφή και τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα ζητήματα που άπτονται της ποιότητας, αλλά και της ίδιας της 
ζωής, αν και εφόσον κανείς μπορέσει να αντιληφθεί με ποιους τρόπους θα πρέπει να ζει, 
να διατρέφεται, αλλά γενικότερα ως στάση ζωής να κρατά για τον ίδιο και την οικογένεια 
του. Ο σακχαρώδης διαβήτης και η σύγχρονη μεταβολική επιδημία είναι κάτι το οποίο 
προλαμβάνεται κι εφόσον προληφθεί δε θα αντιμετωπίσει πολλές ασθένειες κάποιος, που 
ενδεχομένως να τύχει αυτής της πάθησης. Νεότερα δεδομένα και πρόληψη των 
γυναικολογικών καρκίνων όπου εκεί αντιληφθήκαμε όλοι μας ότι εκτός από την πρόληψη 
υπάρχει και η ίδια η επιστήμη που δίνει απαντήσεις με προληπτικούς τρόπους. Εκτός του 
ΠΑΠ τεστ, το οποίο είναι διαδομένο και γνωστό σε όλους μας, είναι και ο εμβολιασμός, μια 
καινούρια ιατρική γνώση, που τα ίδια τα ταμεία και στη χώρα μας έχουν αντιληφθεί τη 
σημαντικότητα του έγκαιρου εμβολιασμού των νεαρών γυναικών, ώστε να μην 
παθήσουν. Οι δράσεις τέλος πρόληψης στους Δήμους και τα ζητήματα που άπτονται των 
δήμων και των προληπτικών προγραμμάτων σε ατομικό επίπεδο και προσπαθούν 
ανώνυμοι και αθόρυβοι συντελεστές της τοπικής κοινωνίας, όπως και ο κύριος 
Κασιδιάρης, που άκουσα και η κυρία Καραμπέτσου, άνθρωποι των Κ.Α.Π.Η. και της 
γνώσης που προσφέρουν στην τρίτη ηλικία και στη λειτουργία τους αλλά και οι άλλοι 
ομιλητές από την περιφέρεια της χώρας μας όπου εκεί δίνουν το δικό τους αγώνα. Ο 
αγώνας αυτός χρειάζεται βοήθεια και πιστεύουμε ότι η κεντρική εξουσία θα πρέπει να 
δώσει επιτελούς τη δική της σφραγίδα για ένα υγειονομικό σύστημα, το οποίο να είναι 
καθολικό και σύγχρονο για κάθε πολίτη που ζει σε αυτή τη χώρα. Εμείς ως Διαδημοτικό 
Δίκτυο δίνουμε τη δική μας σφραγίδα, τη δική μας προσπάθεια. Είναι σίγουρο ότι δεν 
μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κράτος κι ούτε φιλοδοξία μας είναι αυτή. Μπορούμε 
όμως επικουρικά να βοηθήσουμε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στην 
περιφέρεια και ουσιαστικά μέσα από το δικό μας πολιτικό λόγο να πιέσουμε, ώστε 
επιτέλους το κράτος, οι εκάστοτε κυβερνώντες, να καταλάβουν ότι η υγεία δεν ξεκινά από 
τη θεραπεία της ασθένειας, ξεκινάει από την πρόληψη. Κι εκεί ακριβώς η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση δίνει δείγματα γραφής ότι είναι έτοιμη να αναλάβει αυτό το ρόλο. Χθες 
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οικονομία. Όσο και να θέλουμε και να ονειρευόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να 
φτιάξουμε, δυστυχώς μένουμε μόνο σε όνειρα. Γεγονός είναι ότι εμείς οφείλουμε οι 
πρωτοβουλίες μας αυτές να είναι πρωτοπόρες, προοδευτικές, αποτελεσματικές και πάντα 
οραματικές και δε θα πάψουμε ούτε να ονειρευόμαστε, ούτε να οραματιζόμαστε. 
Ευχαριστώ πολύ. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Το πέμπτο συνέδριο 
λήγει απόψε. Δε συνηθίζεται απλώς, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό το κλείσιμο και τα 
συμπεράσματα να μας τα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου, ο 
Δήμαρχος Αμαρουσίου, ο στυλοβάτης νομίζω του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. 

Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος 
Αμαρουσίου: Καταρχήν να συγχαρώ για την 
διεκπεραίωση αυτού του σημαντικού τραπεζιού, το 
οποίο παρακολούθησα σε ένα κομμάτι του. Νομίζω ότι 
φανερώνει την υψηλή ποιότητα όχι μόνο των 
συμμετεχόντων, αλλά και αυτών που ανέλαβαν τη 
διαδικασία να προεδρεύσουν στο φετινό συνέδριο μας. 
Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους 
συμμετέχοντες στη διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου, 
που ήταν πολλοί και σημαντικοί άνθρωποι της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ο καθένας με τη δική του ιδιαίτερη σημαντική σφραγίδα και τη δική του 
σημαντική ιστορία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, οι οποίοι ήρθαν 
ιδιαίτερα προετοιμασμένοι με τις γνώσεις τους για να συμμετέχουν στα τραπέζια του 
συνεδρίου μας. Επίσης και τους Προέδρους όλων των τραπεζιών, οι οποίοι έδειξαν για 
άλλη μία φορά ότι γνωρίζουν πως μπορεί να απορροφήσει κανείς και να βγάλει χρήσιμα 
συμπεράσματα για όλους μας, μέσα από τη γνώση που θέλει να μεταδώσει ο ομιλητής. 
Χρειάζεται όμως και το ερέθισμά του. Πράγματι, ολοκληρώνεται το 5ο Συνέδριο του 
Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αυτό που μπορεί κανείς 
να πει μονολεκτικά γι' αυτό το συνέδριο είναι ότι ήταν επιτυχημένο συνέδριο. Θα ήθελα 
να εκφράσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των μελών του 
Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις ιδιαίτερες ευχαριστίες 
μας και την ικανοποίησή μας απέναντι στο φιλόξενο Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη 
Φασούλα, που στην όμορφη πόλη του μας φιλοξένησε το συνέδριο αυτό. Βεβαίως όπως 
πολύ σωστά ειπώθηκε και πριν από τον κύριο Γαβρά, πίσω από ανθρώπους που είναι 
στην πυραμίδα επάνω βρίσκονται σημαντικοί εκπρόσωποι τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν 
τη διεξαγωγή της πολιτικής βούλησης. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
εκείνους τους συνεργάτες του Παναγιώτη Φασούλα, οι οποίοι μπόρεσαν να αντιληφθούν 
τη σημαντικότητα του Διαδημοτικού Δικτύου πολύ γρήγορα μέσα από τη συμμετοχή ως 
μέλη, αλλά και τη δυνατότητα της διεξαγωγής ενός σημαντικού για εμάς ετήσιου 
συνεδρίου. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ στο φίλο μου εδώ και πολλά χρόνια, 
συνάδελφο και εις διπλούν συνάδελφο ως τοπικό αυτοδιοικητικό, το Νίκο Καρβουνά, ο 
οποίος πράγματι έδωσε την ψυχή του, την καρδιά του και μας έβγαλε ασπροπρόσωπους 
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όλους μας μέσα από τη δική του συμβολή. Επίσης και τους άλλους συνεργάτες του Δήμου 
Πειραιά, όπως την κυρία Βλασσοπούλου, η οποία θεωρώ ότι ίσως είναι και η 
μακροβιότερη σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αλλά αυτό σημαίνει ότι σας τιμά η 
εμπειρία την οποία έχετε και την οποίαν συνεχώς μεταδίδεται στην κοινωνία, όσον 
αφορά τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα βεβαίως να πω με πολύ 
σύντομα λόγια τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου, τα οποία νομίζω ότι μας έκαναν 
ακόμα σοφότερους από αυτό το οποίο είχαμε ως γνώση μέχρι χθες το μεσημέρι. 
Καταρχήν νομίζω ότι η θεματολογία, η οποία δεν μπορεί να τελειώσει για τα ζητήματα της 
πρόληψης ήταν σημαντικά μελετημένη, ώστε να αναφέρεται σε ζητήματα που άπτονται 
της κοινωνίας μας και του προβληματισμού. Νομίζω ότι είναι πρώτα σε επικινδυνότητα, 
εάν δε ληφθούν προληπτικά μέτρα ή σε σημαντικότητα όσον αφορά την επικαιρότητα 
τους. Πρώτα ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η προαγωγή της υγείας, με 
αυτό ξεκίνησε η σημερινή ημέρα. Η πρόληψη ατυχημάτων και οστεοπόρωσης που 
άπτεται των ζητημάτων της τρίτης ηλικίας και βεβαίως θεωρούμε ότι για το θέμα αυτό 
έχει πολλά ακόμα να πει η Τοπική Αυτοδιοίκηση προς τις κοινωνίες. Η διατροφή και τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα ζητήματα που άπτονται της ποιότητας, αλλά και της ίδιας της 
ζωής, αν και εφόσον κανείς μπορέσει να αντιληφθεί με ποιους τρόπους θα πρέπει να ζει, 
να διατρέφεται, αλλά γενικότερα ως στάση ζωής να κρατά για τον ίδιο και την οικογένεια 
του. Ο σακχαρώδης διαβήτης και η σύγχρονη μεταβολική επιδημία είναι κάτι το οποίο 
προλαμβάνεται κι εφόσον προληφθεί δε θα αντιμετωπίσει πολλές ασθένειες κάποιος, που 
ενδεχομένως να τύχει αυτής της πάθησης. Νεότερα δεδομένα και πρόληψη των 
γυναικολογικών καρκίνων όπου εκεί αντιληφθήκαμε όλοι μας ότι εκτός από την πρόληψη 
υπάρχει και η ίδια η επιστήμη που δίνει απαντήσεις με προληπτικούς τρόπους. Εκτός του 
ΠΑΠ τεστ, το οποίο είναι διαδομένο και γνωστό σε όλους μας, είναι και ο εμβολιασμός, μια 
καινούρια ιατρική γνώση, που τα ίδια τα ταμεία και στη χώρα μας έχουν αντιληφθεί τη 
σημαντικότητα του έγκαιρου εμβολιασμού των νεαρών γυναικών, ώστε να μην 
παθήσουν. Οι δράσεις τέλος πρόληψης στους Δήμους και τα ζητήματα που άπτονται των 
δήμων και των προληπτικών προγραμμάτων σε ατομικό επίπεδο και προσπαθούν 
ανώνυμοι και αθόρυβοι συντελεστές της τοπικής κοινωνίας, όπως και ο κύριος 
Κασιδιάρης, που άκουσα και η κυρία Καραμπέτσου, άνθρωποι των Κ.Α.Π.Η. και της 
γνώσης που προσφέρουν στην τρίτη ηλικία και στη λειτουργία τους αλλά και οι άλλοι 
ομιλητές από την περιφέρεια της χώρας μας όπου εκεί δίνουν το δικό τους αγώνα. Ο 
αγώνας αυτός χρειάζεται βοήθεια και πιστεύουμε ότι η κεντρική εξουσία θα πρέπει να 
δώσει επιτελούς τη δική της σφραγίδα για ένα υγειονομικό σύστημα, το οποίο να είναι 
καθολικό και σύγχρονο για κάθε πολίτη που ζει σε αυτή τη χώρα. Εμείς ως Διαδημοτικό 
Δίκτυο δίνουμε τη δική μας σφραγίδα, τη δική μας προσπάθεια. Είναι σίγουρο ότι δεν 
μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κράτος κι ούτε φιλοδοξία μας είναι αυτή. Μπορούμε 
όμως επικουρικά να βοηθήσουμε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στην 
περιφέρεια και ουσιαστικά μέσα από το δικό μας πολιτικό λόγο να πιέσουμε, ώστε 
επιτέλους το κράτος, οι εκάστοτε κυβερνώντες, να καταλάβουν ότι η υγεία δεν ξεκινά από 
τη θεραπεία της ασθένειας, ξεκινάει από την πρόληψη. Κι εκεί ακριβώς η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση δίνει δείγματα γραφής ότι είναι έτοιμη να αναλάβει αυτό το ρόλο. Χθες 
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οικονομία. Όσο και να θέλουμε και να ονειρευόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να 
φτιάξουμε, δυστυχώς μένουμε μόνο σε όνειρα. Γεγονός είναι ότι εμείς οφείλουμε οι 
πρωτοβουλίες μας αυτές να είναι πρωτοπόρες, προοδευτικές, αποτελεσματικές και πάντα 
οραματικές και δε θα πάψουμε ούτε να ονειρευόμαστε, ούτε να οραματιζόμαστε. 
Ευχαριστώ πολύ. 

, Μέλος ΔΣ ΔΔΥ, ΔΣ Αγ. Παρασκευής (Συντονιστής): Το πέμπτο συνέδριο 
λήγει απόψε. Δε συνηθίζεται απλώς, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό το κλείσιμο και τα 
συμπεράσματα να μας τα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου, ο 
Δήμαρχος Αμαρουσίου, ο στυλοβάτης νομίζω του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. 

Πρόεδρος ΔΣ ΔΔΥ, Δήμαρχος 
Αμαρουσίου: Καταρχήν να συγχαρώ για την 
διεκπεραίωση αυτού του σημαντικού τραπεζιού, το 
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συμμετεχόντων, αλλά και αυτών που ανέλαβαν τη 
διαδικασία να προεδρεύσουν στο φετινό συνέδριο μας. 
Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους 
συμμετέχοντες στη διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου, 
που ήταν πολλοί και σημαντικοί άνθρωποι της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ο καθένας με τη δική του ιδιαίτερη σημαντική σφραγίδα και τη δική του 
σημαντική ιστορία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, οι οποίοι ήρθαν 
ιδιαίτερα προετοιμασμένοι με τις γνώσεις τους για να συμμετέχουν στα τραπέζια του 
συνεδρίου μας. Επίσης και τους Προέδρους όλων των τραπεζιών, οι οποίοι έδειξαν για 
άλλη μία φορά ότι γνωρίζουν πως μπορεί να απορροφήσει κανείς και να βγάλει χρήσιμα 
συμπεράσματα για όλους μας, μέσα από τη γνώση που θέλει να μεταδώσει ο ομιλητής. 
Χρειάζεται όμως και το ερέθισμά του. Πράγματι, ολοκληρώνεται το 5ο Συνέδριο του 
Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αυτό που μπορεί κανείς 
να πει μονολεκτικά γι' αυτό το συνέδριο είναι ότι ήταν επιτυχημένο συνέδριο. Θα ήθελα 
να εκφράσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των μελών του 
Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις ιδιαίτερες ευχαριστίες 
μας και την ικανοποίησή μας απέναντι στο φιλόξενο Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη 
Φασούλα, που στην όμορφη πόλη του μας φιλοξένησε το συνέδριο αυτό. Βεβαίως όπως 
πολύ σωστά ειπώθηκε και πριν από τον κύριο Γαβρά, πίσω από ανθρώπους που είναι 
στην πυραμίδα επάνω βρίσκονται σημαντικοί εκπρόσωποι τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν 
τη διεξαγωγή της πολιτικής βούλησης. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
εκείνους τους συνεργάτες του Παναγιώτη Φασούλα, οι οποίοι μπόρεσαν να αντιληφθούν 
τη σημαντικότητα του Διαδημοτικού Δικτύου πολύ γρήγορα μέσα από τη συμμετοχή ως 
μέλη, αλλά και τη δυνατότητα της διεξαγωγής ενός σημαντικού για εμάς ετήσιου 
συνεδρίου. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ στο φίλο μου εδώ και πολλά χρόνια, 
συνάδελφο και εις διπλούν συνάδελφο ως τοπικό αυτοδιοικητικό, το Νίκο Καρβουνά, ο 
οποίος πράγματι έδωσε την ψυχή του, την καρδιά του και μας έβγαλε ασπροπρόσωπους 
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παραμεθόρια  περιφερειακή και πολύ όμορφη περιοχή της χώρας μας, έγινε μία 
εκστρατεία με πεντακόσιες χιλιάδες φυλλάδια και τριακόσιες χιλιάδες σε πέντε 
διαφορετικές γλώσσες. Μιλούσαν ενημερωτικά για το θέμα της Ηπατίτιδας Β μέσα από 
μία οργανωμένη εκστρατεία που έγινε με βαν, με επιστήμονες και σε συνεργασία με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και με το Πανεπιστήμιο Θράκης. 
Αυτή η εκστρατεία συνεχίζεται για το κομμάτι της Δυτικής Αττικής σε μία βδομάδα από 
σήμερα, ώστε κατόπιν να πάμε και σε άλλα σημεία της χώρας μας. Παράλληλα έχουμε 
ξεκινήσει μία πανελλαδική εκστρατεία για τον καρκίνο της μήτρας μαζί με τον Μ.Κ.Ο. 
«Αγκαλιάζω» που νομίζω ότι κι αυτοί συμβάλλουν σημαντικά στο κομμάτι της 
ενημέρωσης. Επίσης υπήρξε και συνεχίζεται το πρόγραμμα οστεοπόρωσης όπου ένα 
screening πληθυσμού γίνεται σε συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως στην περιφέρεια, μαζί με 
μηχάνημα screening οστεοπόρωσης. Βεβαίως οφείλω κι εδώ να πω ένα ευχαριστώ στο 
συνεργάτη μου στο δήμο, υπεύθυνο του Δημοτικού μας Πολυϊατρείου, του κυρίου Αντώνη 
Παρτσινέβελου, Ορθοπεδικού όπου πράγματι τον έχω φορτώσει επίμονα κι επίπονα. Έχει 
κάνει όμως ένα σημαντικό έργο σε αυτή την προσπάθεια και το οποίο πιστεύουμε ότι σε 
τακτά χρονικά διαστήματα θα συνεχίσουμε κι σε άλλα σημεία της χώρας μας. Επίσης 
είδατε ότι χθες, δείξαμε ένα κομμάτι μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Αυτό είναι μία 
προσπάθεια που θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες. Δείξαμε ένα δείγμα, όπως ακριβώς 
πιστεύουμε ότι μέσα από τηλεοπτικές ουσιαστικές, διακριτές κι επιστημονικά 
τεκμηριωμένες εκπομπές που να μιλάνε για την πρόληψη, μπορούν να σηματοδοτήσουν 
με έναν άλλο τρόπο, πως ακριβώς πιστεύουμε την ενημέρωση. Θεωρούμε ότι ως 
Διαδημοτικό Δίκτυο πολύ σύντομα θα τα καταφέρουμε. Δε θέλω να πω κάτι περισσότερο, 
γιατί συνήθως θέλουμε να λέμε λιγότερα λόγια απ’ αυτά που τελικά μπορούμε να 
πράξουμε. Όμως είναι στις προθέσεις μας να αναζητήσουμε για το κομμάτι της πρόληψης 
το δικό του χώρο στο τηλεοπτικό γίγνεσθαι. Επίσης είναι γνωστό ότι εκτός από την 
προσπάθεια που κάνουμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. 
Κάποιοι οργανισμοί έχουν τη δική τους ιστορία και μπορούμε να παράγουμε κοινό έργο. 
Χθες είδατε μέσα από το Χαμόγελο του Παιδιού μία ιατρική ολοκληρωμένη μονάδα. Εμείς 
δεν εξετάζουμε αν πρέπει ένας οργανισμός ή δεν πρέπει, εμείς εξετάζουμε τι μπορεί να 
κάνει κάποιος για να συμβάλλει στη δική μας βούληση, στη δική μας προσπάθεια. Εκεί 
λοιπόν θα εξετάσουμε προγραμματική σύμβαση, η οποία να μπορεί με ένα τέτοιο όχημα 
μέχρι να αποκτήσει το Διαδημοτικό Δίκτυο το δικό του, να κάνει περιοδείες σε 
παραμεθόριες περιοχές. Εκεί που δεν μπορεί εύκολα ο πληθυσμός, η τρίτη ηλικία, ο κάθε 
πολίτης να βρει την απλή εξέταση, το απλό ιατρικό ιστορικό που μπορεί να λάβει ένας 
γιατρός. Να μπορούμε δηλαδή μέσα από τέτοιες κινητές μονάδες και βέβαια μέσα από 
όλες εκείνες τις άδειες αλλά και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να 
συμβάλλει θετικά. Το ίδιο θα κάνουμε και φέρνω ένα παράδειγμα με την Ελληνική 
Εταιρεία Μαστολογίας. Είχε έρθει εδώ και ο Πρόεδρος χθες, της χειρουργικής εταιρείας, 
ώστε να κάνουμε προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης σε καθολικότερο επίπεδο. 
Αυτό δεν πρέπει να είναι κενό γράμμα, πρέπει να είναι ουσία. Το ίδιο, όπως ακούσατε από 
την πολύ όμορφη, καθολική ομολογία είναι αυτό κύριε Τσουρέ, όπως ακούσαμε διά του 
δικού σας στόματος, θα έλεγα ότι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όπου ο 
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νομίζω κατά την ομιλία μου διατύπωσα με ποιους τρόπους μπορεί να συμβεί αυτό. Διότι 
τίποτα δεν μπορεί να συμβεί χωρίς πόρους. Είναι σίγουρο ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις 
από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, θα πρέπει να είναι γρήγορες και απαραίτητες ως απόφαση της 
Βουλής, για να αρχίσουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να λειτουργούν άλλοι όροι κι άλλοι 
κανόνες όσον αφορά στην πρόληψη στη χώρα μας. Είπαμε και χθες και το ίδιο κάνουμε 
και συνεχίζουμε με τον ίδιο αμέριστο τρόπο στο επίπεδο της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και αυτών οι οποίοι μέσα από αρχές και κανόνες θέλουν να 
προσφέρουν χορηγώντας ποσά μέσα από τη δική μας διαχρονική προσπάθεια του 
Διαδημοτικού Δικτύου. Επίσης είμαστε πολύ έτοιμοι μέσα από την απορρόφηση εθνικών 
αλλά και ευρωπαϊκών πόρων να μπορέσουμε να δώσουμε άλλες δυναμικές σ' όλα τα μέλη 
του Διαδημοτικού μας Δικτύου. Ακούσαμε χθες τον Υπουργό σε αυτό εδώ το βήμα, σε 
αυτή εδώ την αίθουσα ότι σε λίγες μέρες θα υπάρχει το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια 
περίθαλψη. Αν θέλετε δεν επιθυμώ να μιλήσω, αποφεύγω να μιλώ συνδικαλιστικά αλλά 
δε μου φεύγει αυτό το χούι. Ως Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δεν μπορεί 
κανείς να αποτινάξει τον οποίον του ρόλο. Όμως αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το οποίο είναι απαραίτητο να εγκαθιδρυθεί και να 
επικυρoποιηθεί, θα μας δώσει τη δυνατότητα σα Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναπτύξουμε τις απόψεις μας, τις οποίες νομίζουμε ότι έχουμε 
ωριμάσει πλέον. Να το ακούσει καλά το Κοινοβούλιο εφόσον καλεστούμε εκεί, σύμφωνα 
με τα λεγόμενα του Υπουργού και βεβαίως να επιδιώξουμε να πείσουμε για το διακριτό 
ρόλο που θα πρέπει να έχουμε ως Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Δε θα σας κουράσω ιδιαίτερα να πούμε τι ακριβώς αυτή τη στιγμή πέραν 
των άλλων ενημερωτικών προσπαθειών διατελείται με ιδιαίτερο κόπο αλλά με 
ελπιδοφόρο τρόπο το κομμάτι των προγραμμάτων που αυτή τη στιγμή το Διαδημοτικό 
Δίκτυο προάγει ως πρόληψη υγείας στη χώρα μας. Καταρχήν, η τηλεϊατρική την οποία 
εμείς πιστεύουμε απόλυτα και θα δώσουμε ακόμη περισσότερη βαρύτητα σε αυτό 
εκπαιδεύοντας γιατρούς, οι οποίοι γιατροί έχουν βεβαίως την ιατρική τους ταυτότητα και 
ιδιότητα δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν σ' ένα απομακρυσμένο χώρο, 
σε μια νησιωτική περιοχή ή σε έναν ορεινό όγκο μιας κωμόπολης αυτά που θέλει ένας 
ασθενής. Εκεί μέσα από τη δυνατότητα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και το ξέρετε 
καλά, έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα 17 δήμων. Αυτό βεβαίως είναι η συνέχεια της 
προηγούμενης μας προσπάθειας και συνεχίζεται και φέτος. Ελπίζουμε ότι αυτή η 
προσπάθεια θα γίνει πιο καθολική μέσα από επιζήτηση εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, πέραν της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, διότι όλα αυτά όταν 
συντελούνται είναι ώρες πτήσεως του Διαδημοτικού Δικτύου. Είναι μία κεφαλαιοποίηση 
την οποίαν ως μία προαγωγή πλέον κάτι μεγαλύτερου μπορεί κανείς να αναζητήσει νέους 
ρόλους. Επίσης είναι γνωστό ότι με τη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 
έχουμε μπει σε μία πλήρη τακτική ενημέρωση των νέων μας. Για τον εθισμό του 
διαδικτύου έχουν γίνει ιδιαίτερες παρεμβάσεις, ενημερώσεις σε δήμους και σε σχολεία για 
το AIDS, σε νησιωτικές περιοχές κυρίως καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και μία μεγάλη 
εκστρατεία που αφορά την Ηπατίτιδα Β. Όπως είναι γνωστό ήδη στη Θράκη, σε αυτή την 
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παραμεθόρια  περιφερειακή και πολύ όμορφη περιοχή της χώρας μας, έγινε μία 
εκστρατεία με πεντακόσιες χιλιάδες φυλλάδια και τριακόσιες χιλιάδες σε πέντε 
διαφορετικές γλώσσες. Μιλούσαν ενημερωτικά για το θέμα της Ηπατίτιδας Β μέσα από 
μία οργανωμένη εκστρατεία που έγινε με βαν, με επιστήμονες και σε συνεργασία με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και με το Πανεπιστήμιο Θράκης. 
Αυτή η εκστρατεία συνεχίζεται για το κομμάτι της Δυτικής Αττικής σε μία βδομάδα από 
σήμερα, ώστε κατόπιν να πάμε και σε άλλα σημεία της χώρας μας. Παράλληλα έχουμε 
ξεκινήσει μία πανελλαδική εκστρατεία για τον καρκίνο της μήτρας μαζί με τον Μ.Κ.Ο. 
«Αγκαλιάζω» που νομίζω ότι κι αυτοί συμβάλλουν σημαντικά στο κομμάτι της 
ενημέρωσης. Επίσης υπήρξε και συνεχίζεται το πρόγραμμα οστεοπόρωσης όπου ένα 
screening πληθυσμού γίνεται σε συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως στην περιφέρεια, μαζί με 
μηχάνημα screening οστεοπόρωσης. Βεβαίως οφείλω κι εδώ να πω ένα ευχαριστώ στο 
συνεργάτη μου στο δήμο, υπεύθυνο του Δημοτικού μας Πολυϊατρείου, του κυρίου Αντώνη 
Παρτσινέβελου, Ορθοπεδικού όπου πράγματι τον έχω φορτώσει επίμονα κι επίπονα. Έχει 
κάνει όμως ένα σημαντικό έργο σε αυτή την προσπάθεια και το οποίο πιστεύουμε ότι σε 
τακτά χρονικά διαστήματα θα συνεχίσουμε κι σε άλλα σημεία της χώρας μας. Επίσης 
είδατε ότι χθες, δείξαμε ένα κομμάτι μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Αυτό είναι μία 
προσπάθεια που θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες. Δείξαμε ένα δείγμα, όπως ακριβώς 
πιστεύουμε ότι μέσα από τηλεοπτικές ουσιαστικές, διακριτές κι επιστημονικά 
τεκμηριωμένες εκπομπές που να μιλάνε για την πρόληψη, μπορούν να σηματοδοτήσουν 
με έναν άλλο τρόπο, πως ακριβώς πιστεύουμε την ενημέρωση. Θεωρούμε ότι ως 
Διαδημοτικό Δίκτυο πολύ σύντομα θα τα καταφέρουμε. Δε θέλω να πω κάτι περισσότερο, 
γιατί συνήθως θέλουμε να λέμε λιγότερα λόγια απ’ αυτά που τελικά μπορούμε να 
πράξουμε. Όμως είναι στις προθέσεις μας να αναζητήσουμε για το κομμάτι της πρόληψης 
το δικό του χώρο στο τηλεοπτικό γίγνεσθαι. Επίσης είναι γνωστό ότι εκτός από την 
προσπάθεια που κάνουμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. 
Κάποιοι οργανισμοί έχουν τη δική τους ιστορία και μπορούμε να παράγουμε κοινό έργο. 
Χθες είδατε μέσα από το Χαμόγελο του Παιδιού μία ιατρική ολοκληρωμένη μονάδα. Εμείς 
δεν εξετάζουμε αν πρέπει ένας οργανισμός ή δεν πρέπει, εμείς εξετάζουμε τι μπορεί να 
κάνει κάποιος για να συμβάλλει στη δική μας βούληση, στη δική μας προσπάθεια. Εκεί 
λοιπόν θα εξετάσουμε προγραμματική σύμβαση, η οποία να μπορεί με ένα τέτοιο όχημα 
μέχρι να αποκτήσει το Διαδημοτικό Δίκτυο το δικό του, να κάνει περιοδείες σε 
παραμεθόριες περιοχές. Εκεί που δεν μπορεί εύκολα ο πληθυσμός, η τρίτη ηλικία, ο κάθε 
πολίτης να βρει την απλή εξέταση, το απλό ιατρικό ιστορικό που μπορεί να λάβει ένας 
γιατρός. Να μπορούμε δηλαδή μέσα από τέτοιες κινητές μονάδες και βέβαια μέσα από 
όλες εκείνες τις άδειες αλλά και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να 
συμβάλλει θετικά. Το ίδιο θα κάνουμε και φέρνω ένα παράδειγμα με την Ελληνική 
Εταιρεία Μαστολογίας. Είχε έρθει εδώ και ο Πρόεδρος χθες, της χειρουργικής εταιρείας, 
ώστε να κάνουμε προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης σε καθολικότερο επίπεδο. 
Αυτό δεν πρέπει να είναι κενό γράμμα, πρέπει να είναι ουσία. Το ίδιο, όπως ακούσατε από 
την πολύ όμορφη, καθολική ομολογία είναι αυτό κύριε Τσουρέ, όπως ακούσαμε διά του 
δικού σας στόματος, θα έλεγα ότι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όπου ο 
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νομίζω κατά την ομιλία μου διατύπωσα με ποιους τρόπους μπορεί να συμβεί αυτό. Διότι 
τίποτα δεν μπορεί να συμβεί χωρίς πόρους. Είναι σίγουρο ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις 
από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, θα πρέπει να είναι γρήγορες και απαραίτητες ως απόφαση της 
Βουλής, για να αρχίσουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να λειτουργούν άλλοι όροι κι άλλοι 
κανόνες όσον αφορά στην πρόληψη στη χώρα μας. Είπαμε και χθες και το ίδιο κάνουμε 
και συνεχίζουμε με τον ίδιο αμέριστο τρόπο στο επίπεδο της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και αυτών οι οποίοι μέσα από αρχές και κανόνες θέλουν να 
προσφέρουν χορηγώντας ποσά μέσα από τη δική μας διαχρονική προσπάθεια του 
Διαδημοτικού Δικτύου. Επίσης είμαστε πολύ έτοιμοι μέσα από την απορρόφηση εθνικών 
αλλά και ευρωπαϊκών πόρων να μπορέσουμε να δώσουμε άλλες δυναμικές σ' όλα τα μέλη 
του Διαδημοτικού μας Δικτύου. Ακούσαμε χθες τον Υπουργό σε αυτό εδώ το βήμα, σε 
αυτή εδώ την αίθουσα ότι σε λίγες μέρες θα υπάρχει το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια 
περίθαλψη. Αν θέλετε δεν επιθυμώ να μιλήσω, αποφεύγω να μιλώ συνδικαλιστικά αλλά 
δε μου φεύγει αυτό το χούι. Ως Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δεν μπορεί 
κανείς να αποτινάξει τον οποίον του ρόλο. Όμως αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το οποίο είναι απαραίτητο να εγκαθιδρυθεί και να 
επικυρoποιηθεί, θα μας δώσει τη δυνατότητα σα Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναπτύξουμε τις απόψεις μας, τις οποίες νομίζουμε ότι έχουμε 
ωριμάσει πλέον. Να το ακούσει καλά το Κοινοβούλιο εφόσον καλεστούμε εκεί, σύμφωνα 
με τα λεγόμενα του Υπουργού και βεβαίως να επιδιώξουμε να πείσουμε για το διακριτό 
ρόλο που θα πρέπει να έχουμε ως Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Δε θα σας κουράσω ιδιαίτερα να πούμε τι ακριβώς αυτή τη στιγμή πέραν 
των άλλων ενημερωτικών προσπαθειών διατελείται με ιδιαίτερο κόπο αλλά με 
ελπιδοφόρο τρόπο το κομμάτι των προγραμμάτων που αυτή τη στιγμή το Διαδημοτικό 
Δίκτυο προάγει ως πρόληψη υγείας στη χώρα μας. Καταρχήν, η τηλεϊατρική την οποία 
εμείς πιστεύουμε απόλυτα και θα δώσουμε ακόμη περισσότερη βαρύτητα σε αυτό 
εκπαιδεύοντας γιατρούς, οι οποίοι γιατροί έχουν βεβαίως την ιατρική τους ταυτότητα και 
ιδιότητα δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν σ' ένα απομακρυσμένο χώρο, 
σε μια νησιωτική περιοχή ή σε έναν ορεινό όγκο μιας κωμόπολης αυτά που θέλει ένας 
ασθενής. Εκεί μέσα από τη δυνατότητα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και το ξέρετε 
καλά, έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα 17 δήμων. Αυτό βεβαίως είναι η συνέχεια της 
προηγούμενης μας προσπάθειας και συνεχίζεται και φέτος. Ελπίζουμε ότι αυτή η 
προσπάθεια θα γίνει πιο καθολική μέσα από επιζήτηση εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, πέραν της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, διότι όλα αυτά όταν 
συντελούνται είναι ώρες πτήσεως του Διαδημοτικού Δικτύου. Είναι μία κεφαλαιοποίηση 
την οποίαν ως μία προαγωγή πλέον κάτι μεγαλύτερου μπορεί κανείς να αναζητήσει νέους 
ρόλους. Επίσης είναι γνωστό ότι με τη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 
έχουμε μπει σε μία πλήρη τακτική ενημέρωση των νέων μας. Για τον εθισμό του 
διαδικτύου έχουν γίνει ιδιαίτερες παρεμβάσεις, ενημερώσεις σε δήμους και σε σχολεία για 
το AIDS, σε νησιωτικές περιοχές κυρίως καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και μία μεγάλη 
εκστρατεία που αφορά την Ηπατίτιδα Β. Όπως είναι γνωστό ήδη στη Θράκη, σε αυτή την 
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Διευθυντής της, ο σημαντικός κύριος Τσουρός και που ευχόμαστε για άλλη μία φορά κάθε 
επιτυχία στη σημαντική του προσπάθεια για τη διεκδίκηση του προεδρικού αξιώματος 
στην εν λόγω οργάνωση. Λέμε λοιπόν ότι η συνεργασία με τον  Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας για το κομμάτι της δημόσιας υγείας με τον ευκρινή τρόπο της παγκόσμιας 
κοινότητας, εμάς σα Διαδημοτικό Δίκτυο μας βρίσκει σύμφωνους και μπορούμε να 
είμαστε πρεσβευτές και αρωγοί στην εγκαθίδρυση αυτής της πολύ σπουδαίας σημαντικής 
προσπάθειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έτσι λοιπόν αγαπητοί σύνεδροι φίλες 
και φίλοι θα έλεγα ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. Κάναμε πολλά πρέπει και μπορούμε να 
κάνουμε πολλά περισσότερα. Αυτό όμως είναι σίγουρο ότι δε γίνεται ούτε με έναν, ούτε με 
δύο, ούτε με δέκα. Γίνεται από όλους μας, αναλαμβάνοντας ο καθένας βάσει του δικού του 
ρόλου, της δικής του όρεξης, τις δικές του πρωτοβουλίες, ώστε να ενώσουμε τις 
συνισταμένες και να κάνουμε κάτι σημαντικό. Η σημερινή μας συνάντηση οφείλουμε να 
πούμε ότι είχε και μία καινοτομία, την καινοτομία του να υπάρχουν και νέοι που αυτό 
ήταν ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, διότι η πρόληψη πρέπει να ξεκινά από τους νέους. Τα Ι.Ε.Κ. 
Κορέλκο, αλλά και η Σιβιτανίδειος Σχολή και βλέπω εδώ και την καθηγήτρια, την κυρία 
Τραγάκη, η οποία έκανε ιδιαίτερη προσπάθεια και την είδα καθηλωμένη στην κυριολεξία 
να είναι εδώ στην παρακολούθηση του συνεδρίου μας, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες 
μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι νέοι, στα σχολεία ήδη γίνεται μία προσπάθεια, ώστε μέσα από 
τα συνεχιζόμενα προγράμματα εκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας, ένας συνάδελφός 
μας γιατρός, έγινε Πρόεδρος κι έχουμε ήδη μία πρώτη τηλεφωνική συνδιάλεξη. 
Πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε καταρχήν και εθελοντές, πρεσβευτές, οι 
οποίοι να μπορούν να μπουν στα σχολεία και να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν με 
πιστοποιημένο τρόπο πράγματα που αφορούν την πρόληψη, είτε αυτό λέγεται 
οικογενειακός προγραμματισμός, είτε συνήθειες, πράξεις, είτε πρώτες βοήθειες, είτε 
στάση ζωής. Εκεί λοιπόν θα δείξουμε και θα ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος και το συνέδριο μας 
φιλοδοξούμε κάθε χρόνο να γίνεται και καλύτερο, βάζοντας εσείς μαζί μας ένα μεγάλο 
λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι όλοι, καταρχήν να βρεθούμε ξανά 
υγιείς, να είμαστε ικανοποιημένοι για τους μήνες που πέρασαν ότι δηλαδή κάναμε αυτό 
που έπρεπε ο καθένας με τον καλύτερο τρόπο. Τέλος να βάλουμε ακόμη ένα λιθαράκι σε 
αυτό που λέγεται δημόσια υγεία, πρόληψη και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ 
πολύ. 

swma.indd   170 31/3/2010   4:30:33 µµ



171

Σημειώσεις
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
....................................................................................................................

170

Διευθυντής της, ο σημαντικός κύριος Τσουρός και που ευχόμαστε για άλλη μία φορά κάθε 
επιτυχία στη σημαντική του προσπάθεια για τη διεκδίκηση του προεδρικού αξιώματος 
στην εν λόγω οργάνωση. Λέμε λοιπόν ότι η συνεργασία με τον  Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας για το κομμάτι της δημόσιας υγείας με τον ευκρινή τρόπο της παγκόσμιας 
κοινότητας, εμάς σα Διαδημοτικό Δίκτυο μας βρίσκει σύμφωνους και μπορούμε να 
είμαστε πρεσβευτές και αρωγοί στην εγκαθίδρυση αυτής της πολύ σπουδαίας σημαντικής 
προσπάθειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έτσι λοιπόν αγαπητοί σύνεδροι φίλες 
και φίλοι θα έλεγα ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. Κάναμε πολλά πρέπει και μπορούμε να 
κάνουμε πολλά περισσότερα. Αυτό όμως είναι σίγουρο ότι δε γίνεται ούτε με έναν, ούτε με 
δύο, ούτε με δέκα. Γίνεται από όλους μας, αναλαμβάνοντας ο καθένας βάσει του δικού του 
ρόλου, της δικής του όρεξης, τις δικές του πρωτοβουλίες, ώστε να ενώσουμε τις 
συνισταμένες και να κάνουμε κάτι σημαντικό. Η σημερινή μας συνάντηση οφείλουμε να 
πούμε ότι είχε και μία καινοτομία, την καινοτομία του να υπάρχουν και νέοι που αυτό 
ήταν ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, διότι η πρόληψη πρέπει να ξεκινά από τους νέους. Τα Ι.Ε.Κ. 
Κορέλκο, αλλά και η Σιβιτανίδειος Σχολή και βλέπω εδώ και την καθηγήτρια, την κυρία 
Τραγάκη, η οποία έκανε ιδιαίτερη προσπάθεια και την είδα καθηλωμένη στην κυριολεξία 
να είναι εδώ στην παρακολούθηση του συνεδρίου μας, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες 
μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι νέοι, στα σχολεία ήδη γίνεται μία προσπάθεια, ώστε μέσα από 
τα συνεχιζόμενα προγράμματα εκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας, ένας συνάδελφός 
μας γιατρός, έγινε Πρόεδρος κι έχουμε ήδη μία πρώτη τηλεφωνική συνδιάλεξη. 
Πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε καταρχήν και εθελοντές, πρεσβευτές, οι 
οποίοι να μπορούν να μπουν στα σχολεία και να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν με 
πιστοποιημένο τρόπο πράγματα που αφορούν την πρόληψη, είτε αυτό λέγεται 
οικογενειακός προγραμματισμός, είτε συνήθειες, πράξεις, είτε πρώτες βοήθειες, είτε 
στάση ζωής. Εκεί λοιπόν θα δείξουμε και θα ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος και το συνέδριο μας 
φιλοδοξούμε κάθε χρόνο να γίνεται και καλύτερο, βάζοντας εσείς μαζί μας ένα μεγάλο 
λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι όλοι, καταρχήν να βρεθούμε ξανά 
υγιείς, να είμαστε ικανοποιημένοι για τους μήνες που πέρασαν ότι δηλαδή κάναμε αυτό 
που έπρεπε ο καθένας με τον καλύτερο τρόπο. Τέλος να βάλουμε ακόμη ένα λιθαράκι σε 
αυτό που λέγεται δημόσια υγεία, πρόληψη και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ 
πολύ. 
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