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Να μην κινδυνεύσουν 
ζωές και περιουσίες
Η προστασία της ανθρώπινης ζω-
ής, της περιουσίας και του περι-
βάλλοντος, αλλά και η εκπαίδευση 
των πυροσβεστών μαζί με τη βελτί-
ωση των συνθηκών εργασίας τους, 
αποτελούν τις βασικές προτεραιό-
τητες του νέου Περι-
φερειακού Διοικητή 
της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Δυτικής 
Ελλάδας, αρχιπύραρ-
χου Κωνσταντίνου 
Κυριακόπουλου, ο 
οποίος ανέλαβε κα-
θήκοντα στις αρχές 
της εβδομάδας, μετά 
τις κρίσεις στο Πυρο-
σβεστικό Σώμα.
Ο κ. Κυριακόπουλος 
ήταν μέχρι πρότινος, 
Διοικητής της 6ης ΕΜΑΚ, ενώ 
έχει υπηρετήσει στην Π.Υ. της ΒΙ-
ΠΕ Πατρών και σε άλλες μάχιμες 
υπηρεσίες, όπως στην Ηλεία, την 
Αττική κ.ά.
Η ανάληψη των καθηκόντων του 
συνέπεσε με την μεγάλη πυρκαγιά 
στο ιστορικό μοναστήρι της Πανα-
γίας της Βαρνάκοβας στη Φωκίδα, 
όπου ανέλαβε τον συντονισμό της 
επιχείρησης της Π.Υ. Το έργο των 
πυροσβεστών ήταν πολύ δύσκολο, 
αλλά το ευτύχημα ήταν ότι σώθηκε 
με τις υπεράνθρωπες προσπάθει-
ές τους το κύριο μέρος της Μονής. 
Τόσο ο ίδιος όσο και το σύνολο 
των πυροσβεστών δέχθηκαν τα 
συγχαρητήρια και τις ευχαριστί-
ες από τον Μητροπολίτη Φωκί-
δος Θεόκλητο όσο και 
από τους άρχοντες της 
περιοχής και της πε-
ριφέρειάς μας, καθώς 
για μια ακόμη φορά 
αποδείχθηκε το υψη-
λό αίσθημα ευθύνης 
των πυροσβεστών.

Νέος Διοικητής 
στην 6η ΥΠΕ
Θέμα ημερών είναι να 
αναλάβει τα νέα του 
καθήκοντα στην 6η 
Υγειονομική Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου - Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & 
Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην 
Πάτρα, ο γιατρός – ακτινολόγος του 
νοσοκομείου Πρέβεζας Τάκης Νι-
κολόπουλος.
Ο κ. Νικολόπουλος, ο οποίος έχει 
μακρόχρονη πολιτική πορεία στον 

ΣΥΡΙΖΑ, έχει γνώση των προβλη-
μάτων της υγείας, είχε θητεύσει ως 
πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομει-
ακών Γιατρών της περιοχής του και 
είναι μέλος στην Εκτελεστική Γραμ-
ματεία της ΟΕΝΓΕ.
Την περασμένη εβδομάδα πέρα-
σε από ακρόαση στη Βουλή, όπου 

εξέφρασε την βούλη-
σή του να προσφέρει 
με τις γνώσεις, την 
εμπειρία και όλες του 
τις δυνάμεις προκει-
μένου να λειτουργή-
σουν καλύτερα τα δη-
μόσια νοσοκομεία της 
περιφέρειάς μας προς 
όφελος των ασθενών.

Πρωτόγνωρη;
Γενικότερο προβλη-
ματισμό προκάλε-

σε η καταγγελία (μέσω επιστολής 
στην “Πελοπόννησο”) του επίτι-
μου προέδρου Εφετών Διοικητι-
κών Δικαστηρίων και Περιφερεια-
κού Συμπαραστάτη του Πολίτη και 
της Επιχείρησης, Γεώργιου Φαλ-
τσέτου για τις συνθήκες νοσηλεί-
ας του στο ΠΓΝΠ. Στους σκληρούς 
χαρακτηρισμούς που συνοψίζονται 
στη φράση «…όταν χρειάστηκα για 
πρώτη φορά στη ζωή μου την κά-
λυψη του ΕΣΥ ένοιωσα σαν πετα-
μένος στον σκουπιδοτενεκέ», απά-
ντησε η Διοίκηση, το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό του νοσο-
κομείου με επιστολή τους προς τα 
ΜΜΕ. Στην απάντηση εκφράζεται 
η «απορία γιατί ο κ. Φαλτσέτος δεν 
απευθύνθηκε ποτέ στο Νοσοκομείο 

για έκφραση παραπό-
νων» και αφού περι-
γράφεται αναλυτικά η 
πορεία της νοσηλεί-
ας του αντιτείνουν ότι 
«…είμαστε διατεθειμέ-
νοι ακόμη και τώρα να 
συζητήσουμε τα προ-
βλήματα που θέτει ο κ. 
Φαλτσέτος και σε κάθε 
περίπτωση που υπάρ-
χει περιθώριο και δυ-
νατότητα βελτίωσης 
αυτή να πραγματοποι-

ηθεί. Σε καμία όμως περίπτωση η 
εικόνα του ΠΓΝΠ δεν είναι η εικό-
να του τριτοκοσμικού νοσοκομείου 
που δόθηκε».
Θεωρούμε ότι ο κ. Φαλτσέτος κατα-
γράφει, μέσω της προσωπικής του 
εμπειρίας στο ΕΣΥ (πρωτόγνωρης 
όπως αναγνωρίζει) μια πραγματικό-

τητα που ζουν καθημερινά χιλιάδες 
πολίτες. Από αυτήν την πλευρά η 
επιστολή του συμβάλλει στο να ανα-
δειχθεί πιο έντονα αυτή η πραγμα-
τικότητα, κάτι που φυσικά δεν αρκεί 
για την ουσιαστική αλλαγή των συν-
θηκών νοσηλείας στα νοσοκομεία, 
επωνύμων και ανωνύμων. 
Η απορία μας βέβαια, μετά από 
όλον αυτόν το θόρυβο είναι για το 
χρονικό σημείο που κατανόησε το 
πρόβλημα στο ΕΣΥ ο ανώτερος δι-
καστικός, με ενεργό σημερινό ρό-
λο στις διαμαρτυρίες των πολιτών. 
Δεν υπήρχαν μέχρι τώρα αντίστοι-
χες καταστάσεις συμπολιτών που 
οδηγούσαν σε δημόσια καταγγε-
λία (και περαιτέρω ενέργειες μέσω 
του θεσμικού μανδύα του Συμπα-
ραστάτη); 

Να μειωθούν οι εισακτέοι
Mείωση στον αριθμό των εισα-
κτέων έως και 50% σε σχέση με 
αυτόν που έδωσε το υπουργείο 
Παιδείας για το τρέχον ακαδη-
μαϊκό έτος ζητούν οι πρυτάνεις 
κεντρικών πανεπιστημίων, με-
ταξύ αυτών και το Πανεπιστήμιο 
Πατρών. Σύμφωνα με δημοσίευ-
μα του Έθνους, που επικαλείται 
δηλώσεις πρυτάνεων, οι περικο-
πές ζητούνται εξ αιτίας της υπο-
χρηματοδότησης των τελευταί-
ων ετών, του μεγάλου αριθμού 
συνταξιοδοτήσεων σε διδακτικό 
προσωπικό που δεν αναπληρώ-
θηκαν, της έλλειψης υποδομών 
αλλά και του πρόσθετου αριθμού 
φοιτητών που αναγκάζονται να 
εκπαιδεύσουν λόγω και των με-
τεγγραφών. 

Η Ευρωπαϊκή Eνωση, η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ ασχολού-
νται με το να καταστρέψουν την Ελλά-
δα και υπάρχει σχέδιο για αυτό. Προ-
τείνουν πολιτικές οι οποίες δεν οδηγούν 
στην οικονομική ανάπτυξη και στη λύση 
του προβλήματος και γι’ αυτό όσο προ-
χωρούν τα μέτρα θα φέρνουν λιγότερη 
ελπίδα και άρα μεγαλύτερη απελπισία 
στον κόσμο» επισημαίνει ο κορυφαίος 
Αμερικανός διανοητής Νόαμ Τσόμσκι σε 
πρόσφατη συνέντευξή του.

!
Η χώρα είχε, έχει και πιθανόν θα έχει για μεγάλο 

διάστημα ακόμη πολύ υψηλό κόστος ενέργειας σε 

όλες της τις μορφές. 

Όλοι μας, πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιο, καλούμα-

στε να λειτουργήσουμε κάτω από αυτό το καθεστώς 

που μάλλον δεν μπορούμε να επηρεάσουμε.

Ο επιχειρηματικός δε κλάδος είναι υποχρεωμένος, 

πέραν των άλλων, να βρει τρόπους να μειώσει τις 

καταναλισκόμενες ποσότητες ενέργειας ή να βρει 

εναλλακτικές μορφές ενέργειας αφού το κόστος αγο-

ράς της δεν μπορεί να το επηρεάσει.

Έτσι το κλειδί, στον τομέα της ενέργειας, παραμένει 

η μείωση της κατανάλωσης που, πέρα από την αντα-

γωνιστικότητα, δημιουργεί και συνθήκες προστασί-

ας του περιβάλλοντος και μείωσης του ενεργειακού 

αποτυπώματος των επιχειρήσεων.

Η ΕΕ και η πολιτεία έχουν στις πρώτες τους προ-

τεραιότητες την ενίσχυση των επιχειρήσεων στον 

τομέα αυτό.

Σε όλα τα προγράμματα που αναμένονται θα υπάρ-

χουν επιδοτήσεις για δαπάνες εξοικονόμησης ενέρ-

γειας ή και υποκατάστασης της από άλλες πηγές.

Έτσι η επιχειρηματική κοινότητα στους σχεδιασμούς 

θα πρέπει να εντάξει άμεσα και σοβαρά τη μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας σε όλες τις δραστηριό-

τητες της.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται σωστή 

ανάλυση των σημερινών δεδομένων και σχεδια-

σμός και υλοποίηση επενδύσεων και ενεργειών που 

θα αλλάζουν ενεργοβόρες διαδικασίες με όλες οικο-

νομικότερες. 

Είναι εύκολο αυτό;

Η απάντηση είναι ναι αρκεί η προσπάθεια να γίνει 

μεθοδικά και με τη χρήση ειδικών για την μελέτη 

της υπάρχουσας κατάστασης και την πρόταση νέων 

εναλλακτικών λύσεων. 

Αυτό σημαίνει σοβαρή ανάλυση όλων των σημείων 

κατανάλωσης ενέργειας και προτάσεων για αλλαγές. 

Αλλαγές που θα μπορούν να ενσωματωθούν και στις 

επενδυτικές προτάσεις των επιχειρήσεων στα προ-

γράμματα του νέου ΕΣΠΑ αλλά και των αναπτυξια-

κών νόμων και να επιδοτηθούν. Αυτού του είδους 

οι δαπάνες δίνουν επιπλέον βαθμολογία στις προτά-

σεις και άρα είναι και όχημα επιτυχούς επιδότησης 

των επιχειρηματικών σχεδίων.

Η ευθύνη λοιπόν είναι στο γήπεδο των επιχειρήσε-

ων για αλλαγές στον τομέα της μείωσης του κόστους 

ενέργειας και με τη βοήθεια της πολιτείας μέσω των 

προγραμμάτων.

Η εξοικονομηση ως 
εναλλακτικη λύση

Eπωνύμως

O κ. Τάκης 
Νικολόπουλος

Αντίθετη η Ε.Ι.Ε.Τ. στο barcode 
Την αντίθεση της στην καθιέρωση ειδικού barcode στις εφημερίδες 
εξέφρασε η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου με επιστολή της προς 
τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης - Επικοινωνίας κ. Λευτέρη Κρέτσο. 
Όπως επισημαίνει η Ε.Ι.Ε.Τ., η καθιέρωση ειδικού barcode »είναι αδύ-
νατον να εφαρμοστεί στις εβδομαδιαίες περιφερειακές εφημερίδες, οι 
περισσότερες εκ των οποίων είναι συνδρομητικές και διακινούνται με 
διανομείς των ίδιων των εφημερίδων και όχι μέσω των πρακτορείων τύ-
που». Για το λόγο αυτό η Ε.Ι.Ε.Τ. ζητά την εξαίρεση των εβδομαδιαίων 
περιφερειακών εφημερίδων από το μέτρο αυτό.

Ν. Κοντοές για υδατο-
δρόμιο: «Είναι αδιανόητο 
να χρειάζεται η παρέμ-
βαση υπουργού για ένα 
θέμα που θα μπορούσαν 
να λύσουν σε δύο λεπτά 
ανθρώποι μέσης ευφυ-
ΐας». Καταγράψαμε το 
σχόλιο στην κοπή πίτας 
του ΟΛΠΑ.
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‘‘

‘‘

‘‘

Έτσι το κλειδί, στον τομέα της 

ενέργειας, παραμένει η μείωση της 

κατανάλωσης που, πέρα από την 

ανταγωνιστικότητα, δημιουργεί και 

συνθήκες προστασίας του περιβάλ-

λοντος και μείωσης του ενεργειακού 

αποτυπώματος των επιχειρήσεων.

του Αθανάσιου Κατή

O κ. Κωνσταντίνος 
Κυριακόπουλος

Ο κ. Αθανάσιος Κατής είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων


