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Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Χαίροµαι ιδιαίτερα που βρίσκοµαι σήµερα εδώ, για τα εγκαίνια του 6ου Κέντρου Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωµένων στο ∆ήµο µας, καθώς µία ακόµα συνοικία της πόλης αποκτά τη δική
της φιλόξενη γωνιά για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι διεκδικούν το αναφαίρετο
δικαίωµά τους να παραµείνουν ως τα βαθιά γηρατειά ισότιµα και ενεργά µέλη της κοινωνίας.
Τα ΚΑΠΗ πρωτοεµφανίστηκαν στην Ελλάδα το 1979 όταν η ∆ιεύθυνση Προστασίας
Ηλικιωµένων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κάλεσε τον Όµιλο Εθελοντών και ζήτησε
την συνεργασία του στη δηµιουργία ενός Πειραµατικού Κέντρου Ανοιχτής Εξωιδρυµατικής
Προστασίας Ηλικιωµένων. Ο Όµιλος Εθελοντών συµφώνησε και έτσι ξεκίνησε να λειτουργεί,
µε υποδειγµατικό τρόπο, το πρώτο ΚΑΠΗ στην περιοχή της Αττικής, αποτελώντας
παράδειγµα οργάνωσης και λειτουργίας για άλλα που ακολούθησαν. Ο θεσµός µε την πάροδο
του χρόνου αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, µε τα ΚΑΠΗ να φθάνουν µέσα
σε µια δεκαετία τα 260.
Στο ∆ήµο Ιλίου έχουµε στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια, µε όλες µας τις δυνάµεις, το σηµαντικό
αυτό θεσµό, µε αποτέλεσµα να λειτουργούν ήδη πέντε ΚΑΠΗ, στο κέντρο της πόλης, στον Αγ.
Φανούριο, στην Παλατιανή, στη Ζωοδόχο Πηγή και στην περιοχή Μιχελή, στα οποία
φιλοξενούνται καθηµερινά εκατοντάδες ηλικιωµένοι.
Οι εργαζόµενοι σε όλα τα ΚΑΠΗ του ∆ήµου µας φροντίζουν και για την παροχή ιατρικών
υπηρεσιών, αλλά παράλληλα και για τη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των
µελών τους.
Μέσα από τα ΚΑΠΗ προσφέρονται στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ιατρική βοήθεια,
φυσιοθεραπείες, κατ’ οίκον επισκέψεις από κοινωνική λειτουργό και οικιακή βοηθό, ενώ
διοργανώνονται και εκδηλώσεις, εκδροµές, γλέντια, θεατρικές παραστάσεις, θαλάσσια µπάνια,
ακόµα και προγράµµατα άθλησης.
Έτσι, τα ΚΑΠΗ επιτυγχάνουν να συµβάλλουν στην ενηµέρωση, την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση
και γενικότερα τη δηµιουργική απασχόληση και τη φροντίδα των ηλικιωµένων και την ίδια
στιγµή να τους καλλιεργήσουν το αίσθηµα της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας.

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό οι ηλικιωµένοι άνθρωποι να εξακολουθούν πάντα να αισθάνονται
ότι είναι ενσωµατωµένοι στον κοινωνικό ιστό και ότι συµµετέχουν ακόµα στην ενεργό δράση,
όντας “µάχιµοι” και ικανοί να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ευρύτερης κοινότητας και αυτός
είναι και ο πρωταρχικός ρόλος των ΚΑΠΗ.
Είναι πραγµατικά πολύτιµη η προσφορά των ΚΑΠΗ στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και
είναι πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι τώρα πια, εκτός από τις υπόλοιπες συνοικίες του ∆ήµου
µας, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαµβάνουν της θαλπωρής ενός τέτοιου κέντρου και οι
κάτοικοι της περιοχής του Ρίµινι.
Η προγραµµατική δέσµευσή µας υλοποιήθηκε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έτσι, µε
υπερηφάνεια, εγκαινιάζουµε ένα προσεκτικά µελετηµένο, ιδιαίτερα φροντισµένο και ζεστό
χώρο, όπου θα περνούν ευχάριστα και δηµιουργικά τις ώρες τους τα µέλη του.
∆εν επαναπαυόµαστε, όµως. Συνεχίζουµε µε τον ίδιο ζήλο τις αδιάκοπες προσπάθειες µας για
την αξιοποίηση και την αναβάθµιση των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ, την περαιτέρω ενίσχυση των
κοινωνικών προγραµµάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριµνα», την καλύτερη
λειτουργία των ∆ηµοτικών Ιατρείων και της Τράπεζας Αίµατος, την ενθάρρυνση συµµετοχής
στο κοινωνικό εθελοντισµό και τέλος την επέκταση του δικτύου προστασίας για τους δηµότες
που χρειάζονται στήριξη.
Παρά τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο
σύνολό της, εµείς είµαστε αποφασισµένοι να τα ξεπεράσουµε και να βρισκόµαστε διαρκώς στο
πλευρό των συµπολιτών µας που µας έχουν ανάγκη.
Θα στηρίξουµε, όπως και όσο µπορούµε περισσότερο το πρωτοποριακό αυτό θεσµό των
ΚΑΠΗ, ο οποίος ενώ στην αρχή είχε την οικονοµική στήριξη της Πολιτείας, στη συνέχεια
εγκαταλείφθηκε, µε αποτέλεσµα το βάρος των δαπανών να επιβαρύνει αποκλειστικά και µόνο
το δηµοτικό προϋπολογισµό. Με διεκδικητική φωνή, θα εξακολουθήσουµε να απαιτούµε τη
χρηµατοδότηση των ΚΑΠΗ από την Πολιτεία, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρονται
ακόµα περισσότερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες στους ηλικιωµένους.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ µέσα από την καρδιά µου και αυτό το κέντρο να έχει την
αθρόα, ενεργή και άκρως εποικοδοµητική συµµετοχή που έχουν και τα υπόλοιπα ΚΑΠΗ του
∆ήµου Ιλίου.
θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι η ∆ηµοτική Αρχή είναι και θα παραµείνει δίπλα
στους

ανθρώπους

της

τρίτης

ηλικίας,

αφουγκραζόµενη

τα

προβλήµατά

τους,

συµπαραστεκόµενη σε αυτούς µε κάθε δυνατό τρόπο και ενθαρρύνοντας τη συµµετοχή τους
στα κοινωνικά δρώµενα.
Γιατί οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας µπορεί να είναι απόµαχοι της δουλειάς, δεν είναι όµως και
απόµαχοι της ζωής.

