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ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ

30 χρόνια αδιάλειπτης
προσφοράς στον άνθρωπο
Ο
ι εκδηλώσεις (θρησκευτικές και επετειακές) για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής 30 Ιουνίου με την ακολουθία του εσπερινού στο ναΐδριο των Αγίων Αναργύρων Κοσμά
και Δαμιανού, το οποίο
προ οκταμήνου εγκαινίασε, στον προαύλιο χώρο
του πρωτοβάθμιου υγειονομικού μας ιδρύματος,
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κκ. Χρυσόστομος.
Τον εσπερινό των Αγ.
Αναργύρων τέλεσαν ο
Αρχιερατικός επίτροπος
του πρώην Δήμου Φαρρών και εκπρόσωπος του
Μητροπολίτου π. Δημήτριος Παπαγεωργίου, ο
π. Γρηγόριος Πετρούτσος,
εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Καλουσίου, ο
π. Νικόλαος Δεκής, εφημέριος Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλανδρίτσας, ο π. Νικόλαος Βγενόπουλος, εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Χαλανδρίτσας και ο π. Ιωάννης Σαμοΐλα, εφημέριος του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου &
Ελένης Κομπηγαδίου.

λούς από αυτούς εδόθη ο λόγος για χαιρετισμό κατά την επετειακή τελετή.
Ετελέσθη αρτοκλασία υπέρ υγείας των
εργαζομένων και των μελών του Συλλόγου
Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του ΚΥΧ, με τη λήξη του εσπερινού. Ακολούθησε εορταστικό κέρασμα προσφορά των εργαζομένων, των
Συλλόγων και των κατοίκων.
Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας κ. Γρηγόρης Αλόκριος από το παρακείμενο στην εκκλησία βήμα καλωσόρισε τους φορείς και το κοινό και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους. Απηύθυνε επίσης ευχές για τη θρησκευτική εορτή των Αγ. Αναργύρων και για
την επέτειο των 30 χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Υγείας. Αναφέρθηκε επίσης στο ιστορικό δημιουργίας
Αρτοκλασία υπέρ υγείας
και λειτουργίας του Κέντρου Υγείας
των εργαζομένων
Χαλανδρίτσας (ΚΥΧ).
Στο προεδρείο της επετειακής εκεργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας, προσέφε- δήλωσης ήσαν εκτός από τον κ. Αλόκριο σε
ραν μια πανηγυρική εικόνα σε κάθε προ- ρόλο συντονιστή ο κ. Ιωάννης Λαζαρίδης, ως
σερχόμενο προσκυνητή. Η καταπληκτική εκπρόσωπος των γιατρών του ΚΥΧ και η κα.
θέα του κάμπου και των αντικριστών βου- Αικατερίνη Πραγαλή, ως εκπρόσωπος των
νών του Ερυμάνθου συμπλήρωναν το φυ- νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Χρέη
σικό κάλλος της γύρω περιοχής. Σημαντική παρουσιάστριας του προγράμματος έκανε η
ήταν η συμμετοχή των φορέων και σε πολ- κα. Πολύζου Βάϊα. (συνέχεια στη σελίδα 4)
Η προσέλευση του κόσμου κατά τις ώρες
του δειλινού από τα γύρω χωριά και την Πάτρα, ο σημαιοστολισμός και καλλωπισμός του
γύρω χώρου του ναού, τον οποίο με πολύ
φροντίδα και μεράκι είχαν προετοιμάσει οι

Αποψη του κοινού
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ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΜΑΚΕΛΑΡΙΑΣ ΣΕΛ. 2

2019 ΕΤΟΣ «ΚΩΣΤΗΣ
ΠΑΛΑΜΑΣ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
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Η ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας

ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΡΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΜΑΚΕΛΑΡΙΑΣ

Πεζοπορούντες στο ρέμα προς την Ιερά Μονη Μακελαριάς

Τα μέλη του Συλλόγου μας πιστά στο
όμορφο ανοιξιάτικο ραντεβού τους πήραν για άλλη μια χρονιά τη διπλή ευλογία αφενός του Αγ. Εφραίμ και αφετέρου της Μεγαλόχαρης της Τήνου, στη
διήμερη εκδρομή τους 3 & 4 Μαΐου.
Με συναισθήματα πίστης και ευλάβειας πραγματοποιήσαμε την πρώτη
στάση στον Αγ. Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, όπου εκτός από την ευλογία του
Αγίου εναποθέσαμε ταπεινά τις επιθυμίες του ο κάθε εκδρομέας μέσα σε ένα
κλίμα συγκίνησης.
Στη συνέχεια έγινε επιβίβαση στο καράβι για Ραφήνα, όπου απολαύσαμε ένα
ήρεμο ταξίδι με μια γαλήνια θάλασσα
περνώντας πρώτα από τη γραφική Άνδρο. Το βραδάκι της Παρασκευής φτάσαμε στην Τήνο όπου πρόβαλλε ο περίλαμπρος ναός της Μεγαλόχαρης κατά την είσοδο του πλοίου στο λιμάνι και
η όμορφη χώρα της Τήνου.
Παρά την ‘’κούραση’’ όλοι στη συνέχεια περιδιαβήκαμε τη μικρή βόλτα
στη γραφική χώρα και τέλος καταλύσαμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
Το Σάββατο πρωί πρωί με τις πρώτες
ακτίνες του ηλίου ανηφορίσαμε τη λεωφόρο των ‘’σιωπηλών προσευχών’’
για το Ναό της Ευαγγελίστριας. Όπως
κάθε φορά, όταν την επισκεπτόμαστε η
αρχοντιά της, το τέμπλο της και οι εικόνες της του 1825 καθώς και το ιερό βήμα με τις νωπογραφίες του που αποπερατώθηκε το 1880 μας συνεπαίρνουν.
Με κατάνυξη παρακολουθήσαμε τη
Θεία Λειτουργία. Η πίστη των προσκυνητών, τα χιλιάδες τάματα, οι επιβλητικές κανδήλες και τα πάμπολλα αντικείμενα που ήταν αφιερωμένα στην εικόνα
της Μεγαλόχαρης δημιουργούν συναισθήματα ψυχικής ανάτασης. Στον προαύλειο χώρο υπάρχει το μουσείο του
ναού και του υποβρυχίου της Έλλης,
τα οποία επισκεφθήκαμε.
Μετά το προσκύνημα, όπως πάντα,

ακολουθεί μια γνωριμία με το νησί, αφού
πρώτα ανηφορίζουμε το μοναστήρι της
Αγ. Πελαγίας στο Κεχροβούνι. Εκεί απολαύσαμε την όμορφη θέα νομίζοντας ότι
αγγίζουμε τα ουράνια. Πολλά τα χωριά που ακολούθως περάσαμε όπως
και οι πεζούλες του νησιού, απαραίτητες για την καλλιέργεια του εδάφους,
τα 600 εξωκκλήσια του, καθώς και οι
1.200 περιστεριώνες που συμπληρώνουν την ομορφιά του νησιού.
Οι αντιθέσεις στο νησί της Τήνου είναι μεγάλες. Από τα γαλανά νερά, τα πανέμορφα στενοσόκακα και τις μεσαιωνικές καμάρες, βρίσκεται κανείς ξαφνικά μπροστά σε ένα οροπέδιο με πελώριους στρογγυλούς ογκόλιθους από
γρανίτη. Το απόκοσμο, σεληνιακό τοπίο
γύρω από το χωριό Βώλαξ θυμίζει κάτι περίεργο. Τι πραγματικά έχει συμβεί;
Οι απόψεις διίστανται. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι πρόκειται για τον πυθμένα θάλασσας, άλλοι πιστεύουν ότι οι
βράχοι προέκυψαν από ηφαιστειακή
έκρηξη πριν από εκατομμύρια χρόνια,
ενώ κάποιοι αποδίδουν το φαινόμενο σε
πτώση μετεωριτών. Το γεωλογικό αυτό
φαινόμενο είναι μοναδικό στον πλανήτη και αξίζει να το δει κανείς από κοντά,
έστω μια φορά στη ζωή του.
Ένα στολίδι για την ενδοχώρα, παράδεισος για τους καλοφαγάδες, αγνάντι για τους επισκέπτες είναι ο Κτικάδος, τόπος με περισσή αρχοντιά, ασβεστωμένα σοκάκια, φροντισμένα σπίτια
με μαρμάρινα υπέρυθρα, καμάρες και
απρόσκοπτη θέα ως τα Κιόνια.
Η χάρη της Παναγίας φρόντισε και
αντάμειψε το άγονο αυτό νησί και το
γέμισε με κοσμήματα τέχνης και πολλή ομορφιά.
Γεμάτοι από συναισθήματα τις απογευματινές ώρες πήραμε το πλοίο της
επιστροφής για Ραφήνα και ακολούθως
για την Πάτρα με την ευχή και του χρόνου να ξαναβρεθούμε εκεί.

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Προστασίας Υγείας
και Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
www.sylpyp.gr | e-mail: Ygeia_Perib_Chala@yahoo.com
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Βασίλης Κοτσώνης
Υπεύθυνη ύλης: Ιωάννα Θεοδωροπούλου
Tηλ. και Φαξ: 2610-271.500
Συντακτική Επιτροπή: Γκοτσοπούλου Γεωργία, Ρουγκάλα-Πράπα Άννα,
Θεοδωροπούλου Ιωάννα, Κολόμβα Ευθυμία,
Πανταζή Βούλα, Γεωργαντοπούλου Ανδριάννα
Εκτύπωση – Μοντάζ: Fortosis Print Factory
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Το εσωτερικό του καθολικού της Μονής

Την Κυριακή 4 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρουσιωτών ‘’ο Άγιος Δημήτριος’’, ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της
περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προφήτη Ηλία συνδιοργάνωσαν πεζοπορία και προσκύνημα στην Ι.Μ.
Μακελαριάς, διαδρομή 10 χιλιομέτρων περίπου.
Η διαδρομή ακολούθησε μονοπάτι παραπλεύρως ενός παραποτάμου του Σελινούντα και είχε
ιδιαίτερο φυσικό κάλος, όχι μόνο από τον ποταμό αλλά και τους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς των κροκαλοπαγών βράχων και βέβαια της παλαιάς Ιεράς Μονής της Μακελαριάς,
που είναι σκαρφαλωμένη σε έναν από αυτούς
τους βράχους.
Το ξεκίνημα ήταν νωρίς με «την αυγούλα» 6 πμ
από την πλατεία του όμορφου Καρουσίου.
Πρωτόγνωρη ήταν η συμμετοχή (75 πεζοπόροι) κυρίως νεαρής ηλικίας, οι οποίοι απόλαυσαν το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον και μαγεμένοι τερμάτισαν και προσκύνησαν στην ιερά Μονή Μακελαριάς τη θαυματουργή-ιστορική
εικόνα της Παναγίας και απήλαυσαν την κατανυκτική θεία λειτουργία και τη φιλοξενία των
δυο μοναχών στην Ιερά Μονή με παραδοσιακά γλυκά, που οι μοναχές με πολύ φροντίδα είχαν ετοιμάσει.
Παράλληλα άλλα μέλη του ΔΣ, που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, απόλαυσαν τη φύση
αλλά μέσα από το λεωφορείο και την ίδια μέρα
επισκέφθηκαν την Ι.Μ. Μακελαριάς.

2019 έτος «Κωστής Παλαμάς»
παγκόσμια ημέρα ποίησης
Στις 8 Απριλίου 2019 στο συνεδριακό
χώρο της ‘’Αγοράς Αργύρη’’ ο Σύλλογος Καλών Τεχνών ‘’Κωστής Παλαμάς’’
με τη στήριξη 40 Πολιτιστικών Συλλόγων και κοινωνικών φορέων, πραγματοποίησε εκδήλωση με πολυπληθές ακροατήριο για να τιμηθούν τα 160
χρόνια από τη γέννηση του συμπολίτη μας και εθνικού μας ποιητή Κωστή
Παλαμά, επίσης για να τιμηθούν φορείς και σύλλογοι, που οι φιλάνθρωπες
και θεραπευτικές τους δράσεις, ανακουφίζουν πάσχοντες συμπολίτες μας,
με την αφιέρωση ενός δίγλωσσου βιβλίου-λευκώματος για τον ολυμπισμό
και τον Κωστή Παλαμά, μοναδικό κειμήλιο της ολυμπιακής βιβλιογραφίας,
σύμφωνα με την ολυμπιακή επιτροπή.
Η εκδήλωση επίσης αποσκοπούσε
στην στήριξη της σημαντικής προσπάθειας για την ανάδειξη από
την unesco του ολυμπιακού
ύμνου, ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, ένα ιερό
δώρο του ποιητή στην ανθρωπότητα, μια σθεναρά
ηθική ασπίδα αντίστασης,
στη φθορά των σύγχρονων
ολυμπιακών αγώνων. Ένα
γεγονός που θα καταστήσει
την πόλη των Πατρών πόλη του ολυμπιακού ύμνου,
και θα αναβιώσει τα πανανθρώπινα διαχρονικά ιδεώδη,
για ειρήνη, δημοκρατία, ισότητα, αδελφοσύνη, ευ αγωνίζεσθε,
και ευγενή άμιλλα.
Ο Σύλλογός μας ανταποκρίθηκε
στην πνευματική αυτή πρόσκληση με
αντιπροσωπεία μελών του Δ.Σ. Η κα.
Πράππα-Ρουγκάλα Άννα, μέλος του
Δ.Σ., απήγγειλε το ποίημα του ποιητή ‘’
Δύο μάτια’’, ένα ποίημα που αναφέρεται με ιδιαίτερο λυρισμό, στην ανθρώ-

Ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Καλών
Τεχνών Πάτρας
– ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Θόδωρος
Μαλλιάς στο βήμα

Κω
στή
)
ςΠ
αλαμάς 859-1943
(1
πινη συνείδηση, και απένειμε τιμητικό λεύκωμα στη ΜΚΟ ‘’Φλόγα’’ για την
προσφορά της στα πάσχοντα παιδιά.
Ο πρόεδρος του διοργανωτή Συλλό-

γου Διδάκτωρ Ψυχολογίας &
Φυσικής Αγωγής κ. Θεόδωρος Μαλλιάς, στην οπτικοακουστική ομιλία του παρουσίασε τη ζωή και το μεγάλο και σημαντικό έργο του
Κωστή Παλαμά.
Στη συνέχεια έγιναν τιμητικές βραβεύσεις αφενός σε οργανώσεις που βοηθούν πάσχοντες συμπολίτες
μας και αφετέρου στον πρώην Δήμαρχο Πατρέων κ. Ανδρέα Καράβολα για τη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρώμενα
των Πατρών.
Επίσης ο Σύλλογός μας προσυπόγραψε και στήριξε δια επιστολής την
ανάδειξη από την UNESCO του Ολυμπιακού Ύμνου ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά που προβάλλει τα
ολυμπιακά ιδεώδη.

Η ανακύκλωση είναι δείγμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πράξη ευθύνης για όλους!
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΥΧ

ΕΛΚΩ∆ΗΣ ΚΟΛΙΤΙ∆Α
Η κα. ∆ιαμαντοπούλου, Επικουρική Επιμελήτρια Γαστρεντερολόγος

Ο συντονιστής κ. Θωμόπουλος και άποψη του κοινού

Ο κ. Αντωνόπουλος, Ρευματολόγος

3

Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας (Κ.Υ.Χ), το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας και το Σωματείο Ατόμων με Νόσο του
Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αχαΐας-Ι.Φ.ΝΕ.
Αχαΐας συνδιοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση, η οποία έγινε την Κυριακή 23 Ιουνίου
στο Κ.Υ.Χ. με θέμα: «ΝΟΣΟΣ CROHN ΚΑΙ ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ».
Συντονιστές ήταν ο κ. Θωμόπουλος Κων/νος,
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μιου Πατρών,
Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος και ο κ. Αλόκριος Γρηγόρης, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.
Ομιλητές ήταν η κα. Διαμαντοπούλου Γεωργία, Επικουρική Επιμελήτρια Γαστρεντερολόγος,
Π.Γ.Ν. Πατρών με θέμα: ‘’Νόσος Crohn και Ελκώδης Κολίτιδα Επιδημιολογικά Στοιχεία, Κλινικά Χαρακτηριστικά και Θεραπεία.’’ και ο κ.
Αντωνόπουλος Ιωάννης, Ειδικευόμενος Ρευματολόγος Π.Γ.Ν. Πατρών με θέμα: ‘’Η προσέγγιση του Ρευματολόγου στα φλεγμονώδη
νοσήματα του έντερου.’’
Μετά τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις
ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις από το
ακροατήριο.

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
H όμορφη εκδρομή μας στην Ελευσίνα
περιελάμβανε πρώτα επίσκεψη στην Μονή της Παναγίας της Γοργοεπηκόου, στην
Μάνδρα Αττικής.
Η μονή είναι σκαρφαλωμένη ψηλά, και
η θεά του Σαρωνικού από εκεί κόβει την
ανάσα. Κτίστηκε από τέσσερις μοναχές το
1965 προς τιμή της Παναγίας. Κατ’ αρχάς
η σκέψη των μοναχών ήταν να παραγγείλουν στο Άγιο Όρος μια εικόνα της Παναγίας στο όνομα της οποίας θα αφιέρωναν
το μοναστήρι.
Κατά θαυμαστό τρόπο βρέθηκε στα χέρια
των μοναχών η αυθεντική θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοεπηκόου, της
οποίας η ιστορία ξεκινά από το Άγιο Όρος.
Ως γνωστόν η ιερά εικόνα βρίσκεται στην
Ιερά Μονή Δοχιαρείου του Άγιου Όρους
σε τοιχογραφία. Γύρω στο 1800 ένας αγιορείτης μοναχός ξεκίνησε για τα αγιορείτικα μετόχια της Μακράς Ασίας, φέρνοντας
μαζί του μια εικόνα αντίγραφο της αρχικής
εικόνας της Μονής.
Την εικόνα αγόρασε στη Σμύρνη μια ευσεβής οικογένεια που με τα χρόνια την πέρναγε σε κάθε πρωτότοκο, σαν πολύτιμη
κληρονομιά.
Έτσι ήρθε και στα χέρια της Ιφιγένειας
Αναπλιώτου. Έπειτα από ένα ανέλπιστο θαύμα που έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου( η εικόνα στάθηκε όρθια στο κιγκλίδωμα της κούνιας, ενώ το μωρό κοιμόταν ήσυχο και αμέριμνο), η οικογένεια συνήθιζε να γιορτάζει
αυτή τη μέρα κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου για να τιμήσει την χάρη της, κάνοντας

αγρυπνία στο σπίτι της.
Όταν ιδρύθηκε το μοναστήρι προς τιμήν
της Παναγίας, η Ιφιγένεια αποφάσισε να
δωρίσει σε αυτό την θαυματουργή εικόνα.
Από τότε το μοναστήρι γιορτάζει την χάρη
της Παναγίας της Γοργοεπηκόου,(το όνομα
της σημαίνει ότι ακούει και πραγματοποιεί
γοργά),στις 8 Σεπτέμβρη.
Η επίσκεψη μας εκεί ήταν συγκινητική και
μας γέμισε δέος και θρησκευτική ευλάβεια.
Ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση στον
αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Είναι
ένας από τους αρχαιοτέρους λατρευτικούς
χώρους της παγκόσμιας ιστορίας.
Η Ελευσίνα είναι μια πόλη που βρίσκεται στο τέλος του Σαρωνικού, και υπήρξε
στα περισσότερα χρόνια της ιστορίας της,
ο τελικός σταθμός των προσκυνητών, προσφύγων και ναυτικών.
Ήταν μια από τις πέντε ιερές πόλεις του
αρχαίου κόσμου ,που πρωταγωνίστησε ως
τόπος ευλαβικού προσκυνήματος των προγόνων μας για αιώνες.
Η περιοχή στην οποία είναι κτισμένη η
σύγχρονη πόλη πρωτοκατοικήθηκε, πριν
από 4000 χρόνια, στα παράλια του θριάσιου πεδίου τον σιτοβολώνα της πόλης
των Αθηνών.
Η λατρεία της θεάς θεσπίστηκε το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα και γρήγορα απέκτησε πανελλαδική φήμη.
Οι γιορτές προς τιμή της θεάς- που ο μύθος θέλει να θρηνεί τον χαμό της κόρης
της, και την αρπαγή της από τον Πλούτωνα , τον θεό του κάτω κόσμου -χαρακτηρι-

ζόταν από μια σειρά μυστηριακών τελετών, καθώς διατηρούνταν ανέπαφες από
τα πολύ παλιά χρόνια, και πιστεύεται ότι μεταφερθήκαν εδώ από Θράκες κατοίκους
της Σαμοθράκης που τελούσαν τα καβείρια μυστήρια.
Τα μυστήρια τελούνταν αδιάλειπτα επί
2000 χρόνια , και προσέλκυαν ανθρώπους
οι οποίοι επιθυμούσαν την μύηση, και παρόλα αυτά ο πυρήνας των μυστηρίων δεν
αποκαλύφθηκε ποτέ, καθώς ίσχυε αυστηρά ο νόμος της σιγής και του θανάτου.
Λέγεται ότι μετά την μύηση, οι άνθρωποι
έβγαιναν απελευθερωμένοι από τον φόβο του θανάτου, γιατί διέθεταν την γνώση
για τα επέκεινα.
Στο κέντρο της σύγχρονης Ελευσίνας
απλώνεται ο αρχαιολογικός χώρος, που
η βόλτα στα ερείπια των αρχαίων ιερών,
μόνο δέος προκαλεί.
Εδώ κατέληγε η ιερά οδός που συνέδεε
την πόλη με την Αθήνα ,και περνούσε από
το ιερό της Αφροδίτης και τις λίμνες των
ρειτών-σημερινή Κουμουνδούρου- αφιερωμένη στην θεά Περσεφόνη.
Η ξενάγηση περιελάμβανε ναούς αφιερωμένους στην θεά, κτίρια και λατρευτικά
σημεία , που συνδέονται με τα μυστήρια. η
ρωμαϊκή αυλή, τα μικρά προπύλαια, αψίδες, χώροι θυσιών, το τελεστήριο όπου γίνονταν η μύηση των πιστών , και η αγέλαστη πέτρα, ο βράχος όπου η Δήμητρα θρήνησε τον χαμό της κόρης της.
Η αγέλαστη πέτρα, έγινε ο τίτλος της
ομορφότερης ταινίας –ντοκιμαντέρ, από

τον σκηνοθέτη Φίλιππο Κοτσαύτη, συνδέοντας την ιερότητα του τόπου με τις ζωές
των καθημερινών ανθρώπων. Στην κορυφή του λόφου είναι κτισμένο το εκκλησάκι της Παναγίας, αποδεικνύοντας για άλλη
μια φορά ,μια συνέχεια στην λατρεία των
θρησκειών.
Αμέσως μετά ακολούθησε η επίσκεψη
στο αρχαιολογικό μουσείο της Ελευσίνας,
όπου πρωταγωνιστεί η μεγαλόσωμη καρυ-

Εκδήλωση στο πλοίο της
Greenpeace στην Πάτρα
Στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής περιοδείας για την αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης και την προώθηση της καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior βρέθηκε
στο λιμάνι των Πατρών στο Μώλο της Αγ. Νικολάου στις 18 & 19 Ιουνίου και ήταν επισκέψιμο για το κοινό.
Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στο ιστορικό πλοίο και είδαν φωτογραφίες με τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και της προστασίας του
πλανήτη. Στις 19 Ιουνίου, μέσα στο πλοίο, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή
εκδήλωση σε συνεργασία με την Greenpeace Ελλάδας και την Οικολογική Κίνηση Πάτρας για τις επιπτώσεις των εξορύξεων και της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε η σύνταξη διακήρυξης για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και
την κλιματική κρίση.

άτιδα, που στόλιζε την είσοδο των μικρών
προπυλαίων.
Η όμορφη εκδρομή μας τελείωσε με την
επίσκεψή μας, στην παραθαλάσσια κωμόπολη του Κιάτου, όπου όσοι από μας θέλανε, απήλαυσαν τα καταγάλανα νερά και
την απέραντη αμμουδιά, και όλοι μαζί γευτήκαμε τους υπέροχους θαλασσινούς μεζέδες, που διαθέτουν οι τοπικές παραθαλάσσιες ταβέρνες.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

7
14 Σεπτεµβρίου:

19-23 Σεπτεµβρίου:

25 Σεπτεµβρίου:

30 Σεπτεµβρίου – 10 Οκτωβρίου:

Συμμετοχή στο 7 Forum Υγείας

Περίπατος Υγείας Ρίου-Αντιρρίου

Εκδρομή στην Ικαρία

Αιδηψός - Εύβοια

Η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή είναι δείγµα υψηλής περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΕΧΕΙ
ΑΛΟΚΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (∆ιευθυντής του ΚΥΧ): ‘’Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην επετειακή μας
εκδήλωση για τα τριάντα
χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας
(ΚΥΧ). Είμαστε ευτυχισμένοι που σας έχουμε σήμερα και μας δείχνετε την αγά-

πη σας.
Το ΚΥΧ ιδρύθηκε ακριβώς πριν από 30 χρόνια και
απέχει 22 χιλιόμετρα από την Πάτρα. Η περιοχή υγειονομικής του ευθύνης είναι ο τέως Δήμος Φαρρών, η
Κοινότητα Λεοντίου και ο τέως Δήμος Μεσσάτιδος και
καλύπτει μια περιοχή 400 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων, με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων. Διατηρεί πέντε περιφερειακά ιατρεία εκ των οποίων το πιο
απομακρυσμένο είναι αυτό του Λεοντίου σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από το ΚΥΧ.
Το κτίριο αυτό, που σήμερα βρισκόμαστε, εγκαινιάστηκε το 1991 ενώ το ΚΥΧ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1989, στον παλιό υγειονομικό σταθμό. Μετά από
πολλούς αγώνες φτάσαμε σε αυτό το πολυδάπανο οικοδόμημα που υπήρξε, όπως μάθαμε εκ των υστέρων,
από τα πιο ακριβά Κ.Υ. σε όλη την Ελλάδα και δικαιολογημένα, αφού αρχιτεκτονικά αλλά και όσον αφορά
την εσωτερική και εξωτερική του διαρρύθμιση θεωρείται από τα πιο σύγχρονα. Βέβαια μετά από 30 χρόνια
έχει ανάγκη ανακαίνισης από τις φθορές του χρόνου.
Η πρώτη σύνθεση αυτού του Κ.Υ. ήταν μόλις οκτώ
άτομα προσωπικό. Οκτώ άτομα, τα οποία κατά μια ευτυχή συγκυρία ή κατά μια ευλογία, θα έλεγα, ήσαν όλοι
ικανότατοι άνθρωποι. Αποτελείτο από έναν παθολόγο,
έναν οδοντίατρο, δύο αγροτικούς ιατρούς, μία μαία,
μία νοσηλεύτρια και δύο άτομα βοηθητικό προσωπικό. Όλοι τους είχαν πολύ μεγάλη διάθεση και όρεξη να
προσφέρουν. Λειτούργησαν σαν μια πολύ καλή ορχήστρα και όπως γίνεται αντιληπτό αυτό οφείλετο στο μαέστρο, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος Διευθυντής του
ΚΥΧ ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ένας μάχιμος
γιατρός, ένας νεωτεριστής, οραματιστής και μάλιστα
ένας από τους οραματιστές οι οποίοι υλοποίησαν το
όραμά τους. Δεν φτάνει να φαντάζεσαι κάποια πράγματα, αλλά το πως θα κατορθώσεις να τα πραγματοποιήσεις, έχοντας επί πλέον και την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση.
Ήδη από το 1989 με μία σειρά άμεσων μέτρων, τα
οποία θα σας εκθέσω παρακάτω, έβαλε το ΚΥΧ όχι μόνο στο κάδρο των Κ.Υ. του νομού Αχαΐας, αλλά θα έλεγα και σε πανελλήνιο επίπεδο.
Αυτά τα οκτώ μέτρα που είχαν ληφθεί ήσαν αυτά
που έδωσαν την ώθηση να αναδειχθεί αυτό το Κ.Υ., σε
ένα από τα κορυφαία και όχι μόνο της περιοχής μας.
Το πρώτο, ήταν η καθιέρωση του ατομικού φακέλου υγείας για κάθε προσερχόμενο ασθενή. Αναλογιστείτε ότι το έτος 1989 οι ασθενείς είχαν τους ατομικούς φακέλους των και όσοι προσήρχοντο ή είχαν ειδικά χρόνια προβλήματα υγείας άνοιγαν τον ιατρικό
φάκελό τους και αυτή η κίνηση είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όπως ξέρετε, αλλά και εμείς που εργαζόμαστε στο χώρο της υγείας, ο φάκελος υγείας εξασφαλίζει στον ασθενή τη διαχρονική του παρακολούθηση,
εξασφαλίζει στον κάθε νέο γιατρό την απαραίτητη ενημέρωση για την πορεία του ασθενή που εξετάζει. Γίνονταν επίσης καταγραφή των εργαστηριακών του εξετάσεων, ώστε να αποφεύγονται οι περιττές και οι επανα-

Αποψη του κοινού

λαμβανόμενες εξετάσεις, αλλά και για να υπάρχει και
η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των, σε επόμενους
ελέγχους. Με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής δεν πελαγοδρομούσε επισκεπτόμενος πολλούς και διάφορους
γιατρούς. Μέσα από το φάκελό του θα μπορούσαν να
εκτιμηθούν όλα τα επιδημιολογικά στοιχεία που συλλεγόντουσαν και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την υγεία και τον προγραμματισμό των δράσεων στην περιοχή μας.
Το δεύτερο μέτρο ήταν η καθιέρωση των αιμοληψιών σε συνεργασία με τα εργαστήρια του νοσοκομείου
Αγ. Ανδρέας και έτσι δε χρειαζόταν να καταφεύγουν
στα νοσοκομεία οι ασθενείς αφού ήσαν τα χρόνια εκείνα δύσκολες οι μετακινήσεις. Είχαν τη δυνατότητα να
δίνουν το αίμα ώστε να γίνουν οι αναγκαίες εξετάσεις.
Τρίτο σημαντικό μέτρο ήταν η ενημέρωση όλων των
προέδρων των τότε Κοινοτήτων για την απαιτούμενη
συνεργασία. Τους ενημέρωναν για τον τρόπο λειτουργίας του Κ.Υ. αλλά και για τους σκοπούς που θα υπηρετούσε. Σ’ αυτό το κάλεσμα όλοι ανταποκρίθηκαν και
συνεργάστηκαν ώστε να υπάρχει ένας κοινός δρόμος
εξυπηρέτησης των πολιτών.
Τέταρτο μέτρο ήταν η απαρχής 24ώρη λειτουργία
του Κ.Υ., η εφημερία, όπως τη λέμε, αρχικά με έναν
μόνο γιατρό, στη συνέχεια αυτό βελτιώθηκε με την παρουσία ενός ακόμη, αλλά και κατόπιν με την παρουσία
μιας νοσηλεύτριας για την καλύτερη αντιμετώπιση των
εκτάκτων περιστατικών.
Επόμενο πέµπτο μέτρο ήταν η άμεση έναρξη του
εκπαιδευτικού προγράμματος για γιατρούς και νοσηλεύτριες ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στο έργο τους και στα καθήκοντά τους.
Με το έκτο μέτρο ενισχύθηκε με την πάροδο των
ετών κατά πολύ ο εξοπλισμός του ΚΥΧ με εργαστηριακές
συσκευές που τις ‘’ζήλευε’’ ακόμα και το νοσοκομείο.
Έβδοµο μέτρο ήταν η οργάνωση πάρα πολλών σεμιναρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους κατοίκους, αλλά και για το προσωπικό.
Τέλος, η πρόληψη ήταν το όγδοο μέτρο που είχε έναν
κυρίαρχο ρόλο και αυτή εκφράστηκε με τους εμβολιασμούς, με τη σχολική υγιεινή, με τη φροντίδα των γυναικών και άλλων.
Αυτά τα μέτρα έδωσαν μεγάλη ώθηση στο ΚΥΧ και
ο κόσμος αγκάλιασε πολύ γρήγορα αυτές τις προσπάθειες. Από εκείνα τα χρόνια και μετά είχαμε μια συνεχόμενη ανοδική πορεία. Το 1997 εντάχθηκαν στο Κ.Υ.
και οι ειδικευμένοι γιατροί, γενικοί ιατροί, παιδίατρος
και μέχρι το 2005, όλες οι θέσεις των γιατρών στο ΚΥΧ
και στα περιφερειακά αυτού ιατρεία, είχαν καλυφθεί
από ειδικευμένους ιατρούς. Ήταν μια ακόμη πρωτο-

πορία του ΚΥΧ να διαθέτει προσωπικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση.
Από το 1997 άρχισε επίσης να λειτουργεί, μετά από
πολύχρονες προσπάθειες και το ακτινολογικό.
Το 2009 όμως ανεκόπη αυτή η ανοδική πορεία με
την οικονομική κρίση και λόγω συνταξιοδότησης μέρους του προσωπικού όπως και του κου. Θεοδωρόπουλου, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Είναι
αλήθεια και δεν είναι υπερβολή ότι η οικονομική κρίση
δεν μας άγγιξε όσον αφορά την προσφορά των υπηρεσιών υγείας, που όλα τα χρόνια παρείχαμε.
Σίγουρα δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Οι αποχωρήσεις (λόγω συνταξιοδότησης) θα συνεχιστούν από γιατρούς και νοσηλεύτριες όπως και της μαίας. Θα έχετε την ευκαιρία σε λίγο να τους γνωρίσετε όλους αφού
θα τους τιμήσουμε για την προσφορά τους και γι’ αυτό δεν αναφέρομαι ξεχωριστά στον καθένα και καθεμία. Όπως αντιλαμβάνεστε είχαμε αποχωρήσεις και
όχι προσχωρήσεις.
Το 2012 είχαμε τη χαρά με τον διάδοχο Διευθυντή
του κου. Θεοδωρόπουλο τον κ. Τ. Κουτσουράδη να ξεκινήσουμε την ανέγερση του ναϊδρίου των Αγ. Αναργύρων. Παράλληλα όμως συνέχισαν οι αποχωρήσεις
των γιατρών και άλλοι τρεις-τέσσερις μετακινήθηκαν
και πήγαν στην Πάτρα και αλλού, το ίδιο και οι επισκέπτριες υγείας. Παρόλα αυτά κανένας από τους πολίτες
δεν κατάλαβε απολύτως τίποτα γιατί όσοι μείναμε προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα κενά των αποχωρήσεων και μετακινήσεων. Οι εναπομείναντες υπερέβαλαν
ευατόν και οφείλω να το αναγνωρίσω και από τη θέση
που βρίσκομαι τώρα.
Ωστόσο αρκετά προγράμματα βελτιώθηκαν. Κατορθώσαμε παρά τις μετακινήσεις και αποχωρήσεις – συνταξιοδοτήσεις των νοσηλευτριών να διασφαλίσουμε
με δικές μας προσπάθειες και της υγειονομικής υπηρεσίας αποσπάσεις ή μετακινήσεις νοσηλευτριών από
άλλες υπηρεσίες για να μη διαταραχθεί η 24ώρη παρουσία των στις συνεχείς 24ώρες εφημερίες που είχαμε στο ΚΥΧ.
Τελευταία αυξήσαμε την παρουσία των διοικητικών. Μέχρι πρότινος η διοικητική υπηρεσία αποτελείτο
από ένα μόνο άτομο και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, επειδή είχε πάρα πολλά αντικείμενα να ασχοληθεί.
Εξασφαλίσαμε ακόμη και έναν αιματολογικό αναλυτή και έναν καινούργιο απινιδωτή.
Ηλεκτροφωτίσαμε το ΚΥΧ με σύγχρονες λάμπες LED
και πρόσφατα εγκρίθηκε ένα κονδύλι 60.000 ευρώ για
την ανακαίνιση εξωτερικά του Κ.Υ. Αδειοδοτήθηκε τελικά μετά από πολλά χρόνια το ακτινολογικό εργαστήριο.
Επιπλέον έχουμε μια συνεχή και αδιάκοπη παρου-
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νηονιστής ο αείμ
Αριστερά συντ
ο
κα
Σολωμός ι
στος Γρηγόρης
μα
ια
∆
θανάσιος
ομιλητής κ. Α
ντόπουλος

ς
Συντονιστής τη
εάπ
τρ
στρογγυλής
Σο
ης
όρ
ζας Γρηγ
ήδι
το
πό
(Α
ς.
λωμό
νω
οι
μερο Ιατρικοκ
ν
τω
ιο
νικό Συμπόσ
ΚΥΧ)
εγκαινίων στο

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

σία στο ΚΥΧ ειδικευομένων ιατρών με πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση. Έχουμε επίσης τη χαρά να φιλοξενούμε από την αρχή της ίδρυσης του ΚΥΧ προσωπικό για την καθαριότητα, προσωπικό που υπερέβαλε εαυτόν. Είχαμε άτομα που ρύθμιζαν στην υποδοχή τη λειτουργία του ΚΥΧ, είχαμε επίσης μια πρόθυμη
μαία με προσφορά υπηρεσιών ακόμα και πέραν των
καθηκόντων της.
Βέβαια, οι ανάγκες εξακολουθούν να είναι πάρα
πολλές. Χρειαζόμαστε ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Θέλουµε αλλά και απαιτούµε να προκηρυχθούν άµεσα οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν,
όπως του παιδιάτρου, του οδοντιάτρου, των γενικών
ιατρών ή παθολόγων και να επαναλειτουργήσει το µικροβιολογικό µας εργαστήριο, όπως το θυµάστε, µέχρι πριν από δέκα χρόνια και ήταν για όλους µας µεγάλη βοήθεια. Σχεδόν κανέναν δεν στέλναμε στο νοσοκομείο εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων διότι διεκπεραιώναμε όλες τις εξετάσεις και τα προβλήματα των ασθενών μόνοι μας, εκτός και αν ήταν απαραίτητη η εισαγωγή για κάποια εξειδικευμένη εξέταση.
Ελπίζουμε κάποια στιγμή να ξαναποκτήσουμε το μικροβιολογικό που είχαμε και να ενισχύσουμε και να διπλασιάσουμε τη λειτουργία του ακτινολογικού με δυο
βάρδιες, για να μην ταλαιπωρείτε ο κόσμος μεταφερόμενοι στο νοσοκομείο με το δεδομένο ότι η αρρώστια δεν έχει ωράριο.
Όπως ξέρετε αυτό το Κ.Υ. προσπαθούμε να μη λειτουργεί με ωράρια τραπεζών αλλά να είναι 24ώρα στη
διάθεσή σας.
Είναι πάρα πολλά αυτά που μας λείπουν. Εμείς θέλουμε να σας υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε να
υπηρετούμε τον κόσμο της περιοχής μας. Ζητούμε να
μας συγχωρέσετε αν κάποιες φορές δεν μπορέσαμε
να ανταπεξέλθουμε στο 100% των αναγκών σας, αλλά
θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και ελπίζουμε και ευχόμαστε να
μην αρρωσταίνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι.

ΚΑΝΑΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΚΥΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗ
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε
η προϊστάμενη των νοσηλευτριών κα. Αικατερίνη
Πραγαλή, η οποία μεταξύ
των άλλων ανέφερε: ‘’Σας
καλωσορίζω με βαθιά εκτίμηση και ικανοποίηση σε
αυτή την κατανυκτική και
εορταστική ατμόσφαιρα του
Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας. Απόψε έχουμε διπλή γιορτή, θρησκευτική και
επετειακή.
Οι πολλές και φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων του Κ.Υ. και των κατοίκων της περιοχής και όχι
μόνο, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, και η άριστη συνεργασία του σεβαστού πατέρα-Δημήτρη Παπαγεωργίου συνετέλεσαν ώστε να γίνουν τα θυρανοίξια του γραφικού παρεκκλησίου στη μνήμη των Αγίων Αναργύρων.
Ο πρώην διευθυντής του Κ.Υ κ. Κουτσουράδης Τιμολέων έχοντας κατά νου την αίγλη του Κ.Υ. θέλησε
να προσθέσει μία πινελιά που έμελλε να ενισχύσει την
πρωτοπορία του Κ.Υ.Χ., να κάνει πιο ισχυρούς τους δεσμούς ανάμεσα στο προσωπικό του και να δημιουργήσει μια ανθρώπινη και ζεστή σχέση με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Την χρονιά που διανύουμε κλείνουν 30 χρόνια λειτουργίας της αποκεντρωμένης αυτής μονάδας 19892019. Τριάντα συναπτά έτη προσφέρει τις υπηρεσίες της
με μεθοδικότητα και πρόγραμμα, χωρίς διακρίσεις σε
24ωρη βάση με στόχο την πρόληψη και την θεραπεία
στα προβλήματα υγείας σε όλους όσους έχουν ανάγκη.
Σήμερα το βράδυ όπως θα έχετε ήδη καταλάβει μας
τιμούν με την παρουσία τους κάποιοι ξεχωριστοί άνθρωποι αυτού του χώρου που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του. Βρίσκονται κοντά μας οι
σκαπανείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της περιοχής
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.
Η ικανή και δυνατή αυτή ομάδα με επικεφαλής τον
πρωτεργάτη διευθυντή κ. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο κατέταξε στις πρώτες θέσεις το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας εκείνα τα δύσκολα χρόνια και συνεχίζεται
αυτή η διάκριση μέχρι και σήμερα.
Οι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων σε τούτο το
χώρο κάναμε την εύρυθμη λειτουργία του προσωπική μας υπόθεση. Φυσικά δεν θα αποσιωπήσουμε ότι
όσον αφορά την λειτουργικότητά του αισθανόμαστε
ξεχασμένοι προσπαθώντας να διορθώσουμε ότι μπο-
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Ο ∆ήμαρχος κ. Καρπής επιδίδει την τιμητική διάκριση στον τ. ∆ιευθυντή κ. Παν. Θεοδωρόπουλο

ρούμε με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε και δεν είναι λίγες εκείνες οι φορές που βάλαμε την προσωπική και οικογενειακή μας ζωή σε δεύτερη μοίρα, επειδή αγαπήσαμε τον εργασιακό μας χώρο.
Εδώ θα αναφερθώ σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του οργανισμού, τους αφανείς ήρωες
του Κ.Υ. το νοσηλευτικό προσωπικό που έχει πετύχει
με την συνέπεια που το διακρίνει να δουλεύει το Κ.Υ.
σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι.
Το νοσηλευτικό προσωπικό απαρτίζεται από 6 νοσηλεύτριες, οι 2 νοσηλεύτριες έχουν οργανικές θέσεις,
μία είναι σε θέση προσωποπαγή και τρεις είναι με μετακίνηση από το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Κάθε φορά ζούμε την αγωνία της ανανέωσης των μετακινήσεων. Επιθυμία μας είναι αυτή η αβεβαιότητα να εκλείψει.
Οι εργαζόμενοι του Κ.Υ. έχουμε την ευλογία να συνεργαζόμαστε με άτομα διαφόρων ειδικοτήτων που
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα όπως ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, νοσηλεύτριες, φοιτητές ιατρικής και νοσηλευτικής, κοινωνικοί λειτουργοί, διοικητικοί υπάλληλοι και υπαλλήλοι καθαριότητας. Οι παραπάνω ειδικότητες αποτελούν για το Κ.Υ. μια ευχάριστη παρένθεση.
Όλα αυτά εξασφαλίζονται από τις προσπάθειες του
διευθυντή μας κ. Γρηγόρη Αλόκριου ο οποίος έχει πετύχει μια εποικοδομητική συνεργασία με την περιφέρεια. Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας θα αγωνιστούν και θα απαιτήσουν οι δαπάνες για
την Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να αυξηθούν και η
λειτουργία του Κ.Υ. να αποκτήσει επάρκεια σε όλες τι
ειδικότητες που είχαμε και απωλέσαμε.
Δεν θα συμφωνήσουμε στην όποια επιχειρούμενη
υποβάθμιση της περιοχής στον τομέα της υγείας και
στο πολύπλευρο έργο που προσφέρει. Οι διεκδικήσεις δεν θα σταματήσουν και σε αυτό τον αγώνα επιθυμούμε να είναι στο πλευρό μας οι κάτοικοι της περιοχής. Διότι τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο και τίποτα δεν χαρίζεται. Η ανατροπή των προϋποθέσεων αυτών προς το χειρότερο, χωρίς να κάνουμε τίποτα για
να την εμποδίσουμε, δεν βοήθησε ποτέ.
Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό και το κράτος έχει την
ευθύνη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με σεβασμό στα δικαιώματα και στις ανάγκες του λαού.’’

ΤΟ ΚΥΧ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΠΑΝΕΛΛΗ∆ΙΚΑ
ΩΣ ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘ. ΚΑΡΠΗΣ (∆ήµαρχος
Ερυµάνθου): ‘’Θέλω να χαιρετίσω με τη σειρά μου αυτή την πρωτοβουλία για την
οργάνωση της επετειακής
εκδήλωσης των 30 χρόνων
λειτουργίας του ΚΥΧ.
Θυμάμαι εδώ σ’ αυτό το
χώρο ο γιατρός, ο Τάκης ο
Θεοδωρόπουλος προγραμμάτισε τότε να γίνουν τα εγκαίνια και κάποιοι για λόγους μικροπολιτικούς έκαναν προσπάθειες να τα ακυρώσουν και τότε διαπίστωσα την αποφασιστικότητα, την
τόλμη, τον ισχυρό χαρακτήρα του γιατρού αυτού, όπως
τον αποκαλούμε εδώ στην περιοχή μας που επέμενε
και είπε τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί και θα γίνουν και πραγματικά έγιναν. Εστάλη έτσι ένα μήνυμα
στους κατοίκους και κύκλους της περιοχής ότι οι διαμένοντες δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και
ότι η πολιτεία βρίσκεται κοντά τους και φροντίζει γι’
αυτούς. Επίσης θα ήταν παράλειψή μας εάν δεν αναφερθούμε σε εκείνους τους πρώτους οραματιστές, που
σχεδίασαν και υλοποίησαν τα Κέντρα Υγείας στη χώρα, στους θανόντες και τους ζώντες. Είναι ένα πολιτικό
μνημόσυνο για τους θανόντες οι οποίοι έκτισαν σε όλη

Σεβασµός στο περιβάλλον σημαίνει σωστή διαχείριση των σκουπιδιών που παράγουμε

την Ελλάδα αυτόν τον αποκεντρωμένο θεσμό υγείας,
τον πρωτοποριακό για την εποχή του θεσμό των Κέντρων Υγείας, ο οποίος είναι τόσο διαχρονικός και τόσο επίκαιρος και τόσο απαραίτητος. Αυτό το θεσμό τον
έχει αγκαλιάσει όλος ο κόσμος.
Στην παρουσία αυτού του Κέντρου Υγείας της Χαλανδρίτσας αναφέρθηκε και ο νυν Διευθυντής κ. Αλόκριος το οποίο έχει εκτελέσει ένα πλούσιο και σημαντικό
έργο και έχει ακουστεί και έξω από τα όρια του Δήμου
Ερυμάνθου, έξω από τα όρια της Περιφέρειας και του
Νομού Αχαΐας. Πανελλαδικά αναγνωρίστηκε ως ένα
πρότυπο Κ.Υ. ανάμεσα στα τόσα άλλα. Αποτέλεσε για
πολλά χρόνια το μοντέλο. Αυτό οφείλεται στο προσωπικό και κυρίως όπως ακούστηκε και προηγουμένως
στο μαέστρο και μαέστρος όλα αυτά τα πρώτα είκοσι
χρόνια ήταν ο γιατρός ο Τάκης ο Θεοδωρόπουλος, ο
οποίος εκτός από την αναβάθμιση, την ανάδειξη, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Υγείας είχε
επιπλέον και δυο δημιουργήματα και αυτά πρωτοποριακά και αυτά δεν έγιναν πουθενά αλλού σε όλη την
Ελλάδα. Η δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και του Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του ΚΥΧ, οι οποίοι συνδέονται άμεσα και οι δυο με την υγεία και συνεχίζουν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Για μας είναι τιμή, είναι χαρά, είμαστε υπερήφανοι
και για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας στην περιοχή και για τους εργαζόμενους σ’ αυτό. Αναφέρομαι στο
γιατρό Τάκη επειδή ήταν ο πρώτος και ο μακροβιότερος, ο άνθρωπος που ξεκίνησε το δρόμο και σήμερα
συνεχίζουν άλλοι, οι διάδοχοί του όπως ο κ. Γρηγόρης
Αλόκριος, ο οποίος είναι αξιόλογος, δραστήριος, εργατικός και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο.
Κατά καιρούς κάποιοι έβαλαν στο μυαλό τους, στη
σκέψη τους, είτε πολιτικά είτε κομματικά και ψιθυρίζουν, χωρίς να τολμούν να το πουν ανοιχτά είτε δημόσια ‘’Τι τα θέλουμε τα δυο Κέντρα Υγείας στην περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου; ’’ και κάποιοι άλλοι αναφέρουν γενικότερα ‘’Τι τα θέλουμε τα Κέντρα Υγείας; ‘’
Εμείς πάντοτε είχαμε ως Δήμος σε συνεργασία με το
Κ.Υ. τις κεραίες μας ανοιχτές ευαίσθητες και μόνο σαν
σκέψεις ή και σαν ψιθύρους δεν περιμέναμε και δεν
περιμένουμε μέχρι τώρα για να αντιδράσουμε. Πραγματικά αντιδράσαμε όλα αυτά τα χρόνια με διάφορους
τρόπους, ακολουθώντας και στηρίζοντας τους Διευθυντές και το προσωπικό του ΚΥΧ.
Είμαι βέβαιος ότι και αυτό θα συνεχιστεί και με τη
νέα Δημοτική Αρχή και από το νέο Δήμαρχο κ. Μπαρή
ώστε να διαφυλάξει τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας της περιοχής ως κόρη οφθαλμού.
Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποδεχθούμε ως περιοχή ότι αυτά τα Κ.Υ. θα πάψουν να λειτουργούν. Απεναντίας διεκδικούμε την αναβάθμισή τους,
την ενίσχυσή τους και την καλύτερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
Με αυτές τις σκέψεις θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του ΚΥΧ για τη μέχρι σήμερα συνεργασία τον
κ. Γρηγόρη Αλόκριο και όλο το προσωπικό του ΚΥΧ.
Η περιοχή οφείλει στον Τάκη Θεοδωρόπουλο, αλλά
κάποια πράγματα αναγνωρίζονται καθυστερημένα. ‘’

ΣΤΗΣΑΜΕ ΜΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ΜΕΣΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ
ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: ‘’Κύριε Διευθυντά, Αγαπητό προεδρείο, Κυρίες και Κύριοι. Εύλογη η
συγκίνηση. Η βραδιά αυτή
έχει διπλή αποστολή, θρησκευτική και επετειακή.
Σ’ αυτό το χώρο πριν από
28 χρόνια έγιναν τελικά τα
εγκαίνια του νεόδμητου κτιρίου, αφού το ΚΥΧ λειτούργησε για τρία χρόνια περίπου στον παλιό Υγειονομικό Σταθμό με ανεπάρκειες
προσωπικού, εξοπλισμού και υποδομής.
Από εκεί εμείς οργανωθήκαμε και προχωρήσαμε στον απαραίτητο σχεδιασμό για τους κατοίκους
της περιοχής.
Πρώτο έγγραφο που έφυγε από το νέο θεσμό είχε
αποδέκτες τις Κοινότητες της περιοχής του ΚΥΧ. Θέλαμε να μάθουν οι τότε Κοινοτάρχες για το νέο θεσμό
υγείας, το Κέντρο Υγείας, να τους ενημερώσουμε ότι
στα θέματα υγείας προκειμένου να πετύχουμε χρειάζεται η συνεργασία τους και η συνεργασία όλων των
φορέων και των κατοίκων, μια καθοριστική προσπάθεια για να οδηγήσουμε την αναβάθμιση της περιοχής
στην υγεία και στη μείωση των δεικτών νοσηρότητας.
Δεν μπορείς να εφαρμόσεις πρόγραμμα πρωτοβάθ-
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Ο ∆ιευθυντής του ΚΥΧ κ. Γρηγ. Αλόκριος, και στο προεδρείο ο Ιατρός κ. Ι. Λαζαρίδης, η Νοσηλεύτρια κα. Αικατερίνη Πραγαλή και η παρουσιάστρια Πολύζου Βάια

μιας χωρίς τη συνεργασία του πολίτη και των φορέων της περιοχής.
Θα κάνω δυο επισηµάνεις γιατί θα μπορούσαμε να
μιλήσουμε με τις ώρες για όσα συνέβησαν τα 30 χρόνια. Όταν μετά από πάρα πολλούς αγώνες καταφέραμε
να μεταστεγαστούμε στο νεόδμητο περικαλλές κτήριο,
καθιερώσαμε στις αρχές Ιουλίου τον ετήσιο απολογισµό της προηγούµενης εργασιακής χρονιάς. Σ’ αυτόν τον απολογισμό είχαν δικαίωμα συμμετοχής όλοι
οι εργαζόμενοι από τον υπεύθυνο (δεν υπήρχε Διευθυντής!) έως τον τελευταίο εργαζόμενο με ελεύθερη και
υπεύθυνη στάση. Που είχαμε αδυναμίες, τι έγινε και τι
δεν έγινε; Μια εκτεταμένη ανάλυση των πεπραγμένων.
Όλες αυτές οι αναφορές των εργαζομένων καταγράφονταν σε έντυπη μορφή και διανέμεντο σε όλους τους εργαζόμενους. Αυτή η πρωτοβουλία βοήθησε πολύ για
τα επόμενα χρόνια στην περαιτέρω αναβάθμισή μας.
Με άλλα λόγια στήσαμε μια ‘’επιχείρηση’’ που ίσως
θυμίζει ιδιωτική. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις
όποιες αδυναμίες μας με κάθε τρόπο για το συμφέρον
των ασθενών και των κατοίκων της περιοχής μας. Αυτή η αρχή ήταν ένα σημαντικό σημείο που μας χαρακτήριζε στο δύσκολο ξεκίνημά μας.
Μεγάλη βοήθεια είχαµε από τους φορείς και από
την πολιτεία. Δεν μείναμε όλα αυτά τα χρόνια με ‘’σταυρωμένα’’ τα χέρια, προκειμένου αυτό το κτήριο να ολοκληρωθεί αφού η δαπάνη του ήταν διπλάσια του αρχικού κόστους. Η συνολική δαπάνη έφτασε τα 200 εκατομμύρια δραχμές με αρχική πρόβλεψη τα 96 εκατομμύρια. Όταν οι οικοδομικές εργασίες έφτασαν στην τοιχοποιία τα αρχικά διαθέσιμα εξαντλήθηκαν. Έπρεπε να
φροντίσουμε για νέες χρηματοδοτήσεις μέσω της τότε
Νομαρχίας της Αχαΐας. Με επικεφαλής τους τότε προέδρους Κοινοτήτων διεκδικούσαμε ασταμάτητα την ανάλογη οικονομική χορηγία.
Σ’ αυτές τις επανειλημμένες προσπάθειες συναντήσαμε αρκετές δυσκολίες. Οι επιτετραμμένοι τότε στο
Υπουργείο Υγείας άρχισαν να σκέφτονται διαφορετικά
και να εισηγούνται την διακοπή λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, αφού οι δαπάνες ήσαν πολύ μεγάλες και
το ΚΥΧ είναι κοντά στην Πάτρα. Κατά ευτυχή συγκυρία
και έχω ηθική την υποχρέωση να το αναφέρω, βρέθηκε ένας δικός μας άνθρωπος υψηλά ιστάμενος στο
Υπουργείο και παρέβλεψε όλες τις αρνητικές εισηγήσεις και με αποφασιστικότητα έδωσε το πράσινο φως
για τις απαιτούμενες δαπάνες για να ολοκληρωθεί το
κτήριο, το οποίο σημειωτέον οικοδομήθηκε πάνω σε
όχι ομαλό τόπο. Έγινε όμως ένα οικοδόμημα μοναδικό στην Ελλάδα και δεν υπάρχει παρόμοιο.
Να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή του Κ.Υ. κ.
Γρηγόρη Αλόκριο, τον εξαίρετο και εκλεκτό συνάδελφο καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό του ΚΥΧ για
την τιμητική διάκριση, την οποία σήμερα μου προσφέρουν. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε αυτή την τιμή να
την μοιραστώ, γιατί δεν είναι αποκλειστικά προσωπικά δική μου, με τους υπόλοιπους συνεργάτες, με αυτούς που αγωνιστήκαμε και καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των εμπνευστών, παρά τις
όποιες δυσκολίες εντός και εκτός του ΚΥΧ.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά φορείς και κατοίκους, όπως το έπραξα και εκείνο το βράδυ των εγκαινίων, αλλά και πάλι θέλω να τους ευχαριστήσω μετά
από τόσα χρόνια, αφού όλους μαζί μας αξίωσε ο Θεός και τον ευχαριστώ, να έλθουμε να υπηρετήσουμε εδώ στον τόπο της καταγωγής μου, στη γενέτειρά
μου τη Χαλανδρίτσα. Ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ούτε στο όνειρό μου ότι θα ερχόμουν κάποια
μέρα φεύγοντας από το νοσοκομείο που υπηρέτησα άλλα τόσα χρόνια να έρθω να υπηρετήσω τον τόπο της καταγωγής μου χωρίς την ύπαρξη των στοιχειωδών υποδομών. Ευχαριστώ και πάλι το Θεό και
τους συνεργάτες μου για την όλη στήριξη και συνερ-

γασία. Ευχαριστώ τους φορείς και Συλλόγους, αλλά
και τους Συλλόγους Αιμοδοτών και Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος, οι οποίοι ήσαν πραγματικοί πυλώνες για τη σωστή λειτουργία του πρωτοβάθμιου
υγειονομικού μας ιδρύματος.

ΩΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΒΡΗΚΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΟΥΡ∆ΙΣΜΕΝΟ ΚΥ
ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Επιµελητής Α΄, Γενικός Ιατρός
ΚΥΧ): ‘’Οφείλω καταρχήν να
αναφερθώ στον πρώην Διευθυντή μου κ. Π. Θεοδωρόπουλο, στον οποίο χρωστάω πάρα πολλά.
Θυμάμαι όταν ήρθα το
1999 ως Αγροτικός γιατρός, θα εξαιρέσω την πάρα πολύ ωραία υποδοχή που έτυχα, βρήκα ένα Κ.Υ.
καλοκουρδισμένο, δεν το έβλεπα ούτε στο νοσοκομείο, ούτε κατά διάνοια να λειτουργεί τοιουτοτρόπως. Αυτά που με εντυπωσίασαν και ήθελα να σας
αναφέρω ήταν η οργάνωση, επειδή οι ειδικευμένοι
ιατροί ήσαν πάρα πολλοί λίγοι τότε. Την εφημερία
εκπληρούσαμε ανειδίκευτοι και μάλιστα αγροτικοί
χωρίς καθόλου εμπειρία και γνώση. Ο τότε Διευθυντής κ. Θεοδωρόπουλος είχε κανονίσει ένα σύστημα ώστε να μπορούμε με ασφάλεια ο κάθε γιατρός
που εφημέρευε, χωρίς καθόλου να κινδυνεύει, να
υπάρχει μια πλήρη συνεργασία με το Νοσοκομείο.
Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη του διαδικτύου έχει γίνει πολύ εύκολη η επικοινωνία με τα
νοσοκομεία και ιδιαίτερα για τους γιατρούς των απομακρυσμένων περιοχών, να επιτυγχάνουν καλύτερη διαχείριση και διάγνωση για τον ασθενή. Εκείνα τα χρόνια εμείς δεν είχαμε τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα και ο κ. Θεοδωρόπουλος με δική
του πρωτοβουλία καθιέρωσε έναν αποτελεσματικό
τρόπο επικοινωνίας και κυρίως με τους καρδιολόγους, οι οποίοι μπορούσαν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στον αδιάγνωστο ασθενή μέσω αυτού του συστήματος. Επρόκειτο για μεγάλη βοήθεια
αφού απάλλασσαν τον ασθενή από άσκοπες παραπομπές και δοκιμασίες.
Το δεύτερο είναι η τακτική των εµβολιασµών.
Σήμερα οι εμβολιασμοί είναι λίγο πολύ γνωστοί, τότε όμως υπήρχε άγνοια.
Πρώτοι ασχοληθήκαμε και μας το ‘’επέβαλλε’’ ο κ.
Θεοδωρόπουλος να εμβολιάζουμε τον κόσμο. Πάρα
πολλοί μειδιούσαν για αυτήν την προσπάθεια ακόμα
και στο νοσοκομείο, γιατί είχαν υποτιμήσει τα ευεργετήματα του εμβολιασμού. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν έχουμε τους ανημέρωτους,
τους αδιάφορους και τους αρνητές της παλιάς εποχής, αποτέλεσμα της προόδου της επιστήμης και της
τεχνολογίας. Με το διαδίκτυο προσφέρονται πολλές
γνώσεις στον κόσμο και θεωρούνται πια οι εμβολιασμοί γνωστοί και δεδομένοι. Εκείνη την εποχή
υπήρχε άγνοια και προκατάληψη.
Όλη αυτή η δική μας παρέμβαση ήταν πρωτοποριακή και με αυτόν τον τρόπο μειώθηκαν κατά πολύ οι νοσηλείες στα νοσοκομεία από λοιμώξεις του
αναπνευστικού, αλλά και από τις καλυπτόμενες από
τους εμβολιασμούς παθήσεις.
Προσωπικά αυτή η παρουσία μου στο ΚΥΧ ως αγροτικού γιατρού μου σημάδεψε την καριέρα μου ευτυχέστερα και δεν θα επέλεγα αυτή την ειδικότητα του γενικού γιατρού. Δεν το μετάνιωσα ούτε μια στιγμή αφού
βρέθηκα σε ένα χώρο με ωραίους ανθρώπους και
υπήρχε συνεργασία. Σας ευχαριστώ όλους. ‘’
(συνέχεια στη σελίδα 6)

Η σωστή διαχείριση των απορριµµάτων αποτελεί τον πρώτο και βασικό παράγοντα ανάπτυξης κάθε περιοχής
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ΘΑ ∆ΙΕΡΥΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΧ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΠΑΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (νέος ∆ήµαρχος Ερυµάνθου):
‘’Καταρχήν χρόνια πολλά για
τα 30 χρόνια λειτουργίας και
να γίνουν πολύ περισσότερα. Θεωρώ ότι αυτοί που
εμπνεύστηκαν το θεσμό των
Κέντρων Υγείας τη δεκαετία του 1980, θεωρώ πως
θα ήταν υπερήφανοι αν ήξεραν τη διαδρομή και τη λειτουργία αυτού του Κ.Υ. Εμείς
ωστόσο που βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή νιώθουμε όντως υπερήφανοι για τη λειτουργία του τόσα
χρόνια.Θεωρώ αυτονόητη τη συνεργασία με το Κ.Υ.Χ.
και με τους φορείς που συνεργάζονται με το Κ.Υ.Χ. Ως
Δήμος θα συνεχίσουμε και θα διευρύνουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη συνεργασία προς όφελος όλων των
πολιτών που υπάγονται σε αυτό το Κ.Υ.
Μετά τα όσα άκουσα από τον γιατρό κ. Θεοδωρόπουλο θέλω να κάνω δυο σχόλια για τον τρόπο που λειτουργούσε κατά την έναρξη του ΚΥΧ, για την ενημέρωση των
Κοινοταρχών και των πολιτών, για τον οργανισμό που
εκπροσωπούσαν. Δεν ξέρω εάν κάποιοι από αυτούς
είχαν σπουδάσει μάρκετινγκ γιατί το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να κοινοποιούνται σε όλη την περιοχή τα
βήματα και οι στόχοι που θα ακολουθούσαν τα επόμενα χρόνια. Δεύτερο σχόλιο η αξιολόγηση του έργου που
έκαναν κάθε χρόνο, τον απολογισμό που κατέθεταν για
τον οποίο προηγείτο ένας προγραμματισμός. Ουσιαστικά
έδιναν το έναυσμα για το πως θα έπρεπε να λειτουργούν
στα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε για όσα πράξατε για την περιοχή μας. Από τη θέση που είμαστε βλέπουμε τη μισή περιοχή του Δήμου μας. Η ύπαρξη αυτού
του Κ.Υ. είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον κίνδυνο που
διατρέχει η περιοχή μας της ερημοποίησης και η τυχόν
έλλειψη αυτού του Κ.Υ. θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και για εμάς είναι κόκκινη γραμμή και θα υποστηρίξουμε και θα διευρύνουμε τη λειτουργία του ΚΥΧ.’’
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
( τ .
∆ / ν τ ρ ι α
Ε.Σ.Υ.-Οδοντίατρος): ‘’Να ευχαριστήσω το Διευθυντή και
όλο το προσωπικό του Κ.Υ.
γι’ αυτή την εξαιρετική και
ευγενική εκδήλωση.’’

ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ∆ΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑ.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(τ. Πρωθυπουργός): ‘’Να
συγχαρώ με τη σειρά μου
το ΚΥΧ για την όμορφη αυτή εκδήλωση που πραγματικά τιμά και τον γιατρό κ.
Θεοδωρόπουλο αλλά και
όλο το προσωπικό, που χουν
υπηρετήσει σ’ αυτό τον βασικό θεσμό, γι’ αυτή την περιοχή. Μια περιοχή που είναι κοντά στη δική μου καρδιά αφού εδώ σπούδασε ο παππούς Γεώργιος Παπανδρέου, σπούδασε στη Χαλανδρίτσα και εδώ έμαθε τα
γράμματα. Θα συμφωνήσω βεβαίως ότι αυτός ο θεσμός και προσφέρει και πρέπει να συνεχίσει να προ-

Ο ∆ήμαρχος κ. Μπαρής επιδίδει την τιμητική διάκριση στην οδοντίατρο τέως ∆ιευθύντρια ΕΣΥ
κ. Κική Καραχρήστου

σφέρει. Πρέπει να διατηρήσουμε τα Κ.Υ. όχι να τα υποβαθμίσουμε ούτε να τα κλείσουμε αλλά να τα αναβαθμίσουμε σε μια τεχνολογική εποχή όπου μπορούν να
διασυνδεθούν με τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας
και μέσω της τηλεϊατρικής να υπάρχει συνεχής ενημέρωση του πληθυσμού για πρόληψη αλλά και για
όποιες ασθένειες υπάρχουν. Το Κ.Υ. θα είναι ένα κέντρο όχι μόνο υγείας, αλλά και διαπαιδαγώγησης για
την υγεία, την ευζωία των πολιτών της περιοχής μας
αλλά και όλης της χώρας αλλά και όπως διατυπώθηκε και από το Δήμαρχο κ. Μπαρή θα είναι βασικό στοιχείο για τη συγκράτηση του πληθυσμού στην επαρχία,
τον αγροτικό πληθυσμό. Δικιά μας φιλοσοφία είναι όταν
φτιάξαμε τα Κ.Υ. ότι δεν υπάρχουν προνόμια για τους
λίγους αλλά δικαιώματα για όλους για τις βασικές τους
ανάγκες είτε της παιδείας είτε της υγείας.
Να ευχαριστήσω όλους γι’ αυτή την τελετή και να συγχαρώ τους τιμώμενους.’’

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (τέως ∆ιευθυντής
Ε.Σ.Υ.-Οδοντίατρος): ‘’Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και τους κατοίκους οι οποίοι ήσαν μαζί
μας ευγενικοί, ήσαν κοντά
στο ΚΥΧ. Δεν είχαμε ποτέ
διαμαρτυρίες και πιθανόν
γι’ αυτό να ευθύνεται και ο
πρώην Διευθυντής κ. Θεοδωρόπουλος, που είχε οργανώσει και το προσωπικό.
Το ΚΥΧ ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και θέλω και πάλι να τους ευχαριστήσω.’’

ΑΠΟΨΕ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
(Υποδιοικήτρια Γ.Ν. Πατρών
Αγ. Ανδρέας): ‘’Απόψε έχουμε μαζί μας πολλές προσωπικότητες και τους ευχαριστούμε όλους. Έχουμε μεγάλες και δυνατές προσωπικότητες και οι πιο μεγάλες
όμως είναι όλοι αυτοί οι εθελοντές και όλο το προσωπικό, το οποίο σήμερα τιμάμε. Τους συγχαίρουμε και τους
ευχαριστούμε πάρα πολύ.’’

Ο κ. Παπανδρέου επιδίδει την τιμητική διάκριση στον οδοντίατρο τέως ∆ιευθυντή ΕΣΥ
κ. Σαράντη Τριαντόπουλο

ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΤΟ ΚΥΧ
ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΡΙΧΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (τέως ∆/ντης Ε.Σ.Υ.-Γενικός Ιατρός):
Ο κ. Τρίχας δεν προσήλθε και απέστειλε σχετική επιστολή την οποία ανέγνωσε η παρουσιάστρια κα. Πολύζου
Βάϊα: ‘’Ευχαριστώ θερμά το Διευθυντή κ. Αλόκριο και το
προσωπικό του ΚΥΧ για την πρόσκληση στην εκδήλωση.
Είχα την τιμή να εργαστώ στο ΚΥΧ για 15,5 χρόνια. Λυπούμαι, πού και για προσωπικούς λόγους δεν θα μπορέσω να παρευρίσκομαι στην τιμητική για εμάς τελετή,
σ’ αυτή την σπουδαία γιορτή. Όμως ο νους μου θα είναι
κοντά σας, να είστε σίγουροι.
Αυτό το μικρό αλλά θαυματουργό ΚΥΧ πρόσφερε και
προσφέρει πάρα πολλά για την περιοχή και όχι μόνο.
Στα τριάντα χρόνια που λειτουργεί υπηρέτησαν σ’ αυτό
το ΚΥΧ με υψηλή επιστημονική κατάρτιση πάρα πολλοί
εργαζόμενοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με περισσή ανθρωπιά. Στην οργάνωση του ΚΥΧ σημαντική ήταν
η προσφορά και η προσπάθεια του Διευθυντή κου. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου, να είναι καλά.
Θέλω, ως Βορειοηπειρώτης, τα 15 χρόνια που εργάστηκα σε αυτό το ΚΥΧ να τα θεωρώ ως σημαντικό σταθμό της ζωής μου. Εισέπραξα την αγάπη και την εκτίμηση των συνεργατών μου αλλά και του λαού της περιοχής. Αισθάνομαι Χαλανδριτσάνος και σας ευχαριστώ
όλους, όπως επίσης ευχαριστώ το Διευθυντή του Κ.Υ.
και τους διοργανωτές για την απόφαση βράβευσης των
συνταξιούχων, που υπηρέτησαν στο ΚΥΧ. Σε εμάς τους
συνταξιούχους έχει πολύ μεγάλη ηθική σημασία το μήνυμα: δεν σας ξεχνούμε.
Με χαρά θέλω να τονίσω τη μεγάλη σημασία αλλά και
την ομορφιά που προσφέρει στο ΚΥΧ το μικρό εκκλησάκι ‘’ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ’’ και εμπνευστής του ήταν ο
πρώην Διευθυντής του ΚΥΧ κ. Τ. Κουτσουράδης από τη
μακρινή Κω. Την πρότασή του ενίσχυσαν συνάδελφοι
και εργαζόμενοι στο ΚΥΧ και πολλοί κάτοικοι της περιοχής. Ένας από τους πρώτους θερμούς υποστηρικτές
της ιδέας ήμουν και εγώ και σήμερα αισθάνομαι υπερήφανος που τα καταφέραμε. Όλοι θυμόμαστε τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε για να γίνει αυτό το εκκλησάκι αλλά και τις αντιδράσεις που αντιμετωπίσαμε. Στο τέλος μετράει το αποτέλεσμα. Στην προκειμένη περίπτωση το εκκλησάκι αυτό θα είναι ένα πραγματικό στολίδι
για το Κ.Υ. και την περιοχή. Τελειώνοντας σας στέλνω
μια ζεστή αγκαλιά σε όλο το προσωπικό και σε όλους
τους παρευρισκόμενους Χαλανδρίτσανους και των άλλων χωριών. Συγχαρητήρια και πάλι συγχαρητήρια.’’

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΧ ΗΣΑΝ ΠΟΛΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΙ

ΤΟ ΚΥΧ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ Π.Φ.Υ.

ΤΖΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (τέως
∆/ντης Ε.Σ.Υ.-Οδοντίατρος):
‘’Ευχαριστώ το Διευθυντή
και όλο το προσωπικό του
ΚΥΧ για την τιμή που μας
προσφέρουν σήμερα.
Να τονίσω, μέσα στα άλλα, ότι οι εργαζόμενοι του
ΚΥΧ βοήθησαν πάρα πολύ
ως οδοντίατροι τις εφημερίες του νοσοκομείου Αγ. Ανδρέας.
Υπηρέτησα 7 χρόνια στο ΚΥΧ προερχόμενος από το
ΚΥ της Γαστούνης, όπου εργάστηκα πιο πολλά χρόνια.
Οφείλω να αναφέρω ότι οι προσερχόμενοι εδώ ασθενείς ήσαν πιο πολύ συνεργάσιμοι, ήσαν υπομονετικοί,
δεν δημιουργούσαν προβλήματα, ήσαν πιο κοντά στο
ΚΥΧ και ότι οι εργαζόμενοι γενικά στο ΚΥΧ βοήθησαν
ώστε αυτό να έχει ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ όλους.’’

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ (πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών): ‘’Πραγματικά
θέλω να συγχαρώ αυτή τη
μεγάλη προσπάθεια αυτού
του Κ.Υ. που είναι το διαμάντι της περιοχής.
Ο ιατρός κ. Θεοδωρόπουλος όταν είχε το όραμα να
στήσει το ΚΥΧ ακολούθησε
κατά γράμμα όλες τις αρχές για το τι σημαίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως την είχε θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) με καθολική και
ισότιμη πρόσβαση, με πρόληψη, εμβολιασμούς, διάγνωση, αιμοληψίες κλπ. Αυτό που είχε μεγάλη σημασία σύμφωνα με την Π.Ο.Υ. είναι η διαδραστικότητα με
την κοινωνία, δηλαδή ο γιατρός δεν στέκεται παθητικά και τυπικά απέναντι στις παθήσεις, αλλά και τις καταγράφει, θέτει τις διαγνώσεις, προχωρεί στην πρόλη-
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Ο παιδίατρος κ. Ευάγγελος Λιόλιος παραλαμβάνει την τιμητική διάκριση από την κα. Άννα
Μαστοράκου, πρόεδρο Ι.Σ. Πατρών

ψη και κατεβαίνει και εκπαιδεύει την κοινωνία και αυτό είναι μια βαθιά τομή στην υγεία. Μπορούμε δηλαδή
να πούμε ότι έχουμε ένα πρότυπο Κ.Υ. σύμφωνα με τις
διεθνείς επιστημονικές αρχές. Πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους τους στυλοβάτες γιατί δεν είναι μόνο ο μαέστρος είναι και οι γιατροί και το προσωπικό.
Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο κ. Λιόλιος, τον οποίο σε λίγο θα τιμήσουμε υπήρξε συμφοιτητής μου και τον αγαπώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους.’’

ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ DNA Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ∆ΟΥΛΕΥΟΥΝ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τέως Επιµελητής ΚΥΧΠαιδίατρος): ‘’Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου
προσφέρετε σήμερα. Υπηρέτησα στο ΚΥΧ για πάρα
πολλά χρόνια και δεν είμαι
συνταξιούχος.
Να σας αναφέρω ότι πέρα από τη δραστηριότητά μου
σαν γιατρός, διαθέτω και μια επιχείρηση που είναι τελείως διαφορετική από την άσκηση της ιατρικής. Τα χρόνια
όμως που έζησα στο Κ.Υ.Χ. και τα χρόνια που έχω περάσει σε άλλες δράσεις, βρήκα ένα πολύ περίεργο συναίσθημα, που είχε ένα πολύ κοινό σημείο. Το ΚΥΧ για κάποιο λόγο διαφοροποιήθηκε από πάρα πάρα πολλά Κ.Υ.,
τα οποία έτυχε να επισκεφθώ χωρίς να έχω δουλέψει,
αλλά βρήκα μια τεράστια συνάφεια με την επιχείρηση
που έχω και αυτό έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Η
δύναμη μιας επιχείρησης όπως είπε πριν ο ιατρός κ. Θεοδωρόπουλος είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν δεν είναι τα προϊόντα τους. Η δύναμη του Κ.Υ. είναι οι άνθρωποι. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση, σε όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα στο Κ.Υ.Χ., ήταν όλοι οι άνθρωποι που δούλεψαν σε αυτό και δουλεύουν ακόμη.
Υπήρχε ένα περίεργο DNA σε αυτό το χώρο. Είναι
το DNA των ανθρώπων που δουλεύουν. Όλοι αυτοί είχαν ενδιαφέρον, είχαν ζεστασιά. Δεν δούλευαν επειδή
πληρωνόντουσαν, αλλά δούλευαν επειδή το ήθελαν και
παράλληλα πληρωνόντουσαν. Είναι τεράστια η διαφορά
και αυτή η διαφορά δημιουργεί το αποτέλεσμα. Όταν κάποιος δουλεύει με όρεξη και δεν είναι ένας αλλά πολλοί, τότε μπορούν να γίνουν θαύματα και το Κ.Υ.Χ. κάνει θαύματα και δεν υπερβάλλω σε αυτό.
Ευχή μου, αν και έχω φύγει αρκετά χρόνια, και διαπίστωση είναι ότι είστε άνθρωποι που είμαστε μαζί και
χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό. Βλέπω το ίδιο ενδιαφέρον, βλέπω τον κόσμο εδώ να είναι μαζί σας. Συνεχίστε όπως το είχατε βρει αυτό το DNA. Σας ευχαριστώ.’’

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΧ
ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΙΒΙΛΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας): Χαιρετισμούς εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Περιφερειάρχη κου. Απόστολου Κατσιφάρα. Σας συγχαίρουμε κ. Διευθυντά καθώς
και το υπόλοιπο προσωπικό του ΚΥΧ γι’ αυτή σας την
πρωτοβουλία και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας
στην περιοχή του Κ.Υ. Χ.
Έχω προσωπική άποψη για τις υπηρεσίες τόσο σε
εσάς κ. Αλόκριε του ΚΥΧ όσο και στο όμορο Κέντρο
Υγείας Ερυμάνθειας, στο οποίο και υπάγομαι.
Όπως ανέφεραν οι προλαλήσαντες και εμείς διεκδι-
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Η πρώην μαία του ΚΥΧ κα. Χριστίνα Κοκοβίκα

κούμε την αναβάθμιση του Κ.Υ.Χ. και των πρωτοβάθμιων δομών αυτής. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε τον οποιονδήποτε τρόπο υποβάθμισης των Κ.Υ. της
Περιφέρειάς μας.
Διεκδικούμε μάλιστα την υπεραναβάθμιση ορισμένων θιγομένων Κ.Υ. όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με
το νέο υγειονομικό χάρτη.
Ήδη μαζί μας έχουμε την τιμή να έχουμε τον πρώην
Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου και πρέπει να σας πω
ότι έχουμε κάνει σχετική πετυχημένη ημερίδα εδώ στο
ΚΥΧ πριν από ενάμισι χρόνο με τίτλο ‘’Υγεία στην Ύπαιθρο’’. Δεν θα δεχτούμε την υποβάθμιση των Κ.Υ. του
Δήμου Ερυμάνθου, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κλπ.
Επιθυμούμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και
όχι κέντρα συνταγογράφησης που ενδεχομένως κάποιοι έχουν στο μυαλό τους.
Εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη και να ξέρετε
ότι η Περιφέρεια, παρά το ότι δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα, αν και στο νόμο Καλλικράτη προεβλέπετο
η παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουμε και
εμείς κάποιο ρόλο σε κάθε περίπτωση. Στην υγεία δυστυχώς πέρασαν από τότε 8-9 χρόνια αλλά δεν φαίνεται κάτι διαφορετικό.
Εμείς κα. Μαστοράκου και είναι πολλοί εκπρόσωποι
της υγείας εδώ, θα έχετε διαπιστώσει ότι η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος την προηγούμενη εξαετία ήταν κοντά
και στήριζε τις δομές υγείας με κυρίαρχο έργο το νοσοκομείο ‘’Αγ. Ανδρέας’’ .
Θα είμαστε πάντα κοντά σας το ίδιο και το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο και ελπίζω και η νέα Περιφερειακή Αρχή.’’

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΑΓΑΠΗ
ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (π.
Μαία του ΚΥΧ): ‘’Επιθυμώ
να ευχαριστήσω πάρα πολύ
τον Διευθυντή μου το γιατρό
κ. Θεοδωρόπουλο και τους
συνεργάτες μου, καθώς και
τον νυν Διευθυντή κ. Αλόκριο και τους υπόλοιπους
συνεργάτες του ΚΥΧ και κατά κύριο λόγο να ευχαριστήσω τον κόσμο που μου προσέφερε τόση αγάπη όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα με αφοσίωση την περιοχή. Ευχαριστώ. ‘’

ΤΑ ΚΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πρόεδρος Σωµατείου Εργαζοµένων του νοσοκοµείου Αγ. Ανδρέας ‘’Ιπποκράτης’’): ‘’Κατ’ αρχήν
νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους διοργανωτές
αυτής της εκδήλωσης για
την πρόσκληση που απηύθυναν σε εμάς και στο σωματείο μας. Να τους συγχαρώ για την πολύ όμορφη και
αναγκαία εκδήλωση. Δοθείσης ευκαιρίας να αναφέρω
ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) τα τελευταία χρόνια δεν είναι στα καλύτερά του. Η υποχρηματοδότηση
και η υποστελέχωση βασανίζουν σε μεγάλο βαθμό τη
λειτουργία του και αυτό είναι το ζητούμενο, το οποίο
παλεύουμε με έντονες συνδικαλιστικές δράσεις τα τελευταία χρόνια. Τα Κ.Υ. δεν έχουν ξεκοπεί από αυτό το
πρόβλημα. Τα Κ.Υ. μάλιστα βιώνουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό την υποστελέχωση με αποτέλεσμα αρκετά
από αυτά να έχουν μετατραπεί σε αγροτικά ιατρεία.
Υπάρχουν βέβαια και Κ.Υ. που είναι σε καλύτερη κα-

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

Η πρώην προϊσταμένη του ΚΥΧ κα. Ξένη Γεωργαντοπούλου και ο κ. Θεοδ. Τουλγαρίδης
(εκπρόσωπος ∆ημάρχου Πατρέων)

Ο κ. Κ. Πετρόπουλος (πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αγ. Ανδρέας») και
η κα. Μαρία Πετράκη, πρώην μαία του ΚΥΧ

τάσταση όπως είναι της Δυτικής Αχαΐας και αυτό της Χαλανδρίτσας. Ένα Κ.Υ. το οποίο δουλεύει χάρις στη φιλοτιμία των εργαζομένων και του έντονου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν. Οφείλω να τους συγχαρώ για
αυτή τους την προσπάθεια που κάνουν στον τόπο μας.
Επίσης να αναφέρω, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα, εάν είναι αναγκαία και απαραίτητα τα δυο Κ.Υ. στο
Δήμο Ερυμάνθου. Να επισημάνω ότι είναι απολύτως
αναγκαία, και τα δυο Κ.Υ. είναι απαραίτητα γιατί εξυπηρετούν διαφορετικές ροές πληθυσμών. Άρα, είναι
αναγκαία και τα δυο καθώς και η αναβάθμισή τους.
Μια αναβάθμιση, η οποία δεν θα έρθει χωρίς προσπάθεια και αγώνες και χωρίς συμμετοχή. Μην περιμένετε να γίνουν με τον ‘’αυτόματο’’ και να δείξει η πολιτεία
το ενδιαφέρον που έδειξε τη δεκαετία του 1980 προκειμένου να στήσει τα Κ.Υ. Θα ήθελα πέραν από τις μεγάλες προσπάθειες των εργαζομένων και των γιατρών,
για να κρατηθεί το σύστημα ψηλά χρειάζεται και η δική μας συμβολή φορέων και κατοίκων.
Εμείς ως σωματείο το επόμενο χρονικό διάστημα
ετοιμάζουμε μια μεγάλη καμπάνια προκειμένου να σταθούν στο ύψος τους τα Κ.Υ. για να επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν στην αγροτική ύπαιθρο. Σ’ αυτή την προσπάθεια θα σας χρειαστούμε όλους.
Τα Κ.Υ. φιλτράρουν τα περιστατικά των ασθενών προς
τα νοσοκομεία για να μην επικρατεί το γνωστό χάος και
από την άλλη να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πλησίον του πολίτη. Σας ευχαριστώ.’’

περιστατικά στοιβάζονται στα νοσοκομεία με τις ώρες,
μέχρι να έρθει η ώρα να εξεταστούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική αντιμετώπισή των για εκείνη την ώρα που το έχει ανάγκη ο ασθενής και με επεκτάσεις τις επιπτώσεις στο προσωπικό.
Ένας Διοικητής νοσοκομείου κάποτε μου ανέφερε
ότι το σύστημα υγείας δεν πρέπει να είναι ιατροκεντρικό ούτε αρρωστοκεντρικό, αλλά θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό.
Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι χρόνια πολλά σε
όλους με την ευκαιρία της σημερινής διπλής γιορτής.’’

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ (π. Μαία
του ΚΥΧ): ‘’Θέλω να ευχαριστήσω τον τότε Διευθυντή κ.
Θεοδωρόπουλο και όλους
τους συνεργάτες καθώς επίσης και το νέο Διευθυντή κ.
Αλόκριο και τους συνεργάτες του, που σήμερα μας τιμούν και δεν μας ξέχασαν.’’

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. ΟΛΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΧ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
(Αν. Καθηγήτρια Ιατρικήςυποψήφια Βουλευτής Ν∆):
‘’Θεωρώ ξεχωριστή την τιμή γιατί βρίσκομαι στο ΚΥΧ
ανάμεσα σε εκλεκτούς φίλους και συναδέλφους. Γνωρίζω πολύ καλά τους αγώνες αυτού του Κέντρου Υγείας και θέλω να τους συγχαρώ, το Διευθυντή κ. Αλόκριο και τους συνεργάτες του
αλλά και τον κ. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο με τον οποίο
μας ενώνει μια μακρόχρονη οικογενειακή φιλία και ιδιαίτερα θα επισημάνω το ρόλο της γυναίκας του, της
εκλεκτής συντρόφου του σε όλους τους αγώνες του.
Γνωρίζω πολύ καλά τους αγώνες για την εθελοντική
αιμοδοσία και για την δωρεά προσφοράς αίματος.
Πιστεύω ότι και η νέα Δημοτική Αρχή Ερυμάνθου
και Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το
Υπουργείο Υγείας θα κάνουν ακόμα περισσότερα βήματα για την αναβάθμιση του ΚΥΧ, για την κάλυψη των
αναγκών προσωπικού και εξοπλισμού. Με τις δικές μου
δυνάμεις και δυνατότητες θα προσπαθήσω να βοηθήσω στον αγώνα για ένα υγιές σύστημα υγείας.
Δεν νοείται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και απλά
περιστατικά να ην μπορούν να αντιμετωπιστούν στο
Κ.Υ. και να μεταφέρονται στα εφημερεύοντα νοσοκομεία σε βάρος βεβαίως των νοσηλευόμενων ή των εχόντων πραγματική ανάγκη αντιμετώπισης περιστατικών.
Όλοι γνωρίζουμε την υπάρχουσα κατάσταση όπου τα

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(π. Νοσηλεύτρια ΚΥΧ): ‘’Να
ευχαριστήσω όλους για την
τιμή που μας προσφέρατε,
καινούριους και παλιούς συναδέλφους και χάρηκα πάρα πολύ που τους είδα όλους
σε αυτή την εκδήλωση. Καλή συνέχεια στο μεγάλο έργο που επιτελείτε. ‘’

ΝΑ ΑΠΟ∆ΩΣΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΧ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ
(εκπρόσωπος του ∆ήµου
Πάτρας-Υπεύθυνος Κοινωνικού Τοµέα-Καρδιολόγος):
‘’Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε εδώ από το Δήμο της
Πάτρας και από τη Δημοτική Αρχή γιατί από τη μια μεριά θέλαμε να βρεθούμε σε
αυτή την επετειακή εκδήλωση και από την άλλη το κάνουμε, γιατί στηρίζουμε με
κάθε τρόπο τις υγειονομικές μονάδες σαν αυτή του ΚΥΧ
που προσφέρουν αξιόλογο έργο, τις στηρίζουμε στην
πράξη, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν για πάντα.
Ακούστηκαν εδώ διάφορα, ότι είναι δυνατόν να συμβούν για τα Κ.Υ. της περιοχής. Πέραν από τα λόγια τα
μεγάλα ή τις ευχές υπάρχει η σκληρή πραγματικότητα.
Όταν εδώ και δέκα χρόνια, ακόμα και σήμερα, από το
2009 η πολιτική που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις
μέχρι τώρα χτύπησαν αλύπητα την υγεία, μείωσαν τις
παροχές, την εμπορευματοποίησαν, την ιδιωτικοποίησαν και άνθρωποι πεθαίνουν, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν, ή πρέπει να περιμένουν για μήνες για μια ειδική εξέταση ή για κάποιο ειδικό χειρουργείο και ορισμένοι χάνουν τη μάχη για τη ζωή.
Συνεχώς το σύστημα υγείας όλα αυτά τα δέκα χρόνια με την ευθύνη των κυβερνήσεων που πέρασαν και
αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε γιατί σε μια εβδομάδα έχουμε και εθνικές εκλογές και εάν τυχόν επιλέξουμε την ίδια πολιτική, η οποία μας έφερε την υγεία
σε αυτή την κατάσταση, είναι σαν να χτυπάμε τον ίδιο
μας τον εαυτό. Πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν
για να δούμε μια καλύτερη μέρα όπου αγωνιζόμενοι
θα αυξηθούν οι δαπάνες και όχι για να μειωθούν, κάτι
που γίνεται επί σειρά ετών στην υγεία. Θα αγωνιστούμε
για μια νέα και διαφορετική κατάσταση που θα αυξήσει
το προσωπικό και στα Κ.Υ. και στο συγκεκριμένο Κ.Υ.
σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα νοσοκομεία. Μια άλλη πολιτική, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει τις υποδομές όλων των μονάδων υγείας, γιατί δεν μπορούμε
να είμαστε πλέον απαθείς θεατές σ’ αυτή την κατάσταση που βιώνουμε στα νοσοκομεία.
Όλα αυτά τα γνωρίζω γιατί είμαι και εγώ γιατρός και
πολλά χρόνια παλεύουμε για να αναβαθμίσουμε την
υγεία, αλλά δυστυχώς χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει.
Μπορούμε να προσφέρουμε με τον αγώνα μας και
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να απαιτήσουμε από την οποιαδήποτε κυβέρνηση μια
άλλη πολιτική που θα δώσει περισσότερα χρήματα
στην υγεία και δεν θα αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε από την τσέπη μας εξετάσεις, νοσήλια και φάρμακα. Οι συμμετοχές στα φάρμακα θα πρέπει να σταματήσουν και όλα να είναι δωρεάν και όλα μέσα και αποκλειστικά από ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι
το δικό μας όραμα.
Θα στηρίξουμε, όπως κάνουμε κάθε φορά, το
έργο αυτού του Κ.Υ. Όταν χρειάστηκε με δικές μας
παρεμβάσεις, επιστολές προς την 6η Υ.Π.Ε., στηρίξαμε τα αιτήματα του ΚΥΧ και θα συνεχίσουμε
να το κάνουμε γιατί είναι αναγκαίο για την περιοχή και όχι μόνο. Πολλά Κ.Υ. είναι απαραίτητα αστικά και αγροτικά.
Να αποδώσω πολλά συγχαρητήρια στους αξιόλογους συνεργάτες, στον αγαπητό συνάδελφο κ. Θεοδωρόπουλο, που ήταν σημαντική η προσφορά του αλλά και
όλους όσους πέρασαν και βέβαια στον αγαπητό φίλο κ.
Γρηγόρη Αλόκριο γιατί ξέρω ότι με την επιμονή τους
μπορούν να συνεχίσουν και να καταφέρουν πάρα πολλά, αλλά και με τη βοήθεια του κόσμου και των φορέων μπορούν να πετύχουν ένα Κ.Υ. αναβαθμισμένο με
καινούριες ειδικότητες, γιατί με τα χρόνια συνταξιοδοτούνται οι γιατροί με ειδικότητες. Εμείς ζητάμε να αυξηθούν και να ενισχυθούν.
Από το Δήμο της Πάτρας όσο παίρνει και από τη Δημοτική Αρχή θα είμαστε κοντά σας. Συγχαρητήρια για
το έργο σας, εύχομαι τα καλύτερα.

ΤΟ ΚΥΧ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (π. Νοσηλεύτρια
ΚΥΧ): ‘’Ευχαριστώ πάρα
πολύ για τη βράβευση. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες μου τόσων χρόνων.
Ευχαριτώ όλο τον κόσμο
που στήριξε τις προσπάθειες του προσωπικού του
Κ.Υ.Χ. Μας έχει φτάσει
όλους τόσο ψηλά. Εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσετε όλοι μαζί και ακόμα καλύτερα ώστε κάποια
στιγμή κάποιοι άλλοι στο μέλλον να τιμήσουν και
σας.’’

ΚΑΝΕΤΕ ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (∆ιοικητής Αστυνοµίας Χαλανδρίτσας): ‘’Να συγχαρώ για τη σημερινή εκδήλωση και εύχομαι να τα
εκατοστίσετε.
Προσωπικά γνωρίζω
πολλούς γιατρούς από το
ΚΥΧ και έχω προσωπική
άποψη. Κάνετε θαυμάσιο
έργο και οι πολίτες της περιοχής του Δήμου Ερυμάνθου και όχι μόνο πρέπει να είναι ευτυχισμένοι που
έχουν εσάς δίπλα τους. ‘’
ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΚΑΤΖΟΥ∆Η (π.
Νοσηλεύτρια ΚΥΧ): ‘’Να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του ΚΥΧ για τη συνεργασία.’’

(συνέχεια στη σελίδα 8)

Ανακύκλωση: Πολιτισμός, Οικονομία, Προστασία του Περιβάλλοντος
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νο να σταθούν ενάντια στην υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση (όπως είπε ο κ. Πετρόπουλος), αλλά
πρέπει να είναι συνεχής η ευαισθησία της πολιτείας
και να διατηρήσει υψηλό το θεσμό, που δίνει λύση στην
καθημερινότητα των πολιτών. Συγχαρητήρια σε όλους,
σε γιατρούς, σε προσωπικό για το μεγάλο αγώνα που
καταθέτουν, η δε πολιτεία θα πρέπει να σταθεί αρωγός
και να ενισχύσει το σημαντικό αυτό θεσμό.’’
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (π. Νοσηλεύτρια
του Κ.Υ.Χ.): Ευχαρίστησε
τους ανθρώπους του προεδρείου και το Διευθυντή κ.
Αλόκριο.

ÊÝíôñïõ
Õãåßáò
×áëáíäñßôóáò
(συνέχεια από τη σελίδα 7)

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕ∆ΕΣΑΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΜΗΣ (π.
Γενικός Γραµµατέας του Υπ.
∆ικαιοσύνης-Υποψήφιος
Βουλευτής ΚΙΝΑΛ): ‘’Τα Κ.Υ.
ήσαν και είναι μια τεράστια
δημοκρατική κατάκτηση, της
παλιάς δημοκρατικής παράταξης, η οποία έφερε την
υγεία και τη συνέδεσε με τον
τόπο και τα περιστατικά της.
Άρα χρειάζονται όχι μόνο υποστήριξη συνεχή, όχι μό-

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΠαθολόγοςΕπιµελήτρια Γ.Ν. Πατρών-Υποψήφια Βουλευτής
Αχαΐας): ‘’Είμαι γιατρός Παθολόγος στο νοσοκομείου
του Αγ. Ανδρέα. Γνωρίζω
από πρώτο χέρι όλους τους
συναδέλφους του ΚΥΧ, την
καλή προσπάθεια που καταβάλουν αλλά και το αποτέλεσμα που φέρνουν σε
εμάς τους εργαζόμενους των νοσοκομείων, όταν παραλαμβάνουμε τους ασθενείς που διακομίζουν. Συγ-

χαρητήρια και πάλι και για τη βράβευση των συναδέλφων σας.’’

ΜΕΓΑΛΕΙΩ∆ΗΣ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΧ
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για εμάς.
Την ευχαριστούμε και την προσκάλεσε για να
παραλάβει την τιμητική διάκριση, αλλά δεν προσήλθε’’.

∆ΡΙΜΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (π.
Νοσηλεύτρια ΚΥΧ): ‘’Θέλω
να ευχαριστήσω πολύ όλους
τους συναδέλφους, τους Διευθυντές νέους και παλιούς,
όλους αυτούς που δουλέψαμε μαζί το λίγο χρονικό
διάστημα που υπηρέτησα
στο ΚΥΧ.
Τους ευχαριστώ που με
θυμήθηκαν για να με τιμήσουν. Θεωρώ ότι αυτή η σημερινή συγκέντρωση είναι μια από τις μεγαλειώδεις
του ΚΥΧ και χαίρομαι πάρα πολύ. Όλοι οι εργαζόμενοι
εδώ είναι αξιόλογοι και προσπάθησαν για όλα αυτά που
βλέπετε. Εύχομαι καλή συνέχεια και πάλι ευχαριστώ.’’

ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ
Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ
(Επιµελητής Ε.Α.-Γενικός
Γιατρός ΚΥΧ):
‘’Να ευχαριστήσουμε την
πρώην καθαρίστρια μας
κα. Γρηγοροπούλου Βασιλική, η οποία ασχολήθηκε πολλά χρόνια με
την καθαριότητα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό

Η ιατρός κα. Παπαργυρού Χαρίκλεια επιδίδει την τιμητική διάκριση στην κα. Νικολίτσα Βρόντου

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΥ (Γενική Ιατρός-Επιµελήτρια
ΚΥΧ)
Η κα. Παπαργυρού επέδωσε την τιμητική διάκριση στην κα Νικολίτσα Βρόντου, η οποία εργάστηκε πάρα πολλά χρόνια στο Κ.Υ.Χ. ως καθαρίστρια και την οποία ευχαρίστησε για την προσφορά της.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΟΙ ∆ΥΟ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ
ΣΤΟ ΚΥΧ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΟΚΡΙΟΣ (∆ιευθυντής ΚΥΧ): ‘’Ήρθε η
ώρα να βραβεύσουμε τα ‘’σπλάχνα μας’’ επιτρέψτε μου
να πω, τους δυο Συλλόγους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκαν από το ΚΥΧ είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας και προσφέρουν τα μέγιστα.
Τους βραβεύουμε τελευταίους για να τους θυμόμαστε
καλύτερα’’. Το 1989 δημιουργήθηκε πρώτα ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του ΚΥΧ ‘’Ο Αγ. Χαράλαμπος’’ όπως λέγεται. Το 1991 δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος της περιοχής του ΚΥΧ. Οι δυο Σύλλογοι στάθηκαν αρωγοί των
προσπαθειών του ΚΥΧ, στήριξαν και στηρίζουν το έργο του. Δεν τους βραβεύουμε ‘’επειδή συνταξιοδοτήθηκαν’’, κάθε άλλο. Συνεχίζουν να είναι στην πρώτη
γραμμή, να προσφέρουν αφιλοκερδώς και εθελοντικά τα πάντα, παραμερίζοντας τις προσωπικές και οικογενειακές ακόμη υποχρεώσεις τους. Πάντοτε είναι
κοντά μας και μας στηρίζουν με την παρουσία τους
και με υλικά αγαθά. Έχουν γίνει σε εμάς πάρα πολλές
δωρεές από το Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος, χωρίς ποτέ οι ίδιοι να θέλουν τη δημοσιοποίηση των προσφορών τους. Όλους τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η πολύ καλή συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα
χρόνια που λειτουργούν.

ΚΑΛΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗΣ
(Θεολόγος-Περιφερειακός
Σύµβουλος ∆υτικής Ελλάδας): ‘’Θα πρέπει να συγχαρούμε όλους τους πρώην
αλλά και τους νυν εργαζόμενους σ’ αυτό το θεάρεστο
έργο που επιτελούν οι εργαζόμενοι στον τομέα της
υγείας. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη και να έχουν τις ευλογίες των Αγ. Αναργύρων που σήμερα επίσης τιμούμε σ’ αυτό το ναΐδριο, στον
περίβολο του ΚΥΧ και να τους δίνουν υγεία και κάθε
καλό. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Προσκαλώ να έρθει στο βήμα ο πρόεδρος του Συλλόγου
Εθελοντών Αιμοδοτών ΚΥΧ, του οποίου η δράση είναι
γνωστή όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε όλη την Ελλάδα.’’

τα υγείας με ιατροκοινωνικές εκδηλώσεις, με ελέγχους, δράσεις, εμβολιασμούς, όσο και σε θέματα
που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, με καταγγελίες, με δράσεις, επαγρύπνηση προστασίας του
πρασίνου κλπ.
Στηρίζει το ΚΥΧ σε πολλά επίπεδα και όλοι είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειές του. Ευχαριστούμε κ. πρόεδρε, κ. Κοτσώνη πάρα πολύ για όσα
προσφέρετε.’’

ΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΟΥΝΜΕ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΦΘΑΣΑΜΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 5 ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΤΟ ΚΥΧ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (πρόεδρος Συλλόγου
Εθελοντών Αιµοδοτών
ΚΥΧ): ‘’Κύριε Διευθυντά, κ.
Αλόκριε ευχαριστούμε για
την πρόσκληση και για την
τιμή εσάς και το υπόλοιπο
προσωπικό και σας συγχαίρουμε για τη σημερινή εκδήλωση.
1989-2019: 30 χρόνια Κ.Υ. 30 χρόνια Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών ΚΥΧ. Ο ιδρυτής του ΚΥΧ είναι συνάμα ιδρυτής και γεννήτορας του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών ΚΥΧ, κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος.
Τα πρώτα δύσκολα χρόνια ήταν συνδεδεμένα με την
ανάλογη δύσκολη νοοτροπία για την εθελοντική αιμοδοσία. Εμείς όμως με πολύ δουλειά και συνεχή αγώνα
προκειμένου να προσελκύσουμε εθελοντές αιμοδότες
δεν διστάζαμε να ενημερώνουμε τους κατοίκους στους
δρόμους, στα καφενεία στα σπίτια στις διάφορες εκδηλώσεις. Καταφέραμε να φτιάξουμε και να φτάσουμε το
Σύλλογό μας ανάμεσα στους πέντε καλύτερους Συλλόγους της Ελλάδας. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα της προσπάθειας από όλα τα Διοικητικά μέχρι τώρα Συμβούλια του Συλλόγου, όλα αυτά τα χρόνια. Σημαντική ήταν
επίσης η προσφορά και η ανταπόκριση των εθελοντών
αιμοδοτών μελών του Συλλόγου μας από τους κατοίκους της περιοχής του ΚΥΧ. Αυτή η σημερινή τιμητική
βράβευση από το ΚΥΧ τους ανήκει και σας ευχαριστού-

με πολύ.Σας θέλουμε κοντά μας, θέλουμε όλους τους
συμπολίτες μας τόσο από το Δήμο Ερυμάνθου όσο και
από τον τέως Δήμο Μεσσάτιδος να βοηθήσουν στη μεγάλη ανθρωπιστική προσπάθειά μας. Επιπλέον οι ανάγκες σε αίμα ιδιαίτερα αυτούς τους θερινούς μήνες είναι τεράστιες. Σίγουρα ακούτε από το ραδιόφωνο, τις
εφημερίδες, τις τηλεοράσεις κλπ. για τις υπάρχουσες
ελλείψεις αίματος. Σας παρακαλούμε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες, να συμμετάσχετε και εσείς στο συλλογικό εθελοντικό κίνημα. Θέλουμε ακόμα μαζί μας και τους
δικούς μας ανθρώπους, τους ανθρώπους του σπιτιού
μας, όπως θεωρούμε το ΚΥΧ, γιατί έχουμε βγει από τα
σπλάχνα του. Κύριε Κώστα Πετρόπουλε θυμάστε γιατί το αναφέρω αυτό. Θα το επαναλάβω είμαστε σπλάχνα από τα σπλάχνα του ΚΥΧ. Στηρίξτε μας σε αυτή την
προσπάθεια. Όλοι μαζί για το καλό της πατρίδας ώστε
να γίνει πραγματικότητα το όραμά μας, να γίνει η χώρα
μας αυτάρκης σε αίμα. Σας ευχαριστούμε.’’

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΥΧ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α
ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΓΝΟΜΟΝΕΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (∆ιευθύντρια
Ε.Σ.Υ-Γενική Ιατρός ΚΥΧ):
‘’Ο Σύλλογος Προστασίας
Υγείας & Περιβάλλοντος
της περιοχής του ΚΥΧ είναι ένα ακόμα ‘’παιδί’’ του
ΚΥΧ και έχει προσφέρει
πάρα πολλά στην ευρύτερη περιοχή και στα θέμα-

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
(πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος περιοχής ΚΥΧ):
‘’Ευχαριστούμε και εμείς
πάρα πολύ.
Κύριε Διευθυντά του
ΚΥΧ, κύριε Αλόκριε ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας
& Περιβάλλοντος περιοχής του ΚΥΧ, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος,
όλα αυτά τα τελευταία 30 χρόνια προσπαθεί να δώσει βοήθεια στο έργο της πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας επειδή και εμείς έχουμε υιοθετήσει στους
σκοπούς του Συλλόγου ότι η πρόληψη είναι το Α και
το Ω. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους των συνεργατών του Συλλόγου μου που εθελοντικά υπηρετούμε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε το προσωπικό του ΚΥΧ και τη φίλη και συνεργάτιδα ιατρό κα.
Αποστολοπούλου για τα καλά της λόγια και ευχαριστούμε τέλος για την τιμητική διάκριση τον Διευθυντή κ. Αλόκριο.’’
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΑΛΗ: ‘’Αυτή η όμορφη εκδήλωση έλαβε τέλος. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας
τιμήσατε με την παρουσία σας. Να είστε όλοι καλά
και να έχετε υγεία.’’
Σημαντική ήταν και η παρουσία πιστών την επομένη κατά τη Θεία Λειτουργία που ετελέσθη στο ναΐδριο στη μνήμη των Αγίων Αναργύρων την Κυριακή 1η Ιουλίου.
• Ανάμεσα στους φορείς διακρίναμε και αρκετούς
προέδρους Πολιτιστικών Συλλόγων και προέδρους
Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν κατάφεραν να απευθύνουν
χαιρετισµό λόγω χρονικών περιορισµών της τελετής.

