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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΣΑΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ
Ο ΔΟΡΣΑΜΟ ΣΟΤ ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ
Σε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ζήκεξα γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία ν εζεινληηζκόο, αιιά
θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ην εζεινληηθό θίλεκα από κεξίδα κε θπβεξλεηηθώλ
νξγαλώζεσλ πνπ όςηκα έρνπλ εηζβάιεη ζην θίλεκα ησλ εζεινληώλ θαη πξνζπαζνύλ
λα αιιάμνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπο, ηόληζε ρζεο ζηελ νκηιία πνπ έθαλε ζην
Ννζνθνκείν ηεο Καιακάηαο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο.
Η εθδήισζε έγηλε κε πξσηνβνπιία ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο Καιακάηαο θ.
Γεσξγίνπ Μπέδνπ ζην ακθηζέαηξν ηνπ ηδξύκαηνο. Πιήζνο επίζεκσλ θαιεζκέλσλ,
εθπξόζσπνη ηνπηθώλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ αιιά θαη εξγαδόκελνη ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαηέθιπζαλ ηελ αίζνπζα, γηόξηαζαλ ζεκλά ηελ παγθόζκηα εκέξα ηνπ
εζεινληηζκνύ θαη απέδσζαλ ειάρηζην θόξν ηηκήο θαη επγλσκνζύλεο ζε δύν

νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ πξνζθέξεη πνιιά ζηε Μεζζελία θαη απνηεινύλ κεγάινπο
δσξεηέο γηα ην Ννζνθνκείν ηεο Καιακάηαο. Πξόθεηηαη γηα ηελ νηθνγέλεηα Καξέιηα θαη
Κσλζηαληαθόπνπινπ πνπ ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά κε ηηο δσξεέο ηνπο γηα ηνλ
εμνπιηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία αηκνδπλακηθνύ εξγαζηεξίνπ ζηελ θαξδηνινγηθή θιηληθή
ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο Καιακάηαο.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο,
παξαδίδνληαο ηηκεηηθή πιαθέηα ζηελ εθπξόζσπν ηεο νηθνγέλεηαο Καξέιηα θ.
Βηθησξία, ππνγξάκκηζε ηε κεγάιε πξνζθνξά ηεο νηθνγέλεηαο Καξέιηα ζηε Μεζζελία
θαη δήισζε όηη ην παξάδεηγκά ηεο απνηειεί θάξν γηα ηελ εζεινληηθή δξάζε θαη ηε
δεκηνπξγία. Παξάιιεια αλαθέξζεθε θαη ζηελ νηθνγέλεηα Κσλζηαληαθόπνπινπ
ηνλίδνληαο όηη απηό ην παξάδεηγκα απνδεηθλύεη πεξίηξαλα όηη κηα επηηπρεκέλε
επηρεηξεκαηηθή πνξεία κπνξεί θάιιηζηα λα ζπλππάξρεη κε ην πλεύκα ηεο θνηλσληθήο
πξνζθνξάο θαη ηεο αιιειεγγύεο πνπ ζήκεξα όζν πνηέ έρεη αλάγθε ε ειιεληθή
θνηλσλία.
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Απνζηνιόπνπινο ζπλεράξε ζεξκά ηε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ Καιακάηαο θαη
πξνζσπηθά ην Γηνηθεηή θ. Γεώξγην Μπέδν γηα ηελ πξσηνβνπιία πνπ πήξε θαη
ζηέιλνληαο ην κήλπκα ηεο εκέξαο ηόληζε: «Ο εζεινληηζκόο γίλεηαη κε πξάμεηο θαη όρη
κε ιόγηα, απνηειεί ηξόπν δσήο θαη όρη κόδα γη απηό ζέισ λα επραξηζηήζσ κέζα από
ηελ θαξδηά κνπ θαη λα ζπγραξώ ζεξκά όινπο απηνύο πνπ θαζεκεξηλά δνπιεύνπλ
αληδηνηειώο κέζα ζηηο θνηλσληθά αλαγλσξηζκέλεο νξγαλώζεηο θαη πξνάγνπλ έηζη κε
ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ην πλεύκα ηνπ εζεινληηζκνύ. ε όινπο απηνύο πνπ
έρνπλ ππνηάμεη ην εγώ ηνπο ζην εκείο ζηέιλσ ηηο εηιηθξηλείο θαη εγθάξδηεο επραξηζηίεο
κνπ θαη ηνπο εύρνκαη θαιή δύλακε, πγεία θαη θαιά Υξηζηνύγελλα».
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