




Στην Alpha Bank µε το πρόγραµµα «Μαζί, µε στόχο την Υγεία» υποστηρίζουµε, εδώ και 8 χρόνια, το έργο των τοπικών 
ιατρείων, µέσα από τη δωρεά ιατρικών µηχανηµάτων και υγειονοµικού εξοπλισµού. Το 2021 ολοκληρώσαµε τον πρώτο 
κύκλο του προγράµµατος, έχοντας επισκεφθεί συνολικά 70 νησιά και ενισχύσει 74 δοµές υγείας µε 242.504 τεµάχια 
ιατρικών µηχανηµάτων, συσκευών και ειδών ιατροφαρµακευτικού υλικού συνολικά. Σήµερα, 833.357 κάτοικοι αυτών 
των περιοχών, απολαµβάνουν ισότιµη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. ∆ηλώνουµε την ισχυρή δέσµευσή µας για έµπρακτη 
ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας σε όλη τη χώρα.

Το Πρόγραµµα πραγµατοποιείται, από το 2014, σε συνεργασία µε την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
«ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ».

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 70 ΝΗΣΙΩΝ
Για να απολαµβάνουν σήµερα ισότιµη πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη
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του πρ. βουλευτή Χαλκιδικής
 Ευθύμη Καρανάσιου
…για τη δευτερογενή παραγωγή και την 
οικονομία
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Επίσημος Υποστηρικτής
της 86ης Διεθνούς 

Εκθέσεως Θεσσαλονίκης
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Οι εξαγγελίες 
των τριών 
στην ΔΕΘ 
για το 
δημογραφικό 
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Το «στοίχημα» της Κατερίνης!

Στις Βρυξέλες το Κέντρο Κοινωνικής 
Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας 

 Έναν πλούσιο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό 
απολογισμό παρουσίασε στις αρχές Σεπτέμβρη 
ο Δήμος Κατερίνης με αφορμή τη συμπλήρωση 3 
χρόνων από την ανάληψη της διοίκησης του από 
τον Κώστα Κουκοδήμο. 
Άνθρωπος της πειθαρχίας, του προγραμματισμού, 
της συνέπειας που θήτευσε 12 συναπτά έτη στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο σε δύσκολες συγκυρίες για 
τη χώρα, ο Κώστας Κουκοδήμος, πέτυχε να βάλει 
τη σφραγίδα του στο δήμο Κατερίνης μέσα στην 
πρώτη κιόλας τριετία εν μέσω πανδημίας αλλά 
και σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. 
Μέσα σε μια τριετία που ολόκληρη η χώρα 
δοκιμάστηκε σκληρά από τις συνέπειες της 
πανδημίας, ο Δήμος Κατερίνης κατάφερε όχι 
μόνο να προσπεράσει τα οικονομικά εμπόδια 
που κληρονόμησε αλλά και να πετύχει σημαντικές 
χρηματοδοτήσεις για έργα αναβάθμισης του 
αστικού ιστού, υποδομών σε όλες ανεξαιρέτως 
τις κοινότητες αλλά και να βάλει τις βάσεις για να 
αλλάξει η αναπτυξιακή  φυσιογνωμία του Δήμου , 
δίνοντας ουσιαστική ώθηση στον τουρισμό. 
Το μεγάλο στοίχημα με την αξιοποίηση δημοτικών 
εκτάσεων, την ανανέωση των τουριστικών 
υποδομών και δράσεις που κατέστησαν τις ακτές 
του Δήμου Κατερίνης τις πλέον φιλικές για ΑμεΑ 
επισφραγίστηκαν με πολλές διακρίσεις. Μια από 
αυτές το χρυσό βραβείο προσβασιμότητας (Tour-
ism Awards). Η Κατερίνη αλλάζει φυσιογνωμία, 
θέτει νέες βάσεις για την ανάπτυξη της 
προσελκύοντας το ενδιαφέρον επενδυτών, 
τραβάει την προσοχή με προτάσεις αξιοποίησης

Περιθαλπόμενοι του ΚΚΠΠΚΜ με τους συνοδούς 
τους, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη 
στις Βρυξέλλες ύστερα από πρόσκληση της 
Ευρωβουλευτού κας Μαρίας Σπυράκη.
Οι ίδιοι αφού ξεναγήθηκαν στους χώρους του 
Κοινοβουλίου και στην αίθουσα ολομέλειας, 
Ημικύκλιο, ενημερώθηκαν για την ιστορία και 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
συναντήθηκαν με την Ευρωβουλευτή.
Κατά τη συζήτηση με την κυρία Σπυράκη, οι 
συμμετέχοντες στην αποστολή, αντάλλαξαν 
σκέψεις σχετικά με τη διαφοροποίηση των 
αναγκών των ατόμων με αναπηρία και θέσανε 
το θέμα της δικαιωματικής ενσωμάτωσης της 
αναπηρίας στις πολιτικές και στις αποφάσεις 
των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τέλος, πληροφορήθηκαν τις τρέχουσες εξελίξεις 
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης 
και τις αλλαγές που οφείλουμε ως καταναλωτές, 
συλλογικά και ατομικά να εντάξουμε στην 
καθημερινότητά μας.
Να θυμίσουμε ότι η τριήμερη πρόσκληση ήταν μια 
πρωτοβουλία της κας Σπυράκη και της προέδρου 
του ΚΚΠΠΚΜ κας Βασιλικής Νάκου, όταν η πρώτη 
επισκέφθηκε, τον Απρίλιο, το παράρτημα χρόνιων 
παθήσεων του Κέντρου «ο Άγιος Παντελεήμων» 
και εντάχθηκε στο πλαίσιο μιας γενικότερης 
εξωστρεφούς πολιτικής που ακολουθεί η διοίκηση 
του ΚΚΠΠΚΜ τα τελευταία τρία χρόνια. 

Επίσης, να τονισθεί ότι είναι η πρώτη φορά που 
άτομα με αναπηρία, τα οποία περιθάλπονται 
σε κλειστές δομές, επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.
Σκοπός της επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε 
τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, πέρα 
από την εξοικείωση των περιθαλπόμενων του 
Κέντρου με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, 
όπως και η ενδυνάμωσή τους, καθώς οι 
περισσότεροι περιθαλπόμενοι ταξίδεψαν για 
πρώτη φορά με αεροπορικό μέσο και βρέθηκαν 
για πρώτη φορά σε πόλη του εξωτερικού.
Τα άτομα που επελέγησαν να εκπροσωπήσουν 
την αποστολή του ΚΚΠΠΚΜ στην εκπαιδευτική 
επίσκεψη στην πόλη των Βρυξελλών, είναι 
ενήλικες με αναπηρία που διαβιούν σε διάφορα 
παραρτήματα του Κέντρου, καθώς και ένας 
νεαρός ωφελούμενος από το Κέντρο Νεότητας. 
Την αποστολή συνόδεψε η πρόεδρος κα 
Βασιλική Νάκου.
Κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής 
τους, οι περιθαλπόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν την πόλη Μπρυζ και μια από τις 
αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου, την Γάνδη.

Η κα Βασιλική Νάκου προσέφερε στην κα 
Σπυράκη, εκ μέρους όλων των περιθαλπόμενων 
και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΠΠΚΜ, ένα 
κλαδί ελιάς σύμβολο ειρήνης και συμφιλίωσης 
και τις μετέφερε τις θερμές ευχαριστίες όλων για 
την σπουδαία εμπειρία που χάρισε στα «παιδιά» 
του Κέντρου.

εγκαταλελειμμένων χώρων όπως αυτή της 
αξιοποίησης του πρώην εργοστασίου εμποτισμού 
του ΟΣΕ, εμπλουτίζει με θεματικές εκδηλώσεις 
που τραβούν την προσοχή επισκεπτών από όλη τη 
χώρα όπως το Φεστιβάλ Πάρκου κ.α. 
Μέσα σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία λόγω της 
υγειονομικής κρίσης, υπαίθριοι χώροι αναψυχής 
στην είσοδο της πόλης, υπαίθρια γυμναστήρια 
στον αστικό ιστό, πρότυπες παιδικές χαρές, 
στήριξη της τοπικής οικονομίας με δράσεις 
εξωστρέφειας, κοινωνικό πρόσωπο  με δομές 
όπως το κοινωνικό ιατρείο δήμου Κατερίνης 
αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα. 
Ο Δήμος Κατερίνης έβαλε στοίχημα και αυτό φέρει 
την υπογραφή του Δημάρχου Κώστα Κουκοδήμου, 
που έχοντας την εμπειρία της λειτουργίας του 
δημόσιου τομέα «χτύπησε» τις κατάλληλες 
πόρτες και το κέρδισε. Έχοντας διανύσει πολλά 
χιλιόμετρα στο δημόσιο βίο, και έχοντας άριστες, 
προσωπικές σχέσεις στην κεντρική διοίκηση θέτει 
ψηλά τον πήχη για την επόμενη δημοτική θητεία.  
Ο Δήμαρχος επισημαίνει στον πρόσφατο 
απολογισμό του: «Εμείς συνεχίζουμε. Με ακόμη 
πιο σταθερά αλλά και πιο γοργά βήματα, αφού 
η κανονικότητα επέστρεψε. Το όραμά μας 
υλοποιείται για μια πόλη ζωντανή, έναν δήμο 
πρωταγωνιστή. Η σελίδα επιτέλους γύρισε και όλοι 
μαζί ομορφαίνουμε το δήμο μας». Εν κατακλείδι, 
το αφήγημα της κυβέρνησης για τις εκλογές της 
Αυτοδιοίκησης που θέτει ως κεντρικό στόχο τον 
πολίτη, στην περίπτωση του Δήμου Κατερίνης έχει 
στέρεη βάση. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στους δήμους που 
θα βρεθούν στη λίστα στήριξης της Ν.Δ. ενόψει 
των Αυτοδιοικητικών εκλογών είναι μεταξύ άλλων   
ο Κώστας Κουκοδήμος.    
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