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Ενας θεσμός υπόδειγμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και αυτοθυσίας συμπληρώνει εξαετία, και μας δίνει αιτία να
χειροκροτήσουμε τον αχαιό φαρμακοποιό.

Οι άγγελοι με τη λευκή ποδιά
Σε ρόλο σύγχρονου Σαμαρείτη, περισσότεροι από 90 εθελοντές φαρμακοποιοί της Αχαΐας περιθάλπουν τις πληγές 300
οικογενειών της περιοχής μας, πέντε ιδρυμάτων και των φιλοξενούμενων προσφύγων στο Κέντρο Φιλοξενίας της Μυρσίνης και
του ξενοδοχείου RΙΟΝ BEACH.
Της Μαρίνας Ριζογιάννη
rizogianni@pelop.gr

Ι

σως και οι ίδιοι οι πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας, της δημιουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου που ξεκίνησε πριν από
έξι χρόνια, δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πόσο αναγκαίο θα είναι στις μέρες μας
και καθοριστικό για τη φαρμακευτική κάλυψη εκατοντάδων συμπολιτών μας.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το
2010, μετά από απόφαση του
ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, με την αρωγή
του Δήμου Πατρέων ο οποίος προσφέρει στη συγκεκριμένη κοινωνική δομή στέγη
και ηλεκτροδότηση.
Γυρίζοντας τον χρόνο στο 2010
θα πρέπει να θυμηθούμε ότι
ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Αχαΐας εξόπλισε το Κοινωνικό Φαρμακείο με τα έπιπλα
που προσέφερε ο φαρμακοποιός Νίκος Φιλιππακόπουλος όταν συνταξιοδοτήθηκε.

ΜΕ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ
«Ψυχή του στησίματος του
Κοινωνικού Φαρμακείου στα
πρώτα του βήματα, ήταν η
συνάδελφος Ξανθή Σαλονι-

Στιγμιότυπα από τη «ζωή» του φαρμακείου, το οποίο πρόσφερε πολύτιμο έργο σε πολύ δύσκολες εποχές

κίδου, γνωστή για την πολυπραγμοσύνη και το πάθος
της. Δημιούργησε τις πρώτες
ομάδες εφημερίας, και όχι
μόνο, μιας και έπρεπε να πάμε να το καθαρίσουμε, να τοποθετήσουμε τα φάρμακα, να
κάνουμε όλοι μαζί μια δουλειά που κάνουμε και στα δικά μας ιδιωτικά φαρμακεία»
μας περιγράφει η εξίσου ευαισθητοποιημένη και πρώτη
εθελόντρια του Κοινωνικού
Φαρμακείου Μαρία Βουτυράκη, η οποία σήμερα είναι
επικεφαλής του, μεριμνώντας για την εύρρυθμη λειτουργία του και την οργάνωση των εθελοντών.
«Η αναγκαιότητα του Κοινω-

νικού Φαρμακείου προέκυψε
μέσα από τη διαδικασία «απασφάλισης» των Ελλήνων πολιτών, από την αλματώδη αύξηση της ανεργίας, λόγω κρίσης, καθώς και από την αύξηση των προσφυγικών ροών που έγιναν καθημερινότητα στην χώρα μας» σημειώνει
η κ. Βουτυράκη και προσθέτει:
«Στη διάρκεια της λειτουργίας
του, το Κοινωνικό Φαρμακείο
έχουν συνδράμει πολλοί συνάδελφοι φαρμακοποιοί, με
κέφι και μεράκι, ανεξάρτητα
από την πολιτική τους τοποθέτηση, αποδεικνύοντας στην
πράξη ότι μπορούμε χωρίς
αγκυλώσεις να λειτουργούμε
αποτελεσματικά. Πολλοί από

τους φαρμακοποιούς προσέφεραν εκτός από προσωπική
εργασία και φάρμακα, ο δε
Σύλλογός μας πάντα στάθηκε αρωγός στις ανάγκες για
εξοπλισμό, μηχανοργάνωση,
κλιματισμό κ.λπ.».

ΖΕΡΔΕΛΗ ΕΥΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΤΡΟΖΟΥ ΕΦΗ
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΑΠΑ ΑΝΝΑ
ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑ
ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΣΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΑΣΟΣ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΣΤΑΣΑ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει
καλύψει τις ανάγκες 300 οικογενειών και άλλων μεμονωμένων ανασφάλιστων συμπολιτών. «Από τον Αύγουστο του 2016 οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας έχουν
πια το δικαίωμα να συνταγογραφούν τα φάρμακά τους σε
νοσοκομεία και ιατρεία ΠΕΔΥ. Αυτό έχει σαν συνέπεια

να μην είναι πια δυνατή η παροχή φαρμάκων σε συμπολίτες, αφού οι έχοντες ΑΜΚΑ
απολαμβάνουν μια στοιχειώδη κάλυψη…» εξηγεί η κ.
Βουτυράκη. Ωστόσο, το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν έχασε
τον σκοπό της ύπαρξής του:
«Υπάρχουν οι μετανάστες και
οι πρόσφυγες, οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν
ακάλυπτοι, άρα το Κοινωνικό Φαρμακείο εξακολουθεί
να έχει λόγο ύπαρξης. Επίσης, αποφασίσαμε από τον
Σεπτέμβριο του 2016 να λειτουργούμε σαν μονάδα εθελοντικής στήριξης των ιδρυμάτων της περιοχής μας και
των προσφύγων, όπου χρει-

άζεται!» αναφέρει η επικεφαλής της προσπάθειας.
Ετσι, μέχρι σήμερα το Κοινωνικό Φαρμακείο της Πάτρας έχει προσφέρει φάρμακα
στους πρόσφυγες της Μυρσίνης Ηλείας, στους πρόσφυγες που βρίσκονται στο ξενοδοχείο RΙΟΝ BEACH, καθώς
και στα εξής ιδρύματα της περιοχής μας:
-ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
«ΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ»
-ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ»
-ΜΕΡΙΜΝΑ
-ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
-ΚΑΛΛΙΜΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ.
«Σκοπός μας είναι να επεκτείνουμε την δράση μας αυτή και
σε όποια άλλα ιδρύματα της
περιοχής μας μπορούμε και
να συνεχίσουμε να βοηθάμε
τις δομές που αναφέρονται
στις πιο αδύναμες πληθυσμιακές ομάδες: Τους γέροντες,
τα ΑΜΕΑ και τα παιδιά, χωρίς καμιά διάκριση, μιας και
οι ανάγκες είναι μεγάλες και
γνωρίζουμε ότι τα κλειστά νοσήλια δεν επαρκούν για να
τις καλύψουν» συμπληρώνει
η κ. Βουτυράκη.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
ODHIAMBO DAVID
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΣΙΝΑ ΧΑΧΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΤΑΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΛΙΛΑ
ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ
ΜΠΙΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΝΤΖΕΛΒΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΦΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΣΙΜΕΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΥΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

Εθελοντές, οι βοηθοί φαρμακοποιοί και φοιτητές
Τ

ο Κοινωνικό Φαρμακείο έχει
συμμετάσχει τα 2 τελευταία
χρόνια στην «Εβδομάδα Αλληλεγγύης» που οργανώνει η
εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», ενώ οι εθελοντές του
έχουν έρθει σε επαφή με Ελληνες της διασποράς, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν
την πατρίδα τους μέσα από τη
στήριξη των δομών αυτών,
και έχουμε λάβει φάρμακα για
παράδειγμα από τη Γαλλία, τη
Γερμανία και την Ιταλία, από
Ελληνες που ζουν εκεί. Αξιοσημείωτο είναι ότι η προσπάθεια των φαρμακοποιών της
Αχαΐας αποτέλεσε αντικείμενο
ρεπορτάζ στα Γαλλικά ΜΜΕ.
«Πρέπει να ευχαριστήσουμε
τους πατρινούς συμπολίτες

μας για τη διαρκή στήριξη του
έργου του Κοινωνικού Φαρμακείου και να τους καλέσουμε
να συνεχίσουν να μας στηρίζουν παρά τις δυσκολίες των
καιρών» προσθέτει η επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας.
Να υπενθυμίσουμε ότι η
συγκέντρωση των φαρμάκων γίνεται στο Κοινωνικό
Φαρμακείο την 1η και 3η
Τετάρτη κάθε μήνα, 18:0020:00 το απόγευμα, τηλ.:
2610439650, και στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας,
ώρες: 07:30-15:30, τηλ.:
2610278063.

ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Εκτός από τους φαρμακοποι-

Από τη συμμετοχή του Κοινωνικού Φαρμακείου στην Εβδομάδα Αλληλεγγύης που διοργανώνει η «Π»

ούς που στήριξαν και στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια με την εθελοντική τους
συμμετοχή συνέδραμαν βοηθοί φαρμακείου, οι οποίοι,
όπως μας περιγράφει η κ. Βου-

τυράκη, «δούλεψαν αγόγγυστα
και με χαρά για τους σκοπούς
του Κοινωνικού Φαρμακείου».
Πρόκειται για τους: Γεωργία
Αργυροπούλου που ήταν από
τους πρώτους που εντάχθη-

καν στην ομάδα των εθελοντών, Κώστα Γκουβίτσο, Ιωάννα Τσιτσάρα και Κυριακή
Τσιτσάρα, που μέχρι σήμερα βοηθούν και στηρίζουν
τη λειτουργία του.

Επίσης, στις δράσεις του Κοινωνικού Φαρμακείου έχουν
κατά καιρούς συμμετάσχει και
φοιτητές της Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μια προσπάθεια να έρθει πιο κοντά
η ακαδημαϊκή και η επαγγελματική ζωή των φαρμακοποιών. Εχουν βοηθήσει είτε στη
λειτουργία του είτε στο μοίρασμα φυλλαδίων ενίσχυσης
του Κοινωνικού Φαρμακείου
στις εξορμήσεις που έγιναν.
Ειδικότερα πρόκειται για τους
φοιτητές: Σοφία Κατσαρού,
Αρη Κουτεντάκη, Δημήτρη
Λινάρδο, Δημήτρη Μαγκώτσιο, Κωνσταντίνα Ντάσενου,
Μαρία Οπλοποιού και Κατερίνα Χρηστιά.

