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Κατ’ οίκον εμβολιασμοί σε όλα τα χωριά του Δήμου 

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, με πρωτοβουλία του 

Δημάρχου Διον. Μπαλιούκου 

«Τείχος ανοσίας» για ανθρώπους 

που αδυνατούν  να μετακινηθούν 

«Μαραθώνιες» οι   προσπάθειες από συνεργεία του 

Δήμου, σε συνεργασία με το Γ.Ν. Κρεστένων 

 

 

Το κοινωνικό του πρόσωπο δείχνει για μια ακόμα 

φορά ο Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, ο οποίος με 

πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Διον. Μπαλιούκου 

υλοποιεί κατ’ οίκον εμβολιασμούς κατά του COVID – 

19, σε  ανθρώπους που αδυνατούν  να μετακινηθούν, 

σε όλα τα χωριά του Δήμου. 

Συνεργεία του Δήμου, σε συνεργασία  με τη 

Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων, προχώρησαν το 



προηγούμενο διάστημα σε εμβολιασμούς ατόμων που 

ανήκουν σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένοι, 

άτομα με αναπηρία κ.α.), σε όλες τις τοπικές κοινότητες 

και οικισμούς του Δήμου. 

Συγκεκριμένα η Κοινωνική Υπηρεσία του 

Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων σε συνεργασία με το 

Γ.Ν.  Κρεστένων, μέσω της λίστας των ωφελούμενων 

του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και  των μελών 

του ΚΑΠΗ του Δήμου, προχώρησε στον εμβολιασμό 

συνολικά 50  κατοίκων, στα εξής διαμερίσματα:  

Άνω Σαμικό, Κ. Σαμικό, Καλλίκωμο, Κρέστενα, Βρύνα, 

Καλυβάκια, Μακρίσια, Φρίξα, Σκιλλουντία, Γρύλλος, 

Πλουτοχώρι,  Διάσελα, Τρυπητή, Γκραίκα,  

Μπαρακίτικα, Καλλιθέα, Λιβαδάκι, Αμυγδαλιές, Κράνα, 

Φανάρι, Λινίσταινα, Μύλοι Ανδρίτσαινας, Μπαλέικα, 

Σέκουλα, Δαφνούλα, Ανδρίτσαινα, Ρόβια και  Θεισόα. 

Οι πρώτοι εμβολιασμοί  έγιναν στις 14 Ιανουαρίου 2022, 

σε όλα τα χωριά του δήμου και αφορούσαν 35 

συμπολίτες μας. 

Στις 4 Φεβρουαρίου οι ίδιες υπηρεσίες, δηλαδή ο δήμος 

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων επικουρούμενος από  το 

πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»,  προχώρησε στους 

επαναληπτικούς εμβολιασμούς των 35 ατόμων και 

πραγματοποίησε και άλλους 15 επιπλέον. 

Εν συνεχεία  και πάλι με πρωτοβουλία του Δήμου, 

επιτεύχθηκε συμφωνία  με το Γενικό Νοσοκομείο 

Κρεστένων, η οποία αφορά σε κατ’ οίκον εμβολιασμούς 



δύο φορές το μήνα και ήδη πραγματοποιήθηκε  ο πρώτος 

στις 15 -2 ο οποίος αφορούσε 6 συμπολίτες μας.  

Επανάληψη αυτών των εμβολιασμών, καθώς  και νέοι 

(εμβολιασμοί), θα γίνουν   στις 28 Φεβρουαρίου, μετά 

από σχετικό προγραμματισμό με το Νοσοκομείο 

Κρεστένων. 

Αξίζει να τονιστεί ότι οι δύο πρώτοι εμβολιασμοί, που 

έγιναν με τη συμμετοχή του Γ.Γ. του Δήμου 

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ. Κώστα Πολυζωγόπουλου,   

διήρκησαν όλη την ημέρα και συγκεκριμένα   τα 

συνεργεία ξεκίνησαν στις 7:30 το πρωί  και κατέληξαν 

να ολοκληρώσουν το έργο τους σχεδόν τα μεσάνυχτα! 

 

«Ανοσία που τους 

κρατάει στη ζωή» 

 

«Η περιοχή μας είναι γνωστό ότι έχει πολύ καλά 

ποσοστά στους εμβολιασμούς και  μας  είχαν απομείνει 

υπερήλικες κυρίως και  άνθρωποι με  σοβαρά 

προβλήματα κινητικότητας. Γίνεται προσπάθεια τον 

τελευταίο μήνα, ούτως ώστε να εμβολιαστούν και αυτοί 

οι άνθρωποι γιατί σε λίγο καιρό  θα κατέβουν 

ετεροδημότες, θα έλθουν σε επαφή με άλλους  και θα 

πρέπει να είναι και αυτοί εξοπλισμένοι με την ανοσία 

που τους κρατάει στη ζωή. Θέλω  να ευχαριστήσω 

ιδιαιτέρως το διοικητή του Νοσοκομείου Πύργου, τους 



ιατρούς του Πύργου και  τους εθελοντές, γιατί είναι μία 

δύσκολη και επίπονη διαδικασία η επιχείρηση αυτή, η 

οποία ξεκινάει από το πρωί στις 7:30 και τελειώνει στις 

12 το βράδυ. Τα συνεργεία περιέρχονται όλο το Δήμο, 

από το Ιόνιο Πέλαγος  μέχρι  την καρδιά της 

Πελοποννήσου, αγόγγυστα  αλλά και με ενθουσιασμό. 

Και αυτό γίνεται συνεχώς. Ευχαριστούμε  λοιπόν τους 

επιστήμονες αυτούς του Πύργου, της Κρέστενας και της 

Ολυμπίας, γιατί όλοι έχουν συνδράμει  στην προσπάθειά 

μας, στην οποία τώρα βρισκόμαστε στο τέλος . 

Επικεντρωνόμαστε κυρίως στη 2η δόση, γιατί δεν έχει 

μείνει  κάποιος από τους ανθρώπους αυτούς, να είναι 

ανεμβολίαστος» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος 

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.  

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα 

του κατ΄οίκον εμβολιασμού 

Όσοι δημότες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

υγείας, κινητικά προβλήματα ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόβλημα που τους εμποδίζει να πραγματοποιήσουν τον 

εμβολιασμό κατά του COVID – 19, παρακαλούνται 

όπως δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα 

εμβολιασμού κατ΄οίκον του Δήμου στα παρακάτω 

τηλέφωνα: 

 Γραφείο Δημάρχου: 26250-23766, 26250-23763 

(υπεύθυνος κ. Χρονόπουλος Γεώργιος) 

 



 Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου: 2625-3-60033 
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