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Στις 9 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη 
τύπου των ΓτΚ, στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, όπου οι Για-
τροί του Κόσμου έθεσαν ως μείζον πρόβλημα τη δυ-
σκολία πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, των 
ανασφάλιστων εγκύων γυναικών και παιδιών.

Η Πρόεδρος των ΓτΚ, Παιδίατρος κα Μαϊλλη πε-
ριέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στις Δημόσι-
ες Υπηρεσίες Υγείας και αναφέρθηκε στις προτάσεις 
των ΓτΚ για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων 
όπως προκύπτουν στην Ελλάδα της κρίσης.

•  Οι Γιατροί του Κόσμου της Ελλάδας ανησυχούν σοβα-
ρά για τα σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση των εγκύ-
ων γυναικών, στον ιατρικό έλεγχο της εγκυμοσύνης 
τους, καθώς και των παιδιών στις υπηρεσίες Υγείας.

•  Επίσης ανησυχούν σοβαρά για τον ολοένα αυξανό-
μενο αριθμό παιδιών που μένουν ανεμβολίαστα στη 
χώρα μας.

•  Οι ανασφάλιστες έγκυες γυναίκες καλούνται να κα-
λύψουν την δαπάνη όλων των ιατρικών εξετάσεων.

•  Οι γονείς καλούνται να καλύψουν το κόστος των εμ-
βολιασμών που είναι πια δυσβάσταχτο.

•  Γεγονότα με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την 
οικονομία της κοινωνίας.

O εθελοντής των ΓτΚ , Καθηγητής Νεογνολογίας 
κος Κώσταλος, αναφέρθηκε στο σοβαρό θέμα των 
παιδικών εμβολιασμών.

•  Η αναγκαιότητα και η ύψιστη σημασία των εμβολίων. 

Χριστουγεννιάτικο 
Δέντρο από γάλα

Οι Γιατροί του Κόσμου στηρίζουν τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς 

Έγκυος γυναίκα|μητέρα|παιδί
Στα χρόνια της κρίσης

Στις 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συ-
νεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με τους Atenistas, το 
«Χριστουγεννιάτικο Δέντρο από γάλα» των Γιατρών του 
Κόσμου, με σύνθημα «Λίγο γάλα για Πολλά παιδιά», στα 
Προπύλαια. Μια χριστουγεννιάτικη γιορτή  για τα παιδιά 
που βιώνουν την οικονομική κρίση.

Το Δένδρο από γάλα των Γιατρών του Κόσμου φέτος με-
γάλωσε & άπλωσε  τα  κλαδιά του σ’ όλη την Ελλάδα, σε 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Χανιά όπου οι ΓτΚ διατηρούν 
ανοιχτά πολυιατρεία.

Οι Γιατροί του Κόσμου νοιώθουμε την ανάγκη να ευχα-
ριστήσουμε όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κά-
λεσμα αλληλεγγύης και μετέφερε το μήνυμα ελπίδας 
στους συνανθρώπους μας, καθώς επίσης και όλους 
τους εθελοντές της Οργάνωσης που για ακόμα μια φο-
ρά υποστήριξαν τη διοργάνωση και την πραγματοποίη-
ση της εκδήλωσης με συνέπεια, κέφι και ενθουσιασμό.

•  Τα εμβόλια και οι ασθένειες από τις οποίες μας προ-
στατεύουν. Η έλλειψη των εμβολίων οδηγεί στην εξά-
πλωση των ασθενειών και πολλές φορές στο θάνατο.

•  Η ισχύουσα κατάσταση στην Υγεία , η οποία δεν επι-
τρέπει τον εμβολιασμό όλων των παιδιών και ως συ-
νέπεια δεν επιτρέπει την προστασία τη δική τους, αλ-
λά και γενικότερα της δημόσιας Υγείας.

•  Οι δράσεις των Γιατρών του Κόσμου περιλαμβά-
νουν και παιδικούς εμβολιασμούς. Το υψηλό κό-
στος όμως περιορίζει τις δυνατότητές τους.

Το Μέλος του Δ.Σ. των ΓτΚ, Γυναικολόγος, κος 
Μουζάλας, αναφέρθηκε στην κατάσταση αντιμετώπι-
σης των εγκύων στα χρόνια του μνημονίου όπου πα-
ρατηρείται:

•  Οικονομική υπογονιμότητα με πτώση γεννήσεων 20%.

•  Η αύξηση των ανασφαλίστων γυναικών δημιουρ-
γεί προβλήματα υγείας στην έγκυο και αδιάγνωστα 
προβλήματα υγείας στο κυοφορούμενο παιδί, που 
με τη σειρά τους δημιουργούν στρατιές μελλοντι-
κών ασθενών.

•  Σημειώνουμε ότι με βάση την εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Υγείας επίδομα παίρνουν μόνο οι έγκυες που θα 
γεννήσουν σπίτι, πριμοδοτείται δηλαδή ο κίνδυνος.

Το αίτημα είναι η έγκυος από τη φυσική και μόνο μορ-
φή της όπως και το παιδί αντίστοιχα, να έχει ελεύθερη 
πρόσβαση στο σύστημα Υγείας. Βιβλιάρια Πρόνοιας 
για τις ανασφάλιστες έγκυες γυναίκες και τα παιδιά.
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Δράσεις Δεκεμβρίου
αθηνα

Στις 2-7 Δεκεμβρίου, οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του 
Κόσμου, κατάλληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο 
και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν 
δωρεάν μεταξύ άλλων γυναικολογικό έλεγχο, τεστ Παπανι-
κολάου, οφθαλμολογικό έλεγχο, παιδιατρικές εξετάσεις και 
παιδικό εμβολιασμό στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. 

Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» υλοποιείται με τη συ-
νολική χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 
και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινωνι-
κής προσφοράς και αλληλεγγύης που υλοποιούνται από 
την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα για την ενίσχυση ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων σε όλη τη χώρα.

Το διήμερο 7-8 Δεκεμβρίου, η κινητή Παιδιατρική Μονά-
δα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμ-
βολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, 
καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 64 παιδιά 
απόρων και ανασφάλιστων δημοτών στην περιοχή του Κο-
λωνού στην Αθήνα. Τη δράση αυτή συνδιοργανώνουν από 
κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 9 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου 
των ΓτΚ, στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, με θέμα «Έγκυος γυναί-
κα | μητέρα |παιδί Στα χρόνια της κρίσης» με ομιλητές την 
κα Άννα Μαϊλλη-Παιδίατρο και Πρόεδρο των ΓτΚ, τον κο 
Γιάννη Μουζάλα-Γυναικολόγο και Μέλος του ΔΣ των ΓτΚ 
και τον κο Κώσταλο Χρήστο-Καθηγητή Νεογνολογίας και 
πρώην Διευθυντή Νοσοκομείου Αλεξάνδρας & Τμήματος 
Νεογνών Γ. Κρατικού Νίκαιας. Συντονιστής της συνέντευ-
ξης τύπου ήταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γιατζόγλου.

Στις 13 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το 1ο Εντατικό 
Σεμινάριο | “Street Medicine” από το Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών «Διεθνής 
Ιατρική Διαχείριση Κρίσεων Υγείας”, στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου συμμετείχαν 
και οι ΓτΚ με εκπρόσωπο την κα Μαϊλλη Λιάννα-Πρόεδρο 
των ΓτΚ. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της επιστημονικής 
ομάδας μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Ιατρικής Σχο-
λής του πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικά υπεύθυνο 
τον Αν. Καθηγητή της Ιατρικής, κ. Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ 
και με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και 
την υιοθέτηση καλών πρακτικών των γιατρών και των άλ-
λων και των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα της κοινοτικής ιατρικής.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε ημερίδα 
με θέμα «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΝΕΟΛΑΙΑ - Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ; Και όμως... «…μπορούμε να κάνουμε αυ-
τόν τον κόσμο καλύτερο»! από το Σώμα Ελλήνων Προσκό-
πων και τους Προσκόπους του Αγρινίου με συνδιοργανω-
τές το Δήμο Αγρινίου και το Φοιτητικό Σύλλογο του Πανε-
πιστημίου, στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της πόλης 
του Αγρινίου. Παρευρέθηκε εκπρόσωπος των ΓτΚ, η κα Γε-
ωργία Σαμαρά όπου μίλησε για το έργο των ΓτΚ και τη ση-
μασία του εθελοντισμού.

Επίσης, στις 13 Δεκεμβρίου, οι ΓτΚ συμμετείχαν στο συ-
νέδριο της Μη Κυβερνητικής – Μη Κερδοσκοπικής Οργά-
νωσης TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD) με θέ-
μα: «Οι συνέπειες της κρίσης στην πρόσβαση στα φάρμα-
κα: H κοινωνία απαιτεί δίκαιες λύσεις», στο Γραφείο Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου. Το συνέδριο αποτελούσε συνέχεια 
της ημερίδας που διοργανώθηκε στις 31 Μαΐου 2013 στην 
Αθήνα με θέμα: «Πώς εγγυόμαστε την πρόσβαση στα φάρ-

Διαβάζοντας-κάποια στιγμή-ένα άρθρο με τίτλο «Οι ζωντα-
νοί-νεκροί της Ομόνοιας», ένιωσα πως ο τίτλος αυτός αδι-
κεί όλους τους τοξικομανείς. 

Κάνοντας την αναδρομή μου στο παρελθόν, σκέφτηκα την 
πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με αυτούς τους ανθρώ-
πους και χαίρομαι που δεν τους αντιμετώπισα ποτέ έτσι, 
ως ζωντανούς-νεκρούς, μιας και το όραμά μου ερχόμε-
νη στους ΓτΚ ήταν διαφορετικό. Πέρα από την ανταλλα-
γή συριγγών για την μείωση βλάβης και την εμπιστοσύνη 
που μας δείχνουν κάθε φορά, καταλυτικό ρόλο παίζουν τα 
άτομα αυτής της ομάδας. Αυτά που μου έδωσαν δύναμη 
να συνεχίσω, στην πορεία όλων αυτών των χρόνων, να εί-
μαι δίπλα τους ήταν τα χαμόγελα τους που μόνο ζωντάνια 
προσέδιδαν στα πρόσωπα τους όταν τους καλωσορίζαμε 
ως ομάδα, η έκφραση των παραπόνων τους για τις φορές 
που δεν καταφέρναμε να βγούμε και αυτό που με συγκι-
νούσε βαθύτατα και με συγκινεί ακόμη είναι οι φορές που 
αυτοί οι άνθρωποι μας ομολογούν πως χάρη σε εμάς νιώ-
θουν ακόμη «ζωντανοί», πως αισθάνονται ακόμη σημαντι-
κοί και επειδή το δικό τους «ευχαριστώ» δε μπορεί να περι-
οριστεί σε λόγια το αποδεικνύουν με τις πράξεις τους όταν 
έρχονται σε εμάς επιδιώκοντας από πριν να μην έχουν πά-
ρει κάτι, ώστε να είναι «συνεννοήσιμοι» για να είναι η επικοι-
νωνία μας όσο το δυνατόν καλύτερη. 

Αν αυτοί δεν είναι λόγοι να συνεχίσω στους ΓτΚ, άραγε 
αλήθεια ποιοι θα ήταν; Αν δεν ήταν σημαντικός ο λόγος να 
παραμείνω σε αυτήν την προσπάθεια το γεγονός ότι μπαί-
νουν σε προγράμματα και έρχονται με χαρά να μας το ανα-
κοινώσουν, υπάρχει κάποιος άλλος σημαντικότερος; Εί-
μαι ευγνώμων στους ΓτΚ που μου έδωσαν την ευκαιρία να 
σκέφτομαι διαφορετικά ενισχύοντας το όραμα μου.

Ευχαριστώ για αυτές τις στιγμές.
Λαμπρινή Σταθάκη 

Εθελόντρια Ψυχολόγος των ΓτΚ

Η άλλη όψη 
των τοξικομανών
Ανήκω εδώ και χρόνια στην ομάδα 
της Ομόνοιας, του προγράμματος 
«Δρόμοι της Αθήνας»

στουγεννιάτικο Δέντρο από γάλα» των Γιατρών του Κόσμου, 
με σύνθημα «Λίγο γάλα για Πολλά παιδιά», στα Προπύλαια.

Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, η κινητή ιατρική μονά-
δα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», παρείχε σε εβδο-
μαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 17:00-20:00- πρωτοβάθ-
μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική και ψυχολο-
γική υποστήριξη σε ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο, 
στις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Προσφέρθηκαν 
χυμοί, νερά, τσάι, τρόφιμα, ενώ σε όσες περιπτώσεις κρί-
θηκε απαραίτητο δόθηκαν υπνόσακοι και κουβέρτες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, η κινητή ιατρική 
μονάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδο-
μαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία 
Ομονοίας, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογι-
κή υποστήριξη σε εξαρτημένα άτομα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, η Κινητή Ια-

μακα στην Ελλάδα;». H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με 
την υποστήριξη του ευρωβουλευτή Νίκου Χρυσόγελου, 
των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, της PRAKSIS, των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα, της ΔΕΔΙΔΙΚΑ-Διασωματειακής Επι-
τροπής Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Ασθενών με Καρκίνο, 
της ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ, και της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Δη-
μόσια Υγεία (EPHA).

Το διήμερο 14-15 Δεκεμβρίου, η κινητή Παιδιατρική Μο-
νάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν 
εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγ-
χους, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 105 παι-
διά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών στην περιοχή Πε-
τράλωνα στην Αθήνα. Τη δράση αυτή συνδιοργανώνουν 
από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 20 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε, για τέταρτη συνε-
χόμενη χρονιά, σε συνεργασία με τους Atenistas, το «Χρι-
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Η μεγάλη γιορτή του Δέντρου από Γάλα δεσπόζει στην 
κορυφη των δρασεων γι’ αυτόν το μήνα. Το σύνολο των 
εθελοντών και των μελών μας και στη Θεσσαλονίκη έδω-
σαν το παρόν και πλήθος πολιτών προσήλθαν να στηρίξουν 
τη δράση αυτή και την Οργάνωση μας γενικότερα. Τα τοπι-
κά ΜΜΕ προέβαλλαν τη δράση και πριν και κατά τη διάρ-
κειά της και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό. Εκπρόσωποι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της πόλης, επίσης, μας 
τίμησαν με την παρουσία τους, με πιο χαρακτηριστική την 
παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κου Γιάννη Μπου-
τάρη. Ευχαριστούμε θερμά τους THESSALONISTAS και 
την ομάδα κρουστών του προγράμματος εναλλακτικής θε-
ραπείας εξαρτημένων ατόμων ΑΡΓΩ για τη συμβολή τους 
στην μεγάλη εκδήλωση της Οργάνωσής μας και βέβαια 
όλους τους συμπολίτες μας, επαγγελματίες και ιδιώτες 
που μας στηρίζουν σε κάθε έκκληση μας για ενίσχυση και 
έδωσαν το παρόν στη γιορτή. Περίπου 1,5 τόνος τροφίμων 
μακράς διαρκείας και χιλιάδες κουτιά με γάλα που ξεπερ-
νούν τις 12.000 τεμάχια άρχισαν να προσφέρονται σε οικο-
γένειες που ζητούν τη βοήθεια μας και πάνω από 300 δέ-
χτηκαν ενίσχυση πριν τις εορτές των Χριστουγέννων.

Το περίπτερο της Οργάνωσης μας στελεχωμένο με πε-
ρίπου 150 εθελοντές, γέμισε τον πεζόδρομο της Αγίας Σο-
φίας όπου στήθηκε απ΄ τις 14 ως τις 31 του μήνα. Εκατο-
ντάδες Θεσσαλονικέων πέρασαν να ενημερωθούν για το 
έργο μας και να μας ενισχύσουν.

Επίσης, η μεγάλη Χριστουγεννιάτική Γιορτή του Σχολείου 
της Φύσης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 
στην αποθήκη Γ’ στο Λιμάνι. Το Σχολείο της Φύσης υλοποί-
ησε μια σπουδαία και μεγάλη εκδήλωση, της οποίας όλα 
τα έσοδα θα διατεθούν στην Οργάνωση μας για την αγορά 
παιδικών εμβολίων για το Ανοιχτό Πολυϊατρείο Θεσσαλονί-
κης. Πλήθος ενηλίκων και πάρα πολλά παιδάκια έδωσαν 
το παρόν, χόρεψαν, τραγούδησαν, έφτιαξαν χειροτεχνίες, 
ακόμη και γλυκίσματα. Ευχαριστούμε την διευθύντρια του 
Σχολειού της Φύσης, κα Βέτα Γεωργιάδου, το προσωπικό 
και τους κηδεμόνες των παιδιών και βέβαια τα ίδια τα παι-
διά για την έντονη κινητοποίηση και προσφορά προς την 
Οργάνωση, όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές της 
γιορτής και βέβαια τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης 
και τον Πρόεδρο κο Αγγελούδη για την δωρεάν παραχώ-
ρηση της αποθήκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ‘’Στηρίζω’’, εκπρόσωποι της Δι-
οικούσας Επιτροπής της Ν.Δ Θεσσαλονίκης και εκπρόσω-
ποι της ΟΝΝΕΔ μας έφεραν μεγάλη ποσότητα φαρμάκων 
από δωρεές που συνέλλεξαν από φαρμακεία, ιδιώτες και 
φαρμακαποθήκες. 

Στη διημερίδα της ΧΑΝΘ για τον Εθελοντισμό συμμετεί-
χαμε κατόπι πρόσκλησης, με εκπρόσωπο μας την εθελό-
ντρια κοινωνική λειτουργό κα Κυριακίδου, συνοδευόμενη 
από τον κο Διαμαντόπουλο, ο οποίος είχε και την ευκαιρία 
να συνομιλήσει με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και φορέων της πόλης.

Συμμετείχαμε με 3 εθελοντές μας σε επιστημονική έρευ-
να του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής 
Τεκμηρίωσης, του Τμήματος Κοινωνιολογίας-Πανεπιστημίου 
Αιγαίου που ζήτησε την συνδρομή μας με θέμα: Διαδικασίες 
κοινωνικής ένταξης και ένταξης στην αγορά εργασίας των νέ-
ων σε περίοδο κρίσης, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο προγρ. 
ΕΣΠΑ 2007-2013, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή 
Κοινωνιολογίας κο Χτούρη. Κατόπιν της έρευνας και της συμ-
μετοχής των εθελοντών μας, η Οργάνωση μας θα τύχει ειδι-
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τρική Μονάδα των ΓτΚ, παρείχε σε καθημερινή βάση με γε-
νικό ιατρό, δερματολόγο και νοσηλευτικό προσωπικό, πρω-
τοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους κρατούμε-
νους του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών Κορίνθου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθη-
καν ομιλίες σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Αττική, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε 
θέματα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, από τον κοινω-
νικό λειτουργό της Οργάνωσης κο Υφαντή Τάσο. Οι επισκέ-
ψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 
Enough!- Πρόγραμμα προώθησης της ανοχής στη διαφο-
ρετικότητα και πρόληψης της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, οι Γιατροί του Κό-
σμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο οι οποίοι χρήζουν 
διεθνούς προστασίας στο νησί της Λέσβου, καθώς και ενημέ-
ρωση για τα δικαιώματά τους με βάση την ελληνική νομοθε-
σία. Επιπρόσθετοι στόχοι των Γιατρών του Κόσμου είναι η προ-
στασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυναίκες, παιδιά και ασυ-
νόδευτοι ανήλικοι), η διανομή κουβερτών και ειδών προσωπι-
κής υγιεινής, η στήριξη των τοπικών δομών υγείας στην πα-
ροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης για τον πληθυσμό, 
όπως, επίσης, και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να βρίσκονται εθελο-
ντικά, από την 1η Ιουλίου, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής 
μεταναστών στο Μερσινίδι της Χίου, όπου προσφέρουν ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήρι-
ξη σε μετανάστες.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, οι Γιατροί 
του Κόσμου, μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής», 
παρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Πολυιατρεία 
των ΓτΚ στην Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και κατ’ οίκον 
επισκέψεις, ψυχολογική υποστήριξη, και επισιτιστικά πακέ-
τα σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας. Το 
πρόγραμμα υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από το TIMA Κοι-
νωφελές Ίδρυμα.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις 
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, το μήνα Δεκέμβριο 2013:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ, 
ΙΙD A.E., ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε., FOCACCINO LTD, ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙ-
ΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.Φ.Κ., D.L.B. A.E., ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ, 
DALOMAR SHIPPING, ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε., 3Β COMPANY MEΠΕ, ΔΕΛ-
ΤΑ Α.Β.Ε.Ε., MARITA HELLAS SA, ΤΕCHNIPETROL HELLAS S.A., 
ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΓΙΩΤΗΣ 
Α.Ε., ΗΛΙΟΣ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ, GRIECHENLANDHILFE, ATENISTAS, 
ΑΚΤΟ, ΜΕΤΑPOLIS, HELMSIC, TEFLON CLUB, JEEP FORUM, ΣΩ-
ΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ, ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΜΟΙ-
ΡΑΖΟΜΑΙ, ΑΟΠ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ «ΡΕΑ ΚΥΒΕΛΗ», ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΟΥ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ-
ΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΠΗ ΖΕΥΓΟΛΑ-
ΤΕΙΟΥ, ΩΔΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ «ΗΛΙΟΣ», ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩ-
ΓΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ, 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ,

κής τιμητικής μνείας στα τελικά κείμενα που θα δημοσιευτούν 
και θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο.

Η παιδική θεατρική παράσταση «Κύκλος Ζωής» απ΄ τον 
κοινωνικό σύλλογο Δέντρο Ζωής υλοποιήθηκε, επίσης, στις 
15 Δεκεμβρίου με σκοπό την ενίσχυση του Πολυϊατρείου 
μας, με πολύ μεγάλη προσέλευση και συμμετοχή και βέβαια 
με την παρουσία όλων μας μαζί και των εθελοντών μας που 
διέθεσαν ενημερωτικό υλικό. Ευχαριστούμε το Δ.Σ του συλ-
λόγου και βέβαια όλους τους γονείς που συμμετείχαν με πε-
ρισσή χαρά και όρεξη να προσφέρουν στην Οργάνωση μας.

Επιπλέον, ο ίδιος σύλλογος ξεκίνησε το Σάββατο 14 του 
μήνα μέχρι και στις 8 Ιανουαρίου, το αμπαλάρισμα δώ-
ρων έξω από το κατάστημα Public στο εμπορικό κέντρο 
Mediterranean Cosmos, με σκοπό την χρηματική ενίσχυ-
ση του έργου μας στον ‘’Κουμπαρά Αξιοπρέπειας’’, καθώς 
και δωρεές σε φάρμακα.

Στη μεγάλη εκδήλωση της Οφθαλμολογικής Εταιρείας 
Βορείου Ελλάδος συμμετείχαμε με εκπροσώπηση από την 
εθελόντρια μας οφθαλμίατρο κα Καλησώρα Αφροδίτη, η 
οποία έκανε τον χαιρετισμό και παρέλαβε τιμητική διάκρι-
ση για την Οργάνωση μας από τον Πρόεδρο της Εταιρείας 
κο Κοζέη, τον οποίο ευχαριστούμε από καρδιάς για την τι-
μή και την ένθερμη υποστήριξη.

Ενημερώσεις σε 5 σχολεία πραγματοποιήσαμε αυτόν το 
μήνα για τον εθελοντισμό, καθώς και παρουσίαση του έρ-
γου και των δράσεων μας.

Πάρα πολλές συγκεντρώσεις φαρμάκων πραγματοποιή-
θηκαν αυτό τον μήνα από ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, εται-
ρείες και οργανισμούς, καθώς και δωρεές σε εμβόλια από 
εθελοντές και άλλους ιδιώτες του ThessalonikiNext2U και τέ-
λος την δημοτική σύμβουλο κα Άννα Αγγελίδου, τους οποί-
ους ευχαριστούμε θερμά. Πολλές ευχαριστίες, επίσης, για 
την υποστήριξη με δωρεές φαρμάκων και άλλων ειδών πρώ-
της ανάγκης στην EUROMEDICA επί της Βασ. Όλγας, στην 
εταιρεία ELVIAL, στον παιδικό σταθμό BALLOON, στο εργα-
στήρι ΚΡΙΣΤΙΒΟΝΙ, στο CITY COLLEGE, στο Δημοτικό Κο-
λυμβητήριο Καλαμαριάς, στον διεθνή οργανισμό IWOK, στο 
ΑΡΣΑΚΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο, στο ΚΑΛΑΜΑΡΙ, στα σούπερ-
μάρκετ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, στη ΧΕΝ, την ομάδα εθελοντών Πέλ-
λας ‘’ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ’’, την ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε, το Γαλλικό Ινστιτούτο 
και Σχολείο, τον Γάλλο Πρόξενο κο Christophe le Rigoleur, 
το FITNESS LIFESTYLE CLUB, το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δ.Ν Συκεών, 
τον σύλλογο Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης ΑΝΘΗΟΥΣ, τους 
εργαζόμενους της ΒΑΡΔΑΛΗΣ Ο.Ε, τα BYZY BEES, το 19ο 
Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, την εταιρεία ΑΒΒ Α.Ε, το 2ο Δη-
μοτικό Σταυρούπολης, το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων & κηδε-
μόνων του δημοτικού σχολείου Πανοράματος, την Γερμανι-
κή Σχολή Θεσσαλονίκης, την SPEXA A.E, το προσωπικό των 
NEW DAY, την δημοτική κίνηση ‘’Ανοιχτή Πόλη’’ και όλα τα 
φαρμακεία και τους ιδιώτες.

θεσσαλονικη
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καβαλα

Το Παράρτημα Καβάλας συνέχισε τις δραστηριότητές 
του κατά το μήνα Δεκέμβριο προκειμένου να εξυπη-
ρετήσει τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων οι οποίες 
συνεχίζουν να πλήττονται .

Οι δράσεις κατά το μήνα αυτό έχουν ως εξής:

Την Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία 
με θέμα το AIDS από το γυναικολόγο γιατρό της Οργάνω-
σης κο Μπαρμπαγιάννη Θάνο στο Δήμο Παγγαίου και συ-
γκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσοκομείου.

Στις 5 του μήνα, η υπεύθυνη του Παραρτήματος κα Άννα 
Γιοβανιού με τον κο Μπαρμπαγιάννη επισκέφτηκαν το Κέ-
ντρο Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ Κιβωτός και εμβολίασαν άτο-
μα σε απεξάρτηση.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας το ΚΕΘΕΑ διοργάνω-
σε Μουσική Εκδήλωση, όπου εκφράστηκαν ευχαριστίες 
προς το Παράρτημα Καβάλας για την προσφορά και συ-
μπαράστασή του.

Στις 12 Δεκεμβρίου, έγινε χορηγία δίγραμμων φαρμάκων 
στην Ογκολογική και Ψυχιατρική Κλινική Του Γ.Νοσοκομεί-
ου Καβάλας.

Από τον Όμιλο INEER WHEEL πραγματοποιήθηκε ο ετήσι-
ος καφές της αγάπης, όπου προβλήθηκε το έργο της Οργά-
νωσης και έγινε χορηγία χρημάτων για την αγορά εμβολίων.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 14 του μήνα, οι Εθελοντές 
κατά του Καρκίνου πραγματοποίησαν Μουσική Εκδήλωση 
στο Αμφιθέατρο της Περιφέρειας και χορήγησαν χρήματα 
στην Οργάνωση για την αγορά εμβολίων.

Από τις 19 έως τις 23 Δεκεμβρίου 2013, για την ενίσχυ-
ση της Οργάνωσης χορηγήθηκε από το Δήμο Καβάλας πε-
ρίπτερο στον Κήπο της Δημαρχίας. Οι συμπολίτες μας εί-
χαν την ευκαιρία να αγοράσουν ημερολόγια, κούπες, χρι-
στουγεννιάτικα στολίδια καθώς και λιχουδιές που ετοίμα-
σαν τα μέλη μας. Συγχρόνως έγινε και διανομή ενημερω-
τικού υλικού.

Στις 20 Δεκεμβρίου, στα γραφεία του Παραρτήματος 
δημιουργήθηκε δέντρο από γάλατα και πραγματοποιή-
θηκε συγκέντρωση τροφίμων. Συμπαραστάτες στην προ-

Την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, η κοινωνική λειτουργός Κυ-
ριακοπούλου Κωνσταντίνα και η ιατρός Δήμητρα Μήλια 
έδωσαν συνεντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό Εψιλον, και 
στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάννη «face to face» για 
το Ανοικτό Πολυιατρείο των ΓτΚ, αλλά και τα περιστατικά 
που βλέπουμε στην κοινωνική υπηρεσία. 

Την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία στο 
ΑΤΕΙ Πατρών με θέμα «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΒΟΗΘΑΩ ΣΤΗΡΙ-
ΖΩ», η δράση δε ήταν πρωτοβουλία των σπουδαστών/τρι-
ων του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΑΤΕΙ Πατρών που 
πραγματοποιούν την εργαστηριακή τους πρακτική άσκη-
ση στο Πολυιατρείο μας. Μαζεψαν πολλά ρούχα, παπου-
τσια και τρόφιμα. Η κοινωνική λειτουργός του Πολυιατρεί-
ου της Πάτρας Κυριακοπούλου Κωνσταντινα μίλησε για το 
έργο των Γιατρών του Κόσμου και το ρόλο του κοινωνικού 
λειτουργού. 

Την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, η κοινωνική λειτουργός 
του Πολυιατρείου έδωσε συνεντευξη στον κο Καππο Χρή-
στο απο το ραδιοφωνικο σταθμο 9.84, για τα περιστατικά 
που βλέπουμε στο Πολυιατρείο.

Την Τρίτη, 17 του μηνός, η κοινωνική λειτουργός Κυρια-
κοπύλου Κωνσταντίνα έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΑ Πά-
τρας και στην ΕΡΤ3 στους δημοσιογράφους κα Κοσμάτου 
και κο Αγγελίδη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πολυι-
ατρείου και τη δράση «Λίγο Γάλα για Πολλά Παιδιά». 

Την Τρίτη, 17 και Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμε-
νοι/ες του OTE COSMOTE Δυτικής Ελλάδος συγκέντρω-
σαν τρόφιμα για τις ανάγκες κάλυψης του Ανοικτού Πολυι-
ατρείου της Πάτρας. 

Την Παρασκεύη, 20 Δεκεμβρίου, η Πάτρα στόλισε στην 
πλατεία Γεωργίου το Χριστουγεννιατικό Δένδρο από γάλα-
τα στο πλαίσιο της δράσης «Λίγο Γάλα για Πολλά Παιδιά». 

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους πολίτες που μας στήρι-
ξαν για το στήσιμο του Δένδρου, όπως επισης και την Ελλη-
νική Ομάδα Διάσωσης, παράρτημα Αχαϊας για την πολύτι-
μη συμβολή τους στη δράση αυτή. 

Την Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεία μαθητών/
τριων από το 9ο Γυμνάσιο της Πάτρας και μαθητές από το 
7ο Νηπιαγωγείο Πατρών επισκέφθηκαν το Ανοικτό Πολυι-
ατρείο της Πάτρας και τους έγινε ενημέρωση από το προ-
σωπικό για το έργο των Γιατρών του Κόσμου

Φτάσαμε στο τέλος του χρόνου και ένα νέο έτος ελπιδο-
φόρο βρίσκεται προ των πυλών. Οι άρρωστοι όμως πα-
ρόλο τον καλό καιρό συνωθούνται στο Πολυϊατρείο μας 
και όπως συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο η πρώτη ομά-
δα σε ποσοστό ασθενών είναι δυστυχώς, η Ελληνική. Το 
μήνα που πέρασε:

Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου και ώρα 11 π. μ. στον κινηματο-
γράφο «Ελληνίς» ταξιδέψαμε μαζί με μικρούς και μεγάλους 
στα βάθη της μυθολογίας, ζωντανεύοντας τον Θησέα και το 
Μινώταυρο μέσα από τη ματιά του λαϊκού μας ήρωα Καρα-
γκιόζη. Η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό, ενώ απευθύ-
νουμε έκκληση σε όσους ήθελαν και μπορούσαν να μας φέ-
ρουν φάρμακα, τρόφιμα ή να μας ενισχύσουν οικονομικά 
ώστε να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε το έργο μας 
για τους συνανθρώπους που χρήζουν βοηθείας. 

Από τις 5 έως τις 8 Δεκεμβρίου, οι πολίτες των Χανίων 
είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν τις ευφάνταστες δημι-
ουργίες των εθελοντών μας στηρίζοντας με το δικό τους 
τρόπο τον αγώνα μας. Για ακόμη μια χρονιά, το παζάρι των 
Γιατρών του Κόσμου στην πύλη Sabbionara ήταν γεγονός. 
Εκατοντάδες άνθρωποι μας επισκέφτηκαν και μας τίμησαν 
με την παρουσία τους. 

Από τις 18 έως τις 21 Δεκεμβρίου, συμμετείχαμε στις δρά-
σεις της πλατείας 1866 με δικό μας περίπτερο, προσφορά 
της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ. Στόχος μας ήταν η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τις δράσεις και το έργο μας. 

18 Δεκεμβρίου και η μεγάλη οικογένεια του ΟΤΕ στο Ηρά-
κλειο μας τίμησε για ακόμη μια φορά προσφέροντάς μας 
αρκετά τρόφιμα για τους εξυπηρετούμενούς μας. 

Ένα μεγάλο δέντρο αγάπης, ένα μεγάλο δέντρο με γά-
λατα στήθηκε για πρώτη φορά στα Χανιά, στις 20 Δεκεμ-
βρίου, στην πλατεία 1866. Χιλιάδες γάλατα, χιλιάδες καρ-
διές, χιλιάδες μικρά χεράκια συνέβαλλαν στο να γίνει η 
αγκαλιά των Γιατρών του Κόσμου, πελώρια και ικανή να δε-
χτεί στους κόλπους της όλους τους συνανθρώπους που 
την έχουν ανάγκη. Μαζί κάναμε ένα όνειρο πραγματικότη-
τα, μαζί κάναμε την ελπίδα πράξη.

Στις 22 Δεκεμβρίου, αποστολή των Γιατρών του Κόσμου 
αποτελούμενη από τους: Ελευθερία Μουλουδάκη, Δέ-
σποινα Τσιγκάκη, Αλεξία Χατζησωτηράκη και Ηλία Κυρια-
κόπουλο, παραβρέθηκε στα εγκαίνια του Πολυιατρείου 
του πολιτιστικού συλλόγου Φαλελιανών «Η Δημιουργία». 
Η ιατρός μας Ελευθερία Μουλουδάκη αποτέλεσε τη βα-
σική ομιλήτρια στην ημερίδα με θέμα: «Διατροφή και Υγεία 
εν καιρώ κρίσης». Το Δ.Σ. του συλλόγου τίμησε τους Για-
τρούς του Κόσμου παραδίδοντάς μας τιμητική πλακέτα για 
την πανανθρώπινη προσφορά μας. 

Δημοσιεύσαμε σχόλια, απόψεις και κάναμε αναφορά 
στις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στην τοπική εφημε-
ρίδα «Χανιώτικα νέα», όπου η Οργάνωση διατηρεί εβδο-
μαδιαία σελίδα. 

Παράλληλα, ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας κάθε 
πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μήνα για τα νέα των Πολυϊα-
τρείων μας μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του τοπι-
κού σταθμού «Δίκτυο FM». Επιπλέον, μέσω του διαδικτυα-
κού τόπου Flashnews.gr, Antennafm.gr kai Zarpa.gr. 

Τέλος, μιλήσαμε στα τηλεοπτικά κανάλια «ΚΥΔΩΝ TV» και 
«ΝΕΑ TV», παγκρήτιας εμβέλειας, για τον εθελοντισμό και 
τις δράσεις μας. 

σπάθειά μας αυτή είχαμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ιχνη-
λάτες».Η όλη δράση καλύφτηκε από τρεις τηλεοπτικούς 
σταθμούς και από τον τοπικό τύπο.

Καθ’όλη τη διάρκεια του μήνα από τα γραφεία του Πα-
ραρτήματος χορηγούνται φάρμακα σε ανασφάλιστους πο-
λίτες, καθώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά. Οι εμβολιασμοί 
γίνονται από τους γιατρούς της Οργάνωσης, στο Γ.Νοσο-
κομείο Καβάλας και στα Κέντρα Υγείας Ελευθερούπολης 
και Χρυσούπολης.

Η συνεργασία με το Κοινωνικό Ιατρείο- Φαρμακείο Κα-
βάλας συνεχίζεται σε καλό κλίμα , ώστε να επιτυγχάνεται 
το καλύτερο αποτέλεσμα για τους ανασφάλιστους πολίτες 
μας. Γιατροί της Οργάνωσης, Φαρμακοποιοί και Νοσηλευ-
τές προσφέρουν τον εαυτό τους καθημερινά για τη σωστή 
λειτουργία του. Κατά το μήνα Δεκέμβριο εξετάστηκαν 206 
ασθενείς και χορηγήθηκαν φάρμακα αξίας 5.689 ευρώ. 
Όλα τα εμβόλια τα οποία είναι απαραίτητα στο Κοινωνικό 
Ιατρείο- Φαρμακείο Καβάλας χορηγούνται από το Παράρ-
τημα των Γιατρών του Κόσμου.

Η ζήτηση των φαρμάκων, των εμβολίων και των παρο-
χών υγείας είναι συνεχώς αυξανόμενη. 

Σας ευχόμαστε η χαρά των Χριστουγέννων να φωτί-
ζει πάντα τις ζωές σας και ο νέος χρόνος να είναι γε-
μάτος Ειρήνη, Αγάπη, Ευτυχία.
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