∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παγκόσµιος τηλεµαραθώνιος του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού για το
Hellenicare, 18, 19, 20, Νοεµβρίου 2006

Παγκόσµιο τηλεµαραθώνιο µε σύνθηµα «Υπάρχουν Έλληνες; Υπάρχει

ελπίδα», διοργανώνει το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ), σε συνεργασία
µε την ΕΡΤ Α.Ε., για την ενίσχυση
Περίθαλψης Hellenicare.

του Προγράµµατος Ιατροφαρµακευτικής

Ο Τηλεµαραθώνιος θα διεξαχθεί στις 18, 19 και 20 Νοεµβρίου µέσω του

προγράµµατος ERT-WORLD για τους Έλληνες του εξωτερικού, ενώ στις 20
Νοεµβρίου θα µεταδοθεί και στην Ελλάδα µέσω ΝΕΤ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα ο πρόεδρός του ΣΑΕ,

κ. Ανδρέας Α. Άθενς, παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου για

θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού κ. Θεόδωρου Κασσίµη, κάλεσε τους απανταχού
Έλληνες

να

συµβάλουν

στην

συνέχιση

και

διεύρυνση

Προγράµµατος Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Hellenicare.

του

µεγαλόπνοου

Το Πρόγραµµα, που ιδρύθηκε το 1997 από τον Πρόεδρο του ΣΑΕ κ. Ανδρέα

Α. Άθενς, αποτελεί πηγή ελπίδας για τους οµογενείς που έχουν αποµείνει στις

ιστορικές κοιτίδες του Ελληνισµού (Ουκρανία, Γεωργία, Αρµενία, Αλβανία,
Ουζµπεκιστάν, Καζακστάν) έχουν βοηθηθεί δωρεάν περίπου 1 εκατοµµύριο

ασθενείς, ελληνικής και µη καταγωγής, µέσα από τα Ιατρικά Κέντρα, τις

Κλινικές και τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες που διαθέτει το ΣΑΕ, αλλά και της
ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιµα, ρουχισµός κ.ά) .

Όπως τόνισε ο κ. Άθενς «οι Έλληνες πρέπει να βοηθάµε τους αδελφούς

µας που έχουν ανάγκη και κυρίως έχουν το δικαίωµα να ζήσουν µε αξιοπρέπεια.
Έχουµε χρέος έναντι των οµογενών µας, που πριν ήταν ξεχασµένοι από όλους,

να τους δώσουµε την απαιτούµενη βοήθεια νιώθοντας στις καρδιές τους ότι οι
Έλληνες ενδιαφέρονται και ότι η Ελλάδα δεν τους έχει εγκαταλείψει».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εξωτερικών κ.Θεόδωρος Κασσίµης

τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι «η παρουσία των Ιατρικών Κέντρων είναι µία έντονη
ελληνική παρουσία που δίνει την αίσθηση στους λαούς να νοιώθουν ότι όπου

υπάρχει Ελλάδα υπάρχει και ελπίδα», ένα έργο

το οποίο «δεν είναι µόνο

σηµαντικό από ανθρωπιστικής πλευράς, αλλά και από πολιτικής σε χώρες όπου
αποκτούν σταδιακά δύναµη και λόγο στην διεθνή κοινότητα».

Ο κ. Κασσίµης εξέφρασε την ευγνωµοσύνη του προς τον κ. Άθενς για το

έργο του και τόνισε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα βοηθήσει µε κάθε τρόπο

αυτή την προσπάθεια, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι όλοι οι Έλληνες θα
ανταποκριθούν στη σηµαντική πρωτοβουλία.

Σηµειώνεται ότι για τους σκοπούς του Hellenicare όλα αυτά τα χρόνια

έχουν διατεθεί περισσότερο από 120 εκατ. δολάρια, µε τη βοήθεια των
κυβερνήσεων της Ελλάδας και των ΗΠΑ, όπως και µεγάλων διεθνών Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στο άµεσο µέλλον το ΣΑΕ-Hellenicare σκοπεύει να
ανοίξει ένα ακόµη Ιατρικό Κέντρο στη Νότια Ρωσία και ένα ιατρικό εργαστήριο
στην κρατική κλινική της Χιµάρα, Νότια Αλβανία.
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Το τριήµερο από τις 18 έως τις

Τηλεµαραθώνιου

για την ενίσχυση

20 Νοεµβρίου το πρόγραµµα του

του Προγράµµατος Ιατροφαρµακευτικής

Περίθαλψης Hellenicare θα πλαισιώσουν γνωστοί καλλιτέχνες, άνθρωποι των

Τεχνών και των Γραµµάτων, του Αθλητισµού κ.ά., τα ονόµατα των οποίων θα

ανακοινωθούν το προσεχές διάστηµα, όπως και ο τρόπος συνεισφοράς της
χρηµατικής βοήθειας (µέσω τηλεφωνικής γραµµής, µηνυµάτων SMS, που
κοστίζουν ένα ευρώ, είτε µέσω τραπεζικού λογαριασµού).
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