
 
1 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΑΣΤΑ ΑΪ ΑΘΗΝΑ 

 

επηέμβριος '11 
 
Σν άββαην, 10 επηεκβξίνπ, ην πξσί, επηζθεθηήθακε ηηο 
νηθνγέλεηεο πνπ βνεζάκε ζην Πέξακα θαη δηαλείκακε 28 ζαθνύιεο 
κε ηξόθηκα ζε ηζάξηζκεο νηθνγέλεηεο. Μνηξάζακε επίζεο ξνύρα, θαη 
πνιιά γάιαηα εβαπνξέ ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά. Καιύςακε έλαλ 
απιήξσην ινγαξηαζκό λεξνύ θαη αλαιάβακε ην θόζηνο ησλ βηβιίσλ 
θαη ηα δίδαθηξα 2 παηδηώλ γηα ηα καζήκαηα ησλ Αγγιηθώλ ηνπο.  

Ο παηδίαηξόο καο επηζθέθζεθε 12 νηθνγέλεηεο, εμέηαζε 14 
παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ εκβνιίαζε 9 θαη έδσζε νδεγίεο ζηα 
ππόινηπα. Ο θύθινο ησλ επηζθέςεσλ μεθίλεζε ζηηο 11.00 π.κ. θαη 
νινθιεξώζεθε ζηηο 23.00.  

Σν ίδην βξάδπ κηα άιιε νκάδα ππεξεζίαο επηζθέθζεθε ηηο 
νηθνγέλεηεο ηεο Αζήλαο θαη δηέλεηκε 4 ζαθνύιεο κε ηξόθηκα. 

Έλαο εζεινληήο νδνληίαηξνο θξνληίδεη αληδηνηειώο γηα ηα δόληηα 
ησλ θησρώλ παηδηώλ πνπ ηνπ πεγαίλνπκε.  

Οη επηζθέςεηο καο ζην Ίδξπκα Χξνλίσλ Παζήζεσλ «Αγ. 
Βαξβάξα» ζην Αηγάιεσ θαη ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ 
Παηδηώλ ζηε Βνύια ζπλερίζηεθαλ ζε ηαθηηθή βάζε. 
 

 
Οκηώβριος '11 

 
Σν άββαην 1/10 επηζθεθζήθακε ην Πέξακα, θαη κνηξάζακε 30 
ζαθνύιεο κε ηξόθηκα, ξνύρα θαη παηρλίδηα. Ο παηδίαηξόο καο ΒΓ 
επηζθέθζεθε 16 νηθνγέλεηεο, εμέηαζε θαη εκβνιίαζε 4 παηδηά θαη έδσζε 
νδεγίεο πγείαο ζηα άιια παηδάθηα. Δπίζεο κνίξαζε πνιιά θνπηηά γάια, 
θηάιεο ειαηόιαδν θαη πνιιά ζρνιηθά θαη παηρλίδηα. ε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο Δζεινληέο ηνπ Κόζκνπ κεηαθέξακε θαη δώζακε δύν ςπγεία - ζε 
πνιύ θαιή θαηάζηαζε - ζε 2 νηθνγέλεηεο. 

Σελ ίδηα εκέξα, ε ηερληθή καο νκάδα, απνηεινύκελε από 2 
κεγάινπο θαη 2 λένπο, επηζθέθζεθε ην ζπίηη όπνπ κέλνπλ κηα κεηέξα 
κε ηε 14ρξνλε θόξε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηζθεπάζεη ηα 2 
θαηεζηξακκέλα παξάζπξα ηνπ ζπηηηνύ. Σν έξγν μεθίλεζε ζηηο 11.00 θαη 
ηειείσζε ζηηο 17.00. 
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Καιύςακε απιήξσηνπο ινγαξηαζκνύο νξηζκέλσλ νηθνγελεηώλ, 
πνπ αληηκεησπίδνπλ κεγάιν νηθνλνκηθό πξόβιεκα. θαη αλαιάβακε ηα 
δίδαθηξα 2 παηδηώλ γηα ηα καζήκαηα ησλ Αγγιηθώλ ηνπο.  
 Σν ίδην απόγεπκα επηζθεθζήθακε αλά νκάδεο ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ 
Άε-Γηώξγε ζην Κέληξν ηεο πόιεο θαη κνηξάζακε θαηά ην ζύλεζεο 
ζπλνιηθά 6 ζαθνύιεο κε ηξόθηκα θαη ξνύρα. 

Σελ Σξίηε 11/10 ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο Δζεινληέο ηνπ Κόζκνπ 
νδεγήζακε ηξεηο νηθνγέλεηεο από ην Πέξακα ζηηο απνζήθεο ηνπο ζηνλ 
Πεηξαηά θαη ηνπο πξνζθέξζεθαλ 9 κεγάιεο ζαθνύιεο κε ξνύρα, 
θνπδηληθά, αζπξόξνπρα, θνπβέξηεο, βηβιία θαη παηρλίδηα. Σν ίδην 
απόγεπκα ζε ζπλεξγαζία κε ην νξζνπεδηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ 
Μεηξνπόιηηαλ πξαγκαηνπνηήζακε εμέηαζε κε αθηηλνγξαθία ζηε 
ζπνλδπιηθή ζηήιε κηαο θνπέιαο πνπ παξνπζηάδεη ζθνιίσζε κεγάινπ 
βαζκνύ. Με ηελ ίδηα νκάδα, ζηηο 31/10, πξνζθέξακε κηα ζόκπα 
πγξαεξίνπ θαη ηέζζεξα ραιηά ζε κηα άιιε νηθνγέλεηα. 

Οη επηζθέςεηο καο ζηα Ιδξύκαηα Χξνλίσλ Παζήζεσλ θαξακαγθά 
θαη «Αγία Βαξβάξα», ην ΚΑΑΠ Βνύιαο, ην Πλεπκαηηθό Κέληξν 
Δμαξρείσλ θαη ην πίηη ηεο Καιιηζέαο έγηλαλ θαλνληθά. 

 
Νοέμβριος ’11 

 
Σν άββαην, 5 Ννεκβξίνπ, ην πξσί, επηζθεθηήθακε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ 
βνεζάκε ζην Πέξακα θαη πξνζθέξακε 20 ζαθνύιεο κε ηξόθηκα θαη 
ξνύρα γηα κηθξά θαη κεγάια παηδηά.  

Σν ίδην βξάδπ κηα άιιε νκάδα επηζθέθζεθε δύν νηθνγέλεηεο ζην 
θέληξν ηεο Αζήλαο θαη πξόζθεξε ηξόθηκα θαη ξνύρα. 
    Σν επόκελν άββαην, 12 Ννεκβξίνπ, ν παηδίαηξόο καο κε έλαλ 
βνεζό επηζθέθζεθαλ 11 νηθνγέλεηεο. Δκβνιίαζε 9 παηδηά θαη εμέηαζε 
άιια 14. Γηέλεηκαλ επίζεο πνιιέο ζαθνύιεο κε ηξόθηκα θαη επηπιένλ 
γάια εβαπνξέ, ξνύρα θαη παηρλίδηα. Καιύςακε νξηζκέλεο από ηηο 
δαπάλεο δύν νηθνγελεηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο. 

Σν άββαην, 19 Ννεκβξίνπ ην πξσί, κηα νκάδα εθήβσλ 
ζπλνδεπόκελε από κηα δαζθάια ησλ Αλζξσπίλσλ Αμηώλ 
επηζθέθζεθαλ ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Αλάπεξσλ Παηδηώλ ζηε 
Βνύια. πλνιηθά ζπκκεηείραλ 5 κεγάινη θαη 5 έθεβνη. Οδήγεζαλ ηα 
παηδηά από ηνπο ζαιάκνπο ζηελ παηδηθή ραξά, όπνπ ηα 
απαζρόιεζαλ επνηθνδνκεηηθά, βνεζώληαο ηα λα παίμνπλ αθόκα 
θαη κπάζθεη, θηλώληαο ηα πάλσ ζηα αλαπεξηθά ηνπο θαξνηζάθηα.  

Οη επηζθέςεηο καο ζηα Ιδξύκαηα Χξνλίσλ Παζήζεσλ 
θαξακαγθά θαη «Αγία Βαξβάξα», ην Πλεπκαηηθό Κέληξν 
Δμαξρείσλ ζπλερίζηεθαλ θαλνληθά. 
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Γεκέμβριος ’11 
 

άββαην 3 Γεθεκβξίνπ 2011: Δπηζθεθηήθακε θαηά νκάδεο ηηο 
νηθνγέλεηεο πνπ θξνληίδνπκε ζην Πέξακα θαη δηαλείκακε 20 
ζαθνύιεο κε ηξόθηκα θαζώο θαη ξνύρα γηα βξέθε θαη παηδηά. Μηα 
νκάδα από 10 λένπο δηέλεηκε πεξίπνπ 300 ζπηηηθά γιπθά, όκνξθα 
ηπιηγκέλα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο - από ην πξσί κέρξη ηηο 22:30 αξγά 
ην βξάδπ - δύν παηδίαηξνη επηζθέθζεθαλ 13 νηθνγέλεηεο. Δμέηαζαλ 
18 παηδηά θαη εκβνιίαζαλ 7 από απηά. Γηέλεηκαλ επίζεο ηξόθηκα, 
γάιαηα εβαπνξέ θαζώο θαη παηρλίδηα. 

Καιύθζεθε επίζεο κέξνο ησλ δαπαλώλ δύν νηθνγελεηώλ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. 

Σν ίδην βξάδπ κηα νκάδα ππεξεζίαο επηζθέθζεθε δύν 
νηθνγέλεηεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη δηέλεηκε 4 ζαθνύιεο κε 
ηξόθηκα θαη ξνύρα. 

Σν κήλα απηό αλαιάβακε ηελ επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηεο 
ζηέγεο θαη ησλ πιατλώλ ηνίρσλ ελόο παιηνύ ζπηηηνύ, ην νπνίν είρε 
παξαρσξήζεη πξόζθαηα ν Γήκνο Πεξάκαηνο ζε κηα θησρή 
νηθνγέλεηα κε 5 παηδηά. Η ζηέγε ήηαλ γεκάηε κπαιώκαηα από 
ζπαζκέλα ειελίη θαη πιαζηηθά θαιύκκαηα, πξόρεηξα ηνπνζεηεκέλα 
γηα λα εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν ησλ λεξώλ ηεο βξνρήο. Αιιά θαη νη 
μύιηλνη ηνίρνη είραλ ηξύπεο απ’ όπνπ έκπαηλαλ ην θξύν θαη ηα λεξά.  

Σν έξγν θξάηεζε 3 εκέξεο, ζπλνιηθά 21 ώξεο. πκκεηείραλ 11 
εζεινληέο, 2 κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (ν παηέξαο θαη ν κεγαιύηεξνο 
γηνο 15 εηώλ) θαη  έλαο γείηνλαο.  

Σν έξγν άξρηζε ην άββαην ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2011 (8 ώξεο) κε 
ηελ θάιπςε ησλ 2 πιατλώλ ηνίρσλ κε πάλει πνιπνπξεζάλεο πνπ 
θνπβαιήζεθαλ γη’ απηό ην ζθνπό θαη ζπλερίζηεθε ηελ Πέκπηε, 22 
Γεθεκβξίνπ (5 ώξεο) κε ηελ αγνξά θαη ηε κεηαθνξά  κε θνξηεγό 10 
κεγάισλ πάλει πνιπνπξεζάλεο γηα ηε ζηέγε.  

Σν θπξίσο έξγν έγηλε ηελ Πέκπηε 29 Γεθεκβξίνπ (8 ώξεο). Η 
νκάδα έθηαζε ζην Πέξακα λσξίο ην πξσί. ινη εξγάζηεθαλ κε 
κεγάιν δήιν. Η παιηά ζηέγε αθαηξέζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηα 
πάλει πνιπνπξεζάλεο. Η λέα ζηέγε ήηαλ έηνηκε κε ηε δύζε ηνπ 
ειίνπ. Κάπνηεο κηθξέο εξγαζίεο, σζηόζν, θαζώο θαη ε αγθύξσζε 
ηεο ζηέγεο ζηνπο ηνίρνπο, νινθιεξώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
επόκελεο επίζθεςήο καο. 
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Μία θνξά ηελ εβδνκάδα, δύν εζειόληξηεο παξαδίδνπλ 
καζήκαηα ζε έλα 10-ρξνλν αγόξη ζηε γεηηνληά ηνπο. Πξνζθέξνπλ 
επίζεο ζαθνύιεο κε ηξόθηκα θαη ζρνιηθά είδε ζε έλα εθπαηδεπηηθό 
ζπγθξόηεκα πνπ απνηειείηαη από 22 ζρνιεία ζηελ πεξηνρή Γθξάβα 
ηεο Αζήλαο. Ο δσξεέο δίλνληαη ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ πνπ ηα 
πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Σν άββαην 10 Γεθεκβξίνπ, κηα νκάδα εζεινληώλ από 6 
ελήιηθεο θαη 5 εθήβνπο επηζθέθζεθε ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο 
Αλαπήξσλ Παηδηώλ (ΚΑΑΠ) Βνύιαο. Πήγαλ ηα παηδηά βόιηα θαη 
έπαημαλ καδί ηνπο κπάζθεη θαη πνδόζθαηξν ζηνλ εηδηθό ρώξν ηνπ 
Ιδξύκαηνο θαζώο θαη άιια παηρλίδηα ζην ρώξν ηεο παηδηθήο ραξάο.   

Σελ Κπξηαθή 18 Γεθεκβξίνπ νξγαλώζεθε κηα ενξηαζηηθή 
εθδήισζε κε ηελ επθαηξία ησλ Χξηζηνπγέλλσλ, ζην Ίδξπκα 
Χξόλησλ Παζήζεσλ ζηελ Αγία Βαξβάξα, ζην Αηγάιεσ. Δδώ έρνπλ 
κεηαθεξζεί θαη νη αζζελείο από ην Θεξαπεπηήξην ηνπ θαξακαγθά 
θη έηζη όιεο νη επηζθέςεηο καο γίλνληαη πιένλ εδώ. Πεξηγξαθή από 
ηελ πνιύ όκνξθε απηή Χξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε παξαηίζεηαη 
ρσξηζηά ζηε ζπλέρεηα απηνύ ηνπ άξζξνπ. 

Σελ Πέκπηε 22 Γεθεκβξίνπ, κηα άιιε γηνξηή ελόςεη ησλ 
Χξηζηνπγέλλσλ έγηλε ζην Κέληξν Γήκνπ ησλ Δμαξρείσλ ζηελ 
Αζήλα. Σν θέληξν θξνληίδεη 36 άηνκα, ειηθίαο από 17 έσο 45, κε 
λνεηηθά πξνβιήκαηα θαη ππό θαξκαθεπηηθή αγσγή. Σα ηειεπηαία 17 
ρξόληα, θάζε Πέκπηε (εθηόο από ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο), κηα 
νκάδα από 4 εζεινληέο επηζθέπηνληαη ην θέληξν θαη ζε ζπλελλόεζε 
κε ηνπο ππεύζπλνπο δαζθάινπο ηνπ θέληξνπ, θάλνπλ κε ηνπο 
αλζξώπνπο απηνύο ρεηξνηερλίεο, δσγξαθηθή, θνιάδ θαη ζεαηξηθέο 
παξαζηάζεηο. 

Μηα άιιε νκάδα εζεινληώλ ζπγθέληξσζε ηξόθηκα, ξνύρα θαη 
άιια είδε πξώηεο αλάγθεο, κε ζθνπό λα δνζνύλ ζε αλζξώπνπο 
πνπ ηα έρνπλ αλάγθε.  

Έλα παιηό γεξνθνκείν, πνπ αλήθεη ζε έλαλ πξναζηηαθό δήκν, 
έκεηλε ρσξίο ππαιιήινπο από ηνλ πεξαζκέλν Οθηώβξην. Σα κέιε 
ηνπ θνληηλνύ θέληξνπ άη πνπ αληηιήθζεθαλ ην πξόβιεκα έιαβαλ 
άκεζε δξάζε θαη ζήκεξα ην ιεηηνπξγνύλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, 
ζπλεπηθνπξνύκελνη από κεξηθνύο γείηνλεο. Πξνζθέξνπλ 
αλαςπθηηθά, ζπλνκηινύλ, ηξαγνπδνύλ, ρνξεύνπλ θαη δηαζθεδάδνπλ 
κε ηνπο 10-12 ειηθησκέλνπο πνπ έξρνληαη. 

Σηο θξύεο κέξεο ηνπ Γεθέκβξε έγηλαλ θάπνηεο επηπιένλ 
επηζθέςεηο ζην Πέξακα γηα ηελ πξνκήζεηα θηαιώλ αεξίνπ γηα 
ζέξκαλζε, 2 ειεθηξηθώλ ζεξκαζηξώλ θαη 2 αεξόζεξκσλ.  
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ΓΙΟΡΣΗ ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ 
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΙ 18/12/2011 

 

 πξνζκνλή έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Ήξζε ε κέξα ηεο «δηθήο 
καο γηνξηήο», όπσο ηελ απνθαινύλ νη αζζελείο. Μαο 
γλσξίδνπλ θαιά εδώ θαη πνιιά ρξόληα, καο εκπηζηεύνληαη, 

καο ζεσξνύλ δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο.   Η γηνξηή απηή είλαη ην 
εηήζην γεγνλόο γηα ηνπο αζζελείο ζην λνζνθνκείν.  

Γηα θέηνο ην εγρείξεκα ήηαλ κεγάιν ζε ζρέζε κε ηηο 
πξνεγνύκελεο ρξνληέο. Σα δύν ηδξύκαηα πνπ ζηεγάδνληαη ζε ηξία 
θηίξηα θαη έρνπλ ζπλνιηθά νθηώ πηέξπγεο έρνπλ ζπγρσλεπηεί ζε 
έλα. Οπόηε καο δεηήζεθε λα εηνηκάζνπκε ηε γηνξηή θαη γηα ηα δύν 
ηδξύκαηα, δειαδή γηα 145 αζζελείο θαη 83 δσκάηηα αληί ησλ 50 
πεξίπνπ αζζελώλ θαη 35 πεξίπνπ δσκαηίσλ  πνπ επηκεινύκαζηαλ 
ηηο πξνεγνύκελεο θνξέο.  

Παξά ην γεγνλόο όηη ην άγρνο είλαη δηαδεδνκέλν ζηελ θνηλσλία 
πνπ δνύκε, εκάο δελ καο αγγίδεη θαζόινπ. Έρνπκε εκπεδώζεη θαιά 
ην κάζεκα κεηά από ηηο ηόζεο εκπεηξίεο «Θετθώλ παξεκβάζεσλ». 
πλεπώο, όια έρνπλ αθεζεί ζηα ρέξηα Σνπ. ια ηα ξπζκίδεη Δθείλνο 
όπσο πξέπεη, αξθεί από ηε κεξηά καο λα θάλνπκε ην θαιύηεξν πνπ 
κπνξνύκε. Καη έηζη θάλακε.  

ηε γηνξηή απηή πήξαλ κέξνο πάλσ από 70 εζεινληέο, κεηαμύ 
ησλ νπνίσλ θαη πνιινί λένη ειηθίαο από 14 κέρξη 22 εηώλ. Γέκηζε ην 
ζαιόλη ραξνύκελα πξόζσπα, δώξα, κεδέδεο θαη ζηνιίδηα.   

Η γηνξηή ρσξίζηεθε ζε δύν κέξε. Από ηηο  09:00 κέρξη ηηο 11:00 
ην πξσί έγηλε ζηα δσκάηηα ησλ λνζνθνκείσλ.  Από ηηο 11:00 έσο ηηο 
13:30 έγηλε ζην ζαιόλη ηνπ θηηξίνπ ησλ Χαλζεληθώλ ηνπ Α’ νξόθνπ.  

Αξρηθά, πέξαζε κία νκάδα εζεινληώλ θαη άθεζε βάδα κε 
θξέζθα ινπινύδηα ζηα δσκάηηα.  Καηόπηλ, κηα άιιε νκάδα πέξαζε 
θαη πξόζθεξε θαινθηηαγκέλνπο ζπηηηθνύο κεδέδεο θαη 
θξεζθνζηπκέλνπο ρπκνύο. Μεηά ηα θεξάζκαηα, πέξαζε ε 
πεξηπαηεηηθή καο κπάληα (πνπ απαξηίδνληαλ θπξίσο από λεαξά 
άηνκα) θαη είπε ηα θάιαληα από δσκάηην ζε δσκάηην, ζπλνδεία 
κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αζζελώλ. ηε 
ζπλέρεηα πέξαζαλ νη νκάδεο κε ηα ρξηζηνπγελληάηηθα θαη άιια 
δώξα. Πξνζθέξζεθαλ θαη δηαβάζηεθαλ ρξηζηνπγελληάηηθεο θάξηεο 
κε επρέο θαη πλεπκαηηθά κελύκαηα πνπ απνηύπσζαλ ζηα κάηηα ηεο 
ςπρήο ησλ αζζελώλ ηελ ειπίδα ηνπ παξάδεηζνπ. ηηο 10:30 είρακε 
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ηειεηώζεη από ηα δσκάηηα, νπόηε κεηαθέξακε κε ηα θαξνηζάθηα 
ηνπο αλήκπνξνπο αζζελείο ζην ζαιόλη γηα ηε γηνξηή.  

Σν ζαιόλη λσξίηεξα ην είρακε ληύζεη κε ηα γηνξηηλά ηνπ. 
Μπαιόληα, ινπινύδηα, ζηνιίδηα, ρξσκαηηζηά ηξαπεδνκάληεια, 
αγγειάθηα, θεξνπήγηα θαη ζηε κέζε ηεο ζάιαο δεζπόδεη ην 
Χξηζηνπγελληάηηθν ζηεθάλη ηνπ άη. Δμάιινπ, όιε απηή ε γηνξηή 
εκπλεύζηεθε, νδεγήζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ αγάπε 
Σνπ, πνπ έρεη κεηαιακπαδεύζεη ζηηο θαξδηέο καο.  

Η γηνξηή έρεη κεηαθεξζεί ζην ζαιόλη. Ρέεη ε ελέξγεηα, ξέεη ε 
αγάπε θαη θάλεη ηα κάηηα ησλ  παξεπξηζθνκέλσλ λα ξένπλ θαη απηά 
από δάθξπα ραξάο. ινη είκαζηε ζπγθηλεκέλνη. Μηα νκάδα 
εζεινληώλ, αθνύξαζηα από ηηο 9 ην πξσί ζηύβεη ζην ζαιόλη θξέζθα 
κήια, θαξόηα, πνξηνθάιηα. Άιιε νκάδα εηνηκάδεη ηηο κεξίδεο ησλ 
θαγεηώλ. Άιιεο νκάδεο ζεξβίξεη ηα κεζεκεξηαλά ζην ζαιόλη θαη 
άιινη ηαΐδεη ζηα δσκάηηα ηνπο αζζελείο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα 
κεηαθηλεζνύλ. ην ζαιόλη ε κπάληα καο απνηειείηαη από πεξίπνπ 
έμε νξγαλνπαίρηεο θαη ηέζζεξηο ηξαγνπδηζηέο πνπ δίλνπλ όιν ηνπο 
ην θέθη θαη ην κεξάθη. Άιινη ππξνδνηνύλε ην ρνξό.  

ην ηέινο όινη καδί ηξαγνπδήζακε ηα θάιαληα θαη 
Χξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνύδηα. Καη όινη καδί - αζζελείο, λνζειεπηέο, 
εζεινληέο θαη θαιεζκέλνη - δήζακε ην ζαύκα ηεο αγάπεο. Σεο 
αγάπεο πνπ δελ μερσξίδεη,  πνπ δελ πεξηκέλεη ηίπνηα πίζσ. Σεο 
αγάπεο πνπ θαιιηεξγείηαη σο πνιύηηκνο ζπόξνο ζηηο θαξδηέο όισλ 
καο θαη θαξπνθνξεί ηελ επινγία, ηε ραξά θαη ηελ επδαηκνλία ηεο 
αθηινθεξδνύο δξάζεο.   

Δίζε όινο ν θόζκνο λα είλαη πάληα επηπρηζκέλνο. 
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