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Αρ. Πρωτ.: 278
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανοιχτό κάλεσμα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προς τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) μετά από δέσμευσή της και ανταποκρινόμενη με προθυμία σε αίτημα των ατόμων
με Διαβήτη, που παραβρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου για τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων
από την ίδρυσή της, αλλά και με αφορμή την ανοικτή επιστολή, που δημοσιεύτηκε στο
Glykouli.gr, απευθύνει ανοικτό κάλεσμα για συνάντηση και συζήτηση προς όλους τους
ανθρώπους με Διαβήτη.
Η προτεινόμενη ημερομηνία είναι: Πέμπτη 22 Ιουνίου (απογευματινές ώρες μετά τις 2) και
το σημείο της συνάντησής μας θα είναι στα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), εκεί όπου στεγάζονται και τα γραφεία μας (Ελευθερίου Βενιζέλου 236 –
Ηλιούπολη). Αναμένουμε τη σχετική έγκριση διάθεσης του χώρου και θα σας ενημερώσουμε
σύντομα.
Είναι γεγονός πως στις παρούσες συγκυρίες τα προβλήματα στο χώρο της Υγείας και
ιδιαίτερα στο δικό μας χώρο εντείνονται και πολλαπλασιάζονται και σχεδόν καθημερινά
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα.
Εμείς στην ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ παρακολουθούμε άγρυπνα τις εξελίξεις, ενημερωνόμαστε και
παρεμβαίνουμε άμεσα και πολλές φορές και πριν ακόμα γίνει γνωστό το κάθε πρόβλημα.
Ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε, να γνωριστούμε καλύτερα, να αφουγκραστούμε όλα
όσα σας απασχολούν, να απαντήσουμε στις απορίες, να μοιραστούμε τις αγωνίες και τους
προβληματισμούς μας.
Επιθυμούμε επίσης να σας ενημερώσουμε για όλες τις προσπάθειες και τις διεκδικήσεις των
τελευταίων μηνών στα καυτά θέματα του Διαβήτη και για όλα όσα, πολλές φορές, δεν
«χωράνε» σε ένα δελτίο Τύπου.
Οι στόχοι μας είναι κοινοί και συνοψίζονται στο τρίπτυχο:
ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!
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Το Δ.Σ. της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ τους υπηρετεί πιστά και δεν τους διαπραγματεύεται!
Σας περιμένουμε σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
O Πρόεδρος

Χρήστος ∆αραµήλας
6941611221

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Τσούτσας
6955099745
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