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Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής το «Γεύμα Αλληλεγγύης» που
διοργάνωσε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Θεοξένια στο Μεσολόγγι η ομάδα
Αλληλεγγύης πολιτών Ι.Π Μεσολογγίου

Οι στόχοι της δράσης ήταν αφενός, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των συμπολιτών μας η
εξασφάλιση απαραίτητου εξοπλισμού για την ομαλή λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου
του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και αφετέρου να βρεθούμε όλοι μαζί για να διώξουμε όλα αυτά
που μας φοβίζουν στη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή και συγκινητική δείχνοντας αφενός την
αλληλεγγύη τους και αφετέρου στέλνοντας μήνυμα ότι οι ανασφάλιστοι συνάνθρωποί μας
έχουνε απόλυτο δικαίωμα στην υγεία.
Η ομάδα πολιτών τονίζει ότι αυτές οι πράξεις σε καμία περίπτωση δεν έρχονται σε
αντιθεση με την βούληση των πολιτών μεγάλη για αυτόνομα, αναβαθμισμένα και ισχυρά
Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου για τα οποία ο αγώνας θα συνεχιστεί με μοναδικό
γνώμονα την δωρεάν δημόσια υγεία για όλους.
Επίσης η ομάδα πολιτών Αλληλεγγύης με σύνθημα «κανείς δεν περισσεύει» καλεί όλους
τους συνδημότες μας που έχουν ιδέες για νεότερες δράσεις και επιθυμούν να κάνουν τα
συναισθήματα τους πράξη να ενταχθούν στην ομάδα για την διεύρυνση της..
Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μουσικούς που εθελοντικά έντυσαν με
τις νότες τους την εκδήλωση και συγκεκριμένα:

την Μουσική σχολή του κ. Τούφα με τους Τσαλίδη Παναγιώτη καθηγητή πιάνου το Γιώργο
Μακρίδη στην κιθάρα και στις ερμηνείες την Λία Ψαρή Παπαδημητρίου.
τις μαθήτριες Διονυσία Μαντζουράτου και Δάφνη Βαλλιανάτου.
Τους Βασίλη Τσακαλίδη και Πέτρο Σκαρμούτσο που ερμήνευσαν μελοποιημένα ποιήματα
του αγαπημένου συντοπίτη μας Δημήτρη Παπαθέου μαζί με το Δημήτρη Φωλιά και Γεράσιμο
Στεργίου στο μπουζούκι και στην κιθάρα.
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Και φυσικά τον ηχολήπτη Διονύση Πρέκα που πάντα είναι παρών σε εθελοντικές δράσεις
όποτε του ζητηθεί.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς και συλλόγους του δήμου Ι.Π
Μεσολογγίου που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση καθώς επίσης τον επιχειρηματία Θάνο
Παπαχρήστο που έκανε τα αδύνατα δυνατά για να αποδώσει καρπούς η προσπάθεια μας,
τον Ανδρέα Στυλιανού και τον γραφίστα Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για την πολύτιμη
βοήθεια τους, τα ΜΜΕ του τόπου μας που πρόβαλλαν την προσπάθεια μας και φυσικά και
πάνω απʼ όλα όλους τους απλούς και αγνούς συμπολίτες μας που στάθηκαν δίπλα μας
δίνοντας μας κουράγιο και όρεξη για νέες καινοτόμες προσπάθειες.
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