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‘Αποστολή’: 21 τόνοι υγειονομικού υλικού σε νοσοκομεία 

νισμός International Orthodox Christian 
Charities – IOCC δώρισε στην 6η Υγειο-
νομική Περιφέρεια ένα κοντέινερ με ανα-
λώσιμο υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες 
των υγειονομικών δομών αρμοδιότητας 
μας. Φέτος επιλέξαμε το υλικό αυτό να 
παραχωρηθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα 
Νοσοκομείο μας, το οποίο διαδραματί-
ζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας, καθώς έχει οριστεί Νοσο-
κομείο Αναφοράς, στο Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η 
Βοήθεια». Το υλικό αυτό θα καλύψει ση-
μαντικές ανάγκες σε ένα Νοσοκομείο που 
χρειάζεται καθημερινή ενίσχυση για να 
συνεχίσει, χωρίς εμπόδια, το σημαντικό 

Η
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και ο Διεθνής 
Ανθρωπιστικός Οργανισμός 
International Orthodox Christian 
Charities – IOCC, προσέφεραν 

21 τόνους αναλώσιμου υγειονομικού υλι-
κού σε τρείς Υγειονομικές Περιφέρειες 
της χώρας.
Συγκεκριμένα τρία κοντέινερ με πολύτιμο 
υλικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-
ρικής παραδόθηκαν στην 3η Υγειονομική 
Περιφέρεια Μακεδονίας, 4η Υγειονομι-
κή Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης 
και 6η Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νή-
σων. Το υλικό θα καλύψει πάγιες και 
επείγουσες λόγω Covid–19 ανάγκες νο-
σοκομειακών δομών των τριών υγειονο-
μικών περιφερειών της χώρας.
Τα δέκα τελευταία χρόνια ο IOCC σε συ-
νεργασία με την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και με 
ιδιωτικές δωρεές από την Αμερική και 
από οργανώσεις Ομογενών μας όπως 
οι AHEPA, Pancretan Association of 
America, The Jaharis Family Foundation, 
The Chian Federation κ.ά. έχουν προσφέ-
ρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλά-
δας 46 κοντέινερ με υγειονομικό υλικό 
συνολικής αξίας 33,2 εκατομμυρίων δο-
λαρίων. Σε συνεργασία και καθ’ υπόδει-
ξη του Υπουργείου Υγείας επιλέγονται οι 
υγειονομικές περιφέρειες με τι περισσότε-
ρες ανάγκες και αντίστοιχα κατευθύνεται 
η δωρεά του υλικού.
Ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου 
και Ιονίων Νήσων κύριος Γιάννης Καρβέ-
λης δήλωσε: «Όπως κάθε  χρόνο έτσι και 
φέτος ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργα-
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του έργο. Ως Διοικητής της 6ης ΥΠΕ θα 
ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρ-
διάς τον Οργανισμό για τη σημαντική του 
προσφορά και για την ενίσχυση και στή-
ριξη στη φάση αυτή της κρίσης.»  
Ο Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΗΣ» Κωνσταντίνος Δήμτσας υπογράμ-
μισε: «συμπράττουμε σε πλήθος πεδίων 
κοινωνικής πρόνοιας με ορόσημο την 
ανάγκη του συνανθρώπου μας. Πόσο 
μάλλον τώρα που η υγειονομική κρίση 
επιβάλλει την καθολική συστράτευση 
απέναντι στον αόρατο εχθρό, συμβάλλο-
ντας στην ενδυνάμωση φορέων και στην 
υποστήριξη πρωτοβουλιών της κοινωνίας 
των πολιτών». 

Νέα Σμύρνη: «Μείωσε τα χτυπήματα, γιατί νόμιζε ότι είχα πεθάνει» 
συναδέλφους του: «Όσο βρισκόμουν στο 
έδαφος αισθάνθηκα αρχικά ένα λάκτισμα 
επάνω μου και στη συνέχεια ένα καται-
γισμό χτυπημάτων από πλήθος ατόμων 
που όρμησαν επάνω μου, τα οποία στό-
χευαν κατευθείαν στο κεφάλι, φωνάζο-
ντας παράλληλα “σκοτώστε τον, πάρτε του 
το όπλο”, “θα πεθάνεις κ…μπατσε”. Εγώ 
προσπάθησα να προστατέψω το όπλο μου 
γιατί αισθανόμουν να το τραβάνε από τη 
θήκη μου. Προσπάθησα να προστατέψω 
όσο μπορούσα το σώμα μου και το κεφάλι 
μου με τα χέρια μου, καθώς ένιωθα ένα 
τεράστιο πλήθος να με χτυπάει» αναφέρει 
ο αστυνομικός ο οποίος τονίζει πως «εκεί-
νη τη στιγμή προτεραιότητα είχε η προ-
στασία της ζωής μου και του όπλου μου 
για να μη συμβεί κάτι χειρότερο εάν το 
έπαιρναν…».
Σύμφωνα με τον ένστολο κάποιοι από αυ-
τούς που τον χτυπούσαν «πήραν κομμά-
τια από τον εξοπλισμό μου και από ό,τι 
συνειδητοποίησα μου έλειπαν γεμιστή-
ρες. Από τη στιγμή που ένα τόσο μεγάλο 
πλήθος κόσμου με χτυπούσε στο κεφάλι 
με σκοπό να με σκοτώσει δεν θα δίσταζε 
παίρνοντας το όπλο μου να με πυροβολή-
σει και κάποιος. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα 
ότι τελειώνω, ότι φθάνει το τέλος μου, ότι 
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οποία στόχευαν κατευθείαν στο κεφάλι 
φωνάζοντας “σκοτώστε τον” …Ένιωθα ότι 
τελειώνω ότι φτάνει το τέλος μου».
Ενώπιον της ανακρίτριας έδωσε την πε-
ριγραφή όσων βίωσε το βράδυ της 9ης 
Μαρτίου στη Νέα Σμύρνη, ο αστυνομικός 
της ομάδας ΔΡΑΣΗ που δέχθηκε άγρια 
επίθεση από ομάδα ατόμων τα οποία 
σύμφωνα με τον 27χρονο πήραν τμήματα 
του εξοπλισμού του, όπως γεμιστήρες του 
όπλου του.
Ο αστυνομικός φέρεται να είπε πως ο 
άνθρωπος που του επιτέθηκε, ενώ ήταν 
στην πίσω θέση της μηχανή της ομάδας 
του ρίχνοντας τον στο έδαφος, του τρα-
βούσε με το χέρι του το κράνος: «Αισθάν-
θηκα από πίσω μου κάποιον να ορμάει 
επάνω μου, να με πιάνει από το λαιμό και 
ρίχνοντάς με κάτω να μου τραβάει το κρά-
νος με το χέρι του προκειμένου να βγει. 
Το κράνος όντως βγήκε παρόλο που ήταν 
ασφαλισμένο στο λαιμό μου».
Ο 27χρονος περιγράφει όλη την κλιμά-
κωση της επίθεσης που ξεκίνησε μόλις 
βρέθηκε στο έδαφος μακριά από τους 
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το πλήθος δεν θα σταματήσει να με χτυ-
πάει μέχρι να με δει να πεθαίνω. Νιώθω 
ότι στα τελευταία δευτερόλεπτα που με 
χτυπούσαν έχασα τις αισθήσεις μου».
Ο 27χρονος αστυνομικός φέρεται να λέει 
πως όλο το περιστατικό είχε διάρκεια 
περίπου 2 λεπτών και όπως αναφέρει η 
μείωση της έντασης των χτυπημάτων που 
δεχόταν οφειλόταν στο ότι έχασε τις αι-
σθήσεις του. «Θεωρώ ότι επειδή έχασα τις 
αισθήσεις μου το πλήθος, νόμιζε ότι είχα 
πεθάνει, οπότε και μείωσε τα χτυπήματα 
σε βάρος μου… Νιώθω ότι έγινε ένα θαύ-
μα που ζω. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι 
ήλθε το τέλος, ότι δε θα ξαναντικρύσω τα 
αγαπημένα μου πρόσωπα και τώρα πλέον 
προσπαθώ να ανακάμψω ψυχολογικά και 
σωματικά…».


