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ΜΕΣΩ ‘ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’
Φάρμακα και υγειονομικό υλικό αξίας 30.000.000 δρχ προσφέρουν
οι εργαζόμενοι στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και ο ΕΔΟΕΑΠ, για
να ανακουφιστεί ο δοκιμαζόμενος από τους βομβαρδισμούς λαός
της Γιουγκοσλαβίας.
Αύριο Τρίτη, 4 Μαΐου, προωθείται στη Γιουγκοσλαβία μέσω των
“Γιατρών του Κόσμου”, η πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας
(φάρμακα, υγειονομικό υλικό και ένας αναπνευστήρας), προσφορά
του ΕΔΟΕΑΠ, των δημοσιογράφων και όλων των εργαζόμενων στον
Τύπο και τα Ρ/Τ Μέσα Ενημέρωσης. Θα ακολουθήσει και δεύτερη
αποστολή βοηθείας.
Τα φάρμακα θα παραδοθούν στο ελληνικό τμήμα της οργάνωσης
“Γιατροί του Κόσμου” προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια σε
νοσοκομεία του Βελιγραδίου, της Πρίστινας, της Νις και του
Μαυροβουνίου, καθώς και σε προσφυγικούς καταυλισμούς που
χρήζουν άμεσης βοηθείας.
Η βοήθεια που προσφέρουν οι εργαζόμενοι στον Τύπο και ο ΕΔΟΕΑΠ
αποτελεί φωνή διαμαρτυρίας κατά του ανθρώπινου πόνου, αλλά και
την έμπρακτη συμπαράσταση στα αθώα θύματα αυτού του πολέμου
που κατά παράβαση κάθε κανόνος Διεθνούς Δικαίου ξέσπασε στην
καρδιά των Βαλκανίων.
Επίσης, οι συνεργαζόμενες Ενώσεις και ο ΕΔΟΕΑΠ έχουν ήδη
ανοίξει λογαριασμό στην Εμπορική Τράπεζα (αρ. λογ.
338-46551176), και καλούν τους συναδέλφους να προσφέρουν τη
βοήθεια τους για να γίνει πιο αποτελεσματική η κοινή αυτή
προσπάθεια.
(σ.σ. Οι συνεργαζόμενες δημοσιογραφικές Ενώσεις και ο ΕΔΟΕΑΠ,
καθώς και το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης “Γιατροί του Κόσμου”

είχαν ανακοινώσει την παραπάνω πρωτοβουλία σε συνέντευξη
Τύπου, την Παρασκευή 23/4/1999 ώρα 12:00 στην Αίθουσα
Συνεδρίων της Ενώσεως, Ακαδημίας 20, 1ος όροφος. )
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