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ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

  

Αγαπητοί φίλοι, 

Άλλη μία χρονιά φεύγει και καθώς πλησιάζουμε στις μέρες των 

Χριστουγέννων, έρχεται η ώρα των απολογισμών, των μετρημάτων, αλλά και η ώρα 

της Ελπίδας. 

Το 2016 στο χώρο της υγείας, υπήρξε ένα έτος που έφερε «το άρωμα» από 

κάποιες αλλαγές, οι οποίες δείχνουν ότι οι δύσκολες αποφάσεις είναι μπροστά μας 

και απ’ ότι φαίνεται δύσκολα θα κινούνται προς την κατεύθυνση της  βελτίωσης των 

συνθηκών, που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας. Οι 

κυοφορούμενες αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν στο χώρο του φαρμάκου,  

για μία ακόμη φορά προοιωνίζουν επιπλέον δυσκολίες στην πρόσβαση στις 

καινοτόμες θεραπείες, χωρίς και πάλι να έχουν καταφέρει οι ασθενείς να 

παρέμβουν ουσιαστικά.   

Ταυτόχρονα όμως το 2016 υπήρξε χρονιά σταθμός για το χώρο των 

Οργανώσεων στο χώρο του καρκίνου. Μία χρονιά που ένας καινούριος φορέας 

γεννήθηκε. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ., έκανε και επίσημα την 

εμφάνισή της. Μία νέα συλλογική προσπάθεια των οργανώσεων ασθενών με 

καρκίνο, εθελοντών, συγγενών και φίλων, δημιουργήθηκε στη χώρα μας και έθεσε 

τις βάσεις για την ενιαία εκπροσώπησή τους ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της 

εποχής.  

  

 
ΤΑ ΝΕΑ της ΕΛΛ.Ο.Κ. 

Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου 

Δεκέμβριος  2016 
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Αίτημα ετών, για πολλούς από εμάς, συνδύασε την πείρα και τη γνώση των 

παλαιότερων, με τον ενθουσιασμό και τη δίψα των νεοτέρων και μέσα από την 

συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της συνεργασίας και της συνένωσης των 

δυνάμεων, δημιουργήθηκε το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο του χώρου μας, που 

από τα πρώτα του κιόλας βήματα έχει κάνει αισθητή την παρουσία του.     

Στο παρόν Newsletter θα επιχειρήσουμε μία ενημέρωση σχετικά με το μήνα που 

πέρασε αλλά και μία σύντομη αναφορά σε τρέχοντα ζητήματα, νέα που μας 

κοινοποιήθηκαν από τα μέλη μας και μία εισαγωγή σε μελλοντικές δράσεις. 

Κλείνοντας το σύντομο εισαγωγικό σημείωμα θα ήθελα προσωπικά, αλλά και εκ 

μέρους όλης της Διοικούσας Επιτροπής, να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε καλά 

Χριστούγεννα, Υγεία, Ευτυχία και Δημιουργικότητα για το νέο έτος 2017  

Καλή ανάγνωση και Χρόνια πολλά 

Καίτη Αποστολίδου 

Πρόεδρος Δ.Ε. 
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1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΟΚ 

Όπως όλοι θα έχετε ήδη ενημερωθεί, η 1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 

ΕΛΛΟΚ προγραμματίστηκε για τις 5 Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα. Με την 

ολοκλήρωση του έργου της Διοικούσας Επιτροπής, η ΕΛΛ.Ο.Κ. θα πραγματοποιήσει 

την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα κληθεί να εκλέξει το 1ο 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

Πρόκειται για μία υψηλής σημασίας Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποτελέσει 

σταθμό και σημείο αναφοράς για το μέλλον και γι αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί 

η ύπαρξη υψηλής συμμετοχής από τα μέλη και τους αντιπροσώπους. Απόφαση της 

Διοικούσας Επιτροπής είναι να προσκληθούν να συμμετάσχουν μόνο τα μέλη μας. 

Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να δώσουμε την αξία και την τιμή που πρέπει, σε 

όλους εκείνους που όλον αυτόν τον καιρό στηρίζουν τη δράση της ΕΛΛΟΚ έμπρακτα 

και ταυτόχρονα, να τονίσουμε τη σημασία του ρόλου της συμμετοχής και την 

αναγκαιότητά της για το κίνημα των ασθενών με καρκίνο.  

Επίσης να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή τα μέλη της ΕΛΛΟΚ είναι 20, αλλά μέχρι 

τη Γενική Συνέλευση, ενδέχεται ο αριθμός να αυξηθεί, εφόσον υπάρξουν και νέες 

αιτήσεις το προσεχές διάστημα. 

 

2. Συνάντηση με Υπουργό Υγείας κο Ανδρέα Ξανθό 

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 αντιπροσωπία της Διοικούσας Επιτροπής της 

ΕΛΛ.Ο.Κ, αποτελούμενη από την Πρόεδρο κα Αποστολίδου, την Αντιπρόεδρο κα 

Ντελιοπούλου και το Γραμματέα κο Καπετανάκη, είχε συνάντηση με τον Υπουργό 

Υγείας κο Ανδρέα Ξανθό. Τη συνάντηση ζήτησε η Διοικούσα Επιτροπή με 

κατεπείγουσα επιστολή προς τον Υπουργό, μετά από τα δημοσιεύματα σχετικά με 

τον επικείμενο νέο τρόπο, με τον οποίο θα γίνεται η τιμολόγηση και αποζημίωση 

των νέων καινοτόμων φαρμάκων.  

Πρόκειται για ένα νέο σύστημα, το οποίο εφόσον υιοθετηθεί ως έχει, θα αποτελέσει 

επιπλέον φραγμό στην πρόσβαση, των ογκολογικών κυρίως ασθενών, στα νέα 

καινοτόμα φάρμακα. Σύμφωνα με προβλέψεις, θα δημιουργήσει επιπλέον 

καθυστέρηση 2 έως 4 ετών στην κυκλοφορία των νέων φαρμάκων στη χώρα μας, 

οδηγώντας τους Έλληνες ασθενείς με καρκίνο σε επιπλέον οικονομική εξαθλίωση 

και σε μείωση του προσδόκιμου ζωής.  

Η συνάντηση με τον Υπουργό έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Θέσαμε υπόψη του τις 

επιφυλάξεις των ογκολογικών ασθενών, καθώς και τα επιχειρήματα και τα 

δεδομένα που πιστοποιούν ότι εφόσον ισχύουν τα δημοσιεύματα, πρόκειται για 

κατάφορη και άδικη «τιμωρία» των ασθενών με καρκίνο, οι οποίοι είναι αυτοί που 
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θα δεχθούν τις επιπτώσεις αυτών των επιλογών. Θέσαμε εκ νέου υπόψη το 

υπόμνημα που είχε αποσταλεί προ 10ημέρου.  

Αναλύθηκαν οι απόψεις της ΕΛΛΟΚ σχετικά με τον απαραίτητο εξορθολογισμό των 

δαπανών στην υγεία και ανεδείχθη ότι οι ασθενείς με καρκίνο δεν συντελούν 

αρνητικά στην υπερσυνταγογράφηση, τουναντίον μάλιστα, πρόκειται για θέμα 

επιβίωσης. Επίσης εξηγήσαμε και τον τρόπο που ακόμα και σήμερα το σύστημα 

αδικεί και στην ουσία τιμωρεί τους καρκινοπαθείς, αφού  υποβάλλει τους ασθενείς 

και τις οικογένειες τους σε «οικονομική τοξικότητα» για την αντιμετώπιση των 

παράπλευρων συνεπειών, ενώ οι σπατάλες γίνονται αλλού και οφείλει το 

υπουργείο να αναθεωρήσει το σκεπτικό και την θεώρηση των δεδομένων.  

Ο Υπουργός δήλωσε ότι δεν έχει σκοπό να κάνει τίποτε που θα επηρεάσει αρνητικά 

την πρόσβαση των καρκινοπαθών στις νέες θεραπείες, κατέγραψε τις ενστάσεις και 

τις παρατηρήσεις μας και δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει και πάλι το θέμα και θα μας 

ενημερώσει έγκαιρα, αφού δεν εχουν ληφθεί ακόμη τελεσίδικες αποφάσεις, ενώ  

προβλέπεται να ληφθούν κατά τη νέα χρονιά.  

Επιπλέον στη συζήτηση που είχαμε μαζί του μας ενημέρωσε για την πρόθεση του 

Υπουργείου να συγκροτήσει Εθνικό Ογκολογικό Συμβούλιο, που θα ασχοληθεί 

στρατηγικά με τον καρκίνο, με στόχο την ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση σε 

όλο το φάσμα,  και στη συγκρότηση του οποίου προτίθεται να ζητήσει τη συνδρομή 

μας ως εκπροσώπων των ασθενών. Επίσης μας ενημέρωσε, ότι το θέμα της 

προσφοράς των Γραμμικών Επιταχυντών του Ιδρύματος Σ. Νιάρχου βρίσκεται στην 

τελική ευθεία και πλέον έχουν διευθετηθεί όλες οι εκκρεμότητες, ώστε το επόμενο 

διάστημα να ξεκινήσει άμεσα η τοποθέτησή τους.  

Τέλος, για μία ακόμη φορά, αιτηθήκαμε τη θεσμική συμμετοχή μας στις επιτροπές 

ογκολογικού ενδιαφέροντος και  σε κάθε θέμα σχετικό με τον καρκίνο. 

3. Νοέμβριος: Μήνας για τον Καρκίνο του Παγκρέατος 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και στο προηγούμενο Newsletter, ο Νοέμβριος ήταν 

αφιερωμένος στον Καρκίνο του Παγκρέατος. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου σε 

συνεργασία και με την αιγίδα της Εταιρείας  Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος-

ΕΟΠΕ και της Εταιρείας Μέλετης Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος-ΜΚΑΠΕΣ και 

της European Multi-Stakeholder Platform on Pancreatic Cancer και την υποστήριξη 

της European Cancer Patient Coalition, διοργάνωσε σε συνεργασία με τα μέλη της 

ενημερωτικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τις τοπικές ογκολογικές κλινικές ή 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους και με την 

υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης,  στις αντίστοιχες περιοχές της χώρας μας: 

 

 

 

http://www.hesmo.gr/
http://www.hesmo.gr/
http://www.emkapes.gr/
http://www.pancreaticcancereurope.eu/
http://www.ecpc.org/
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 Το Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας,  

 
 

 Τον Ομιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκαλιάζω» Ν Αχαΐας,  

   
 

 Το Σύλλογο Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων και Ιατρών ΚΕΦΙ Αθηνών και  

 
 

 Το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ν. Εβρου «Συνεχίζω»  ,  

   

 

 Εκδηλώσεις που με πολύ μεγάλη επιτυχία ανέδειξαν τις πτυχές του «σιωπηλού 

καρκίνου», όπως αποκαλείται, ο Καρκίνος του Παγκρέατος. 

Μέσα από επιστημονικές, σύγχρονες και κατανοητές προσεγγίσεις, έγινε 

ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας στις παραπάνω περιοχές της 

χώρας μας και δόθηκε η πραγματική διάσταση των προβλημάτων στη διάγνωση, 

έγκαιρη αντιμετώπιση, θεραπεία της νόσου, αλλά και στην ανάγκη ένταξης της 

υποστηρικτικής φροντίδας των ασθενών και των οικείων τους αμέσως μετά τη 

διάγνωση. Η διατροφή των ασθενών με καρκίνο παγκρέατος , σύμφωνα με τους 

κανόνες της επιστήμης, έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην στην αποκατάσταση των 

ασθενών μετά την εγχείρηση και  κατά τη διάρκεια της θεραπείας.  

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. εκπροσωπήθηκε στις εκδηλώσεις των μελών μας από την κα Ελενη 

Ντελιοπούλου, Αντιπρόεδρο Δ.Ε. και την κα Ζωή Γραμματόγλου, μέλος Δ.Ε. στη 

Λάρισσα, την κα Καίτη Αποστολίδου στην Αθήνα και την Πάτρα. Θέλουμε να 

http://www.anticancerath.gr/el/news/events/?nid=1132
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συγχαρούμε τα Δ.Σ. και τα μέλη των συλλόγων, που με μεθοδικότητα, οργάνωση και 

προσήλωση, συμμετείχαν στη πρώτη αυτή πιλοτική, πανελλαδική δράση της 

ΕΛΛ.Ο.Κ. Κάθε αρχή είναι δύσκολη, όμως οι σύλλογοι της Λάρισας, το ΚΕΦΙ, το 

Αγκαλιάζω Ν. Αχαΐας, και το Συνεχίζω Ν. Έβρου, απέδειξαν ότι διαθέτουν την 

απαιτούμενη θέληση, τις δεξιότητες και την ευθύνη να εκτελέσουν με μεγάλη 

επιτυχία τις εκδηλώσεις αυτές. Καλή αρχή λοιπόν και εύγε σε όλους σας! 

 

4. Μεταστατικός Καρκίνος του Μαστού-Ελληνική συμμετοχή σε εκδήλωση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες 

H γνώση των ευρύτερων θεμάτων για τον καρκίνο του μαστού από το κοινό 

προέρχεται συχνά από τις ιστορίες και διηγήσεις ασθενών με πρώιμο καρκίνο του 

μαστού και οι οποίες  προσελκύουν την τακτική προσοχή των μέσων  ενημέρωσης, 

αλλά και των αναγνωστών, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι ο καρκίνος του μαστού 

είναι μια ασθένεια γνωστή που μπορεί να αντιμετωπισθεί. 

 Πρόσφατη μελέτη* αποκαλύπτει ότι οι όροι 

«προχωρημένος καρκίνος του μαστού » ή 

«μεταστατικός καρκίνος του μαστού» είναι 

λιγότερο κατανοητοί από το ευρύ κοινό από τον 

όρο «καρκίνος του μαστού».  

Η επιβάρυνση από τον καρκίνο του μαστού 

αναμένεται να αυξηθεί δραματικά (πάνω από 40%), 

με την πλειοψηφία των περιπτώσεων προχωρημένου καρκίνου του μαστού να 

συμβαίνουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου δυσκολίες και ανισότητες στην 

ογκολογική περίθαλψη είναι μεγάλες. Υπάρχουν σημαντικά κενά στην ενημέρωση 

του κοινού σχετικά με τη μεταστατική νόσο, με σημαντικές λανθασμένες αντιλήψεις 

που οδηγούν σε περαιτέρω απομόνωση και στίγμα για αυτούς τους ασθενείς.  

Η δημόσια κατανόηση του μεταστατικού καρκίνου του μαστού (mBC) σε παγκόσμιο 

επίπεδο είναι χαμηλό, με σημαντικό αριθμό ατόμων που νομίζουν ότι είναι 

θεραπεύσιμος, και ότι οι ασθενείς δεν θα πρέπει να συζητούν την ασθένεια τουςς  

με άλλους. Αυτό μπορεί επίσης να ισχύει και για ασθενείς με άλλους μεταστατικούς 

καρκίνους. Γι αυτό θεωρείται σημαντική η οποιαδήποτε επικέντρωση 

ενδιαφέροντος στον μεταστατικό καρκίνο από τους διαμορφωτές πολιτικής που θα 

μπορούσε να συμβάλλει στη απάλειψη του στίγματος και της έλλειψης κατανόησης 

της ασθένειας.  

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία Pfizer διοργάνωσε φέτος σειρά συζήτησεων στις 

Βρυξέλλες με φορείς πολιτικής για τον καρκίνο, ασθενείς, εκπροσώπους 

επιστημονικών εταιρειών για να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο και να διερευνήσει πιθανές αντιδράσεις. Στη 

τελευταία συνάντηση που έγινε στις 8 Νοεμβρίου 2016, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, η κα Xριστίνα Στυλιανίδου, ιδρυτικό μέλος του 

http://www.breastcancervision.com/
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Συλλόγου Αλμα Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης, εκπροσώπησε επαξίως όχι μόνον την ΕCPC-

European Cancer Patient Coalition, (της οποίας το Αλμα Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης είναι 

μέλος) αλλά και τις Ελληνική κοινότητα ασθενών με mBC. 

 Η κα Χριστίνα Στυλιανίδου παρουσίασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε 

πολλά επίπεδα, το ιατρικό, το ασφαλιστικό, το εργασιακό, το κοινωνικό, οι 

Ελληνίδες ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού με θετικό πνεύμα και  

επιμονή στους στόχους που έχει θέσει, μη διστάζοντας να αλλάξει το τρόπο ζωής 

της.  

 

*Global Status of Advanced/Metastatic Breast Cancer – 2005-2015 Decade 

Report:  ESO-European School of Oncology-Pfizer Oncology-ABC 

 

5. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών 

Στις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, που 

έχει καθιερωθεί ως το βήμα των ασθενών και προσπαθεί να αναδείξει τα 

προβλήματα, τις ανάγκες και τις θέσεις των οργανώσεων ασθενών σε όλη τη χώρα. 

Η παρουσία των οργανώσεων από το χώρο του καρκίνου ήταν και πάλι μεγάλη και 

οι τοποθετήσεις αλλά και οι παρεμβάσεις που έγιναν, ουσιαστικές.  

Η παρουσία της ΕΛΛΟΚ ήταν 

επίσης σημαντική με την 

Αντιπρόεδρο κα Ελένη 

Ντελιοπούλου να κάνει μία 

μεστή  ομιλία, παρουσία του 

Υπουργού Υγείας κου Ανδρέα 

Ξανθού, με την οποία έθεσε 

αφενός το στίγμα που θα κινηθεί η Ομοσπονδία και αφετέρου «το δάκτυλο επί των 

τύπων των ήλων», περιγράφοντας την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στις 

επαφές με τις υπηρεσίες υγείας, οι ασθενείς με καρκίνο σε όλη τη χώρα.  
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Επίσης εξαιρετική και η παρέμβαση της κας Ζωής Γραμματόγλου,μέλους της Δ.Ε., η 

οποία έκανε  αναφορές για συγκεκριμένα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς 

με καρκίνο και οι οικογένειές τους κατά τις 

επαφές τους με τα ΚΕΠΑ για την έγκριση 

ποσοστού αναπηρίας, και από τη παντελή 

έλλειψη δομών ανακουφιστικής φροντίδας. 

  . 

Εκπροσωπώντας τις οργανώσεις της 

περιφέρειας, η κα Τούλα Βογιατζή 

Μπασιούκα, Πρόεδρος του Συλλόγου 

Καρκινοπαθών Χίου «Ελπίζω», 

περιγριέγραψε γλαφυρά, τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς της 

περιφέρειας και ιδιαίτερα, εκείνοι των απομακρυσμένων ορεινών περιοχών και της 

νησιωτικής χώρας, οι οποίοι είναι πρακτικά απομονωμένοι, από τις δομές 

ογκολογικής περίθαλψης  και αντιμετωπίζουν θεμελιώδεις δυσκολίες στην 

πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας.    

Αυτό που προέχει να τονιστεί είναι ότι οι 

εκπρόσωποι των οργανώσεων των ασθενών 

με καρκίνο, με τις πολλές και  ουσιώδεις 

παρεμβάσεις τους κατέδειξαν την συνοχή που 

υπάρχει στο χώρο μας και την ωριμότητα που 

τους διακατέχει.  Μέσα σε αυτό το 

περιβάλλον έγινε αντιληπτός, σε όλους τους 

συνέδρους και ο καθοριστικός ρόλος που 

καλείται να διαδραματίσει στο μέλλον η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ.  

Μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε τις ομιλίες του Συνεδρίου στον ιστότοπο του 

συνεδρίου.  

6. ΚΡΗΤΗ : Συνέδριο Κλινικής και Μεταφραστικής Ογκολογίας 

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή από όλη την Ελλάδα διεξήχθη στο Ηράκλειο 

Κρήτης, το καθιερωμένο Ετήσιο Συνέδριο Κλινικής και Μεταφραστικής Ογκολογίας. 

Η ΕΛΛΟΚ έκανε αισθητή την παρουσία της και εδώ μέσω του μέλους μας, Συλλόγου 

Ηρακλείου Κρήτης «ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο», ο οποίος υπήρξε ουσιαστικός 

συνδιοργανωτής, ιδιαίτερα του προγράμματος της 4ης ημέρας του Συνεδρίου, η 

οποία ήταν αφιερωμένη στην ανακουφιστική φροντίδα και την κατ’ οίκον νοσηλεία, 

συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιτυχία της διοργάνωσης. Καλεσμένοι   

εκπροσωπώντας την ΕΛΛΟΚ, ήταν ως ομιλήτρια η Αντιπρόεδρος, κα Ελένη 

Ντελιοπούλου και ως σχολιαστής ο Γραμματέας, κος Γιώργος Καπετανάκης. 

http://www.livemedia.gr/5patientsinpower
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7. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! 

Τα Χριστούγεννα ίσως είναι η ομορφότερη περίοδος του χρόνου. Περίοδος όπου η 

καρδιά, η ψυχή και το σώμα, δίνουν από κοινού τον καλύτερο εαυτό τους. Μέσα σε 

ένα γιορτινό κλίμα, τα αρνητικά συναισθήματα γίνονται μικρά και ασήμαντα και η 

καλοσύνη, η αγάπη και η αλληλεγγύη γιγαντώνονται αγκαλιάζοντας κάθε άνθρωπο 

που πονά, κάθε ύπαρξη που το έχει ανάγκη. Με μιας γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. 

Άνθρωποι που νοιαζόμαστε, άνθρωποι που συμπονούμε, άνθρωποι που βοηθάμε, 

άνθρωποι που αγαπάμε. Άνθρωποι με Α κεφαλαίο!  

Αν λοιπόν θα μπορούσαμε, με μία ευχή να ζητήσουμε κάτι από την καινούρια 

χρονιά, αυτή αγαπημένοι φίλοι, θα μπορούσε να είναι  

« Να έχουμε Χριστούγεννα μέσα μας για όλο το 2017» 

Καλά Χριστούγεννα, αγάπη και υγεία σε όλους για το νέο έτος 2017!  

 

 


