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Διευθυντή ΜΙ ΥΑ Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Αξιότιμε κύριε Πλοίαρχε,

Εκ μέρουςτου Διοικητικού Συμβουλίου,της ομάδαςτης HOPEgenesis
και
εμένα προσωπικά,δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες μας για τη συμβολή σας

σε αυτήν την σημαντική πρωτοβουλίαγια τη καταπολέμησητης
υπογεννητικότητας σε 24 νησιά του Αιγαίου.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού και της HOPEgenesis
για την παροχήθεραπειών
Υπογονιμότητας μέσω της Μονάδας Ιατρικώς ΥποβοηθούμενηςΑναπαραγωγής

(ΜΙΥΑ) του ΝΝΑ,είναι μια ιστορική στιγμή για εμάς και τα ακριτικά νησιά
μας.

Η HOPEgenesisεργάζεται και επικεντρώνεται στις λύσεις για την
ανατροπή του κλίματος της υπογεννητικότητας και της στήριξης της
οικογένειας, τόσο σε επίπεδοτοπικών κοινοτήτων - προκειμένουνα παρέχει
την απαραίτητη ασφάλεια στις γυναίκες που κυοφορούν ή επιθυμούν να μείνουν
έγκυες,- όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό μέσα από τη γνωστοποίηση,

ευαισθητοποίησηκαι μελέτη του ζητήματος,και είναι τιμή μας να πορευτούμε
μαζί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Εθνικού χαρακτήρα πρωτοβουλία έχει σκοπό την αντιμετώπιση
της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και να δώσει ξανά ζωή στα ακριτικά
νησιά μας, που έχουν ιδιαίτερη γεωγραφική σημασία.
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Μέσω της (ΜΙΥΑ) του Ναυτικού Νοσοκομείου,της οποίας είστε
διευθυντής θα δοθεί η δυνατότητα σε γυναίκες μόνιμους κατοίκους 24
ακριτικών

νησιών,( Άγιος Ευστράτιος, Γαύδος, Κάσος, Λειψοί, Σκύρος, Φούρνοι,

Ανάφη, Δονούσα, Καστελλόριζο, Νίσυρος, Σχοινούσα, Χάλκη, Αρκιοί, Ηρακλειά,
Κίμωλος, Οινούσσες,Τήλος, Ψαρά, Αστυπάλαια, Θύμαινα, Κουφονήσια, Σίκινος,

Φολέγανδρος,Ψέριμος),τα οποία είναι υπό την «προστασία» των Ενόπλων

Δυνάμεων

να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες υπογονιμότητας, και
ευχόμαστε σύντομα να έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.
Μέχρι σήμερα περισσότερες από 400 οικογένειες έχουν ωφεληθεί από το
πρόγραμμα της HOPEgenesisσε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές που για

πάνω από 3-5 χρόνια υπήρχαν ελάχιστες ή μηδενικές γεννήσεις, είτε μεγάλο
αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων.

Αυτή η συνέργεια δίνει αφενός στήριξη στα ακριτικά νησιά και σε εμάς
δύναμη να συνεχίσουμε αποφασιστικά το έργο μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη πολύτιμη συμβολή σας και ευχόμαστε να
έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!
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