30

ΑΞΟΝΑΣ 3

Δίπλα σε όσες και όσους
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη
16 πρωτοβουλίες με άμεσα αποτελέσματα

Σ

ε αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνάει η πατρίδα μας, το πρώτο μέλημα μιας Δημοτικής
Αρχής πρέπει να είναι η ανακούφιση και η υποστήριξη σε καθημερινές ανάγκες των
συμπολιτών μας που πλήττονται περισσότερο.

Πριν τις εκλογές, είχαμε δεσμευτεί ότι για εμάς θα μπαίνει πάντα «πρώτα ο πολίτης και ιδίως όσοι, αυτή τη δύσκολη περίοδο, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη». Από το Σεπτέμβριο του 2014
μέχρι σήμερα, κάναμε τα πάντα για να την υλοποιήσουμε.
Λάβαμε 16 κομβικές πρωτοβουλίες, με άμεσα αποτελέσματα
για όσες και όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη:
1. Δωρεάν ιατρική περίθαλψη στην Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου. Παθολόγοι, οδοντίατροι αλλά και γιατροί κάθε ειδικότητας και διαγνωστικά κέντρα του Γαλατσίου και της ευρύτερης περιοχής, ανταποκρίθηκαν και δέχτηκαν να βοηθήσουν
για την άμεση ανακούφιση συμπολιτών μας που είχαν ανάγκη,
κάνοντας αρκετές συνεδρίες και προσφέροντάς τους κάθε είδους δυνατή βοήθεια.

Είναι εντυπωσιακό πως το ιατρικό αυτό δίκτυο αλληλεγγύης
μεγαλώνει διαρκώς, καθώς το 2014 είχε μέλη 94 ιατρούς όλων
των ειδικοτήτων και διαγνωστικά κέντρα ενώ σήμερα ξεπερνά τα 170. Επίσης, το νοσηλευτικό προσωπικό της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου υποστήριξε, σε καθημερινή βάση, μικρά
περιστατικά ωφελούμενων ή ηλικιωμένων ενώ πραγματοποίησε το διάστημα 2014-2018 περίπου 400 Test Pap σε γυναίκες
της πόλης μας.
Επιπλέον, η υπηρεσία της Νοσηλευτικής Φροντίδας του Δημοτικού Ιατρείου (διασφάλιση της ατομικής υγιεινής, λήψη ζωτικών σημείων όπως μέτρηση αρτηριακής
πίεσης και λήψη σακχάρου, συνοδεία σε γιατρούς και νοσοκομεία, συνταγογράφηση και οργάνωση της
φαρμακευτικής αγωγής, περιποίηση κατακλίσεων – τραυμάτων κλπ) τα έτη 2014 – 2017 εξυπηρέτησε
περίπου 325 άτομα.
2. Σύσταση ΚΕΠ Υγείας Δήμου Γαλατσίου, το οποίο εγκαινιάστηκε την 01/07/2015 σε συνεργασία με
το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας. Προσφέρει ολοκληρωμένο προσυμπτωματικό έλεγχο, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την πρόληψη επτά θανατηφόρων
νοσημάτων (καρκίνος του εντέρου, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, καρκίνος
του μαστού, πρόληψη του μελανώματος, πρόληψη της ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, πρόληψη
καρδιολογικών παθήσεων και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων).
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3. Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Φαρμακείου, το οποίο σήμερα εξυπηρετεί εκατοντάδες πολίτες, ενώ
το 2014 εξυπηρετούσε μόλις 2. Παράλληλα, μέσα από την δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου δόθηκε σε
ωφελούμενους μεγάλος όγκος φαρμακευτικών προϊόντων που χρειάζονται βρέφη, παιδιά, ενήλικες και
ηλικιωμένοι συμπολίτες.
4. Αποτελεσματικές δομές ψυχικής υγείας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι για τα έτη 2014 – 2017 (του 2018
τα στοιχεία δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμη) οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Δήμου πραγματοποίησαν 3.350
συνεδρίες και οι Ψυχολόγοι 800 συνεδρίες περίπου, με συμπολίτες μας που έχρηζαν υποστήριξης.
5. Λειτουργία του Κοινωνικού Συσσιτίου. Μόλις 15 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων μας, ξεκίνησε να λειτουργεί το Κοινωνικό Συσσίτιο. Αποτελεί μία από τις πέντε δομές του ΕΣΠΑ, η οποία ενώ θα έπρεπε
να βρίσκεται σε λειτουργία από το Φεβρουάριο του 2014, παρέμενε ανενεργή. Περίπου 78 άτομα καθ’ έτος,
κατά μέσο όρο, έχουν ωφεληθεί από την παροχή του.
6. Ενίσχυση και οργάνωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Ιματιοθήκης, το οποίο στοχεύει στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου μας που το
έχουν περισσότερο ανάγκη και χρηματοδοτείται από το Δημοτικό
Ταμείο για αγορά τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής. Στηρίζεται,
365 μέρες τον χρόνο και όχι πρόσκαιρα και ευκαιριακά, από την εθελοντική προσφορά των συμπολιτών μας, αλλά και φορέων της πόλης
μας και επιχειρήσεων, με τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ρουχισμό,
παιχνίδια και βιβλία.
7. Καθιέρωση Μοριοδότησης για Οικονομική Υποστήριξη. Το 2017
ο Δήμος χορήγησε διατακτικές σε 667 οικογένειες (που αντιστοιχούν
σε 1821 άτομα) αξίας 191.100 ευρώ (νούμερα υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2013). Έκτακτη οικονομική ενίσχυση το διάστημα 2014-2017
έλαβαν 323 άτομα.
8. Ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος, με καθιέρωση τεσσάρων
αιμοδοσιών ετησίως. Το διαθέσιμο αίμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά και μόνο από τους αιμοδότες της Τράπεζας Αίματος
Δήμου Γαλατσίου και τους οικείους τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι
η Τράπεζά μας, για τα συνολικά έτη 2014-2017, συγκέντρωσε 635
μονάδες αίματος από τις οποίες διατέθηκαν περίπου οι μισές στα
μέλη του συστήματος.
9. Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Στόχος του
προγράμματος είναι η παροχή φροντίδας κατ’ οίκον σε μη αυτοεξυπηρετούμενους κατοίκους του Δήμου, ηλικιωμένους, άτομα με
αναπηρίες και γενικότερα σε ανθρώπους που εμπίπτουν σε μεγαλύτερες πιθανότητες κοινωνικού αποκλεισμού, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να
εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Το πρόγραμμα έχει εξυπηρετήσει κατά τα πέντε
τελευταία έτη 244 κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου.
10. Δημιουργία Γραφείου Δικτύου Εθελοντισμού. Το Δίκτυο Εθελοντισμού, συστάθηκε με κανόνες ελέγχου και διαφάνειας και λειτουργεί υποστηρικτικά στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές του Δήμου μας η βοήθεια προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο είναι σχεδόν καθημερινή. Αποτελείται από όλο το επαγγελματικό φάσμα των συμπολιτών μας. Κάθε εθελοντής έχει την προσωπική του κάρτα.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τους 30 και πλέον εθελοντές Καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου
οι οποίοι διδάσκουν καθ’ έτος περίπου του 130 περίπου ωφελούμενους-μαθητές της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.
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Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετέχουν στο μεγάλο αυτό στόχο,
στο μεγάλο αυτό δίκτυο. Καλούμε όμως και όσους άλλους θα
ήθελαν να συμμετάσχουν, είτε ατομικά είτε συλλογικά, να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Ελάτε να προσφέρουμε όλοι μαζί!
12. Οικογενειακή Βοήθεια. Η δράση της Οικογενειακής Βοήθειας έχει
ως αντικείμενο τη φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, όπως διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικίας, προετοιμασία φαγητού, πλύσιμο ρούχων, μεταφορά φαγητού από συσσίτια,
αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΚΟ,
τράπεζες κλπ.
13. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής για Παιδιά και Στήριξη
Γονέων. Σήμερα, για πρώτη φορά, ο Δήμος Γαλατσίου είναι επανδρωμένος ώστε να παρέχει δωρεάν ολοκληρωμένες υπηρεσίες Παιδοψυχιατρικής, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Θεραπευτικής Κολύμβησης,
Ειδικής Φυσικής Αγωγής και Συμβουλευτικής Γονέων, υποστηρίζοντας,
στο μέτρο του δυνατού, τις ευαίσθητες ψυχές των μικρών παιδιών που
έχουν ανάγκη.
14. Νευρολογικό Ιατρείο Μνήμης. Ο Δήμος Γαλατσίου, σε συνεργασία
με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», στο πλαίσιο της προαγωγής υγείας των κατοίκων και της αναβάθμισης των υπηρεσιών του,
ξεκίνησαν τη λειτουργία Ιατρείου Μνήμης, μια δωρεάν υπηρεσία που
απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους που παρουσιάζουν ή αρχίζουν
να παρουσιάζουν προβλήματα μνήμης. Τα έτη 2014 – 2017 έχουν εξεταστεί περίπου 350 άτομα.
15. Γραφείο Συμβούλου Εργασίας. Στις δεδομένες συνθήκες οικονομικής κρίσης, με κύριο πρόβλημα την ανεργία και τις πολυποίκιλες επιπτώσεις της, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας ανέπτυξε πλέγμα
υποστηρικτικών υπηρεσιών για τους ανέργους, μεταξύ των οποίων
και η Συμβουλευτική Ανέργων. Ο Σύμβουλος Εργασίας τα έτη 2014 &
2015 πραγματοποίησε εξειδικευμένα σεμινάρια σε συνολικά 70 ανέργους (ωφελούμενους), εκ των οποίων οι 17 βρήκαν εργασία.
Επίσης, το 2017 εφαρμόστηκε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα της κοινωνικής Επιχείρησης «knowl», με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος, με σκοπό την ενδυνάμωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, με εξατομικευμένη συμβουλευτική και κατάρτιση, 25 ανέργων Γαλατσιωτών. Πάνω από τους μισούς βρήκαν άμεσα εργασία.
16. Κέντρα Κοινότητας. Ο Δήμος Γαλατσίου ανταποκρίθηκε άμεσα με υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό
στην δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δημαρχείο αλλά και στην υποστήριξη χορήγησης του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Συνολικά το έτος 2017 εξυπηρετήθηκαν από το Κέντρο Κοινότητας 990 άτομα
ενώ την ίδια χρονιά εγκρίθηκε η λήψη του ΚΕΑ σε 1.080 άτομα.
Πέρα από όλα τα παραπάνω, η Κοινωνική Υπηρεσία έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες δράσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες αφορούν σε όλους τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής.
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Φροντίδα για
τα αδέσποτα ζωάκια
Ο

Δήμος Γαλατσίου έχει αποδείξει το ενδιαφέρον του για τα ζωάκια της πόλης καθώς
είναι από τους πρώτους και λίγους Δήμους στο λεκανοπέδιο Αττικής που εφαρμόζουν
ολοκληρωμένο σύστημα για την φροντίδα των αδέσποτων μέσω της ίδρυσης του Ειδικού
Γραφείου Προστασίας των Ζώων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Πολιτικής Υγείας.
Μάλιστα, ο Δήμος Γαλατσίου είναι από τους πρώτους Δήμους που εντάξανε στο πρόγραμμα τη διαχείριση
των αδέσποτων γατών. Τα τελευταία χρόνια η χρηματοδότηση του προγράμματος αυξήθηκε κατά 400%,
ανεβάζοντας το ποσό στον προϋπολογισμό από 6.000 ευρώ το 2014 σε 24.000 ευρώ για το 2018.
Την τελευταία τριετία:
33 το 2016 περισυλλέχθηκαν και φροντίστηκαν 52 γάτες και 13 σκύλοι,
33 το 2017 περισυλλέχθηκαν και φροντίστηκαν 92 γάτες και 21 σκύλοι,
33 ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 περισυλλέχθηκαν και φροντίστηκαν 39 γάτες και 3 σκύλοι,
33 τo 2018 διατέθηκαν για τα αδέσποτα ζωοτροφές, αξίας 2.500 ευρώ και κτηνιατρικά φάρμακα αξίας
1.000 ευρώ.
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Με σεβασμό και αγάπη,
κοντά στους μεγαλύτερους
συμπολίτες μας
Σ

το Δήμο μας λειτουργούν 4 δομές ΚΑΠΗ σε επίπεδο γειτονιάς, για προσβάσιμη και
άμεση εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας.

Οι χώροι είναι καθαροί, περιποιημένοι καλαίσθητοι και συνεχώς αναβαθμίζονται, για να αποτελούν ένα
όμορφο, ζεστό και φιλόξενο στέκι. Σε αυτούς λειτουργούν οργανωμένα φυσικοθεραπευτήρια, κυλικεία,
βιβλιοθήκες και καθιστικοί χώροι. Λειτουργούν καθημερινά τις πρωινές ώρες και συχνά το ωράριο λειτουργίας τους διευρύνεται σε απογεύματα και Σάββατο. Από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τα τέλη του
2018, μεταξύ άλλων δράσεων:
33 Πραγματοποιήθηκαν 130 δωρεάν πρωινοί περίπατοι εντός Αττικής, 44 ημερήσιες εκδρομές με συμβολική συμμετοχή 0-4 ευρώ, 8 δωρεάν ημερήσιες εκδρομές. Επίσης, με πρωτοβουλία των μελών,
πραγματοποιήθηκαν 3 ημερήσιες και 4 διήμερες εκδρομές αντίστοιχα.
33 Οργανώθηκαν 36 δωρεάν επιμορφωτικές επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους εντός
Αθήνας, 131 εκδηλώσεις ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, επετειακού και εορταστικού χαρακτήρα και παρακολούθηση 31 θεατρικών παραστάσεων.
33 Λειτούργησε για 3 έτη το «Σχολείο Χαρταετού», όπου ομάδα των ΚΑΠΗ εκπαίδευσε παιδάκια Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων για την κατασκευή του παραδοσιακού χαρταετού.
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33 Πραγματοποιήθηκαν προγράμματα πρόληψης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, αγωγής και προαγωγής υγείας με 83 ενημερωτικές ομιλίες, για τις οποίες συνεργαστήκαμε με εξειδικευμένους γιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων
33 Συνεργαστήκαμε με την Ελληνική Εταιρεία Εθελοντών και Ασθενών με Νόσο Πάρκινσον «Επίκουρος»,
προκειμένου να λειτουργήσει στο χώρο των ΚΑΠΗ Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας Ασθενών, Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης Φροντιστών, καθώς και να πραγματοποιηθούν οι μηνιαίες συναντήσεις
των μελών της κοινότητας «Επίκουρος» Γαλατσίου.
33 Περίπου 150 ωφελούμενοι απόλαυσαν 78 θαλάσσια μπάνια στην περιοχή Σχοινιά και συμμετείχαν στο
κατασκηνωτικό πρόγραμμα δωρεάν δεκαήμερων διακοπών στον Ξενώνα Κολυμπαρίου Κρήτης
33 Πραγματοποιήθηκαν προγράμματα προληπτικών δωρεάν εξετάσεων.
33 Υλοποιήθηκαν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Γι’ αυτό λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση ομάδες: Χορωδίας, Γυμναστικής, Χορού, Χειροτεχνίας, Θεάτρου, Αλληλοβοήθειας, Εκδρομών, Πολιτισμού, Γνωστικών Λειτουργιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι υποστηρίχθηκε και
επαναλειτούργησε μετά από πολλά χρόνια η Ομάδα Έκφρασης και Έκδοσης ενημερωτικού εντύπου με
την ονομασία «Ο θησαυρός της δικής μας καρδιάς».
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Το Γαλάτσι, ένας Δήμος
προσφοράς και διεθνούς
αλληλεγγύης
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Ό

ταν την 1η Οκτωβρίου 2015 ειδοποιηθήκαμε για τους εκατοντάδες πρόσφυγες που θα κατέφθαναν από την πλατεία Βικτωρίας στο Γαλάτσι, ξέραμε ότι πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα.
Ενεργοποιήθηκε αμέσως ένας τεράστιος μηχανισμός που συμπεριλάμβανε την ομάδα συσσιτίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας, αμέτρητους εθελοντές, φορείς, οργανώσεις και – κυρίως- ανώνυμους
πολίτες.
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Ξεχωριστή θέση σε όλο αυτό τον αγώνα κατείχαν οι εθελοντές του Γραφείου Εθελοντών του Δήμου μας,
καθώς και όμορων Δήμων, αλλά και από άλλες χώρες. Προστέθηκαν σε αυτές τις ομάδες και εκατοντάδες
ακούραστοι πρόσκοποι και όλοι μαζί κρατήσαμε τη δομή ανοιχτή όλο το 24ωρο για 2 μήνες.
Κάθε πρόσφυγας την ώρα που έφθανε παραλάμβανε μια τσάντα με προϊόντα, καθαριστικά, σνακς, κονσέρβες και είδη πρώτης ανάγκης. Φεύγοντας παραλάμβανε ακόμη μία τσάντα με αντίστοιχα προϊόντα για
το ταξίδι του. Όσο έμενε κοντά μας, του παρείχαμε πρωινό και μεσημεριανό – μαγειρεμένο από τον στρατό
- ενώ ο Δήμος είχε κανονίσει, καθημερινά, συμπληρωματικό μεσημεριανό γεύμα, απογευματινά επιδόρπια
και ένα πλούσιο βραδινό, ακόμη και με διεθνείς κουζίνες.
Οι πρόσφυγές μας, έρχονταν ταλαιπωρημένοι, κατάκοποι, κουρασμένοι και πεινασμένοι κι έφευγαν
χορτασμένοι και με αποθέματα τροφής για το ταξίδι τους. Μαθήματα αγγλικών, χειροτεχνίας, αθλοπαιδιές
ήταν επίσης δραστηριότητες που κράτησαν τους πρόσφυγες και τα μικρά παιδιά απασχολημένα στην δομή.
Μοιράστηκαν 40.000 σακούλες με προϊόντα κάθε είδους. 10.000 κουβέρτες. 25.000 πακέτα μωρομάντηλα. 30.000 φάρμακα και φαρμακευτικό υλικό. 50.000 σαπούνια. 100.000 μπισκότα. 150.000 κονσέρβες.
200.000 κρουασάν. 500.000 εμφιαλωμένα νερά.
Με τόσες χιλιάδες άτομα η καθαριότητα δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Υπήρχε καθημερινά, όλο το 24ωρο
χώρος που μοιράζονταν καθαριστικά και είδη ατομικής υγιεινής. Όλοι έφευγαν με τα ρούχα και τα παπούτσια που ήθελαν. Μοιράστηκαν χιλιάδες τσάντες και χιλιάδες υπνόσακοι. Όσο για την καθαριότητα,
τα απορριμματοφόρα του Δήμου μας περνούσαν και άδειαζαν ή έπλεναν τους 30 κάδους της δομής 5 φορές
το εικοσιτετράωρο.
Το μικρό κινητό φαρμακείο του Δήμου συμπληρώθηκε με χώρους εξέτασης και βραχείας νοσηλείας.
Στελεχώθηκε με εθελοντές γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, διερμηνείς και από μια εξαιρετική - μεγάλη ομάδα Γιατρών του Κόσμου και του Ερυθρού Σταυρού αλλά και ομάδα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Από το ιατρείο
αυτό πέρασαν και εξετάστηκαν 6.000 άνθρωποι.
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Οι υπεύθυνοι του Ερυθρού Σταυρού, που επισκέπτονταν τον χώρο συχνά, ανέφεραν ότι «Αυτή
η συγκεκριμένη ενέργεια δε συμβαίνει πουθενά αλλού στον κόσμο…». Οι ελεγκτές του ΟΗΕ δεν πίστευαν
αυτό που συνέβαινε. Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κ. Αντόνιο Γκουτέρες, που επισκέφθηκε τον χώρο, έφυγε συγκινημένος.
Σαν Δήμος βέβαια φτάσαμε στα όρια μας. Παρόλα αυτά, ως απολογισμό , μπορούμε να πούμε ότι διαχειριστήκαμε με επιτυχία το πέρασμα από την πόλη μας 22.000 ανθρώπων. Ο Δήμος μας ενεργοποίησε και
συντόνισε πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ παράλληλα ενεργοποίησε δεκάδες άλλους συμπολίτες μας και εταιρείες, οι οποίοι μέχρι χτες ίσως δεν είχαν καν στο μυαλό τους να συνδράμουν σε εθελοντικές
δράσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων του Δήμου μας έλαβε τα εύσημα από
πλήθος φορέων, μεταξύ των οποίων ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ, ο Ερυθρός Σταυρός και τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Το Νοέμβριο του 2015, επισκέφθηκε το προσωρινό κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στο Γαλάτσι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, συνοδευόμενος από τον τ. αναπληρωτή υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Νίκο Ξυδάκη.
Ο κ. Σουλτς ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με ενήλικες και παιδιά που διαμένουν προσωρινά στις εγκαταστάσεις μας. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο κ. Σουλτς ευχαρίστησε την κυβέρνηση και τον δήμαρχο Γαλατσίου «για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλουν», αλλά και τους εθελοντές «που παράγουν και παρέχουν ένα υπέροχο έργο»
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