Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013
ΘΕΜΑ: Μετάδοση τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος με συμμετοχή του Χαβιέρ
Μπαρδέμ για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για την περίοδο 10 Δεκεμβρίου 2013 – 25
Ιανουαρίου 2014
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Οι «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου» των Γιατρών Χωρίς Σύνορα επιστρέφουν και
φέτος στα φαρμακεία ολόκληρης της χώρας. Με ένα νέο συγκλονιστικό τηλεοπτικό
σποτ, στο οποίο πρωταγωνιστεί και πάλι ο παγκοσμίου φήμης Ισπανός ηθοποιός και εδώ
και πολλά χρόνια υποστηρικτής της οργάνωσης, Χαβιέρ Μπαρδέμ, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα μας καλούν να ουρλιάξουμε για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που δεν έχουν
πρόσβαση σε θεραπεία.
Οι «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου» είναι μια απλή ιδέα που μετατράπηκε την
προηγούμενη χρονιά, χάρη και στην πολύτιμη συμβολή των ΜΜΕ, σε επιδημία
αλληλεγγύης. Ένας συμβολικός αλλά και ουσιαστικός τρόπος υποστήριξης των
ευάλωτων, «ξεχασμένων», αποκλεισμένων από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην
Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς ένα ευρώ από την πώληση κάθε κουτιού πηγαίνει
στις δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για να ανακουφίσουν τον πόνο σε ολόκληρο τον
κόσμο.
Την πρώτη χρονιά, μέσα σε λίγους μήνες πωλήθηκαν περισσότερα από 350.000
κουτιά παστίλιες σε όλη τη χώρα. Από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα διέθεσαν 175.000 ευρώ στα προγράμματά τους στην Αθήνα και τον Έβρο,
60.000 στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 65.000 στο Κογκό και 50.000 στην
εμπόλεμη Συρία.
Η συχνή τηλεοπτική προβολή του νέου μηνύματος με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ θα μας
βοηθήσει τα μέγιστα ώστε να εξαπλώσουμε και φέτος την ‘επιδημία αλληλεγγύης’. Για
τον λόγο αυτό, σας καλούμε να μεταδίδετε το τηλεοπτικό σποτ που σας
στέλνουμε όσο το δυνατόν συχνότερα. Η επιθυμητή χρονική περίοδος προβολής του
τηλεοπτικού μας σποτ - κατόπιν και της σχετικής έγκρισης του ΕΣΡ (βλέπε σελ. 2) καλύπτει το διάστημα 10 Δεκεμβρίου 2013 – 25 Ιανουαρίου 2014
Ελπίζοντας στην άμεση θετική ανταπόκριση και την πολύτιμη συμβολή σας στην
προσπάθειά μας, σάς ευχαριστούμε θερμά και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
περαιτέρω διευκρίνιση.
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