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14 Σεπτεμβρίου 2008 
 
Θα ήθελα με αυτήν την επιστολή και με λίγα λόγια να ευχαριστήσω τον οργανισμό iMER, 
οποίος με στήριξε στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. 
 
Είχα την ατυχία να προσβληθώ από μια σπάνια ασθένεια και να βρίσκομαι στο γενικό 
Νοσοκομείο Λευκωσίας. Μετά από 19 μέρες και ενώ πίστευα ότι όλα χάθηκαν για μένα 
ενημερώθηκα από την νευρολόγο του Γενικού Νοσοκομείου ότι θα έφευγα για το Ισραήλ. Σε 
αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Υγείας και ιδιαίτερα τον Υπουργό 
κύριο Χρίστο Πατσαλίδη για την βοήθεια την οποία μου προσέφεραν για να καταφέρω να 
μεταφερθώ  στο εξωτερικό για την διεκπεραίωση της θεραπείας μου.  
 
Ο σύζυγος μου μόλις ενημερώθηκε ότι θα φύγουμε για Ισραήλ, πήρε ένα τηλεφώνημα από 
την iMER στο οποίο του ανέφεραν να μην ανησυχεί «Έλα στο γραφείο μας και θα τα 
κανονίσουμε όλα εμείς», και έτσι βρέθηκα στην Air Ambulance της iMER για το Hadassah 
Medical Center. 
 
Πιλότος και γιατρός της Air Ambulance ήταν ο καθ. David Linton, τον οποίο μόλις είδα να μου 
χαμογελά παρόλη την άσχημη κατάσταση που ήμουν, αισθάνθηκα μια θετική ενέργεια και 
αισιοδοξία ότι όλα θα πάν καλά. 
 
Μόλις έφθασα στο Νοσοκομείο με περίμενε Ελληνοκύπρια διερμηνέας της iMER (Σταματία) η 
οποία έμεινε στο προσκέφαλο μου από τις 00:30 μέχρι το μεσημέρι της άλλη μέρας όπου 
ξεκίνησε μετά η εντατική μου θεραπεία. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά αυτό το 
άτομο και αναφέρομαι στην Σταματία η οποία στους 2 μήνες που βρισκόμουν στο Ισραήλ 
ήταν για μένα κάτι σαν αδερφή μου και την ευχαριστώ πολύ. 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια των 2 μηνών που πήρε η θεραπεία μου, στο πλευρό μου είχα τους 
ανθρώπους της iMER οι οποίοι με στήριξαν σε ότι χρειαζόμουν από ψυχολογία, 
πληροφορίες, γνωματεύσεις γιατρού μέχρι βοήθεια στο σύζυγο μου για ότι χρειαζόταν.  
 
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο κέντρο αποκατάστασης όπου εκεί έγινε εξαιρετική 
δουλεία από το προσωπικό και από τα ειδικά μηχανήματα που διέθεταν για αποκατάσταση. 
 
Τέλος όταν με το καλό επέστρεψα στην Κύπρο είχα την μεγάλη έκπληξη στο Αεροδρόμιο της 
Λάρνακας όπου με περίμενε για να με υποδεχτεί, πρώτα ο άνθρωπος και μετά ο γιατρός, 
David Linton ο οποίος από την χαρά του ήθελε να μας πάρει με το δικό του όχημα στο σπίτι 
μας. 
 
Προσπάθησα με αυτήν την επιστολή και με τα λίγα λόγια να ευχαριστήσω τους ανθρώπους 
της iMER, το Υπουργείο Υγείας και το προσωπικό των 2 νοσοκομείων που ήμουν στο Ισραήλ 
Hadassah Ein Kerem και Mount Scopus τα οποία μου έσωσαν τη ζωή. 
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