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Ταξίδι στην Ουγκάντα. Από μια πρόχειρη ματιά 
στην εγκυκλοπαίδεια βλέπω ότι πρόκειται για 
χώρα της κεντρικής Αφρικής, διπλάσιας περί-
που έκτασης από τη χώρα μας, που απέχει από 
τη θάλασσα περίπου 850 χιλιόμετρα. Το όνομά 
της προέρχεται από το «ου» και το πατρωνυμικό 
επίθετο «Γκάντα» και μεταφράζεται σαν «γη των 
Γκάντα». Εδώ βρίσκεται η λίμνη Βικτώρια, από 
την οποία ξεκινάει το μεγάλο του ταξίδι ο ποτα-
μός Νείλος, μέχρι να φθάσει μετά από τρεις μή-
νες στη Μεσόγειο θάλασσα.

Οι πρώτες σκέψεις...αφόρητη ζέστη, άγρια ζούγκλα με 
θηρία, Αφρικανοί που ζουν σε ψάθινες καλύβες ντυμέ-
νοι με πολύχρωμα ρούχα, μπανάνες, ανανάδες και άλ-
λα εξωτικά φρούτα.

Και η πραγματικότητα... άφιξη στο αεροδρόμιο του Έντε-
μπε, ξημερώματα, μετά από ταξίδι σχεδόν επτά ωρών. Οι 
πρώτες εικόνες σκοτεινές, αφού οι δρόμοι παντού φωτί-
ζονται ελάχιστα και δεν υπάρχουν πουθενά φανάρια της 
τροχαίας. Το μόνο που ξεχωρίζει από μακριά με τη λάμ-
ψη του είναι το Προεδρικό Μέγαρο. Όμως το ζεστό χαμό-
γελο του παπα-Αντώνη που μας υποδέχθηκε φωτίζει κά-
πως την κατάσταση.

Τι με εντυπωσίασε περισσότερο από το ταξίδι αυτό; Το αμέ-
τρητο πλήθος που περίμενε υπομονετικά επί ώρες στη σει-
ρά για να εξετασθεί από τους ιατρούς, η παντελής φτώ-
χεια, η έλλειψη στοιχειωδών κοινωνικών παροχών και υπο-
δομών, η δύση του ηλίου στο Μόντε, ο αγώνας ποδοσφαί-
ρου σε ένα αυτοσχέδιο γήπεδο μέσα στο δάσος, ο πρα-
ματευτής με το ποδήλατο που ισορροπούσε την πραμάτεια 
του πάνω στο κεφάλι του μέσα στην πυκνή βλάστηση.

Τι με συγκίνησε; H επίσκεψη στον Ουγκαντέζο ορθόδοξο 
επίσκοπο που δήλωσε σε άπταιστα ελληνικά ότι αισθάνε-
ται Έλληνας, η ύπαρξη σχολείου και νοσοκομείου μέσα 
στο δάσος χάρις στις ενέργειες Έλληνα ιερέα εκ Ρόδου, 
το χαμόγελο των μικρών παιδιών, η επίσκεψη στις πηγές 
του Νείλου και η βαρκάδα στη Τζίντζα που μου θύμισε τα 
παιδικά μου χρόνια στις όχθες του Νείλου στην Αίγυπτο.

Ανεπανάληπτη εμπειρία δέκα ημερών σε ένα τόσο διαφορε-
τικό κόσμο, αλλά και προβληματισμός για τις συνθήκες ζω-
ής μέσα στις οποίες ζουν εκατομμύρια συνάνθρωποί μας. 

Με μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόταση της κας 
Μαΐλη, Προέδρου των «Γιατρών του Κόσμου», να 
λάβω μέρος στην αποστολή της Οργάνωσης στο 
Μόντε της Ουγκάντα. 

Στο χωριό αυτό λειτουργεί το νοσοκομείο των Γιατρών 
του Κόσμου. Έχοντας επισκεφθεί και στο παρελθόν τη 
χώρα σε προσωπικό ταξίδι και γνωρίζοντας την υγειονο-
μική κατάσταση της περιοχής, με εξέπληξε ευχάριστα το 
γεγονός ότι λειτουργεί μια μονάδα υγείας, η οποία έχει 
τη δυνατότητα να καλύψει -και καλύπτει αξιοπρεπώς- τις 
ανάγκες του χωριού, αλλά και των γύρω περιοχών. Η έλ-
λειψη υποδομών έγινε άμεσα αισθητή στις επισκέψεις 
μας σε κοντινά χωριά, όπου αναγκαστήκαμε να στήσου-
με ιατρεία σε αίθουσες σχολείων ή εκκλησιών, με ελλιπή 
υγιεινή, χωρίς τη βοήθεια εργαστηριακών εξετάσεων και 
αποθέματος φαρμάκων.

Ένα μεγάλο μπράβο αλλά και ένα ευχαριστώ για τη φιλο-
ξενία θα ήθελα να πω στον παπα-Αντώνη, ο οποίος μας 
έκανε να αισθανθούμε πραγματικά σαν το σπίτι μας. Ο 
παπα-Αντώνης συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής 
και με προσωπική εργασία, φτιάχνοντας σχολεία και κα-
λύπτοντας τη διατροφή των μαθητών, αλλά και ανάγκες 
αναξιοπαθούντων.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω την αίσθηση που 
σου αφήνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι παρά τα προβλήμα-
τά τους, παρά την έλλειψη ακόμα και των απαραίτητων για 
την επιβίωσή τους, διατηρούν την αισιοδοξία τους και σε 
γενικές γραμμές είναι χαρούμενοι. Όσο για τα παιδιά, πά-
ρα πολλά παιδιά, παντού παιδιά! Τα γέλια τους και οι φωνές 
από τα παιχνίδια τους είναι η μουσική υπόκρουση αυτού 
του ταξιδιού, πηγή ενέργειας και θετικών συναισθημάτων.

Ευχαριστώ για την εμπειρία.

Ουγκάντά
Αύγουστος 2013
Μέλη αποστολησ
Κώσταλος Χρήστος

/Παιδίατρος των ΓτΚ ..........................................................................................

Μαΐλλη Λιάννα
/Παιδίατρος, Πρόεδρος ΔΣ των ΓτΚ ...............................................................

Νικήτας Κανάκης
/Παιδοδοντίατρος, Γ.Γραμματέας ΔΣ των ΓτΚ ...............................................

Νεοχωρίτης Γιώργος
/Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Μέλος ΔΣ των ΓτΚ ............

Τζιουβάρα Χαρά
/Παιδίατρος των ΓτΚ ..........................................................................................

Ιατρική αποστολή

κώσταλος Χρήστος
Παιδίατρος των ΓτΚ

νεοχωρίτης γεώργιος
Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης - Μέλος του ΔΣ των ΓτΚ
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Δράσεις Σεπτεμβρίου
αθήνα
Στις 4 Σεπτεβρίου πραγματοποιήθηκε συναυλία των AC-
TIVE MEMBER στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων με 
αφορμή τα 20 χρόνια δημιουργικής παρουσίας τους. Μέ-
ρος των εσόδων θα δοθούν για τις ανάγκες του Πολυια-
τρείου των Γιατρών του Κόσμου στο Πέραμα. Οι Γιατροί του 
Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το συγκρότημα για 
την πολύτιμη στήριξή του στο έργο των ΓτΚ.

Από 7-15 Σεπτεμβρίου οι Γιατροί του Κόσμου έλαβαν μέ-
ρος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με εξαιρετική 
επιτυχία και διπλάσια, σε σχέση με τον περσινή χρονιά, επι-
σκεψιμότητα πολιτών, ολοκληρώθηκε η φετινή μας συμμε-
τοχή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την υποστήρι-
ξη της ΔΕΗ. Ο χώρος που διατέθηκε από την ΔΕΗ στους 
Γιατρούς του Κόσμου, φιλοξένησε τέσσερα ιατρεία, όπου 
εθελοντές ιατροί παρείχαν προληπτικό έλεγχο και πρωτο-
βάθμια κλινική εξέταση σε περισσότερους από 1.500 πο-
λίτες, ενώ συνολικά το περίπτερο επισκέφτηκαν πάνω 
από 4.000 πολιτών. Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να 
ευχαριστήσουν θερμά την ΔΕΗ για την υποστήριξη, την 
HELEXPO, τους κατασκευαστές για τη συνεχή συμπαρά-
σταση, όλα τα ΜΜΕ για την προβολή και βέβαια όλους 
τους εθελοντές, φίλους και χορηγούς που συνέβαλλαν 
στην υλοποίηση αυτής της δράσης. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Mουσική πα-
ράσταση Μίκης Θεοδωράκης «Ποιος τη Ζωή μου…» στην 
Μακρόνησο, όπου οι ΓτΚ λειτούργησαν μικρό ιατρείο στο 
καταφύγιο του κυνηγετικού συλλόγου Λαυρίου, στο οποίο 
υπήρχε η κινητή ιατρική μονάδα των Γιατρών του Κόσμου, 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις 
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, το μήνα Σεπτέμβριο 2013:
Ι.Φ.Ε.Τ.  Α.Ε., ECO-FARM A.E., ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Ι & ΣΙΑ Ε.Ε., Α.Κ.Ο.Λ. 
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ YOGA ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΜΥΡΔΕΞ 
Α.Ε., ΒSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, G-OPTICS ΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΑΝΟΔΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Π. ΦΑ-
ΛΗΡΟΥ, ΔΕΛΤΑ ΑΒΕΕ, «Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ» - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ-
ΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ, Αμκε ΙΑΣΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-
ΟΥ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΚΑΠΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ ΞΕΝΩΝΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΑΡΥΑΤΙ-
ΔΕΣ», ΣΥΡΙΖΑ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ, ΟΛΒΟΣ ΣΑΪΑΝΣ Α.Ε., ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟ-
ΝΤΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, 3ο ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Διεθνή νέα 
γιατροί του κόσμου - Μέσης Ανατολής 
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάστε το ηλεκτρονικό ενημερωτι-
κό δελτίο των Γιατρών του Κόσμου-Μέσης Ανατολής για 
το μήνα Σεπτέμβριο 2013.

τέρα, Τετάρτη, Παρασκευή- με γενικό ιατρό, δερματολό-
γο και νοσηλευτικό προσωπικό, πρωτοβάθμια ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη στους κρατούμενους του Κέντρου 
Κράτησης Μεταναστών Κορίνθου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, οι Γιατροί του 
Κόσμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο οι οποί-
οι χρήζουν διεθνούς προστασίας στο νησί της Λέσβου, κα-
θώς και ενημέρωση για τα δικαιώματά τους με βάση την 
ελληνική νομοθεσία. Επιπρόσθετοι στόχοι των Γιατρών του 
Κόσμου είναι η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυ-
ναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι), η διανομή κου-
βερτών και ειδών προσωπικής υγιεινής, η στήριξη των το-
πικών δομών υγείας στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής 
περίθαλψης για τον πληθυσμό, όπως, επίσης, και άλλων 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, οι Γιατροί 
του Κόσμου μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής», 
παρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Πολυιατρεία 
των ΓτΚ στην Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και κατ’ οίκον 
επισκέψεις, ψυχολογική υποστήριξη, και επισιτιστικά πακέ-
τα σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας. Το 
πρόγραμμα υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από το TIMA Κοι-
νωφελές Ίδρυμα.

Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» υλοποιείται με τη συ-
νολική χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 
και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινωνι-
κής προσφοράς και αλληλεγγύης που υλοποιούνται από 
την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα για την ενίσχυση ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων σε όλη τη χώρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, η κινητή ιατρική μο-
νάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομα-
διαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία 
Ομονοίας, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογι-
κή υποστήριξη σε εξαρτημένα άτομα. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, η κινητή ια-
τρική μονάδα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», παρείχε 
σε εβδομαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 17:00-20:00- πρω-
τοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική και ψυ-
χολογική υποστήριξη σε ανθρώπους που διαβιούν στο δρό-
μο, στις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Προσφέρθη-
καν χυμοί, νερά, τσάι, τρόφιμα, ενώ σε όσες περιπτώσεις 
κρίθηκε απαραίτητο δόθηκαν υπνόσακοι και κουβέρτες. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, η Κινητή Ιατρι-
κή Μονάδα των ΓτΚ, παρείχε σε εβδομαδιαία βάση -Δευ-

Στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου οι Γιατροί του Κόσμου πραγ-
ματοποίησαν επίσκεψη στο Δήμο Τροιζήνας με σκοπό πα-
ροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Oι 
ειδικότητες που παρευρέθηκαν στην περιοχή ήταν: Γενι-
κός Ιατρός Γυναικολόγος, Παιδίατρος, Ορθοπεδικός. Εξε-
τάσθηκαν συνολικά 221 άτομα εκ των οποίων 98 μετανά-
στες. Στη συγκεκριμένη περιοχή οι ΓτΚ βρέθηκαν, μετά από 
σύσταση για τα προβλήματα και ανάγκες της, του Καθη-
γητή κου Τόλια, Προέδρου της Ελληνοκαναδικής Ακαδη-
μαϊκής Ένωσης του Οντάριο-Καναδά (Ηellenic Canadian 
Academic Association of Ontario,Canada-HCAAO). Οι 
ΓτΚ διαπίστωσαν –κατά την επίσκεψή τους στην Τροιζηνία- 
ότι πραγματικά στην περιοχή ζουν αρκετοί ευάλωτοι πληθυ-

σμοί και για αυτό το λόγο θα επανέλθει σύντομα. Οι Γιατροί 
του Κόσμου ευχαριστούν θερμά για τη συνεργασία τον Δή-
μο Τροιζήνας, καθώς και τους συλλόγους και φορείς της 
ευρύτερης περιοχής. Επίσης, ευχαριστούμε τον Καθηγητή 
κ. Τόλια για τις πολύ χρήσιμες υποδείξεις του και για τη γε-
νικότερη στήριξή του.

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλ-
ληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν γυ-
ναικολογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογι-
κό έλεγχο, παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, σε διάφορες περι-
οχές της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είχε ως εξής: 
Α) 3-7 Σεπτεμβρίου επισκεφθήκαμε την Καστοριά όπου 
εξετάστηκαν 354 άτομα. 

Β) 25-27 Σεπτεμβρίου επισκεφθήκαμε την Κέα όπου εξε-
τάστηκαν 487 άτομα. 
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http://us7.campaign-archive2.com/?u=68c1f5a8cb1722c9e3ab97230&id=07b8736bb3&e=29f63b515f
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θεσσαλονΙκή
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την υποστήριξη της 
ΔΕΗ λάβαμε συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
από τις 7-15 Σεπτεμβρίου. Το περίπτερο μας, άρτια σχεδι-
ασμένο και κατασκευασμένο με 4 ιατρεία και χώρο παιδό-
τοπου για δημιουργική απασχόληση των ανήλικων επισκε-
πτών μας «πήγε» εξαιρετικά, με την επισκεψιμότητα του κό-
σμου να ξεπερνά τους 4.000 πολίτες και έλαβε τιμητική διά-
κριση συμμετοχής από τον Πρόεδρο της HELEXPO. Τα ια-
τρεία επισκέφτηκαν και εξετάστηκαν 1.706 άνθρωποι (702 
στο οφθαλμιατρικό ιατρείο, 596 στο γενικό ιατρείο, 293 στο 
γυναικολογικό και 115 στο παιδιατρικό, ενώ πραγματοποιή-
θηκαν 60 τεστ ΠΑΠ). Τα σχόλια του κόσμου και των εθελο-
ντών μας υπήρξαν παραπάνω από θετικά για τη λειτουργικό-
τητα του χώρου και την προσφορά των υπηρεσιών μας, ενώ 
και οι γιατροί μας έμειναν πολύ ικανοποιημένοι απ΄ την ευγε-
νική ανταπόκριση του κόσμου στη συμβουλευτική τους. Πε-
ρίπου 100 εθελοντές, υγειονομικοί και διοικητικοί, απασχο-
ληθήκαν σε βάρδιες στο περίπτερο της έκθεσης κατά το δε-
καήμερο λειτουργίας του, ενώ είχαμε προηγουμένως διαθέ-
σει από το Πολυϊατρείο μας δωρεάν προσκλήσεις σε ανέρ-
γους και ανασφάλιστους.

Επιπλέον, διοργανώθηκε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή στο 
στρατόπεδο Κόδρα, την «Ημέρα με τα Χρώματα», κατά την 
διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες, μικροί και μεγάλοι, 
παίζουν με φυτικά χρώματα τα οποία κατακλύζουν τον χώ-
ρο της γιορτής. Ο εθελοντής μας δερματολόγος, κος Κα-
ρακατσάνης Γιώργος, μαζί με την κα Εύα Τατσίδου, έδω-
σαν το παρόν, κατόπιν πρόσκλησης του διοργανωτή για πα-
ρουσία γιατρού μας, με σκοπό την ενδεχόμενη παροχή κα-
τευθύνσεων σε περίπτωση κάποιας αλλεργίας.

Συνάντηση και γνωριμία πραγματοποίησε η κα Γκαρα-
νέ με το ζεύγος Βαρδάκη που ήρθε απ΄ τις Βρυξέλλες, 
οι οποίοι μας έχουν ενισχύσει με αποστολές φαρμάκων 
και άλλων ιατρικών αναλωσίμων και ειδών, στο πλαίσιο 
εκδηλώσεων υποστήριξης Ελλήνων συμπολιτών μας που 
έχουν ανάγκη.

Μεγάλη δωρεά σε είδη γραφείου και εξοπλισμό δεχτήκα-
με κατόπιν αιτήματος μας απ΄ την ALPHA BANK, είδη τα 
οποία αποθηκεύτηκαν σε χώρο που μας παραχώρησε δω-
ρεάν ο κος Πασχάλης Καλογιάννης. Ευχαριστούμε θερ-
μά τον ίδιο για τον αποθηκευτικό χώρο, την διοίκηση της 
Τράπεζας, καθώς και το προσωπικό του υποκαταστήματος 
Τριανδρίας, τον διευθυντή κο Μώραλη Θανάση και την κα 
Διαλεχτή Μακρή που διαμεσολάβησαν για την δωρεά των 
επίπλων. Στις 24 του μηνός, κατόπιν προσκλήσεως της δι-
αδικτυακής τηλεόρασης ΕΤ3 , η κ. Χαχαμίδου ενημέρωσε 
το κοινό για την προσφορά του Πολυιατρείου μας στη Ψυ-
χική Υγεία σε ειδική εκπομπή.

Σχεδόν 1.800 επισκέψεις ασθενών δεχτήκαμε στο Πο-
λυϊατρείο μας αυτόν το μήνα, οι ιατροί του οποίου ξεκί-
νησαν να εργάζονται κανονικά και μάλιστα προστέθηκαν 
στους κόλπους μας 4 νέοι γιατροί. Συνολικά γράφτηκαν 
30 νέα μέλη αυτόν το μήνα, ενώ δεχτήκαμε πάρα πολ-
λά ηλεκτρονικά μηνύματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
προσφορά εθελοντικής εργασίας.

Τέλος, συμπολίτες μας από όλη την Θεσσαλονίκη και την 
Χαλκιδική προσέφεραν φάρμακα και τους ευχαριστούμε 
θερμά, καθώς και όλα τα φαρμακεία που στηρίζουν ανελ-
λιπώς τις ανάγκες μας. 

Αυτόν το μήνα έφυγε απ΄ την ζωή 
ένας αγαπημένος γιατρός, εθελο-
ντής, πρωταγωνιστής στην Οργάνω-
ση μας τα τελευταία 3 χρόνια. Ένα 
αποχαιρετιστήριο μήνυμα από όλους 
μας, συναδέλφους, εθελοντές, εργα-
ζόμενους, μέλη της επιτροπής Θεσ-
σαλονίκης και μέλη του Δ.Σ για τον 
καρδιολόγο και πρώην πρόεδρο της 
Συντ. Επιτροπής του Παραρτήματος 
Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο Φτίκα.

Αντίο και καλό ταξίδι αγαπημένε μας κύριε Αλέκο…

Είσαστε για εμάς ‘’μέντορας’’ και φωτεινό παράδειγμα ακε-
ραιότητας, ανιδιοτέλειας, αξιοπρέπειας και μεγαλοκαρδίας. 

Ευγνωμονούμε για την τιμή που μας κάνατε να βρίσκεστε ανά-
μεσα μας, να προσφέρετε απλόχερα αγάπη και βοήθεια σε 
όλους, σας ευγνωμονούμε για την συμπαράσταση, για το ήθος, 
την σύνεση και την ταπεινότητα που με γενναιοδωρία μας διδά-
ξατε…. για την συμβολή σας στο γραφείο που ήταν καταλυτική 
για την Οργάνωση μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Συνεχιστές του δρόμου που όλοι επιλέξαμε από κοινού, θα 
σας θυμόμαστε πάντα.

Ο Υπουργός Υγείας κος Γεωργιάδης και ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης κος Τσίπρας επισκέφτηκαν το 
περίπτερο μας και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
τη δράση της Οργάνωσης μας, αλλά και για το χωροταξικό 
πρόβλημα του Πολυϊατρείου μας στην Θεσσαλονίκη. 

Επίσης, ο Γάλλος Πρόξενος Christophe Le Rigouler επισκέ-
φτηκε το περίπτερο και είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσου-
με για την πορεία του Πολυϊατρείου, καθώς, επίσης, και ο πρό-
εδρος του Ιατρ. Συλλόγου Χαλκιδικής κος Πυρπασόπουλος, 
με τον οποίο μάλιστα ξεκινήσαμε συνεργασία μαζί με ένα δί-
κτυο 24 γιατρών στον Πολύγυρο-Χαλκιδικής που δέχονται στα 
ιατρεία τους ανασφάλιστους ασθενείς. Η διοίκηση και διεύ-
θυνση της ΔΕΗ έδωσαν βεβαίως το παρόν, δεσμευόμενοι ότι 
θα βρίσκονται κοντά στην Οργάνωση στηρίζοντας τις δράσεις 
μας. Και βέβαια, η Πρόεδρος του Δ.Σ, κα Μαϊλη, ο γενικός 
Γραμματέας κος Κανάκης και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσε-
ων κος Γιαννακόπουλος συνοδευόμενοι απ΄ τη Γενική μας Δι-
ευθύντρια κα Θάνου, μαζί με τα μέλη της συντονιστικής επι-
τροπής του παραρτήματος Θεσσαλονίκης βρέθηκαν στην τε-
λετή έναρξης στηρίζοντας και ευχαριστώντας τους εθελοντές 
για τη σημαντική συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης. 
Συνάντηση μεταξύ του Δ.Σ και της συντονιστικής επιτροπής 
πραγματοποιήθηκε στο γραφείο μας, με σκοπό τη συζήτηση 
και διευθέτηση τρεχόντων θεμάτων για την πόλη της Θεσσα-
λονίκης, αλλά και της Οργάνωσης πανελλαδικά.

Μετά τη λήξη της Έκθεσης, διοργανώσαμε στο περίπτε-
ρο συγκέντρωση των εθελοντών που συμμετείχαν με σκο-
πό να τους ευχαριστήσουμε, αλλά και να τους δώσουμε 
την ευκαιρία να γνωριστούνε μεταξύ τους. 

Ευχαριστούμε, επίσης, για την υποστήριξη, για άλλη μια 
χρονιά, την ΔΕΗ, την κατασκευαστική των κ.κ Παύλου και 
Κώστα Παπαθανασίου και όλο το προσωπικό για την αμέ-
ριστη συμπαράσταση, την HELEXPO, όλα τα τοπικά ΜΜΕ 
και τους δημοσιογράφους για την στήριξη, καθώς και φί-
λους και μέλη της Οργάνωσης για τη βοήθεια.

Το χωροταξικό πρόβλημα του παραρτήματος μάς απασχό-
λησε έντονα αυτόν το μήνα και πλήθος επαφών και συναντή-
σεων πραγματοποιήθηκαν γι’ αυτόν το λόγο. Δεδομένης της 
μη επιβεβαιωμένης οριστικοποίησης για τη μετεγκατάσταση 
μας, δεν είμαστε ακόμη σε θέση να κάνουμε καμία επίσημη 
ενημέρωση. Παρ’ όλα αυτά, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε, 
τόσο τα μέλη της συντ. επιτροπής Θεσσαλονίκης, όσο και τα 
μέλη του Δ.Σ και την γενική διευθύντρια της Οργάνωσης για 
όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν να βρεθεί η καλύτερη 
δυνατή λύση για το γραφείο και το Πολυϊατρείο μας στην πόλη.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί TV MAKΕΔΟΝΙΑ, ΤV ΧΑΛΚΙΔΙ-
ΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ, διαδικτυακή ΕΡΤ3, LIVEMEDIA, οι εφημερί-
δες Αγγελιοφόρος, Μακεδονία, Τύπος της Θεσσαλονίκης 
και πλήθος διαδικτυακών sites πραγματοποίησαν αφιερώ-
ματα για το έργο μας, τη δράση μας στην ΔΕΘ, το Πολυϊ-
ατρείο μας, κ.α. Επιπλέον, αυτόν το μήνα με την άδεια και 
έγκριση του ΕΣΡ, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Θεσσα-
λονίκης προώθησαν το ραδιοφωνικό σποτάκι της Οργάνω-
σης μας και τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό.

Η κα Χαχαμίδου, πρόεδρος της συντ. επιτροπής, παρευ-
ρέθηκε μετά από πρόσκληση του Ελληνογαλλικού Κολλε-
γίου «Καλαμαρί» στη τελετή εγκαινίων της νέας σχολικής 
χρονιάς, όπου της παρεδώθη δωρεά 2.000 ευρώ, κατόπιν 
πραγματοποίησης εκδηλώσεων με σκοπό την υποστήριξη 
φορέων της πόλης.

Μια εναλλακτική «πράσινη» γιορτή, το GREEN WAVE 
FESTIVAL πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό πάρκο της Θεσ-
σαλονίκης (Δημοτικό Πάρκο, απέναντι απ΄ την ΧΑΝΘ) από 
τις 19 ως τις 22 του μήνα και πλήθος φορέων βρέθηκαν εκεί 
να ενημερώσουν τους παρευρισκόμενους για το έργο τους. 
Λάβαμε και εμείς συμμετοχή με stand και 12 εθελοντές για 
την προώθηση ενημερωτικού υλικού, ενώ σε πάνελ συζήτη-
σης με θέμα την «Υγεία» μάς εκπροσώπησε η εθελόντρια 
μας, ειδικευόμενη καρδιολόγος, κα Βασσαρά Χρύσα.
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Κατά το μήνα Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε στις 18 του 
μήνα συγκέντρωση των μελών του παραρτήματος στο ξε-
νοδοχείο Ωκεανίς, όπου συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν 
οι αποστολές για το επόμενο χρονικό διάστημα και διάφο-
ρες άλλες εκδηλώσεις, στις οποίες θα συμμετέχει το πα-
ράρτημα Καβάλας.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, επισκεφθήκαμε με τη γιατρό κ.Μα-
ρία Παπαδοπούλου, το ΚΕΘΕΑ «ΚΙΒΩΤΟΣ», όπου εμβολι-
άσθηκαν άτομα σε απεξάρτηση με εμβόλια για ηπατίτιδα 
Β και Repevax.

Μία ημέρα αργότερα, τις 26 Σεπτεμβρίου, έγινε χορηγία 
φαρμάκων ψυχιατρικής και παθολογικής χρήσης στην Ψυχι-
ατρική και Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κα-
βάλας, μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές των Κλινικών.

Καθόλη τη διάρκεια του μήνα από τα γραφεία του Πα-
ραρτήματος χορηγήθηκαν φάρμακα σε ανασφάλιστους 
πολίτες, καθώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά .Οι εμβολια-
σμοί έγιναν από τους γιατρούς της Οργάνωσης, από το Γε-
νικό Νοσοκομείο Καβάλας και από τα Κέντρα Υγείας Ελευ-
θερούπολης και Χρυσούπολης.

Καθημερινή ήταν η παρουσία εθελοντών της Οργάνωσης 
στο Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο. Συνολικά, εξετάστηκαν 
το μήνα Σεπτέμβριο 102 ασθενείς και χορηγήθηκαν φάρ-
μακα αξίας 4.200 ευρώ. 

Το Ανοικτό Πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στην 
Πάτρα έκλεισε ένα έτος παρουσίας στην πόλη προσφέ-
ροντας υπηρεσίες πρωτοβαθμιας ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, παιδιατρικης κάλυψης και ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης. 

Στις 7 Σεπτεμβρίου, αντιποροσωπεία των Γιατρών του 
Κόσμου παρευρέθηκε στο 17ο Beering, έπειτα από πρό-
σκληση που λάβαμε από την Λέσχη Κλασικής Μοτοσυ-
κλέτας Πατρών. Η κοινωνική λειτουργός του Ανοικτού 
Πολυιατρείου στην ομιλία της αναφέρθηκε στις παρεχό-
μενες υπηρεσίες, ενώ απήυθυνε κάλεσμα για παροχή 
εθελοντικής εργασίας και προσφοράς από τους παρευ-
ρισκομένους. Τέλος, η Λέσχη Κλασικής Μοτοσυκλέτας 
βράβευσε τους Γιατρούς του Κόσμου για την προσφο-
ράς τους. 

Στο πλαίσιο συμμετοχής των Γιατρών του Κόσμου στο 
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πατρέων, η 
κοινωνική λειτουργός Κυριακοπούλου Κωνσταντίνα συμ-
μετείχε στην Τρίτη συνεδρίαση του Σ.Ε.Μ.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία των Γιατρών του 
Κόσμου, παρευρέθηκε στη συναυλία του μουσικου low 
bap συγκροτήματος  Active Member,στο Κάστρο της Πά-
τρας και ενημέρωσε  τους πολίτες, μέσα από περίπτερο 
που είχε στηθει, για το Ανοικτό Πολυιατρείο της Πάτρας. 

Την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, ομάδα των Γιατρών 
του Κόσμου, αποτελούμενη από τους Μουλουδάκη Ελευ-
θερία και Κυριακόπουλο Ηλία, επισκέφτηκε το κατάστημα 
κράτησης Χανίων, ώστε να προσφέρει στους κρατούμενους 
είδη ρουχισμού και παπούτσια. Η υποδοχή που μας επιφύ-
λαξαν οι υπάλληλοι των δικαστικών φυλακών ήταν θερμή 
και έτσι δόθηκε χώρος στο να γίνει μια πρόσφορη και ενδια-
φέρουσα συζήτηση, τόσο για το πλαίσιο λειτουργίας των φυ-
λακών, όσο και για τη συνεργασία που έχει «χτιστεί» μεταξύ 
των Γιατρών του Κόσμου και της υπηρεσίας, μια συνεργα-
σία που ολοένα και περισσότερο δυναμώνει και υλοποιείται 
υπό το πρίσμα της κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών ανα-
γκών των κρατουμένων. Το Σωματείο Εργαζομένων του Κα-
ταστήματος Κράτησης Χανίων μέσω του εκπροσώπου του, 
κου Γεωργίου Κονταξάκη, προέβη σε παράδοση τιμητικής 
πλακέτας την οποία παρέλαβε η ιατρός-υπεύθυνη του πολυι-
ατρείου, κα Ελευθερία Μουλουδάκη.

Aπό τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, ομάδα εθελοντών 
των Γιατρών του Κόσμου αποτελούμενη από τους: Μου-
λουδάκη Ελευθερία, Γαλάνη Όλγα, Κακαβελάκη Αικα-
τερίνη, Αθανάσιο Σολάκη και Διονυσόπουλο Γεώργιο επι-
σκέφτηκε το Φαράγγι της Σαμαριάς για την ιατρική κάλυ-
ψη των επισκεπτών. Η κίνηση μας, πέραν του συμβολικού 
της χαρακτήρα, αποτέλεσε και ζήτημα ανάγκης, καθώς τα 
τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ιατρική κάλυψη στο Φαράγ-
γι της Σαμαριάς που αποτελεί ένα από τα πιο τουριστικά μέ-
ρη της Ελλάδας. 

Τον ενδιάμεσο ιατρικό σταθμό που στεγάζεται σε ένα 
ιστορικό κτήριο στο εγκαταλειμμένο χωριό Σαμαριά, επι-
σκεφτήκαν οι εθελοντές γιατροί του τμήματος Χανίων των 

Γιατρών του Κόσμου το εν λόγω τριήμερο. Ένα τριήμερο 
διαφορετικών εμπειριών κοντά στη φύση, δίπλα σε ανθρώ-
πους που χρόνια τώρα δουλεύουν ακούραστοι, αν και απο-
μονωμένοι, για το δρυμό που αγαπούν, δίπλα στους επι-
σκέπτες που φανερώνουν το θαυμασμό τους για το πανέ-
μορφο τοπίο..

Η υποδοχή από τους φύλακες και δασοπυροσβέστες 
ήταν πολύ ζεστή και η συνεργασία άψογη. Από την πρώτη 
στιγμή μας εμπιστεύτηκαν το ιατρείο και τη λειτουργία του, 
μας ανέφεραν τις ανησυχίες και τις προτάσεις, καθώς επί-
σης ζήτησαν να ενημερωθούν και να μάθουν πρώτες βο-
ήθειες, αν και οι περισσότεροι είχαν εκπαιδευτεί σχετικά..

Τα περιστατικά που αντιμετωπίσαμε ήταν κυρίως ορθοπε-
δικές κακώσεις, αφυδάτωση, κόπωση και αλλεργίες από 
δήγματα εντόμων.

Διαπιστώσαμε (από το βιβλίο καταγραφής περιστατικών) 
πως από το 2009 ο μέσος όρος ηλικίας επισκεπτών έχει 
μειωθεί αρκετά, ίσως γιατί υπάρχει μια πιο σωστή ενημέ-
ρωση στους επισκέπτες για το βαθμό δυσκολίας της δια-
δρομής. Ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών, ακόμη και 

για αυτή την εποχή, θα πρέπει να μας πείσει πως η ασφά-
λεια πρέπει να είναι πρωταρχικός σκοπός.

ΥΓ Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φύλακες για την άψογη 
συνεργασία και υποδοχή και στη ΑΝΕΝΔΥΚ για τη δωρεά 
μεταφορά μας από Σφακιά-Αγιά Ρούμελη-Σφακιά… 

Στις 28 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαμε στην ημερίδα του 
Συναιτερισμού Φαρμακοποιών Κρήτης και Δωδεκανή-
σων ΣΥΦΑΚ στην Τεχνόπολις Ηρακλείου. Ομάδα εθελο-
ντών διένειμε ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις των Για-
τρών του Κόσμου από το περίπτερο που της είχε χορηγη-
θεί από τους διοργανωτές. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας των 
Γιατρών του Κόσμου, Ηλίας Ν. Κυριακόπουλος, απηύθυνε 
χαιρετισμό κατά την έναρξη της ημερίδας.

Και αυτόν το μήνα, δημοσιεύτηκαν σχόλια, απόψεις και 
έγινε αναφορά στις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στην 
τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα νέα», όπου η Οργάνωση δι-
ατηρεί εβδομαδιαία σελίδα. Παράλληλα, κάθε πρώτη και 
τρίτη Τετάρτη του μήνα ενημερώνονται οι Χανιώτες για τα 
νέα των Πολυϊατρείων μας μέσα από τη ραδιοφωνική συ-
χνότητα του τοπικού σταθμού «Δίκτυο FM».


