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«Ο γύρος της Στερεάς 
Ελλάδας σε 50 ώρες» 
για τους Γιατρούς του Κόσμου
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Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, τηρώντας για περισ-
σότερα από 20 χρόνια πιστά τις αρχές τους, συνεχί-
ζουν να βρίσκονται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που έχει 
ανάγκη εντός και εκτός Ελληνικών συνόρων. Για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά συνεργάστηκαν με τις Ελλη-
νικές Λέσχες - Club των τετρακίνητων οχημάτων και 
μετέφεραν το μήνυμα της αλληλεγγύης και της ελπί-
δας, αυτή τη φορά στη Στερεά Ελλάδα.

Το 2011, βρέθηκαν σε 90 απομακρυσμένα χωριά της Πίν-
δου. Το 2012, με στόχο τη διάδοση του μηνύματος της εθε-
λοντικής προσφοράς και της βοήθειας στο συνάνθρωπο, 
οι Γιατροί του Κόσμου επισκέφθηκαν τη Στερεά Ελλάδα.

Οι Γιατροί του Κόσμου έδωσαν το έναυσμα για τη συλ-
λογή τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, τα 
οποία έπειτα θα διατεθούν για τη στήριξη και την ενί-
σχυση ευάλωτων οικογενειών και απόρων κατοίκων 
του εκάστοτε δήμου. Μετά την εντυπωσιακή ανταπό-
κριση στην έκκληση των Γιατρών του Κόσμου για τη 
συλλογή τροφίμων, η δράση αυτή σκοπό έχει να ευαι-
σθητοποιήσει ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας 
και να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες, που βρίσκονται 
εκτός του νομού Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα: οργανώθηκαν και λειτούργησαν 
χώροι συγκέντρωσης τροφίμων από την Παρασκευή 
16 Μαρτίου έως την εκδήλωση Παράδοσης – Παρα-
λαβής, σε σημαντικές πόλεις της επαρχίας, σε συνερ-
γασία με Δήμους και φορείς των τοπικών κοινωνιών. 
Οι προμήθειες που συγκεντρώθηκαν, παραδόθηκαν 
στις κατά τόπους Υπηρεσίες Πρόνοιας και θα διανεμη-

θούν σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες της ίδιας περιο-
χής από όπου συγκεντρώθηκαν.

Εκδήλωση Παράδοσης – Παραλαβής των τροφίμων 
πραγματοποιήθηκε στις παρακάτω πόλεις:

• Παλαιό Φάληρο, Πλατεία Φλοίσβου (Παρασκευή 16/03)

• Ασπρόπυργος (Παρασκευή 16/03)

• Δελφοί (Σάββατο 17/03)

• Αγρίνιο (Σάββατο 17/03)

• Καρπενήσι (Κυριακή 18/03)

• Λαμία (Κυριακή 18/03)

• Χαλκίδα (Κυριακή 18/03)

• Ασπρόπυργος (Κυριακή 18/03)

• Παλαιό Φάληρο, Πλατεία Φλοίσβου (Κυριακή 18/03)

Η δράση των Γιατρών του Κόσμου διήρκησε 50 ώρες 
και πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 26 αυτοκίνη-
των 4x4, καλύπτοντας μια πορεία 1.160 χιλιομέτρων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής λειτούργησε 
το σύστημα itrack, το οποίο έδινε τη δυνατότητα σε 
όποιον επιθυμούσε, να μπορεί να δει που βρίσκεται το 
κομβόι, μέσω του google earth.

Συνδιοργάνωση: Teflonclub.gr

Συμμετέχοντες: Teflonclub.gr, Ελληνικός Σύλλογος 
Land Rover, Jimnyclub,gr, Λέσχη Αιγίου 4Χ4, Α.Λ.Α 
Καρπενησίου, 4Χ4 Sport Club Ναυπλίου, Λέσχη Ευρί-
που 4Χ4, Suv4Fun.gr, Greek Kia Club.gr, Αττική Λέσχη 
4Χ4, Φυσιολατρική Ομάδα Ερμιονίδος)

Ποιος θα μπορούσε να στρέ-
ψει το βλέμμα μου από την 
άλλη πλευρά, βλέποντας 
τέτοιες εικόνες στο δρόμο 
που περπατάει;

Ενίσχυση στους άπορους 
από τη Γερμανία

Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με την Coca-
Cola Τρία Εψιλον υλοποιούν ένα πρόγραμμα ανθρωπι-
στικής βοήθειας που στόχο έχει την κάλυψη βασικών 
αναγκών επιβίωσης των αστέγων. 

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, πραγματοποι-
ούνται τακτικές επισκέψεις σε διάφορα σημεία της πό-
λης, έτσι ώστε να παρέχεται πρακτική βοήθεια μέσω 
της προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης (ζεστός ρουχι-
σμός, κουβέρτες, sleeping bags), ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και κοινωνική υποστήριξη των ατόμων, 
καθώς και καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχου-
σας κατάστασης. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική ανά-
γκη, η πολύπλευρη υποστήριξη των ευπαθών κοινω-
νικών ομάδων. 

Στις 9 Μαρτίου Έλληνες και Γερμανοί φίλοι των Γιατρών 
του Κόσμου από την Γερμανία ενίσχυσαν με τρόφιμα 
και ρούχα το πολυϊατρείο μας στην Θεσσαλονίκη. Η 
πρωτοβουλία ανήκει σε έναν νεαρό Έλληνα το κο Νίκο 
Χατζηπαναγιωτίδη ο οποίος γνωρίζοντας τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν πλήθος συμπατριωτών του, 
ευαισθητοποιήθηκε να τους βοηθήσει μέσω της οργά-
νωσης μας. Έτσι ενεργοποίησε φίλους του και γνωστούς 
και μέσα σε λίγες ημέρες συγκέντρωσε πλήθος κιβωτί-
ων, τα οποία μετέφερε και παρέδωσε σε άπορους που 
επισκέπτονται το πολυϊατρείο μας, ενώ δεσμεύτηκε να 
επαναλάβει την ενίσχυση και να εμπνεύσει έτσι τους 
πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη να βοηθήσουν τις κοινω-
νικά ευάλωτες ομάδες που έχουν ανάγκη και επίσης να 
προτάξει την κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των λαών.
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Μουσική Παράσταση του Στέφανου Κόκκαλη
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Ό,τι αγαπάς, δεν χάνεται

> Ρέθυμνο
B.D.Foxmoor (Active Member)

Στις 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στη μουσική σκηνή «Κύτταρο» μία φιλανθρωπική παράσταση, με πρωτο-
βουλία του συνθέτη και πιανίστα Στέφανου Κόκκαλη, όπου παρουσιάστηκαν τραγούδια του ερμηνευμένα μο-
ναδικά από σημαντικούς καλλιτέχνες. Η συναυλία είχε τίτλο «Ό,τι αγαπάς δεν χάνεται» και τα έσοδα της διατέθη-
καν για την υποστήριξη των προγραμμάτων εσωτερικού των Γιατρών του Κόσμου. Συμμετείχαν αφιλοκερδώς 
οι: Αλκαίου Λένα | Αναστασοπούλου Πηνελόπη | Αντωνοπούλου Ρίτα | Ασλανίδου Μελίνα | Βαρδής Αντώ-
νης | Ζαρίφη Κατερίνα | Καραδήμος Γιώργος | Καραφώτης Κώστας | Λέμπερου Δάφνη | Μαρίνος Μιχάλης 
| Μουτσινάς Νίκος | Ολυμπίου Δέσποινα | Παπαδόπουλος Γιώργος | Παπουτσάκη Κατερίνα | Τζώρτζια. Πα-
ρουσίαση: Νάντια Μπουλέ Επιμέλεια Ορχήστρας: Βασίλης Χατζηλούκας. Ευχαριστούμε όλους τους καλλιτέ-
χνες που συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή.

Με αφορμή την πρωτοβουλία του ίδιου του frontman 
των Active Member, και με την βοήθεια της Περιηγη-
τικής Λέσχης Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 3 Φεβρουαρίου συναυλία στο Ρέθυμνο (με 
δωρεάν είσοδο) που σκοπό είχε την συλλογή τροφί-
μων, φαρμάκων και ειδών ρουχισμού για τις άπορες 
οικογένειες του Περάματος. Η ανταπόκριση του κόσμου 
ήταν συγκινητική και τα είδη που συλλέχτηκαν, μαζί με 
πολλά άλλα, έχουν ήδη αρχίσει να διανέμονται από το 
πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στο Πέραμα. 

“Ήρθε η ώρα λοιπόν, να διαλέξεις έναν τρόπο. Μακάρι να 
είναι κάτι που μπορείς, όχι κάτι που θες, μακάρι να είσαι 
σε θέση να επιλέξεις... Προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος, 
να προσθέτεις, να βοηθάς. Μπορεί τους άλλους. Ίσως μια 
εικόνα των άλλων. Κατά πάσα πιθανότητα μόνο εσένα. 
Μα αν αυτό είναι το μόνο που έχεις, τότε καλά κάνεις και 
προσπαθείς. Σημασία έχει να προσπαθείς και να ξέρεις, 
οτι το μόνο που κάνεις, είναι να προσπαθείς. Μόνο έτσι, 
θα καταλάβεις κάποτε, αν ο δρόμος που αναγκαστικά 
και αυθαίρετα διάλεξες στην αρχή, έχει κάποια σχέση με 
οτι συμβαίνει. Αν τυχόν, ακόμα πιστεύεις, πως το κάνεις 
για κάποιον εκτός από σένα, τότε θα συμφωνήσω μόνο 

Σ΄ αυτή τη χώρα που γέννησε τον Καβάφη, κάπου 
εκεί στο Μικρολίμανο πριν χρόνια, ξεκίνησε ένα 
μικρό παιδάκι τον δικό του μακρύ δρόμο για την 
Ιθάκη. Δύσκολη διαδρομή, γεμάτη περιπέτειες αλ-
λά και πολλές γνώσεις.

Πρόκειται για τον παγκόσμιο πρωταθλητή ιστιο-
πλοΐας ανοιχτής θαλάσσης, Ιωάννη Γιαπαλάκη και 
κυβερνήτη του σκάφους ΔΕΜΑΛΟ V.

Είναι ο μοναδικός Έλληνας με τη μεγαλύτερη πεί-
ρα σε Ελλάδα και εξωτερικό και με τις περισσότε-
ρες διακρίσεις από πρώτες μέχρι και τρίτες θέσεις 
στους αγώνες.

Είναι καθηγητής ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης 
και μέλος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδας.

Το σκάφος και το πλήρωμά του συμμετέχει στους 
φετινούς αγώνες ιστιοπλοΐας, έχοντας την υποστή-
ριξη των Γιατρών Του Κόσμου.

Ο πρώτος αγώνας ήταν αυτός της Ελληνικής Επα-
νάστασης στην Ύδρα και η απήχηση ήταν πολύ 
μεγάλη.

Ακολουθούν οι αγώνες:

• ΠΟΡΟΣ (6 έως 8 Απριλίου)

• ΚΕΑ - ΤΖΙΑ ( 25 έως 27 Απριλίου)

•  ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (14 έως 23 Ιουλίου), με την μεγαλύ-
τερη προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

• ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥ (αρχές Αυγούστου)

και διάφοροι άλλοι αγώνες μικρότερης διάρκειας 
μέχρι το τέλος της σαιζόν, τον Δεκέμβριο.

Το σκάφος ΔΕΜΑΛΟ V και το πλήρωμά του, θα με-
ταφέρει το μήνυμα των γιατρών του κόσμου, αγω-
νιζόμενο στις Ελληνικές θάλασσες δείχνοντας ότι η 
ανιδιοτελής προσπάθεια ανταμείβεται!

στο οτι οι άνθρωποι δεν ζουν αποκλειστικά με φως και 
αέρα. Είναι επιλογή κάποιου να διαχειρίζεται πράγματα 
άυλα, απλά θα υπάρξουν φορές που θα τον βρουν τόσο 
λίγο, όσο και τους υπόλοιπους. Και αυτό γιατί, θέλοντας ή 
μη, κάποια στιγμή θα πιαστεί απροετοίμαστος, και τότε 
αναγκαστικά θα δώσει κάτι που ο καθένας θα μπορούσε 
να δώσει. Η συναυλία στο Ρέθυμνο ήταν ένα παράδειγμα 
- ένα πείραμα. Ευχαριστώ όσους συμμετείχαν.” 

Κλαδής Στρατής - Εθελοντής των ΓτΚ

Στα πελάγη
με τους ΓτΚ



www.mdmgreece.grΣκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα

Newsletter/02

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
•  http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/

aktuellste/332#/beitrag/video/1475578/Der-griechische-
Patient

•  http://www.dr.dk/nu/player/#/horisont/29690

•  http://www.doctorsoftheworld.org.uk/resources/doctorsoft
heworldsgreekcliniconbbcstheworldtonight.asp

•  http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/korrespondenten/
eftekios-93-har-overlevd-tre-statskonkurser-3711374.html

•  http://www.dw.de/dw/article/0,,15745781,00.html

•  http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/griechenland-im-
freien-fall-1.1288560

•  http://videos.tf1.fr/jt-we/le-20-heures-du-25-
fevrier-2012-7017715.html

•  http://www.youtube.com/watch?v=bkQCC0Btg58&list=FLN
ji6weDjBW_1Ty6cxqqauA&index=30&feature=plpp_video

ΜΑΤΡΙΟΣ 2012
•  http://www.npr.org/2012/03/09/148315011/a-health-care-

tragedy-plays-out-in-a-greek-port

•  http://www.i-red.eu/?i=institute.en.multimedia.266 

•  http://www.spiegel.de/international/
europe/0,1518,824011,00.html

Οι ΓτΚ στο διαδίκτυο

Εμπνευσμένο από το όνομα του αρχαίου κενταύ-
ρου και δασκάλου του θρυλικού αρχαίου Έλληνα 
γιατρού Ιπποκράτη, το πρόγραμμα «Χείρων» εγκαι-
νιάζει τη συνεργασία μεταξύ της HelMSIC (Hellenic 
Medical Students’ International Committee) και 
των Γιατρών του Κόσμου για το 2012. 
Κάθε δύο εβδομάδες ενθουσιώδεις φοιτητές και φοι-
τήτριες από τις Ιατρικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλο-
νίκης επισκέπτονται, με τη μεσολάβηση της HelMSIC, 
τα «Ανοικτά Πολυιατρεία» των Γιατρών του Κόσμου 
σε ομάδες, προκειμένου να προσφέρουν τη βοήθειά 
τους στους εκεί εθελοντές γιατρούς. Της παρουσίας 
των φοιτητών στο πολυιατρείο προηγείται εκπαιδευ-
τική συνάντηση με τους γιατρούς και ξενάγησή τους 
στο χώρο, με στόχο την εξοικείωσή τους με το περι-
βάλλον. Με το πέρας της συμμετοχής τους στα πολυι-
ατρεία οι φοιτητές λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακο-
λούθησης του προγράμματος. 

«Ήταν η πρώτη μου εμπειρία από κλινική πράξη, και ευχαρι-
στώ όλους τους γιατρούς του Πολυιατρείου», «Ήρθα σε επα-
φή με ένα τμήμα του πληθυσμού το οποίο για οικονομικούς 
λόγους δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα δημόσιας υγείας 
. Έτσι ενισχύθηκε η πεποίθηση μου πως η υγεία αποτελεί 
αγαθό και όχι προνόμιο κάποιων», «Εκτός από την εμπει-
ρία στην κλινική εξέταση και αντιμετώπιση του ασθενούς 
που αποκομίσαμε, θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι ζήσαμε 

από κοντά το πώς ζουν οι μετανάστες αλλά και οι άποροι 
άνθρωποι στη χώρα μας» δηλώνουν οι φοιτητές ενθου-
σιασμένοι! Μέχρι στιγμής, περίπου 50 φοιτητές Ιατρικής 
έχουν επισκεφτεί τα πολυιατρεία και είναι έτοιμοι να συ-
νεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους 
προς όφελος των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. 

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των 
φοιτητών (και μελλοντικών γιατρών) σε περιβάλλον 
άσκησης Ιατρικής Ελαχίστων Πόρων και η ευαισθη-
τοποίησή τους  σε θέματα υγείας των ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων. Απώτερος στόχος, βέβαια, είναι 
η επιδίωξη μιας συστηματικής εκπαίδευσης των Ελλή-
νων φοιτητών Ιατρικής σε ανάλογα θέματα.

Τα χαμόγελα ικανοποίησης των ασθενών, ο άκρατος 
ενθουσιασμός των φοιτητών και η υπερηφάνεια των 
γιατρών αποτελούν την κινητήριο δύναμη του προ-
γράμματος, το οποίο προβλέπεται να συνεχιστεί και στα 
επόμενα χρόνια. Και είναι μόνο η αρχή… Η αρχή μιας 
απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ ευαισθητοποιημέ-
νων φοιτητών και κοινωνικά υπεύθυνων γιατρών, που 
προσφέρουν απλόχερα και δωρεάν τις επιστημονικές 
γνώσεις τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Μιχάλης Κρικέλης
Πανελλήνιος  Υπεύθυνος  της  HelMSIC για
Ανθρώπινα Δικαιώματα & Ειρήνη 2011-2012

«ΧΕΙΡΩΝ» Οι ΓτΚ στα 
Διεθνή ΜΜΕ

Οφθαλμολογικό Τμήμα στο 
Ανοιχτό Πολυιατρείο Περάματος

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σαμούρκα λειτουργεί από το Μάρτιο του 2012 ένα πλήρως εξοπλισμέ-
νο οφθαλμολογικό ιατρείο. 

Η πολύτιμη αυτή προσφορά αφορούσε στη δωρεά ολόκληρου του εξοπλισμού από το ίδρυμα Σαμούρκα, απο-
κλειστικά για το πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στο Πέραμα. 

Ενδεικτικό για τη σπουδαιότητα της ύπαρξης του οφθαλμολογικού τμήματος είναι το γεγονός, πως περίπου 
250.000 Έλληνες εκτιμάται ότι πάσχουν από γλαύκωμα κι από αυτούς, οι μισοί δεν γνωρίζουν ότι αντιμετωπί-
ζουν τέτοιο πρόβλημα. Ο οφθαλμολογικός έλεγχος και η θεραπεία είναι από τις πιο ακριβές δαπάνες για την 
υγεία. Το τμήμα που είναι πλήρως εξοπλισμένο, λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα και μέχρι σήμερα έχει προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα από 30 άτομα.
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Το TF1, ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια της γαλλι-
κής τηλεόρασης, παρουσιάζοντας τους χαμηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης στις χώρες της ευρωζώνης στο 
κεντρικό δελτίο των 8 στις 15 Φεβρουαρίου, δεν πα-
ραλείπει να αναφερθεί στη μεγάλη ύφεση στην οποία 
εξακολουθεί να βρίσκεται η ελληνική οικονομία. 

Το δελτίο επισημαίνει ότι μια από τις πιο σημαντικές 
επιπτώσεις της κρίσης είναι η αδυναμία όλο και μεγα-
λύτερου μέρους του ελληνικού πληθυσμού να καλύ-
ψει την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη, γεγονός 
που το αναγκάζει να στραφεί σε ανθρωπιστικές ορ-
γανώσεις όπως οι Γιατροί του Κόσμου για την παροχή 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Οι ειδικοί απεσταλμένοι, δείχνοντας πλάνα από το 
Πολυϊατρείο της Αθήνας, δίνουν έμφαση στην αύξηση 
κατά 30% του αριθμού των Ελλήνων που καταφεύ-
γουν στους ΓτΚ τον τελευταίο χρόνο. Η έλλειψη ασφα-
λιστικής κάλυψης λόγω ανεργίας αλλά και η αδυναμία 
να πληρώσουν το εισιτήριο επίσκεψης σε ένα δημό-
σιο νοσοκομείο τούς οδηγεί να απευθυνθούν στους 
ΓτΚ προκειμένου να αποκτήσουν μια σταθερή ιατρική 
παρακολούθηση.

Κατερίνα Παναγιωτοπούλου
Εθελόντρια των ΓτΚ / Τμήμα επικοινωνίας
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Όλα του κόσμου τα πουλιά όπου κι αν φτερούγισαν, 
όπου κι αν χτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν κελάηδισαν...
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΓΤΚ. ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΘΡΑΚΗ - ΑΝΑΤΟ-
ΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ). ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ 
ΟΣΤΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. ΩΡΑΙΟ roAD Trip 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ, ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ, ΣΚΕΦΤΗΚΑ. ΔΕΝ ΕΙ-
ΧΑ ξΑΝΑΠΑΕΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΜΕΡΗ. ΕΙΧΑ ΑΚΟΥΣΕΙ 
ΓΙΑ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ.

Ξημέρωμα και μας βρήκε να ανεβαίνουμε τα βουνά 
της Ξάνθης. Με ένα ζεστό καφέ στο χέρι και ραδιό-
φωνο μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας, όπου 
θα ήταν η Γλαύκη. Στο δρόμο ξεκίνησε να χιονίζει. Το 
τοπίο άρχισε να γίνεται πιο ενδιαφέρον. Ξαφνικά μέ-
σα από την ομίχλη ξεπρόβαλε το πρώτο Πομακοχώρι. 
Ούτε πινακίδα, ούτε τίποτα. Τοποθετημένο μέσα σε 
ένα άνοιγμα ανάμεσα στα βουνά Ένα ποτάμι το διέσχι-
ζε. Τα σπίτια χαμηλά και χτισμένα με έναν τρόπο εντε-
λώς διαφορετικό. Κάποιες γυναίκες μάλλον πήγαιναν 
στο φούρνο το φαγητό, ντυμένες με παραδοσιακές 
στολές. Ένας μεσήλικας όργωνε ένα μικρό σε έκταση 
χωράφι με τη βοήθεια αλόγου και αρότρου. Υπάρχουν 
ακόμη αυτά; Σε ποια δεκαετία βρίσκομαι; Άφησα τις 
σκέψεις αυτές να κυλήσουν έξω από το κεφάλι μου και 
ρούφηξα μια γουλιά καφέ.

Το χιόνι συνέχιζε να πέφτει πυκνό μέχρι να φτάσουμε 

στη Γλαύκη. Τα παιδιά του σχολείου μας περίμεναν και 
μέχρι να ετοιμάσουμε την οδοντιατρική έδρα ερωτή-
σεις με κατέκλυσαν. Από πού είστε; Πώς σας λένε; Θα 
μας φτιάξετε τα δόντια σήμερα; Και όλα αυτά μέσα στο 
χιόνι. Ήταν τόσο χαρούμενα που έβλεπαν καινούργια 
πρόσωπα. Χαρούμενοι αυτοί, χαρούμενοι και εμείς. Ο 
οδοντιατρικός έλεγχος διήρκησε κάποιες ώρες κι ακο-
λούθησε η καθιερωμένη παρουσίαση και διδασκαλία 
της στοματικής υγιεινής. 

Τα περισσότερα παιδιά, αν και γυμνάσιο δεν είχαν πάει 
ποτέ σε οδοντίατρο. Ο πιο κοντινός οδοντίατρος ήταν 

σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Η δίψα τους όμως 
για την στοματική τους υγεία ήταν μεγάλη. Έπρεπε να 
τους δεις στην παρουσίαση της στοματικής υγιεινής 
πώς παρακολουθούσαν. Σε κανένα μέχρι τώρα ακρο-
ατήριο δεν έχω ξανακούσει τέτοια ησυχία. Μετά το πέ-
ρας της διαδικασίας ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και 
σε συνθήματα σε μια «άλλη γλώσσα». Ούτε ελληνικά, 
ούτε τούρκικα, ούτε βουλγάρικα.

Απίστευτο! Τι γλώσσα είναι αυτή; Το ενδιαφέρον μου 
για την γλώσσα αυτή έγινε ισάξιο με το ενδιαφέρον 
τους για τα δόντια. Υπάρχουν στην Ελλάδα τέτοιοι 
πληθυσμοί που μιλάνε μια εντελώς διαφορετική 
γλώσσα; Παρ’ όλα αυτά μας ένωνε κάτι. Πρώτη φορά 
ένιωθα να βρίσκομαι τόσο κοντά με ανθρώπους που 
τους ξέρω λίγες ώρες. Οι ΓτΚ μας έφεραν κοντά. Ένιω-
σα χαρά που μπορώ να προσφέρω σε αυτή την οργά-
νωση με την εθελοντική μου εργασία.

Απομονωμένοι στα ορεινά, μέσα στο χιόνι και το κρύο τη 
μεγαλύτερη περίοδο του έτους, αλλά τόσο ζεστοί άνθρω-
ποι. Δεν θα μπορούσε να είναι όλοι οι άνθρωποι άραγε 
έτσι ; Οι «πολιτισμένοι» των μεγαλουπόλεων σήμερα πιο 
ψυχροί από ποτέ. Τι φταίει; Τι μπορεί να αλλάξει;…

Ήπια μια γούλια του μεσημεριανού μου πλέον καφέ 
και συνεχίσαμε την κατάβαση μας προς την Ξάνθη..

Χρήστος Ναούμης, Εθελοντής Οδοντίατρος ΓτΚ

Δράσεις Φεβρουαρίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΒΑΛΑ

Στο πολυϊατρείο μας στη Θεσσαλονίκη το μήνα Φε-
βρουάριο, δέχθηκαν τις υπηρεσίες μας 1504 ασθενείς, 
εκ των οποίων 367 ανήλικοι. Με τα νέα άτομα της ια-
τρικής ομάδας, πλέον το ιατρικό δυναμικό του πολύϊ-
ατρείου ανέρχεται στους 27 ιατρούς.

Τη Δευτέρα, 6 του μήνα, πραγματοποιήθηκε η εκ-
δήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του γραφείου 
μας στο μουσείο φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, όπου 
παρευρέθησαν πάνω από 150 μέλη και φίλοι της Ορ-
γάνωσης από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και μια ομάδα 
εθελοντών από τα Ν. Μουδανιά. Το Δ.Σ εκπροσώπησε 
ο κος Κλουδάς, ενώ το παρόν έδωσαν και ο πρόξενος 
της Γαλλίας κος Thimonier Christian, η αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης κα 
Γούλα, εκπρόσωποι του ΕΚΠΟΙΖΩ, της Μέριμνας Παι-
διού, των Thessalonistas, της Ελληνικής Ομάδας Διά-
σωσης, φαρμακοποιοί, δημοσιογράφοι τοπικών τηλε-
οπτικών καναλιών, κ.α. Η βραδιά κύλησε όμορφα και 
μας έδωσε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τα μέ-
λη μας, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας δημο-
σίως και να ενημερώσουμε για τη δράση του γραφεί-
ου μας κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Πολλές ήταν οι επαφές και οι συναντήσεις μας αυτόν το 
μήνα στη Θεσσαλονίκη για το θέμα της δωρεάν παρα-
χώρησης διαμερίσματος για στέγαση του γραφείου και  
του πολύϊατρείου μας. Δυστυχώς, οι διαδικασίες καθυ-
στερούν δεδομένων και όλων των κοινωνικών και πολι-
τικών ανακατατάξεων και είμαστε σε αναμονή της τελι-
κής έγκρισης, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανα-
κοινώσουμε επίσημα ότι θα έχουμε νέα στέγη πλέον.

Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, το παράρτημα 
Θεσσαλονίκης παρέδωσε στο γενικό διευθυντή της 
ΕΡΤ3, κο Μπλιάτκα και στο διευθυντή του ραδιοφώνου 
της ΕΡΤ3, κο Νεράντζη τιμητικές πλακέτες για τη διορ-
γάνωση του ραδιομαραθωνίου υπέρ της Οργάνωσης 
μας. Αμφότεροι οι διευθυντές δεσμεύτηκαν ότι ο μα-

ραθώνιος για τους Γιατρούς του Κόσμου θα καθιερω-
θεί πλέον ως θεσμός για την ΕΡΤ3 μια φορά το χρόνο.

Το διάστημα αυτό, εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον 
από κοινωνικές οργανώσεις και ιδιώτες του εξωτερι-
κού να συνδράμουν τη δράση μας και έτσι πρόκειται 
να δεχθούμε ενίσχυση και σε χρήματα τόσο από Γερ-
μανία και από Αυστρία, όσο και από Γαλλία.

Το παράρτημα Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε με καρ-
διολόγο και παιδίατρο το 67ο δημοτικό σχολείο 
Θεσσαλονίκης, όπου εξετάστηκαν και χορηγήθηκαν 
πιστοποιητικά υγείας σε 40 ανασφάλιστα και άπορα 
παιδιά και το 44ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 
όπου εξετάστηκαν και χορηγήθηκαν πιστοποιητικά 
σε 48 ανασφάλιστα και άπορα παιδιά, ενώ παράλληλα 
πραγματοποιήθηκαν και ενημερώσεις για το έργο των 
Γιατρών του Κόσμου.

Από το σωματείο ΕΚΠΟΙΖΩ ετοιμάστηκε αφίσα και 
δελτίο τύπου τα οποία διοχετεύθηκαν σε όλα τα ΜΜΕ 
σχετικά με το νέο πρόγραμμα ομαδικών συνεδριών 
ψυχολογικής υποστήριξης πολιτών από χρεωκοπημέ-
να νοικοκυριά και υπήρξε μεγάλη προβολή και ενδια-
φέρον από όλους.

Δημοσιογράφοι από την εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, από 
την ΕΡΤ3, από την εφημερίδα ΑΠΟΨΗ της Θέρμης και 
τέλος Γάλλοι ρεπόρτερ επισκέφθηκαν το πολυϊατρείο 
μας με σκοπό τη δημοσιοποίηση άρθρων για την προ-
βολή και προώθηση του έργου μας.

Η επιτροπή αλληλεγγύης του τρίτου δημοτικού δια-
μερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης για άλλη μια 
φορά οργάνωσε για εμάς μια δράση με σκοπό τη συ-
γκέντρωση φαρμάκων, μπροστά από την εκκλησία 
της Παναγίας της Λαοδηγήτριας, στην Ολυμπιάδος με 
Ιουλιανού. Τέσσερις εθελοντές μας με υλικό και stand 
βρέθηκαν στο σημείο όπου παρέλαβαν τις προσφερό-
μενες ποσότητες από τους πολίτες που προσήλθαν. 

Επισκεφτήκαμε με ιατρό και διοικητικούς εθελοντές 
τη θεραπευτική κοινότητα ΙΘΑΚΗ όπου εμβολιάσαμε 

ορισμένα μέλη για την πρόληψη του τετάνου και ο 
γιατρός μας ενημέρωσε τους πρώην τοξικομανείς για 
το κάπνισμα και τη χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, 
αλλά κυρίως για μεταδοτικές ασθένειες και τρόπους 
προφύλαξης από αυτές. 

Επίσης, στον ΟΚΑΝΑ δύο γιατροί μας έκαναν ενημε-
ρώσεις και παρουσιάσεις για τις ηπατίτιδες και όλα τα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. 

Το παράρτημα Θεσσαλονίκης ετοίμασε και απέστειλε αι-
τήματα και επιστολές σε φορείς και ιδιώτες με στόχο τη 
χρηματική ενίσχυση της Οργάνωσης, δεδομένων των 
τεράστιων αναγκών που έχουν πλέον δημιουργηθεί από 
την αυξημένη προσέλευση ασθενών, αλλά και προς τον 
φαρμακευτικό σύλλογο με σκοπό την αναζήτηση χορη-
γιών για φάρμακα στα οποία έχουμε ελλείψεις.

Νέα κυτία συγκέντρωσης χρημάτων της Οργάνωσης 
τοποθετήθηκαν σε νέα σημεία, καταστήματα και εται-
ρείες, ενώ παράλληλα έχουν ήδη ξεκινήσει οι προε-
τοιμασίες για την πασχαλινή περίοδο με τη δημιουρ-
γία λαμπάδων και άλλων ειδών της Οργάνωσης, κα-
θώς επίσης έχει ήδη σταλεί και αίτημα προς το Δήμο 
για να μας παρέχει σπιτάκι με σκοπό τη διάθεση των 
προϊόντων μας.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας, ετοιμάστηκε δελτίο 
τύπου, το οποίο θα «ανεβάσει» το Γαλλικό Ινστιτούτο, για 
την έκθεση του σωματείου καλλιτεχνών Βορείου Ελλά-
δος, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 2-8 Απριλίου και 
μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην Οργάνωση μας.

Στις 8 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός 
στο ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ. 

Μία ημέρα αργότερα, στις 9 Φεβρουαρίου πραγματο-
ποιήθηκε ομιλία και ενημέρωση στο 8ο Δημοτικό σχο-
λείο Καβάλας σχετικά με τις δραστηριότητες της Oργά-
νωσης εντός της Ελλάδας και τις υπάρχουσες αποστολές 
στο εξωτερικό.

Την ίδια μέρα έγιναν εμβολιασμοί άπορων παιδιών με 
Engerix, MMR, Varilrix, Pentavac και Harvix.
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Tο 2012 μπήκε δυναμικά για το παράρτημα των Για-
τρών του Κόσμου στα Χανιά. Στις 7 Ιανουαρίου δι-
ανεμήθηκαν τρόφιμα σε οικογένειες των Χανίων που 
έχουν ανάγκη. Στη δράση συμμετείχαν οι κυρίες Μου-
λουδάκη, Σολάκη, Μακρυγιαννάκη και Καμισάκη.

Τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της ια-
τρικής ομάδας των εθελοντών γιατρών στον ξενώνα 
αστέγων στα Χανιά. Η ομάδα αποτελείται από τις κυ-
ρίες Μουλουδάκη, Χαραλαμπάκη, Σολάκη, Μαρκάκη 
και Τζομπανάκη.

Στις 21 Ιανουαρίου εθελοντές γιατροί και νοσηλευ-
τές παρείχαν ιατρικές υπηρεσίες στο Δήμο Νεροκού-
ρου στις εγκαταστάσεις του δημοτικού σχολείου.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 28 Ιανουαρίου πραγματο-
ποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς στα Χανιά. 
Παράλληλα, υλοποιήθηκε πρόγραμμα διανομής τρο-
φίμων σε οικογένειες στο Ηράκλειο με επικεφαλής τον 
κο Διονυσόπουλο και την κα Μουλουδάκη. Επίσης, το 
παράρτημα Χανίων συμμετείχε και στη διαμαρτυρία 
για τη διακοπη ηλεκτροδότησης που πραγματοποιή-
θηκε στην πόλη, καθώς και στην πορεία των πολιτών 
που ακολούθησε.

Σημαντική δράση για το μήνα Ιανουάριο αποτέλεσε η 
συνάντηση της κας Μουλουδάκη με εκπρόσωπο των 
Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη με σκοπό την εύρεση 
τρόπου υποστήριξης του παραρτήματος.

Τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε, τέλος, και ενημέ-
ρωση για τις δράσεις του τμήματος Χανίων από την 
κα Μουλουδάκη μέσω ραδιοτηλεφωνικής συνέντευ-
ξης με τη δημοσιογράφο Ηρακλείου, κα Ανδρεαδάκη 
Αντιγόνη.

Στις 7 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
από τον κο Διονυσόπουλο και την κα Μουλουδάκη 
στον καταυλισμό Ρομά στο Δήμο Νεροκούρου, καθώς 
και διανομή κλινοσκεπασμάτων.

Στα μέσα Ιανουαρίου και πιο συγκεκριμένα στις 16 
Φεβρουαρίου, η κα Μουλουδάκη εκπροσώπησε την 
Οργάνωση σε συνάντηση με το Δήμαρχο Χανίων  κ. 
Σκουλακη, όπου και πραγματοποιήθηκε συζήτηση για 
το θεμα των αστέγων.

Τέλος, στις 29 Φεβρουαρίου ο κος Γατας παρευρέθη-
κε στο ΤΕΛ Καστελίου με σκοπό την ενημέρωση για τις 
δράσεις της Οργάνωσης.

Δράσεις Μαρτίου
Στις 2 Μαρτίου η κινητή μονάδα «Ρομά» επισκέφθη-
κε το 7ο Δημοτικό σχολείο «Νέα Ζωή» στον Ασπρό-
πυργο Αττικής και προχώρησε σε εμβολιασμό και παι-
διατρική εξέταση στα παιδιά της Α’ Δημοτικού.

Στις 3-16 Μαρτίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μο-
νάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στη Βόρεια 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στους Δήμους Δράμας, 
Χρυσούπολης, Κομοτηνής, Τοπείρου, καθώς και άλλες 
περιοχές του Νομού Ξάνθης, όπου έγινε οδοντιατρι-
κός έλεγχος και ενημέρωση για την στοματική υγιεινή 
σε περισσότερα από 1.000 παιδιά.

Στις 7 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ομιλία και ενη-
μέρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές της 
Ελληνογερμανική σχολή «Εράσμειος» από την εθελό-
ντρια της Οργάνωσης, Παναγιωτοπούλου Στέλλα. 

Την ίδια ημέρα, 7 Μαρτίου, η κινητή μονάδα «Ρομά» 
επισκέφτηκε τον καταυλισμό του Σοφού στον Ασπρό-
πυργο, όπου έγινε καταμέτρηση των κατοίκων, με 
σκοπό τον εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού.

Μία μέρα μετά, στις 8 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε 
έκθεση φωτογραφίας στην «Τεχνόπολις» στο Γκάζι, με 
γενικό τίτλο «amarilis 20:1» από την εικαστική ομάδα 
TEMPLATE LIFE, αφιερωμένη στους Γιατρούς του Κό-
σμου και στην Ημέρα της Γυναίκας. Σκοπός της έκθε-
σης ήταν ο φόρος τιμής στους αγώνες συνηθισμένων 

γυναικών που με το θάρρος και την αποφασιστικότη-
τα τους γράφουν καθημερινά ιστορία. Η έκθεση πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Γιατρών του Κό-
σμου και τα έσοδα θα διατεθούν στην Οργάνωση για 
την φροντίδα γυναικών που χρίζουν βοήθειας.

Στις 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο «Κύτταρο» 
μία μουσική παράσταση του συνθέτη και πιανίστα Στέ-
φανου Κόκκαλη, όπου παρουσιάστηκαν τραγούδια του 
ερμηνευμένα μοναδικά από σημαντικούς καλλιτέχνες. 
Η συναυλία είχε τίτλο «Ό,τι αγαπάς δεν χάνεται» και τα 
έσοδα της διατέθηκαν για την υποστήριξη των προ-
γραμμάτων εσωτερικού των Γιατρών του Κόσμου. 

Στις 16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ομιλία και ενη-
μέρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές του 5ο 
Γυμνάσιου Αλίμου - «Οδυσσέας Ελύτης» από την εθε-
λόντρια της Οργάνωσης, Παναγιωτοπούλου Κατερίνα.

Το τριιήμερο, στις 16-18 Μαρτίου, πραγματοποιή-
θηκε «Ο Γύρος της Στερεάς Ελλάδας σε 50 ώρες» για 
τους ΓτΚ. Η δράση αυτή διήρκησε 50 ώρες και πραγ-
ματοποιήθηκε με τη βοήθεια 26 αυτοκίνητων 4x4, κα-
λύπτοντας μια πορεία 1.160 χιλιομέτρων, όπου μετέ-
φεραν το μήνυμα της αλληλεγγύης και της ελπίδας 
στη Στερεά Ελλάδα. Οι Γιατροί του Κόσμου έδωσαν το 
έναυσμα για τη συλλογή τροφίμων και άλλων ειδών 
πρώτης ανάγκης, τα οποία έπειτα διατέθηκαν για την 
στήριξη και την ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών και 
απόρων κατοίκων του εκάστοτε δήμου. 

ΚΑΒΑΛΑ

Το παράρτημα Καβάλας συμμετείχε στην αποστολή 
των Γιατρών του Κόσμου στη Β. Ελλάδα και συγκεκρι-
μένα το Σάββατο, στις 3 Μαρτίου, στο «Σπίτι ανοιχτής 
φιλοξενίας» στη Δράμα, με παιδίατρο και οδοντίατρο. 
Εξετάστηκαν παιδιά και ενήλικες. Δύο μέρες αργότε-
ρα, τη Δευτέρα 5 Μαρτίου, βρεθήκαμε στο Κέντρο 
Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης στη Χρυσού-
πολη Καβάλας, όπου εξετάστηκαν άτομα με νοητική 
υστέρηση και έγιναν κάποιες παρεμβάσεις. Την επό-
μενη ημέρα, η ιατρική μονάδα βρέθηκε στον ΗΦΑΙΣ-
ΤΟ του νομού Ροδόπης στο 4ο μειονοτικό σχολείο, 
όπου έγιναν εξετάσεις και δόθηκαν οδηγίες για σωστή 
στοματική υγιεινή.

Κατά το μήνα Μάρτιο συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για 
να διανεμηθούν σε άπορες οικογένειες κατά την πε-
ρίοδο του Πάσχα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε 
εμβολιασμός άπορων παιδιών, όπου όλα τα εμβόλια 
ήταν δωρεά του ομίλου Inner Wheel.

Στις 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ομιλία στο Με-
λισσοκομείο του Δήμου Παγγαίου στο νομό Καβά-
λας, με θέμα γυναικολογικά προβλήματα και προλη-
πτικός εμβολιασμός, με ομιλητή τον γυναικολόγο Θά-
νο Μπαρμπαγιάννη.

Κάποιες μέρες αργότερα, στις 28 Μαρτίου, πραγμα-
τοποιήθηκε ομιλία με θέμα «Άνοια- Νόσος Alzheimer-
Κοινωνικές Επιπτώσεις», με ομιλητή τον Βασίλη Τραι-
φόρο, τέως διευθυντή του Γ.Ν.Καβάλας.

Στις 19-22 Μαρτίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή 
μονάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο Δή-
μο Επιδαύρου, όπου έγινε οδοντιατρικός έλεγχος και 
ενημέρωση για την στοματική υγιεινή σε 490 παιδιά.

Στις 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 
Οργάνωσης, σεμινάριο για την Τέχνη της Φωτογραφί-
ας, το οποίο διοργάνωσαν οι ΓτΚ και ο Γιάννης Γιαννα-
κόπουλος. Στο σεμινάριο φωτογραφίας παρευρέθη-
καν μέλη και φίλοι των Γιατρών του Κόσμου. Σκοπός 
του σεμιναρίου ήταν να παρέχει μια πλήρη εισαγωγι-
κή γνώση στους αρχάριους, αλλά και να αναπτύξει τις 
γνώσεις αυτών που ενδιαφέρονται για την τέχνη της 
φωτογραφίας.

Στις 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ομιλία και ενη-
μέρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές του 
3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου από την εθελόντρια της Οργά-
νωσης, Παναγιωτοπούλου Στέλλα. 

Μία ημέρα αργότερα, στις 27 Μαρτίου, πραγματο-
ποιήθηκε ομιλία και ενημέρωση για τις δράσεις των 
ΓτΚ, στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Μαλλιάρα» 
από την εθελόντρια της Οργάνωσης, Παναγιωτοπού-
λου Κατερίνα. 
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Οι επισκέψεις ασθενών στο Πολυϊατρείο μας στη Θεσσα-
λονίκη για το Μάρτιο ανήλθαν στις 1.162, ενώ περίπου 
480 οικογένειες ενισχύθηκαν με είδη πρώτης ανάγκης. 
Το χωροταξικό πλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε 
στο γραφείο και Πολυϊατρείο είναι τεράστιο γι’ αυτό και 
πραγματοποιήθηκαν αρκετές επαφές αυτόν το μήνα για 
την προσπέλαση των εμποδίων και τη διευθέτηση των 
απαραίτητων διαδικασιών για την παραχώρηση του δι-
αμερίσματος από την Α & Γ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 
προς την Οργάνωσή μας. Ευελπιστούμε μέχρι το καλο-
καίρι να έχουμε μετακομίσει και σίγουρα θα χρειαστού-
με τη βοήθεια πλήθους εθελοντών και φίλων.

Δεχθήκαμε μεγάλη ενίσχυση σε τρόφιμα και ρούχα 
από τη Γερμανία, μετά από πρωτοβουλία ενός Έλλη-
να, του κου Νίκου Χατζηπαναγιωτίδη, που διαμένει σε 
μια μικρή πόλη της Γερμανίας και ο οποίος, θέλοντας 
να βοηθήσει συμπατριώτες του, αλλά και αλλοδαπούς 
που ενισχύονται μέσω της οργάνωσης μας, ενεργο-
ποίησε Έλληνες και Γερμανούς να συγκεντρώσουν εί-
δη πρώτης ανάγκης, τα οποία μεταφέρθηκαν και πα-
ραδόθηκαν στο πολυϊατρείο μας στην Θεσσαλονίκη.

Σε αγώνα του με τον ΠΑΣ Γιάννενα, ο ΠΑΟΚ φόρεσε 
στις φανέλες των παικτών του το λογότυπο μας, έπαι-
ξε στις γιγαντο-οθόνες του το διαφημιστικό μας spot, 
προτρέποντας τους φιλάθλους να ενισχύσουν το έργο 
μας και μας δώρισε αναμνηστική φανέλα.

Έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία bazzar βιβλίου που δι-
οργανώθηκε με το βιβλιοπωλείο «Το νέο Κατώι του Βι-
βλίου» του κ. Α. Μπαρμπουνάκη, όπου πουλήθηκαν βι-
βλία με προσφορές και μέρος των εσόδων διατέθηκαν 
στην Οργάνωση μας. Στην επιτυχία της εκδήλωσης, και 
τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι’ αυτό, συνετέλεσε η βοή-
θεια της εθελοντικής ομάδας των Thessalonistas και κυ-
ρίως η τιμή που μας έκανε να παίξει ασταμάτητα για 2 
ώρες περίπου για εμάς στο πεζοδρόμιο η ομάδα κρου-

στών του ψυχοθεραπευτικού προγράμματος πρώην το-
ξικομανών «ΑΡΓΩ», με αποτέλεσμα να ζωντανέψει από 
νότες και χειροκροτήματα το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πραγματοποιηθήκαν δύο εκδηλώσεις, στην Σίνδο και 
στην Περαία, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού 
για τη δράση μας και τη συγκέντρωση ειδών πρώτης 
ανάγκης για τους επωφελούμενους του Πολυϊατρείου 
μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλαν και 
πρόσφεραν στις δύο εκδηλώσεις.

Πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερώσεις σε ένα ειδικό 
σχολείο από οδοντίατρο για θέματα στοματικής υγιει-
νής και σε δημοτικό σχολείο από παιδίατρο για τη ση-
μασία των εμβολιασμών και τις παιδικές ασθένειες, ενώ 
γενική ιατρός στην Λάρισα μίλησε σε ημερίδα του ΟΚΑ-
ΝΑ για τον εθελοντισμό, για την Οργάνωση και την εθε-
λοντική προσφορά στους Γιατρούς του Κόσμου.

Εντατικοποιήθηκαν οι επαφές με φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης της Δυτικής Θεσσαλονίκης εν όψει του 
νέου προγράμματος «Δυτική Θεσσαλονίκη» που θα ξε-
κινά αρχές Απριλίου, με χορηγία των Ελληνικών Πετρε-
λαίων. Το πρόγραμμα θα επισκέπτεται περιοχές του δυ-
τικού τομέα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας, 
εμβολιασμών σε παιδιά και φαρμακευτικής περίθαλ-
ψης σε πληθυσμούς και ανθρώπους που δεν έχουν εύ-
κολη πρόσβαση στο ΕΣΥ, με κύριο στόχο την πρόληψη.

Δεχθήκαμε δωρεά, από την οικογένεια Απολλωνάτου, 
μηχανήματος υπερήχων καρδιάς, το οποίο παρέλαβε 
ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής, καρδιολό-
γος κος Φτίκας από την Ξάνθη, καθώς και ένα οξύμε-
τρο από την εταιρεία ROCHΕ στη Θεσσαλονίκη.

Προβληθήκαμε πολύ μέσω εκπομπών τοπικών τηλεοπτι-
κών και ραδιοφωνικών σταθμών αυτόν τον μήνα, ενώ δό-
θηκαν και αρκετές συνεντεύξεις σε εφημερίδες και περιο-
δικά, τόσο του έντυπου, όσο και του ηλεκτρονικού τύπου.

Ξεκινήσαμε νέα καμπάνια με έκκληση χορήγησης σε 
παιδικά εμβόλια, εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης που 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

αντιμετωπίζουμε και η οποία είναι αποτέλεσμα της 
συνεχούς αύξησης των παιδιών που καλούμαστε να 
εμβολιάσουμε.

Η ομάδα εθελοντών μας στα Ν. Μουδανιά είχε και αυτόν 
το μήνα μεγάλη δράση με την προώθηση του έργου στα 
τοπικά ΜΜΕ, με διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένει-
ες σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δή-
μων, αλλά και με νέες προσπάθειες συγκέντρωσης φαρ-
μάκων για το Πολυϊατρείο της Θεσσαλονίκης. Την προ-
σπάθεια τους διευκόλυνε τα μέγιστα η δωρεάν παραχώ-
ρηση προς χρήση, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
ενός διαμερίσματος, προκειμένου να γίνονται οι συνα-
ντήσεις τους και ο συντονισμός των δράσεων από εκεί.

Από τις 2-8 Απριλίου θα λάβει χώρα έκθεση έργων 
65 καλλιτεχνών από το Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστι-
κών Βορείου Ελλάδος στη νέα γκαλερί του Γαλλικού 
Ινστιτούτου, ενώ από τις 6-14 Απριλίου θα βρισκό-
μαστε με stand της Οργάνωσης στην πλατεία Αριστο-
τέλους, πλησίον της οδού Τσιμισκή, για τη διάθεση νέ-
ων πασχαλιάτικων λαμπάδων, αλλά και μιας ποικιλί-
ας νέων ειδών με το διακριτικό λογότυπο των Γιατρών 
του Κόσμου. Σας περιμένουμε όλους!

ΧΑΝΙΑ
Το μήνα Μάρτιο, έγινε παρουσίαση του έργου της Ορ-
γάνωσης στο ΕΠΑΛ Κισσάμου. Παρατίθεται σχετικό 
άρθρο για τη δράση.

Οι Γιατροί Του Κόσμου στο Καστέλι 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, καθηγητές και 
μαθητές του ΕΠΑΛ Κισάμου, σε συνεργασία με τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο Γραμβούσας και την Ενορία Αγ. Γεωργί-
ου Γραμβούσας στο Ενοριακό Κέντρο, υλοποίησαν πρό-
γραμμα Αμφίδρομης Μάθησης, παρουσιάζοντας μαθή-
ματα της ημέρας με τη συμμετοχή κατοίκων της περιο-
χής και ακολούθως κάτοικοι σε ρόλο δασκάλου, επιχεί-
ρησαν να μεταδώσουν τις σοφές τους γνώσεις, και το θη-
σαυρό των εμπειριών των μεγαλύτερων που είναι απα-
ραίτητα για την πορεία του βίου των νεώτερων.

Η ομάδα της αμφίδρομης μάθησης αποτελεί μέρος εθε-
λοντικού προγράμματος του ΕΠΑΛ Κισάμου με τίτλο ‘’ΘΕ-
ΛΩ – ΜΠΟΡΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ’’ στο πλαίσιο της Αγωγής 
Υγείας, ενώ συγχρόνως αγγίζει και πολιτιστικά θέματα, 
καθώς και θέματα αισθητικής αγωγής.

Επίτιμοι προσκεκλημένοι σε αυτή την εκδήλωση ήταν 
οι Γιατροί του Κόσμου, οι οποίοι ενημέρωσαν καθηγη-
τές, μαθητές, πολίτες για τους στόχους και τις εθελο-
ντικές φιλανθρωπικές δράσεις της Οργάνωσης μέσα 
και έξω από τα σύνορα της χώρας, για την ανακούφι-
ση του ανθρώπινου πόνου σε κοινωνικές ομάδες που 
δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο κεντρικό ασφαλιστικό 
σύστημα, και στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη, διακινδυνεύοντας ακόμα και τη ζωή τους σε χώρες 
όπου επικρατούν κοινωνικές αναταραχές και πόλεμος.

Στις 6 και 8 Μαρτίου, το τμήμα Χανίων βρέθηκε στις τά-
ξεις του 5ου και 4ου Γυμνασίου της πόλης μας, με σκο-
πό την ενημέρωση για τις δράσεις της Οργάνωσης και 
τη λειτουργία του Πολυιατρείου, εξηγώντας την ρα-
γδαία αύξηση προσέλευσης Ελλήνων ασθενών σε αυ-

τό. Τα παιδιά, ζώντας τις δύσκολες συγκυρίες που η ελ-
ληνική οικογένεια βιώνει, κατανοούν την ανάγκη μιας 
συντονισμένης και διαρκούς παρουσίας τέτοιων δομών 
που υπηρετούν την υγεία και τον άνθρωπο. Στα πρόσω-
πα τους μπορείς να αντικρίσεις την αγωνία του αύριο, 
την ανάγκη της διαβεβαίωσης πως υπάρχει ελπίδα , πως 
υπάρχει εναλλακτικός δρόμος. Οι δάσκαλοι βρίσκονται 
δίπλα τους και προσπαθούν να διατηρήσουν αυτή την 
ελπίδα στους μαθητές, να τους δώσουν παραδείγματα, 
άλλες πραγματικότητες, άλλες δυνατότητες σκέψεις και 
εγγυήσεις πως υπάρχει διέξοδος και ελπίδα..

Την Πέμπτη, στις 15 Μάρτίου, οι ΓτΚ ήταν προσκε-
κλημένοι από τη δημοτική αρχή στα εγκαίνια του κοι-
νωνικού παντοπωλείου. 

Την ίδια ημέρα, οι μαθητές του 4 γυμνασίου με την κα-
θηγήτρια των Αγγλικών κα Κοντοχρήστου επισκέφθη-
καν το Πολυιατρείο και ενημερώθηκαν για το έργο της 
Οργάνωσης, ενώ είχε προηγηθεί η προβολή βίντεο 
στο σχολείο τους για την αποστολή στην Ουγκάντα. 

Την Παρασκευή, 23 Μαρτίου, οι Γιατροί του Κό-
σμου υποδέχθηκαν στο Πολυιατρείο, με ιδιαίτερη χα-
ρά, τους μαθητές και δασκάλους από το Λύκειο Μουρ-
νιων . Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά 
τη δράση των εθελοντών, να εκτιμήσουν τη αναγκαι-
ότητα της αλληλεγγύης και να σταθούν με ιδιαίτερη 
τρυφερότητα στα προβλήματα ανθρώπων που μοιρά-
ζονται την ίδια πόλη, την ίδια χώρα.

Τη Δευτέρα, μας επισκέφθηκαν οι φοιτητές του σχο-
λείου Δεύτερης ευκαιρίας.

Οι εθελόντριες του τμήματος Χανίων σε δύο συνεχή 
Σάββατα 18 και 24 Μάρτη συναντήθηκαν και δημι-
ούργησαν Πασχαλινές Λαμπάδες που θα πουληθούν 
για την οικονομική ενίσχυση του ιατρείου.

Παράλληλα, ο σύλλογος Κυπρίων φοιτητών Ρεθύμνου 
συνέλεξε τρόφιμα που διέθεσε στο τμήμα μας.

Την Τετάρτη, 28 Μαρτίου, η κα Μουλουδάκη εκπρο-
σώπησε την Οργάνωση στην ημερίδα που διοργάνω-
σε η Γραμματεία Νέας Γενιάς και ο Δήμος Χανίων για 
το Ευρωπαϊκό έτος Εθελοντισμού. Η κα Μουλουδάκη 
ήταν κεντρική ομιλήτρια στην απογευματινή συνεδρί-
αση, παρουσιάζοντας το έργο της Οργάνωσης. 

Τρεις μέρες αργότερα, το Σάββατο, 31 Μαρτίου, μέ-
λη και εθελοντές βρίσκονταν στο προαύλιο της κε-
ντρικής αγοράς με σκοπό την πώληση των Πασχαλι-
νών Λαμπάδων. Επίσης, κατά το μήνα Μάρτιο, συνεχί-
στηκε η διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες της 
πόλης μας.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το τμήμα πληροφορι-
κής βρίσκεται σχεδόν κοντά στην ολοκλήρωση του προ-
γράμματος διαχείρισης- αποθήκευσης των φαρμάκων.

Συνεχίζεται η συνεργασία με τη εφημερίδα «Χανιώτι-
κα Νέα» που κάθε Τετάρτη αφιερώνει μια σελίδα για 
τις δράσεις και τα έργα της Οργάνωσης που επιμελεί-
ται η κα Μουλουδάκη και η κα Μπεμλπιδάκη. Παράλ-
ληλα, κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μήνα, ο ραδι-
οφωνικός σταθμός 91.5 αφιερώνει ένα δεκάλεπτο ρα-
διοφωνικού χρόνου σε συνέντευξη της κας Μουλου-
δακη, για την ενημέρωση του κοινού για τη δράση 
των ΓτΚ στην πόλη των Χανίων .

Έχει ήδη σχηματιστεί η ομάδα της επόμενης αποστο-
λής στην Ουγκάντα, αναμένεται η απόφαση του ΔΣ. 
Τα μέλη είναι η κα Μουλουδακη, ο κος Διαμαντόπου-
λος και η κα Βαλτάκη. Και τα τρία μέλη είχαν συμμε-
τάσχει και στην προηγούμενη αποστολή και τόσο η 
εμπειρία, όσο και κατάρτιση τους είναι δεδομένη.

Σημαντική είναι η προσφορά της κας Φραγκάκη, η 
οποία αυτοεκδίδει ένα βιβλίο της, αρχικά σε 1.000 
αντίτυπα, και θα προσφέρει το ποσό του ενός ευρώ 
ανά βιβλίο στους ΓτΚ.

Συνολικά, στο ιατρείο το μήνα Μάρτιο είδαμε 410 
ασθενείς και εμβολιάσαμε 45 παιδιά. 


