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Στην κρίση απαντάμε 
με αλληλεγγύη 
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε, την Πρωτομαγιά, στο Γκά-
ζι, η συναυλία με σύνθημα «Στην 
κρίση απαντάμε με αλληλεγγύη», 
όπου διοργάνωσαν η ΕΡΤ, το Κέ-
ντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων ( ΚΕΘΕΑ), η «Τεχνόπολις» 
του Δήμου Αθηναίων και το ελληνι-
κό συγκρότημα «ΕnCardia», για τη 
στήριξη των Γιατρών του Κόσμου.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική, κα-
θώς χιλιάδες Αθηναίοι κατέκλυσαν την «Τεχνόπολη» 
του Δήμου Αθηναίων προσφέροντας ένα κουτί γά-
λα και φάρμακα. Το φαρμακευτικό υλικό που συγκε-
ντρώθηκε καλύπτει τις ανάγκες των πολυιατρείων των 
Γιατρών του Κόσμου για περισσότερο από ένα εξάμη-
νο, καθώς επίσης περισσότερα από 10.000 κουτιά γά-
λα και μεγάλες ποσότητες τροφίμων και παιδικών τρο-
φών θα διατεθούν από τους Γιατρούς του Κόσμου σε 
άπορες οικογένειες. 

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν 
θερμά την ΕΡΤ, το ΚΕΘΕΑ, και την «Τεχνόπολις» του 
Δήμου Αθηναίων που είχαν την πρωτοβουλία αυτής 
της εκδήλωσης. Ένα μεγάλο ευχαριστό, επίσης, στο 
συγκρότημα EnCardia για τη συμμετοχή τους και για 

τη συγκλονιστική ερμηνεία τραγουδιών της Ιταλικής 
Αντίστασης των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά και νε-
ότερων. Δεν μπορούμε να μην ευχαριστήσουμε ξεχω-
ριστά τον Ηλία Λογοθέτη, τους Ballo del mare στα 
βήματα της tarantella pizzica και την Ομάδα Κρου-
στών του «ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση» που απογείωσαν τη 
βραδιά με το ταλέντο τους.

Τέλος, οι ΓτΚ θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλο τον 
κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αλληλεγγύ-
ης και μετέφερε το μήνυμα ελπίδας στους συνανθρώ-
πους μας, καθώς επίσης και όλους τους εθελοντές της 
Οργάνωσης που για ακόμα μια φορά υποστήριξαν τη 
διοργάνωση και την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 
με συνέπεια, κέφι και ενθουσιασμό.
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Η Κινητή Ιατρική Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου 
στο Κέντρο Υγείας 

Σιμόπουλου

Στις 7 & 8 Απριλίου οι Γιατροί του Κόσμου, 
κατόπιν πρόσκλησης, επισκέφθηκαν το 
Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου στο Νομό 
Ηλείας. Συγκεκριμένα, στο Κέντρο Υγεί-
ας Σιμόπουλου παρευρέθηκαν εθελοντές 
γιατροί (παθολόγος, καρδιολόγος, παι-
δίατρος, ορθοπεδικός), αλλά και φυσιο-
θεραπευτής οι οποίοι πραγματοποίησαν 
υπέρηχους, καρδιολογικές εξετάσεις, κα-
θώς και τεστ ΠΑΠ. Σκοπός αυτής της δρά-
σης ήταν η κάλυψη των ιατρικών ανα-
γκών των κατοίκων της ευρύτερης περιο-
χής, που δεν μπορούν να καλυφθούν από 
το Κέντρο Υγείας. 
Οι εθελοντές ιατροί που συμμετείχαν στην αποστολή, 
καθώς και το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό μετα-
φέρθηκε στην περιοχή με τη βοήθεια των μελών του 
JPFORUM.gr, οι οποίοι ανέλαβαν και τη διακομιδή αν-
θρώπων από τα γύρω χωριά που δεν είχαν εύκολη πρό-
σβαση στο Κέντρο Υγείας. Τη δράση αυτή στήριξε η 
Coca-Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. στο πλαίσιο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν 
να ευχαριστήσουν θερμά όλους τους εθελοντές για-
τρούς που συμμετείχαν στην αποστολή, καθώς και τα 
μέλη του JPFORUM.gr για την πολύτιμη βοήθεια τους.

«Στην αποστολή των ΓτΚ στο Σιμόπουλο της Ηλείας, 
οι γυναίκες που προσήλθαν στο γυναικολογικό ια-
τρείο δέχθηκαν την προσφορά μας ευχάριστα, έδει-
ξαν εμπιστοσύνη και σεβασμό και μας ανοίχτηκαν μι-
λώντας μας για τα παραμελημένα -συνήθως- προβλή-
ματά τους. Η πρόσβαση στον Γυναικολογικό έλεγ-
χο για τις ίδιες είναι πολλές φορές αδύνατη λόγω των 
χρονικών και οικονομικών φραγμών που επιβάλλουν 

οι βαριές αγροτικές εργασίες και η έλλειψη τακτικής 
συγκοινωνίας από και προς τα Γενικά Νοσοκομεία. Γι 
αυτό, η εργασία μου επικεντρώθηκε στην προαγω-
γή του αναγκαίου, ετήσιου, πλήρους γυναικολογικού 
ελέγχου, την ψηλάφηση μαστού και τη συμβουλευτι-
κή, παρά το φόρτο της κλινικής εξέτασης. Η αποστολή 
αυτή ήταν ένα ακόμη μάθημα για μένα. Η Υγεία ξεκι-
νά από την Πρόληψη και ο δεσμός κόστους και υγείας 
πρέπει επιτέλους να σπάσει. Κάθε γυναίκα έχει δικαίω-
μα στην ενημέρωση, την πρόληψη, την φροντίδα. Το 
μήνυμά μου; Δημόσια και Δωρεάν Υγεία για όλους! Ευ-
χαριστώ τους Γιατρούς του Κόσμου για την μοναδική 
εμπειρία που μου προσέφεραν,  
τους εθελοντές του JPForum για την στήριξή τους.»

Κατερίνα Καντζίκη, Μαία - Εθεόντρια των ΓτΚ

«Μετά τα Άγραφα, το Σιμόπουλο Ηλείας είχε σειρά να 
δεχθεί την αποστολή των ΓτΚ με σκοπό την ευαισθη-
τοποίηση του τοπικού αγροτικού πληθυσμού ώστε 
να εξετάζεται προληπτικά και να φροντίζει τον εαυτό 
του. Η ομάδα των ΓτΚ έφτασε στο Ιατρικό Κέντρο Σι-
μόπουλου συνοδευόμενη από μέλη του JPForum που 
εθελοντικά προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στη μετα-
φορά των γιατρών και των κατοίκων αλλά και να συμ-
μετέχουν στην εξυπηρέτηση του κόσμου όπου αυτό 
ήταν δυνατό. Δυστυχώς η προετοιμασία και η οργά-
νωση του Κέντρου Υγείας δεν μας βοήθησαν αρκετά 
ώστε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο που μαζεύ-
τηκε εκεί απ’ τις 6 το πρωΐ του Σαββάτου! Για την Άννα 
κι εμένα που δεν γνωρίζουμε τον χώρο της δημόσιας 
υγείας, ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία. Εύχομαι ο ενθου-
σιασμός των ΓτΚ και ειδικά των εθελοντών που συνο-
δεύσαμε, να μην φθαρεί και να παραμείνει αναλλοίω-
τος. Μπορούν να προσφέρουν πολλά.»

Χρύσανθος Γεωργιτσόπουλος, Μέλος του JPForum

H INTERAMERICAN 
υποστηρίζει το 
Πολυϊατρείο Περάματος

Σε συνέχεια της σταθερής συνεργα-
σίας και υποστηρικτικής σχέσης που 
έχει αναπτύξει η INTERAMERICAN με 
τους Γιατρούς του Κόσμου, φέτος ενι-
σχύει το έργο του Οργανισμού μας 
στην περιοχή του Περάματος, όπου 
λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια το Ανοι-
χτό Πολυϊατρείο μας.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της φετινής εκστρατείας της 
«Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής», με την οποία 
ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων κατά την περίο-
δο της οικονομικής κρίσης που διερχόμαστε, προχω-
ρεί σε μια σειρά ενεργειών συνεισφοράς στο Πολυϊα-
τρείο. Όπως επισημαίνει ο κ. Γιάννης Ρούντος, Διευθυ-
ντής Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης της INTERAMERICAN, «ο ελληνικός πληθυσμός 
του Περάματος δοκιμάζεται ιδιαίτερα σε αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία και οι Γιατροί του Κόσμου μπορούν 
να δώσουν λύσεις με τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες 
υγείας σε άστεγους, άπορους, άνεργους και ανασφά-
λιστους πολίτες». Με αυτή την πεποίθηση, η Εταιρεία 
βοήθησε στην περαιτέρω αγορά απαραίτητου εξοπλι-
σμού, για την ολοκληρωμένη λειτουργία του νεοσύ-
στατου Οφθαλμολογικού Τμήματος.

Επιπλέον, η INTERAMERICAN διέθεσε στο Πολυϊατρείο 
ένα μηχάνημα αιματολογικής ανάλυσης Beckman 
Coulter AcΤ diff, καθώς και στοιχεία εξοπλισμού των 
ιατρείων και του χώρου υποδοχής και αναμονής.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία κατά τη διετία 2008-2009, 
με χρηματοδότηση από το ACHMEA FOUNDATION, 
κοινωφελές ίδρυμα που αντλεί τους πόρους τους κυ-
ρίως από τον όμιλο ACHMEA στον οποίο ανήκει η 
INTERAMERICAN, υποστήριξε το Ανοιχτό Πολυϊατρείο 
Αθήνας, ενώ κατά τη διετία 2010-2011 υποστήριξε 
ένα πρόγραμμα της κινητής μονάδας των Γιατρών του 
Κόσμου για τη χαρτογράφηση των αναγκών υγείας 
και τον εμβολιασμό των παιδιών Ρομά στους καταυλι-
σμούς Ασπροπύργου και Νέας Ζωής Αττικής.

Γιάννης Ρούντος,  
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης Ομίλου INTERAMERICAN

Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ, Χρύ-
σα Ελευθερίου, Προϊσταμένη Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ Ομί-
λου INTERAMERICAN, Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια των 
ΓτΚ, Γιώργος Παπαδάκης, Γενικός Ιατρός
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Όταν μου ζητήθηκε να γράψω μερικές αράδες για τις 
εξορμήσεις που κάναμε με τους Γιατρούς του Κόσμου 
στον Ασπρόπυργο, ο νους μου πήγε αμέσως στην 
πρώτη μου εξόρμηση που έγινε κάπου τον Οκτώβριο 
του προηγούμενου έτους.

Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί. Το μικρό βαν που θα μας 
πήγαινε στον Ασπρόπυργο ήταν ήδη εκεί με οδηγό 
τον κ Φίλιππο, ένα σύγχρονο Άη Βασίλη, τόσο στην 
όψη, όσο και στην καρδιά. Τελικός προορισμός μας 
ήταν το 12ο Δημοτικό σχολείο στο συνοικισμό «Νέα 
Ζωή» όπου ζουν πολλοί Ρομά. Το πρώτο που αντίκρι-
σα μέσα από τα κάγκελα του σχολείου ήταν μικρά παι-
διά με μεγάλα μαύρα μάτια να μας παρατηρούν με πε-
ριέργεια. Παρά το φτωχικό τους ντύσιμο έδειχναν χα-
ρούμενα και μας υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό.

Κάποτε οι εμβολιασμοί τελείωσαν και ήλθε η ώρα της 
αποχώρησης. Κι εδώ τα παιδιά μας κατευόδωσαν με 
φωνές και γέλια μέχρι την έξοδο του σχολείου, ενώ 

Ένα χαμογελαστό φθινοπωρινό πρωινό

Από το ντιβάνι 
στο παγκάκι

«Καλησπέρα σας...Από τους Γιατρους του Κόσμου εί-
μαστε»... «Δεν θέλω τίποτα. Να φύγετε!», απάντησε η 
συμπαθέστατη- κατά τα άλλα κυρία, καθισμένη στην 
εσοχή μιας πολυκατοικίας με τις τρεις γάτες- προστά-
τες, να ανεβοκατεβαίνουν στους ώμους της. 

Ήταν η πρώτη μας έξοδος. Η μέρα που αποφασίσαμε 
να βάλουμε σε εφαρμογή όλα εκείνα που συζητούσα-
με, εβδομάδες τώρα, για το πώς θα ήταν καλύτερο να 
προσεγγίσουμε τους ανθρώπους εκείνους που η ζωή 
έφερε με τον έναν ή άλλο τρόπο στον δρόμο. Αφορ-
μή – πολύ πριν γίνει θέμα από τα ΜΜΕ- ήταν η κρίση, 
οι νέοι άστεγοι που ακούγονταν ότι μέρα με τη μέρα 
πλήθαιναν και οι πολλοί νέοι εθελοντές ψυχολόγοι. Να 
τι θα κάνουμε! Μια νεά ιδέα, ένα νέο πρόγραμμα που η 
Οργάνωση με το δικό της τρόπο αγκάλιασε.

Από εκείνη τη μέρα, έγινε στόχος. Σιγά -σιγά μας εμπι-
στεύτηκαν- είδαν ότι το εννοούμε. Επισκέψεις «κατ’ οί-
κον», με κρύο, χιόνι και βροχή στον κ. Μιχάλη έξω από 
τον σταθμό, στην Ελένη και τον Κώστα στην Κλαυθ-
μώνος, στον Μάρκο στο Μοναστηράκι. Μια φορά την 
εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, η ψυχολογία σε έναν 
νέο ρόλο διασταυρώνει την επιστήμη της με τη ζωές 
των συνανθρώπων μας που κατοικούν στο δρόμο. 

Εκεί είναι που μια ιδιαίτερη σχέση γεννήθηκε.Τώρα 
μας περιμένουν. «Αργήσατε σήμερα!», μας λένε καμιά 
φορά. Ξέρουμε ότι δεν θα έχουν κάθε φορά όρεξη για 
κουβέντα και ότι πολλοί δεν θέλουν να αλλάξουν κάτι 
από τη ζωή τους. Μερικές φορές είναι πιο δύσκολο για 
εμάς να το δεχτούμε, πάρα για εκείνους. Ο δρόμος εί-
ναι μακρύς, απάτητος και οι συνθήκες αντίξοες.

Όμως ερχόμαστε πιο κοντά βδομάδα με τη βδομάδα. 
Το στοίχημα είναι μεγάλο και η χαρά ακόμα μεγαλύτε-
ρη όταν πού και πού βλέπεις μια θέση στο δρόμο κενή 
και ξέρεις πως είναι για καλό.

Ιάνθη Σταυροπούλου,
Yπεύθυνη ψυχολογικού τμήματος των ΓτΚ

Με επιτυχία, στέφθηκε η εκδήλωση, που διοργάνωσε 
το Διεθνές Δίκτυο των ΓτΚ στις 10 Απριλίου, Παγκόσμια 
Ημέρα Υγείας, μπροστά από το κτίριο του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, στο Esplanade Agora Simone Weil 
στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια του flash mob event, 
καθώς και στην ανοιχτή συνέντευξη τύπου των προέ-
δρων των ΓτΚ, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και άλλων ενδιαφερόμενων, αλλά και στη συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης, όπου και συμμετείχαν μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο University Foundation, 
παρουσιάστηκε το θέμα των περιορισμών στην πρό-
σβαση στην υγεία. Εν όψει της οικονομικής κρίσης, 
πολλές κυβερνήσεις κρατών-μελών της ΕΕ έχουν προ-
βεί σε περικοπές στους τομείς της υγείας και της πρό-
νοιας, παρά το γεγονός πως όλο και περισσότεροι πο-
λίτες έχουν ανάγκη από κρατική πρόνοια. Μέσω αυτής 
της εκδήλωσης, οι ΓτΚ παρουσίασαν τα εξής αιτήματα:

•  Όλοι οι κάτοικοι της EE να απολαμβάνουν τα οφέλη 
από την ισότιμη πρόσβαση στην περίθαλψη.

•  Η επίτευξη αλλαγών στις πολιτικές της EE όσον αφο-
ρά την ιλαρά, το AIDS, την ηπατίτιδα και τη φυματί-
ωση, ασθένειες που εμπίπτουν στη διαταγή της ΕΕ, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη θε-
ραπεία τους.

•  Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και προστασί-
ας από απέλαση σε μη καταγεγραμμένους μετανά-
στες οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και 
οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή υγειονο-
μική περίθαλψη στη χώρα καταγωγής τους, διότι το 
να στέλνονται πίσω σε μια χώρα όπου δεν θα λάβουν 
επαρκή φροντίδα οδηγεί σε σοβαρή επιδείνωση της 
υγείας τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο θά-
νατο.

Τι μέλλει γενέσθαι; Ο χρόνος θα το δείξει.

Ράνια Παπαδοπούλου, 
Δημοσιογράφος, εθελόντρια των ΓτΚ 

πολλά μας χαιρετούσαν μέσα από τα κάγκελα μέχρι 
που το βαν μας έστριψε στο δρόμο και χάθηκε το σχο-
λείο από μπροστά μας. Φεύγοντας η εικόνα των φτω-
χών, αλλά χαρούμενων παιδιών με συνόδευσε μέχρι 
την επιστροφή μας στην Αθήνα. 

Κώσταλος Χρήστος,
Παιδίατρος -Εθελοντής των ΓτΚ

Ας μιλήσουμε 
με πράξεις

Για ενδέκατη συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε ο 
Ποδοσφαιρικός Αγώνας ΕΛΠΙΔΑΣ, ανάμεσα στους 
«Φίλους Βαζέχα» και την Εθνική ομάδα Νέων. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Απριλί-
ου 2012 στις 18:00 στο Δημοτικό Γυμναστήριο Σπα-
τών με σκοπό τη στήριξη των προγραμμάτων εσω-
τερικού των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας.

Πρόκειται για μία σπουδαία κίνηση που ξεκίνησε το 
2001, όταν ο Σταύρος Αμανατίδης με συμπαίκτες 
του που προέρχονταν από την ακαδημία του Πανα-
θηναϊκού και με τη βοήθεια των επαγγελματιών των 
Βριλησσίων διοργάνωσε ποδοσφαιρικό αγώνα 5x5 
στη μνήμη του συμμαθητή του Ανδρέα Γιαννόπου-
λου και τα έσοδα δόθηκαν στην Οργάνωση «Το χα-
μόγελο του Παιδιού». Από τότε και με την υποστήρι-
ξη του αθλητή Κριστόφ Βαζέχα διοργανώνεται κάθε 
χρόνο ποδοσφαιρικός αγώνας για την ενίσχυση συλ-
λόγων που έχουν ανάγκη βοήθεια. 

Φέτος, ο αγώνας διοργανώθηκε για την ενίσχυση 
της ΜΚΟ ΓτΚ Ελλάδας, κρατώντας αμείωτο το εν-
διαφέρον του κοινού. Το μόνο που θα μπορούσα-
με να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
τους αθλητές που βοήθησαν με τον τρόπο τους την 
Οργάνωση, σε χαλεπούς καιρούς, όπου οι κρατικές 
επιχορηγήσεις είναι μειωμένες. Μία σημαντική βο-
ήθεια, μία πράξη ελπίδας, αγάπης και αλληλεγγύης 
για όσους υποφέρουν και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όσους καταλαβαίνουν ότι ο ένας πρέπει να σκέφτε-
ται τον άλλο. Τελικά υπάρχουν άνθρωποι, που δεν 
παύουν να ελπίζουν και καταφέρνουν να το μεταδώ-
σουν σε όλους μας με ένα ξεχωριστό τρόπο. Ας μιλή-
σουμε λοιπόν με πράξεις. 

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν 
θερμά τον Σταύρο Αμανατίδη που με την βοήθεια 
της ‘Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπό-
ρων Βριλησσίων είχαν την πρωτοβουλία της διορ-
γάνωσης αυτής της εκδήλωσης. Επίσης, τους αθλη-
τές που συμμετείχαν στον αγώνα: Στέφανο Κοτσό-
λη(ΠΑΕ ΠΑΟ), Αποστολάκη Στράτο, Γεωργάτο Γρη-
γόρη, Παντελή Καφέ (ΠΑΕ ΑΕΚ), Νίκο Λυμπερόπου-
λο (ΠΑΕ ΑΕΚ) Σταύρο Αμανατίδη (ΠΑΕ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ), 
Αρκάδιο Βαζέχα, Φώτη Παπουλή (ΠΑΕ ΟΦΗ), Άγγε-
λο Μπασινά, Κώστα Κωνσταντινίδη, ΧατζηφόροΦω-
κίων, Λουκά Βύντρα(ΠΑΕ ΠΑΟ), Άγγελο Φωστέρη 
(ΠΑΕ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ), Γρηγόρη Μάκο (ΠΑΕ ΑΕΚ), Διονύ-
ση Αθανασόπουλο (ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ), Γρηγόρη Κο-
κολάκη (ΠΑΕ ΠΑΟ ΡΟΥΦ) και Τσώνη Νίκο, καθώς και 
την ομάδα της Εθνικής Νέων Ελπίδων όπου μεταφέ-
ραν το μήνυμα της ελπίδας παίζοντας ποδόσφαιρο 
για τους Γιατρούς του Κόσμου..

Τέλος, πολύτιμη ήταν η στήριξη της Ελληνικής Πο-
δοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), του κόσμου που 
παρευρέθηκε στο Δημοτικό Γυμναστήριο Σπά-
των, όπως και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, της 
Hummel και της CCC, χορηγών του αγώνα.

Ράνια Παπαδοπούλου,
Δημοσιογράφος - εθελόντρια των ΓτΚ 

Η Υγεία δεν είναι 
προϊόν πολυτελείας!
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Όπου υπάρχουν άνθρωποι…
Απολογισμός - Ανθρωπιστική κρίση 2011-2012
Η Ελλάδα, εδώ και ενάμισι χρόνο, βρίσκε-
ται σε μια κατάσταση πρωτοφανούς για τις 
τελευταίες δεκαετίες ανθρωπιστικής κρί-
σης. Όλοι οι δείκτες συνηγορούν πως απαι-
τείται άμεση ανάληψη κοινωνικής δράσης 
για να στηριχθούν οι πιο ευπαθείς και ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες. Οι Γιατροί του Κό-
σμου επέλεξαν μπροστά σε αυτές τις πρωτο-
φανείς δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πο-
λίτες αυτής της χώρας, να ενισχύσουν άπο-
ρες οικογένειες, παρέχοντας τους πέρα από 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υλική 
βοήθεια. Έτσι δημιουργήθηκε πιλοτικά στις 
αρχές Νοεμβρίου του 2011, ένα πρόγραμμα 
παροχής τροφίμων και ειδών ατομικής υγι-
εινής. Οι επωφελούμενοι του προγράμματος 
λάμβαναν σε μηνιαία βάση ένα οικογενεια-
κό πακέτο, το οποίο περιελάμβανε όσπρια, 
ζυμαρικά, ρύζι, γάλα, λάδι και κονσέρβες, η 
ποσότητα των οποίων καθοριζόταν από τον 
αριθμό των μελών της κάθε οικογένειας.

Επιπρόσθετα, οι οικογένειες, ανάλογα με τις ανάγκες 
τους, λάμβαναν είδη ένδυσης και υπόδησης, καθώς 
επίσης και είδη ατομικής υγιεινής. Αφού προηγήθηκε 
ενημέρωση του κοινού μέσω των Μ.Μ.Ε για τη διεξα-
γωγή αυτού του προγράμματος, οι οικογένειες απευ-
θύνονταν στην Κοινωνική Υπηρεσία της Οργάνωσης, 
εκφράζοντας το αίτημα τους για υλική βοήθεια. Οι δι-
καιούχοι προσέρχονταν, είτε κατευθείαν στο γραφείο 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας, είτε επικοινωνούσαν τηλε-
φωνικά με το αρμόδιο τμήμα. Και στις δυο περιπτώ-
σεις, οι επαγγελματίες του φορέα μας, ανταποκρίνο-
νταν στο αίτημα τους, ενώ παράλληλα συμπλήρωναν 
μια ειδική φόρμα, που αφορούσε στην κοινωνικοοι-
κονομική κατάσταση των οικογενειών. Η καταγραφή 
αυτή είχε ως σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές οικογένειες στην 
ελληνική κοινωνία. Το πρόγραμμα αυτό έλαβε χώρα 
στην Αθήνα, το Πέραμα, τη Θεσσαλονίκη, την Καβά-
λα και τα Χανιά, πόλεις στις οποίες δραστηριοποιού-
νται οι Γιατροί του Κόσμου. 

Το σύνολο των οικογενειακών πακέτων που διανεμή-
θηκαν ανέρχεται στα 5.644. Συνοπτικά καταγράφηκαν 
από το Νοέμβριο του 2011 έως το Φεβρουάριο του 
2012, 911 επωφελούμενες οικογένειες, δόθηκαν σε 
αυτές 3.644 πακέτα τροφίμων για διάστημα 4 μηνών, 
ενώ 2.000 πακέτα τροφίμων διανεμήθηκαν σε συλλό-
γους, ιδρύματα, φορείς παιδικής προστασίας, άλλες 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε Δήμους και Κοι-
νότητες ανά την Ελλάδα. 

Από τα αποτελέσματα της καταγραφής, είναι εμφανές 
ότι οι επωφελούμενοι του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος αντιμετωπίζουν μια πληθώρα προβλημάτων 
που σχετίζονται με τους παρακάτω τομείς.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματός μας προσέγ-
γισε τις υπηρεσίες μας στην Αθήνα σε ποσοστό 39.7% 
και στο Πέραμα σε ποσοστό 57%. Όσον αφορά το φύ-
λο των ατόμων που προσέρχονταν για βοήθεια, με-
γαλύτερο παρουσιάζεται το ποσοστό των γυναικών 
(63.1%) έναντι των ανδρών (36.9%). Οι περισσότερες 
οικογένειες, σε ποσοστό 28%, εμφανίζονται τετραμε-
λής. Ο τύπος της οικογένειας που κυριαρχεί στο 

δείγμα μας είναι η πυρηνική σε ποσοστό 38.7% και ακο-
λουθεί η μονογονεϊκή σε ποσοστό 20% και η εκτεταμέ-
νη οικογένεια σε ποσοστό 22.8%. Οι περισσότερες οικο-
γένειες έχουν τουλάχιστον 2 τέκνα σε ποσοστό 32.4%. 
Τα περισσότερα παιδιά των οικογενειών είναι ανήλικα 

σε ποσοστό 45.3%, έναντι των ενηλίκων που είναι μόλις 
18.1%. Όσον αφορά τον τύπο κατοικίας των περισσότε-
ρων οικογενειών του δείγματος, το 51.2% διαμένει σε 
ενοίκιο, ενώ αξιοσημείωτο παρουσιάζεται το ποσοστό 
όσων φιλοξενούνται από συγγενείς που αγγίζει το 16%. 
Οι περιοχές στις οποίες φαίνεται να διαμένουν οι δικαι-
ούχοι είναι το κέντρο της Αθήνας σε ποσοστό 21.6%, ο 
Πειραιάς σε ποσοστό 12.4% και το Πέραμα σε ποσοστό 
46.4%. Σε αντίθεση με το ποσοστό του 92.2% που ανα-
φέρουν ότι έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, παρουσιάζεται το 
59.9% όσων δήλωσαν ότι δεν έχουν θέρμανση. Επίσης, 
σημαντικό παρουσιάζεται το ποσοστό του 66.8% που 
ανέφεραν ότι δεν έχουν κανένα υποστηρικτικό δίκτυο, 
ενώ όσοι δήλωσαν ότι δέχονται βοήθεια από συγγενείς, 
σε ποσοστό 15.9% η βοήθεια αυτή είναι οικονομική. Το 
49.6% των παιδιών φαίνεται ότι φοιτούν κανονικά στο 
σχολείο, ενώ η σχολική διαρροή αγγίζει το 6.3%. Όσον 

αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων το 52% 
δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. 
Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας των γονέων φαίνε-
ται ιδιαίτερα προβληματική, αφού σε ποσοστό 42.7% 
για τους άνδρες και 60.6% για τις γυναίκες δηλώνουν 
άνεργοι. Και στις δυο περιπτώσεις, ο χρόνος παραμο-
νής χωρίς εργασία για τους γονείς φαίνεται ότι στο με-
γαλύτερο ποσοστό έχει διάρκεια άνω των 2 ετών. Σχε-
τικά με την κοινωνική ασφάλιση των οικογενειών, τό-
σο οι άνδρες σε ποσοστό 49.3%, όσο και οι γυναίκες σε 
ποσοστό 51.7% δηλώνουν ανασφάλιστοι. Το εισόδη-
μα των οικογενειών σε ποσοστό 59% σε μηνιαία βάση 
δεν ξεπερνά τα 300€. Τα ιατρικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι επωφελούμενοι του προγράμματός μας 
σε ποσοστό 32.2% αφορούν χρόνιες παθήσεις, ενώ τα 
κοινωνικά προβλήματα που μας ανέφεραν σε ποσοστό 
37.3% έχουν οικονομικό υπόβαθρο. 
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Δράσεις Απριλίου
Στις 2-6 Απριλίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μο-
νάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη σε νηπιαγω-
γεία και δημοτικά σχολεία του Δήμου Κατερίνης όπου 
έγινε οδοντιατρικός έλεγχος και ενημέρωση για την 
στοματική υγιεινή σε περισσότερα από 500 παιδιά.

Στις 3 Απριλίου οι παίκτες του NBA Πρέντραγκ Στο-
γιάκοβιτς, Τρέισι Μάρεϊ, Ασλεϊ Ρόμπινσον και Νίλ Μέ-
γιερ, οι οποίοι βρέθηκαν στη χώρα μας για να συμμε-
τάσχουν σε φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ κατά της 
εμπορίας ανθρώπινων οργάνων, επισκέφθηκαν τα 
γραφεία των Γιατρών του Κόσμου όπου προσέφεραν 
δώρα, αυτόγραφα και έπαιξαν με τα παιδιά που φιλο-

ξενούνται στο Ξενώνα της Oργάνωσης. Ξεναγήθηκαν, 
επίσης, σε όλο το κτίριο, στα ιατρεία, στο φαρμακείο 
και στην κοινωνική υπηρεσία.

Στις 7 & 8 Απριλίου οι Γιατροί του Κόσμου επισκέφτη-
καν το Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου στο νομό Ηλείας με 
εθελοντές γιατρούς (παθολόγο, καρδιολόγο, παιδία-
τρο, ορθοπεδικό), αλλά και φυσιοθεραπευτή οι οποί-
οι πραγματοποίησαν υπέρηχους, καρδιολογικές εξε-
τάσεις, καθώς και τεστ ΠΑΠ. Σκοπός αυτής της δρά-
σης ήταν η κάλυψη των ιατρικών αναγκών των κατοί-
κων της ευρύτερης περιοχής, που δεν μπορούν να κα-
λυφθούν από το Κέντρο Υγείας.

Το Περίπτερο των Γιατρών του Κόσμου λειτούργησε 
τις ημέρες του Πάσχα, απέναντι από την πλ. Κοραή, 
στη στάση μετρό Πανεπιστήμιο, όπου εθελοντές της 
Οργάνωσης ενημέρωναν το κοινό σχετικά με τα προ-
γράμματα και τις δράσεις των ΓτΚ.

Στις 23 Απριλίου οι Γιατροί του Κόσμου με τη βοή-
θεια του Πολεμικού Ναυτικού παρέδωσαν φαρμακευ-
τικό και αναλώσιμο υλικό στο Δήμο Αγαθονησίου για 
τον εφοδιασμό του φαρμακείου του Αγροτικού ιατρεί-
ου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοί-
κων του ακριτικού νησιού.

Στις 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικός 
ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Εθνικής Νέων και 
της ομάδας «Φίλοι Βαζέχα» στο Δημοτικό Γυμναστή-
ριο Σπάτων με στόχο τη στήριξη των προγραμμάτων 
εσωτερικού των Γιατρών του Κόσμου. Ο αγώνας πραγ-

ματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης Επαγγελ-
ματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Βριλησσίων. 

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 
Οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου συνέντευξη τύ-
που με θέμα τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί 
την Πρωτομαγιά στην «Τεχνόπολις» για την υποστή-
ριξη των ΓτΚ. Τη συναυλία διοργανώνουν από κοινού 

η ΕΡΤ, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ), η «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων και οι 
ΕnCardia. Ομιλητές ήταν: ο κ. Λάμπης Ταγματάρχης 
(Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ), ο κ. Γεράσιμος Νοτα-
ράς ( Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ), ο κ. Μάριος Στρόφαλης 
(εκπρόσωπος της «Τεχνόπολις»), ο κ. Νικήτας Κανάκης 
(Πρόεδρος των ΓτΚ), ο κ. Γιώργος Πουλίδης (Υπεύθυ-
νος επικοινωνίας της Συναυλίας) και ο κ. Κώστας Κων-
σταντάς (EnCardia).

Στις 24-25 Απριλίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή 
μονάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο νη-
πιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο του Δήμου Αμ-
φίκλειας-Ελάτειας του Νομού Φθιώτιδας όπου έγινε 
οδοντιατρικός έλεγχος και ενημέρωση για την στομα-
τική υγιεινή σε 170 παιδιά.

Στις 27 Απριλίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονά-
δα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο δημοτικό 
σχολείο του Δήμου Αγκιστρίου όπου έγινε οδοντια-
τρικός έλεγχος και ενημέρωση για την στοματική υγι-
εινή σε περίπου 60 παιδιά.
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Στο πολυϊατρείο μας στη Θεσσαλονίκη αυτόν το μήνα 
δέχθηκαν τις υπηρεσίες μας περίπου 1.500 ασθενείς, 
ενώ περίπου 300 οικογένειες υποστηρίχθηκαν σε είδη 
ρουχισμού και ελάχιστα τρόφιμα που ήταν και τα τε-
λευταία είδη πρώτης ανάγκης που διαθέσαμε.

Πραγματοποιήθηκε η έκθεση έργων του ΣΚΕΤΒΕ στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο. Η προσέλευση του κόσμου ξεπέ-
ρασε κάθε προσδοκία, καθώς η νέα μεγάλη γκαλερί 
του ινστιτούτου γέμισε πολίτες και ΜΜΕ. Λόγω της 
επιτυχίας και με διακοπή τη Μεγάλη Εβδομάδα, η έκ-
θεση πήρε παράταση και αντί για τις 8 έληξε στις 22 
του μήνα. Ο Γάλλος Πρόξενος με θερμότητα μίλησε 
για το έργο της Οργάνωσής μας, προέτρεψε όλους 
να μας βοηθήσουν και υπέγραψε με τον κο Φτίκα ένα 
συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ μας στα εγκαίνια 
της έκθεσης. Το ίδιο απόγευμα ο κος Άγιος έκανε μια 
εξαίρετη παρουσίαση και ομιλία για την εξέλιξη του 
εγκεφάλου στο καφέ της Επιστήμης στο χώρο του 
Γαλλικού Ινστιτούτου.

Την Παρασκευή 27 Απριλίου, στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
πραγματοποιήθηκε μια πριβέ βραδιά πλειοδοσίας σε 
εύπορους και επιφανείς πολίτες της Θεσσαλονίκης με 
σκοπό τη μεγαλύτερη διάθεση έργων για την ενίσχυ-
ση των σκοπών μας.

Ενημερώσαμε φοιτητές δημοσιογραφίας του ΑΠΘ για 
το έργο και τις ανάγκες μας στο πλαίσιο συνέντευξης 
για την προβολή μιας ΜΚΟ στην πόλη. Επίσης, μιλή-
σαμε στον ΕXTRA SPOR FM, στο ράδιο STAR της Χαλ-
κιδικής, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Χαλκιδι-
κή, στο Δημοτικό ραδιόφωνο, στο Μουσικό Γαλαξία, 
στην ARD κρατική ραδιοφωνία της Γερμανίας, στην 
εκπομπή της ΕΡΤ3 ‘’Έκτη Αίσθηση’’ σε επανάληψη, 
ενώ έχουμε πλέον επίσημη συνεργασία και προβολή 
μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών μαγκαζίνων, όπως 
το ηλεκτρονικό περιοδικό e-charity, το vivanews, το 
on-news, πρόταση από το festival.gr και προβολή από 
τις εφημερίδες Βήμα και Μακεδονία.

Πραγματοποιήσαμε δύο ενημερώσεις του κοινού για 
το έργο και τις ανάγκες μας στα Κύμινα Θεσσαλονί-
κης και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο για την 
ενημέρωση-ομιλία στις 26 Απριλίου, με θέμα «Όπου 
υπάρχουν άνθρωποι: Γιατροί του Κόσμου», υπό την αι-
γίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, ο πρόεδρος 
της συντονιστικής επιτροπής του γραφείου Θεσσα-

λονίκης κος Φτίκας συμμετείχε σε συνέντευξη τύπου 
με θέμα «Μια άλλη στρατηγική για το μεταναστευτι-
κό στην Ελλάδα» από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες, που πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα της ΕΣΗΕΜΘ.

Πραγματοποιήθηκαν δύο συγκεντρώσεις φαρμάκων 
που πλαισιώθηκαν από εθελοντές μας, η μία στην απο-
θήκη Γ στο λιμάνι στο πλαίσιο διοργάνωσης ενός οικο-
νομικού open market από την αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία Pillbox που μας προσέγγισε για άλλη μια χρο-
νιά προκειμένου να ενισχύσει το έργο μας και η δεύτε-
ρη απ΄ το Δήμο Κορδελιού-Εύοσμου για τρίτη φορά. 

Το stand μας στην Αριστοτέλους, κατά την περίοδο 
του Πάσχα, καλύφθηκε πλήρως με εξαιρετικούς εθε-
λοντές καθημερινώς όλη την ημέρα, οι οποίοι προώ-
θησαν προϊόντα της Οργάνωσης μας σε συμβολικές 
τιμές και κυρίως πασχαλιάτικες λαμπάδες, οι οποίες 
εντυπωσίασαν εφέτος! 

Επίσης, πραγματοποιήσαμε 2 επισκέψεις στον Δενδρο-
πόταμο στο πλαίσιο του προγράμματος «Δυτική Θεσ-
σαλονίκη», όπου παιδίατρος, γενικοί ιατροί και οδοντί-
ατρος εξέτασαν περίπου 120 ενήλικες και παιδιά και οι 
επισκέψεις θα συνεχίσουν μέχρι και τέλη Ιουλίου σε δι-
άφορους δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Τέλος, τη Δευτέρα 30 Απριλίου στο γραφείο μας στη 
Θεσσαλονίκη και στη διευθύντριά του Γκαρανέ Σοφία 
απονεμήθηκε βραβείο για τη μεγαλύτερη κοινωνική 
προσφορά και το σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο των 
Γιατρών του Κόσμου στην πόλη, στο πλαίσιο της ετή-
σιας απονομής των Βραβείων ΑΥΛΑΙΑ που πραγματο-
ποιήθηκαν στο θέατρο Αυλαία.

Δράσεις Απριλίου ΚΑβΑΛΑ

χΑΝΙΑ

Στις 2 Απριλίου το παράρτημα Καβάλας πραγματο-
ποίησε αποστολή στο ΕΕΕΚ στη Γεννησέα Ξάνθης, 
όπου εξετάστηκαν 30 παιδιά ηλικίας από 13 έως 23 
ετών από την παθολόγο Χαριτίνη Μελισσοπούλου 
που πάσχουν από νοητική στέρηση, αυτισμό και σύν-
δρομο Down.

Το τριήμερο, 5 με 7 Απριλίου χορηγήθηκε περίπτε-
ρο από το δήμο Καβάλας στην πλατεία Καπνεργάτη 
όπου γινόταν διανομή έντυπου υλικού και ενημέρω-
ση για τις δραστηριότητες της Οργάνωσης και συγ-
χρόνως πώληση προϊόντων για την οικονομική ενί-
σχυση του παραρτήματος.

Το διήμερο, 9 και 10 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε 
διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες του Δήμου 
Καβάλας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εμβολια-
σμός άπορων παιδιών με Enzerix και Valirix.

Το παράρτημα Καβάλας συμμετείχε, επίσης, στη δη-
μιουργία κοινωνικού ιατρείου-φαρμακείου στο δήμο 
Καβάλας σε συνεργασία με το δήμο Καβάλας, τη δη-
μωφέλεια, τον ιατρικό και το φαρμακευτικό σύλλογο.

Στις 5 Απριλίου ο εθελοντής Μουτσάκης Θεμιστοκλής 
μαζί με τον υπεύθυνο του γραφείου μας στα Χανιά, Γαττά 
Ηλία, συμμετείχαν σε ημερίδα που διοργάνωσε το ΕΠΑΛ 
Κισάμου για τον εθελοντισμό και την κοινωνική αλληλεγ-
γύη και παρουσίασαν τις δράσεις της Οργάνωσής.

Στις 7 Αρπριλίου στήθηκε περίπτερο στην Κεντρική 
Αγορά των Χανίων για την πώληση πασχαλινών λαμπά-
δων (που είχαν φτιάξει οι εθελόντριες της οργάνωσης).

Την ίδια ημέρα, η κ. Μουλουδάκη έλαβε μέρος στο 7ο 
κινηματογραφικό Φεστιβάλ που διοργάνωσε το 2ο Γε-
νικό Λύκειο Χανίων με θέμα την κοινωνική Αλληλεγ-
γύη και παρουσίασε τις δράσεις της Οργάνωσης.

Στις 12 Απριλίου η κ. Μουλουδάκη συμμετείχε σε συ-
νέντευξη τύπου με θέμα τη δημιουργία των κέντρων 
φιλοξενίας μεταναστών μαζί με άλλους κοινωνικούς 
φορείς της πόλης. Όλοι οι φορείς και οι ΓτΚ ήταν αρ-
νητικοί με τη δημιουργία των κέντρων που τα ονομά-
τισαν στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Στις 27 Απριλίου παρουσιάστηκε στο Εργατικό Κέντρο 
Χανίων η εμπειρία μας από το πολυϊατρείο σε εκδήλωση 
με θέμα πώς πλήττει η κρίση τους μετανάστες. Συμμετεί-
χαν ο Ιατρικός σύλλογος, το Στέκι των Μεταναστών και ο 
σύλλογος νοσοκομειακών γιατρών των Χανίων. 

Κατά τη διάρκεια του μήνα υποστηρίξαμε με τρόφιμα 
και ρούχα, οικογένειες της πόλης μας, καθώς και την 
Κοινωνική Κουζίνα. Επίσης, υποστηρίξαμε με φαρμα-
κευτικό υλικό το αστυνομικό τμήμα Γαλατά (τα φάρ-
μακα χορηγούνται για τους κρατούμενους των αγρο-
τικών φυλακών Αγιάς) και τις φυλακές του Αστυνομι-
κού τμήματος των Δικαστηρίων.

Το πολυϊατρείο μας επισκέφτηκαν και εξυπηρετήθη-
καν 227 ασθενείς και εμβολιάστηκαν 25 παιδιά.

Μετά από ενέργειες της εθελόντριας κ. Μουλουδάκη 
μας δόθηκε σεβαστό χρηματικό ποσό από την εται-
ρεία φαρμακευτικού υλικού COLOPLAST. Το ποσό αυ-
τό χρησιμοποιήθηκε για την αγορά εμβολίων.


