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Η Υγεία δεν είναι 
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Οι Πρόεδροι, Γενικοί Διευθυντές και Εθε-
λοντές του δικτύου των Γιατρών του Κό-
σμου 14 χωρών (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, 
Αγγλία, Βέλγιο, Σουηδία, Ολλανδία, Γερ-
μανία, Ελβετία, Ισπανία, Πορτογαλία, ΗΠΑ, 
Καναδά, Ιαπωνία), διαδηλώνουν στα Προ-
πύλαια σε συνέχεια της παγκόσμιας κα-
μπάνιας της Οργάνωσης.

Το δίκτυο των  Γιατρών του Κόσμου σε ένδειξη αλληλεγ-
γύης προς τον Ελληνικό λαό για τις δυσμενείς συνθήκες 
που αντιμετωπίζει η χώρα, επέλεξε για πρώτη φορά την 
Ελλάδα για τη διοργάνωση του Ετήσιου Διεθνούς Συμπο-
σίου του Φορέα. Το Συμπόσιο φιλοξενήθηκε στην Αθήνα 
στις 24/25 και 26 Μαίου 2012.  Το κύριο θέμα της συνά-
ντησης ήταν η παγκόσμια οικονομική κρίση , οι νέες συν-
θήκες που προκύπτουν και η στρατηγική προσέγγισης  
των ευπαθών ομάδων από τους Γιατρούς του Κόσμου.

Εν όψει της οικονομικής κρίσης, πολλές κυβερνήσεις 

κρατών-μελών της ΕΕ έχουν προβεί σε περικοπές στους 
τομείς της υγείας και της πρόνοιας, παρά το γεγονός πως 
όλο και περισσότεροι πολίτες έχουν ανάγκη από κρατική 
πρόνοια. Μέσω αυτής της εκδήλωσης, οι ΓτΚ παρουσία-
σαν 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 αφορά την 
ιλαρά, το AIDS, την ηπατίτιδα και τη φυματίωση, ασθένειες 

που  εμπίπτουν στη διαταγή της ΕΕ, προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η πρόσβαση στη θεραπεία τους.

•  Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και προστασίας από 
απέλαση σε μη καταγεγραμμένους μετανάστες οι οποίοι πά-
σχουν από σοβαρές ασθένειες και οι οποίοι δεν  έχουν πρό-
σβαση σε επαρκή υγειονομική περίθαλψη στη χώρα καταγω-
γής 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 θάνατο.
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PeramaDoc

Ένα web documentary για το Πολυιατρείο Περάματος:

μια εμπειρια ζωής
Τον Οκτώβριο του 2011 σε μια συνάντηση της 
εθελοντικής ομάδας επικοινωνίας των ΓτΚ, 
που μόλις είχε δημιουργηθεί, «έπεσε» η ιδέα 
να κάνουμε ένα web documentary για τη δρά-
ση του Πολυιατρείου στο Πέραμα. Με απίστευ-
τα ελάχιστα τεχνικά μέσα (ας είναι καλά η φω-
τογραφική μηχανή και κάμερα του Χρήστου 
Σαρρή) αλλά με πολύ μεγάλη διάθεση να απο-
τυπώσουμε την προσφορά των ΓτΚ σε συναν-
θρώπους που βρέθηκαν απότομα και βίαια σε 
κατάσταση πραγματικής εξαθλίωσης, επισκε-
φθήκαμε το Πολυιατρείο για πρώτη φορά. 

Και η ωριμότητα του βιώματος ήρθε αμέσως. 

Δεν αργήσαμε να διαπιστώσουμε ότι πίσω από τις εκκλή-
σεις του Ν. Κανάκη για παιδικά εμβόλια και φάρμακα, τις  
διηγήσεις του Γ. Γιαννακόπουλου για τα περιστατικά που 
συγκινούν, τις προσπάθειες της Ε. Θάνου για χορηγίες, 
οι αποδέκτες  ήταν αυτά τα ξαφνιασμένα ακόμα πρόσω-
πα που υπομονετικά περίμεναν να εξεταστούν από τους 
εθελοντές γιατρούς και να πάρουν τα φάρμακά τους. Την 
ώρα που παρακολουθούσαμε την Α. Λιανού να τους υπο-
δέχεται και να παίρνει το ιστορικό τους για το αρχείο, δια-
πιστώναμε ότι οι δείκτες ανεργίας, τα ποσοστά φτώχειας 
και όλοι εκείνοι οι αριθμοί που είχε αναλάβει να αναζητή-
σει η Βίκυ Καραμουσάλη στην απαιτούμενη έρευνα μας, 
είχε το πρόσωπο απελπισμένων γονιών, ανυποψίαστων 
παιδιών, πικραμένων ηλικιωμένων. 

Οι διηγήσεις της ζωής τους έχουν ξεκινήσει να καταγρά-
φονται και θα συνεχιστούν όσο ακόμα χρειάζεται. Κανείς 
δεν ξέρει πότε θα τελειώσουμε. Για μας όμως ένα πράγ-
μα είναι σίγουρο. Αυτό που ζούμε είναι κάτι που δεν πρό-
κειται να σβήσει από τη μνήμη μας και που με μεγάλη θλί-
ψη θα το σκεφτόμαστε μετά από χρόνια όταν η χώρα ορ-
θοποδήσει.

Αυτά τα απελπισμένα βλέμματα γεμάτα ενοχές για την κα-
ταβαράθρωση της ζωής τους, αυτά τα λόγια γεμάτα πεί-
σμα που δεν παραδίδονται στην άβυσσο που ανοίγεται 
μπροστά τους αλλά αρπάζονται από το χέρι που απλώνε-
ται μπροστά τους για να κρατηθούν σήμερα, αύριο, με-
θαύριο, μετά έχει ο Θεός, αυτά τα εκατοντάδες πρόσω-
πα της φτώχειας θα έρχονται στον νου μαζί με τα άλλα 
εκατοντάδες πρόσωπα που με φροντίδα, έγνοια και πε-
ρίσσευμα αγάπης έρχονται με τα χέρια γεμάτα φάρμακα, 
τρόφιμα και ότι άλλο κρίνουν ότι μπορεί να ανακουφίσει 
τον πόνο των άλλων.  

Με το πέρασμα του χρόνου οι δυσκολίες θα περάσουν, 
αυτό που θα μείνει όμως είναι μια βαθειά ικανοποίηση για 
μια Οργάνωση που στηρίχτηκε σε όλους αυτούς τους αν-
θρώπους που δεν επέτρεψαν να κυριαρχήσει η αδιαφο-
ρία ή το μίσος στην κοινωνία αλλά στάθηκαν με ψυχή δί-
πλα σ’ αυτούς που προσπαθούσαν να συνεχίσουν τη ζωή 
τους με αξιοπρέπεια. 

Ίσως ακούγεται κοινότυπο αλλά μια τέτοια εμπειρία σε αλ-
λάζει ως άνθρωπο, σε κάνει σίγουρα Καλύτερο Άνθρω-
πο. Και αυτό ίσως είναι το κυριότερο από τα παράπλευρα 
οφέλη μιας Ανθρωπιστικής Οργάνωσης. 

http://www.youtube.com/watch?v=xLlb1BbBIdk&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=c-xk8xVeg-U&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=6uzE8KRPK2s&feature=share

Κατερίνα Παναγιωτοπούλου
Εθελόντρια των ΓτΚ/Τμήμα Επικοινωνίας
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Διεθνής Σύνοδος του δικτύου
«Γιατροί του Κόσμου»
Όλες οι αντιπροσωπείες του δικτύου «Γιατροί 
του Κόσμου» συναντήθηκαν, πρώτη φορά στην 
Αθήνα, σε ένδειξη αλληλεγγύης, για τη διεξαγω-
γή της ετήσιας Διεθνούς Συνόδου (24-26 Μαΐου 
2012). Την πρώτη μέρα (24 Μαΐου) οι εργασίες 
της Συνόδου ήταν ανοικτές στο κοινό. 

Αρχικά στις 14:00, οι Πρόεδροι των ΓτΚ Γαλλίας, Ισπανίας 
και Ελλάδας, Olivier Bernard, Alvaro Gonzales και Νική-
τας Κανάκης παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην κρίσιμη κατάσταση των ευάλωτων 
κοινωνικών στρωμάτων ενόψει της οικονομικής ύφεσης 
και των πολιτικών λιτότητας. 

Ο Olivier Bernard αναφέρθηκε στο αίτημα των ΓτΚ προς 
την Ε.Ε. για «ελεύθερη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη για κάθε ευρωπαίο πολίτη».

Ο Alvaro Gonzales παρουσίασε τα σκληρά μέτρα περικο-
πών που σχεδιάζονται στη χώρα του στον τομέα της υγείας.

Ο Νικήτας Κανάκης επεσήμανε τη ραγδαία αύξηση του 
αριθμού αυτών που επισκέπτονται τα πολυιατρεία (30.000 
για το 2011) και το υψηλό ποσοστό των Ελλήνων (40%). 

Στις 18:00, πραγματοποιήθηκε στρογγυλό τραπέζι με θέ-
μα «Το Δικαίωμα στην Υγεία στα χρόνια της νέας φτώ-
χειας» με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πανεπιστημια-
κού και ιατρικού κόσμου. Όλες οι παρουσιάσεις συνέκλι-
ναν στη διαπίστωση της συνεχούς αποδυνάμωσης του δι-
καιώματος των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας τό-

σο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όλοι 
συμφώνησαν ότι το δίχτυ ασφαλείας είναι υποχρέωση 
της κοινωνίας απέναντι σε όλους τους πολίτες της.

Τέλος, ομάδα εθελοντών παρουσίασε, στον προαύλιο 
χώρο του Πανεπιστημίου, δρώμενο με τίτλο «Η υγεία δεν 
είναι πολυτέλεια». 

Κατερίνα Παναγιωτοπούλου
Εθελόντρια των ΓτΚ/ Τμήμα Επικοινωνίας
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αθηνα

καβαλα

Δράσεις Μαΐου
Την Πρωτομαγιά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία, στο Γκάζι, η συναυλία με σύνθημα «Στην κρίση απα-
ντάμε με αλληλεγγύη», όπου διοργάνωσαν η ΕΡΤ, το Κέ-
ντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), η «Τε-
χνόπολις» του Δήμου Αθηναίων και το ελληνικό συγκρό-
τημα «ΕnCardia», για την στήριξη των Γιατρών του Κό-
σμου. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική, κα-
θώς χιλιάδες Αθηναίοι κατέκλυσαν την «Τεχνόπολη» του 
Δήμου Αθηναίων προσφέροντας ένα κουτί γάλα και φάρ-
μακα. Το φαρμακευτικό υλικό που συγκεντρώθηκε καλύ-
πτει τις ανάγκες των πολυιατρείων των Γιατρών του Κό-
σμου για περισσότερο από ένα εξάμηνο, καθώς επίσης 
περισσότερα από 10.000 κουτιά γάλα και μεγάλες ποσό-
τητες τροφίμων και παιδικών τροφών θα διατεθούν από 
τους Γιατρούς του Κόσμου σε άπορες οικογένειες. 

Στις 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ομιλία και ενημέρωση 
για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές του ΤΕΕ Ειδικής 
Αγωγής Α’ βαθμιας Εκπαίδευσης στην Εύβοια, από την 
κοινωνική λειτουργό της Οργάνωσης, Ρετινιώτη Νάνσυ. 

Από τις 4-20 Μαϊου οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν 
στην 35η έκθεση βιβλίου που πραγματοποιήθηκε στο Πε-
δίον του Άρεως όπου εθελοντές της Οργάνωσης διέθε-
σαν στο κοινό ενημερωτικό υλικό των ΓτΚ σχετικά με τα 
προγράμματα και τις δράσεις της Οργάνωσης.

Στις 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της εικα-
στικής έκθεσης «Βλάβες», όπου 9 σύγχρονοι δημιουργοί 
διερεύνησαν την «βλάβη» της εποχής μας με έργα φτιαγ-
μένα ειδικά για την έκθεση, ο καθένας με το προσωπι-
κό του ιδίωμα. Συμμετείχαν: Θοδωρής Βερονίκης (Φω-
τογραφία), Μυρτώ Βουνάτσου & Στέλιος Ντεξής (Βίντε-
ο-Εγκατάσταση), Βαγγέλης Γεραλέξης (Φωτογραφία), 
Γιάννης Γιαννακόπουλος (Φωτογραφία/instagram), Κώ-
στας Κουρτίδης (Φωτογραφία), Φωτεινή Πούλια (Σχέδιο), 
Χρύσανθος Σωτηρόπουλος (Ζωγραφική), Έφη Φουρίκη 
(Βίντεο-Εγκατάσταση). Η έκθεση φιλοξενήθηκε στον και-
νούργιο χώρο του Metapolis μέχρι τις 31 Μαΐου και πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Γιατρών του Κόσμου.

Στις 14-18 Μαΐου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονάδα 
«Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη σε Δημοτικά σχολεία 
στο Νομό Ηρακλείου της Κρήτης, καθώς και τον καταυλι-
σμό τσιγγάνων στην Ν. Αλικαρνασσού, όπου έγινε οδοντι-
ατρικός έλεγχος και ενημέρωση για την στοματική υγιεινή 
σε περισσότερα από 1.060 παιδιά. 

υγεία και την ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

Στις 15 Μαΐου στις εγκαταστάσεις των Γιατρών του Κό-
σμου στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε η ομάδα του 
goodchannel.gr, όπου παρέδωσε τρόφιμα, τα οποία εθε-
λοντικά συγκέντρωσαν οι υπάλληλοι της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Στις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθε-
σης ζωγραφικής του Paul Walker με τίτλο «Interval». Η έκ-
θεση περιελάμβανε 70 έργα - ζωγραφική, χαρακτική και 
κατασκευές - που έγιναν στην Ελλάδα από το 1995 ώς 
και το 2011. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο χώρο STORMY 
μέχρι τις 2 Ιουνίου και μέρος των εσόδων διατέθηκε για 
τους σκοπούς των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας.

Στις 19 Μαΐου, το τμήμα Καβάλας πραγματοποίησε απο-
στολή στους Ποταμούς του Δήμου Νευροκοποίου του Νο-
μού Δράμας, με δύο ειδικότητες γιατρών. Ο καρδιολόγος 
εξέτασε 21 ασθενείς και ο ορθοπεδικός 24. Έγιναν αλλα-
γές στη φαρμακευτική αγωγή ορισμένων ασθενών και μία 
επείγουσα παραπομπή στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. 

Επίσης, συγκεντρώθηκαν φάρμακα και στάλθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη για το εκεί υπάρχον πολυιατρείο.

Κατά τη διάρκεια του μήνα, ήταν καθημερινή η βοήθεια εθε-
λοντών της Οργάνωσης στο κοινωνικό ιατρείο-φαρμακείο 
του Δήμου Καβάλας, ενώ τέλος πραγματοποιήθηκε εμβο-
λιασμός απόρων παιδιών από γιατρούς της Οργάνωσης, με 
εμβόλια τα οποία είναι χορηγία του ομίλου Inner Wheel.

Στις 15 Μαΐου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογέ-
νειας, τo Παίδων ΜΗΤΕΡΑ για μία ακόμα φορά, συνεχίζο-
ντας το πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού για παιδιά, σε συ-
νεργασία με τους «Γιατρούς του Κόσμου» στο Πέραμα, πα-
ρέδωσε συνοδεία ασθενοφόρου, 90 βασικά εμβόλια 3 δι-
αφορετικών κατηγοριών (ανεμοβλογιάς, μηνιγγητιδόκοκ-
κου και πνευμονιόκοκκου). Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα 
δωρεάν εμβολιασμού για τα παιδιά που εξυπηρετούνται στο 
Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στο Πέραμα, ξεκίνησε 
το Δεκέμβριο του 2011 με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες 
των παιδιών που -λόγω της οικονομικής κρίσης- έχουν χά-
σει το βασικότερο δικαίωμά τους: αυτό της πρόσβασης στην 

Στις 18 Μαΐου οι εργαζόμενοι της εταιρείας Novartis 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων της εταιρείας 
Alcon, με αφορμή τη φετινή «Ημέρα Εθελοντικής Κοι-
νωνικής Προσφοράς», προσέφεραν εθελοντική εργασία 
στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου στην Αθήνα όπου 
ταξινόμησαν φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα, καθώς επί-
σης μια άλλη ομάδα προσέφερε μια ευχάριστη ημέρα στα 
παιδιά του Ξενώνα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

Στις 21 & 22 Μαΐου η κινητή μονάδα «Ρομά» επισκέφθη-
κε το 7ο Δημοτικό σχολείο «Νέα Ζωή» στον Ασπρόπυρ-
γο Αττικής και προχώρησε σε εμβολιασμό και παιδιατρική 
εξέταση στα παιδιά της Α’ έως της Ε’ Δημοτικού.

Στις 23 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ομιλία και ενημέρωση 
για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές του Μπενάκειου 
Παιδικού Ιδρύματος από την εθελόντρια της Οργάνωσης, 
Παναγιωτοπούλου Στέλλα.

Στις 24-26 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Σύνο-
δος των Γιατρών του Κόσμου για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα με τη συμμετοχή όλων των αντιπροσωπειών του δι-
κτύου, από 14 χώρες (Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία, Αγ-
γλία, Αργεντινή, Καναδά, Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτεί-
ες Αμερικής). Για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία μίλη-
σαν σε συνέντευξη τύπου οι πρόεδροι των ΓτΚ Γαλλίας, 
Ισπανίας και Ελλάδας, Olivier Bernard, Alvaro Gonzalez 
και Νικήτας Κανάκης, αντίστοιχα, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 24 Μαΐου στο Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών με στόχο να μεταφέρουν το μήνυ-
μα ότι «Η Υγεία δεν είναι Πολυτέλεια».

Στις 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο 2ο Ποδηλατικός Γύ-
ρος Περάματος του οποίου την ιατρική κάλυψη είχαν οι 
Γιατροί του Κόσμου με την πολύτιμη συνεργασία της Εθε-
λοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων, ΕΔΟΚ. 

Από τις 28 Μαΐου - 1 Ιουνίου η παιδο-οδοντιατρική κι-
νητή μονάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη σε Νηπι-
αγωγεία και Δημοτικά σχολεία στο Νομό Ιωαννίνων, όπου 
έγινε οδοντιατρικός έλεγχος και ενημέρωση για την στο-
ματική υγιεινή σε περισσότερα από 450 παιδιά. 

Στις 29 Μαΐου η κινητή μονάδα «Ρομά» επισκέφθηκε το 
7ο Δημοτικό σχολείο «Νέα Ζωή» στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής και προχώρησε σε εμβολιασμό και παιδιατρική εξέτα-
ση στα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού.

Στις 30 Μαΐου η Κινητή Ιατρική Μονάδα των ΓτΚ «Νοιά-
ζομαι για την Υγεία μου» πραγματοποίησε επίσκεψη στο 

δήμο Ασπροπύργου όπου πρόσφερε τη δυνατότητα ιατρι-
κών εξετάσεων στις ειδικότητες γενικής ιατρικής και γυ-
ναικολόγου σε άνεργους κ άπορους.

Στις 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ομιλία και ενημέρωση 
για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές του 9ο Δημοτικού 
Νίκαιας από την εθελόντρια της Οργάνωσης, Παναγιωτο-
πούλου Κατερίνα.
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θεσσαλονικη

χανια

Δράσεις Μαΐου

Το μήνα Μάιο τις υπηρεσίες του πολυϊατρείου μας στη Θεσ-
σαλονίκη δέχτηκαν 1.295 περιστατικά, πραγματοποιήθηκαν 
192 εμβολιασμοί και δόθηκαν σε 714 ασθενείς φάρμακα 

Την Πρωτομαγιά είχαμε παρουσία με μέλος μας από τα Ν. 
Μουδανιά και πιο συγκεκριμένα την κα Μαγουνάκη, σε πο-
λιτιστική εκδήλωση που διοργάνωσε ο σύλλογος ενοικια-
ζομένων δωματίων ‘’Άμμων Ζευς’’. Η κα Μαγουνάκη κα-
τάφερε να διαθέσει όλα τα είδη προς πώληση και να ενημε-
ρώσει τους παρευρισκόμενους για τη δράση μας.

Επίσης, στα Ν. Μουδανιά πραγματοποιήθηκε το πρώτο 
φιλανθρωπικό τουρνουά μπάσκετ, παίδων, του οποίου τα 
έσοδα διατέθηκαν στην Οργάνωση μας. Οι ομάδες που 
συμμετείχαν βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή τους, ενώ την 
πρωτιά κατέκτησε η ομάδα του Μαντουλίδη. Ο προπονη-
τής και διοργανωτής κύριος Αλέξανδρος Παναγιωτόπου-
λος σκοπεύει να καθιερώσει το τουρνουά σε ετήσια βάση.

Στις 3 Μαΐου 2012 επισκέφθηκε τα γραφεία της Οργά-
νωσης, ομάδα δημοσιογράφων του BBC. Δόθηκε συνέ-
ντευξη από εθελοντές για τις δράσεις της Οργάνωσης και 
ακούστηκαν από ασθενείς μας, Έλληνες, που περιθάλπο-
νται από τους Γιατρούς του Κόσμου, οι ιστορίες τους, το 
πώς δηλαδή δεν έχουν πια εργασία και ασφάλιση. Ήταν 
πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Ακούσαμε από το στόμα 
των παθόντων πράγματα που μέχρι σήμερα δεν είχε δο-
θεί η ευκαιρία να ειπωθούν.

Στις 4 Μαΐου 2012 ομάδα εθελοντών γιατρών (κος Γαλά-
νης, κα Μουλουδάκη, κος Σολάκης) επισκέφτηκε την παλιά 
Ηλεκτρική όπου φιλοξενούνται από τον δήμο, άστεγοι και 
προσφέρθηκε νοσηλεία σε όλους όσους στεγάζονταν εκεί.

Στις 11 Μαΐου 2012 έγινε επίσκεψη μαθητών του 4ου γυ-
μνασίου Χανίων στα γραφεία μας, στο πλαίσιο του μαθή-
ματος poverty project. Οι μαθητές είχαν μαζέψει φάρμα-
κα που μας τα έδωσαν και στη συνέχεια συζήτησαν μαζί 
μας για τον εθελοντισμό και τις δράσεις της Οργάνωσης. 
Θεωρούμε ότι η ενημέρωση των νέων είναι πολύ σημα-
ντική γιατί μαθαίνουν για τον εθελοντισμό. Μαθαίνουν ότι 
στη ζωή υπάρχει δυνατότητα και υποχρέωση να προσφέ-
ρεις και όχι μόνο να απολαμβάνεις. Έτσι, τίθενται και τα 
θεμέλια για τη μετέπειτα δράση τους.

Στις 11 Μαΐου 2012 οι εθελοντές γιατροί κος Γαλάνης, 
κα Καραγιώργου, κα Μουλουδάκη και κος Χαραλαμπά-
κης επισκέφθηκαν τις αγροτικές φυλακές Αγιάς. Τους 
υποδέχθηκαν όλοι με μεγάλη θέρμη. Μέσα σε ένα φιλι-
κό κλίμα και σε ένα πολύ καλά επανδρωμένο ιατρείο εξέ-
τασαν τους ασθενείς. Οι τρόφιμοι και το προσωπικό μας 
υποδέχτηκαν με χαρά και εμείς από την πλευρά μας υπο-
σχεθήκαμε πως θα βρισκόμαστε δίπλα τους, όποτε μας 
χρειαστούν. Φεύγοντας έδωσαν δώρο, στον κάθε ένα 
μας, ένα μάτσο πολύχρωμα τριαντάφυλλα κομμένα από 

υπηρεσίες μας, καθώς επίσης και για θέματα πρόληψης 
και υγείας που τους αφορούν.

Μετά από έκκληση της Αντιδημαρχίας εθελοντισμού του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, για συμμετοχή ενός εθελοντή-
εκπροσώπου της Οργάνωσης μας στην λαμπαδηδρομία 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 13 Μαΐου, την 
τιμή να  λάβει μέρος είχε ο εθελοντής μας κος Τουμπέλη 
Αλέξανδρος, νοσηλευτής. Στην λαμπαδηδρομία συμμετεί-
χαν 22 εθελοντές, μεταξύ των οποίων η κα Πατουλίδου, 
ο κος Μελλισανίδης, κ.α. Στην τελετή λήξης ευχαρίστησαν 
όλους τους εθελοντές ονομαστικά και αναφέρθηκαν με 
ιδιαίτερα τιμητικά λόγια στο έργο των Γιατρών του Κόσμου.

Λάβαμε συνολικά 400 εμβόλια (ενάντια στις λοιμώξεις του 
πνευμονιόκοκκου και μηννυγγιτιδόκοκκου) από την Φιλό-
πτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, απ’ όπου για 
τρίτη φορά στηρίζεται το πολυϊατρείο μας με μεγάλες πο-
σότητες εμβολίων και τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό.

Την Παρασκευή 18 Μαϊου, 20 εθελοντές της εταιρείας 
NOVARTIS & ALCO, λόγω της ημέρας του εθελοντισμού, 
επισκέφτηκαν τον χώρο μας με σκοπό την παροχή εθελο-
ντικής εργασίας. Η εμπειρία για όλους, σύμφωνα με τα 
λεγόμενα τους, ήταν μοναδική καθώς τους δόθηκε η ευ-
καιρία να κάνουν διαλογή φαρμάκων και ρουχισμού, να 
βοηθήσουν τον παθολόγο, να διευκολύνουν το έργο της 
υποδοχής ασθενών, να πραγματοποιήσουν διοικητικές 
εργασίες στην υποδοχή και στην γραμματεία και να ενη-
μερωθούν καλύτερα και για το δικό μας έργο.

Ξεκινήσαμε ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυ-
χολογικής υποστήριξης σε μέλη του σωματείου ΕΚΠΟΙ-
ΖΩ, η πλειοψηφία των οποίων τυγχάνει να είναι και πε-
ριστατικά του πολυϊατρείου μας. Οι συνεδρίες αφορούν 
άτομα ή νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν σοβαρά βιοπορι-
στικά προβλήματα λόγω χρεών προς τράπεζες.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε νηπιαγωγείο της Σταυρού-
πολης, όπου δύο εθελοντές μας έκαναν μια γλυκιά ενημέ-
ρωση σε παιδάκια για την Οργάνωση και τον εθελοντισμό. 
Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και «κάλυψαν» με τις αγκαλιές και 
τα φιλιά τους δύο εθελοντές μας. Επίσης, στον Άγιο Αθανά-
σιο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε, επίσης, ενημέρωση 
σε προγραμματισμένη συγκέντρωση των κατοίκων από την 
ομάδα εθελοντών του Αγίου Αθανασίου. Οι εθελοντές ενη-
μέρωσαν για το έργο και τις ανάγκες μας. Επίσης, υπήρξε 
ενημέρωση για θέματα πρόληψης, μεταδοτικά νοσήματα, 
κ.α από εθελοντή μας ιατρό, τον κο Αθανάση Παναγιώτη. Οι 
παρευρισκόμενοι συγκέντρωσαν φάρμακα από λίστα με ελ-
λείψεις που τους είχαμε κοινοποιήσει.

Επιπλέον, ο κος Μέγας και ο ιατρός κος Αθανάσης, πα-
ρευρέθησαν στο κοινωνικό παντοπωλείο ΜΑΖΙ, μετά από 
πρόσκληση που δεχτήκαμε από το Δ.Σ προκειμένου να 
ενημερώσουμε για τη δράση μας, αλλά και να εξετάσου-
με μαζί με την εταιρεία φοιτητών ιατρικής Ελλάδος ορι-
σμένα περιστατικά που υποστηρίζονται από το ΜΑΖΙ.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Δυτική Θεσσαλονίκη» με την 
χορηγία των Ελληνικών Πετρελαίων. Οι επισκέψεις που 
πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές, όπως ο Εύοσμος, το 
Κορδελιό και τα Διαβατά έδωσαν την ευκαιρία στους δη-
μότες των συγκεκριμένων περιοχών, να εξεταστούν από 
τους εθελοντές ιατρούς μας, να ενημερωθούν για τις 

το περιποιημένο κήπο τους. Δεν ξεχάσαμε να γευτούμε 
και να πάρουμε μαζί μας τα υπέροχα αρτοσκευάσματα 
που οι ίδιοι μας πρόσφεραν..

Στις 16 Μαΐου 2012 ομάδα με τους εθελοντές κο Γαλά-
νη, κο Διονυσόπουλο, κα Μουλουδάκη και κα Σολάκη 
επισκέφθηκε το Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας Κισάμου, 
όπου ενημέρωσαν μαθητές και παρευρισκόμενους για 
τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Χαρήκαμε που 
είδαμε ανθρώπους ανόμοιους μεταξύ τους να μετέχουν 
στο σχολείο αυτό και να απολαμβάνουν την δεύτερη ευ-
καιρία που τους έδωσε η ζωή. Το ακροατήριο, αν και δι-
αφορετικών ηλικιών και βιωμάτων, με πολύ ενδιαφέρον 
παρακολούθησε την πληροφόρηση για θέματα που κάπο-
τε ήταν ταμπού και έξω από τη σφαίρα της καθημερινής 
ζωής και συζήτησης… Μια δεύτερη ευκαιρία λοιπόν στην 
γνώση, στην πληροφόρηση, στην προφύλαξη..

Στις 16 Μαΐου 2012 η εθελόντρια κα Καμισάκη Στέλλα 
πήγε στο 4ο Γυμνάσιο Χανίων, όπου στο πλαίσιο της πα-
ρουσίασης των projects από τους μαθητές, συνομίλησε 
με τους παρευρισκόμενους και τους παρουσίασε την Ορ-
γάνωση και τη δράση της.

Στις 26 Μαΐου 2012 οι εθελοντές κος Διονυσόπουλος, 
κα Καραγιώργου και κα Μουλουδάκη, πήγαν στο Ηρά-
κλειο όπου συναντήθηκαν με την κινητή μονάδα νοση-
λείας ΛΗΤΩ και παρείχαν ιατρική και οδοντιατρική νοση-
λεία σε σχολεία χωριών του Ηρακλείου και καταυλισμούς 
Ρομά. Μίλησαν, επίσης, στα παιδιά και τους έδωσαν συμ-
βουλές για την στοματική υγιεινή .

Στις 23 Μαίου η εθελόντρια κα Μουλουδάκη συμμετείχε 
με άλλες συλλογικότητες των Χανίων στην επίσκεψη οικί-
ας εγχειρισμένου στα μάτια, που του είχαν κόψει το ρεύ-
μα λόγω μη πληρωμής του χαρατσιού. Οι συμμετέχοντες 
προχώρησαν στην επανασύνδεση του ρεύματος.

Εκτός των παραπάνω συγκεκριμένων δράσεων υποστη-
ρίξαμε σε όλη τη διάρκεια του μήνα οικογένειες της πό-
λης μας με τρόφιμα και ρούχα.

Δημοσιεύουμε σχόλια απόψεις και κάνουμε αναφορά 
στις δράσεις μας κάθε Τετάρτη με ολοσέλιδη δημοσίευ-
ση στην τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα νέα».

Κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μήνα ενημερώνουμε 
τους Χανιώτες για τα νέα μας μέσα από τη ραδιοφωνική 
συχνότητα του τοπικού σταθμού «Δίκτυο FM».

Συνολικά, μέσα στον μήνα Μάιο νοσηλεύσαμε και χορηγή-
σαμε φάρμακα σε 317 ασθενείς και εμβολιάσαμε 17 παιδιά.
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που στόχο είχε την προσέγγιση χρηστών στο δρόμο με τη 
συνοδεία κινητής ιατρικής μονάδας των Γιατρών του Κό-
σμου για ιατρική περίθαλψη, καθώς επίσης πραγματοποι-
ήθηκαν εξετάσεις HIV και ηπατίτιδας.

Από τις 26-29 Ιουνίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μο-
νάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη σε χωριά του νο-
μού Γρεβενών, όπου έγινε οδοντιατρικός και παιδιατρικός 
έλεγχος στα παιδιά της περιοχής.

Στις 26-30 Ιουνίου οι Γιατροί του Κόσμου, για τέταρ-
τη συνεχόμενη χρονιά, συμμετείχαν στο Athens Fringe 
Festival, με ένα φωτογραφικό μεταβλητό δρώμενο με 
τίτλο: «Ανάμεσά μας» από την Φωτογραφική Ομάδα 
METAPolis. Mια παρουσίαση που πλαισιώνει τις δράσεις 
των ΓτΚ στην Ελλάδα. 

Στις 6-7 Ιουνίου η Κινητή Ιατρική Μονάδα των Γιατρών του 
Κόσμου επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Μα-
κρακώμης όπου πραγματοποιήθηκε οθφαλμολογικός και 
παιδιατρικός έλεγχος στους μαθητές του σχολείου.

Στις 7 Ιουνίου η κινητή μονάδα «Ρομά» επισκέφθηκε το 12ο 
Δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου και προχώρησε σε παιδια-
τρική εξέταση και εμβολιασμό των μαθητών του σχολείου.

Στις 8 Ιουνίου η κινητή μονάδα «Ρομά» επισκέφθηκε το 
7ο Δημοτικό σχολείο «Νέα Ζωή» στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής και προχώρησε σε παιδιατρική εξέταση και εμβολια-
σμό των μαθητών του σχολείου.

Στις 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συναυλία στην πόλη 
D�sseldorf της Γερμανίας με σκοπό τη συγκέντρωση χρη-
ματικού ποσού που θα διατεθεί για την αγορά φαρμάκων 
και την κάλυψη των αναγκών των πολυιατρείων των ΓτΚ. 

Στις 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ομιλία και ενημέρω-
ση για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές του 3ου Δημο-
τικού Ηλιούπολης, από την εθελόντρια της Οργάνωσης, 
Παναγιωτοπούλου Στέλλα.

Την ίδια μέρα, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ανταποκρι-
νόμενοι στις εκκλήσεις των συναδέλφων Γιατρών από το 
Ψυχιατρείο της Λέρου απέστειλαν άμεσα επισιτιστική βο-
ήθεια στήνοντας μια γέφυρα ανθρωπιάς.

Στις 11-12 Ιουνίου η Κινητή Ιατρική Μονάδα των Γιατρών 
του Κόσμου επισκέφθηκε καταυλισμό τσιγγάνων στα 
Φάρσαλα, όπου πραγματοποιήθηκε οθφαλμολογικός και 
οδοντιατρικός έλεγχος σε παιδιά και ενήλικες Ρομά.

Στις 13 Ιουνίου η Κινητή Ιατρική Μονάδα των Γιατρών 
του Κόσμου επισκέφθηκε την Λάρισα και συγκεκριμένα 
το Νηπιαγωγείο «Στέγη» όπου πραγματοποιήθηκε οθφαλ-
μολογικός και οδοντιατρικός έλεγχος στους μαθητές του 
νηπιαγωγείου.

αθηνα

Δράσεις Ιουνίου
Κολωνία της Γερμανίας με σκοπό τη συγκέντρωση χρη-
ματικού ποσού που θα διατεθεί για την αγορά φαρμάκων 
και την κάλυψη των αναγκών των πολυιατρείων των ΓτΚ. 

Στις 20 Ιουνίου η κινητή μονάδα «Ρομά» επισκέφτηκε τον 
καταυλισμό του Σοφού στον Ασπρόπυργο, όπου έγινε παιδι-
ατρικός έλεγχος και εμβολιασμός του παιδικού πληθυσμού.

Στις 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 
έκθεσης φωτογραφίας «Ουτοπία», της Φωτογραφικής 
Ομάδας ΜΕΤΑpolis. Η έκθεση έλαβε μέρος στον και-
νούργιο χώρο του Metapolis (Αιόλου 48-50) μέχρι τη 1η 
Ιουλίου. Στις 22, 23 & 24 Ιουνίου διοργανώθηκε, στον ίδιο 
χώρο, ένα bazaar φωτογραφίας με σκοπό την οικονομι-
κή ενίσχυση της δράσης των ΓτΚ. Η έκθεση πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα των Γιατρών του Κόσμου.
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Την ίδια ημέρα, η Κινητή Ιατρική Μονάδα των ΓτΚ «Νοιά-
ζομαι για την Υγεία μου» πραγματοποίησε επίσκεψη στο 
δήμο Πειραιά, συγκεκριμένα στον Τινάνειο Κήπο, όπου 
πρόσφερε τη δυνατότητα ιατρικών εξετάσεων στις ειδι-
κότητες γενικής ιατρικής, παιδίατρου και γυναικολόγου 
σε άνεργους και άπορους. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια των 
εθελοντών γιατρών των ΓτΚ, καθώς και των εθελοντών 
φοιτητών της ιατρικής Helmsic.

Στις 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συναυλία στην πόλη 

Στις 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε πολιτιστική εκδήλω-
ση στην κεντρική πλατεία της Ζακύνθου, πλατεία Δ.Σολω-
μού, μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερίου 
της Ζακύνθου που σκοπό είχε τη συγκέντρωση τροφίμων 
και φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών των πολυια-
τρείων των ΓτΚ.

METAPOLIS ΑΙΟΛΟΥ 48-50 | ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 20:00
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 17.00 - 22.00, ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 12:00 - 21:00

22.06 έως 01.07
2012

Στις 25 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε μια μουσική γιορτή 
στο Άλσος Βεϊκου στο Γαλάτσι, μια πρωτοβουλία του συλ-
λόγου «Δράση για την κοινωνία, τον πολιτισμό και την ποιό-
τητα ζωής» και με τη συμμετοχή του ΚΕΘΕΑ-ΔΙΑΒΑΣΗ, με 
σκοπό την συγκέντρωση τροφίμων τα οποία θα διατεθούν 
από τους Γιατρούς του Κόσμου σε άπορες οικογένειες.

Στις 25-27 Ιουνίου οι Γιατροί του Κόσμου , με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, συμμετεί-
χαν στο θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, 

ÁíÜµåóÜ µáò...

Θανάσης Αναγνωστόπουλος
Κωνσταντίνα Καρυστινάκη
Παναγιώτης Σταθόπουλος
Μαργαρίτα Γαλανοπούλου
Ναταλία Χατζηδηµητρίου
Απόστολος Μανωλιτζάς
Κατερίνα Πετροπουλέα
Γρηγόρης Ιωσηφέλλης
Ναταλία Παλαιολόγου
Ελευθερία Σκληβάκη
Γιώργος Κωτσορίδης
Θοδωρής Τσενόγλου
Μαρίνα Σουτζιδέλλη
Γιώργος Μπογδάνης
Βάσω ∆εληγιαννίδη
Βασίλης Κουτσάκης
Κατερίνα Γκουριότη
Βίκυ Καραµουσάλη
Απόστολος Ζάγκος
Τατιάνα Τερζίογλου
Τίνα Χριστοπούλου
Μαρία Καραγιάννη
Κώστας Τακορίδης
Στέλλα Αγγελίδου
Θοδωρής Ντόλιας
Αγγελική Βαλτάρα
Αντώνης Ποθητός
Μάριος Σουγλίδης
Ιάκωβος Σπέτσιος
Νατάσα Γεράρδου
Μίνα Βλαχανδρέα
Κική Κατσίγιαννη
∆ήµητρα Γαλαίου
∆ήµητρα Γαβαθά
Αλεξία Μαρούλη
Ελίζα Νηστικάκη
Νάσια Κοτούπα
Ναταλία Νιώρα
Άννα Λινάρδου
Μπέτυ Πίκουλα
Λίλιαν Γλαρού

Νίκη Πισλή

Οι Γιατροί του Κόσµου παρουσιάζουν την οµαδική έκθεση φωτογραφίας 
"Ανάµεσά µας..."  από την Φωτογραφική Οµάδα METAPolis, µια έκθεση 
που πλαισιώνει τις δράσεις των ΓτΚ στην Ελλάδα.
Οι Φωτογραφίες απεικονίζουν ανθρώπους, είτε οικείους των φωτογράφων είτε αγνώστους, σε διάφορους εσωτερικούς ή εξωτερικούς 

χώρους. Οι προσεγγίσεις των φωτογράφων, αν και αντιπροσωπεύουν ποικιλία αισθητικών και εκφραστικών επιλογών, θα εντάσσονται 

σε ένα είδος φωτογραφίας που επιδιώκει την καλλιτεχνική µεταµόρφωση µέσα από µια ευθεία και ειλικρινή καταγραφή. Οι φορµαλιστι-

κές διαφορές υπογραµµίζουν την ιδιαίτερη και προσωπική τοποθέτηση του κάθε φωτογράφου τόσο απέναντι στα πρόσωπα που συνθέ-

τουν το δικό του πρόσωπο της πόλης, όσο και σε σχέση µε τη χρήση του φωτογραφικού µέσου ως ενδιάµεσου της καλλιτεχνικής συγκί-

νησης και της επικοινωνίας µε το θεατή. Κάθε φωτογραφία από τα εικονιζόµενα πρόσωπα συνθέτει και εµµέσως αποκαλύπτει το πρό-

σωπο του φωτογράφου. Η έκθεση δηµιουργεί ένα συνεχές µεταβλητό δρώµενο της ηµέρες του φεστιβάλ.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης θα προβληθεί για πρώτη φορά
το Ντοκυµαντέρ των Γιατρών του Κόσµου "PERAMADoc..."

Επιµέλεια δρώµενου
Γιαννακόπουλος Ιωάννης
Φωτοειδησεογράφος – ∆άσκαλος Φωτογραφίας

Μέλος του ∆.Σ. των ΓτΚ

Στις 29 Ιουνίου ο Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Λειβα-
δειάς πραγματοποίησε εκδήλωση, αφιερωμένη στους ΓτΚ, 
στο πλαίσιο εορτασμού των αθλητικών δραστηριοτήτων του 
τμήματος γυμναστικής στο Δημοτικό Ανοιχτό Θέατρο της 
Λειβαδείας. Σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν η συγκέ-
ντρωση φαρμάκων και αναλώσιμων υλικών για την κάλυ-
ψη των αναγκών των πολυιατρείων των ΓτΚ. Παρευρέθη-
κε στην εκδήλωση η Διευθύντρια των ΓτΚ, Ευγενία Θάνου.

Στις 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 

ομαδικής εικαστικής έκθεσης, 8 σύγχρονων καλλιτε-

χνών στον Μανδρότοιχο Ερέτριας στο atelier Σπύρου Βα-

σιλείου. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκο-

πούς των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας. Η έκθεση θα 

λειτουργεί από τις 30/6-5/8/2012 Παρασκευή-Κυριακή 

20:00-22:00.

Ph
ot

o:
 Γ

τΚ



www.mdmgreece.grΣκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα

Newsletter/03

θεσσαλονικη

καβαλα

χανια

Δράσεις Ιουνίου
Το μήνα Μάιο και Ιούνιο το τμήμα Θεσσαλονίκης μονο-
πώλησαν οι ενέργειες για το θέμα του διαμερίσματος από 
την 3η Περιφέρεια Υγείας Μακεδονίας. Όπως έχουμε ξα-
ναναφέρει, η Περιφέρεια έχει δεσμευτεί να μας παραχω-
ρήσει δωρεάν ένα διαμέρισμα για τη λειτουργία του πολυ-
ϊατρείου μας στην Θεσσαλονίκη εδώ και πολλούς μήνες, 
καθώς η προσέλευση ασθενών αυξάνεται ραγδαία και ο 
τωρινός χώρος που στεγάζεται το γραφείο και το πολυϊα-
τρείο περιορίζουν και δυσχεραίνουν κατά πολύ το έργο 
μας. Δυστυχώς, όμως, δεν τελεσφόρησαν οι επί μήνες 
πιέσεις μας και είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων, προσ-
δοκώντας κάτι καλύτερο για την στέγαση του πολυϊατρεί-
ου μας σε μια πόλη που χρειάζεται τις υπηρεσίες μας πε-
ρισσότερο από ποτέ. Οι ασθενείς μας για τον Ιούνιο ξε-
πέρασαν τους 1.000, ενώ για τους μήνες Ιούλιο και Αύ-
γουστο, λόγω των θερινών διακοπών του συνόλου των ια-
τρών ο αριθμός αναμένεται να μειωθεί σημαντικά.

Πραγματοποιήσαμε, παράλληλα, συναντήσεις ενεργών 
εθελοντών διοικητικών και υγειονομικών του πολυϊατρεί-
ου με σκοπό την ενημέρωση για σοβαρά τρέχοντα θέμα-
τα, την ανάγκη να ανταποκριθούμε στην ολοένα και αυξα-
νόμενη προσέλευση ασθενών και την απαρχή σεμιναρίων 
για την τόνωση και ενδυνάμωση των εθελοντών.

Προωθήσαμε το έργο της Οργάνωσης, καθώς και τη 
δράση μας στην Θεσσαλονίκη μέσα από τοπικά ΜΜΕ, κυ-
ρίως σε ραδιοφωνικές εκπομπές, μέσω τηλεοπτικών ρε-
πορτάζ, αλλά και μέσω του διαδικτύου. Τονίζεται με κάθε 
δυνατό τρόπο η μεγάλη μας ανάγκη σε φάρμακα. 

Σημαντική είναι η συνάντηση που είχαμε με σύμβουλο 
της Αυστριακής οργάνωσης Volkshilfe (Λαϊκή Βοήθεια) ο 
οποίος είναι Έλληνας και μας επισκέφτηκε στα γραφεία 
μας, καθώς είχαμε επαφές εδώ και αρκετούς μήνες, και 
μάλιστα και ο Πρόεδρος μας κος Κανάκης τον συνάντη-
σε στην Βιέννη. Συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας, αλλά 
και ενίσχυσης των σκοπών της Οργάνωσης μας. 

Κάναμε πλήθος επαφών και ξεκινήσαμε καμπάνια αφισοκόλ-
λησης με νέες αφίσες για φάρμακα, τις οποίες τοποθετούμε 
σε καίρια σημεία της πόλης ώστε να προβληθεί περισσότερο η 
Οργάνωση και η ανάγκη στήριξης. Όλο το καλοκαίρι θα πραγ-
ματοποιηθούν αρκετές συγκεντρώσεις φαρμάκων, μετά από 
συνεννόηση με μέλη και εθελοντές, αλλά και με την βοήθεια 
φορέων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. 

Τέλος, η ομάδα των εθελοντών μας από τα Ν. Μουδανιά 
οργάνωσε τέλη Ιουνίου μαραθώνιο με τα τοπικά ΜΜΕ με 
σκοπό τη συγκέντρωση φαρμάκων για το πολυϊατρείο της 
Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου υπήρξε έντονη δραστηριοποί-
ηση του τμήματος Καβάλας με καθημερινή συγκέντρωση 
φαρμάκων για βοήθεια άπορων και ανασφάλιστων πολιτών 
του νομού Καβάλας, καθώς και χορηγία εμβολίων και εμ-
βολιασμό άπορων παιδιών από γιατρούς της Οργάνωσης.

Στις 23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε αποστολή των ΓτΚ 
στο Λιβαδερό του Δήμου Δράμας με ειδικότητες γιατρών 
καρδιολόγο, ορθοπεδικό και δερματολόγο.

Τέλος, το τμήμα Καβάλας συμμετείχε στις εκδηλώσεις 
του συλλόγου «Πνοή» για την οικογένεια και το παιδί, 
όπου εκφάστηκαν ευχαριστίες προς την Οργάνωση για 
τη βοήθεια στο πρόγραμμά τους.

Στις 4 Ιουνίου ξεκίνησε η πολυσυζητημένη και πολυανα-
μενόμενη αποστολή του τμήματος μας προς την Ουγκά-
ντα υλοποιώντας και για το 2012 το πρόγραμμα «γέφυρα 
ανθρωπιάς Χανιά-Καμπάλα». Τρείς εθελοντές από τα Χα-
νιά και δύο από την Θεσσαλονίκη, οι τρεις από τους οποί-
ους ήταν γιατροί (η χειρουργός Μουλουδάκη Ελευθερία, 
ο παθολόγος Κώστας Διαμαντόπουλος, η αναισθησιο-
λόγος Πέρσα Γεωργογιαννάκη), η μία νοσηλεύτρια (Ρέ-
να Λουκάκη) και η τελευταία εθελόντρια φαρμακοποιός 
(Κλειώ Βαλτάκη) άφησαν πίσω την καθημερινότητα και τα 
σπίτια τους και πέταξαν προς το γνώριμο πια, αλλά καθό-
λου δεδομένο Μόντε. (Καθόλου δεδομένο, γιατί μπορεί 
να έχουμε πάει και ξαναπάει, αλλά ποτέ δεν είμαστε σί-
γουροι για το τι μας περιμένει και το τι θα συναντήσου-
με εκεί). Το Μόντε είναι ένα χωριό βόρεια της πρωτεύου-
σας Καμπάλα, όπου η ορθόδοξη ιεραποστολή έχει ένα οι-
κοτροφείο 900 παιδιών και όπου το τμήμα μας έχει στή-
σει ένα μικρό νοσοκομείο, που εξυπηρετεί το ίδιο το Μό-
ντε, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, την επαρχία Luero.

Η αποστολή ξεκίνησε καλά. Η Egypt Αir δέχθηκε να μετα-
φέρει τις αποσκευές μας, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, μα 

και τις βαλίτσες μας χωρίς να μας χρεώσει υπέρβαρο. Η 
piece of cake, από τη Θεσσαλονίκη μας πρόσφερε στυλό 
και τετράδια να δώσουμε στα παιδιά εκεί και η Giormanis 
chemicals, πάλι από Θεσσαλονίκη, μας έδωσε 450 € με τα 
οποία αγοράσαμε, εκτός των άλλων, και ένα ψυγείο. 

Το Μόντε μας υποδέχεται με καταιγίδα. Αμέσως πιάνου-
με δουλειά. Οι ασθενείς που μας περιμένουν υπομονετικά, 
άπειροι. Μικροί και μεγάλοι. Ευτυχώς το μικροβιολογικό 
εργαστήριο που έχουμε εγκαταστήσει μας βοηθά στη διά-
γνωση των ασθενειών. Διαπιστώνουμε με λύπη ότι τα περι-
στατικά σύφιλης είναι πια τα ίδια σε αριθμό με αυτά της ελο-
νοσίας, που είναι η ασθένεια με τα περισσότερα κρούσμα-
τα. Και, δυστυχώς, έχουν την αρρώστια αυτή και μικρά παι-
διά που την κληρονομούν από τις μητέρες τους. Είδαμε, εν 
τέλει, μέχρι το τέλος της αποστολής 1.831 ασθενείς, περί-
που δηλαδή 300 άτομα την ημέρα, κάναμε 15 εγχειρήσεις 
στην Καμπάλα, στο Νοσοκομείο της Ορθόδοξης Εκκλησί-
ας το Holly Cross. Διαθέσαμε σε όλους τους ασθενείς τα 
φάρμακά τους δωρεάν, ακόμα και στους εγχειρισμένους, 
και τα υπόλοιπα τα αφήσαμε για τις ανάγκες τους. 

Διασχίσαμε την Β. Ουγκάντα και πήγαμε και σε άλλα μέ-
ρη εκτός του Μόντε, σε χωριουδάκια που ο γιατρός είναι 
ένα άγνωστο πρόσωπο στη ζωή των κατοίκων τους, είτε 
γιατί είναι πολύ ακριβός, είτε γιατί είναι πολύ μακριά από 
το κέντρο. Κάναμε ιατρείο σε σχολεία και σε εκκλησιές. 
Πολλές φορές επιστρατεύσαμε όλη μας την εφευρετικό-
τητα και την δεξιοτεχνία για να λύσουμε τα διάφορα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζαμε, αφού η νοσηλεία γινόταν 
σε συνθήκες πρωτόγονες. Τίποτα από τα δεδομένα στην 
Ελλάδα δεν ισχύει στην Ουγκάντα.

Ωστόσο οι άνθρωποι δίνουν μαθήματα ζωής. Μέσα στην 
απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση όπου και το πιο αυτονό-
ητο για μας αγαθό δεν είναι γι’ αυτούς δεδομένο (π.χ. οι 
περισσότεροι δεν έχουν καν πρόσβαση σε νερό), τους 
βλέπεις συνέχεια χαμογελαστούς, υπομονετικούς και 
καλοσυνάτους. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που μας κά-
νουν να αψηφούμε την κούραση και την ταλαιπωρία και 
να επανερχόμαστε κάθε τόσο με μια νέα αποστολή.

Στις 30 Ιουνίου, το τμήμα των Χανίων συμμετείχε, όπως 
κάθε χρόνο, στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που οργανώνε-
ται στην πόλη μας. Άνθρωποι όλων των εθνικοτήτων που 
ζουν στα Χανιά, καθώς και πολλοί ντόπιοι ενωνόμαστε σ’ 
ένα πανηγύρι όπου παρουσιάζει ο καθένας συνήθειες 
φαγητά και έθιμα του τόπου του.

Εκτός των παραπάνω συγκεκριμένων δράσεων υποστη-
ρίξαμε σε όλη τη διάρκεια του μήνα οικογένειες της πό-
λης μας με τρόφιμα και ρούχα.

Το τμήμα είναι πολύ οργανωμένο και σε θέματα επικοινω-
νίας, καθώς δημοσιεύουμε σχόλια κι απόψεις και κάνου-
με αναφορά στις δράσεις μας κάθε Τετάρτη με ολοσέλι-
δη δημοσίευση στην τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα νέα». 
Κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μήνα ενημερώνουμε 
τους Χανιώτες για τα νέα μας, μέσα από τη ραδιοφωνι-
κή συχνότητα του τοπικού σταθμού «Δίκτυο FM». Ενώ, 
τέλος, κάθε μέρα μεταδίδεται από τους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς της πόλης το σποτάκι των Γιατρών του Κόσμου.

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η μεγάλη εκδήλω-
ση των φροντιστηρίων ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Βυζαντίου και Καλα-
μαριάς, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πο-
λιτικής και Υγείας του Δήμου Καλαμαριάς, με θέμα «Βοηθώ 
τους Γιατρούς του Κόσμου». Πάνω από 200 μαθητές, πολ-
λοί καθηγητές και στελέχη των φροντιστηρίων και του Δή-
μου, ιατροί, φαρμακοποιοί, καταστηματάρχες, χορηγοί και 
ιδιώτες συνέβαλλαν με φάρμακα και με τη συμμετοχή τους 
στην διοργάνωση της εκδήλωσης η οποία έλαβε χώρα στην 
μεγάλη πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου. Συ-
γκεντρώθηκαν ικανοποιητικές ποσότητες φαρμάκων, ενώ 
δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να ενημερωθούν για θέματα 
υγείας και πρόληψης και βέβαια να παίξουν, να διασκεδά-
σουν με ξυλοπόδαρους, paint-facing και παιδαγωγούς. Ευ-
χαριστούμε θερμά την διοργανώτρια κα Πασιαλή Αργυρώ 
και βέβαια τα φροντιστήρια Ευρωγνώση και την Αντιδήμαρ-
χο κα Φοροπούλου για τη συνεργασία και την στήριξη.

Το διάστημα αυτό, πραγματοποιήσαμε, επίσης, επισκέ-
ψεις με την κινητή ιατρική μονάδα και ιατρούς σε περιοχές 
της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο προγράμματος με 
την χορηγία των Ελληνικών Πετρελαίων. Καρδιολόγοι, γυ-
ναικολόγοι, παθολόγοι, παιδίατροι, γενικοί ιατροί, οδοντί-
ατρος, νοσηλευτές και μαίες μαζί με διοικητικούς εθελο-
ντές παρείχαν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και εξετά-
σεις στον πληθυσμό περιοχών, όπως τα Διαβατά, η Μαγνη-
σία, το Καλοχώρι, ο Εύοσμος και το Κορδελιό, ενώ έπονται 
επισκέψεις σε Μενεμένη και Δενδροπόταμο. To πρόγραμ-
μα συνεχίζεται έως και τα τέλη του Ιούλη.


