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Πολυιατρείο των ΓτK στην 
«καρδιά» της 77ης ΔΕΘ
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Στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 
16 Σεπτεμβρίου, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλε-
κτρισμού συμμετείχε ως αποκλειστικός υπο-
στηρικτής της ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου, με 
σκοπό τη δημιουργία ενός Πολυιατρείου στο 
οποίο προσφέρονταν δωρεάν πρωτοβάθμι-
ες ιατρικές εξετάσεις.

Το Πολυιατρείο, που δημιουργήθηκε μέσα στο χώρο της 
Έκθεσης στελεχώθηκε από έμπειρο ιατρικό προσωπικό, 
εθελοντές των Γιατρών του Κόσμου, προσφέροντας στους 
επισκέπτες τη δυνατότητα για παροχή δωρεάν πρωτοβάθ-
μιων παιδιατρικών, γυναικολογικών, οδοντιατρικών, οφθαλ-
μολογικών, παθολογικών και καρδιολογικών εξετάσεων.

Πέραν των δωρεάν πρωτοβάθμιων ιατρικών εξετάσεων, οι 
επισκέπτες του Πολυιατρείου είχαν την ευκαιρία ενημέρω-
σης και στήριξης του πολύτιμου έργου που επιτελούν οι Για-
τροί του Κόσμου.

Η ΔΕΗ διέθεσε στους Γιατρούς του Κόσμου δωρεάν προ-
σκλήσεις, προκειμένου ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να 
αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσέφερε το Πολυια-
τρείο, αλλά και να επισκεφθούν την 77η ΔΕΘ.

Η ΔΕΗ συμπληρωματικά, ενίσχυσε οικονομικά τους ΓτΚ 
για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λει-
τουργία των Πολυϊατρείων και των Ιατρικών Κινητών Μο-
νάδων. 

Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου ευχαριστούν θερμά τον Πρό-
εδρο και την Διοίκηση της ΔΕΗ για την έμπρακτη και ουσια-
στική στήριξη στο έργο της Οργάνωσης. 
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Oι Γτκ και η Vodafone
κοντά στα παιδιά που έχουν ανάγκη
Oι Γιατροί του Κόσμου με την υπο-
στήριξη της Vodafone συνεχίζουν 
την υλοποίηση προγράμματος δω-
ρεάν ιατρικών εξετάσεων και πε-
ρίθαλψης παιδιών που το έχουν 
ανάγκη και εντείνουν τη δράση 
της Κινητής Παιδιατρικής Μονά-
δας με περισσότερες επισκέψεις 
σε Αττική και Θεσσαλονίκη. 
Συγκεκριμένα, η Κινητή Παιδιατρική Μονάδα θα βρεθεί κο-
ντά στα παιδιά, που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης 
σε υπηρεσίες υγείας για οικονομικούς ή κοινωνικούς λό-
γους και θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

•  δωρεάν παιδιατρική περίθαλψη, διαγνωστικό έλεγχο, 
οδοντιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση 

•  δωρεάν φαρμακευτική αγωγή με την παροχή βασικών 
παιδιατρικών φαρμάκων 

•  προληπτική φροντίδα και αγωγή υγείας 

•  εμβολιαστική κάλυψη 

Για 10η χρονιά, οι Γιατροί του Κόσμου με την υποστήριξη 
της Vodafone προσφέρουν δωρεάν παιδιατρική,  οδοντια-
τρική περίθαλψη και εμβολιαστική κάλυψη σε ακόμα περισ-
σότερα  παιδιά που το έχουν ανάγκη. Μέσω της Κινητής 
Παιδιατρικής Μονάδας, έως σήμερα, περισσότερα από 
48.000 παιδιά ηλικίας 4-12 ετών, έχουν δεχτεί τη φροντίδα 
και την περίθαλψη που χρειάζονταν σε 30 νησιά και 45 Νο-
μούς της Ελλάδας. 

H πολυετής αυτή προσπάθεια της Vodafone και των Γιατρών 
του Κόσμου, ενισχύεται με τη συμμετοχή του ΣΚΑΪ, για τις 
δράσεις που έχουν προγραμματιστεί σε 15 επιλεγμένους Δή-
μους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, με σκοπό ακόμα πε-
ρισσότερα παιδιά να ενημερωθούν και να λάβουν την φροντί-
δα της Κινητής Μονάδας. Το πρόγραμμα των 3 πρώτων επι-
σκέψεων έχει διαμορφωθεί ως εξής: 22 και 23 Σεπτεμβρίου 
στη Νίκαια, 29 και 30 Σεπτεμβρίου στο Ίλιον, 6 και 7 Οκτωβρί-
ου στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Θεσ/νικης).

Μεγάλη ήταν η προσέλευση γονέων που ήρθαν μαζί με τα 
παιδιά τους στη Νίκαια στις 22 & 23 Σεπτεμβρίου προ-
κειμένου να εξεταστούν και να εμβολιαστούν δωρεάν από 
τους Γιατρούς του Κόσμου.

Συνολικά εξετάστηκαν 210 παιδιά και τις δύο μέ-
ρες δράσης.

•  149 παιδιά επισκέφθηκαν οδοντίατρο

•  122 παιδιά έλαβαν σχολικές και ιατρικές βεβαιώσεις

•  83 παιδιά εμβολιάστηκαν

•  98 εμβόλια χρησιμοποιήθηκαν

Χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα εμβόλια γιατί υπήρχαν 
παιδιά που έκαναν διπλά εμβόλια.

Παράλληλα με τον εμβολιασμό χορηγήθηκαν και 
αντιπυρετικές αγωγές καθώς και φαρμακευτικές 
αγωγές σε άρρωστα παιδιά.

Μέσα σε αυτόν τον αριθμό βρέθηκαν 19 παιδιά που είχαν 
περάσει την ηλικία του παιδικού εμβολιασμού και δεν είχαν 
κάνει κανένα εμβόλιο.

Μεγάλη ήταν η προσέλευση γονέων μαζί με τα παιδιά τους 
και στη δεύτερη δράση των ΓτΚ που πραγματοποιήθηκε 
στο Ίλιον στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου να 
εξεταστούν και να εμβολιαστούν δωρεάν από τους Για-
τρούς του Κόσμου.

Συνολικά εξετάστηκαν 317 παιδιά και τις δύο μέ-
ρες δράσης.

•  182 παιδιά επισκέφθηκαν οδοντίατρο 

•  δόθηκαν 231 σχολικές βεβαιώσεις

•  75 παιδιά εμβολιάστηκαν

•  139 εμβόλια χρησιμοποιήθηκαν

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που εμβολιάστη-
καν, πραγματοποιήθηκαν 2 εμβολιασμοί ταυτόχρονα για 
να μπορούν να δοθούν και οι σχολικές βεβαιώσεις αφού 
χρειάζεται να είναι πλήρης ο εμβολιασμός.Ph
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Η ολοκλήρωση του παρόντος δελτίου επιτεύχθηκε με την εθελοντική συνεργασία της Ομάδας Επικοινωνίας των ΓτΚ.
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Σχέσεων: Γιαννακόπουλος Γιάννης Μέλη: Αγγελίδης Χρήστος, Μουζάλας Ιωάννης | Tα ενυπόγραφα κείμενα είναι προσωπικές απόψεις και οι ΓτΚ δεν φέρουν καμία ευθύνη

αθηνα καβαλα

θεσσαλονικη

Δράσεις Ιουλίου
Στις 3 Ιουλίου τo Παίδων ΜΗΤΕΡΑ για μία ακόμα φορά, 
συνεχίζοντας το πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού για 
παιδιά, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου στο 
Πέραμα, παρέδωσε συνοδεία ασθενοφόρου, την 3η δό-
ση εμβολίων που περιλαμβάνει 240 βασικά εμβόλια 5 δι-
αφορετικών κατηγοριών, τα οποία καλύπτουν τα εξής νο-
σήματα: διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, αι-
μόφιλλο, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμοβλογιά, ηπα-
τίτιδα Α και Β.

κοκυριού. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερωθούν 
για τις κοινωνικές δομές που λειτουργούν στο δήμο και για 
τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες. Επίσης, πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιατρικού και 
Φαρμακευτικού Συλλόγου για το θέμα της δημιουργίας 
κοινωνικού φαρμακείου το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες 
άπορων και ανασφάλιστων συμπολιτών.

Στις 16-20 Ιουλίου η «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων και 
η ΕΡΤ διοργάνωσαν για πρώτη χρονιά το «Athens World 
Music Festival», ένα πενθήμερο φεστιβάλ με μουσικές από 
διάφορα μέρη του κόσμου. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί 
για τους σκοπούς των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας. Το φε-
στιβάλ αυτό στήριξαν: Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαί-
ας του Δήμου Αθηναίων, ο Εμπορικό Σύλλογος Αθηνών και 
η Ελληνική Ραδιοφωνία ΚΟSMOS FM 93,6.

Στις 19 & 20 Ιουλίου η Κινητή Ιατρική Μονάδα των ΓτΚ 
πραγματοποίησε οδοντιατρικό και οφθαλμολογικό έλεγχο 
στο Σταυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο και στον οικισμό 
των Ρομά στα Βραχνέικα όπου εξετάστηκαν 90 παιδιά. 

Το τμήμα Καβάλας, το τριήμερο από 1 έως 3 Ιουλίου συμ-
μετείχε στις εκδηλώσεις του «Cosmopolis» του δήμου Κα-
βάλας με διανομή ενημερωτικών εντύπων και πώληση προ-
ϊόντων της Οργάνωσης για ενίσχυση του τοπικού γραφείου.

Στις 16 Ιουλίου, εγκαινιάστηκε το Κοινωνικό Ιατρείο-φαρμακείο 
Καβάλας παρουσία του μητροπολίτη των αρχών της πόλης. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός άπορων παι-
διών από γιατρούς της Οργάνωσης. 

Σημαντικές δράσεις του τμήματος Καβάλας για το μήνα Ιού-
λιο είναι τόσο η συγκέντρωση και αποστολή φαρμάκων στην 
Θεσσαλονίκη για την λειτουργία του Πολυιατρείου, όσο και 
η χορηγία φαρμάκων σε ανασφάλιστους πολίτες που δεν 
έχουν πρόσβαση στο Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο (ΚΙΦ).

Τον Ιούλιο η προσέλευση των ασθενών στο Πολυϊατρείο 
μας μειώθηκε αρκετά λόγω καλοκαιριού. Έτσι, σύμφωνα με 
τα στατιστικά μας στοιχεία, υπηρεσίες δέχθηκαν 1.053 ασθε-
νείς, ενώ σε 554 ασθενείς χορηγήθηκε φαρμακευτική αγω-
γή και πραγματοποιήθηκαν 105 εμβολιασμοί σε παιδιά.

Υπήρξε μεγάλη κινητικότητα και επαφές και αυτόν το μήνα 
για το θέμα της στέγασης του Πολυϊατρείου μας, αλλά δυ-
στυχώς δεν έχουμε ακόμη θετική και σίγουρη έκβαση για 
τίποτε. Το χωροταξικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το γρα-
φείο και Πολυϊατρείο μας στην Θεσσαλονίκη αποτελεί μέ-
γιστης και σοβαρότατης σημασίας, καθώς προβλέπουμε 
από Σεπτέμβριο να κορυφωθεί η προσέλευση των ασθε-
νών και οφείλουμε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθού-
με και να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
όσους μας χρειάζονται.

Από τις 3-7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το ARTogether 
Festival, στον πολυχώρο του «six dogs» στο Μοναστηρά-
κι με μία σειρά από καλλιτεχνικά δρώμενα, όπου συγκε-
ντρώθηκαν τρόφιμα και φάρμακα για την κάλυψη των 
αναγκών των πολυιατρείων των ΓτΚ.

Στις 6-8 Ιουλίου οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν στο 
16ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, στο Άλσος Γουδί, με τον 
τίτλο: « Όταν η επίθεση δεν έχει όρια, η αλληλεγγύη δεν 
γνωρίζει σύνορα». Υπήρχε διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό 
προς το κοινό σχετικά με τις δράσεις των ΓτΚ σε Ελλάδα 
και εξωτερικό.

Στις 10 Ιουλίου, η Κινητή Ιατρική Μονάδα των ΓτΚ «Νοιά-
ζομαι για την Υγεία μου» πραγματοποίησε επίσκεψη στη 
Φιλαδέλφεια, συγκεκριμένα στο χώρο της Λαϊκής Συνεύ-
λεσης, όπου πρόσφερε τη δυνατότητα ιατρικών εξετάσε-
ων στις ειδικότητες παθολόγου, ορθοπεδικού, δερματο-
λόγου και γυναικολόγου σε άνεργους και άπορους, κα-
θώς και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε όσα πε-
ριστατικά έχρηζαν άμεσης αντιμετώπισης.

Την ίδια μέρα, αντιπροσωπεία των Γιατρών του Κόσμου, 
με επικεφαλής τη Γενική Διευθύντρια της Οργάνωσης Ευ-
γενία Θάνου, βρέθηκε στο δήμο Τρικκαίων στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου που λειτουργεί 
εδώ και μήνες στη συνοικία του Αγίου Οικουμενίου όπου 
στηρίζουν οι ΓτΚ στέλνοντας συχνά τρόφιμα και είδη νοι-

Καθ ’όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, η κινητή ιατρική μο-
νάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομα-
διαία βάση στην πλατεία Ομονοίας, πρωτοβάθμια ιατρική 
περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε 293 εξαρτημέ-
να άτομα. Οι ΓτΚ θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον ΟΚΑ-
ΝΑ-Σταθμός φροντίδας εξαρτημένων ατόμων, για την συ-
νεργασία, καθώς και για την πολύτιμη προσφορά απαραί-
τητου υλικού για την λειτουργία του προγράμματος «Προ-
στασία ενδοφλέβιων χρηστών από τον HIV».

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου & και του Αυγούστου, 
η κινητή ιατρική μονάδα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυ-
σμό», παρείχε σε εβδομαδιαία βάση πρωτοβάθμια ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη και κοινωνική υποστήριξη σε 
ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο, στις περιοχές της 
Αθήνας και του Πειραιά. Ο αριθμός των επωφελούμενων 
ατόμων ανέρχεται περίπου στους 250, στους οποίους πα-
ρέχονται επίσης τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Το κοινωνικό παντοπωλείο «ΜΑΖΙ» πραγματοποίησε ευ-
γενική χορηγία σε εμβόλια Tetravac και Pentavac αξίας 
1.000€ για το Πολυϊατρείο μας. Με αφορμή την δωρεά αυ-
τή, επισκέφτηκε το χώρο μας και ο πρόεδρος του «ΜΑΖΙ» ο 
βουλευτής κος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας έχοντας έτσι την 
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ευκαιρία να ενημερωθεί καλύτερα για τη δράση και τις ανά-
γκες μας, δεσμευόμενος ότι θα υποστηρίξει το έργο μας 
στο μέτρο των δυνατοτήτων του.

Τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε και το πρόγραμμα «Δυτική Θεσ-
σαλονίκη» με την υποστήριξη του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΑ. Τις υπηρεσίες του προγράμματος δέχτηκαν πε-
ρίπου 430 κάτοικοι των περιοχών Κορδελιού, Ευόσμου, Δια-
βατών, Καλοχωρίου, Μαγνησίας, Δενδροποτάμου, Μενεμέ-
νης. Το εν λόγω πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία σε δεκά-
δες κατοίκους υποβαθμισμένων περιοχών και απομακρυ-
σμένων περιοχών από Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία να 
εξεταστούν, να ενημερωθούν για θέματα υγείας, να προ-
λάβουν ενδεχόμενα προβλήματα υγείας, να μάθουν για την 
Οργάνωση και τις υπηρεσίες του Πολυϊατρείου, αλλά και να 
γνωρίσουν το κοινωνικό πρόσωπο ενός μεγάλου ομίλου της 
χώρας, όπως τα Ελληνικά Πετρέλαια και η θυγατρική ΕΚΟ. 
Είναι πραγματικότητα ότι διαφάνηκε το ενδιαφέρον των πο-
λιτών και μόνο με την ένδειξη του λογότυπου της εταιρείας 
που προβλήθηκε όλους αυτούς τους μήνες στο όχημα της 
Οργάνωσης το οποίο κυκλοφορεί σε όλη την πόλη.

Την Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012, με το καλημέρα του και-
νούργιου μήνα, το τμήμα Χανίων των Γιατρών του Κόσμου 
ξεκίνησε δυναμικά με δυο δράσεις. Η πρώτη αφορούσε το 
αντιρατσιστικό φεστιβάλ που οργανώνεται στην πόλη των 
Χανίων για 7η χρονιά. Το φεστιβάλ είχε ξεκινήσει από την 
προηγούμενη ημέρα και ήταν πολυπληθές και σε συμμε-
τοχή φορέων και σε παρουσία κόσμου και μάλιστα νέων. 
Το τμήμα Χανίων συμμετείχε στο φεστιβάλ με ένα περίπτε-
ρο όπου οι εθελοντές της Οργάνωσης διένειμαν φυλλάδιο 
με τους σκοπούς και τις δράσεις των ΓτΚ, ενώ παράλλη-
λα υπήρξε έκθεση με τα αντικείμενα που διαθέτει η Οργά-
νωση προς πώληση. Συγχρόνως η Οργάνωση συμμετείχε 
και στην συζήτηση που έγινε την ίδια μέρα το βράδυ, με θέ-
μα «Δράσεις αλληλεγγύης σε περίοδο κρίσης», στην οποία 
τοποθετήθηκε η εθελόντρια κα Στέλλα Καμισάκη, τονίζο-
ντας ότι η αλληλεγγύη είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει 
τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρί-
σης και ότι οι Γιατροί του Κόσμου θα είναι πάντα εκεί, όπου 
υπάρχουν άνθρωποι ανήμποροι και αβοήθητοι.

Την ίδια μέρα το τμήμα Χανίων συμμετείχε, με την εθελό-
ντρια Ελευθερία Τωράκη, στην ετήσια εκδήλωση της μου-
σικής σχολής ARS MUSIKA, όπου η Οργάνωση αποτέλε-
σε το «τιμώμενο πρόσωπο».

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελο-
ντές, φίλους και συνεργάτες των Γιατρών του Κόσμου και 
βέβαια με μεγάλη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη ευχαριστού-
με τα ΕΛΠΕ για την ευγενική τους χορηγία και υποστήριξη 
του προγράμματος, το οποίο αισίως θα συνεχιστεί και από 
το φθινόπωρο στην Αττική, στο Θριάσιο Πεδίο.

Στις 14 Ιουλίου, παρευρεθήκαμε επίσημοι καλεσμένοι 
του Γαλλικού Προξενείου στην μεγάλη εκδήλωση για την 
ημέρα Ανεξαρτησίας της Γαλλίας που πραγματοποιήθηκε 
στην Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης. 

Πραγματοποιήσαμε, επίσης, μια πειραματική καμπάνια ενημέ-
ρωσης του κοινού της πόλης για το Πολυϊατρείο μας και για τις 
ανάγκες μας σε φάρμακα, με αφισοκόλληση σε 150 λεωφο-
ρεία του ΟΑΣΘ, σε ΚΤΕΛ του νομού Θεσσαλονίκης και Χαλ-
κιδικής, σε φαρμακεία, ορισμένα καταστήματα ιδιωτών φίλων 
της Οργάνωσης και σε ΟΑΕΔ. Οι αφίσες έκαναν ακόμη πε-
ρισσότερο γνωστό το έργο μας και βλέποντας τα θετικά απο-
τελέσματα ανταπόκρισης, από Σεπτέμβριο θα εντατικοποιή-
σουμε την προσπάθεια σε όλη την Θεσσαλονίκη.

Πραγματοποιήσαμε, τέλος, πάρα πολλές συναντήσεις, επα-
φές και επικοινωνίες για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων 
για την ερχόμενη χρονιά και επιπλέον αυτόν τον μήνα είχαμε 
μεγάλη προβολή στα τοπικά ΜΜΕ.

χανια
Την Κυριακή, στις 8 Ιουλίου, ομάδα εθελοντών του τμή-
ματος Χανίων με τους κα Μουλουδάκη Ελευθερία, κο Χα-
ραλαμπάκη Αντώνη, κο Σολάκη Θανάση, κα Μαρκάκη Δέ-
σποινα και κο Μπικουβαράκη Αλέξανδρο πήγε στο χωριό 
Αφράτα, και ενημέρωσε τους κατοίκους για ιατρικά θέμα-
τα που τους απασχολούν. Όλο το χωριό περίμενε την ομά-
δα και παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον τους για-
τρούς να μιλάνε για τον σακχαρώδη διαβήτη, τις παθήσεις 
θυρεοειδή και την οστεοπόρωση που ταλαιπωρεί τους γη-
ραιότερους, ενώ οι εθελοντές αναφέρθηκαν, επίσης, και 
στις αναπνευστικές παθήσεις, καθώς και τις επιπτώσεις 
του καπνίσματος. Οι κάτοικοι ζήτησαν η συνεργασία αυτή 
να επαναληφθεί και μείς τους υποσχεθήκαμε ότι θα είμα-
στε δίπλα τους σε κάθε κάλεσμα και πρόσκληση.

Στις 4 Ιουλίου 2012, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα 
γραφεία του τμήματος Χανίων από την εθελόντρια Φωτει-
νή Παπαβασιλείου, μαζί με τα παιδιά που συμμετέχουν στο 
εικαστικό εργαστήρι της. Το γραφείο μας γέμισε χαρούμε-
νες φατσούλες και χαρούμενες φωνούλες. Τα ζουζούνια 
μας τραγούδησαν Ρίτσο:

Ευχόμαστε:

«… να ‘χουν όλα τα παιδιά του κόσμου 
ένα ποταμάκι γάλα, 
μπόλικα αστεράκια 
και μπόλικα τραγούδια, 
για να μην ντρεπόμαστε και εμείς για τη χαρά μας…»

και έφεραν παιχνίδια και τρόφιμα. Εμείς τους είπαμε δυο 
κουβέντες για την Οργάνωση και για τη βοήθεια που προ-
σφέρει σε ανθρώπους που υποφέρουν. Στο τέλος, τα παι-
διά με περίσσιο ζήλο άνοιξαν τους κουμπαράδες και τα 
πορτοφολάκια που κρατούσαν και «συναγωνίστηκαν» ποιο 
θα πρωτοβάλει το χαρτζιλίκι που είχαν φυλάξει για τα παι-
διά της Αφρικής και τα Ελληνόπουλα που υποφέρουν. Κι 
αυτό το θεωρούμε το μεγαλύτερο επίτευγμα. Γιατί και στις 
δυο αυτές εκδηλώσεις νέοι άνθρωποι μας μαθαίνουν και 
μαθαίνουν και οι ίδιοι ότι ο κόσμος είναι πιο όμορφος και 
τα βάσανά του είναι πιο υποφερτά όταν τα μοιραζόμαστε 
με τον διπλανό μας.

Στις 18 Ιουλίου, οι εθελόντριες κα Μουλουδάκη Ελευθε-
ρία και κα Μπεμπλιδάκη Αγγελική συμμετείχαν στην παγ-
χανιώτικη μάζωξη συλλογικοτήτων της πόλης για τα χαρά-
τσια. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε από τους 
φορείς, η γενική γραμματέας της Οργάνωσης είπε: «Μέχρι 
σήμερα οι δράσεις μας αφορούσαν κυρίως την υγεία. Πέ-
ρα από αυτό όμως βλέπουμε πως τα ήδη υπάρχοντα προ-
βλήματα οξύνονται, αυξάνονται, επιδεινώνονται, οπότε δεν 
μπορούμε να μείνουμε απαθείς και αμέτοχοι μπροστά σε 
αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορούμε να επιτρέψου-
με και ηθικά και από ιατρικής άποψης, να βλέπουμε οικο-
γένειες να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή φάρμα-
κα. Τα φάρμακα για τους αρρώστους μπορούμε να τα αντι-
μετωπίσουμε. Το να κόψουν όμως το νερό και το ηλεκτρι-
κό αφορά έναν τεράστιο αριθμό συμπολιτών, είναι κάτι που 
έχει σοβαρές συνέπειες στη διαβίωσή τους και στις συν-
θήκες υγιεινής. Πόσο μάλλον αν υπάρχουν και κάποιοι άν-
θρωποι που είναι άρρωστοι και εξαρτώνται από μηχανήμα-
τα αγωγής που συνδέονται με ηλεκτρικό ρεύμα. Πρέπει να 
βρεθεί ένας τρόπος να συντονιστούμε και να αντιδράσου-
με πάνω σε αυτό». Και συνεχίζοντας τόνισε ότι το ποσοστό 
των Ελλήνων που προσφεύγουν στα γραφεία των Γιατρών 
του Κόσμου, όχι μόνο για φάρμακα, αλλά και για τρόφιμα ή 
γάλα για τα βρέφη, καθημερινά αυξάνεται. Επιπλέον, ανα-
φέρθηκε στο γεγονός ότι μεγάλος αριθμός Ελλήνων, προ-
σφεύγει στους Γιατρούς του Κόσμου ζητώντας βοήθεια, 
καθώς λόγω των οικονομικών δυσκολιών, βιώνουν μια πε-
ρίοδο ψυχολογικής κατάθλιψης.

Στις 20 Ιουλίου, την ημέρα όπου 39 πρόσφυγες διαφόρων 
εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 2 μηνών, πιά-
στηκαν σε ένα καράβι ανοιχτά της πόλης των Χανίων και με-
ταφέρθηκαν στο παλιό δημαρχείο Σούδας, η Γιατροί του Κό-
σμου βρέθηκαν δίπλα τους. Μόνο δύο περιστατικά θεωρή-
θηκαν βαρύτερα και πήγαν στο Νοσοκομείο για μια μέρα. 
Όλοι οι υπόλοιποι θεωρήθηκε ότι δεν έχρηζαν νοσοκομει-
ακής περίθαλψης, αλλά όλο και κάποια μικροπροβλήματα 
είχαν. Με κυριότερα την αφυδάτωση και τις λοιμώξεις ανα-
πνευστικού.. Έτσι, μετά το κάλεσμα της Ύπατης Αρμοστεί-
ας, οι εθελοντές κα Μουλουδάκη Ελευθερία και κος Σο-
λάκης Θανάσης βρέθηκαν στο κτήριο που κρατούνταν οι 
πρόσφυγες και έπιασαν αμέσως δουλειά. Εξέτασαν αρρώ-
στους, έβαλαν ορούς, αγόρασαν και μοίρασαν φάρμακα. 
Αυτό συνεχίστηκε και για όλες τις υπόλοιπες ημέρες (5-6) 
που διέμεναν εκεί οι πρόσφυγες. Εκτός από την ιατρική βο-
ήθεια που πρόσφερε η Οργάνωση, τους παρείχε ρούχα, πα-
πούτσια και τρόφιμα, και ό,τι άλλο τους ήταν αναγκαίο. Σε 
κάποιες περιπτώσεις οι εθελοντές τους έδωσαν ακόμα και 
τα κινητά τους. Γενικά οι εθελοντές ήρθαν κοντά τους, δημι-
ούργησαν μια σχέση εμπιστοσύνης και οι πρόσφυγες τους 
εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους και τα όνειρά τους. Σε τέ-
τοιους καιρούς και σ’ αυτήν την κατάσταση κάποιοι τολμούν 
ακόμα να ονειρεύονται και να ελπίζουν.
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Δράσεις Αυγούστου
Στις 15 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-πανηγύρι 
στο Κοτύλιο Αρκαδίας, όπου συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και 
φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη των αναγκών των Πολυι-
ατρείων των Γιατρών του Κόσμου. Η εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε με πρωτοβουλία του «Συλλόγου των Απανταχού Κοτυ-
λίων Αρκαδίας».

Το γραφείο και Πολυϊατρείο της Οργάνωσης στην Θεσ-
σαλονίκη παρέμεινε κλειστό για δύο εβδομάδες κατά τον 
Αύγουστο. Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, ελάχι-
στοι ιατροί και διοικητικοί εθελοντές προσέφεραν τις υπη-
ρεσίες τους σε 64 ασθενείς. Επωφελούμενοι, λοιπόν, της 
ελάχιστης προσέλευσης ασθενών, βρήκαμε την ευκαι-
ρία με τη βοήθεια εθελοντών να ξεκαθαρίσουμε και να 
τακτοποιήσουμε όλο το αρχείο του Γραφείου, να αντικα-
ταστήσουμε φθαρμένη γραφική ύλη και τέλος να αναδι-
αμορφώσουμε χωροταξικά το διαμέρισμα, με πλήρη ορ-
γάνωση γραφείων, διακόσμησης, βάψιμο χώρου υποδο-
χής κλπ. Δόθηκε μια ανάσα χώρου, αλλά το πρόβλημα 
χωρητικότητας στην Ι. Δραγούμη 65 παραμένει σοβαρό 
και έντονο.

Την Τρίτη 7 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Με-
λιού στη Φούρκα της Χαλκιδικής όπου το τμήμα Θεσσα-
λονίκης συμμετείχε, όπως κάθε χρόνο, με στάντ με ενη-
μερωτικό υλικό και είδη προς πώληση για την οικονομική 
ενίσχυση του γραφείου.

Την Πέμπτη 9 Αυγούστου, επίσης, στη Φούρκα Χαλκι-
δικής, πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Σαρδέλας όπου, επί-
σης, συμμετείχαμε με στάντ. Το κοινό έδειξε μεγάλο ενδι-
αφέρον για το αντικείμενο της Οργάνωσης και ακούσαμε 
πολλά θετικά σχόλια για το έργο μας. 

Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε και πλήθος επαφών με 
εθελοντές και φίλους της Οργάνωσης για την στελέχωση 
του περιπτέρου μας κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Αναλυτι-
κά για την συγκεκριμένη δράση από τον ερχόμενο μήνα, 
εφόσον υλοποιείται μεταξύ 8-16 Σεπτεμβρίου.

Τέλος, είχαμε πολλές επαφές για την διοργάνωση εκδη-
λώσεων, συναυλίας και πολλών συμμετοχών μας που ξε-
κινούν και λαμβάνουν χώρα από τον Σεπτέμβριο και έπει-
τα. Γενικώς, ο Αύγουστος ήταν μήνας ξεκούρασης και 
προετοιμασίας για το φθινόπωρο που πλησιάζει με πολ-
λές ανάγκες και εκτενείς δράσεις και ένα μεγάλο αγώνα 
για τη διεκδίκηση μιας νέας στέγης για τους Γιατρούς του 
Κόσμου στην Θεσσαλονίκη.

Δυναμική και η πρώτη μέρα του Αυγούστου για το τμήμα 
Χανίων των Γιατρών του Κόσμου, καθώς πραγματοποιήθη-
κε, μετά από πρόσκληση, επίσκεψη εθελοντών στην Κίσα-
μο, επαρχιακή πόλη 60 χιλιομ. περίπου από τα Χανιά, όπου 
στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος έχουν απομεί-
νει δύο, από τους μετανάστες που είχαν φιλοξενηθεί τον 
περασμένο μήνα στο παλιό δημαρχείο Σούδας, στα Χανιά. 
Έσπευσαν εκεί οι εθελοντές μας και ως άλλοι Άγιοι Βασί-
ληδες, έφεραν στα παιδιά (γιατί οι κρατούμενοι ήταν ανή-
λικοι με χώρα καταγωγής την Σομαλία) ρούχα και τρόφιμα.

Στις 11 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε στην Παχειά Άμ-
μο, συναυλία από την Νεανική Αναπτυξιακή Πρωτοβου-
λία Ιεράπετρας. Μια εξαιρετική συναυλία οργανωμένη από 
τους νεολαίους της περιοχής με πολύ κέφι και μεράκι. 

Είναι γνωστό και αποδεκτό πια σε όλους, πως για τα προ-
βλήματα που ολοένα και αυξάνονται, πρέπει να είμαστε κο-
ντά και ενωμένοι σε ένα αγώνα που είναι τόσο δύσκολος, 
όσο και αναγκαίος. Ο καθένας, λοιπόν, προσπαθεί μέσα 
από τη θέση που κατέχει, τον χρόνο που διαθέτει, τον τρό-
πο που προτείνει να προσφέρει στο συνάνθρωπο. Τα παιδιά 
του πολιτιστικού συλλόγου της Παχειάς Άμμου με ευαισθη-
σία και προθυμία άγγιξαν το ευαίσθητο και επικίνδυνο πρό-
βλημα της πείνας που έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις και 
με κουράγιο διοργάνωσαν ένα ξεχωριστό πάρτι. Ένα πάρ-
τι που είχε απ’ όλα, όπως συνηθίζεται τα καλοκαιρινά αυτά 
βράδια. Ήταν γεμάτο μουσική, χορό, πυροτεχνήματα, αερό-
στατα που λαμπύριζαν στο ουρανό, αλλά και προσφορά και 
αλληλεγγύη. Η είσοδος γι’ αυτή τη βραδιά ήταν η προσφο-
ρά / δωρεά τροφίμων. Στις 2 εισόδους οι εθελοντές της Ορ-
γάνωσης, αλλά και οι διοργανωτές συνέλεξαν μεγάλες πο-

Στις 24 Αυγούστου ο πολιτιστικός σύλλογος Σταυρού 
Κέρκυρας «Ο ΑΡΙΩΝ» διοργάνωσε φιλανθρωπική συναυ-
λία με τον Παύλο Παυλίδη και τους B-movies στα Κορνά-
τα Σταυρού. Τα έσοδα από τα εισιτήρια της συναυλίας θα 
δοθούν στους Γιατρούς του Κόσμου για τις ανάγκες των 
Προγραμμάτων Εσωτερικού.

σότητες από γάλα, ζυμαρικά, όσπρια που ο κόσμος… τα νέα 
παιδιά πρόσφεραν… Τέτοιες δράσεις, πράξεις προσφοράς, 
μας καθιστούν υπευθύνους απέναντι στο έργο που έχουμε 
αναλάβει σαν Οργάνωση, την υπεράσπιση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, από κάθε καταπάτηση και εξευτελισμό.

Το διάστημα από τις 13 έως τις 24 Αυγούστου, το τμήμα Χα-
νίων έκλεισε το γραφείο του για το κοινό, καθώς οι περισσότε-
ροι εθελοντές γιατροί έλειπαν σε διακοπές. Αυτό έδωσε την 
ευκαιρία στο τμήμα να ξεκαθαρίσει και να τακτοποιήσει τις 
αποθήκες και να οργανωθεί, εργασίες που ποτέ δεν υπάρχει 
καιρός να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

Στις 29 Αυγούστου, το τμήμα Χανίων των Γιατρών του Κό-
σμου πραγματοποίησε την ετήσια συναυλία μας στο άλσος 
των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, με την ευγενική συμμετο-
χή του Μάνου Παπαδάκη, ο οποίος κατ’ επανάληψη έχει 
στηρίξει το έργο της Οργάνωσης. Ακολουθώντας το ρεύ-
μα και τις ανάγκες της εποχής αντί εισιτηρίου, δεχθήκαμε 
φάρμακα. Πολύς κόσμος ανταποκρίθηκε στην πρόσκλη-
σή και ήρθε φορτωμένος με τσάντες, που διπλασίασαν το 
απόθεμα του φαρμακείου μας. Οι εθελοντές μας έδωσαν 
και την ψυχή τους, για την επιτυχία της συναυλίας. Ο καλλι-

τέχνης ήταν εξαιρετικός, ο κόσμος έβγαλε πολύ κέφι και ο 
σκοπός της συναυλίας επετεύχθη, από όλες τις πλευρές. 

Μεγάλη ικανοποίηση πήραμε, που καταφέραμε να περά-
σουμε το μήνυμα μας και ο κόσμος το άκουσε, αναγνώρι-
σε την ανάγκη, αλλά αναγνώρισε και το έργο μας. Και εί-
δαμε εκεί πολλούς παλιούς μας γνωστούς, μα είδαμε και 
πολλούς καινούργιους. Και το σπουδαιότερο πολλά νέα 
παιδιά. Ό,τι καλύτερο. Να μπορέσουμε να μεταδώσουμε 
στους νεώτερους αρχές κι αξίες. Προσφορά ανιδιοτελή 
στον συνάνθρωπο, στον διπλανό που υποφέρει. Να ξεχά-
σουμε το εγώ και να μάθουμε το εμείς.

Παράλληλα, εκτός από τις παραπάνω συγκεκριμένες δρά-
σεις τον μήνα Αύγουστο, το τμήμα Χανίων ενίσχυσε με τρό-
φιμα και ρούχα τις Οργανώσεις «Κύτταρο» Χαλέπας και 
την «Κοινωνική Κουζίνα». 

Στον τομέα της επικοινωνίας, το τμήμα Χανίων δημοσιεύ-
ει κάθε Τετάρτη σχόλια κι απόψεις και κάνει αναφορά στις 
δράσεις της Οργάνωσης με ολοσέλιδη δημοσίευση στην 
τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα νέα».

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

Κάθε μέρα, τέλος, μεταδίδεται από τους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς της πόλης το σποτάκι των Γιατρών του Κόσμου.
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αθηνα

Δράσεις Σεπτεμβρίου
Στις 7-9 Σεπτεμβρίου αποστολή των Γιατρών του Κόσμου με 
εθελοντές γιατρούς, επισκέφτηκε το κέντρο υγείας της Μάρ-
πησσας στην Πάρο, όπου πρόσφερε τη δυνατότητα ιατρικών 
εξετάσεων στις ειδικότητες παιδίατρου και παθολόγου.

Στις 12 Σεπτεμβρίου η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» επι-
σκέφθηκε τον καταυλισμό του Σοφού στον Ασπροπύργου 
και προχώρησε σε παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμό 
110 παιδιών.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου επιτείνουν τις 
δράσεις τους στο εσωτερικό της χώρας και ανακοινώνουν 
την υλοποίηση προγράμματος παροχής ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης και κάλυψης επισιτιστικών αναγκών σε ηλι-
κιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας. Το πρόγραμ-
μα «Μήνυμα Ζωής» που υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από 
το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα εφαρμόζεται σε δύο επίπε-
δα, της πρόληψης και της αντιμετώπισης και σχεδιάστηκε με 
σκοπό την κάλυψη των δύο βασικότερων αναγκών των ηλι-
κιωμένων ατόμων, της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και 
της επισιτιστικής συνδρομής. Οι Γιατροί του Κόσμου ευχαρι-
στούν το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα για την εξαιρετικά σημα-

ντική πρωτοβουλία και υποστήριξη που προσφέρει στην υλο-
ποίηση του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής» για ένα χρόνο. 
Χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη του Ιδρύματος θα ήταν αδύ-
νατη η ανάληψη και επιτυχής έκβαση των προσπαθειών μας.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, η Κινητή Ιατρική Μονάδα των ΓτΚ 
«Νοιάζομαι για την Υγεία μου» πραγματοποίησε επίσκεψη 
στην πλατεία Δρουγουτίου, στον Νέο Κόσμο όπου πρό-
σφερε τη δυνατότητα ιατρικών εξετάσεων στους κατοί-
κους της περιοχής. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων της Αναπτυξιακής Κίνησης των κα-
τοίκων του Δεύτερου διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων.

Από τις 20 έως τις 23 Σεπτεμβρίου η Οργάνωση συμμετεί-
χε στο Φεστιβάλ «Μικρόπολις - Μια Πόλη θαύμα» στην Τε-

χνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με δρώμενο μια συναρπα-
στική προβολή φωτογραφικού υλικού από τις δράσεις των 
ΓτΚ στην Ελλάδα, πλαισιωμένη από ένα εργαστήριο ζω-
γραφικής όπου οι μικροί μας φίλοι δημιούργησαν ζωγρα-
φικά έργα με θέμα «Πώς βλέπουν τους Γιατρούς του Κό-
σμου μέσα από τα δικά τους μάτια».

Στις 21 Σεπτεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονάδα 
«Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο 2ο Γυμνάσιο Καμα-
τερού, όπου έγινε οδοντιατρικός έλεγχος και ενημέρωση 
για την στοματική υγιεινή σε 93 παιδιά.

Στις 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την Ευ-
ρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Μετακίνησης 2012 με σύν-
θημα «Ζήσε την Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο», η κινητή ιατρική 
Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου λειτούργησε ως σταθ-
μός πρώτων βοηθειών παρουσία ιατρικού και νοσηλευτι-
κού προσωπικού.

Στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου η κινητή Παιδιατρική Μονά-
δα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμ-
βολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, 
καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 210 παιδιά 
απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Νίκαιας - 
Αγ. Ι. Ρέντη. Αξίζει να σημειωθεί ότι 29 παιδιά που ήταν σε 
ηλικία πάνω του βασικού εμβολιασμού δεν είχαν κάνει κα-
νένα εμβόλιο. Τη δράση αυτή συνδιοργανώνουν από κοι-
νού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Γιατρών του Κόσμου, στα κεντρικά 
γραφεία της Οργάνωσης, (Σαπφούς 12, Αθήνα). 

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής: 

1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οικονομικός Απολογισμός.

3.  Έγκριση Απολογισμού και Απαλλαγή Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

4. Τοποθετήσεις – Προτάσεις.

Στις 27 Σεπτεμβρίου η Οργάνωση των Γιατρών του Κό-
σμου συμμετείχε, σε εκδήλωση του συνηγόρου του παι-
διού για την «Προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού 
στην Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης», ως ένας από τους 
εκπροσώπους του δικτύου ΜΚΟ για την Παρακολούθηση 
της Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώμα-
τα του Παιδιού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πνευ-
ματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

Στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου η κινητή Παιδιατρική Μονάδα 
των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβολια-
σμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους καθώς 
και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 317 παιδιά απόρων και 
ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Ιλίου. Τη δράση αυτή 
συνδιοργανώνουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Καθ ’όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, η κινητή ιατρική μο-
νάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομαδι-
αία βάση στην πλατεία Ομονοίας, πρωτοβάθμια ιατρική πε-
ρίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε εξαρτημένα άτομα. 

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, η κινητή ιατρική μονάδα 
των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», παρείχε σε εβδομαδιαία 
βάση πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κοινω-
νική υποστήριξη σε ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο, στις 
περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Ο αριθμός των επωφε-
λούμενων ατόμων ανέρχεται περίπου στους 270, στους οποί-
ους παρέχονται επίσης τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
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Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε κι αυτός δυναμικά με τη λειτουργία 
ιατρείων των Γιατρών του Κόσμου στη Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης, με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Ένας άψογος χώ-
ρος δημιουργήθηκε από την ΔΕΗ για να προσφερθεί δωρε-
άν προληπτικός έλεγχος και πρωτοβάθμια εξέταση στους 
επισκέπτες από παθολόγους ή καρδιολόγους, παιδιάτρους, 
οφθαλμιάτρους, οδοντιάτρους και γυναικολόγους ή μαίες. 
Δεχτήκαμε συνολικά 1.319 επισκέψεις πολιτών για εξέταση 
και πιο συγκεκριμένα 481 πολίτες εξετάστηκαν στο οφθαλμι-
ατρικό ιατρείο, 359 στο παθολογικό-καρδιολογικό, 248 στο 
οδοντιατρικό, 142 στο γυναικολογικό και 89 στο παιδιατρικό. 
Η επισκεψιμότητα, βεβαίως, ήταν πολύ μεγαλύτερη, καθώς 
πολλοί δεν εξετάστηκαν παρά ενημερώθηκαν για την Οργά-
νωση. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι 72 εθελοντές που 
συμμετείχαν έκαναν εξαιρετική δουλειά, τόσο στο ιατρικό, 
όσο και στο διοικητικό κομμάτι και βέβαια η απήχηση στους 
πολίτες ήταν μεγάλη, γεγονός στο οποίο συνέβαλλε και η με-
γάλη προβολή που είχαμε από τα τοπικά ΜΜΕ πριν και κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης. Η ηθική επιβράβευση ήρθε με την 
διάκριση του περιπτέρου από την HELEXPO ως το καλύτερο 
για την ΔΕΘ 2012, ξεχωρίζοντας για την αισθητική του, τον 
σχεδιασμό του και τον σκοπό που εξυπηρετούσε. 

Στις 8 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με το ALPHA Radio 
88,6 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Όλοι μαζί μπορού-
με και στην υγεία» του ΣΚΑΪ συγκεντρώθηκε ικανοποιητι-
κός αριθμός φαρμάκων για το κοινωνικό φαρμακείο Κα-
βάλας. Η δράση υποστηρίχθηκε από το Δήμο Καβάλας τη 
«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», τον Ιατρικό Σύλλογο, τους Γιατρούς του 
Κόσμου και τον σύλλογο Πνοή. 

Κατά τη διάρκεια του μήνα, υπήρξε χορηγία εμβολίων και 
εμβολιασμός άπορων παιδιών από γιατρούς της Οργάνω-
σης, καθώς και χορηγία φαρμάκων σε ανασφάλιστους πο-
λίτες της Καβάλας που δεν έχουν πρόσβαση στο Κ.Ι.Φ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε τηλεο-
πτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και σε εφη-
μερίδες για χορηγίες για αγορά εμβολίων.

Στις 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε αποστολή στο 
Δήμο Καβάλας με παιδίατρο την κα. Παπαδοπούλου Μα-
ρία και οδοντίατρο τον κ. Κουγιουμτζόγλου Ιωσήφ για εξέ-
ταση παιδιών του δημοτικού σχολείου και συμπλήρωση της 
ιατρικής βεβαίωσης που χρειάζονται για την φοίτησή τους. 
Εξετάστηκαν 16 παιδιά ηλικίας από 5 έως 11 ετών.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε από το τμήμα 
Χανίων επίσκεψη  κλιμακίου από τους εθελοντές μας στο 
Ηράκλειο. Πήγαμε στα Hondo’s center  Ηρακλείου, όπου 
από τον Μάιο είχαμε αφήσει ένα συλλέκτη χρημάτων, μαζί 
με ενημερωτικά φυλλάδια για τις δράσεις μας. Καταμετρή-
σαμε 130,00 €, αποτέλεσμα της συνεισφοράς και της ευ-
αισθησίας του κόσμου. Φεύγοντας αφήσαμε πάλι το κου-
τί στο κατάστημα.

Μετά επισκεφθήκαμε τις Βούτες, το μεγαλύτερο χωριό του 
Μαλεβυζίου, όπου σε συνεννόηση με τον ιερέα αφήσαμε 
μεγάλες ποσότητες  τροφίμων και ρούχα για τους κατοί-
κους της περιοχής. Ο γέροντας μας ενημέρωσε ότι έχουν 
κόψει το νερό σε χωριανούς που λόγω ένδειας δεν το πλή-
ρωσαν. Ενημερωθήκαμε επίσης ότι από τις ελάχιστες συ-
ντάξεις του ΟΓΑ κάνουν περικοπές για τη διάσωση του Ελ-
ληνικού κράτους. Η ερώτηση είναι: «Μα από τους αγρότες; 
Δεν έχει εφοπλιστές και μεγαλοαστούς αυτός ο τόπος;»

Το μήνα αυτό διανείμαμε για άλλη μια φορά όλα τα  φάρμα-
κα που χρειάζονται στις αγροτικές φυλακές Αγιάς και στα 
κρατητήρια Χανίων

Στον τομέα της επικοινωνίας και αυτόν το μήνα, όπως και κά-
θε μήνα, δημοσιεύσαμε σχόλια και απόψεις και κάναμε ανα-
φορά στις δράσεις μας κάθε Τετάρτη με ολοσέλιδη δημοσί-
ευση στην τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα νέα». Επίσης, κάθε 
πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μήνα ενημερώνουμε τους Χα-
νιώτες για τα νέα μας μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα 
του τοπικού σταθμού «Δίκτυο FM». Τέλος, όπως συνήθως, 
κάθε μέρα μεταδίδεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς 
της πόλης το σποτάκι των Γιατρών του Κόσμου

καβαλα

χανιαθεσσαλονικη

Ευχαριστούμε θερμά την ΔΕΗ για την υποστήριξη, την 
HELEXPO, τους κατασκευαστές για τη συνεχή συμπαρά-
σταση, όλα τα ΜΜΕ για την προβολή και βέβαια όλους 
τους εθελοντές, φίλους και χορηγούς που συνέβαλλαν 
στην υλοποίηση αυτής της δράσης.

Το Πολυϊατρείο μας στην Θεσσαλονίκη επισκέφτηκε αυτόν 
το μήνα ο νέος Πρόξενος Γαλλίας στην Θεσσαλονίκη, κος 
Κριστόφ Λε Ριγκολέρ, ο οποίος μιλώντας και πολύ καλά τα 
Ελληνικά έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο μας. 
Ξεναγήθηκε στον χώρο μας και ενημερώθηκε πλήρως για 
τις δράσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και 
κατανοώντας τις ανάγκες συζητήσαμε εκτενώς τρόπους 
συνεργασίας και περαιτέρω ενίσχυσης μας. Μάλιστα το εν-
διαφέρον του εμπράκτως το απέδειξε με την παρουσία του 
στα εγκαίνια του περιπτέρου μας στην ΔΕΘ, συνοδεύοντας 
μάλιστα τον Πρέσβη Γαλλίας στην Ελλάδα ο οποίος γνωρί-
στηκε και με τον κο Κανάκη επεκτείνοντας αυτήν την πολύ-
τιμη συνεργασία και στην Αθήνα. 

Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη εκδήλωση της Ένωσης Ποντί-
ων Αμπελοκήπων της οποίας τα έσοδα διατέθηκαν για τους 

σκοπούς της Οργάνωσης μας. Περίπου 50 μουσικοί σύλ-
λογοι με ποντιακές, κρητικές και παραδοσιακές καταβολές 
συμμετείχαν με τραγουδιστές και 170 χορευτές σε ένα υπαί-
θριο πανηγύρι που στήθηκε για τους Γιατρούς του Κόσμου 
και το οποίο θα καθιερωθεί σε ετήσια βάση, καθώς η προσέ-
λευση των πολιτών ήταν πέραν των προσδοκιών των διοργα-
νωτών. Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο Ποντίων Αμπελο-
κήπων και τον Πρόεδρο κο Χρήστο Κυριακίδη, καθώς και το 
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την διοργάνωση και βέ-
βαια όλους τους εθελοντές και χορηγούς που συνέβαλλαν.

Πραγματοποιήθηκε και μια μεγάλη μουσική συναυλία εις 
μνήμην του Δ. Μητροπάνου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης 
για την οικονομική ενίσχυση των ΚΑΠΗ του Δήμου, με τη 
συμβολή πολλών γνωστών καλλιτεχνών. Για την ενίσχυση 
της Οργάνωσης μας προωθήθηκε η ανάγκη μας σε φάρ-
μακα και εθελοντές μας με stand που βρισκόταν εκεί για τη 
συγκέντρωσή τους.

Επίσης, συμμετείχαμε με εθελοντές σε τριήμερο εκδηλώσε-
ων στις 22-23-24 Σεπτεμβρίου του Δήμου Παύλου Μελά στο 
πρώην στρατόπεδο Καρατάσου. Οι συγκεκριμένες εκδηλώ-
σεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με τη συνεργασία ενός 
πολιτιστικού συλλόγου «Μ. Αλέξανδρος»-Ευκαρπίας με σκο-
πό την αναζωογόνηση του χώρου και η φετινή διοργάνωση 
συγκεκριμένα αποσκοπούσε στην ενίσχυση μας με συγκέ-
ντρωση ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Και από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ συγκεντρώθηκαν ποσότητες 
φαρμάκων για το Πολυϊατρείο μας σε συνεργασία με την κοι-
νωνική υπηρεσία του εργοστασίου, ενώ παράλληλα διοργα-
νώθηκαν συγκεντρώσεις φαρμάκων από τους εθελοντές 
μας στα Ν. Μουδανιά, αλλά και από εθελόντρια στην Αρναία.

Ξεκίνησαν και πάλι αυτόν το μήνα εκ νέου επαφές και συ-
ζητήσεις για το θέμα της στέγασης των γραφείων μας στην 
Θεσσαλονίκη, μιας και το χωροταξικό πρόβλημα καθώς 
και οι αυξημένες ανάγκες καθιστούν πλέον επιτακτική την 
ανάγκη της μεταφοράς μας σε νέο μεγαλύτερο χώρο. 

Ήδη ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με μεγάλη «έξαρση» στην 
προσέλευση ανασφάλιστων πολιτών και αντιμετωπίζου-
με κιόλας σοβαρή έλλειψη φαρμάκων, αλλά και εμβολί-
ων. Παρ’ όλα αυτά και πάντα με τη βοήθεια των πολιτών 
και των φίλων της Οργάνωσης που μας στηρίζουν με πε-
ρισσή αγάπη, από τα τέλη Αυγούστου ήδη το Πολυϊατρείο 
λειτουργεί καθημερινές 09:00π.μ-17:00μ.μ, στελεχωμένο 
από 33 ιατρούς, 6 ψυχολόγους και περίπου 40-50 διοικητι-
κούς εθελοντές σε εβδομαδιαία βάση.


