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Δράσεις Οκτωβρίου
Στις 6-7 Οκτωβρίου ο Ευάγγελος Πλατιάς, επιστημονικός 
σύμβουλος και ορθοπεδικός γιατρός των ΓτΚ επισκέφτη-
κε το αγροτικό ιατρείο της Μάρπησσας στην Πάρο, όπου 
πρόσφερε τη δυνατότητα ιατρικών εξετάσεων στους κατοί-
κους της περιοχής. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών Μάρπησσας.

Στις 3 Οκτωβρίου στα πλαίσια του κοινωνικού προγράμ-
ματος «Νοιάζομαι για την Υγεία μου» η Coca-Cola Τρία Έψι-
λον σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου προσέφε-
ραν εξετάσεις προληπτικής ιατρικής και ψυχολογική υποστή-
ριξη σε κατοίκους της περιοχής του  Αγίου Αρτεμίου και συ-
γκεκριμένα στην πλατεία Πλυτά. Η δράση πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αναπτυξιακής Κίνησης των 
κατοίκων του Δεύτερου διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων. 

Στις 10 Οκτωβρίου οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποί-
ησαν Συνέντευξη Τύπου, στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου 
Ιανός, με θέμα η «Η Ανθρωπιστική Κρίση στην Ελλάδα». 
Έκαναν έκκληση για φάρμακα, τρόφιμα αλλά και χρήματα 
παρουσιάζοντας τη νέα καμπάνια τους, τον Κουμπαρά Αξι-
οπρέπειας | «Ακόμα και 1 κέρμα κάνει τη διαφορά».

γάλεω. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν 128 παιδιά από παι-
δίατρο, 95 παιδιά από οδοντίατρο και 51 παιδιά εμβολιά-
στηκαν. Τη δράση αυτή συνδιοργανώνουν από κοινού η 
Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 22 Οκτωβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονά-
δα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Ψυχι-
κής Υγιεινής Βύρωνα- Καισαριανής, όπου έγινε οδοντια-
τρικός έλεγχος σε 30 παιδιά. Το πρόγραμμα πραγματο-
ποιείται με την υποστήριξη της Vodafone.

Στις 23 Οκτωβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονάδα 
«Λητώ» και η οφθαλμολογική μονάδα Ίρις πραγματοποί-
ησε επίσκεψη στο 3ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Ζεφυρί-
ου, όπου έγινε οδοντιατρικός και οφθαλμολογικός έλεγ-
χος σε 114 παιδιά.

Στις 24-25 Οκτωβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μο-
νάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο 2ο Γυμνά-
σιο Δραπετσώνας, όπου έγινε οδοντιατρικός έλεγχος 
και ενημέρωση για την στοματική υγιεινή σε 161 παιδιά. 
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της 
Vodafone.

Στις 24-25 Οκτωβρίου στα πλαίσια του κοινωνικού προ-
γράμματος «Νοιάζομαι για την Υγεία μου» η Coca-Cola Τρία 
Έψιλον σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου προσέ-
φεραν εξετάσεις προληπτικής ιατρικής και ψυχολογική υπο-
στήριξη σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε απομα-
κρυσμένες και υποβαθμισμένες περιοχές της Ελλάδας, μέ-
σα από την ιατρική κινητή μονάδα του προγράμματος. Συ-
γκεκριμένα, η  μονάδα επισκέφθηκε τα Βίταλα Ευβοίας.

Στις 25 Οκτωβρίου παιδίατρος των ΓτΚ επισκέφθηκε το 
12ο Δημοτικό σχολείο Γαλατσίου, όπου πραγματοποίησε 
παιδιατρικό έλεγχο και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 
81 μαθητές του σχολείου.

Στις 29 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική 
κινητή μονάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επισκέψεις σε νηπια-
γωγεία και δημοτικά σχολεία της Νίκαιας, όπου έγινε οδοντι-

Στις 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 
έκθεσης φωτογραφίας «Πες μου ένα Παραμύθι… », μιας 
Φωτογραφικής Παρέας από τη Ρόδο, που τους ενώνει 
η αγάπη τους για την Φωτογραφία και τα Φανταστικά ή 
Πραγματικά ταξίδια της εικόνας. Η έκθεση έλαβε μέρος 
στον καινούργιο χώρο του Metapolis (Αιόλου 48-50) μέ-
χρι τις 27 Οκτωβρίου 2012. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα των Γιατρών του Κόσμου.

Στις 6-7 Οκτωβρίου η κινητή Παιδιατρική Μονάδα των 
Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβολια-
σμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους κα-
θώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 166 παιδιά 
απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Αμπελο-
κήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης. Τη δράση αυτή συνδι-
οργανώνουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 8-12 Οκτωβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονά-
δα «Λητώ» πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχολεία της 
Θεσσαλονίκης, όπου έγινε οδοντιατρικός έλεγχος και 
ενημέρωση για την στοματική υγιεινή σε περισσότερα από 
700 παιδιά. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υπο-
στήριξη της Vodafone.
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Στις 12 Οκτωβρίου η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» επι-
σκέφθηκε τον καταυλισμό του Σοφού στον Ασπροπύρ-
γου και προχώρησε σε παιδιατρική εξέταση και εμβολια-
σμό 32 παιδιών. Χρησιμοποιήθηκαν 60 εμβόλια, καθώς 
υπήρχαν παιδιά που έπρεπε να κάνουν διπλά εμβόλια.

Στις 15 Οκτωβρίου η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» επι-
σκέφθηκε τον καταυλισμό Νέα Ζωή στον Ασπροπύργου 
και προχώρησε σε παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμό 
44 παιδιών όπου και χρησιμοποιήθηκαν 90 εμβόλια.

Στις 16 Οκτωβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονάδα «Λη-
τώ» και η οφθαλμολογική μονάδα Ίρις πραγματοποίησε επί-
σκεψη στο 2ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Ζεφυρίου, όπου έγι-
νε οδοντιατρικός και οφθαλμολογικός έλεγχος σε 76 παιδιά.

Στις 20 και 21 Οκτωβρίου η κινητή Παιδιατρική Μονά-
δα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν 
εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγ-
χους, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 128 
παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Αι-

http://mdmgreece.gr/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%9F%CE%B9-%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
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Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο των Γιατρών του Κόσμου | Ιδιοκτήτης: Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας Εκδότης: Νικήτας Κανάκης Διευθυντής Σύνταξης: Γιάννης Γιαννακόπουλος Συντακτική Ομάδα: Κάλλια Μιχοπούλου, Κατερίνα Παναγιωτοπού-
λου, Βίκυ Καραμουσάλη, Νερίνα Μπουρσινού, Βασιλική Αυδή Σχεδιασμός: Θοδωρής Βερονίκης
Η ολοκλήρωση του παρόντος δελτίου επιτεύχθηκε με την εθελοντική συνεργασία της Ομάδας Επικοινωνίας των ΓτΚ.
Αθήνα: Σαπφούς 12, 105 53 Τ: 210.32.13.150, F: 210.32.13.850, www.mdmgreece.gr, e-mail: info@mdmgreece.gr Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 65, 546 30, Τ/F: 2310.56.66.41, e-mail:thessaloniki@mdmgreece.gr Κρήτη: Μπόνιαλη 11, 73 133 
Χανιά, Τ: 28210.23.110 e-mail: chania@mdmgreece.gr Καβάλα: Καράνου 13, 65 302, T/F: 2510.227.224 e-mail: kavala@mdmgreece.gr
Μέλη Δ.Σ.: Πρόεδρος: Κανάκης Νικήτας Α΄ Αντιπρόεδρος: Ανδρούτσος Αντώνιος Β΄ Αντιπρόεδρος: Κλουδάς Σπυρίδων Γεν. Γραμματέας: Μουλουδάκη Ελευθερία Ειδ. Γραμματέας: Μαυροπούλου Έλενα Ταμίας: Σκολαρίκος Χρήστος Υπ. Δημ. 
Σχέσεων: Γιαννακόπουλος Γιάννης Μέλη: Αγγελίδης Χρήστος, Μουζάλας Ιωάννης | Tα ενυπόγραφα κείμενα είναι προσωπικές απόψεις και οι ΓτΚ δεν φέρουν καμία ευθύνη

ατρικός έλεγχος και ενημέρωση για την στοματική υγιεινή σε 
220 παιδιά. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήρι-
ξη της Vodafone.

Καθ ’όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, 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 Οκτωβρίου, η κινητή ιατρική μονά-
δα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», παρείχε σε εβδομα-
διαία βάση πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοι-
νωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε ανθρώπους που δια-
βιούν στο δρόμο, στις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. 
Ο αριθμός των επωφελούμενων ατόμων ανέρχεται περίπου 
στους 270, στους οποίους παρέχονται επίσης τρόφιμα και εί-
δη πρώτης ανάγκης. Η ενέργεια πραγματοποιείται στα πλαί-
σια του κοινωνικού προγράμματος «Νοιάζομαι για την Υγεία 
μου» σε συνεργασία με την Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Διεθνή Αν-
θρωπιστικό Οργανισμό, International Orthodox Christian Charities 
- IOCC), για τη στήριξη που προσέφερε στον φορέα μας, κατά τη δι-
άρκεια μιας τέτοιας δύσκολης περιόδου. Το καλοκαίρι του 2012 ο 
IOCC έστειλε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στους Γιατρούς 
του Κόσμου ένα κοντέινερ, με 3,2 τόνους παραϊατρικό αναλώσιμο 
υλικό, για την κάλυψη αναγκών των Πολυιατρείων και των Κινη-
τών Ιατρικών Μονάδων των Γιατρών του Κόσμου. Επιπλέον, ο IOCC 
υποστήριξε οικονομικά το Πρόγραμμα Εμβολιασμού των Γιατρών 
του Κόσμου στην Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας με τη δωρεά του 
στον εμβολιασμό 159 παιδιών, ηλικίας δύο μηνών έως 13 ετών.
Επίσης, οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν 
θερμά την κα Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη για τη σταθερή 
οικονομική ενίσχυση των δράσεων των Γιατρών του Κόσμου, 
καθώς και τις παρακάτω Εταιρίες, Συλλόγους & Σχολεία για την 
πολύτιμη υποστήριξή τους, το μήνα Οκτώβριο 2012:
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ TV, LEROY MERLIN, BIOKID, HAPPY FACES-
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, COSTA NAVARINO MESSINIA, ΜΑΡΙΤΑΣ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε., UKGRKCYP-SHAREWEL | MICHAEL STEPHANIDES, 
MONDIAL FORWARDING LTD, ASPEN TRUST GROUP, GEORGIA 
PACIFIC ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES, 
ΓΚΑΠ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, STAMPER HAIR COLLECTION, 
Δ. ΔΗΜΑΚΑΣ – Α. ΣΤΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΟΠΤΙΚΑ, G-OPTICS – ΟΠΤΙ-
ΚΑ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ, ΕΝΩ-
ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ, ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ ARC, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ, ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙ-
ΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΒΥΡΩΝΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΨΥ-
ΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 5Ο ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΣΥΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙ-
ΜΟΥ, NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, BALU AE
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Ο μήνας Οκτώβριος ήταν για μία ακόμα φορά, για το Γραφείο 
των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη, μήνας δραστηρι-
ότητας και προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα, στις 6 & 7 Οκτω-
βρίου, το πρόγραμμα ΛΗΤΩ επισκέφτηκε την πόλη της Θεσ-
σαλονίκης και συγκεκριμένα την περιοχή της Μενεμένης και 
την περιοχή των Αμπελοκήπων όπου μαζί με 11 εθελοντές το 
Γραφείο Θεσσαλονίκης ήταν εκεί από τις 09:00 π.μ έως και τις 
15:00 μ.μ. Εξετάστηκαν για τις 2 ημέρες 127 παιδιά από οδο-
ντιάτρους και 139 από οδοντιάτρους, ενώ σε 79 παιδιά πραγ-
ματοποιήθηκαν εμβολιασμοί. Τόσο ο δήμαρχος κος Κυρίζο-
γλου, όσο και ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής Αμπελο-
κήπων-Μενεμένης κος Παναγιωτίδης ήταν παρόντες, όπως, 
επίσης, και εκπρόσωποι της VODAFONE και επιπλέον τηλεο-
πτικά συνεργεία του ΣΚΑΪ και της ΕΡΤ3. Ο κόσμος που προ-
σήλθε ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τις υπηρεσίες που 
τους προσφέραμε και υπήρχε μια διάχυτη ωραία ατμόσφαιρα 
και θετική αντιμετώπιση. Τις επόμενες 5 ημέρες επισκεφτήκα-
με σχολεία του Παλαιοκάστρου, της Ευκαρπίας και ένα ειδι-
κό σχολείο στο Πανόραμα, όπου εξετάστηκαν περισσότερα 
από 700 παιδιά.

Οργάνωσης, ενώ μας δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσου-
με και να ενημερώσουμε όσους ενδιαφέρθηκαν να μά-
θουν για το έργο μας και να μας στηρίξουν περαιτέρω. 

Μέσα στο μήνα ξεκίνησαν τα σεμινάρια διοικητικών εθε-
λοντών του πολυϊατρείου, από μέλος των ΓτΚ, η οποία εί-
ναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων και υπεύθυνη διαχείρισης αν-
θρώπινου δυναμικού. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται 
κάθε εβδομάδα σε ενεργούς εθελοντές του πολυϊατρεί-
ου και περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, διαδραστικά παι-
χνίδια και ενημέρωση για την ενσυναίσθηση του εθελο-
ντισμού, την εκπαίδευση των ρόλων των εθελοντών, κ.α.

Ξεκίνησε, επίσης, το πρόγραμμα ομαδικών συνεδριών 
συμβουλευτικής στήριξης περιστατικών με σοβαρά οικο-
νομικά προβλήματα, σε μέλη του ΕΚΠΟΙΖΩ, από εθελο-
ντές ψυχολόγους της Οργάνωσης.

Οι προσπάθειες μας να διεκδικήσουμε μια μεγαλύτε-
ρη και πιο αξιοπρεπή στέγη για την Οργάνωση στην πό-
λη της Θεσσαλονίκης συνεχίζονται με επιστολές, επαφές 
και συναντήσεις στην Αθήνα, μιας και οι ανάγκες αυξάνο-
νται και η προσέλευση των ασθενών έχει κορυφωθεί. Μέ-
χρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, δεχτήκαμε περίπου 9.000 
επισκέψεις ασθενών και ο μικρός χώρος πια της Ι. Δρα-
γούμη περιορίζει κατά πολύ την τόσο έντονη δράση μας.

Είχαμε και αυτόν το μήνα πολύ μεγάλη προβολή του έρ-
γου μας σε τοπικά ΜΜΕ και όχι μόνο, γεγονός που προ-
σέλκυσε πολλούς πολίτες να ενδιαφερθούν για το έργο 
μας και να ρωτήσουν για εθελοντική εργασία. Ένας μεγά-
λος αριθμός νέων μελών και εθελοντών ενεργοποιήθηκε 
ήδη για την υποστήριξη της δράσης των Γιατρών του Κό-
σμου σε όλη την Θεσσαλονίκη.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις φαρμάκων 
και ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό τους Φαρμακοποιούς 
του Κόσμου, το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ, τα λατομεία Δρυμού, 
όλα τα φαρμακεία, τους ιδιώτες και τους δωρητές που 
συνέβαλλαν με τη βοήθεια τους σημαντικά.

Επιπρόσθετα, το Γραφείο Θεσσαλονίκης διοργάνωσε μια 
επίσκεψη με εθελοντή οδοντίατρο – γναθοχειρουργό στο Ει-
δικό Σχολείο - Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και 
στο 3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πεύκων. Στην επίσκεψη αυτή, 
εξετάστηκαν 40 παιδιά και από τα δύο σχολεία και δόθηκαν 
κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. 

Το Σάββατο, στις 6 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε, επί-
σης, το κονσέρτο του Γαλλικού Ινστιτούτου για την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς με σκοπό την υποστήριξη των σκο-
πών μας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συγκεντρώ-
θηκαν χρήματα από τους προσκεκλημένους στο κυτίο της 
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Κατά το μήνα Οκτώβριο το παράρτημα των Γιατρών του 
Κόσμου στην Καβάλα βοήθησε δίνοντας φάρμακα σε αρ-
κετούς ανασφάλιστους και άπορους ασθενείς, οι οποίοι 
δεν είχαν τη δυνατότητα να τα προμηθευτούν από το κοι-
νωνικό ιατρείο/φαρμακείο. 

Επίσης, χορηγήθηκαν εμβόλια σε άπορα παιδιά. Η αγορά 
των εμβολίων πραγματοποιήθηκε από το τοπικό παράρτημα 
και ο εμβολιασμός από τους παιδιάτρους της Οργάνωσης. 

Στις 10 Οκτωβρίου στην κοινότητα ΚΕΘΕΑ Κιβωτός 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-γενέθλια για τα τρία χρόνια 
λειτουργίας της θεραπευτικής κοινότητας. Προσκεκλημέ-
νοι ήταν οι υπεύθυνοι του τοπικού παραρτήματος των ΓτΚ 
στους οποίους εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες για τη 
βοήθεια και συμπαράσταση προς το κέντρο όλα αυτά τα 
χρόνια. Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική τελετή, λόγω «αποφοί-
τησης» αρκετών μελών, οι εκπρόσωποί μας έδωσαν την 
υπόσχεση ότι θα βρίσκονται πάντα στο πλευρό τους και τό-
νισαν πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη παρόμοιων θεραπευ-
τικών κοινοτήτων. 

Στις 24 Οκτωβρίου 2012 οι Γιατροί Του Κόσμου σε συ-
νεργασία με το σύλλογο για το παιδί και την οικογένεια 
«ΠΝΟΗ» πραγματοποίησαν εκδήλωση-ομιλία στη δημοτική 
βιβλιοθήκη Καβάλας με θέμα «Βρεγμένο παιδικό κρεβάτι. 
Υπάρχει λύση;» Ομιλητές ήταν ο κος Σταύρος Δεϊρμετζό-
γλου, Χειρούργος Ουρολόγος Ανδρολόγος και η κα Χρύ-
σα Πυραλεμίδου, Κλινική Ψυχολόγος. 

Στις 31 Οκτωβρίου η εφημερίδα «Εβδόμη» με το ραδιο-
φωνικό σταθμό «Στούντιο 7» διοργάνωσαν ραδιομαραθώ-
νιο για τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά εμβολίων.

Κατά το μήνα Οκτώβριο υπήρχε καθημερινή παρουσία 
εθελοντών της Οργάνωσης στο Κοινωνικό Ιατρείο- Φαρ-
μακείο του δήμου Καβάλας, για την εξυπηρέτηση των άπο-
ρων πολιτών.

ΚαβαΛα χανΙα

Στις 4/10/2012 πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Χανί-
ων επίσκεψη κλιμακίου από τους εθελοντές μας κα Σου-
ζάνα Ροϊμπίνα και κα Τασούλα Κοκολάκη στο Λύκειο Κο-
λυμπαρίου όπου ενημέρωσαν μαθητές και καθηγητές για 
τη δράση της Οργάνωσης στη πόλη μας, καθώς και για τις 
αποστολές που κάνουμε στο εξωτερικό και στην υπόλοιπη 
Κρήτη. Παράλληλα, ο εθελοντής οδοντίατρος κος Τάσος 
Νικολάου ανέπτυξε θέματα στοματικής υγιεινής και εξέθε-
σε στους μαθητές τα προβλήματα, τους κινδύνους, αλλά 
και τις τεχνικές για μια άριστη οδοντιατρική υγεία.

Στις 16/10/2012 η εθελόντρια κα Μουλουδάκη Ελευθερία 
πήρε μέρος σε πρωϊνή τηλεοπτική εκπομπή σε κανάλι της 
πόλης μας. Με την ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς 
ημέρας για την καταπολέμηση της φτώχειας, μίλησε για 
την φτώχεια και την πείνα παγκοσμίως, τα αίτια που τις προ-
καλούν, καθώς και τους λόγους που η κατάσταση ανέχει-
ας στον κόσμο συντηρείται από τα ισχυρά κράτη της γης.

Στις 17/10/2012 το τμήμα Χανίων των Γιατρών του Κό-
σμου βρέθηκε στο κέντρο παιδικής δημιουργίας στον 
Άγιο Ιωάννη, παρέα με μικρά παιδιά, ηλικίας 9 και 10 
ετών, από το σχολείο του χωριού Σκινέ. Οι εθελοντές κα 
Μουλουδάκη Ελευθερία και κος Διονυσόπουλος Γιώρ-
γος μίλησαν για εθελοντισμό και πρόβαλαν διαφάνειες 
από τα ιατρεία μας και τις αποστολές μας. Μια διαφορετι-
κή παρέα με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και εμπει-

θρωπους που υποφέρουν και έχουν ανάγκη… Μας γέμι-
σαν με αθώες ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ακόμη 
και επικρίσεις.. Καταλάβαμε ότι ο σπόρος του εθελοντι-
σμού έπιασε και στις δικές τους καρδιές ρίζες, όταν είδα-
με ότι φεύγοντας τα παιδιά είχαν καρφιτσώσει αριστερά 
στο πέτο το σηματάκι της Οργάνωσης.

Στις 19/10/2012 κλιμάκιο των εθελοντριών κας Μουλου-
δάκη Ελευθερίας, κας Καμισάκη Στέλλας και κας Μπε-
μπλιδάκη Αγγελικής πήγε στο Ηράκλειο σε τηλεοπτικό κα-
νάλι Παγκρήτιας εμβέλειας όπου έδωσαν συνέντευξη για 
την Οργάνωση και του σκοπούς της. Οι εθελόντριες συνο-
μίλησαν με τους παρουσιαστές για την κρίση, την φτώχεια 
στην Ελλάδα και αλλού, για τους Έλληνες που γεμίζουν τώ-
ρα πια τα ιατρεία μας.

Στις 25/10/2012 οι εθελόντριες κα Μακρυγιαννάκη Ευγε-
νία και κα Μπεμπλιδάκη Αγγελική συμμετείχαν μαζί με άλ-
λες συλλογικότητες της πόλης, στο ξενοδοχείο AKALI, σε 
συζήτηση με θέμα την κρίση και την οικονομική ένδεια και 
εξαθλίωση των πολιτών.

ριών με κοινό, όμως, σκοπό. Παιδιά και δάσκαλοι έδει-
ξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες των Για-
τρών του Κόσμου, τόσο στο εσωτερικό της πατρίδας μας, 
όσο και στο εξωτερικό σε χώρες μακρινές, φτωχιές και 
άγνωστες … Στη συνέχεια τα παιδιά επισκέφτηκαν το ια-
τρείο στη Μπονιαλή 11 όπου τα περίμεναν οι εθελόντρι-
ες κα Καμισάκη Στέλλα και κα Μπεμπλιδάκη Αγγελική. Τα 
ξενάγησαν στα εξεταστήρια των ασθενών και στο φαρμα-
κείο μας. Δάσκαλοι και μαθητές διαπίστωσαν από κοντά 
πως οι εθελοντές μοιράζουν το χρόνο τους στους συνάν-
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Το μήνα αυτό το τμήμα Χανίων των Γιατρών του Κόσμου ξεκί-
νησε συνεργασία με εθελοντή φυσικοθεραπευτή και ψυχο-
λόγο, οι οποίοι θα βρίσκονται στα ιατρεία μας κάθε εβδομά-
δα. Με τον τρόπο αυτό, θα αυξηθούν οι παροχές που προ-
σφέρει η Οργάνωση. Επίσης, η Οργάνωση διένειμε για άλλη 
μια φορά όλα τα φάρμακα που χρειάζονται στις αγροτικές 
φυλακές Αγιάς, στα κρατητήρια Χανίων και στον ΟΚΑΝΑ. 

Τέλος, στο πλαίσιο της επικοινωνίας, το τμήμα Χανίων δη-
μοσίευσε και αυτόν το μήνα σχόλια, απόψεις και έκανε ανα-
φορά στις δράσεις της Οργάνωσης στην τοπική εφημερίδα 
«Χανιώτικα νέα», όπου διατηρεί εβδομαδιαία σελίδα. Όπως 
κάθε μήνα, κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μήνα το τμήμα 
ενημερώνει τους Χανιώτες για τα νέα του μέσα από τη ραδι-
οφωνική συχνότητα του τοπικού σταθμού «Δίκτυο FM», ενώ 
κάθε μέρα μεταδίδει από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς 
της πόλης το σποτάκι των Γιατρών του Κόσμου. 
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