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Στις 3 Νοεμβρίου Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν 
στην «Ημέρα Αγάπης» και στο Bazaar Ιδρυμάτων που δι-
οργάνωσε η Marfin Egnatia Bank, στο πλαίσιο του Ραδιο-
μαραθωνίου 2012, στο Εμπορικό Κέντρο AVENUE. Εθελο-
ντές της Οργάνωσης διέθεταν ενημερωτικό υλικό προς το 
κοινό σχετικά με τις δράσεις των ΓτΚ. 

Στις 3-4 Νοεμβρίου η κινητή Παιδιατρική Μονάδα των 
Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβολια-
σμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, κα-
θώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 221 παιδιά 
απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Κορδε-
λιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Τη δράση αυτή συνδιοργα-
νώνουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 8 Νοεμβρίου τo Παίδων ΜΗΤΕΡΑ για μία ακόμα φο-
ρά, συνεχίζοντας το πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού για 
παιδιά, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου στο Πέ-
ραμα, παρέδωσε συνοδεία ασθενοφόρου, την 4η δόση εμ-
βολίων που περιλαμβάνει 300 βασικά εμβόλια 8 διαφορετι-
κών κατηγοριών, τα οποία καλύπτουν τα εξής νοσήματα: δι-
φθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, αιμόφιλλο, ιλα-
ρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ανεμοβλογιά, ηπατίτιδα Α και Β.

Στις 8-9 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμ-
ματος «Νοιάζομαι για την Υγεία μου» η Coca-Cola Τρία Έψι-
λον σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου επισκέ-
φτηκε την περιοχή της Πάτρας και συγκεκριμένα βρέθηκε 
στην πλατεία Ζαρουχλέϊκων και πλατεία Γεωργίου, πραγμα-

τοποιώντας εξετάσεις προληπτικής ιατρικής, τεστ Παπ και 
ψυχολογικής υποστήριξης σε κατοίκους της περιοχής. 

Στις 13 Νοεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονάδα 
«Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο 8ο Νηπιαγωγείο Φι-
λαδέλφειας, όπου έγινε οδοντιατρικός έλεγχος και ενημέ-
ρωση για την στοματική υγιεινή σε 33 παιδιά. Το πρόγραμ-
μα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Vodafone.

Την ίδια ημέρα, 13 Νοεμβρίου, η κινητή ιατρική μονά-
δα «Ρομά» επισκέφθηκε τον καταυλισμό Νέα Ζωή στον 
Ασπροπύργου και προχώρησε σε παιδιατρική εξέταση και 
εμβολιασμό 53 παιδιών.

Στις 14 Νοεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονάδα 
«Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο 16ο Δημοτικό σχο-
λείο Νέας Ιωνίας, όπου έγινε οδοντιατρικός έλεγχος και 
ενημέρωση για την στοματική υγιεινή σε 74 παιδιά. Το πρό-
γραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Vodafone.

Μία μέρα αργότερα, στις 15 Νοεμβρίου η παιδο-
οδοντιατρική κινητή μονάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επί-
σκεψη στο 4ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου, όπου έγινε οδο-
ντιατρικός έλεγχος και ενημέρωση για την στοματική υγι-
εινή σε 68 παιδιά. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη της Vodafone.

Στις 16 Νοεμβρίου η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» επι-
σκέφθηκε το 2ο Δημοτικό σχολείο Μαγούλας, καθώς και 
καταυλισμό στην Ελευσίνα και προχώρησε σε παιδιατρική 
εξέταση και εμβολιασμό 32 παιδιών.

Στις 17 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμ-
ματος «Νοιάζομαι για την Υγεία μου» η Coca-Cola Τρία 
Έψιλον σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου βρέ-
θηκαν στο Κάβο Ντόρο και συγκεκριμένα στα χωριά Αμυ-
γδαλιά και Καλλιανούς, καλύπτοντας με ορθοπεδικό, γε-
νικό ιατρό, παθολόγο, γυναικολόγο και φυσιοθεραπευτή 
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Τη δράση υπο-
στήριξαν η Λέσχη 4x4 Ευρίπου, Λέσχη 4x4 Καρύστου και 
JPForum, των οποίων και η βοήθειά ήταν πολύτιμη.

Στις 19 Νοεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονάδα 
«Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο 5ο Δημοτικό σχο-
λείο Αγίου Δημητρίου, όπου έγινε οδοντιατρικός έλεγχος και 
ενημέρωση για την στοματική υγιεινή σε 108 παιδιά. Το πρό-
γραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Vodafone.

Στις 21 Νοεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονά-
δα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο Επαγγελμα-
τικό Λύκειο Καματερού, όπου έγινε οδοντιατρικός έλεγ-
χος και ενημέρωση για την στοματική υγιεινή σε 42 μα-
θητές. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήρι-
ξη της Vodafone.

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε ομιλία και ενημέρω-
ση για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές του 11ου Δημο-
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τικού Σχολείου Χαλανδρίου, από τον κοινωνικό λειτουργό 
της Οργάνωσης, Υφαντή Τάσο. 

Στις 22 Νοεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονάδα 
«Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο 3ο Δημοτικό Ζεφυ-
ρίου, όπου έγινε παιδιατρικός και οδοντιατρικός έλεγχος, 
καθώς και ενημέρωση για την στοματική υγιεινή σε 117 
παιδιά. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήρι-
ξη της Vodafone.

Στις 23 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμ-
ματος «Νοιάζομαι για την Υγεία μου» η Coca-Cola Τρία 
Έψιλον σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου προ-
σέφεραν εξετάσεις προληπτικής ιατρικής και ψυχολογική 
υποστήριξη σε κατοίκους της περιοχής στην Ν. Φιλαδέλ-
φεια-Ν. Χαλκηδόνα. 

Στις 24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ποδοσφαιρικός 
αγώνας μεταξύ του Αθλητικού ομίλου «Α.Ο. Νέοι Δραπε-
τσώνας» και του Εθνικού Πειραιώς όπου οι Νέοι Δραπε-
τσώνας θα υποστηρίζουν όλες τις δράσεις των Γιατρών του 
Κόσμου και θα φέρουν στις φανέλες τους μόνιμα αντί για 
διαφήμιση, το σήμα της Οργάνωσης.

Το διήμερο, 24 και 25 Οκτωβρίου, η κινητή Παιδιατρική 
Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρε-
άν εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγ-
χους, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 98 παι-
διά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Κερα-
τσινίου-Δραπετσώνας. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν 98 παι-
διά από παιδίατρο, 71 παιδιά από οδοντίατρο και 65 παιδιά 
εμβολιάστηκαν. Τη δράση αυτή συνδιοργανώνουν από κοι-
νού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 26 Νοεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονάδα 
«Λητώ» επισκέφθηκε την Λακωνική Σχολή-Εκπαιδευτήρια 
Φραγκή, στο Κολωνό όπου έγινε οδοντιατρικός έλεγχος και 
ενημέρωση για την στοματική υγιεινή σε 38 παιδιά. Το πρό-
γραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Vodafone.

Στις 28 Νοεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονάδα «Λη-
τώ» και η οφθαλμολογική μονάδα Ίρις πραγματοποίησε επί-
σκεψη στο 49ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Αθήνας, όπου έγι-
νε οδοντιατρικός και οφθαλμολογικός έλεγχος σε 56 παιδιά.

Μία ημέρα αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου η παιδο-
οδοντιατρική κινητή μονάδα «Λητώ» πραγματοποίησε 2η 
επίσκεψη το Επαγγελματικό Λύκειο Καματερού, όπου έγι-
νε οδοντιατρικός έλεγχος και ενημέρωση για την στοματι-
κή υγιεινή σε 46 μαθητές. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
με την υποστήριξη της Vodafone.

Στις 30 Νοεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονά-
δα «Λητώ» και η οφθαλμολογική μονάδα Ίρις πραγματο-
ποίησε επίσκεψη στο 7ο Δημοτικό σχολείο Νέα Ζωή, στον 
Ασπρόπυργο όπου έγινε οδοντιατρικός και οφθαλμολογι-
κός έλεγχος σε 54 μαθητές.

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε ομιλία στους μαθητές της 
Ιταλικής Σχολής όπου ενημερώθηκαν για τις δράσεις των ΓτΚ, 
από τον κοινωνικό λειτουργό της Οργάνωσης, Υφαντή Τάσο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, 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. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, η κινη-
τή ιατρική μονάδα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», πα-
ρείχε σε εβδομαδιαία βάση πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε 
ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο, στις περιοχές της 
Αθήνας και του Πειραιά. Ενδεικτικά επισκέφθηκε το λιμά-
νι του Πειραιά, το κέντρο Αθήνας (Σόλωνος, Κοραή, Μη-
τροπόλεως, Αθηνάς, Κωνσταντινουπόλεως), καθώς και 
πάρκο Φιξ και Columbia κλπ. Προσφέρθηκαν χυμοί, νερά, 
τσάι, τρόφιμα, καθώς σε όσες περιπτώσεις κρίθηκε απα-

ραίτητο δόθηκαν υπνόσακοι και κουβέρτες. Η ενέργεια 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμμα-
τος «Νοιάζομαι για την Υγεία μου» σε συνεργασία με την 
Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, επίσης, η κινη-
τή μονάδα γενικής ιατρικής των Γιατρών του Κόσμου πα-
ρείχε υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας σε άνεργους, άπο-
ρους, άστεγους, ηλικιωμένους, παιδιά, κατοίκους υποβαθ-
μισμένων περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινω-
νικές και ιατρικές υποδομές. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε 
την ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται με την υποστήριξη των Ελληνικών Πετρελαίων. 

Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν 
θερμά τον όμιλο της INTERAMERICAN για την έμπρακτη 
στήριξη του καθώς, διέθεσε ασθενοφόρο για τη μεταφορά 
ασθενούς με σοβαρά κινητικά προβλήματα, να προσέλθει 
για ανανέωση ιατρικής περίθαλψης, σε υγειονομική επιτρο-
πή και βοήθησε να στηρίξουμε έναν άνθρωπο που δεν έχει 
καμία δυνατότητα να στηρίξει μόνος του τη ζωή του. Σας 
ευχαριστούμε θερμά για αυτό και ελπίζουμε να είστε πάντα 
συμπαραστάτες μας σε αυτό το δύσκολο έργο.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις 
παρακάτω Εταιρίες & Συλλόγους, για την πολύτιμη υποστήριξή 
τους, το μήνα Νοέμβριο 2012:
COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., Ν.ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε., 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., BALU A.E., ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., 
INTERAMERICAN, UNI-PHARMA, KORRES, BARILLA HELLAS 
A.E., CANA A.E., ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., MARITA HELLAS, 
PFIZER HELLAS, HOTEL MELIA, VERI UKGRKCYP-SHAREWEL | 
MICHAEL STEPHANIDES, MONDIAL FORWARDING LTD, ASPEN 
TRUST GROUP, SFIELD (UK) LTD, HAPPY FACES, LIBER ARTIS, 
ΜΕΤΑ|ΦΡΑΣΗ, K. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ, Α.Ο. ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩ-
ΝΑΣ, ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ΙΕ-
ΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(ΕΦΕΤ), ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΥΔΑΠ, ΣΩ-
ΜΑΤΕΙΟ «ΠΛΗΣΙΟΝ», ΣΤΕΚΙ «ΑΝΑΣΑ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ», 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ, ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΟΥΡΗ, ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΠΥΨΗ, ΚΙΒΩΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗΣ, 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΕΓΙ-
ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΗΛΙΟΣ», ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Δραστήριο και για το Νοέμβριο το τμήμα Καβάλας ξεκίνη-
σε το μήνα με το Ραδιομαραθώνιο που λόγω της απεργίας 
των δημοσιογράφων δεν πραγματοποιήθηκε την προκαθο-
ρισμένη ημερομηνία, αλλά στην 1 Νοεμβρίου. Ένα ηχηρό 
μήνυμα αλληλεγγύης έστειλε ο Καβαλιώτικος λαός, ενώ η 
ανταπόκριση από τον κόσμο ήταν μεγάλη, καθώς συγκε-
ντρώθηκε το ποσό των 7.800 ευρώ. Τα χρήματα θα διατε-
θούν για την αγορά εμβολίων για άπορα παιδιά.

Στις 14 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συναυλία των ΓτΚ 
στο αμφιθέατρο της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. 
Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στην πρωτο-
βουλία των ΓτΚ η οποία υλοποιήθηκε χάρη στη σύμπραξη 
του μουσικού Μανώλη Παργεντάκη και των συνεργατών 
του. Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια μουσική 
παράσταση με έντεχνα ελληνικά τραγούδια της Ελλάδας, 
αλλά και του ευρύτερου χώρου της Ανατολής με μία σειρά 
μοναδικών μουσικών οργάνων. Στην εκδήλωση παρευρέ-
θηκε η Γενική Διευθύντρια των ΓτΚ κύρια Ευγενία Θάνου.

Στις 17 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε αποστολή στο δή-
μο Νέστου και συγκεκριμένα στο δημοτικό διαμέρισμα Κε-
χροκάμπου, όπου ο καρδιολόγος κύριος Σιδηρόπουλος 

εξέτασε 18 ασθενείς και διαπίστωσε ότι δεν ελέγχουν συ-
χνά την υγεία τους. Ο ορθοπεδικός κύριος Τουραμανίδης 
εξέτασε 19 ασθενείς με χρόνια προβλήματα οστεοαρθρίτι-
δας στα γόνατα και στην σπονδυλική στήλη.

Στις 20 Νοεμβρίου, έλαβε χώρα εμβολιασμός στο ΚΕ-
ΘΕΑ Κιβωτός δέκα ατόμων με engerix 20mg.

Μία μέρα αργότερα, στις 21 Νοεμβρίου, διεξήχθη εκδήλω-
ση -ομιλία- από τον όμιλο Inner Whell, όπου εκφράστηκαν ευ-
χαριστίες και προβλήθηκε το κοινωνικό έργο της Οργάνωσης. 
Επίσης, ανακοινώθηκε διοργάνωση «καφέ αγάπης» της οποί-
ας τα έσοδα θα διατεθούν στους ΓτΚ για την αγορά εμβολίων.

Τέλος, στις 30 Νοεμβρίου διεξήχθη ομιλία από τον Σορο-
πτιμιστικό όμιλο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου 
Ελληνίδων Καβάλας, όπου ανακοινώθηκε χρηματική δω-
ρεά για αγορά εμβολίων για άπορα παιδιά.

Καθ΄όλη τη διάρκεια του μήνα χορηγήθηκαν εμβόλια σε 
άπορα παιδιά. Η αγορά των εμβολίων πραγματοποιήθηκε 
από το τοπικό παράρτημα των ΓτΚ και ο εμβολιασμός έγι-
νε από παιδιάτρους της Οργάνωσης. Επίσης, καθημερινή 
ήταν η παρουσία των εθελοντών μας στο κοινωνικό ιατρεί-
ο-φαρμακείο για την εξυπηρέτηση απόρων πολιτών.

Οι Γιατροί του Κόσμου Καβάλας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν 
θερμά τις παρακάτω Συλλόγους & Εταιρίες , για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, το μήνα Νοέμβριο 2012.
Λέσχη φιλάθλων Καβάλας, Σωματείο Ξυλουργών, MAC MOTORS, 
Σ.Ε.Ο, Θουκιδίδειος Ακαδημία, Συμπαράταξη Πολιτών, Ηλεκτρο-
λόγοι Δήμου Καβάλας, Επιτελείο Αστυνομικών Καβάλας, Ομάδα 
Παραμυθάδων, Ένωση εργαζομένων αστυνομικών υπαλλήλων, 
Σωματείο εργαζομένων KAVALA OIL «Το βαρέλι», ΚΕΘΕΑ Κιβω-
τός, Σύλλογος Αγίας Βαρβάρας Πεντακοσίων, Λέσχη LIONS, ΟΚΑΚ 
Καβάλας, Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών Καβάλας Ξάνθης Δρά-
μας Σερρών , Πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Λουκά, Σύλλογος γο-
νέων και κηδεμόνων παιδιών με μαθησιακή δυσκολία και δυσλε-
ξία, Νομαρχιακός σύλλογος ΑΜΕΑ Καβάλας, Σωματείο εργαζομέ-
νων Νοσοκομείου Καβάλας, Σωματείο παραγωγών Λαϊκής αγοράς 

ΚαΒαΛα

θεσσαΛονιΚη
Το μήνα Νοέμβριο το Γραφείο Θεσσαλονίκης των Γιατρών 
του Κόσμου δέχθηκε περίπου 1.300 επισκέψεις ασθενών, 
εκ των οποίων τα 500 ήταν παιδιά.

Το πρόγραμμα ΛΗΤΩ επισκέφτηκε και πάλι την Θεσσαλονί-
κη και συγκεκριμένα τον Δήμο Ελευθερίου-Κορδελιού Ευό-
σμου, στο πλαίσιο του οποίου εξετάστηκαν 221 παιδιά από τους 
παιδιάτρους και 154 παιδιά από οδοντιάτρους, ενώ πραγματο-
ποιήθηκαν εμβολιασμοί σε 77 παιδιά. Οι επισκέψεις της παιδο-
οδοντιατρικής μονάδας συνεχίστηκαν σε διαπολιτισμικά σχο-
λεία της Μενεμένης και στο 72ο δημοτικό Κ. Τούμπας.

Επισκεφτήκαμε, επίσης, το διαπολιτισμικό γυμνάσιο Θεσ-
σαλονίκης, όπου 2 καρδιολόγοι εξέτασαν και χορήγησαν 
πιστοποιητικά υγείας σε 38 παιδιά, ενώ παιδίατρος με νο-
σηλεύτρια επισκέφτηκε ξανά το 72ο Δημοτικό Τούμπας 
όπου συνεχίστηκε η εξέταση 107 παιδιών μετά την πρώτη 
επίσκεψη με τη μονάδα ΛΗΤΩ.

Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση μελών της Θεσσαλονί-
κης στο ξενοδοχείο ΔΑΪΟΣ, όπου παρουσιάσαμε πεπραγμέ-

να και δράσεις για τους 10 πρώτους μήνες του χρόνου και 
ακολούθησε συζήτηση για τα τρέχοντα του γραφείου μας.

Ανέβηκαν δύο θεατρικές παραστάσεις από το «Θέατρο 
του Βορρά», τους συντελεστές και τον σκηνοθέτη του 
οποίου ευχαριστούμε θερμά για τη διάθεση των εσόδων 
στην Οργάνωση μας. Επιπλέον, οφείλουμε να ευχαριστή-
σουμε τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών που ανέλαβε τη συνδι-
οργάνωση των 2 παραστάσεων στα Πεύκα και στις Συκιές, 
καθώς και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης για τη διάθεση του θεάτρου ΑΝΕΤΟΝ, το σύλ-
λογο γυναικών ΕΣΤΙΑ και τον σοροπτιμιστικό όμιλο ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ για την ανάληψη κοπής των εισιτηρίων.

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Beaujolais του Γαλλικού 
Ινστιτούτου με την υποστήριξη του Γαλλικού Προξενείου με 
σκοπό την οικονομική ενίσχυση της Οργάνωσης μας. Ήταν 
μια ιδιαίτερη, ατμοσφαιρική βραδιά, ένας όμορφο εορτα-
σμός της φετινής σοδειάς του διάσημου γαλλικού κρασιού 
με την μουσική υπόκρουση μουσικής δωματίου με πιάνο και 
αργεντίνικο τάγκο όπου πλήθος Θεσσαλονικέων έδωσαν το 
παρόν για να μας στηρίξουν. Θα θέλαμε να ευχαριστήσου-

με τον Γάλλο Πρόξενο κο Cristophe Le Rigoleur και τον υπο-
διευθυντή του ινστιτούτου κο Patrick Zouin, καθώς και τους 
χορηγούς: εστιατόριο TIFFANY’S, εταιρεία MINIMATA.NET 
και το κατάστημα ανθοδετικής Μη Με ΛΗΣΜΟΝΕΙ.

Επιπλέον, φάρμακα συγκεντρώθηκαν από την Γ’ Κοινότη-
τα του Δήμου Θεσσαλονίκης, από την PillBox, από το Λύ-
κειο Τριλόφου, από τα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
από το 3ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, από σχολείο της Αλεξάν-
δρειας-Ημαθίας, από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλο-
νίκης, από το Εθνικό Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης, καθώς 
και από πλήθος ιδιωτών και φαρμακείων. Πολλές επαφές 
και συναντήσεις είχαμε και με εκπροσώπους συλλόγων και 
πρωτοβουλιών από Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι επι-
θυμούν να ενισχύσουν την Οργάνωση μας με συγκεντρώ-
σεις φαρμάκων και χρημάτων. 

Συμμετείχαμε σε bazzar του σωματείου «Οικογένεια και 
Παιδί» στην Μονή Λαζαριστών, ενώ παράλληλα πραγμα-
τοποιήσαμε ενημερώσεις σε ομιλία των Ρόταρυ Θεσσαλο-
νίκης στα μέλη της ομάδας του ψυχοθεραπευτικού προ-
γράμματος ΑΡΓΩ, σε ημερίδα των χωριών SOS και σε ημε-
ρίδα του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.

Πραγματοποιήσαμε, τέλος, συναντήσεις με σκοπό την ενη-
μέρωση, δικτύωση και συνεργασία με κοινωνικές υπηρε-
σίες νοσοκομείων της πόλης, με το σωματείο «Οικογένεια 
και Παιδί» και με το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου 
Νεάπολης-Συκεών.

Καβάλας, Σύλλογος γονέων Γυμνασίου Αμυγδαλεώνα , Δικηγορι-
κός Σύλλογος, Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, Σύλλογος κα-
τοίκων Νεάπολης, Σωματείο εργαζομένων ΔΕΥΑΚ, ΚΠΕ Φιλίππων, 
Ένωση Καταναλωτών, Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Καβάλας, ΑΕΚ 
Καβάλας, Γυμναστικός σύλλογος ΔΟΞΑ Αμυγδαλεώνα, Επιχείρηση 
σκαφών Μανίτσα Ν.Πέραμος, Αστικά Λεωφορεία Καβάλας, Σύλλο-
γος Αγίας Παρασκευής, Πολιτιστικός σύλλογος Παλαιάς Καβάλας, 
ΟΘΑΚ, Κυνηγετικός σύλλογος, Εταιρία Κασιανός, Άρης Ζυγού, Ερ-
γαζόμενοι ΕΚΑΒ, Διασωστική ομάδα Καβάλας, Σύλλογος Τυπογρά-
φων Καβάλας, Οικολόγοι Πράσινοι, Ταβέρνα Σούσουρο, Βιομηχα-
νία Λιπασμάτων, Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ΕΚΑΒ Ελευθερούπολης, Σύλλογος 
ιδιόκτητων κέντρων ξένων γλωσσών, Πολιτιστικός σύλλογος Κα-
λαμίτσας- Κηπούπολης, Πολιτιστικός σύλλογος Σταυρού Αμυγδα-
λεώνα, ΕΛΤΑ σύλλογος εργαζομένων, , Επίσης θα διατεθούν τα 
έσοδα από εκδηλώσεις που θα διοργανώσουν οι σύλλογοι:, , Inner 
Wheel: Έσοδα καφέ αγάπης, Ηρακλής Καβάλας; Τα έσοδα από τον 
αγώνα του Σαββάτου, ΔΕΗ εργαζόμενοι Νομού Καβάλας , Σύλλο-
γος Λογιστών: Έσοδα καφέ αγάπης, 
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