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Ευχαριστούμε
Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο από γάλα, με τη βοήθειά σας, ξεπέρασε κάθε προσδοκία!!

55.000 κουτιά με γάλα
& 4 τόνοι τρόφιμα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 14 Δεκεμβρί-
ου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με τους 
Atenistas, το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο από γάλα» των 
Γιατρών του Κόσμου, με σύνθημα «Λίγο γάλα για Πολλά 
παιδιά», στα Προπύλαια. Μια χριστουγεννιάτικη γιορτή για 
τα παιδιά που βιώνουν την οικονομική κρίση.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική, καθώς εκα-
τοντάδες Αθηναίοι κατέκλυσαν τα Προπύλαια προσφέρο-
ντας ένα κουτί γάλα και τρόφιμα. 

Συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 55.000 κουτιά γά-
λα και 4 τόνοι τρόφιμα τα οποία θα διατεθούν άμεσα από 
τους Γιατρούς του Κόσμου στα πιο φτωχά παιδιά της πόλης 
που επισκέπτονται τα Πολυιατρεία μας. 

Οι Γιατροί του Κόσμου νοιώθουμε την ανάγκη να ευχαρι-
στήσουμε όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα 
αλληλεγγύης και μετέφερε το μήνυμα ελπίδας στους συ-
νανθρώπους μας, καθώς επίσης και όλους τους εθελο-
ντές της Οργάνωσης που για ακόμα μια φορά υποστήρι-
ξαν τη διοργάνωση και την πραγματοποίηση της εκδήλω-
σης με συνέπεια, κέφι και ενθουσιασμό.
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πούλου, Βίκυ Καραμουσάλη, Νερίνα Μπουρσινού, Βασιλική Αυδή Σχεδιασμός: Θοδωρής Βερονίκης Η ολοκλήρωση του παρόντος δελτίου επιτεύχθηκε με την εθελοντική συνεργασία της Ομάδας Επικοινωνίας των ΓτΚ.
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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
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Δράσεις Νοεμβρίου
Στις 3 Δεκεμβρίου επισκέφτηκε τα γραφεία της Οργάνω-
σης το Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο της Βάρκιζας και 
συγκεκριμένα η τάξη του Νηπιαγωγείου όπου προσέφε-
ραν τρόφιμα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για τις ανάγκες 
της Οργάνωσης. Ακολούθησε ομιλία και ενημέρωση για τις 
δράσεις των ΓτΚ, από τον κοινωνικό λειτουργό της Οργά-
νωσης, Υφαντή Τάσο.

Στις 3-7 Δεκεμβρίου η Κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα 
των Γιατρών του Κόσμου «Ίρις» πλήρως εξοπλισμένη και με 
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, παρείχε δωρεάν οφθαλ-
μολογικό έλεγχο σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβα-
ση στο σύστημα υγείας, στην περιοχή της Πάτρας. Το πρό-
γραμμα υποστηρίζεται από την Novartis.

Στις 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία και ενημέρω-
ση για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές του 21ου Λυ-
κείου Γκράβας, από την κοινωνική λειτουργό της Οργάνω-
σης, Νάνσυ Ρετινιώτη. 

Μία μέρα αργότερα, στις 6 Δεκεμβρίου, η κινητή ιατρική 
μονάδα «Ρομά» επισκέφθηκε τον καταυλισμό Νέα Ζωή 
στον Ασπροπύργου όπου προχώρησε σε παιδιατρική εξέ-
ταση και εμβολιασμό 35 παιδιών, καθώς, επίσης, προ-
σφέρθηκαν τρόφιμα και είδη ρουχισμού στις οικογένειες 
των παιδιών.

Στις 8-9 Δεκεμβρίου η κινητή Παιδιατρική Μονάδα των Για-
τρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβολιασμούς, 
παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, καθώς και έκ-
δοση πιστοποιητικών υγείας σε 48 παιδιά απόρων και ανα-
σφάλιστων δημοτών του Δήμου Πειραιά. Τη δράση αυτή 
συνδιοργανώνουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 12 Δεκεμβρίου επισκέφτηκε τα γραφεία της Οργάνω-
σης το ΕΠΑΛ Αμαρουσίου όπου ακολούθησε ομιλία και 
ενημέρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, από την κοινωνική λει-
τουργό της Οργάνωσης, Νάνσυ Ρετινιώτη.

Το διήμερο, 12 και 13 Δεκεμβρίου, η κινητή ιατρική μονά-
δα των ΓτΚ στελεχωμένη με παιδίατρο και οδοντίατρο πα-
ρείχε δωρεάν εξετάσεις και εμβολιασμούς σε παιδιά ανα-
σφάλιστων οικογενειών, στο Δήμο Βόλου έπειτα από πρό-

σκληση της αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας Παι-
δείας και Πολιτισμού.

Στις 14 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με τους 
Atenistas, το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο από γάλα» των 
Γιατρών του Κόσμου, με σύνθημα «Λίγο γάλα για Πολλά 
παιδιά», στα Προπύλαια. Ακολούθησε ολονύχτια σιωπηλή, 
συμβολική διαμαρτυρία για όλα εκείνα τα «αόρατα παιδιά» 
που υπάρχουν γύρω μας αβοήθητα στην Ελλάδα.

Στις 15-16 Δεκεμβρίου, το ΜΕΤΑpolis και οι Φίλοι του Μό-
ντε διοργάνωσαν χριστουγεννιάτικο Bazaar με σκοπό την 
υποστήριξη του νοσοκομείου και του σχολείου του χωριού 
Μόντε στην Ουγκάντα της Αφρικής. Το Bazaar πραγμα-
τοποιήθηκε με την υποστήριξη των Γιατρών του Κόσμου, 
όπου εδώ και τέσσερα χρόνια λειτουργούν Ιατρείο στο χω-
ριό του Μόντε. Όλα τα έσοδα διατέθηκαν για την ενίσχυ-
ση του χωριού.

Στις 16 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμ-
ματος «Νοιάζομαι για την Υγεία μου», και μετά από πρό-
σκληση του Συλλόγου ενεργών πολιτών «Η Μέδουσα», η 
Coca-Cola Τρία Έψιλον σε συνεργασία με τους Γιατρούς 
του Κόσμου βρέθηκαν στην Ερέτρια καλύπτοντας με γε-
νικό ιατρό, ορθοπεδικό, φυσιοθεραπευτή, γυναικολόγο 
και παιδίατρο τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Τη 
δράση υποστήριξαν η Λέσχη JPForum, των οποίων και η 
βοήθειά ήταν πολύτιμη.

Την ίδια μέρα, 16 Δεκεμβρίου, τα εκπαιδευτήρια «Μιχαλο-
πούλειον» διοργάνωσαν ένα Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρω-
πικό Παζάρι, στο χώρο του σχολείου, τα έσοδα του οποί-
ου διατέθηκαν ως δωρεά για την ενίσχυση του έργου των 
Γιατρών του Κόσμου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερ-
μά τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Μιχαλοπούλειον», 
τους γονείς, τη διοίκηση & το διδακτικό προσωπικό του 
σχολείου για την πολύτιμη στήριξή τους.

Στις 18 Δεκεμβρίου, η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» επι-
σκέφθηκε τον καταυλισμό Σοφό στον Ασπρόπυργο όπου 
προχώρησε σε παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμό 20 
παιδιών, καθώς, επίσης, προσφέρθηκαν τρόφιμα και είδη 
ρουχισμού στις οικογένειες των παιδιών.

Στις 18-19 Δεκεμβρίου η Κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα 
των Γιατρών του Κόσμου «Ίρις», πλήρως εξοπλισμένη και με 
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, παρείχε δωρεάν οφθαλ-
μολογικό έλεγχο σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση 
στο σύστημα υγείας, στην περιοχή της Ελευσίνας.

Στις 20 Δεκεμβρίου, η Οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρα-
τίας συγκέντρωσε και παρέδωσε στους Γιατρούς του Κό-
σμου περισσότερες από 30 κούτες με τρόφιμα για την κά-
λυψη των αναγκών της Οργάνωσης. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, η κινητή ιατρική Ph
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Στις 2 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε από το τμήμα 
Χανίων επίσκεψη κλιμακίου από τους εθελοντές μας Μου-
λουδάκη Ελευθερία και Διονυσόπουλο Γιώργο στο Καστέλι 
Κισάμου. Καλεσμένοι από τον Φιλολογικό Σύλλογο της πε-
ριοχής για μια εκδήλωση γνωριμίας. Οι εθελοντές εξέθε-
σαν στους παρισταμένους τις αρχές της Οργάνωσης και 
τις δράσεις της, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερι-
κό. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η ανεργία, η αύξηση 
των ανασφάλιστων ανθρώπων που αδυνατούν να έχουν 
πρόσβαση στο σύστημα υγείας, είναι προβλήματα που 
απασχολούν όλη την κοινωνία και περισσότερο τους ευαι-
σθητοποιημένους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε 
κοινωνικές δομές. Έντονη ήταν η ανησυχία και ο προβλη-
ματισμός και φανερή η διάθεση για κάθε πιθανή λύση.

Στις 5 Δεκεμβρίου η εθελόντρια Μουλουδάκη Ελευθε-
ρία μαζί με ασθενείς των πολυϊατρείων, έδωσε συνέντευ-
ξη σε τηλεοπτικό σταθμό της πόλης μας με θέμα: τα απο-
τελέσματα της κρίσης πάνω στους ανθρώπους, την ανερ-
γία, την φτώχεια και τα προβλήματα που ταλανίζουν τον το-
μέα της υγείας.

Στις 7 του Δεκέμβρη μέλη εθελοντές του τμήματος Χανί-
ων των Γιατρών Του Κόσμου επισκέφτηκαν τα κρατητήρια 
του αστυνομικού μεγάρου και προέβησαν σε εμβολιασμό 
των κρατουμένων και σε ιατρικές εξετάσεις από τον για-
τρό κ. Σολάκη. Σε όλους τους ασθενείς-κρατουμένους χο-
ρηγήθηκε δωρεάν και η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Το διήμερο 8 και 9 Δεκεμβρίου, διοργανώθηκε από 
τους εθελοντές του τμήματος το χριστουγεννιάτικο παζά-
ρι της Οργάνωσης, στην πύλη Σαμπιονάρα. Τα εκθέμα-
τα ήταν ημερολόγια, στυλό και ως επί το πλείστον χειρο-
ποίητες δημιουργίες των μελών του τμήματος. Κατά γε-
νική ομολογία τα προς πώληση αντικείμενα ήταν εξαιρε-
τικά, γι αυτό και τα έσοδα από τη διοργάνωση αυτή ήταν 
ικανοποιητικά.

μονάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομα-
διαία βάση στην πλατεία Ομονοίας, πρωτοβάθμια ιατρική πε-
ρίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε εξαρτημένα άτομα. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, η κινητή 
ιατρική μονάδα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», παρείχε 
σε εβδομαδιαία βάση πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε ανθρώ-
πους που διαβιούν στο δρόμο, στις περιοχές της Αθήνας 
και του Πειραιά. Προσφέρθηκαν χυμοί, νερά, τσάι, τρόφι-
μα, ενώ σε όσες περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητο δόθηκαν 
υπνόσακοι και κουβέρτες. Η ενέργεια πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος «Νοιάζομαι για την 
Υγεία μου» σε συνεργασία με την Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, επίσης, η κινητή 
μονάδα γενικής ιατρικής των Γιατρών του Κόσμου παρείχε 
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υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας σε άνεργους, άπορους, άστε-
γους, ηλικιωμένους, παιδιά, κατοίκους υποβαθμισμένων πε-
ριοχών με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικές και ιατρι-
κές υποδομές. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε την ευρύτερη 
περιοχή του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας. Το πρόγραμ-
μα υλοποιείται με την υποστήριξη των Ελληνικών Πετρελαίων. 

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, οι Γιατροί 
του Κόσμου μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής», 
παρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα πολυιατρεία 
των ΓτΚ στην Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και σε κατ’ 
οίκον επισκέψεις, εμβολιαστική κάλυψη, ψυχολογική υπο-
στήριξη, και επισιτιστικά πακέτα σε ηλικιωμένα άτομα που 
ζουν σε συνθήκες ένδειας. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται 
εξ’ ολοκλήρου από το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις 
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, το μήνα Δεκέμβριο 2012:
COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΤΙΜΑ ΚΟΙ-
ΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ, ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, 
GRANTEX A.E., HELLAS COM A.E., ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε., ΚΙΚΕ-
ΡΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΤΕ, ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ Ο.Ε., ΑΒΒ Α.Ε., ΙΝΤΡΟΦΕΞ 
ΕΠΕ, ΔΕΛΤΑ ΑΒΕΕ, CALPAK HELLAS SA, 3Μ HELLAS MEPE, 
ABC FACTORS, AEGEAN BALTIC BANK, MICHELIN AEBE, FIAT 
GROUP AUTOMOBILES HELLAS, GOLDAIR CARGO S.A., INTER 
MED, ΜΑΡΙΤΑ ΕΛΛΑΣΑ.Ε., Δ & Α ΜΠΑΛΛΑΣ Ο.Ε., ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΔΑΠ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 
ΑΕΒΕ, ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, BOSUNG 
ENGINEERING HELLAS LTD, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΩ – ΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΙΟKID, NOYNOY, Π. ΚΑΪΚΟΝΙΔΗΣ ΕΠΕ-KLINIKUM, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΗΓΑΣΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, BABY SPACE, ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ, ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΟΝΤΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΛΕΜΟΥ, ΜΑΖΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 
ΣΤΕΚΙ ΑΝΑΣΑ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΠΥΨ, FANS 30 SECONDS TO 
MARS-ECHELON, TEFLON CLUB, GP FORUM, Ε.Δ.Ο.Κ., ΦΙΛΙΚΗ 
ΚΟΜΠΑΝΙΑ, ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΔΙΚΗΓΟ-
ΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟ-ΩΡΟΠΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5Ο ΝΗΠΙ-
ΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟΥ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΧΡΑΝΩΝ ΜΕΣΣΗ-
ΝΙΑΣ, ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗ-
ΝΩΝ, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
2Ο & 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, 1Ο 
ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, 1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙ-
ΑΝΗΣ, 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ, 72Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΣΕΙΟΥ, ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟ ΙΤΕΑΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΚΙΖΑΣ, ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΛΙΟΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΕΙΟΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΑ-
ΔΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΧΙΛΛ, ΣΧΟΛΗ ΛΑΜΠΙΡΗ, ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ, ΣΧΟΛΗ 
ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

Στις 12 Δεκεμβρίου εθελοντές επισκέφτηκαν και πάλι τις 
φυλακές για μέτρηση ζαχάρου κρατουμένων και χορήγη-
ση φαρμακευτικής αγωγής.

Στις 19 του μήνα η εθελόντρια Μουλουδάκη Ελευθερία 
συμμετείχε σε τηλεοπτική εκπομπή τοπικού τηλεοπτικού 
σταθμού όπου εξέθεσε τους σκοπούς και τις δράσεις της 
Οργάνωσης.

Στις 21 Δεκεμβρίου οι εθελοντές Διονυσόπουλος Γ., Μου-
λουδάκη Ελ. και Μπεμπλιδάκη Αγγ. βρέθηκαν στην πα-
ρουσίαση του βιβλίου της φίλης της Οργάνωσης Κατερί-
νας Φραγκάκη στο νεώριο Μόρο. Ένα εξαιρετικό βιβλίο με 
τον τίτλο «Καντή». Γραμμένο για την γιαγιά Καντή και αφι-
ερωμένο σ’ αυτήν και σε όλες τις γιαγιάδες του κόσμου 
που στέκονται δίπλα στα εγγόνια τους με περισσή αγάπη 
και τρυφερότητα. Μέσα από τα βιώματα μιας δύσκολης 
σκληρής ζωής ο κόσμος γνώρισε μια γυναίκα ακούραστη, 
δυνατή, αγωνίστρια με ιδανικά και αξίες που κληρονόμη-
σε στην επόμενη γενιά. Μέσα από τη γραφή της εγγονής 
συγγραφέως, αποτίεται φόρος τιμής σε κάθε γιαγιά αγω-
νίστρια, ηρωίδα που γαλούχησε τα εγγόνια της, με αξίες 
ζωής. Όπως τόνισε μια από τις παρουσιάστριες, είναι ένα 
βιβλίο, που στη σημερινή εποχή της ύλης, επενδύει στον 
άνθρωπο και το συναίσθημα. Την μοναδική επένδυση που 
έχει νόημα και ουσία, στην εποχή μας, μα και διαχρονικά. 
Την αξία της αλληλεγγύης και της αγάπης, η εγγονή συγ-
γραφέας έχει κατατάξει στην πρώτη θέση της ζωής της και 
γι αυτό αφιερώνει στους Γιατρούς Του Κόσμου μέρος των 
εσόδων από την πώληση του βιβλίου. 

Στις 29 Δεκεμβρίου, ήρθαν στα γραφεία της Οργάνωσης 
μικρά παιδιά από τον παιδικό σταθμό «Η Φωλιά του Παι-
διού». Έφεραν στην Οργάνωση το κουτί συλλογής χρη-
μάτων που είχαμε αφήσει στον σταθμό με τις προσφορές 
τους και ήρθαν να γνωρίσουν από κοντά το χώρο των ια-
τρείων και τις δράσεις μας. Το να μαθαίνει κανείς από τόσο 

μικρή και τρυφερή ηλικία για τον εθελοντισμό θεωρούμε 
ότι είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον.

Το μήνα αυτό το τμήμα Χανίων των Γιατρών του Κόσμου:
Σε συνεργασία με τα συσσίτια Αγίου Νικολάου Σπλά-
ντζιας, μοίρασε ρούχα στους κρατουμένους των αγροτι-
κών φυλακών Αγιάς.

Διένειμε για άλλη μια φορά όλα τα φάρμακα που χρειά-
ζονται στις αγροτικές φυλακές Αγιάς, στα κρατητήρια Χα-
νίων και στον ΟΚΑΝΑ.

Δημοσίευσε σχόλια, απόψεις και έκανε αναφορά στις 
δράσεις της Οργάνωσης στην τοπική εφημερίδα «Χανιώ-
τικα νέα», όπου διατηρεί εβδομαδιαία σελίδα. 

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

Κάθε μέρα μεταδίδει από τους ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς της πόλης το σποτάκι των Γιατρών του Κόσμου.
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Πλούσιο ήταν και το μήνα Δεκέμβριο το πρόγραμμα δρα-
στηριοτήτων των ΓτΚ στο παράρτημα της Καβάλας. 

Στις αρχές του μήνα δεχθήκαμε την ευγενική χορηγία 
του Ομίλου Θαλάσσιων Αθλημάτων Καβάλας (ΟΘΑΚ). Ο 
όμιλος προσέφερε αντίτυπα του βιβλίου του Γ. Μιχαηλί-
δη «Υποβρύχιες Διαδρομές», ώστε να διατεθούν τα έσο-
δα από τις πωλήσεις στους ΓτΚ. Πραγματοποιήθηκαν, επί-
σης, συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό για τις 
δράσεις της Οργάνωσης.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του μήνα, με πρωτοβουλία 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Καβάλας, τοπο-
θετήθηκαν κουμπαράδες σε γυμνάσια και λύκεια της πό-
λης όπου συγκεντρώθηκε το ποσό των 1.600 ευρώ. Τα 
χρήματα αυτά κατατέθηκαν στο λογαριασμό των ΓτΚ στην 
Αθήνα. Επίσης, τα μέλη του ομίλου Inerwheel, συμπαρα-
στεκόμενοι στην προσπάθεια των ΓτΚ διοργάνωσαν καφέ 
αγάπης και τα έσοδα θα δοθούν στους ΓτΚ.

Από τις σημαντικότερες δραστηριότητές μας αυτό το 
μήνα ήταν η αποστολή στο Χρυσοχώρι του δήμου Νέστου 
στο νομό της Καβάλας στις 8 Δεκεμβρίου. Γιατροί, νοση-
λευτικό προσωπικό και διοικητικοί, με την ευγενική βοήθεια 
της υπεύθυνης του ιατροκοινωνικού κέντρου Χρυσοχωρί-
ου, κας Ελένης Θώμογλου και του δήμου Νέστου, πραγμα-
τοποίησαν εμβολιασμούς σε 76 παιδία τα οποία λόγω αδυ-
ναμίας των οικογενειών τους δεν είχαν πραγματοποιήσει το 
βασικό εμβολιασμό. Έγιναν συνολικά 110 εμβόλια από τους 
εθελοντές γιατρούς, κο Ούντα Χατέμ Παύλο και κα Μαρία 
Παπαδοπούλου. Στη διαδικασία συνέβαλε η νοσηλεύτρια 
Χαψή Σοφία και οι διοικητικοί Γουδέλη Ευγενία, Βαριατζά 
Ελένη και Γιοβανιού Άννα. Οι εθελοντές εργάστηκαν με χα-
ρά και ικανοποίηση, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν 
μεγάλη. Η αποστολή, μάλιστα, καλύφθηκε από τον τοπικό 
τηλεοπτικό σταθμό Center TV.

Από τις 19 έως 22 Δεκεμβρίου για την ενίσχυση της Ορ-
γάνωσης των ΓτΚ στήθηκε περίπτερο στην κεντρική πλα-
τεία της Καβάλας, χορηγία του δήμου. Οι συμπολίτες μας 
είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν ημερολόγια, κούπες, 
χριστουγεννιάτικα στολίδια, καθώς και λιχουδιές που ετοί-
μασαν τα μέλη μας. Συγχρόνως, έγινε και διανομή ενημε-
ρωτικού υλικού.

Τέλος, το ίδιο διάστημα, στα γραφεία των ΓτΚ πραγμα-
τοποιήθηκε συγκέντρωση τροφίμων προκειμένου να δια-
νεμηθούν σε άπορες οικογένειες της πόλης. Αρωγοί στη 
δράση μας αυτή ήταν ο σύλλογος «Ιχνηλάτες» που προσέ-
φερε μεγάλο μέρος των τροφίμων. Η δράση αυτή καλύ-
φθηκε, επίσης, τηλεοπτικά από το CenterTV και δόθηκαν 
συνεντεύξεις σε εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς. Τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν μοιράστηκαν σε 
36 άπορες οικογένειες.
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θεσσαλονικη
Τον τελευταίο μήνα του 2012, σχεδόν 1500 ασθενείς δέ-
χτηκαν υπηρεσίες στο Πολυϊατρείο μας στην Θεσσαλονί-
κη, ενώ πραγματοποιήθηκαν 3 επισκέψεις κατ’ οίκον σε 
περιστατικά ανθρώπων με δυσκολία πρόσβασης στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Γειτονιές Θεσσαλονίκης». Παράλ-
ληλα, σε περίπου 200 οικογένειες προς τα τέλη του μήνα 
χορηγήθηκαν πολλά γάλατα εβαπορέ και λιγοστά τρόφιμα 
που συγκεντρώθηκαν.

Μεγάλη ήταν η επιτυχία από την εκδήλωση του δέ-
ντρου από γάλατα που πραγματοποιήθηκε για πρώτη χρο-
νιά στην πόλη. Συγκεντρώθηκαν περίπου 12.000 κουτιά, 
τα οποία άρχισαν να διατίθενται από την επόμενη κιόλας 
μέρα σε οικογένειες που στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε 
να χορηγούμε ωσότου τελειώσουν. Για την μεγάλη προσέ-
λευση του κόσμου που ανταποκρίθηκε, συνέβαλλε ιδιαίτε-
ρα η μεγάλη προβολή που προηγήθηκε σε τοπικά ΜΜΕ και 
όχι μόνο, γι’ αυτό ευχαριστούμε θερμά όλους τους δημο-
σιογράφους, παρουσιαστές και ραδιοφωνικούς παραγω-
γούς που το επικοινωνούσαν μέρες πριν. Παρόντες ο Γάλ-
λος Πρόξενος κος Τhimonier, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί 
Γιάννης Σερβετάς και Βασίλης Δέλλιος, τα Ελληνικά Πε-
τρέλαια, το Σούπερ-Μάρκετ Μασούτης, η εταιρεία ACS, 
η εταιρεία ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε, το ζαχαροπλαστείο Ble 
της Αγ. Σοφίας και πλήθος κόσμου απλοί πολίτες, επαγ-
γελματίες και κυρίως πάρα πολλά σχολεία που ήρθαν να 
προσφέρουν και να ενημερωθούν για το έργο μας. Τα παι-
διά από το πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημέ-
νων ατόμων ΑΡΓΩ με τα κρουστά τους έδωσαν συγκλονι-
στική μάχη με το κρύο και ζωντάνεψαν ακόμη περισσότε-
ρο την εκδήλωση, ενώ προσέλκυαν και τους πολίτες που 
σταματούσαν και έτρεχαν επί τόπου να αγοράσουν γάλα-
τα για να μας φέρουν. Ήταν για όλους μια συγκινητική και 
απόλυτα ευχάριστη εμπειρία και επιθυμούμε να καθιερω-
θεί και στην Θεσσαλονίκη ως θεσμός τις γιορτές. Ευχαρι-
στούμε ιδιαίτερα όλους τους εθελοντές μας, αλλά και τους 
Thessalonistas για τη μέγιστη βοήθεια!

Ξεκίνησε μέσα στο μήνα και η λειτουργία του χριστουγεν-
νιάτικου περίπτερου της Οργάνωσης στον πεζόδρομο της 
Αγ. Σοφίας, απ’ όπου το κοινό μπορούσε να προμηθευτεί 
τόσο τα είδη της Οργάνωσης με το διακριτικό μας λογότυ-
πο, καθώς και χριστουγεννιάτικα στολίδια, σε συμβολικές 
τιμές, που χειροτέχνησαν εθελόντριες. Οφείλουμε φέτος 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία KIBO και τον κο Γλε-
ντό για την χορηγία του σπιτιού, στον Δήμο Θεσσαλονίκης 
και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο για τη διάθεση του 
χώρου στον πεζόδρομο, την εταιρεία Hire-Shop για τη δι-
άθεση θερμάστρας εξωτερικού χώρου και στον κο Αγουρ-
τζενίδη, ιδιοκτήτη περιπτέρου για την παραχώρηση ηλε-
κτρικού ρεύματος.

Πραγματοποιήθηκαν 3 θεατρικές παραστάσεις με τίτλο 
«Σιωπηλές Κραυγές» από το Θέατρο του Βορρά, όπου δι-
ατέθηκαν 500 ευρώ από τα έσοδα τους για την ενίσχυση 
των σκοπών μας. Ευχαριστούμε θερμά τους συντελεστές 
και κυρίως τον σκηνοθέτη κο Μίγγα Αλέξη και την ηθοποιό 

κα Φουντούκη Αγγέλα, καθώς και τον Δήμο Νεάπολης-
Συκεών για τη συνδιοργάνωση στις 2 εξ’ αυτών.

Οι εθελοντές της Οργάνωσης στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδι-
κής σε συνεργασία με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς δη-
μοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου, ράδιο Star, ράδιο Άθως, 
ράδιο Κασσάνδρα και super radio διοργάνωσαν ραδιομα-
ραθώνιο με σκοπό τη συγκέντρωση φαρμάκων για τα Πο-
λυϊατρεία μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Λάβαμε πολλά φάρμακα από Έλληνες μετανάστες στο 
Βέλγιο τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, ενώ και γιατροί 
Έλληνες και Γερμανοί στο Βερολίνο συντονίζονται για να 
μας αποστείλουν πλήθος φαρμάκων. Η ανταπόκριση ωστό-
σο των απλών πολιτών, των εταιρειών και φορέων της Θεσ-
σαλονίκης σε προσφορά φαρμάκων το τελευταίο διάστημα 
είναι τεράστια.

Στη ΧΕΝ Καλαμαριάς ένας εθελοντής της Οργάνωσης 
ενημέρωσε σε σχετική ομιλία για την ιδιαίτερη φροντίδα των 
χρόνιων ασθενών και των παιδιών ΑΜΕΑ που μένουν σπίτι.

Πραγματοποιήσαμε μέσα στο μήνα πολλές ενημερώσεις 
σε σχολεία της πόλης, καθώς και πολλά σχολεία συγκέ-
ντρωσαν είδη και διοργάνωσαν bazaar για την Οργάνω-
ση μας. Ορισμένα από αυτά ήταν το ιδιωτικό σχολείο «Αγ. 
Παύλος», το Αρσάκειο, τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, τα 
Πρότυπα Εκπαιδευτήρια, το 2ο Γυμνάσιο Πυλαίας, το 2ο Δη-
μοτικό Πανοράματος, το 11ο δημοτικό Συκεών, το 4ο δημο-
τικό Πεύκων, το 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού, το 3ο Δημοτικό Καλα-
μαριάς, το 4ο Λύκειο Σταυρούπολης, το νηπιαγωγείο Δελα-
σάλ, το Γυμνάσιο Επανωμής, το 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονί-
κης, το 2ο Γυμνάσιο Τούμπας, το 4ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, 
το 4ο Γυμνάσιο Ευόσμου και το Γαλλικό Σχολείο.

Το ηλεκτρονικό περιοδικό e-charity διοργάνωσε bazaar 
με σκοπό τη διάθεση ενημερωτικού υλικού και ειδών για 
την ενίσχυση των σκοπών μας, ενώ η pillbox και η parallaxi-
Θεσσαλονίκη Αλλιώς, σε διαφορετικές ημέρες η καθεμία, δι-
οργάνωσαν bazaar με σκοπό τη συγκέντρωση φαρμάκων. 
Εθελοντές της Οργάνωσης στο Γομάτι και την Ν. Παναγιά 
Χαλκιδικής κινητοποίησαν τους κατοίκους και συγκέντρω-
σαν πάρα πολλές ποσότητες φαρμάκων και γάλατος εβαπο-
ρέ, ενώ παράλληλα δύο καφέ της πόλης έκαναν εκδήλωση 
με σκοπό τη διάθεση εσόδων στην Οργάνωση μας. Παράλλη-
λα, η Ελληνική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής-Παράρτημα Θεσ-
σαλονίκης έκανε πάρτυ με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για 
την αγορά παιδικών εμβολίων για το Πολυϊατρείο μας και το 2ο 
Σώμα Προσκόπων Θεσσαλονίκης συγκέντρωσε φάρμακα. 
Πλήθος εθελοντών στελέχωσαν όλες τις δράσεις και το έργο 
της Οργάνωσης μας προωθήθηκε σε εκατοντάδες πολιτών.

Ευχόμαστε ο νέος χρόνος να μας βρει όλους με λι-
γότερες δυσκολίες και μεγαλύτερη ανακούφιση από 
προβλήματα!Ph
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Εθελοντισμός
Εθελοντές των ΓτΚ, 
μοιράζονται τις εμπει-
ρίες τους και απα-
ντούν στην ερώτηση:

20 χρόνια στην οικογένεια των ΓτΚ
Νοέμβρη του 1993 κράτησα στα χέρια το μπλε διπλωματι-
κό διαβατήριο, τα έγγραφα της Οργάνωσης και το εισιτή-
ριο για Σομαλία.. Στις αποσκευές μου πέρα από τα προσω-
πικά είδη, ιατρικά βιβλία, μάζεψα όλη την αγάπη, την σκέψη 
και τις ευχές φίλων και συγγενών.. Η πρώτη μου αποστο-
λή στην πιο ξερή αφιλόξενη και θανάσιμα τραυματισμένη 
αφρικανική χώρα.. Η απειρία μου, η νεανική τόλμη, ακόμη 
κι η άγνοια εμπόλεμων καταστάσεων, δεν στάθηκαν εμπό-
διο στην προσαρμογή στην τόσο δύσκολη διαφορετική 
ζωή, αλλά λειτούργησαν καταλυτικά στο να μάθω να μοι-
ράζομαι εμπειρίες και καταστάσεις, να γίνομαι εφευρετι-
κή για λύση σε προβλήματα της καθημερινότητας... Πέρα-
σαν χρόνια από τότε και τίποτα δεν σβήστηκε από τη μνή-
μη μου, κανένα γεγονός δεν επισκίασε την εμπειρία εκείνη 
που ιεράρχησε τις αξίες στη ζωή μου.. Γιατί πήγα; 

Γιατί έγινα εθελόντρια στους Γιατρούς του Κόσμου;..

Μα το ότι πέρασαν 20 χρόνια κι εγώ είμαι ακόμη εκεί είναι 
η απάντηση στο ερώτημα …

Ελευθερία Μουλουδάκη

Έγινα μέλος των ΓτΚ εδώ και 5 χρόνια. Άλλαξαν πράγμα-
τα στη ζωή μου από τότε και με άλλαξαν κι εμένα. Με ση-
μάδεψαν όπως η Παιδιατρική. Νιώθω πως ένα κομμάτι της 
ζωής που περνούσε διπλά μου, τώρα στέκεται και το κοι-
τάζω κατάματα. Και μέσα σ’ αυτό υπάρχουν τα βλέμματα 
της αλληλεγγύης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της συ-
ναδέλφωσης, τα μάτια των παιδιών, η αγωνία για την φτώ-
χεια, ο θυμός, τα χέρια που σφίγγουν τα δικά σου χέρια, τα 
μικρά κουτσοδόντικα χαμόγελα που σε ομορφαίνουν. Και 
εσύ νιώθεις πως αξίζει να στυλώνεις τα πόδια και να αντι-
στέκεσαι. Γιατί το να γίνει αυτός ο κόσμος καλύτερος, δεν 
είναι θέμα των άλλων, αλλά και δικό σου θέμα 

Λιάνα Μαϊλλη 
Παιδίατρος 

Πολυιατρείο Πέραμα

Εδώ και ένα χρόνο αποτελώ ενεργό μέλος της «ομάδας 
των εθελοντών των ΓτΚ». Όλα ξεκίνησαν μέσω της πρα-
κτική μου εξάσκησης. Πραγματοποιώντας την στους ΓτΚ, 
είδα από κοντά τι σημαίνει βοήθεια, αλληλεγγύη και ελπί-
δα. Ένιωσα τη χαρά που παίρνει κάποιος όταν προσφέρει 
βοήθεια σε κάποιον άλλον που την χρειάζεται. Έτσι, ολο-
κληρώνοντας την πρακτική μου, αποφάσισα να συνεχίσω 
ως εθελόντρια στους ΓτΚ, να συνεισφέρω και εγώ ανιδιο-
τελώς, σ’ αυτό το τεράστιο έργο ζωής που κάνουν οι ΓτΚ. 
Κλείνοντας, και για να παρακινήσω κι άλλους, να γίνουν 
εθελοντές στους ΓτΚ, θα ήθελα να υπογραμμίσω πως η 
συγκίνηση που λαμβάνει κάποιος, από ένα απλό «ευχαρι-
στώ» ή «God bless you» από ανθρώπους που είχαν ανά-
γκη τη βοήθεια των ΓτΚ, αποτελεί αναμφισβήτητα, την μέ-
γιστη ψυχική ικανοποίηση-ευτυχία. Ας βοηθήσουμε, λοι-
πόν, τους συνανθρώπους μας, γιατί, αυτόματα, γινόμαστε 
κι εμείς οι ίδιοι καλύτεροι. Γιατί... μέσα από τον εθελοντι-
σμό θα νιώσουμε πως ένα λουλούδι ανθίζει στην καρδιά 
της κοινωνίας μας!

Αλιόνα Καζίου 
Μετάφραση και Υποδοχή 

Παράρτημα Αθήνας

Εθελοντισμός για εμένα είναι αναπόσπαστο μέρος της 
ζωής μου. Μεγάλωσα βλέποντας την μητέρα μου να προ-
σφέρει ώρες εργασίας χωρίς υλική ανταμοιβή και ακολού-
θησα σύντομα το παράδειγμά της. Έτσι κάποια στιγμή βρέ-
θηκα να προσφέρω ιατρική βοήθεια σε ανθρώπους στην 
Αφρική και στην σεισμόπληκτη Αϊτή αλλά και πρόσφατα 
στην Αθήνα. Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τα δυ-
νατά συναισθήματα που αισθάνομαι κάθε φορά που βρί-
σκομαι δίπλα σε συνανθρώπους μας, ακούω ό,τι έχουν να 
πουν και προσπαθώ να τους βοηθήσω σαν γιατρός, αλλά 
κυρίως να νιώσουν πως δεν είναι μόνοι και αβοήθητοι. Δεν 
υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από την ηθική ικανοποίη-
ση και τη χαρά της προσφοράς αυτού του λίγου αλλά τόσο 
σημαντικού για τον διπλανό μας χρόνου, που σκύβοντας 
στο δικό του πρόβλημα, μοιραζόμαστε αυτό το ασήκωτο 
για εκείνον βάρος και τον βοηθάμε να παραμείνει κοντά 
μας, μαζί μας και να βρει κουράγιο και δύναμη να αντιμε-
τωπίσει την καθημερινότητα του.

Συνεχίζω να προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες μου και 
σε άλλους φορείς, αλλά το έργο των ΓτΚ και οι αυξημένες 
ανάγκες για βοήθεια με κρατούν πάντα κοντά τους, όπως 
και προτρέπω όσους μπορούν να προσφέρουν λίγες ώρες 
για να συνδράμουν τους συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη, όπου κι αν βρίσκονται. Είναι πραγματικά μια από 
τις μεγαλύτερες χαρές που μπορεί να έχει κάποιος.

Ασπασία Μιχαλάκη 
Γενική ιατρός 

Πολυιατρείο Ομόνοιας, Περάματος

Χαιρετίζοντας την 22η επέτειο της ίδρυσης των Γιατρών 
του Κόσμου και έχοντας πλέον ενεργή συμμετοχή στην κατα-
πληκτική τους προσπάθεια, θα ήθελα να εκφράσω την άπο-
ψη μου για τον εθελοντισμό και τι σημαίνει αυτό για μένα. Αυ-
τήν την καταπληκτική ιδέα που αν καταφέρεις να τη ζήσεις σε 
γεμίζει και σε ολοκληρώνει σαν άνθρωπο. Ο εθελοντισμός εί-
ναι μια σκυταλοδρομία ζωής και συναισθημάτων.

Ένας συνεχής αγώνας με σκυτάλη την αγάπη και την αν-
θρωπιά που αλλάζει συνεχώς χέρια και σε κάνει να αισθά-
νεσαι σιγουριά και ελπίδα για το μέλλον, όταν βλέπεις το χα-
μόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων γύρω σου.

Αναστασία Στρούτζου 
Διοικητική εθελόντρια ΓτΚ 

Πολυιατρείο Περαματος

Εθελοντισμός είναι..
Να βλέπεις και να γνωρίζεις ανθρώπινους χαρακτή-
ρες, διαφορετικούς από εσένα. Να βλέπεις διαφορετι-
κούς πολιτισμούς άκρως ενδιαφέροντες. Να βλέπεις ποι-
κίλες ανθρώπινες συμπεριφορές. Να βλέπεις νέα ήθη και 
έθιμα. Να βλέπεις ότι, όσα προβλήματα και αν κατακλύ-
ζουν την καθημερινότητά σου, υπάρχουν και χειρότερα. 
Να βλέπεις ανθρώπους χαρούμενους ακόμη και με το να 
τους προσφέρεις το ελάχιστο. Να βλέπεις ότι και μία ώρα 
του χρόνου σου με σκοπό την οποιαδήποτε προσφορά, 
αρκεί. Να βλέπεις ότι αν συνεργαστούμε όλοι, μπορούμε 
να αποδώσουμε απίστευτα. Να βλέπεις ανθρώπους να γε-
λούν μετά τη θεραπεία. Να βλέπεις τον εαυτό σου να νιώ-
θει εσωτερική ικανοποίηση. Και είναι σημαντικό. Να βλέ-
πεις... Να βλέπεις...

Και αν όλοι μας «δούμε» και βγούμε από το καβούκι μας, 
θα είναι ένα βήμα παραπάνω στο να κάνουμε τον κόσμο 
μας καλύτερο.

Χρήστος Ναούμης 
Οδοντίατρος 

Κινητή Μονάδα Λητώ

Τι σημαίνει για μένα εθελοντισμός;
Μια πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο, μια πράξη αν-
θρωπιάς σε καιρούς δύσκολους που η αγάπη και η ανθρω-
πιά έχουν αντικατασταθεί από τα χρήματα και τα υλικά αγαθά. 
Που τα πράγματα καρδιάς έχουν αντικατασταθεί από την ύλη. 
Που το κράτος απέχει από τις βασικές θεμελιώδεις υποχρεώ-
σεις του. Μια πράξη που γεννά καινούργιες πράξεις ανθρω-
πιάς και γίνεται φάρος και παράδειγμα και για άλλους. 

Δεν ξεχνώ: Τον ασθενή που ζήτησε να μην του δώσουμε 
όλη τη μεγάλη δόση της ινσουλίνης που χρειαζόταν γιατί 
τότε θα τέλειωναν τα αποθέματά μας και δεν θα μπορού-
σαμε να εξυπηρετήσουμε άλλους διαβητικούς σαν αυτόν.

Το κοριτσάκι στην Ουγκάντα που έφερε το μοναδικό πράγ-
μα που κατείχε στην εθελόντρια που τη γιάτρεψε: ένα μάγκο. 

Τον Τούρκο έμπορο που φίλησε τα χέρια του ανύποπτου 
περαστικού, όταν έμαθε πως αυτός είχε πάει εθελοντής 
στους σεισμούς, στη χώρα του. 

Σημαίνει ότι βάζω ένα κάτι στη θέση του τίποτα.

Μπεμπλιδάκη Αγγελική 
Εθελόντρια στους ΓτΚ τμήματος Χανίων

Ο εθελοντισμός στους ΓτΚ αποτελεί για μένα μια στά-
ση καρδιάς που σε γεμίζει με συναισθήματα αλληλεγγύης 
προς τον συνάνθρωπο μας, όπως αγάπη, βοήθεια, συμπα-
ράσταση, λύση σε κάποιο πρόβλημα, ακόμη και ένα χαμό-
γελο, ένα καλό λόγο. Βέβαια, η ίδια ατμόσφαιρα επικρα-
τεί και με τους εθελοντές που γνώρισα και συνεργάζομαι. 
Έδωσα νέο περιεχόμενο στη ζωή μου.

Δέσποινα Αζορίδου 
Νοσηλεύτρια-επισκέπτρια υγείας 

στο παράρτημα ΓτΚ της Θεσσαλονίκης 

Τι σημαίνει για εσάς 
ο εθελοντισμός

Λαμβάνοντας την συνειδητή απόφαση, να γίνω νοσηλεύ-
τρια, είχα στόχο να προσφέρω την στήριξη μου σε «ασθε-
νέστερες» ομάδες της κοινωνίας μας. Με το να είμαι εθε-
λόντρια στους ΓτΚ, αυτός ο στόχος μου επιτεύχθηκε απο-
λύτως. Κατανόησα πλήρως το περιεχόμενο των λέξεων 
βοήθεια, σεβασμός και ελπίδα. Όταν προσφέρεις βοήθεια 
στον συνάνθρωπό σου, η χαρά που παίρνεις είναι απερί-
γραπτη. Νιώθεις πραγματικά ένας άνθρωπος χρήσιμος για 
την κοινωνία. Τέλος, για να παροτρύνω και άλλα άτομα να 
γίνουν εθελοντές στους ΓτΚ, θα ήθελα να επισημάνω πως 
δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ιδιότητα του γιατρού ή 
του νοσηλευτή. Ο εθελοντισμός στους ΓτΚ τους «χωρά-
ει» όλους γιατί.. «η ανάπτυξη της κοινωνίας» μας χρειάζε-
ται όλους! 

Ελβάνα Καζίου 
Νοσηλεύτρια και Μετάφραση 

Παράρτημα Αθήνας
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Ο εθελοντισμός μέσω των ΓτΚ
Ως «εθελοντισμός» ορίζεται «η οργανωμένη προσφορά 
υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς την απαίτηση 
ανταλλάγματος» (Μπαμπινιώτης Γ., Λεξικό της Νέας Ελλη-
νικής Γλώσσας, 2005). Πέρα όμως από τον επίσημο ορι-
σμό, είναι μία έννοια που για τον καθένα έχει ξεχωριστή ερ-
μηνεία και βαρύτητα.

Ο εθελοντισμός αφορά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξί-
ες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δι-
καιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή. Ο εθελοντής μπο-
ρεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, οικονομικής κατάστα-
σης, ακαδημαϊκού υπόβαθρου, οπότε μπορούμε εύκολα 
να ισχυριστούμε ότι σχεδόν όλοι οι πολίτες μπορούν να εί-
ναι υποψήφιοι εθελοντές.

Στην εποχή μας, λόγω των πρωτοφανών κοινωνικών και οι-
κονομικών συνθηκών που ζούμε, παρατηρείται αδιαφορία 
για εκούσια προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και έντονη 
προσήλωση στα ατομικά προβλήματα, παραβλέποντας τις 
ανάγκες των συνανθρώπων μας.

Κατά την διάρκεια της ζωής μας, δημιουργούνται υποχρε-
ώσεις, όπως η συντήρηση της οικογένειας, η μόρφωση και 
η όσο το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση των παιδιών, οι 
οποίες αναπόφευκτα μας εγκλωβίζουν στον μικρόκοσμό 
μας, βάζοντας στο περιθώριο λοιπές κοινωνικές υποχρεώ-
σεις, όπως είναι η εθελοντική προσφορά.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας σε βιβλίο του αναφέρει «ο κάθε 
ένας ζει, η τέχνη όμως του να γνωρίζεις να ζεις είναι πολύ 
δύσκολο». Μέσα στην καθημερινότητα αναλωνόμαστε σε 
αγώνες και προσπάθειες για την κατάκτηση ενός καλού βι-
οτικού επιπέδου και μίας αξιοπρεπούς κοινωνικής θέσης. 
Ζούμε και ενεργούμε σύμφωνα με τους κανόνες της κοι-
νωνίας και της θρησκείας, όχι τόσο από εσωτερική παρόρ-
μηση, αλλά επειδή περιμένουμε τα ανταλλάγματα, οικονο-
μικά ή ηθικά, της σωστής μας συμπεριφοράς. Δυστυχώς 
δεν καταλαβαίνουμε ότι με αυτό το μοτίβο χάνουμε την ου-
σία της ζωής, την ικανοποίηση που μπορούμε να πάρου-
με ενεργώντας χωρίς προσωπικό όφελος, προσφέροντας 
χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση.

Η ευημερία την οποία βιώνουν πολλοί, τους κρατάει μα-
κριά από την σκληρή πραγματικότητα. Υπάρχουν όμως 
στιγμές που ο καθένας από εμάς έρχεται αντιμέτωπος με 
δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι ο θάνατος, η μοναξιά, 
η εγκατάλειψη. Τότε όλοι αναζητούμε το ανιδιοτελές ενδι-
αφέρον των συνανθρώπων και των φίλων μας και πόσο 
οδυνηρό είναι όταν τελικά διαπιστώνουμε ότι κανείς δεν εί-
ναι διατεθειμένος να προσφέρει την φροντίδα του χωρίς 
αντάλλαγμα και ότι ακόμα και οι πιο κοντινοί μας άνθρωποι 
αποδεικνύονται πολύ λίγο ανθεκτικοί στον πόνο μας.

Όμως και οι δυσάρεστες εμπειρίες είναι χρήσιμες και μέ-
σα από αυτές έχουμε την ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε αξί-
ες και έννοιες ξεχασμένες λόγω της πρότερης καλοζωί-
ας μας, έννοιες όπως ο εθελοντισμός, η αξία της προσφο-
ράς στον άνθρωπο που έχει την ανάγκη μας. Οι τραυματι-
κές εμπειρίες μπορούν να γίνουν η αφορμή ώστε, σε πρώ-
το επίπεδο να αντιληφθούμε πόση δυστυχία υπάρχει γύρω 
μας, πόσοι άνθρωποι στερούνται βασικά αγαθά και πόσοι 
ακόμα δεν έχουν νιώσει την αγάπη και τη θαλπωρή ενός 
σπιτικού και σε δεύτερο επίπεδο να αναλάβουμε ενεργό 
δράση, με στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.

Η προσωπική προσπάθεια είναι αξιέπαινη, αλλά η ομαδική 
προσπάθεια αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική. Οι Γιατροί 
του Κόσμου είναι ένας Οργανισμός που παλεύει συστημα-
τικά για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου. Αυτός είναι και 
ο λόγος που και εγώ ο ίδιος, αφού βίωσα και αντιμετώπι-
σα επιτυχώς την προσωπική μου δυσάρεστη εμπειρία, απο-
φάσισα μέσω του Οργανισμού να προσφέρω τις υπηρεσί-
ες μου στους συνανθρώπους μου που έχουν ανάγκη. Εύ-
χομαι και άλλοι άνθρωποι να κατανοήσουν την έννοια του 
εθελοντισμού, ώστε να μπορέσουν να εντάξουν στην κα-
θημερινότητα τους την ανιδιοτελή προσφορά στο κοινωνι-
κό σύνολο.

Ανδρέας Πετρίδης 
Υποδοχή, Αθήνα

Mέσα από την προσωπική μου αναζήτηση για ευτυχία 
και πληρότητα, συνειδητοποίησα ότι η ανιδιοτελής προ-
σφορά μου, σε όλες τις εκδοχές, αποτελεί το σημαντι-
κότερο κομμάτι για την κατάκτησή τους. Είναι μέρος της 
ισορροπίας της γαλήνης και της προσωπικής μου εξέλι-
ξης. Αποτελεί μια ανάγκη έκφρασης του ψυχικού μου κό-
σμου, των δεξιοτήτων μου, των αρχών, των αξιών και των 
πεποιθήσεών μου. Η συμπόρευσή μου με άλλους ανθρώ-
πους γενικότερα, μου προσφέρει χαρά, κουράγιο και ψυχι-
κή ανάταση. Πληγώνομαι για την άνιση αντιμετώπιση των 
ανθρώπων, με πληγώνουν οι «ετικέτες», πολύ περισσότε-
ρο με πληγώνει ο εξευτελισμός τους, όταν το κριτήριο εί-
ναι η οικονομική τους κατάσταση. Δυσκολεύομαι να κατα-
λάβω τον υλιστή, τον καταπατητή των στοιχειωδών ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, προβάλλοντας το ατομικό συμφέρον. 
Εκπλήσσομαι που ακόμη και στην δύσκολη περίοδο που δι-
ανύουμε ως ανθρωπότητα, ο καθένας μας δεν έχει απο-
κωδικοποιήσει την έννοια της αγάπης, αλλά ούτε και την 
αποστολή του, που περνά μέσα από αυτή. Άλλωστε η έλ-
λειψή της, οδηγεί σε μια σειρά απάνθρωπων πράξεων και 
συμπεριφορών. Είθε ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Είθε να 
γίνω καλύτερη κι εγώ.

Ελενα Γαλιγαλίδου 
Διοικ. εθελόντρια Θεσσαλονίκη

Καλεσμένη από μια εξαδέλφη μου, πήγα στο κόψιμο της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας των Γιατρών του Κόσμου που γι-
νόταν για δεύτερη χρονιά στα Χανιά. Λίγο καιρό πριν είχα 
σταματήσει να στέλνω χρήματα σε μια άλλη ΜΚΟ γιατί είχα 
χάσει την εμπιστοσύνη μου σ’ αυτή. Όταν είδα εκεί τον Μη-
νά Βουλγαρίδη, άνθρωπο που εκτιμούσα πολύ, είπα «εδώ 
τα πράγματα πρέπει να είναι διαφορετικά».

Γράφτηκα μέλος και άρχισα να προσφέρω εθελοντική δου-
λειά μία -1- φορά και μετά δύο -2- φορές την εβδομάδα. 
Ο εθελοντισμός δεν έχει να κάνει με την φιλανθρωπία, την 
ελεημοσύνη, έτσι όπως τον εννοούν πολλοί. Είναι κάτι πιο 
ουσιαστικό, κάτι πιο σοβαρό, πιο υπεύθυνο.

Το γεγονός ότι στην Ελλάδα ήρθαν άνθρωποι από χώρες 
που τους κλέβουν τον πλούτο της Πατρίδας τους, είτε με 
πόλεμο, είτε με άλλους τρόπους και δεν έχουν περίθαλψη 
και πολλές φορές τροφή και εσύ, με τρόπο που δεν τους 
προσβάλει, τους βοηθάς είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δυστυ-
χώς, τελευταία αυτή τη βοήθεια τη χρειάζονται όλο και πιο 
πολλοί Έλληνες.

Ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, λοιπόν, είναι κάτι που πρέ-
πει να ενεργοποιήσει όλο και πιο πολλούς ανθρώπους για 
να μπορούν οι ΜΚΟ και άλλοι φορείς να αντεπεξέλθουν 
στις όλο και πιο πολλές ανάγκες των ανθρώπων. 

Δέσποινα Δελβερούδη

Εδώ και ένα χρόνο προσφέρω κι εγώ τις υπηρεσίες μου 
ως εθελόντρια στους Γιατρούς του Κόσμου και νιώθω πο-
λύ χαρούμενη γι’ αυτό. Στις τόσο δύσκολες στιγμές που 
περνάει η χώρα μας ένιωθα ότι είχα ηθική υποχρέωση να 
προσφέρω κι εγώ ό,τι μπορώ στο να απαλύνω τον ανθρώ-
πινο πόνο, να βοηθάω ανθρώπους που απ΄ τη μια παλεύ-
ουν για την υγεία τους κι απ’ την άλλη δεν έχουν την οικονο-
μική δυνατότητα για να το πετύχουν. Είναι τραγικό!

Όλη αυτήν τη χρονιά που πέρασε είχα τη χαρά να βλέπω τα 
χαμόγελα αυτών των ανήμπορων ανθρώπων να ανθίζουν 
και πάλι κοντά μας, γνώρισα και συναναστράφηκα με εξαι-
ρετικούς! Ανθρώπους συνεθελοντές σ’ αυτήν την προσπά-
θεια κι έγινα και γίνομαι καλύτερος άνθρωπος...

Χαίρομαι, λοιπόν, που έστω κι αργά (από πέρσι) ξεκίνησα τον 
εθελοντισμό, μέσα απ’ αυτόν γιατρεύω και ...γιατρεύομαι!

Εφη Διδασκάλου 
Γιατρός Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος 

στο ιατρείο της Θεσσαλονίκης

Πάντα πίστευα ότι ο εθελοντισμός πρέπει να διδάσκεται 
στο σχολείο και στο σπίτι! Να υπάρχει στη ζωή μας, όλη 
μέρα. κάθε μέρα! Από τη θέση που θα παραχωρήσουμε 
στο λεωφορείο, την αναδάσωση που θα λάβουμε μέρος 
ή το χρηματικό ποσό που διαθέτουμε σε κάποιον έρανο. 
Στους ΓτΚ με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι ο εθελοντι-
σμός είναι τρόπος ζωής για τους ανθρώπους του. Βλέπω 
πως συμπάσχουν με τους χιλιάδες που συρρέουν καθημε-
ρινά στα ιατρεία. Και δεν είναι μόνο οι γιατροί βέβαια που 
προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους (και χίλια μπρά-
βο σ’ αυτούς) είναι τόσος κόσμος που, ενώ και οι ίδιοι αντι-
μετωπίζουν πολλά προβλήματα, έρχονται εθελοντικά να 
βοηθήσουν όπως μπορούν. Και μόνο που θα υποδεχτούν 
όλους αυτούς που εξυπηρετούνται από τους ΓτΚ (και είναι 
πολλοί.. ο αριθμός αυξάνεται δραματικά κάθε μέρα) με ένα 
ζεστό χαμόγελο, αρκεί. Αλλά δεν σταματάνε εκεί. Δένονται 
με τον καθένα ξεχωριστά, ξέρουν την ιστορία τους, το μι-
κρό τους όνομα, συμπάσχουν μαζί τους, στεναχωριούνται! 
Σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η εμπειρία μου αυ-
τή, με έχει γεμίσει αισιοδοξία για το αύριο. Υπάρχουν άν-
θρωποι ακόμη που νοιάζονται, τηλεφωνούν ή έρχονται οι 
ίδιοι και ρωτάνε πώς μπορούν να βοηθήσουν. Φέρνουν τα 
φάρμακα που δεν χρειάζονται πλέον, ρούχα, τρόφιμα. Και 
αυτό σημαίνει κάτι. Αυτό που κατάλαβα κι εγώ μέσα από 
τη δράση μου στους ΓτΚ: «Όσο υπάρχουν άνθρωποι, σαν 
όλους αυτούς, ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ!».

Διοικητική εθελόντρια στο παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Αναρωτήθηκα γιατί είμαι εθελοντής;
Και σκέφτηκα ότι είμαι πρώτα για τον εαυτό μου και με-
τά για τους άλλους.

Είμαι γιατί βλέπω τον εαυτό μου στον συνάνθρωπό μου και 
γιατί είναι βασική η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Γιατί οι άλ-
λοι είναι καθρέφτης της δικής μου εικόνας.

Είναι μεγάλη η αξία του εθελοντισμού.

Είναι κάτι που δεν έχει όρια.

Δεν έχει τόπους. Δεν έχει τρόπους.

Ξεκινάει από την καρδιά.

Ενισχύει την συνύπαρξη.

Ενισχύει την συμμετοχή.

Δυναμώνει την αλληλεγγύη.

Είναι έκφραση ανθρωπισμού.

Είναι κάτι που μας αγγίζει όλους.

«Παίρνεις» «Δίνοντας»

Προσφέρω βοήθεια

Έναν καλό λόγο

Συμπαράσταση

Λίγο χρόνο

Λίγη αγάπη

Λίγο από αυτό που μου περισσεύει

Χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Όλγα Δεβετζάκη 
Ενδοκρινολόγος

Είναι ανιδιοτελής προσφορά ερ-
γασίας που αφορά στάση ζωής με 
ιδιαίτερες αξίες, όπως φιλανθρω-
πία, αλληλεγγύη, όχι με οίκτο, αλλά 
σαν άτομα ισότιμα με ίδια με εμάς 
δικαιώματα..

Ευγενία Μακρυγιαννάκη 
Εθελόντρια πολυιατρείου στα Χανιά
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Η αξία του ανθρώπου ως ον, η αξιοπρέπεια του, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμός στον συνάνθρωπο και η 
συμπαράσταση στον αδύναμο θα έπρεπε να είναι δεδομέ-
νες αξίες. Αποδεχόμενη αυτήν την αρχή θεωρώ ότι ο εθε-
λοντισμός δεν θα έπρεπε να υφίσταται, με την έννοια ότι θα 
έπρεπε να ζούμε και να πράττουμε σε μια κοινωνία που το 
κράτος θα καλύπτει απόλυτα τους πολίτες του σε θέματα 
υγείας, παιδείας, προστασίας του περιβάλλοντος κ.τ.λ. αλ-
λά κι εμείς ως πολίτες θα είχαμε την παιδεία να σεβόμαστε 
κάθε τι το διαφορετικό, να μην περιθωριοποιούμε τα αδύ-
ναμα μελή της κοινωνίας και να είμαστε ενεργοί πολίτες.

Δυστυχώς, όμως, η κοινωνία υπολειτουργεί κι έτσι, ο εθε-
λοντισμός έχει γίνει ανάγκη. Η αρχή του εθελοντισμού θα 
πρέπει να είναι η αγάπη και η καλή θέληση. Να δούμε στον 
συνάνθρωπο τον εαυτό μας και να προσπαθούμε με κά-
θε είδους συμπαράσταση {οικονομική, ένα καλό λόγο, λί-
γη αγάπη} να ανακουφίσουμε τον συνάνθρωπο που χρει-
άζεται βοήθεια.

Από την άλλη πλευρά ο εθελοντής «παίρνει» «προσφέρο-
ντας», καθώς αποβάλλει τον ατομικισμό του και προωθεί 
το ομαδικό συμφέρον, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και 
την κοινωνική ευθύνη.

Ελένη Καραγιάννη 
Υποδοχή Πολυιατρείου Θεσσαλονίκης

Η συμμετοχή μου στον Οργανισμό Γιατροί του Κόσμου 
είναι πολύ πρόσφατη, έχω ξεκινήσει περίπου εδώ και δύο 
μήνες. Πολλά χρόνια τώρα ήθελα να μπορώ με κάποιο 
τρόπο να προσφέρω έστω και μία μικρή βοήθεια σε αν-
θρώπους με μεγαλύτερες και βασικότερες ανάγκες από 
τις δικές μου. Καθώς πάντα η δουλειά μου απαιτούσε πολ-
λές ώρες εργασίες, αυτό που μπορούσα να κάνω ήταν να 
προσφέρω πράγματα, όπως ρουχισμό, αντικείμενα, τρόφι-
μα, είτε σε επίσημους φορείς που χειρίζονται αντίστοιχες 
ανάγκες, είτε σε μεμονωμένους ανθρώπους που είχαν τέ-
τοιες ανάγκες. Καθώς τους τελευταίους μήνες δεν εργά-
ζομαι θεώρησα πως είχα επιτέλους την ευκαιρία να προ-
σφέρω, όχι απλώς πράγματα, αλλά τον ίδιο μου τον εαυ-
τό και το χρόνο μου. Έτσι, εντάχθηκα στην ομάδα εθελο-
ντών των Γιατρών του Κόσμου. Διαθέτω όσες ώρες μπο-
ρώ σε ένα πολυιατρείο όπου βοηθάω να βοηθηθούν συ-
νάνθρωποι που έχουν πολύ βασικές ανάγκες φαρμάκων 
και ιατρικής φροντίδας. Πέρα από την αίσθηση ικανοποί-
ησης, έστω και μικρή ανάλογη της προσφοράς μου, έχω 
τη χαρά να βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον με ανθρώπους 
που επίσης νιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν βοήθεια 
στους συνανθρώπους τους και πιστεύω πως αυτό αποτε-
λεί κίνητρο για μένα να συνεχίζω να προσπαθώ ώστε να γί-
νω ένας καλύτερος άνθρωπος.

Φιλίτσα Καραθανάση 
Εθελόντρια διοίκησης 

Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης
Ξεκίνησα με τους ΓτΚ πριν εννέα μήνες, για μία ημέρα 
την εβδομάδα. Σταδιακά έγιναν δύο και κατόπιν τρεις. Θέ-
λετε τη γνώμη μου; Είδα μία νέα δυναμική εθελοντισμού, 
έναν αέρα αισιοδοξίας, μια ακτίνα φωτός ότι ίσως κάτι μπο-
ρεί να αλλάξει. Ο εθελοντισμός δεν έχει όρια, ηλικία, φραγ-
μούς, διαθέτει, δε, απίστευτη δύναμη. Πιστεύω στη δύνα-
μη της αγάπης των πολλών γιατί είναι ισχυρότερη από την 
αγάπη για δύναμη των λίγων. 

Εδώ, στους ΓτΚ είμαι ο εαυτός μου. Εδώ, μπορώ να αγα-
πώ τους ανθρώπους άσχετα από το χρώμα του δέρματος 
ή το σχήμα των ματιών. Εδώ, αντέχεται η μυρωδιά του δρό-
μου, της ανέχειας, των άστεγων. Εδώ, νιώθω ότι μπορούμε 
να κάνουμε πολλά με επιτυχία. Αντιμετωπίζουμε ό,τι περ-
νάει την πόρτα μας με σεβασμό και συνέπεια. Οι άνθρω-
ποι που μας εμπιστεύονται την υγεία τους, εμπιστεύονται 
εμάς. Βλέπω μια σκληρή πραγματικότητα καθημερινά και 
ελπίζω ότι οι πράξεις μας μπορούν να απαλύνουν τον πό-
νο τους. Το ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια ξεχω-
ριστή υπερηφάνεια; Δεν ομολογούν εύκολα ότι κοιμούνται 
στο πάρκο, ή ότι ζουν 15-20 άτομα στοιβαγμένα στο ίδιο 
δωμάτιο. Το ξέρετε ότι όταν γελούν, το χαμόγελό τους εί-
ναι αληθινό, πραγματικό και όχι ψεύτικο; Οι κακοτυχίες δεν 
κάνουν διακρίσεις, μας επιλέγουν όλους, προνομιούχους 
ή μη. Θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε στη θέση τους, ας 
μη το ξεχνάμε αυτό.

Εδώ, λοιπόν, σε αυτή τη γειτονιά της Αθήνας, βρήκα μια 
ομάδα ανθρώπων που βλέπουν το πρόβλημα και δίνουν 
λύσεις, ψάχνουν εναλλακτικές, δεν αγνοούν τις ανάγκες 
των συνανθρώπων μας. Είναι πιο εύκολο οι μικρές πράξεις 
μας όταν πολλαπλασιάζονται από πολλούς να μεταμορφώ-
σουν τον κόσμο.

Αναλογιστείτε ότι είμαστε τόσοι άνθρωποι που μοιραζόμα-
στε τον ίδιο πλανήτη, την ίδια χώρα, την ίδια γειτονιά, μας 
δένουν οι ανθρώπινοι νόμοι της κοινής συμβίωσης και ίσως 
κοινής μοίρας. Τόσα δισεκατομμύρια αγνώστων γεννηθή-
καμε κάτω από τον ίδιο ήλιο, αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Εί-
μαστε αδέλφια λοιπόν. Νοιαζόμαστε για όλους όσους περ-
νούν το κατώφλι μας και ζητούν τη βοήθειά μας. Αυτό κά-
νουμε εδώ στους ΓτΚ. Επικεντρωθήκαμε στο συν και ξεθά-
ψαμε λέξεις όπως συν-άνθρωπος, συν-υπεύθυνος».

Μάρθα Νικ. Κουγιά 
Νοσηλεύτρια 

Πολυιατρείο Αθήνας

Οι μεγάλοι αγαπούν τους αριθμούς. Όταν τους μιλάτε 
για κάποιο καινούργιο φίλο σας δεν σας ρωτούν ποτέ για 
την ουσία. Δεν σας λένε ποτέ «Πώς είναι ο ήχος της φω-
νής του;» «Τι παιχνίδια προτιμάει;» Μόνο σας ρωτάνε « Πό-
σο χρονών είναι; Πόσα αδέλφια έχει; Πόσα κερδίζει ο πα-
τέρας του;» Αν πείτε: «είδα ένα ωραίο σπίτι με ροζ τούβλα, 
με γεράνια στα παράθυρα...», δεν καταφέρνουν να φαντα-
στούν αυτό το σπίτι. Πρέπει να τους πείτε «Είδα ένα σπίτι 
που κάνει εκατό χιλιάδες φράγκα». Τότε θα πουν «τι όμορ-
φο που θα είναι!»

Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε για να ξαναδεί τα τριαντάφυλλα.

- Δεν είστε καθόλου ίδια με το δικό μου, τους είπε. Δεν εί-
στε ακόμη τίποτε. Είστε όμορφα, αλλά είστε κενά. Κανένας 
δεν θα μπορούσε να πεθάνει για σας.

Γύρισε πίσω να συναντήσει την αλεπού.

- Γεια, είπε η αλεπού. Να το μυστικό μου. Είναι πολύ απλό: 
«Μόνο με την καρδιά μπορεί κανείς να δει σωστά. Αυ-
τό που έχει σημασία είναι αόρατο στα μάτια. Οι άνθρωποι 
έχουν ξεχάσει αυτή την αλήθεια, εσύ όμως δεν πρέπει να 
την ξεχάσεις ποτέ».

Τα παραπάνω είναι αποσπάσματα από το ωραιότερο πα-
ραμύθι του κόσμου «Ο μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν ντε 
Σεντ-Εξιπερί. Μόνο που δεν είναι το κλασικό παραμύθι που 
ξεκινάει με το «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πρίγκι-
πας....», όπως και το «σπίτι* μας» δεν είναι το κλασικό «σπί-
τι» με το μεγάλο σαλόνι, τα άνετα δωμάτια, αλλά είναι ένα 
μαγικό μικρό «σπίτι» που κάνει θαύματα. Καθημερινά ανοί-
γει την πόρτα του και μαζί με αυτή ανοίγει τις καρδιές όλων 
μας, τις αφουγκράζεται, τις αγγίζει, τις «εξημερώνει*».

Ελάτε σας περιμένουμε!

Καλωσήρθατε!!!

Επεξηγήσεις:
*όπου «σπίτι» το πολυιατρείο των ΓτΚ Θεσσαλονίκης.
* όπου «εξημερώνει» σημαίνει δημιουργεί δεσμούς (απο το 

παραπάνω βιβλίο) 

Κατερίνα Κζούνια 
Διοικητική Υποστήριξη 

Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης

Ποιος και Γιατί εξάλλου μπορεί να νιώθει κάτι άλλο 
εκτός από δέος και ευγνωμοσύνη με το έργο των Εθε-
λοντών των Γιατρών του Κόσμου. Αίσθημα πληρότητας και 
αλληλεγγύης, δημιουργία και συνεισφορά στο πεδίο της 
ελεύθερης πρόσβασης – δικαίωμα και υποχρέωση- από 
όλους στην αξιοπρεπή ιατρική περίθαλψη. 

Ήμουν ένας κόκκος άμμου, διεύρυνα το βλέμμα και εντό-
πισα και άλλους κόκκους να προσφέρουν, αλλά και να δέ-
χονται, είδα υπηρέτες και κατάλαβα ότι είναι ηγέτες, είδα 
μεμονωμένες κουκκίδες και αναγνώρισα φάρους.

Συμμετέχω ως εθελόντρια σε κοινότητες αξιών (ανθρωπι-
σμός, ελευθερία, αξιοπρέπεια, ομάδα, ενότητα) και ανα-
πτύσσω κουλτούρα για τη δική μας, αλλά και για τις μελ-
λοντικές γενιές. 

Αναγνωρίζω, ωστόσο, στα πρόσωπα των αποδεκτών την 
ηττοπάθεια και την ανάγκη, την πίκρα για τα κοινωνικά συ-
στήματα, αλλά και την εξάρτηση από αυτά, την κατηγόρια 
προς τις κυβερνήσεις, αλλά και την απαίτηση των κεκτημέ-
νων δικαιωμάτων. 

Έχω να πω αυτό μόνο: «Ξ Ε Χ Α Σ Τ Ε ΤΑ!». Αλλάξτε νοο-
τροπία. Αναζητήστε Οργανισμούς και Πρόσωπα, Κοινότη-
τες και Μέντορες που έχουν την παρακάτω ρήση στόχο: 
«ΠΑΡΕ ΕΝΑ ΨΑΡΙ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑΣΕ ΤΟΝ. ΜΑΘΕ ΤΟΥ ΝΑ ΨΑ-
ΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙΝΑΣΕΙ ΠΟΤΕ», που διδάσκουν να 
στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, να απαιτούμε μόνο 
από τον εαυτό μας, ώστε να μη πεινάσουμε ποτέ.

Δεν υπάρχουν κεκτημένα δικαιώματα. Δεν μας χρωστάει 
κανείς. Ο κόσμος υπήρχε και πριν εμφανιστούμε εμείς.» 

Με αγάπη και ευγνωμοσύνη

Μαρολίνα Χριστοδουλάρα 
Νομικός Σύμβουλος 

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Σημαίνει ένα ανεκτίμητα μεγάλο μάθημα ζωής. Βιώνω 
το ρητό «ό,τι δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό». 

Έχω φύγει απ’ το Πέραμα κλαίγοντας, με κατεβασμένο κε-
φάλι λυγίζοντας από τις ιστορίες που άκουσα. Έχω φύγει 
και με χαμόγελο, που δε λέει να φύγει, γιατί είδα τους αν-
θρώπους να στέκονται στα πόδια τους και να αναθαρρεύ-
ουν, παρ’ όλη την αδιανόητη οικονομική τους ανέχεια, με 
περηφάνια και δύναμη, παλεύοντας για να ζήσουν αυτοί 
και τα παιδιά τους. 

Μαθαίνω, για μια ακόμα φορά, πως κανείς δεν μπορεί να 
λυγίσει κανέναν... αρκεί να πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις 
και ν’ αγωνίζεται γι’ αυτό. Είδα θάρρος, θράσος, θυμό, 
αγωνία, φόβο, υπομονή, επιμονή, πίστη, περηφάνια, ντρο-
πή, ευγνωμοσύνη, τρυφερότητα και πολλά πολλά άλλα. 

Το πολύτιμο κατακάθι αυτής της συμμετοχής είναι η βαθιά 
χαρά ότι παλεύω μαζί τους και τα καταφέρνουμε. Με κά-
νει να θυμάμαι ότι ως άνθρωπος και συν-οδοιπόρος έχω τη 
δυνατότητα και την υποχρέωση, ως κοινωνικό ον, να βοη-
θήσω-συμπορευτώ βάζοντας ένα μικρό λιθαράκι στήριξης 
στην πορεία τους σε βάρβαρους καιρούς.

Δήμητρα Ξενάκη 
Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια 

Πολυιατρείο Περάματος

Εθελοντισμός είναι αγάπη προς 
το άνθρωπο, με προσφορά εργασί-
ας, με αρχή το «δίνω χωρίς να περι-
μένω να πάρω». Είναι ευλογία.. 

Μαρία 
Εθελόντρια πολυιατρείου στα Χανιά
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H ερώτησή σας έρχεται σε μία πολύ πυκνή χρονική στιγ-
μή γεμάτη από αλλεπάλληλα γεγονότα που με περιεχόμενό 
τους έχουν δημιουργήσει μία πάχνη μουδιάσματος σε κάθε 
ανθρώπινη παρουσία και παρέμβαση σε αυτή τη χώρα. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα της πολυπαραγοντικής κρίσης, 
προσπαθώ κι εγώ να βρω το στίγμα μου σαν άνθρωπος και 
να συμβάλλω στο δρόμο για τη διέξοδο στο φως.

Η απάντησή μου στο ερώτημά σας: Είναι, ότι με βοηθάτε 
να φέρω εις πέρας την αποστολή μου σαν άνθρωπος επί 
γης και να αισθανθώ χρήσιμη. Δηλαδή να προσφέρω από 
το περίσσευμα θετικής ενέργειας και διάθεσης προσφο-
ράς που διαθέτω στους συνανθρώπους μου που το έχουν 
ανάγκη. Η άδολη προσφορά είναι αυτή που σου ανταπο-
δίδει οφέλη πολλαπλάσια από το όφελος της προσφοράς 
αυτής καθ’ αυτής.

Αισθάνομαι ότι:
-  Eξισορρoπείται το εγώ μου,
-  Συνειδητοποιώ την κατάσταση των ευπαθών ομάδων και 

εκτιμώ διαφορετικά τη δική μου
-  Ενδυναμώνονται τα συναισθήματά μου 
-  Έμαθα κι εγώ να ζητάω όταν έχω ανάγκη 
-  Η συνύπαρξή μου με άλλους δοτικούς ανθρώπους με γε-

μίζει ελπίδα για το αύριο

Το μόνο που ζητάω είναι να επιβεβαιώνεται ότι η προσφο-
ρά μου αφορά σε φορέα που επιτελεί το έργο του άξια.

Ευχαριστώ

Ουρανία Νικολετοπούλου 
Υποδοχή Πολυιατρείου Αθήνας

Πράγματι, δεν είναι εύκολο να εκφράσω πλήρως το τι 
σημαίνει για μένα ο εθελοντισμός στους ΓτΚ σε λίγες λέ-
ξεις, αλλά το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι αποτελεί 
για μένα το σημαντικότερο έργο που έχω προσφέρει στη 
ζωή μου, μετά την ανατροφή του παιδιού μου.

Ο εθελοντισμός στους ΓτΚ αφορά προστασία αξιοπρέ-
πειας, προσφορά αγάπης, στοιχειώδη έκφραση ανθρω-
πισμού, συμπαράσταση στο συνάνθρωπο που υποφέρει 
και χρειάζεται βοήθεια. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέ-
πει να παρασχεθεί αποκλειστικά ιατρική βοήθεια, άλλωστε 
δεν είμαι γιατρός, ούτε νοσηλεύτρια, ούτε κατέχω οποια-
δήποτε σχετική γνώση. Αλλά, το να βρεθεί κάποιος απλώς 
να ακούσει την ανάγκη ανθρώπων απλώς να μιλήσουν, να 
πουν το βάσανό τους, να μιλήσουν για την οικογένειά τους 
που βρίσκεται μακριά ή απλώς να περιγράψουν πως έφτα-
σαν ως εδώ, προσφέροντας ένα χαμόγελο και ένα «ευή-
κοον ούς» αποτελεί ένα μεγάλο βήμα Ανθρωπιάς. Όμως, 
ειλικρινά, είναι αμοιβαίο. Με κινητήρια δύναμη την αγάπη, 
τόσο προς τους άλλους, όσο και προς τον εαυτό μας, θα 
μπορούσαμε να αλλάξουμε πολλά γύρω μας, σίγουρα.

Ο εθελοντισμός στους ΓτΚ αποτελεί για μένα στάση ζωής, 
συνειδητοποίηση, αυτογνωσία, πλήρη αντίληψη των όρων 
«αγάπη και ανιδιοτελής προσφορά», ανάπτυξη αισθήμα-
τος ευθύνης και συνέπειας, αλληλεγγύη στην πράξη, προ-
σφορά και αποδοχή αγάπης, τι καλύτερο τελικά;; 

Νάνσυ Ξαρχά  
Συνταξιούχος 

Κοινωνική Υπηρεσία των ΓτΚ

Πάντα πίστευα στη δύναμη του ΜΑΖΙ. Ενός ΜΑΖΙ απαλ-
λαγμένου από ετικέτες κάθε είδους. Ενός ΜΑΖΙ τόσο δυ-
νατού που να μπορεί να κάνει τη διαφορά στην σκληρή 
πραγματικότητα και να δημιουργήσει ελπίδα. Αυτό το ΜΑ-
ΖΙ ήλπιζα ότι θα βρω στους Γιατρούς του Κόσμου και δεν 
έκανα λάθος!

Αρχικός στόχος ήταν να βοηθήσω το Πέραμα, την πό-
λη όπου μεγάλωσα και συνεχίζω να ζω. Τελικά, με μόνο 
αντάλλαγμα λίγο από το χρόνο μου, κατάφερα να κερδί-
σω τόσα πολλά κάνοντας εθελοντική εργασία στο Πολυια-
τρείο του Περάματος.

Κάνοντας απολογισμό των δέκα μηνών που είμαι στο πο-
λυιατρείο- όπου καταφθάνουν πολίτες χτυπημένοι από την 
ανεργία, την ανέχεια και την έλλειψη ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης, όχι μόνο από το Πέραμα αλλά από ΠΑ-
ΝΤΟΥ- θεωρώ ότι από τον κόσμο παίρνω περισσότερα από 
όσα δίνω!

Γιατροί του Κόσμου, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που μου χαρίζετε ένα 
από τα υπέροχα ΜΑΖΙ της ζωής μου και ευελπιστώ σε πε-
ρισσότερα ΜΑΖΙ και σε άλλους τομείς!

Πόπη Παπαγεωργίου 
Διοικητικός 

Πολυιατρείο Περάματος 

Τι σημαίνει άραγε εθελοντισμός; Προσωπικά πιστεύω 
ότι ο άνθρωπος μερικές φορές παραμερίζει το «εγώ» του 
και θέλει να αναδείξει βαθύτερα χαρακτηριστικά που τον 
ωθούν να συμμετάσχει.

Η απόκτηση εμπειριών και γνώσεων είναι δύο βασικά κίνη-
τρα που αποσκοπούν στην άντληση προσωπικής δύναμης. 
Είναι η ευχαρίστηση να απαλύνουμε τον ανθρώπινο πόνο 
όταν υπάρχει ανάγκη και η ικανοποίηση της ηθικής προ-
σφοράς χωρίς εξαναγκασμό. 

Πολυιατρείο της Καβάλας

Η εμπειρία μου στα Πολυιατρεία των Γτκ ήταν πολύ ση-
μαντική. Ποτέ άλλοτε στα 6 χρόνια εκπαίδευσης μας στην 
ιατρική σχολή δεν είδαμε την οικουμενική προσέγγιση της 
ιατρικής. Είδα μια πραγματικότητα πέρα από τις ιδιωτικές 
κλινικές ή τα κρατικά νοσοκομεία με τους ασφαλισμένους 
ασθενείς. Γνώρισα ασθενείς μετανάστες, άπορους Έλλη-
νες και ξένους με ασθένειες, καταστάσεις πολύ διαφορε-
τικές από αυτές που βλέπουμε καθημερινά. Γνώρισα αν-
θρώπους γιατρούς, νοσηλευτές, μεταφραστές, βοηθούς, 
εθελοντές να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με υπομονή και 
αγάπη χωρίς ,πολλές φορές, τα απαραίτητα μέσα και σε 
δύσκολες συνθήκες. Χαίρομαι πολύ που συμμετείχα σ ‘αυ-
τό το εθελοντικό πρόγραμμα, και ελπίζω να συνεχίσω και 
στο μέλλον!

Πολλά συγχαρητήρια σε όσους προσφέρουν σ’ αυτό τον 
σπουδαίο οργανισμό και εργάζονται με τον ίδιο ζήλο για 
όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως χρώματος, καταγω-
γής, οικονομικής κατάσταση .

Φλωρεντία Σάββα 
Απόφοιτη Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

Εθελόντρια στο πρόγραμμα «Χείρων»

Ο εθελοντισμός γεμίζει τις μέρες μας, μας δίνει κίνητρα 
να βοηθάμε τους συνανθρώπους και μας ενδυναμώνει με 
τη συνειδητοποίηση ότι προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία, 
μέρος της οποίας είμαστε και εμείς. Ο εθελοντισμός στους 
Γιατρούς του Κόσμου, με γεμίζει αυτοπεποίθηση και μου 
δημιουργεί την εντύπωση ότι όσο περισσότερο βοηθάμε 
τους άλλους, τόσο κάτι αλλάζει στον κόσμο. Ο Γκάντι έλε-
γε «να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε». Για μένα, 
ο κόσμος χωρίζεται σε 2 κατηγορίες: σε αυτούς που χρει-
άζονται βοήθεια και σε αυτούς που δεν χρειάζονται. Αν με 
έναν πολύ απλό συλλογισμό, αυτοί -που ακόμα μπορούν να 
βοηθήσουν- βοήθαγαν αυτούς που πραγματικά το χρειά-
ζονταν, τότε αυτός ο κόσμος θα ήταν καλύτερος από πολ-
λές απόψεις. Πιστεύω ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός 
αρκεί να κοιτάξουμε το μέλλον και να δούμε το φως που 
λάμπει εκεί. Αν όλοι βοηθήσουμε και δουλέψουμε μαζί, τό-
τε το φως αυτό συνέχεια θα μεγαλώνει και θα καίει ελεύθε-
ρα, μαζί με τη δυνατότητα για ένα καλύτερο αύριο. 

Θεοδώρα Σαμιώτη 
Εθελόντρια ΓτΚ, Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις 

Παράρτημα ΓτΚ στην Αθήνα

Είμαι καινούργια στους Γιατρούς του Κόσμου, σχεδόν 
ένα χρόνο, και έτσι έχω μία σχετικά μικρή εμπειρία. Γιατί 
το αποφάσισα: Πάντα νοιαζόμουνα για τους άλλους, αλλά 
όλο δεν το ξεκινούσα... 

Πριν λίγο καιρό πήρα σύνταξη, έτσι δεν υπήρχε άλλη δικαι-
ολογία για καθυστέρηση. Ήταν μόνο ένα βήμα, ένα τηλε-
φώνημα στους Γιατρούς του Κόσμου, κι έπειτα όλα ήρθαν 
φυσικά... Μπήκα σ΄ αυτήν τη μεγάλη αγκαλιά προσφοράς. 
Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν το κάνω για μένα ή για τους 
άλλους. Δεν βρήκα την απάντηση, ίσως δεν έχει και νόη-
μα. Σημασία έχει το αποτέλεσμα.

Πιστεύω ότι ο εθελοντισμός –όπως άλλωστε και όλη η ζωή 
μας, θέλει ταπεινότητα: δεν έχει σημασία τι δουλειά θα κά-
νω ακριβώς, θα βοηθήσω όπου χρειάζεται. Δεν έχει σημα-
σία ποια είμαι, είμαι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα...

Τις πρώτες φορές ήμουνα πολύ αναστατωμένη και αγχω-
μένη. Θα μπορέσω να αντεπεξέλθω -μια και δεν ανήκω 
στον Ιατρικό κλάδο, τι θα μπορούσα να προσφέρω; Γρήγο-
ρα όμως άρχισα να νιώθω οικείο το περιβάλλον. Με βοή-
θησαν πολύ όλοι, υπεύθυνοι και εθελόντριες.

Θέλω να συνεχίσω... είναι μια ανάσα στην καθημερινότη-
τα, η αίσθηση ότι κάνεις κάτι που αξίζει...

Τασία Σέμψη 
Πολιτικός Μηχανικός 

Εθελόντρια Θεσσαλονίκης

Εθελοντισμός σημαίνει θυσία, προσφορά… του εαυτού 
μας, από αγάπη κι όχι από συμφέρον στον συνάνθρωπό 
μας. Υπάρχει εθελοντισμός, ο επίσημος, που ενεργοποιεί-
ται κάτω απ’ την ομπρέλα μιας μη κυβερνητικής Οργάνω-
σης πχ. «οι Γιατροί του Κόσμου» και ο ανεπίσημος που δρα 
σαν τον «καλό Σαμαρείτη», δηλαδή βοηθάει τον οποιοδή-
ποτε πλησίον του που έχει ανάγκη.

Ο επίσημος εθελοντισμός σημαίνει προσφορά, ανιδιοτέ-
λεια, φιλοτιμία, υποταγή, σεβασμό… στην ηγεσία της Ορ-
γάνωσης και αγάπη, ανακούφιση, βάλσαμο και θεραπεία 
στον πληγωμένο συνάνθρωπο. 

Χαίρομαι που τα λίγα χρόνια που δουλεύω «ως στρατιώ-
της» κι εθελοντής καρδιολόγος με τους «Γιατρούς του Κό-
σμου» δεν είχα πρόβλημα συνεννόησης, συνεργασίας, 
στόχου. Το παρελθόν μ’ ενθαρρύνει να συστρατευτώ πιο 
δυναμικά με την αναφερόμενη Οργάνωση. Για μένα ο εθε-
λοντισμός μου στο Έργο των ΓτΚ είναι η καλύτερη «επέν-
δυση» κι εκπλήρωση των οραμάτων μου.

Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος 
Καρδιολόγος 

Παράρτημα Καβάλας

Η ιδέα, η ανάγκη μάλλον, να συντρέχω ανθρώπους 
κοινωνικά αδύναμους, υπάρχει μέσα μου από τότε που 
ήμουν παιδί, έκανα πάντα ό,τι μπορούσα. Το να βοηθάω 
όμως -με όποιον τρόπο- ανθρώπους κοινωνικά αδύνα-
μους- κάτω από την προστασία, την ομπρέλα ενός σχήμα-
τος, μου παρέχει ασφάλεια -παρ’ όλο που δεν δημιουργού-
νται προσωπικές σχέσεις.

Για μένα αυτό σημαίνει παραπέρα, ότι δεν ξεκόβομαι από 
τον κοινωνικό ιστό, αντιθέτως έρχομαι σε επαφή με ομά-
δες ανθρώπων που συνήθως αγνοούμε τον τρόπο ζωής 
τους και τα προβλήματά τους, ή διαβάζουμε και ακούμε γι’ 
αυτό καθισμένοι αναπαυτικά.

Νιώθω χρήσιμη και από το να γκρινιάζω για τα «κακώς κεί-
μενα», κάνω κάτι -λίγο ή πολύ δεν ξέρω- πάντως κάτι για 
τη βελτίωση της ζωής κάποιων ανθρώπων και τη δική μου.

Μαίρη Σιδηροπούλου 
Διοικ. Εθελόντρια 

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Μια έννοια πολύ μεγάλη. Ένα με-
γαλείο ψυχής. Ένα γέμισμα ψυχής. 
Τις περισσότερες φορές παίρνου-
με πολύ περισσότερα από αυτά που 
προσφέρουμε. Είναι δύσκολο και 
όμορφο.

Κυριακή Στρατινάκη 
Εθελόντρια πολυιατρείου Χανίων
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Είμαι Ορθοπαιδικός ιδιώτης και ανήκω στους Γιατρούς 
του Κόσμου εδώ και δύο περίπου χρόνια. Αφορμή μία 
εκδήλωση –παρουσίαση του έργου των Γιατρών του Κό-
σμου από το παράρτημα της Καβάλας. Αιτία; Αισθανόμουν 
ότι κάτι πρέπει να κάνω πέρα από τα στενά όρια ενός ιδι-
ωτικού ιατρείου όπου η σχέση ασθενή-ιατρού περνάει μέ-
σα από οικονομική συναλλαγή. Αποτέλεσμα: κερδίζω πολύ 
περισσότερα από την ηθική ανταμοιβή που μου δίνει ο εθε-
λοντισμός. Κάθε φορά που επιστρέφω από μία αποστολή 
νιώθω χαρούμενος, ήρεμος και έχω ένα αίσθημα πληρό-
τητας που βγαίνει τόσο από την ανιδιοτελή προσφορά, όσο 
και από την σχέση συντροφικότητας που αναπτύσσεται με 
τα άλλα μέλη των Γιατρών του Κόσμου.

Κοιτάζω τα παιδιά μου στα μάτια, χωρίς να λέω τίποτα, και 
αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι «μικρό» σε κόπο, αλλά μεγά-
λο σε ιδέα και συναίσθημα.

Νικόλαος Τουραμανίδης  
Ορθοπαιδικός Χειρουργός  

Παράρτημα Καβάλας 

«Εθελοντισμός» - Για μένα είναι στοιχείο κληρονομιάς, 
οικογένειας, παιδείας, συνανθρωπισμού, πολιτισμού. Στά-
ση ζωής! Μπορούμε να τον προσφέρουμε σε πάρα πολ-
λές πτυχές στη ζωή μας.

Στις σημερινές συνθήκες διαβίωσης, λέμε, να ’χουμε την 
υγεία μας, τη δουλεία μας και την οικονομία μας σε υπο-
φερτή κατάσταση. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά.

Στόχευα να αφιερώσω λίγο από τον χρόνο μου, πολλή από 
την αισιοδοξία μου και το πάθος μου, στον εθελοντισμό. Για 
την καλή και ψυχική υγεία μας. Άδραξα της ευκαιρίας που 
μου δόθηκε και να ’μαι στους Γιατρούς του Κόσμου μόλις 
τους συνάντησα στο δρόμο μου.

Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε στην τόσο μεγάλη οικο-
γένειά σας.

Διακρίνω απεριόριστα, φροντίδα-αγάπη-σεβασμό από μέ-
ρους των Γιατρών του Κόσμου για αυτούς που απολαμβά-
νουν τις υπηρεσίες μας. Εισπράττω θαυμασμό όταν ανα-
φέρομαι στην ιδιότητα και στις υπηρεσίες μας. Είμαι χα-
ρούμενη που είμαι μέλος των Γιατρών του Κόσμου!!!

Διατελώ μετά τιμής 

Αναστασία Τσαλίδου 
Εθελόντρια Διοικητικού 

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Στο παρελθόν είχα ασχοληθεί με τον εθελοντισμό περι-
στασιακά, είχα όμως την επιθυμία να εμπλακώ σε πιο μόνι-
μη βάση. Μέχρι πριν μερικούς μήνες πίστευα ότι οι Γιατροί 
του Κόσμου ασχολούνται μόνο με αποστολές στο εξωτερι-
κό και τυχαία έμαθα για τα Πολυιατρεία που λειτουργούν 
στην Αθήνα και το Πέραμα, οπότε ήρθα σε επαφή με τους 
υπεύθυνους των ιατρείων.

Η πρώτη εικόνα των Πολυιατρείων που είχα ήταν μιας ατε-
λείωτης ουράς ανθρώπων, φανερά αλλοεθνών, που περί-
μενε στην είσοδο των ιατρείων υπό θερμοκρασία άνω των 
35οC και των υπαλλήλων της υποδοχής που τους εξυπη-
ρετούσαν με χαμόγελο και ευγένεια. Το ίδιο κέφι συνάντη-
σα και στους μόνιμους και εθελοντές γιατρούς, νοσηλευ-
τές, μεταφραστές και λοιπό προσωπικό, παρά το περασμέ-
νο της ώρας. Η εντύπωση αυτή δεν άλλαξε και στις επό-
μενες επισκέψεις μου. Διαπίστωσα ότι η πλειοψηφία των 
εξεταζόμενων ανταπέδιδε την συμπεριφορά αυτή απαντώ-
ντας με ένα ζεστό χαμόγελο για «ευχαριστώ». Θεωρώ ση-
μαντικό να προσφέρω, έστω και σε αυτή την περιορισμέ-
νη βάση, σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη, 
που αν δεν υπήρχαν οι Γιατροί του Κόσμου θα έμεναν αβο-
ήθητοι στο δρόμο. Η εμπιστοσύνη με την οποία με αντιμε-
τωπίζουν, το ειλικρινές χαμόγελό τους είναι η αμοιβή μου. 
Η ζωντάνια, το κέφι όλων των εργαζομένων δημιουργούν 
το ιδανικό πλαίσιο εργασίας, όπου δεν έχουν σημασία ού-
τε ο συνωστισμός, ούτε οι ανθρώπινες οσμές, ούτε η έλλει-
ψη φαρμάκων. Το ότι φτάνω στα Πολυιατρεία κουρασμέ-
νη μετά ένα πρωινό εργασίας και φεύγω ανανεωμένη με-
τά από 2 ώρες, περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το ρόλο 
του εθελοντισμού στη ζωή μου.

Ευδοξία Τσίγκου 
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος 

Πολυιατρεία Αθήνας

Προσωπικά ήμουν τυχερή γιατί μεγάλωσα σε οικο-
γένεια που ο εθελοντισμός ήταν τρόπος ζωής. Το σπί-
τι μας ήταν πάντα ανοικτό, ιδίως για άπορους. Στους Για-
τρούς του Κόσμου συνάντησα ανθρώπους ευαισθητοποι-
ημένους, γιατρούς, νοσηλεύτριες, απλούς πολίτες που η 
εθελοντική τους προσφορά είναι παραδειγματική.

Τους εθελοντές τους διακρίνει συνέπεια, πειθαρχία ανα-
λαμβάνοντας ο καθένας μία εργασία υπεύθυνα. Βασική 
τους αρχή είναι να σέβονται τους φτωχούς, τους στερη-
μένους γιατί η αξιοπρέπεια για αυτούς είναι πολύτιμη. Τους 
δέχονται με καλοσύνη και αγάπη.

Το έργο όλων είναι δύσκολο ιδίως των γιατρών. Περιμέ-
νουν άνθρωποι πονεμένοι με πολλά προβλήματα υγείας, 
ορισμένοι καθιστοί και πολλοί όρθιοι για πολλή ώρα γιατί ο 
χώρος είναι πολύ μικρός για 9.500 ασθενείς. Η συμπερι-
φορά των εθελοντών είναι άψογη. Βάζουν τις ανάγκες των 
άλλων πάνω από τις δικές τους.

Μια φωτισμένη ψυχολόγος γράφει: «η ευτυχία δεν χαρίζε-
ται παρά μόνο κερδίζεται και είναι πάντα σε συνάρτηση με 
τον συνάνθρωπο».

Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αγάπα. Νοι-
ώθει χρήσιμος, έχει η ζωή του νόημα, χαίρεται το παν και εί-
ναι ψυχικά γεμάτος.

Φιλιππίδου Ελένη 
Συνταξιούχος καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας 

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

…Είμαι εθελόντρια στο ιατρείο Χανίων. Πιστεύω στον 
εθελοντισμό. Για μένα ο εθελοντισμός σημαίνει «προσφέ-
ρω και προσπαθώ να αλλάξω κάτι σε αυτό τον κόσμο. 
Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν. Και για να αλλά-
ξεις, όσο μπορείς, μια κατάσταση πρέπει να την γνωρίζεις 
από κοντά. Εμείς οι ΓτΚ και οι εθελοντές την γνωρίζουμε.. 
Και μακάρι εκτός των άλλων που προσφέρουμε να μπο-
ρούσαμε να γκρεμίσουμε το απέραντο τείχος του πλούτου 
χωρίς τύψεις και την απαράδεκτη σιωπή των δήθεν καλών..

Προσφέρουμε σε όλους που έχουν ανάγκη φροντίδα, χω-
ρίς διακρίσεις, σε όλους αυτούς που δυστυχώς είναι απο-
κλεισμένοι από την περίθαλψη, με σκοπό να μην χάσουν το 
πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία.

Κάθε μετανάστης που ονειρεύεται να πάει στη μεγάλη 
πλούσια χώρα, δεν ξέρει τι τον περιμένει. Δυστυχώς , τώρα 
και εμείς στην ίδια μας τη χώρα περνούμε δύσκολες κατα-
στάσεις, χωρίς να ξέρουμε το αύριο και τι μας περιμένει.

Γι’ αυτό, και για ένα λόγο παραπάνω, χωρίς τα φώτα της δη-
μοσιότητας, οι ΓτΚ και οι εθελοντές προσφέρουν όσο μπο-
ρούν και συνεχίζουν τη δράση τους με αγάπη και στοργή.

Ποιο το χρώμα της αγάπης
Ποιος θα μου το βρει;
Να ‘ναι άσπρο συννεφάκι
Φεύγει και περνά.
Νάναι άσπρο γιασεμάκι
Σαν ανθό χαλά 
Να’ ναι το ουράνιο τόξο
Που δεν πιάνεται
Όλο φαίνεται πως φτάνω και όλο χάνεται..
Ποιος το χρώμα της αγάπης, ποιος θα μου το βρει; 

Στίχοι του Λουδοβίκου των Ανωγείων

Ας κάνουμε όλοι από καρδιάς μια ευχή.

Θα την βρούμε την αγάπη.

Γεωργία Σπηλιωτόπουλου 
Εθελόντρια πολυιατρείου Χανίων

Λένε ότι ο εθελοντισμός είναι μια αυθόρμητη, ενσυνεί-
δητη και ανιδιοτελής προσφορά της ανθρώπινης ενέρ-
γειας για τη θεραπεία της ανάγκης του πλησίον. Για έμενα 
ο εθελοντισμός δεν είναι μια ανιδιοτελής πράξη.

Έχω όφελος από αυτήν την ενέργεια μου, μου επιτρέπει 
να συνεχίσω να ελπίζω στην αλληλοβοήθεια, στην ύπαρ-
ξη ενός ακόμα εθελοντή που θα παρασυρθεί από την δική 
μου προσπάθεια  ν’ αλλάξω τον κόσμο και ίσως βοηθήσει 
και αυτός με τη σειρά του εμένα και τα παιδιά μου αν βρε-
θούμε σε αδύναμη θέση.

Γιώτα Χατζ 
Εθελόντρια 

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Ένας άνθρωπος που ζητάει βοήθεια. Κατανόηση. Ζητά 
από κάποιον άλλον να του δώσει ό,τι πιο απλό… Το αυτονό-
ητο… Για κάποιους ανθρώπους κάτι που θεωρείται τόσο κα-
θημερινό και εύκολο στην εποχή μας, όσο είναι ένα εμβόλιο 
ή μια επίσκεψη στο γιατρό, φαντάζει ακατόρθωτο. Εκεί, λοι-
πόν, οι Γιατροί του Κόσμου και οι άνθρωποι που πλαισιώνουν 
την ιδέα αυτής της Οργάνωσης επιτελούν καθημερινά κοι-
νωνικό και ανθρωπιστικό έργο. Το θαύμα των Χριστουγέν-
νων στα ιατρεία μας συμβαίνει κάθε μέρα του χρόνου.

Σαν εθελόντρια των ΓτΚ εδώ και σχεδόν ένα χρόνο αισθά-
νομαι πραγματικά χαρούμενη και γεμάτη που μπορώ κι 
εγώ με τον τρόπο μου να συμβάλλω σε αυτό το λειτούργη-
μα. Μέσα από την εθελοντική μου εργασία στα ιατρεία των 
ΓτΚ έδωσα μια βοήθεια, ένα χαμόγελο, μια κουβέντα συ-
μπαράστασης και ελπίδας, ενώ πήρα πίσω πολλά παραπά-
νω, όπως καινούριους φίλους, γνώσεις πάνω στο αντικεί-
μενο μου και πολλές νέες εμπειρίες!

Ζωή Κιούρκα 
Βοηθός ιατρού (φοιτήτρια Ιατρικής Α.Π.Θ.) 

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Προσωπικά για εμένα ΓτΚ σημαίνει:

1. Αγάπη

2. Ο χώρος που μου επιτρέπει να βάλω κι εγώ ένα λιθαρά-
κι ώστε να λιγοστέψει ο ανθρώπινος πόνος

Ευθυμία Παντελιάδου 
Εθελόντρια Θεσσαλονίκης
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