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αθηνα

Δράσεις Ιανουαρίου

Στις 2 Ιανουαρίου οι Γιατροί του Κόσμου, σε συνεργα-
σία με την ομάδα της ΕΔΟΚ, συμμετείχαν σε εκδήλωση 
του Δήμου Αθηναίων – «Η Αθήνα γιορτάζει», στην πλατεία 
Συντάγματος. Οι μικροί μας φίλοι δημιούργησαν ζωγραφι-
κά έργα με θέμα τα Χριστούγεννα στο εργαστήριο ζωγρα-
φικής, καθώς εθελοντές της Οργάνωσης ενημέρωσαν το 
κοινό για τις δράσεις των ΓτΚ.

Στις 11 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκ-
δήλωση της εταιρείας HARTIS, στον Ναυτικό Όμιλο Ελλά-
δος. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο έργο της Οργάνω-
σης και στο πλαίσιο αυτό προβλήθηκε βίντεο σχετικό με τις 
δράσεις των ΓτΚ των τελευταίων 20 χρόνων. Μέρος των 
εσόδων διατέθηκαν στους ΓτΚ για την κάλυψη των ανα-
γκών των Πολυιατρείων.

θρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, 
στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων και συγκεκριμένα στο 
Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο του Δήμου. Το πρόγραμμα 
υποστηρίζεται από την Novartis.

Το διήμερο, 19 και 20 Ιανουαρίου η κινητή Παιδιατρική 
Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρε-
άν εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγ-
χους, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 137 παι-
διά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Θερ-
μαϊκού στην Θεσσαλονίκη. Τη δράση αυτή συνδιοργανώ-
νουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 20 Ιανουαρίου τιμήθηκαν σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση 
στο Δήμο Χολαργού-Παπάγου οι Γιατροί του Κόσμου και ο 
Πρόεδρος της Οργάνωσης Νικήτας Κανάκης. Στο πλαίσιο 
του καλέσματος των ενεργών δημοτών Παπάγου-Χολαργού, 
του πρώην δημάρχου Δημήτρη Νικολάου και της εκδήλωσης 
για την κοπή της πίτας προβλήθηκε μια ταινία μικρού μήκους 
για τη δράση των ΓτΚ των τελευταίων 20 χρόνων.

Από τις 21 έως τις 31 Ιανουαρίου η παιδο-οδοντιατρική 
κινητή μονάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επισκέψεις σε 
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους 
Καβάλας, Θάσου, Νέστου και Παγγαίου, όπου έγινε οδο-
ντιατρικός έλεγχος και ενημέρωση για την στοματική υγιει-
νή σε 583 παιδιά. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη της Vodafone.

Στις 25 Ιανουαρίου, η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» επι-
σκέφθηκε το 2ο και 4ο Δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου 
όπου προχώρησε σε παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμό 
φυματιώσεως 82 παιδιών.

Την ίδια μέρα, στις 25 Ιανουαρίου, το Νηπιαγωγείο 
«Φωτεινή» επισκέφτηκε τα γραφεία της Οργάνωσης, όπου 
και προσέφεραν φάρμακα, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί 
για τις ανάγκες της Οργάνωσης. Ακολούθησε ομιλία και 
ενημέρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, από την κοινωνικό λει-
τουργό της Οργάνωσης, Νάνσυ Ρετινιώτη.

Στις 28 Ιανουαρίου, η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» επι-
σκέφθηκε το 3ο και 8ο Δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου 
όπου προχώρησε σε παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμό 
φυματιώσεως 76 παιδιών.

Στις 29 Ιανουαρίου επισκέφτηκαν τα γραφεία της Οργά-
νωσης 30 μαθητές του Λεοντείου Λυκείου της Νέας Σμύρ-
νης όπου προσέφεραν τρόφιμα και φάρμακα για τις ανά-
γκες της Οργάνωσης. Ακολούθησε ομιλία και ενημέρω-
ση για τις δράσεις των ΓτΚ, από τον κοινωνικό λειτουργό 
της Οργάνωσης, Τάσο Υφαντή και παράλληλα προβλήθη-
κε μια ταινία μικρού μήκους για τη δράση των ΓτΚ των τε-
λευταίων 20 χρόνων.

Στις 12-13 Ιανουαρίου η κινητή Παιδιατρική Μονάδα των 
Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβολια-
σμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, κα-
θώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε περισσότερα 
από 300 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του 
Δήμου Π. Μελά στην Θεσσαλονίκη. Τη δράση αυτή συνδι-
οργανώνουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία και ενημέ-
ρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές της Ελλη-
νογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ», από την κοινωνική λει-
τουργό της Οργάνωσης, Νάνσυ Ρετινιώτη. 

Από τις 14 έως τις 18 Ιανουαρίου η παιδο-οδοντιατρική 
κινητή μονάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επισκέψεις σε Δη-
μοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, όπου έγινε οδοντιατρι-
κός έλεγχος και ενημέρωση για την στοματική υγιεινή σε 
περισσότερα από 450 παιδιά. Το πρόγραμμα πραγματοποι-
είται με την υποστήριξη της Vodafone.

Στις 15-17 Ιανουαρίου η Κινητή Οφθαλμολογική Μονά-
δα των Γιατρών του Κόσμου «Ίρις», πλήρως εξοπλισμένη 
και με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, παρείχε δωρε-
άν οφθαλμολογικό έλεγχο σε περισσότερους από 150 αν-

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, η κινητή ιατρική 
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 Ιανουαρίου, 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 Ιανουαρίου, επίσης, η κινητή 
μονάδα γενικής ιατρικής των Γιατρών του Κόσμου παρεί-
χε υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας σε άνεργους, άπορους, 
άστεγους, ηλικιωμένους, παιδιά, κατοίκους υποβαθμισμέ-
νων περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικές 
και ιατρικές υποδομές. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε την 
ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας. Το πρόγραμμα υλοποιεί-
ται με την υποστήριξη των Ελληνικών Πετρελαίων. 
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Δυναμικά ξεκίνησε για το παράρτημα της Καβάλας το 
2013 και ο μήνας Ιανουάριος. Καθόλη τη διάρκεια του μήνα 
χορηγήθηκαν εμβόλια σε άπορα παιδιά και πραγματοποιή-
θηκαν εμβολιασμοί τόσο από γιατρούς της Οργάνωσης, 
όσο και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Επίσης, χορη-
γήθηκαν αρκετά αντιγριπικά εμβόλια σε άπορους πολίτες.

Στις 16 Ιανουαρίου 2013 δεχθήκαμε πρόσκληση από το 
Ροταριανό Όμιλο Δυτικών Συνοικιών για γεύμα, όπου εκ-
φράστηκαν συγχαρητήρια για τις δράσεις της Οργάνωσης 
και ανακοινώθηκε μελλοντική χορηγία χρημάτων για αγο-
ρά εμβολίων για άπορα παιδιά.

Στις 19 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε κοπή πί-
τας, παρουσία των τοπικών αρχών, στο Κοινωνικό Ιατρείο-
Φαρμακείο Καβάλας, στο οποίο συμμετέχει καθημερινά το 
παράρτημα των Γιατρών του Κόσμου στην Καβάλα με εθε-
λοντές, καθώς και διοικητικό προσωπικό.

Μία ημέρα αργότερα, στις 20 Ιανουαρίου 2013 το πα-
ράρτημα Καβάλας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του 
στο ξενοδοχείο ΩΚΕΑΝΙΣ, παρουσία των μελών της Οργά-
νωσης. Οι εθελοντές ενημερώθηκαν για τις δραστηριότη-
τες του παραρτήματος καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς και 
συζητήθηκαν οι μελλοντικές δραστηριότητες.

ψης της μονάδας ΛΗΤΩ δόθηκαν συνεντεύξεις σε τηλεο-
πτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν ως 
εξής: στις 21 Ιανουαρίου 2013 επισκεφθήκαμε το Γυμνά-
σιο Λιμένα όπου εξετάσθηκαν 35 παιδιά. Στις 22 Ιανουαρί-
ου 2013 στο Γυμνάσιο Πρίνου 55 παιδιά. Στις 23 Ιανουαρί-
ου 2013 στο Γυμνάσιο Λιμεναρίων 75 παιδιά. Συμπαραστά-
τες μας στο δήμο Θάσου ήταν οι γιατροί: Ψιακίδης Δημή-
τρης (Γενικής Ιατρικής) από το Κέντρο Υγείας Πρίνου και οι 
οδοντίατροι Λαβτζής Χρήστος, Παπαμάρκου Ζωή, Σιδηρο-
πούλου Νικολέτα, Γιαννουλόπουλος Δημοσθένης, Λασκα-
ρίδης Αθανάσιος, Παυλίδου Νικολίνα. Στις 24 Ιανουαρίου 
2013 με οδοντίατρο τον Ντενικοράκη Αθανάσιο και παιδί-
ατρο την Ελίνα Κατεχάκη βρεθήκαμε στο Γυμνάσιο Κερα-
μωτής στο δήμο Νέστου όπου εξετάσθηκαν 51 παιδιά και 
στο Γυμνάσιο Πέρνης όπου εξετάσθηκαν 41 παιδιά. Στις 
25 Ιανουαρίου 2013, καθώς και στις 28 Ιανουαρίου 2013, 
με οδοντίατρο τον Κουγιουμτζόγλου Ιωσήφ και ειδικευ-
μένο ιατρό γενικής ιατρικής τον Ούντα Χατέμ Παύλο, επι-
σκεφθήκαμε στο δήμο Παγγαίου το δημοτικό διαμέρισμα 
Ποδοχωρίου, Νικήσιανης και Περάμου όπου εξετάθηκαν 
62, 35 και 70 παιδιά αντίστοιχα. Τέλος, στις 29 Ιανουαρί-
ου 2013 και στις 31 Ιανουαρίου 2013 στο δήμο Καβάλας 
επισκεφθήκαμε τα Γυμνάσια Κρηνίδων, Ζυγού – Κρυονε-
ρίου, Καρβάλης και Αμυγδαλεώνα όπου εξετάσθηκαν 53, 
31, 35 και 40 παιδιά αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκε, επί-
σης, οδοντιατρικός έλεγχος και έγιναν κάποιες παρεμβά-
σεις όπου ήταν απαιραίτητο. Παράλληλα, οι γιατροί έδω-
σαν στα παιδιά οδηγίες για σωστή στοματική υγιεινή.

Τέλος, το παράρτημα Καβάλας παρευρέθηκε στη γιορτή 
για τα 50 χρόνια ίδρυσης του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Κα-
βάλας. Στη συνάντηση αυτή αποφασίσθηκε να πραγματο-
ποιηθούν κοινές δράσεις για το 2013.

καβαλα

χανια

Από τις σημαντικότερες δραστηριότητες αυτού του μή-
να ήταν η παρουσία της κινητής μονάδας ΛΗΤΩ (χορηγία 
VODAFONE) στο νομό Καβάλας. Μετά από αίτηση της 
δευτεροβάθμιας και συγκεκριμένα του διευθυντή της κου 
Χεριστανίδη και της υπεύθυνης αγωγής υγείας κας Τσε-
λεκτσίδου και σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλο-
γο Καβάλας η μονάδα επισκεφθήκε τους Δήμους Θάσου, 
Νέστου, Καβάλας και Παγγαίου. Στο πλαίσιο της επίσκε-

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, οι Για-
τροί του Κόσμου μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζω-
ής», παρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Πολυια-
τρεία των ΓτΚ στην Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και 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 τα 
μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος και 
της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος για τη παράδοση φαρμάκων (2 
παλλέτες/50 κιβώτια) στους Γιατρούς του Κόσμου, για την κά-
λυψη των αναγκών των Πολυιατρείων των ΓτΚ. Οι Γιατροί του 
Κόσμου, η ΟΚΟΕ και η ΕΚΕ ξεκινούν μια συνεργασία για την πα-
ροχή ιατρικής και φαρμακευτικής βοήθειας, σε μέλη της κυπρι-
ακής παροικίας που χρήζουν ανάγκης ή δεν έχουν δυνατότητα 
πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστούμε επίσης, 
το ΔΣ των Φαρμακοποιών του Κόσμου-Κύπρου και την Ιερά Αρ-
χιεπισκοπή Κύπρου για τη συλλογή των φαρμάκων προκειμέ-
νου να διατεθούν για τις παραπάνω ανάγκες. Επίσης, οι Γιατροί 
του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις παρακάτω 
Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη υποστήριξή 
τους, το μήνα Ιανουάριο 2013:
ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ, HOLY APOSTLES PHILOPTOCHOS SOCIETY-
ILLINOIS USA, FRIESLAND CAMPINA HELLAS, HARTIS LTD, 
APIVITA AEBE, ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΥΠ ΕΠΕ, ALLSEAS MARINE 
S.A., CANA A.E., OMEGA PHARMA HELLAS, NEW SYMBOL 
S.A., ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ ΕΠΕ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, 
G-OPTICS-ΓΙΑΝΝΑΚΗ, ELETSON CORPORATION, SAINT GEORGE 
LYCABETTUS HOTEL, ΜΕΤΑΛΟΕΛΑΣΤΙΚΗ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΧΑΤΖΗ-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΕΝΤΕ Α.Ε.- ΓΑΛΑΞΙΑΣ SUPERMARKET, ΚΑΤΣΟΥΛΑ 
Δ. – ΚΑΤΣΟΥΛΑ Π. Ο.Ε., ZEN ME STUDIO, ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ Δ/ΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ, ΔΙΑ-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ, ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥ-
ΡΩΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΕΛΛΗΝΟΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΛΟΥΘΗΡΑ-
ΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΑΣΙΑ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, «ΘΡΥ-
ΑΛΛΙΔΑ», ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΚΥΠΡΟΥ, ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ, ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ – ΣΤΕΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΦΙΛΟΤΗΣ, ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, PARAMANA PUPPET-ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ, 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, Β’ ΚΑΠΗ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
«ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕ-
ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ε’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΑΥΤΟΔΙΤΩΝ «ΤΗΘΥΣ», ΛΕ-
ΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 1ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙ-
ΑΣ, 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΓΙΟΣ ΙΩ-
ΣΗΦ», ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΦΩΤΕΙΝΗ», 
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΟΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ, MILO GREEK 
PLAYGROUP LONDON, ΣΜΥΡΔΕΞ ΕΠΕ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΩΝ, 
ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΓΑ, 
Δ&Α ΜΠΑΛΛΑΣ ΟΕ, 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 93ο ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, SUPERFAST, MEBΓΑΛ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, COMPETITIONA ANALYSIS-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ
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Όλο τον Δεκέμβριο οι εργαζόμενοι στην τράπεζα Marfin 
Egnatia Bank συμμετέχοντας στην καμπάνια της Οργάνω-
σης με σκοπό να μην μείνει κανένα παιδί χωρίς γάλα αυτόν 
τον δύσκολο κρύο χειμώνα του 2013 είχαν αναλάβει την 
πρωτοβουλία να φτιάξουν ένα δέντρο με γάλατα για τα παι-
διά, στην πόλη μας. Και με την καλημέρα του καινούργιου 
χρόνου στις 3 του Γενάρη οι εθελοντές του ιατρείου μας 
βρέθηκαν στην τράπεζα όπου παρέλαβαν από τους υπαλ-
λήλους περίπου 640 κουτιά γάλα, και τη θετική τους διάθε-
ση να βρεθούν αλληλέγγυοι με όποιο τρόπο μπορούν στην 
δοκιμαζόμενη κοινωνία 

Τις ίδιες μέρες, στις 6 Ιανουαρίου 2013 οι μαθητές και 
οι διδάσκοντες της μουσικής σχολής Ars Musica παρέδω-
σαν στους εθελοντές μας τρόφιμα παιχνίδια και ρούχα. Οι 
μαθητές με μεγάλη γενναιοφροσύνη έδωσαν από τα παι-
χνίδια τους για να μπορέσουν να παίξουν κι άλλα παιδιά 
που δεν είναι τόσο ευνοημένα από την τύχη.

Στα μέσα του μήνα η εθελόντρια Μουλουδάκη Ελευθερία 
συμμετείχε σε συζήτηση, με άλλες συλλογικότητες της πό-
λης μας, με θέμα την δημιουργία ξενώνα αστέγων και στα 
Χανιά.

Στις 19 Ιανουαρίου 2013 οι εθελοντές Σολάκης Θανάσης 
και Μουλουδάκη Ελευθερία πήγαν στο Αστυνομικό τμήμα 
Χανίων, όπου είχαν μεταφερθεί αλλοδαποί που πιάστηκαν 
ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από την χώρα. Τους προ-
σέφεραν ιατρική φροντίδα και ρούχα.

Το μήνα αυτό το τμήμα Χανίων των Γιατρών του Κόσμου:

•  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 συ-
χνότητα 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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Σχεδόν 1.800 ασθενείς δέχθηκαν υπηρεσίες στο Πολυϊα-
τρείο μας στην Θεσσαλονίκη τον πρώτο μήνα του χρόνου. 
Συνεχίζουμε τη στήριξη με γάλατα εβαπορέ και τρόφιμα σε 
άπορες οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Περίπου 260 νοικο-
κυριά ενισχύθηκαν με πακέτα αυτό το μήνα.

Η προσπάθεια για τη μετεγκατάσταση μας σε νέο χώρο συ-
νεχίζεται σε έντονο ρυθμό επειδή και η προσέλευση των 
ασθενών συνεχώς αυξάνεται. Η δράση μας γιγαντώνεται 
και ο τωρινός χώρος, εδώ και καιρό, δεν μπορεί πλέον να 
αναδείξει το έργο μας και να μας βοηθήσει να το επεκτεί-
νουμε περισσότερο .

Μεγάλη τιμή για την Οργάνωση μας να βραβευτεί με τι-
μητική διάκριση για το έργο της σε εκδήλωση της Ένωσης 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας στην αίθουσα τε-
λετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
μια εκδήλωση αφιερωμένη στον Αθλητισμό και την Αλλη-
λεγγύη. Παρόντες στην εκδήλωση ο κος Φτίκας, ο κος 
Σούπαρης και η κα Χαχαμίδου, η οποία αφού παρέλαβε το 
βραβείο από τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης κο Κα-
ράογλου, αναφέρθηκε στη δράση μας. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης συγκεντρώθηκαν φάρμακα για το Πολυϊ-
ατρείο μας ενώ διοικητικοί εθελοντές μοίρασαν σε όλους 
τους παρευρισκόμενους ενημερωτικά φυλλάδια .

Πρωτοφανής ήταν η προσέλευση παιδιών στη δράση 
του προγράμματος ΛΗΤΩ με την υποστήριξη της Vodafone 
και του ΣΚΑΪ στο Δήμο Παύλου Μελά, Πολίχνης και Νικό-
πολης. Η άψογη διοργάνωση της Αντιδημαρχίας Κοινωνι-
κής Πολιτικής του Δήμου και οι μεγάλες ανάγκες της πε-
ριοχής, έφεραν για εξέταση πάνω από 300 παιδιά, ενώ 
πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 150 εμβολιασμοί. Η ζωντανή 
μετάδοση της δράσης από την ραδιοφωνική εκπομπή του 
διευθυντή της ραδιοφωνίας του ΣΚΑΪ κου Πορτοσάλτε και 
η δική του παρουσία εκεί έδωσαν μεγάλη δημοσιότητα στο 
γεγονός, ενώ και τις υπόλοιπες μέρες των δράσεων τα συ-
νεργεία του ΣΚΑΪ μας στήριζαν σταθερά. 

Καθ’ όλη την εβδομάδα επισκεφθήκαμε δύο σχολεία 
στο Καλοχώρι και στον Εύοσμο, όπου εξετάστηκαν περί-
που 450 παιδιά και το επόμενο Σαββατοκύριακο βρεθήκα-
με στην Περαία και Μηχανιώνα, σε συνεργασία με τον Δή-
μο Θερμαϊκού, όπου εξετάστηκαν πάνω από 80 παιδιά και 
πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 70 εμβολιασμοί.

Παράλληλα με τις δράσεις του Ιανουαρίου, το Γραφείο 
θεσσαλονίκης των ΓτΚ ετοιμαζεται για την πραγματοποίηση 
της δράσης με την οφθαλμιατρική μονάδα, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Μαζί Βλέπουμε τη Ζωή Ομορφότερη», με την 
υποστήριξη της Novartis, από τις 11 έως τις 15 Φεβρουαρίου.

Μέσα στο μήνα, από το τμήμα Κοινωνικής δράσης και το 
τμήμα Αθλητικών δράσεων της ΧΑΝΘ, διοργανώθηκε τον 1ο 
Τουρνουά Βόλεϊ Παγκορασίδων, όπου πέρα από την αθλη-
τική δράση των 12 ομάδων που συμμετείχαν απ’ όλη την πό-
λη, συνεισέφεραν κοινωνικά, συγκεντρώνοντας φάρμακα 
για την Οργάνωσή μας. Μετά το τέλος της διοργάνωσης 
πραγματοποιήθηκε μια μικρή τυπική τελετή παράδοσης των 
φαρμάκων που είναι αναγκαία για τους ασθενείς που υπο-
στηρίζουμε, και το Γραφείο Θεσσαλονίκης των ΓτΚ εκφρά-
σαμε τις ευχαριστίες μας και φωτογραφηθήκαμε όλοι μαζί.

O σύλλογος φίλων του βιβλίου της Άρτας, με την βο-
ήθεια εθελοντή μας από την Θεσσαλονίκη και φίλους της 
Οργάνωσης στην Άρτα και στο Αγρίνιο συγκέντρωσε φάρ-
μακα για το Πολυϊατρείο της Θεσσαλονίκης και χρήματα 
για την ενίσχυση των σκοπών μας. Το ενδιαφέρον των ντό-
πιων για το έργο μας ήταν μεγάλο και θέλησαν να βοηθή-
σουν ποικιλοτρόπως. Μάλιστα, στο τοπικό τηλεοπτικό κα-
νάλι ART TV που εκπέμπει σε όλη την Ήπειρο, αναμεταδι-
δόταν το τηλεοπτικό μας spot καθημερινά μαζί με την ενη-
μέρωση που έκανε ο εθελοντής μας για το έργο μας.

Η παιδίατρος κα Προβατά συμμετείχε σε ενημερωτική 
διάλεξη για τη σημασία των εμβολιασμών και την προσφο-
ρά της Οργάνωσης μας στο Λαϊκό Επιμορφωτικό Πανεπι-
στήμιο του Δήμου Αγίου Παύλου.

Ο καρδιολόγος κος Αυγερινός Χρήστος επισκέφτηκε 
το Διαπολιτισμικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, όπου εξέτασε με 
την βοήθεια νοσηλεύτριας και διοικητικών εθελοντών πά-
νω από 60 παιδιά, κάνοντας καρδιογραφήματα, προληπτι-
κό έλεγχο και χορηγώντας πιστοποιητικά υγείας.

Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, ενημερώσεις σε 4 σχολεία 
της Θεσσαλονίκης από εθελοντές μας αυτόν το μήνα, κα-
θώς και σε σχολείο της Ν. Ιωνίας Μαγνησίας.

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια και το Αρσάκειο Δημοτικό 
Σχολείο Θεσσαλονίκης μας χορήγησαν μεγάλο χρημα-
τικό ποσό σαν δωρεά, που συγκέντρωσαν από τα bazaar 
των μαθητών τους. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη στήρι-
ξή τους στο έργο μας.
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Στα τέλη του μήνα πραγματοποιήθηκε και η ετήσια κο-
πή βασιλόπιτας των μελών της Θεσσαλονίκης στο Καφέ 
του Μουσείου Φωτογραφίας, στην Αποθήκη Α’ στο Λιμά-
νι. Πλήθος μελών έδωσαν το παρόν, ενώ εφέτος η Οργά-
νωση βράβευσε με τιμητικές πλακέτες για τη συνεχή στή-
ριξη στο έργο μας τον Περιφερειακό Διευθυντή Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της VODAFONE κο Μίσσα Δημή-
τρη, τον Γενικό Πρόξενο Γαλλίας και Διευθυντή του Γαλλι-
κού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης κο Christophe Le Rigoleur 
και τον Πρόεδρο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών 
Θεσσαλονίκης, αναπληρωτή καθηγητή ιατρικής, υγιεινολό-
γο-βιοπαθολόγο κο Δαρδαβέση Θεόδωρο.

Για τη βραδιά ευχαριστούμε τον Διευθυντή του Μουσεί-
ου Φωτογραφίας κο Ιωακειμίδη για την ευγενική παραχώ-
ρηση της αίθουσας και φέτος, το ζαχαροπλαστείο Ήλιος 
του κου Νικολάου στην Αντιγονιδών για την χορηγία της βα-
σιλόπιτας και τσουρεκιών για άλλη μια χρονιά, το ζαχαρο-
πλαστείο Ξάιδος στην Πυλαία του κυρίου Σταύρου Ξάιδου 
και το ζαχαροπλαστείο Μουρούζη για τα αλμυρά εδέσμα-
τα, την κάβα του κου Χρήστου Ντόρτογλου στους Αμπελό-
κηπους για όλα τα αναψυκτικά, την κάβα Απόσταγμα στην 
Καλαμαριά για τα νερά, την κα Κτενίδου για τους οίνους, 
την κα Αγγελούδη Όλγα για τα λουλούδια της βραδιάς και 
τον κο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο για την όμορφη ατμό-
σφαιρα που μας χάρισε με τη μουσική στο πιάνου. Ευχα-
ριστούμε θερμά και τον ταμία της επιτροπής μας κο Μέγα 
Γιάννη για την προσφορά του βιβλίου του «Η Απελευθέρω-
ση της Θεσσαλονίκης» στην τυχερή που βρήκε το φλουρί.
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Οι Γιατροί του Κοσμου, επιτείνουν τις δράσεις 
τους στο εσωτερικό της χώρας ενισχύοντας τα 
υπάρχοντα προγράμματα και προχωρώντας στη 
δημιουργία νέων δομών. Στο πλαίσιο αυτό, προχώ-
ρησαν στις 3 Σεπτέμβρη 2012 στη δημιουργία του 
πέμπτου Ανοιχτού Πολυιατρείου της Οργάνωσης 
στην πόλη της Πάτρας. Το Ανοιχτό Πολυιατρείο 
λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή, στη διεύθυνση Καποδιστρίου 92 και Πανα-
χαϊκού, από τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. 

Το Ανοιχτό Πολυιατρείο Πάτρας λειτουργεί στη 
συλλογιστική των υπόλοιπων Ανοιχτών Πολυια-
τρείων των ΓτΚ στην Αθήνα (1990), τη Θεσσαλονί-
κη (2001), τα Χανιά (2007) και το Πέραμα (2009), με 
πρωταρχικό σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμι-
ας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφά-
λιστων κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας, των ατό-
μων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και όλων 
όσοι έχουν περιορισμένη ή και μηδενική πρόσβα-
ση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ιδιαίτερη μέριμνα 
δίνεται στην προστασία του ευαίσθητου πληθυ-
σμού (γυναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι) 
και στην υποστήριξη των τοπικών δομών υγείας. 

Το νεοσύστατο Ανοιχτό Πολυιατρείο προσφέρει 
πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Επίσης, 
καθημερινά προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσί-
ες τους ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπών ειδικοτή-
των προσωπικό. 

ΤΜηΜαΤα ΠολΥιαΤΡειοΥ 
Ιατρική Υπηρεσία
Η Ιατρική Υπηρεσία του Ανοιχτού Πολυιατρείου της 
Πάτρας απαρτίζεται από δυο ιατρούς, μια νοσηλεύ-
τρια, καθώς και από εθελοντές ιατρούς, νοσηλευ-
τές/τριες και φοιτητές/τριες ιατρικής. Παρέχει πρω-
τοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανα-
σφάλιστους, άνεργους, άπορους, πρόσφυγες και 
μετανάστες. Στις περιπτώσεις που κάποιο περιστα-
τικό απαιτεί πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση, γίνεται 
προσπάθεια δικτύωσης, είτε με τα δημόσια νοσοκο-
μεία της περιοχής, είτε με εθελοντές συνεργαζόμε-
νους ιατρούς.

Κοινωνική Υπηρεσία
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Ανοιχτού Πολυιατρείου 
της Πάτρας καλείται να δουλέψει με ευπαθείς ομά-
δες, που προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό-
οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, οι οποίες δεν 
έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που θα 
συμβάλουν στη ισότιμη συμμετοχή τους στην κοι-
νωνία. Χρησιμοποιώντας τις αρχές και τις αξίες της 
Κοινωνικής Εργασίας και συγκεκριμένα του Διαπο-
λιτισμικού Μοντέλου Κοινωνικής Εργασίας στοχεύ-
ουμε τόσο στην ενδυνάμωση, όσο και στην υποβο-
ήθηση των ατόμων που είναι αποκλεισμένοι από το 
κοινωνικό γίγνεσθαι. Κατά τη λήψη του κοινωνικού 
ιστορικού, τηρούμε πάντοτε το απόρρητο της διαδι-
κασίας, διερευνούμε τις ανάγκες των εξυπηρετού-
μενων, εκτιμούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται ο εξυπηρετούμενος και καταρτίζουμε από κοι-
νού σχέδιο δράσης. 

ΠαΤΡα
Το Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013, η εφημερίδα ΠΕΛΟ-
ΠΟΝΝΗΣΟΣ είχε αφιέρωμα στο Ανοιχτό Πολυιατρείο των 
Γιατρών του Κόσμου της Πάτρας. Ο ιατρός Παναγιώτης 
Κανελλάκης, μίλησε για τους στόχους και τη φιλοσοφία 
της Οργάνωσης.

Την Κυριακή, στις 20 Ιανουαρίου 2013, ο σύλλογος 
Ρουμάνων στο πλαίσιο της κοπής της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του, απηύθυνε πρόσκληση στο Ανοιχτό Πολυιατρείο 
των Γιατρών του Κόσμου στην Πάτρα. Παρέστη αντιπρο-
σωπεία από το ανοικτό Πολυιατρείο και έγινε ενημέρωση 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΓτΚ από την κοινωνική 
λειτουργό της Οργάνωσης, Κυριακοπούλου Κωνσταντίνα. 

Την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013, έγινε δήλωση στο το-
πικό τηλεοπτικό σταθμό Tele Time από τον ιατρό Παναγιώ-
τη Κανελλάκη κάνοντας έκκληση για ιατρούς εθελοντές. 

Την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2013, παρευρεθήκαμε στο 
ΣΕΜ (Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών) το οποίο διορ-
γανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, ισότητας φύλων, 
ΜΚΟ, ένταξης μεταναστών και εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Όλο το μήνα Ιανουάριο, υπήρξε συνεργασία με την 
Helmsic- Μη Κυβερνητική εθελοντική Οργάνωση φοιτη-
τών/τριων ιατρικής. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΧΕΙ-
ΡΩΝ, καθημερινά παρευρίσκονται στο Ανοιχτό Πολυια-
τρείο δύο φοιτητές/τριες της ιατρικής σχολής του Πανε-
πιστημίου Πατρών, πραγματοποιώντας πρακτική άσκηση.


