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ENOUGH!/ΑΡΚΕΤΑ!
Πρόγραμμα προώθησης της ανοχής στη διαφορετικότητα 
και πρόληψης της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος οι δύο ορ-
γανώσεις λαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες για την 
αντιμετώπιση  της ατιμωρησίας που συνοδεύει τα ρατσιστι-
κά εγκλήματα εξασφαλίζοντας τη νομική υποστήριξη των 
θυμάτων και προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες για την ουσιαστική αντιμετώπιση των συμβάντων από 
την ελληνική Δικαιοσύνη. Παράλληλα, εξασφαλίζουν την 
πλήρη ιατρική υποστήριξη των θυμάτων με σκοπό την πο-
λύπλευρη προστασία τους. 

Το πρόγραμμα “ENOUGH!” (Αρκετά!) προβλέπει: 
1.  στην παροχή νομικής συνδρομής σε θύματα ρατσιστικής 

βίας και την πλήρη υποστήριξη των υποθέσεων που κα-
ταλήγουν στην προσοχή των Ελληνικών Δικαστηρίων  

2.  στην εξασφάλιση της ιατρικής κάλυψης των θυμάτων μέ-
σω των Ανοιχτών Πολυιατρείων των Γιατρών των Κόσμου 

3.  στην κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων 

4.  στην εκπόνηση της Εθνικής Έκθεσης για την Ξενοφοβία 
και τη Ρατσιστική Βία στην Ελλάδα

5.  στην πραγματοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

6.  στην πραγματοποίηση επισκέψεων σε σχολεία δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική που βρίσκονται σε πε-
ριοχές με έντονο το φαινόμενο της ξενοφοβίας και του 
ρατσισμού 

Τέλος, η ηλεκτρονική διεύθυνση enough@mdmgreece.
gr δημιουργήθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση της καταγρα-
φής περιστατικών ρατσιστικής βίας, τον εντοπισμό των θυ-
μάτων και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τις υπο-
θέσεις που παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και είναι ανοι-
χτή σε όλα τα άτομα και τους φορείς που ενδιαφέρονται 
να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. 

Σε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης που οδηγεί σε έξαρ-
ση των φαινομένων της ξενοφοβίας και του 
ρατσισμού, οι Γιατροί του Κόσμου και το 
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυ-
γες ενώνουν τις δυνάμεις τους υλοποιώ-
ντας το πρόγραμμα “ENOUGH!” – «ΑΡ-
ΚΕΤΑ!», το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Open Society Foundations στο πλαίσιο του 
Fund to Counter Xenophobia. Ο σκοπός 
του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση 
και η ενημέρωση για τις επώδυνες επιπτώ-
σεις του ρατσισμού, την καταπολέμηση των 
ρατσιστικών εγκλημάτων και της ατιμωρη-
σίας που τα συνοδεύει, την προστασία των 
θυμάτων και την προώθηση των απαραίτη-
των ενεργειών για τη χάραξης μιας επίση-
μης εθνικής στρατηγικής για την καταπολέ-
μηση του φαινομένου μέσω και της εκπόνη-
σης Εθνικής Έκθεσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Νικήτας Κανάκης,
Πρόεδρος Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου
Τ: 6948 504 756, 210 3213150
e-mail: press@mdmgreece.gr
website: www.mdmgreece.gr 

Πάνος Χριστοδούλου
Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
Τ: 210 3800990
Fax: 210 3803774
e-mail: christodoulou@gcr.gr
website: www.gcr.gr 

γιατί υπάρχουν άνθρωποι...

Θύμα ρατσιστικής βίας
Πολυιατρείο Αθήνας ΓτΚ

Οκτώβριος 2012
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Δράσεις Φεβρουαρίου
αθηνα

Την 1η Φεβρουαρίου η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» 
επισκέφθηκε το 7ο Δημοτικό σχολείο Νέας Ζωής Ασπρο-
πύργου όπου προχώρησε σε έκδοση πιστοποιητικών υγεί-
ας, παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμό των παιδιών.

Στις 2-3 Φεβρουαρίου η κινητή Παιδιατρική Μονάδα 
των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβο-
λιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, κα-
θώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε περισσότερα 
από 200 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του 
Δήμου Φυλής, στην Αθήνα. Τη δράση αυτή συνδιοργανώ-
νουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Την επόμενη ημέρα, στις 8 Φεβρουαρίου, η κινητή ια-
τρική μονάδα «Ρομά» επισκέφθηκε το 12ο, 11ο και 5ο Δη-
μοτικό σχολείο Ασπροπύργου όπου προχώρησε σε παιδια-
τρική εξέταση και εμβολιασμό φυματιώσεως των παιδιών.

Στις 10 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων για τα παιδιά που φιλοξενούνται στον Ξενώνα 
των Γιατρών του Κόσμου, ομάδα εθελοντών της Οργάνω-
σης επισκέφθηκαν, μαζί με τα παιδιά, το Θέατρο «Πορεία» 
όπου παρακολούθησαν την θεατρική παράσταση «Μια 
γιορτή στου Νουριάν». Ευχαριστούμε το θέατρο Πορεία 
για τη δωρεάν διάθεση των εισιτηρίων. όπου παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Η Μικρή 

Γοργόνα». Ευχαριστούμε το θέατρο Πόρτα για τη δωρεάν 
διάθεση των εισιτηρίων.

Το διήμερο, 16-17 Φεβρουαρίου, η κινητή Παιδιατρική 
Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρε-
άν εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγ-
χους, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 128 
παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών στο Δήμο Σα-
λαμίνας. Τη δράση αυτή συνδιοργανώνουν από κοινού η 
Vodafone και ο ΣΚΑΪ.
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Στις 7 Φεβρουαρίου, το Γυμνάσιο Άνοιξης επισκέφτηκε 
τα γραφεία της Οργάνωσης, όπου και προσέφεραν τρόφι-
μα και φάρμακα, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για τις ανά-
γκες της Οργάνωσης. Ακολούθησε ομιλία και ενημέρωση 
για τις δράσεις των ΓτΚ, από τον κοινωνικό λειτουργό της 
Οργάνωσης, κο Τάσο Υφαντή και παράλληλα προβλήθηκε 
μια ταινία μικρού μήκους για τη δράση των ΓτΚ των τελευ-
ταίων 20 χρόνων.

Στις 11 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας 
των ΓτΚ, στη «Κυπριακή Εστία» στην Πλάκα, παρουσία πολ-
λών φίλων, εθελοντών και υποστηρικτών της Οργάνωσης.

Στις 11-15 Φεβρουαρίου, η Κινητή Οφθαλμολογική Μονά-
δα των Γιατρών του Κόσμου «Ίρις», πλήρως εξοπλισμένη και 
με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, παρείχε δωρεάν οφθαλ-
μολογικό έλεγχο σε περισσότερους από 216 ανθρώπους που 
δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, στη Θεσσαλονίκη. 
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Novartis.

Στις 12 Φεβρουαρίου, η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» 
επισκέφθηκε τον καταυλισμό του Σοφού στον Ασπρόπυρ-
γο όπου προχώρησε σε παιδιατρική εξέταση και εμβολια-
σμό παιδιών.

Στις 15 Φεβρουαρίου, η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» 
επισκέφθηκε το 2ο Δημοτικό σχολείο Ελευσίνας, 1ο και 2ο 
Δημοτικό σχολείο Μάνδρας όπου προχώρησε σε παιδια-
τρική εξέταση και εμβολιασμό φυματιώσεως των παιδιών.

Στις 16 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων για τα παιδιά που φιλοξενούνται στον Ξενώνα 
των Γιατρών του Κόσμου, ομάδα εθελοντών της Οργάνω-
σης επισκέφθηκαν, μαζί με τα παιδιά, το Θέατρο «Πόρτα», 

Στις 22-24 Φεβρουαρίου οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών 
του Κόσμου, κατάλληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευ-
μένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρεί-
χαν δωρεάν μεταξύ άλλων γυναικολογικό έλεγχο, τεστ Πα-
πανικολάου, οφθαλμολογικό έλεγχο, παιδιατρικές εξετά-
σεις και παιδικό εμβολιασμό στα χωριά της Μυτιλήνης. Το 
πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» υλοποιείται με τη συνολι-
κή χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινωνικής 
προσφοράς και αλληλεγγύης που υλοποιούνται από την 
ελληνική εφοπλιστική κοινότητα για την ενίσχυση ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων σε όλη τη χώρα.

Στις 23-24 Φεβρουαρίου, ομάδα γιατρών των ΓτΚ, με-
τά από πρόσκληση του Συλλόγου ενεργών πολιτών «Η Μέ-
δουσα», βρέθηκε στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περι-
οχή της Ερέτριας και στην Αμάρυνθο καλύπτοντας με γενι-
κό ιατρό, ορθοπεδικό, φυσιοθεραπευτή, γυναικολόγο και 
παθολόγο τους κατοίκους της κάθε περιοχής. Τη δράση 
υποστήριξαν η Λέσχη JPForum, των οποίων και η βοήθεια 
ήταν πολύτιμη, τόσο στη μεταφορά των γιατρών, όσο και 
στην όλη διαδικασία.

Στις 26 Φεβρουαρίου η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» 
επισκέφθηκε το 12ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ζωής Ασπρο-
πύργου όπου προχώρησε σε έκδοση πιστοποιητικών υγεί-
ας, παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμό των παιδιών.

Μία μέρα αργότερα, στις 27 Φεβρουαρίου πραγματο-
ποιήθηκε ομιλία και ενημέρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, 
στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Λαμπίρη», από την 
κοινωνική λειτουργό της Οργάνωσης, κα Νάνσυ Ρετινιώτη. 

Στις 28 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία και ενη-
μέρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές του 72ου 
Δημοτικού Σχολείου Θησείου από τον κοινωνικό λειτουργό 
της Οργάνωσης, κο Τάσο Υφαντή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, η κινητή ια-
τρική μονάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε 
εβδομαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην 
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πλατεία Ομονοίας, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και 
ψυχολογική υποστήριξη σε εξαρτημένα άτομα. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, η κι-
νητή ιατρική μονάδα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», 
παρείχε σε εβδομαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 17:00-
20:00- πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοι-
νωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε ανθρώπους που δι-
αβιούν στο δρόμο, στις περιοχές της Αθήνας και του Πει-
ραιά. Προσφέρθηκαν χυμοί, νερά, τσάι, τρόφιμα, ενώ σε 
όσες περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητο δόθηκαν υπνόσα-
κοι και κουβέρτες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, 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 της Ελευσίνας και της Μαγούλας. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη των Ελληνι-
κών Πετρελαίων. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, η Κινητή 
Ιατρική Μονάδα των ΓτΚ, παρείχε σε εβδομαδιαία βάση 
-Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή- με γενικό ιατρό, δερμα-
τολόγο και νοσηλευτικό προσωπικό, πρωτοβάθμια ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη στους κρατούμενους του Κέ-
ντρου Κράτησης Μεταναστών Κορίνθου.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, 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, ψυχολογική υποστήριξη, και επισιτιστικά 
πακέτα σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδει-
ας. 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 Φεβρουάριο 2013:
Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., CANA A.E., ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ΣΥΣ-
ΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Μ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-Α. ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ, 
ΑΦΟΙ ΜΑΤΟΥΚΟΓΛΟΥ Ο.Ε., ΚΟΪΝΗΣ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ, ΠΟΥΡΝΑΡΑ 
– ΕΛ.ΒΙ.Α.Κ. ΕΠΕ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΗ, ΣΜΥΡ-
ΔΕΞ Α.Ε., ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ, HONDOS CENTER, ALDEMAR 
HOTELS, ΣΩΖΑ Α. ΜΟΥΖΑΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΙΠΕ-
ΡΟΡΙΖΑ Ε.Π.Ε, ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, MILLENIUM 
BANK-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΑ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΡΟ-
ΑΣΠΙΖΩ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ, ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΕΝΟΙΑ S.A. – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΜΒΟΥΛΟΙ, 
DIRECT HELLAS, ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΑΡΓΩ ΜΑRKET ΑΕΕ, ΠΡΟ-
ΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, LAVIPHARM AEE, ΔΙΟΝΥΣΗΣ Δ. 
ΘΕΟΔΟΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΦΙΛΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ, ΘΕ-
ΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ», ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣ-
ΤΕΙΟ «ΜΑROCINO», ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ-ΤΑΒΕΡΝΑ, ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛ-
ΛΗΝΙΔΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ, ΕΛ-
ΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ARC, 72Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΗΣΕΙΟΥ, 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
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Την 1η Φεβρουαρίου, με το καλημέρα του καινούριου 
μήνα, επισκέφθηκε τα ιατρεία μας ομάδα μαθητών και εκ-
παιδευτικών από το Γυμνάσιο Δαράτσου. Οι μαθητές έθε-
σαν ερωτήσεις για την Οργάνωση και τον εθελοντισμό και 
ζήτησαν να μάθουν για τις εμπειρίες των εθελοντών, συλ-
λέγοντας υλικό για τη δημοσιογραφική έρευνα του περιο-
δικού του σχολείου τους.

Στις 9 Φεβρουαρίου, κόψαμε την πίτα μας στην αίθου-
σα της λέσχης αξιωματικών φρουράς Χανίων. Παρουσία 
πολλών φίλων μας, παραθέσαμε καφέ με εδέσματα φτιαγ-
μένα από τα χεράκια των εθελοντριών μας. Στην εκδήλω-
ση παραβρέθηκαν αρχές της πόλης και πολλοί φίλοι της 
Οργάνωσης. Την εκδήλωση χαιρέτησε η γενική γραμματέ-
ας κα Μουλουδάκη Ελευθερία και μίλησε για τις δράσεις 
της Οργάνωσης και ειδικότερα του τμήματος Χανίων, ο για-
τρός κος Σολάκης.

Την ίδια βραδιά, η Ένωση Αστυνομικών Χανίων σε μια ζε-
στή βραδιά και με την ευκαιρία της κοπής της πίτας τους, 
τίμησαν την ανιδιοτελή δράση των Γιατρών Του Κόσμου, 
παραδίδοντας τιμητική πλακέτα και μέρος των εσόδων 
της εκδήλωσης στη Γενική Γραμματέα της Οργάνωσης κα 
Μουλουδάκη Ελευθερία. 

Στις 23 του μήνα οι εθελοντές του τμήματος πήγαν στο 
Ηράκλειο όπου είχε τοποθετηθεί κουτί συλλογής χρημά-
των για την Οργάνωση στο Hondo’s Center και παρέλα-
βαν το περιεχόμενο. Την ίδια μέρα οι εθελοντές μας πρό-
σφεραν ιατροφαρμακευτικό υλικό και βοήθεια σε τρόφιμα 
σε οικογένειες αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας.

Τον μήνα αυτό από το τμήμα Χανίων των Γιατρών του 
Κόσμου: 

•  Έγιναν εμβολιασμοί παιδιών με εμβόλια που προσέφερε 
η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

•  Εξετάστηκαν, κατά την χρονική περίοδο 1/2 ως 22/2 δια-
κόσια εξήντα έξι άτομα και τους χορηγήθηκε δωρεάν 
πρωτοβάθμια ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη.

•  Δημοσιεύτηκαν σχόλια, απόψεις και έγινε αναφορά στις 
δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στην τοπική εφημερί-
δα «Χανιώτικα νέα», όπου η Οργάνωση διατηρεί εβδο-
μαδιαία σελίδα. 

•  Κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μήνα ενημερώνονται οι 
Χανιώτες για τα νέα των Πολυϊατρείων μας μέσα από τη ρα-
διοφωνική συχνότητα του τοπικού σταθμού «Δίκτυο FM».

•  Κάθε μέρα μεταδίδεται από τους ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς της πόλης το σποτάκι των Γιατρών του Κόσμου.  

καβαλα

Οι δραστηριότητες του παραρτήματος Καβάλας των 
ΓτΚ για το μήνα Φεβρουάριο ξεκίνησαν με τον εμβολιασμό 
ατόμων σε απεξάρτηση, στο ΚΕΘΕΑ «Κιβωτός» στις 7 Φε-
βρουαρίου. Εμβολιάστηκαν συνολικά δέκα άτομα με εμβό-
λια για Ηπατίτιδα Β.

Στις 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία στον πο-
λιτιστικό σύλλογο Αγίου Λουκά από τον Ορθοπεδικό Νικό-
λαο Τουραμανίδη, μέλος της Οργάνωσης, με θέμα την 
«Οστεοπόρωση». 

Στις 20 Φεβρουαρίου, η υπεύθυνη του παραρτήματος 
Καβάλας κα Γιοβανιού Άννα και ο Ορθοπεδικός κος Του-
ραμανίδης Νικόλαος προσκλήθηκαν από τον Ροταριανό 
Όμιλο Καβάλας σε εκδήλωση όπου έγινε ενημέρωση για 
τις δράσεις της Οργάνωσης και του τοπικού παραρτήμα-
τος και δόθηκε χορηγία 1.000 ευρώ για αγορά εμβολίων 
για άπορα παιδιά.

Στις 20 Φεβρουαρίου τοποθετήθηκε κουμπαράς αξιο-
πρέπειας στο κατάστημα Hondos Center. Λίγες μέρες αρ-
γότερα, στις 26 Φεβρουρίου, με την παιδίατρο κα Παπα-
δοπούλου Μαρία πραγματοποιήθηκε αποστολή στο ειδι-
κό σχολείο του δημοτικού διαμερίσματος Νέας Καρβάλης 
όπου εμβολιάστηκαν παιδιά με νοητική στέρηση. 

Επίσης, πραγματοποιείται καθημερινή χορηγία εμβολί-
ων σε άπορες οικογένειες που προσέρχονται στο γραφείο 
των ΓτΚ. Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται από γιατρό της 
οΟργάνωσης ή από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τα 
εμβόλια είναι χορηγία του ομίλου Inner Wheel.

Τα μέλη της Οργάνωσης, γιατροί, νοσηλευτές και διοικη-
τικοί δραστηριοποιούνται καθημερινά και στο Κοινωνικό Ια-
τρείο Φαρμακείο του δήμου Καβάλας.

Το μήνα Φεβρουάριο, επίσης, δόθηκαν αρκετές συνε-
ντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά με την επί-
σκεψη της κινητής μονάδας «ΛΗΤΩ» τον Ιανουάριο στα γυ-
μνάσια του νομού. 
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Άνω των 1600 ασθενών δέχθηκαν τις υπηρεσίες του Πο-
λυϊατρείου μας και το μήνα Φεβρουάριο.

Επισκεφτήκαμε το Διαπολιτισμικό Λύκειο Θεσσαλονί-
κης, όπου καρδιολόγος εξέτασε 47 μαθητές στους οποί-
ους πραγματοποίησε καρδιογραφήματα και χορήγησε πι-
στοποιητικά υγείας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ενημε-
ρώσεις σε 2 σχολεία στη Ν. Ιωνία-Μαγνησίας, στο 33ο δη-
μοτικό Θεσσαλονίκης – Άσυλο του Παιδιού στους μαθητές 
της Β τάξης, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία μάζεψαν 
φάρμακα και είδη για το παιδιατρικό ιατρείο, καθώς και στο 
3ο Διαπολιτισμικό Σχολείο Δενδροποτάμου για το κάπνι-
σμα στα παιδιά. Η ενημέρωση υλοποιήθηκε μετά από αίτη-
μα των εκπαιδευτικών και ετοιμάστηκε μια άψογη παρουσί-
αση powerpoint από εθελόντρια μας, φοιτήτρια ιατρικής η 
οποία και πραγματοποίησε την ενημέρωση μαζί με διοικητι-
κό εθελοντή εκπαιδευτικό.

πάρα πολλοί ανασφάλιστοι καθοδηγήθηκαν από τις υπηρε-
σίες του Πολυϊατρείου. Είχαμε μεγάλη δημοσιότητα από 
εφημερίδες, την ΕΡΤ3 και το διαδίκτυο, κατόπιν και της συ-
νέντευξης τύπου που συμμετείχαμε. Ευχαριστούμε θερ-
μά όλους τους εθελοντές οφθαλμιάτρους και διοικητικούς 
που βοήθησαν, τον πρόεδρο των ΚΑΠΗ Δ.Θεσσαλονίκης 
κο Ζαχαριάδη Λάζαρο για την παραχώρηση των χώρων για 
εξέταση των πολιτών και τον πρόεδρο της Οφθαλμολογι-
κής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας dr Κοζέη Νικόλαο για την 
πολύτιμη συνεργασία και βοήθεια.

Παράλληλα, αυτόν το μήνα πραγματοποιήσαμε, κα-
τόπιν αιτήματος, διερευνητική επίσκεψη στο Κέντρο Φύ-
λαξης Αλλοδαπών Παρανεστίου-Δράμας. Το κλιμάκιο της 
Οργάνωσης αποτελείτο από 4 γιατρούς (παθολόγο, χει-
ρουργό, δερματολόγο, ψυχίατρο) και 3 διοικητικούς εθε-
λοντές. Εξετάστηκαν 44 μετανάστες, άντρες μεταξύ 18-38 
ετών. Η ανάγκη επανάληψης των επισκέψεων κρίθηκε ου-
σιαστική, δεδομένης της έλλειψης μόνιμης ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης των ανδρών, και κυρίως λόγω της 
απαραίτητης ψυχιατρικής παρακολούθησης.

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Πολιτών Χαλκιδικής μας 
χορήγησε δωρεάν προβολή σε site του διαδικτύου και 
τους ευχαριστούμε θερμά για την βοήθεια.

Συναντηθήκαμε με εκπρόσωπο του μη κερδοσκοπικού 
σωματείου «Δεσμός», το οποίο και λειτουργεί ως μεσάζων 
μεταξύ δωρητή-χορηγού και φορέα. Η αποστολή του είναι 
να καταγράφει τις ανάγκες των φορέων, να εντοπίζει πλεο-
νάσματα και αποθέματα σε προϊόντα και υπηρεσίες και να 
δρομολογεί την αναγκαία βοήθεια στον οργανισμό. Ουσια-
στικά δηλαδή, έχουν τη διάθεση να μας βοηθήσουν με εί-
δη που τυχόν χρειαζόμαστε και βέβαια ενημερώσαμε για 
όλες τις ελλείψεις μας, από τις πιο σοβαρές και μεγάλες 
μέχρι τις πιο μικρές. 

Επίσης δεχθήκαμε επίσκεψη από εκπροσώπους του 
ομίλου των Ροταριανών, οι οποίοι έχουν δείξει μεγάλο ενδι-
αφέρον να μας ενισχύσουν κυρίως με εμβόλια για τα παιδιά 
που στηρίζουμε. Μάλιστα, αφού ενημερώσαμε για τη δρά-
ση μας εντός και εκτός Πολυϊατρείου, τους ξεναγήσαμε στο 
χώρο και τονίσαμε και το χωροταξικό μας πρόβλημα θέτο-
ντας αυτό το θέμα ως πρωταρχική ανάγκη ώστε να βοηθη-
θούμε αν υπάρχει δυνατότητα. Με τη σειρά τους μας ενημέ-
ρωσαν ότι κατόπιν της προσφοράς θα προωθήσουν τη δρά-
ση μας στον διεθνή οργανισμό των Ροταριανών, ζητώντας 
τους βοήθεια για τους Έλληνες Γιατρούς του Κόσμου. 

Πραγματοποιήθηκαν εκλογές μελών για την συντονιστι-
κή επιτροπή του γραφείου Θεσσαλονίκης. 

Υλοποιήθηκε εκδήλωση στο cafι bar Sea to See, με 
επίδειξη των σπουδαστών των ΙΕΚ ΑΚΜΗ από τα τμήμα-
τα ενδυματολογίας, κομμωτικής και μακιγιάζ. Ήταν μια εκ-
δήλωση που μας έδωσε την ευκαιρία τόσο να γνωρίσου-
με εν δυνάμει χορηγούς και να ενημερώσουμε για το έργο 
μας, όσο και να δεχθούμε την 2ετή χορηγία για το service 
ελαστικών του οχήματος μας και να δώσουμε σε μέλη μας 
την ευκαιρία να κερδίσουν αρκετά δώρα μέσα από κλήρω-
ση που είχε η βραδιά. Την ίδια βραδιά γνωρίσαμε και τον 
ιδιοκτήτη του ΦΙΞ, ο οποίος είχε ενημερωθεί για το έργο 
μας, μας πρότεινε να μας παραχωρήσει ένα αποθηκευτικό 
χώρο για αποθήκευση ειδών και συζητήσαμε το ενδεχόμε-
νο πραγματοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων, καθώς και 
μιας μουσικής συναυλίας.

Τέλος, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της Praksis, 
με σκοπό την καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ μας για 
την εξυπηρέτηση των κοινών περιστατικών και όχι μόνο. 

Επίσης, πραγματοποιήσαμε ενημέρωση σε μέλη για 
την ιστορία της Οργάνωσης, τις αποστολές μας στο εξω-
τερικό, κλπ με σκοπό την καλύτερη δυνατή ενημέρωση 
τους, καθώς και μία συγκέντρωση διοικητικών εθελοντών 
του Πολυϊατρείου με σκοπό την ενημέρωση τους για κανό-
νες και ρόλους στο Πολυϊατρείο, νέα πόστα, μια ανανέωση 
στην ενεργοποίηση των ιδίων, αλλά και νέων, κα.

Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση φαρμάκων απ΄ την 
Άρτα, ενώ και από το Αγρίνιο ενεργοποιήθηκαν ορισμέ-
νοι φίλοι και καταφέρανε συνολικά να προσφέρουν 9 κού-
τες φάρμακα και χρηματικές δωρεές. Πραγματοποιήθη-
κε, επίσης, και πάλι συγκέντρωση φαρμάκων στην Ιερισσό 
Χαλκιδικής, με την κινητοποίηση των εθελοντών μας, αλ-
λά και των ντόπιων. Η τοπική κοινωνία της ευρύτερης περι-
οχής της Χαλκιδικής έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερα συγκινητι-
κό τρόπο τις προσπάθειες μας. 

Παρευρεθήκαμε στην επίσημη εκδήλωση του Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στο Μέγαρο Μου-
σικής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και εκ-
προσώπων όλης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην εκδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Δικτύου Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης του ΣΒΒΕ, το οποίο ήδη στον έναν χρόνο 
λειτουργίας του ενισχύει χρηματικά περίπου 20 συλλόγους 
στην Θεσσαλονίκη. Κατόπιν τούτου, είχαμε μια πολύ εποικο-
δομητική συνάντηση με τη διευθύντρια υπηρεσιών του συν-
δέσμου και ενημερώσαμε για το έργο και τις ανάγκες μας. 

Υλοποιήθηκε και στην Θεσσαλονίκη με την υποστήρι-
ξη της Novartis το πρόγραμμα «Μαζί Βλέπουμε τη Ζωή 
Ομορφότερη» της Ελληνικής Ομοσπονδίας Οφθαλμιατρι-
κών Εταιρειών με σκοπό τον διαγνωστικό και προληπτικό 
έλεγχο. Συνολικά εξετάστηκαν περίπου 216 συμπολίτες 
μας, στους οποίους δόθηκαν παράλληλα και οι απαραίτη-
τες οδηγίες και κατευθύνσεις. Ορισμένα περιστατικά μάλι-
στα κατευθύνθηκαν και στην κοινωνική μας υπηρεσία, ενώ 

ανακοινΩση
Καλούνται τα μέλη των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε Ετήσια Τακτι-
κή Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, την Κυ-
ριακή 24 Μαρτίου 2013 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΝΙ-
ΜΙΤΣ στην οδό Μονής Πετράκη 10, Αθήνα και ώρα 10:30πμ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρ-
τία κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέ-
λευση θα πραγματοποιηθεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την Κυρια-
κή 31 Μαρτίου 2013 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκο-
μείου ΝΙΜΙΤΣ στην οδό Μονής Πετράκη 10, Αθήνα 
και ώρα 10:30πμ 

τα θέματα ημερήσιας Διάταξης θα είναι:
1.  Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  Οικονομικός Απολογισμός.
3.  Έγκριση απολογισμού και Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
4.  Τοποθετήσεις – Προτάσεις.
5.  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια εκλογών.
6.  Διεξαγωγή εκλογών.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στα κεντρικά γραφεία είτε τα-
χυδρομικώς στη διεύθυνση: Σαπφούς 12 – 10553, Αθήνα, είτε με φαξ 
στο 210-3213850 και εφόσον το επιθυμούν να συνοδεύονται από ένα 
σύντομο βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 
2013 και ώρα 12:00μ.μ.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέ-
λη (Τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να διευθετηθούν ανήμερα 
των εκλογών). Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα θα πρέπει 
να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες μέχρι την Παρα-
σκευή 15 Μαρτίου 2013 και ώρα 12:00μ.μ.

Το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου, οι Γιατροί του Κόσμου βρα-
βεύθηκαν από τον Δήμο Πατρέων και την Αντιδημαρχία Εθε-
λοντισμού για τις δράσεις τους κατά τα έτη 2011 και 2012

Την Τρίτη, 12 και την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, συμμε-
τείχαμε στο συσσίτιο που διοργανώνει η αντιδημαρχεία εθε-
λοντισμού για τα άτομα που πιθανώς χρήζουν διεθνούς προ-
στασίας. Και τις δύο ημέρες η νοσηλεύτρια Αγγελική Τσαγρή 
μοίρασε στα άτομα αυτά γάλα εβαπορέ και χυμούς. 

Την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου, έγινε η κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας στο ανοικτό Πολυιατρείο της Πάτρας. Στην εκ-
δήλωση παρευρέθηκαν πλήθος κόσμου αρκετοί εκ των οποί-
ων ήταν εκπρόσωποι φορέων, καθώς επίσης και ο πρόεδρος 
της Οργάνωσης κος Νικήτας Κανάκης, η διευθυντρια κα. Ευ-
γενία Θάνου, ο κος Γιάννης Γιαννακόπουλος, μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και η υπεύθυνη αποστολών Χριστίνα 
Ψαρρα. H βραδιά έκλεισε με τις μελωδίες του ερασιτεχνικού 
μουσικού συγκροτήματος «Φιλική Κομπανία». 

Την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου, η κοινωνική λειτουρ-
γός Κυριακοπούλου Κωνσταντίνα έδωσε συνεντευξη στην 
κα. Καραμανίδη, δημοσιογραφο της εφημερίδας «Η ΕΛ-
ΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ» σχετικά με τα άτομα που καταφθανουν στο 
Πολυιατρείο της Πάτρας και το δικαίωμα του κάθε ανθρώ-
που στην Υγεια. 

Λίγες μέρες αργότερα, την Τρίτη 19 Φεβρουαρί-
ου, η κοινωνική λειτουργός Κυριακοπούλου Κωνσταντί-
να, η νοσηλεύτρια Αγγελική Τσαγρή, ο μεταφραστής Nijat 
Amarkhel και ο Aziz Wasikhel παρευρεθήκαμε στα εγκαί-
νεια της έκθεσης χειροποίητων κουκλών του Σώματος Ελ-
ληνικού Οδηγισμού (παράρτημα Πάτρας). Τα έσοδα από 
τις πωλήσεις των χειροποίητων κουκλών θα διατεθούν 
στους Γιατρούς του Κόσμου. 

Την Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου, εθελοντές - φίλοι των Για-
τρών του Κόσμου πραγματοποίησαν γεύμα αλληλεγγύης στο 
χώρο του Πολυιατρείο. Συνολικά, δόθηκαν πάνω από 40 μερί-
δες φαγητού σε εξυπηρετούμενους του Πολυιατρείου. 

Οι εθελοντές φίλοι των ΓτΚ που συμμετείχαν στη δράση 
ήταν: η κα. Γρεκιώτη (εθελόντρια οδοντίατρος), η κα. Σωτη-
ριαδου (διευθυντρια/ψυχίατρος στο Κέντρο Ψυχικής Υγεί-
ας), ο κος Αρνιακός (κοινωνικός λειτουργός στο Κέντρο Ψυ-
χικής Υγείας) η εθελόντρια ψυχολόγος του Κ.ΨΥ κα Κων-
σταντζα Τζουμέρκα (μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της).
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