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Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των χρηματοδο-
τούμενων επειγόντων μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για το έτος 2013, ξεκινούν άμεσα πρόγραμμα ιατρι-
κής παρέμβασης σε άτομα τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασία στο νησί της Λέσβου. Πρωταρχικός στόχος των Για-
τρών του Κόσμου είναι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης μεταναστών και αιτούντων ασύλου, καθώς και 
η ενημέρωση για τα δικαιώματά τους με βάση την ελληνική νομοθεσία. Επιπρόσθετοι στόχοι των Γιατρών του Κόσμου εί-
ναι η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι), η διανομή κουβερτών και ειδών 
υγιεινής, η στήριξη των τοπικών δομών υγείας στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης για τον πληθυσμό όπως 
επίσης και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας του νη-
σιού της Λέσβου. Οι κύριες περιοχές δράσης του προγράμματος είναι ο κόλπος της Καλλονής, τα αστυνομικά τμήματα /
κρατητήρια τμήματος στην Πόλη της Λέσβου, η Μυτιλήνη και τα παράλια του νησιού. Παράλληλα οι Γιατροί του Κόσμου 
συνεργάζονται και με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Λέσβου για την ικανοποίηση αιτημάτων που προκύπτουν 
από τις μεταναστευτικές ροές. 

Λέσβοσ
Παρέμβαση στις Πύλες Εισόδου ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασία

Λέσβος: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γ.Α.Δ. της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Λέσβου το έτος 2012 παρουσιά-
στηκε αύξηση κατά 5.475% στις αφίξεις προσφύ-
γων από τα απέναντι Μικρασιατικά παράλια, με 
κύριες χώρες καταγωγής τη Συρία και το Αφγανι-
στάν. Αξίζει να σημειωθεί η σύνθεση του προσφυ-
γικού πληθυσμού από τη Συρία όπου σύμφωνα με 
τα καταγεγραμμένα στοιχεία από τους 292 πρό-
σφυγες, 49 ήταν γυναίκες και  65 ανήλικα τέκνα.
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Δράσεις Μαρτίου
αθηνα

Την 1η Μαρτίου η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» επισκέ-
φθηκε το 12ο Δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου όπου προ-
χώρησε σε έκδοση πιστοποιητικών υγείας, παιδιατρική εξέ-
ταση και εμβολιασμό των παιδιών.

Στις 15 Μαρτίου παιδίατρος των ΓτΚ πραγματοποίησε επί-
σκεψη στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά όπου προχώρησε 
σε παιδιατρικό έλεγχο και έκδοση πιστοποιητικών υγείας 
στους μαθητές του σχολείου.

Το διήμερο, 30-31 Μαρτίου η κινητή Παιδιατρική Μονά-
δα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμ-
βολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, 
καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε περισσότερα 
από 62 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δή-
μου Δέλτα στην Θεσσαλονίκη. Τη δράση αυτή συνδιοργα-
νώνουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 30 Μαρτίου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων για τα παιδιά που φιλοξενούνται στον Ξενώνα των Για-
τρών του Κόσμου, ομάδα εθελοντών της Οργάνωσης επι-
σκέφθηκαν, μαζί με τα παιδιά, το Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Ακρόπολης. Ευχαριστούμε το Μουσείο Ακρόπολης για 
τη δωρεάν διάθεση των εισιτηρίων.

Στις 31 Μαρτίου, τα μέλη των Γιατρών του Κόσμου καλού-
νται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες 
για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελε-
γκτικής Επιτροπής, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΝΙ-
ΜΙΤΣ στην οδό Μονής Πετράκη 10 στην Αθήνα.

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλ-
ληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο 

χών με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικές και ιατρικές 
υποδομές. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε την ευρύτερη περι-
οχή της Μάνδρας και των Μεγάρων. Το πρόγραμμα υλοποι-
είται με την υποστήριξη των Ελληνικών Πετρελαίων. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, η Κινητή Ιατρική 
Μονάδα των ΓτΚ, παρείχε σε εβδομαδιαία βάση -Δευτέρα, 
Τετάρτη, Παρασκευή- με γενικό ιατρό, δερματολόγο και 
νοσηλευτικό προσωπικό, πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη στους κρατούμενους του Κέντρου Κράτη-
σης Μεταναστών Κορίνθου.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, οι Γιατροί του 
Κόσμου μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής», παρεί-
χαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Πολυιατρεία των 
ΓτΚ στην Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και κατ’ οίκον επι-
σκέψεις, ψυχολογική υποστήριξη, και επισιτιστικά πακέτα 
σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας. Το 
πρόγραμμα υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από το TIMA Κοι-
νωφελές Ίδρυμα.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τη Δι-
οίκηση της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για την πολύ σημαντική και ουσιαστι-
κή πράξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης, προσφέροντας τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης δωρεάν εργαστηριακών εξετάσε-
ων για τους επωφελούμενους πληθυσμούς των ανοιχτών Πο-
λυιατρείων των ΓτΚ στην Αθήνα και  στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, 
τo ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ το οποίο στέκεται στο πλευρό των 
Γιατρών του Κόσμου προσφέροντας δωρεάν οφθαλμολογικές 
εξετάσεις σε ενήλικες και παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα με την όρασή τους. Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να 
ευχαριστήσουν θερμά τις παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχο-
λεία, για την πολύτιμη υποστήριξή τους, το μήνα Μάρτιο 2013:
HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ Δ. 
ΘΕΟΔΟΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., DEMO A.B.E.E., ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΔΟΥΡΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΑΦΟΙ Κ. 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.Φ.Κ., ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε., Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., 
SOLIDAARI, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ MANCHESTER, ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΟΙ-
ΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΛΟΥΞΕΒΟΥΡΓΟΥ, ΟΛΒΟΣ ΣΑΪΑΝΣ Α.Ε., ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟ-
ΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, GALENICA A.E., BIOKID, ΒΙΟΙ-
ΑΤΡΙΚΗ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΕΣΜΟΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΟΠΥΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΙΑ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ-
ΦΥΓΕΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ «ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ», ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ», ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΩΝ ΑΤΕ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, «ΜΑΖΙ 
ΝΑ ΤΑ ΦΑΜΕ»-ΠΡΩΤΟΒ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΙG METALL, SIEMENS 
AG ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΛΑΟΓΡΑ-
ΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΑΜΑΤΑΡΗΣ», ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, 
HELLENIC CENTER, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΧΤΥΟΥ

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν γυ-
ναικολογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογι-
κό έλεγχο, παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είχε ως εξής: 

Α)  11-13 Μαρτίου στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου Βό-
λου όπου εξετάστηκαν συνολικά 358 άτομα. 

β)  20-21 Μαρτίου στη Χίο-Ψαρρά-Οινούσες όπου εξετά-
στηκαν συνολικά 271 άτομα

Γ)  27-29 Μαρτίου στη Σάμο όπου εξετάστηκαν συνολι-
κά 258 άτομα.

Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» υλοποιείται με τη συ-
νολική χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 
και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινωνι-
κής προσφοράς και αλληλεγγύης που υλοποιούνται από 
την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα για την ενίσχυση ευπα-
θών κοινωνικών ομάδων σε όλη τη χώρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, η κινητή ιατρική μο-
νάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομα-
διαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία 
Ομονοίας, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογι-
κή υποστήριξη σε εξαρτημένα άτομα. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, η κινητή ια-
τρική μονάδα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», παρείχε 
σε εβδομαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 17:00-20:00- πρω-
τοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική και ψυ-
χολογική υποστήριξη σε ανθρώπους που διαβιούν στο δρό-
μο, στις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Προσφέρθη-
καν χυμοί, νερά, τσάι, τρόφιμα, ενώ σε όσες περιπτώσεις 
κρίθηκε απαραίτητο δόθηκαν υπνόσακοι και κουβέρτες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, επίσης, η κινητή μονά-
δα γενικής ιατρικής των Γιατρών του Κόσμου παρείχε υπηρε-
σίες ιατρικής φροντίδας σε άνεργους, άπορους, άστεγους, 
ηλικιωμένους, παιδιά, κατοίκους υποβαθμισμένων περιο-

Το νέο Διοικητικό συμβούλιο 
των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤοΥ ΚοσΜοΥ 2013-2015 είναι:

Πρόεδρος: 
Μαΐλλη Λιάνα .......................................................Παιδίατρος
Α΄ Αντιπρόεδρος:
Ανδρούτσος Αντώνης ...................................... Οικονομολόγος
β΄ Αντιπρόεδρος:
Πλατιάς Ευάγγελος ............................................Ορθοπεδικός
Γεν. Γραμματέας:
Κανάκης Νικήτας ................................................Οδοντίατρος
έιδ. Γραμματέας:
Κασσάρας Γεώργιος .............................................Χειρουργός
Ταμίας:
Σκολαρίκος Χρήστος ................. Προγραμματιστής - Χειριστής Η/Υ
Υπ. Δημ. σχέσεων:
Γιαννακόπουλος Γιάννης .. Φωτοειδησεογράφος-Δάσκαλος Φωτογραφίας
Μέλος:
Μουζάλας Ιωάννης ............................Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Μέλος:
Νεοχωρίτης Γεώργιος .....Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Ph
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Δημ. Σχέσεων: Γιαννακόπουλος Γιάννης Μέλη: Αγγελίδης Χρήστος, Μουζάλας Ιωάννης | Tα ενυπόγραφα κείμενα είναι προσωπικές απόψεις και οι ΓτΚ δεν φέρουν καμία ευθύνη

θεσσαΛονικη

Μεγάλη κινητικότητα για το Παράρτημα μας στην Θεσ-
σαλονίκη για το θέμα της μετεγκατάστασης μας σε νέο χώ-
ρο. Μέλη, εθελοντές, προσωπικό και φίλοι της Oργάνω-
σης κάνουμε έναν αγώνα δρόμου και διεκδικούμε ακό-
μη με υπομονή την επέκταση των δράσεων μας στην πό-
λη και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμπολιτών 
μας που έχουν ανάγκη σε ένα μεγαλύτερο, ευρύχωρο και 
άνετο περιβάλλον ιατρείου και γραφείων.

Με 2.000 περίπου επισκέψεις ασθενών κλείνει ο Μάρ-
τιος, πέραν των δεκάδων παιδιών που εξετάστηκαν για άλ-
λη μια φορά στο πλαίσιο του προγράμματος «ΛΗΤΩ» που 
επισκέφτηκε την Σίνδο και την Χαλάστρα, σε συνεργασία 
με τον Δήμο Δέλτα και την υποστήριξη της VODAFONE και 
του ΣΚΑΪ. Εθελοντές μας, υγειονομικοί και διοικητικοί, πα-
ρείχαν υπηρεσίες υγείας σε παιδιά της περιοχής.

Κατερίνης, στο Δημοτικό Σχολείο και στο πολιτιστικό σύλ-
λογο γυναικών Λητής. Εθελοντές μας, επιπλέον, ενημερώ-
σανε για τη δράση μας και την αξία του εθελοντισμού το 4ο 
Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου, το 64ο Δημοτικό Θεσσαλονί-
κης, το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, το Διαπο-
λιτισμικό Σχολείο Εύοσμου και το 4ο Γυμνάσιο Ευόσμου, 
ενώ η κα Γκαρανέ ενημέρωσε μαθητές και εκπαιδευτικούς 
που ήρθαν στο Πολυϊατρείο απ΄ το 4ο Λύκειο Θεσσαλονί-
κης και το 1ο Λύκειο Μίκρας. 

Πραγματοποιήθηκαν αγώνες kick-boxing από γνωστό 
γυμναστήριο της πόλης, με σκοπό τη συγκέντρωση φαρ-
μάκων για το Πολυϊατρείο μας όπου και συγκεντρώθηκε 
ικανοποιητική ποσότητα. Η κα Τατσίδου ενημέρωσε τους 
παρευρισκομένους για τη δράση μας και η συγκέντρωση 
φαρμάκων θα συνεχίσει στους αθλητικούς συλλόγους που 
έλαβαν μέρος. Το ενδιαφέρον για προσφορά ήταν μεγά-
λο, κυρίως από τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες.

μπή «Αληθινά Σενάρια» της ΕΡΤ3 το ρεπορτάζ για τη δρά-
ση του Πολυϊατρείου μας. Οι εντυπώσεις που ακούσαμε 
ήταν θετικές ως προς την εικόνα της δουλειάς μας με τόσο 
περιορισμένες δυνατότητες. Δείξαμε το προφίλ μιας Οργά-
νωσης που με την βοήθεια του κόσμου συνεχίζει να επιβιώ-
νει και να παρέχει ουσιαστικό έργο.

Επιπλέον, γενναιόδωρη χρηματική ενίσχυση με σκοπό την 
αγορά παιδικών εμβολίων δεχτήκαμε από τον Ροταριανό 
Όμιλο Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την αστική μη κυβερ-
νητική εταιρεία Μ.Α.Ζ.Ι, τους οποίος συνολικά ευχαριστού-
με θερμά για την πολύτιμη υποστήριξη.

Επίσης, ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν στην ΕΡΤ3 και στην 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ενώ η κα Χαχαμίδου παρουσίασε την Ορ-
γάνωση, την ιστορία και τις δράσεις της σε εκπομπή του τη-
λεοπτικού σταθμού 4Ε.

Δωρεά δεχτήκαμε ένα μηχάνημα υπερήχων, εξοπλι-
σμό γυναικολογικού ιατρείου εκλιπόντος μαιευτήρα-
γυναικολόγου, καθώς και ένα εξεταστικό κρεβάτι απ΄ το 
μέλος μας κο Νανάση.

Ο σύλλογος «Πνοή» (υποστηρίζει παιδιά με σοβαρές 
ασθένειες σε Κύπρο και Ελλάδα) ενισχύει πλέον το Πολυ-
ϊατρείο μας με συγκεντρώσεις φαρμάκων. Από το Σύλλο-
γο «Δεσμό» μας επισκέφθηκαν με σκοπό να μας βοηθή-
σουν με είδη που χρειαζόμαστε. Τέλος, το Open Society 
Foundations ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες και τις ανά-
γκες μας για μια μελλοντική συνεργασία.

Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε πρόταση του εναλλακτικού 
τεχνοποιείου, πολυχώρου ΦΙΞ ΑΡΤ, για την διοργάνωση 
μουσικής συναυλίας με γνωστούς καλλιτέχνες με σκοπό 
την οικονομική ενίσχυση των σκοπών μας. Οι επαφές και 
οι προσπάθειες διοργάνωσης ξεκίνησαν δειλά-δειλά και 
απ΄ τον ερχόμενο μήνα, ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να 
σας ενημερώσουμε πιο συγκεκριμένα.

Επιπρόσθετα, ετοιμάζουμε με τη βοήθεια του εθελοντή 
μας γαστρεντερολόγου κου Κοκοζίδη μια πολυθεματική 
επιστημονική ημερίδα, με την υποστήριξη της Ελληνικής 
Γαστρεντερολογικής Εταιρείας-Παράρτημα Βορ. Ελλάδος.

Συγκέντρωση φαρμάκων πραγματοποιήθηκε, επίσης, 
απ΄ την Γ’ Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην πλα-
τεία Αγ. Αναργύρων στην Άνω Πόλη. Μεγάλες ποσότητες 
φαρμάκων συλλέχθηκαν από πολίτες που για άλλη μια φο-
ρά ανταποκρίθηκαν στην έκκληση των υπευθύνων της Γ’ 
Κοινότητας για την ενίσχυση των σκοπών μας.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία και μεγά-
λη χαρά απ΄ τους εθελοντές το μασκέ πάρτι των εθελοντών 
μας και των Thessalonistas το βράδυ της Τσικνοπέμπτης. 
Ήμασταν όλοι εκεί να διασκεδάσουμε και να γελάσουμε με 
τα μασκαρέματα της ημέρας!

Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία των νέων μελών 
της συντονιστικής επιτροπής. Ψήφισαν 103 μέλη και τα 
αποτελέσματα έχουν ως εξής: πρόεδρος η κα Χαχαμίδου 
Μελίνα ψυχίατρος, αντιπρόεδρος ο κος Σούπαρης Ανα-
στάσιος χειρουργός, ταμίας ο κος Μέγας Ιωάννης πολιτι-
κός μηχανικός, γραμματέας ο κος Διαμαντόπουλος Κων-
σταντίνος ειδικευόμενος ψυχίατρος και μέλος ο κος Συμε-
ωνίδης Παναγιώτης ορθοπεδικός.

Η κα Χαχαμίδου συμμετείχε σε ημερίδα του εναλλακτι-
κού προγράμματος απεξάρτησης «ΑΡΓΩ» για τη δικτύωση 
των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας της πόλης 
στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ενημέρωσε για τις 
υπηρεσίες του Πολυϊατρείου και τη δράση μας γενικότερα. 

Η κα Τατσίδου συμμετείχε σε ημερίδα του Διαπολιτισμι-
κού Λυκείου & Γυμνασίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Οι έφη-
βοι πρόσφυγες και μετανάστες στη Θεσσαλονίκη σήμε-
ρα. Η πρόκληση της σχολικής πραγματικότητας». Η δική 
μας ομιλία είχε θέμα «Διαπολιτισμικά Σχολεία & Γιατροί του 
Κόσμου: Δίπλα στα Παιδιά του Κόσμου», η οποία δέχθηκε 
θερμή αποδοχή από εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ο κος Πετρίδης, παθολόγος-διαβητολόγος και η κα 
Κράνου διαιτολόγος-διατροφολόγος, στο πλαίσιο του 
προγράμματος εκπαίδευσης γυναικών στη φροντίδα Τρί-
των που υλοποιεί η ΧΕΝΘ, παρουσίασαν ομιλία με θέμα 
«Παθήσεις τρίτης ηλικίας – Διατροφή».

Ενημερώσεις, επίσης, πραγματοποιήθηκαν από την κα 
Σελίδου στο Γυμνάσιο Αλωνιών Πιερίας, στο 1ο Δημοτικό 

Ο εθελοντής καρδιολόγος κος Αυγερινός και η εθε-
λόντρια παιδίατρος κα Πολυχρονοπούλου εξέτασαν 
και χορήγησαν πιστοποιητικά υγείας σε παιδιά του Διαπο-
λιτισμικού Γυμνασίου και του 64ου Δημοτικού Θεσσαλονί-
κης, αντίστοιχα.

Ανταποκρίτρια δημοσιογράφος απ΄ την Γερμανική Ρα-
διοφωνία SWR International επισκέφτηκε το Πολυϊατρείο 
μας κάνοντας εκτενές ρεπορτάζ με δηλώσεις γιατρών και 
διοικητικών εθελοντών, ασθενών. Επιπλέον, η εφημερίδα 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ αφιέρωσε ρεπορτάζ για το Πολυϊατρείο και 
τη δράση των φοιτητών της ΕΕΦΙΕ, οι οποίοι ήρθαν στο 
πλάι ενός παιδιάτρου μας στους εμβολιασμούς και έχει 
συμφωνηθεί μία μεγάλη χρηματική δωρεά για το γραφείο 
με σκοπό την αγορά εμβολίων. Προβλήθηκε από την εκπο-
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Το μήνα Μάρτιο από το τμήμα Χανίων των Γιατρών του 
Κόσμου έγιναν 39 εμβολιασμοί παιδιών με εμβόλια που 
προσέφερε η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Μέχρι τις 
22 του μήνα εξετάστηκαν 320 άτομα και τους χορηγήθηκε 
δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική και φαρμακευτική φροντίδα.

Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου παρελήφθησαν φάρμα-
κα από την ενορία Κατσιφαριανών Χανίων, καθώς και από 
το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο.

Σημαντική δράση του τμήματος Χανίων για το μή-
να ήταν και η οικονομική στήριξη της φιλοξενίας ενός 
10ετούς Σύριου στην πόλη μας, Ο μικρός αναγκάστηκε να 
μείνει στα Χανιά όταν σε γενόμενο έλεγχο στο αεροδρό-
μιο, τα χαρτιά του δεν βρέθηκαν νόμιμα, με αποτέλεσμα να 
αναχωρήσουν η μητέρα και η αδελφή του για το εξωτερικό 
κι αυτός να παραμείνει μόνος στην Ελλάδα.

Το μήνα αυτόν, παρασχέθηκαν, επίσης, φάρμακα και 
ρουχισμός για τους κρατουμένους στις φυλακές της πό-
λης μας και φάρμακα στις ψυχιατρικές δομές των Χανίων.

Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν σχόλια, απόψεις και έγινε 
αναφορά στις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στην το-
πική εφημερίδα «Χανιώτικα νέα», όπου η Οργάνωση διατη-
ρεί εβδομαδιαία σελίδα. 

Και αυτόν τον μήνα, κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη οι Χανιώ-
τες μαθαίνουν για τα νέα των Πολυϊατρείων μας μέσα από τη 
ραδιοφωνική συχνότητα του τοπικού σταθμού «Δίκτυο FM».

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

Κατά το μήνα Μάρτιο από τα γραφεία του παραρτήμα-
τος χορηγήθηκαν φάρμακα σε άπορους και ανασφάλι-
στους ασθενείς, καθώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά. Η 
αγορά των εμβολίων του συγκεκριμένου μήνα πραγμα-
τοποιήθηκε με χρήματα τα οποία ήταν δωρεά του ομίλου 
INNER WHEEL. Οι εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν από 
γιατρούς της Οργάνωσης. 

Στις 5 Μαρτίου δόθηκε συνέντευξη σε τηλεοπτικούς και 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και στις τοπικές εφημε-
ρίδες σχετικά με το κοινωνικό ιατρείο – φαρμακείο Καβά-
λας. Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, με τίτλο «Φτώχεια κι ανι-
σότητα στις κοινωνίες των ανθρώπινων δικαιωμάτων», το 
κοινωνικό ιατρείο – φαρμακείο έλαβε τιμητική πρόσκληση 
διότι ξεχώρισε ανάμεσα σε 368 συμμετοχές για την προά-
σπιση της κοινωνικής συνοχής και ήταν στις 5 καλύτερες 
εφαρμογές. Καθημερινή είναι η συμμετοχή γιατρών και νο-
σηλευτών των Γιατρών του Κόσμου στο κοινωνικό ιατρείο 
– φαρμακείο.

Στις 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός παι-
διών με νοητική στέρηση στο εργαστήρι « Ειδικής επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Καβάλας» από τον 
γιατρό της Οργάνωσης Ούντα Χατέμ Παύλο.

Στις 20 Μαρτίου έγινε χορηγία αρκετής ποσότητας φαρ-
μάκων στον ΕΟΠΥΥ Καβάλας. 

Στις 27 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός ατό-
μων σε απεξάρτηση στο ΚΕΘΕΑ Κιβωτός από τη γιατρό 
της Οργάνωσης Παπαδοπούλου Μαρία.

Στις 23 Μαρτίου, η κοινωνική λειτουργός Κυριακοπούλου 
Κωνσταντίνα και ο μεταφραστής Nijat Amarkhel παρευρέ-
θηκαν, έπειτα από πρόσκληση της Κίνησης Απελάστε το 
Ρατσισμό (παράρτημα Πάτρας), στην εκδήλωση – συζήτη-
ση για την Ιθαγένεια. 

Στις 12 Μαρτίου, συνεχίζοντας τη συνεργασία μας με φο-
ρείς της Πάτρας, παραδόθηκαν στη δημοτική ιματιοθήκη 
του Δήμου Πατρέων ρούχα προκειμένου να διανεμηθούν 
σε ευπαθείς δικαιούχους των δράσεων τους. 

Την ίδια μέρα, η κοινωνική λειτουργός του Ανοικτού Πο-
λυιατρείου της Πάτρας, Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου πα-
ρευρέθηκε έπειτα από πρόσκληση στο Συμβούλιο Έντα-
ξης Μεταναστών, το οποίο υπάγεται στην Αντιδημαρχία 

Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων, ΜΚΟ, Μετανάστευσης.

Στις 11 Μαρτίου, η κοινωνική λειτουργός Κυριακοπού-
λου Κωνσταντίνα παρευρέθηκε στην εσπερίδα που διορ-
γάνωσε ο Δήμος Πατρέων, η αντιδημαρχία «Υποστήριξης 
του Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων & Ένταξης 
Μεταναστών» και η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πά-
τρας- ΑΔΕΠ Α.Ε με θέμα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και 
η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικό-
τητα στην Ελλάδα». 

Συνεχίζοντας τη συνεργασία μας με την Helmsic, όλο 
το Μάρτιο φοιτητές/τριες ιατρικής στο πλαίσιο του προ-
γράμματος ΧΕΙΡΩΝ, παρευρίσκονταν στο Πολυιατρείο 
πραγματοποιώντας πρακτική άσκηση.


