
Newsletter#12
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

www.mdmgreece.grΣκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα

Οι Γιατροί του Κόσμου και το Ελληνικό Συμ-
βούλιο για τους Πρόσφυγες βρεθήκαν από την 
Παρασκευή (19/04/2013) έως και τη Δευτέ-
ρα (22/04/2013) στη Μανωλάδα με σκοπό να 
πραγματοποιήσουν επιτόπια καταγραφή των 
θυμάτων της αποτρόπαιης ρατσιστικής πράξης, 
να προσφέρουν νομική και κοινωνική συνδρο-
μή αλλά και ηθική στήριξη στα θύματα. 
Συνολικά καταγράφηκαν 92 άτομα, τα οποία συναντή-
σαμε στον καταυλισμό, όπου διαμένουν και υπήρξαν 
όλοι θύματα της επίθεσης, δεδομένου ότι η δολοφο-
νική απόπειρα στράφηκε εναντίον όλων. Από αυτά τα 
άτομα τα 35 τραυματίστηκαν, 4 θύματα τα συναντήσαμε 
στο νοσοκομείο του Πύργου και 2 θύματα στο Νοσοκομείο 
του Ρίο στην Πάτρα. 

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψης πραγματο-
ποιήθηκαν επίσης και συναντήσεις με τις τοπικές αρχές. 

Όπως τα ίδια τα θύματα μας δήλωσαν: 

- Η συμφωνία που είχαν κάνει με τον εργοδότη περιελάμβα-
νε ημερομίσθιο 22 ευρώ για 7ώρη εργασία, 7 ημέρες την 
εβδομάδα. Επίσης μέσα στη συμφωνία ήταν και η δωρεάν 
σίτιση. Στη πράξη τα θύματα μας δήλωσαν ότι δούλευαν 10 
με 11 ώρες την ημέρα με διάλειμμα 3 ωρών το μεσημέρι. Το 
μεσημέρι πραγματοποιούνταν και η σίτιση τους. Για έξι μή-
νες δεν έχουν λάβει καμία αμοιβή από τον εργοδότη. Ανα-
φέρουν επίσης ομαδική συμβίωση σε ξύλινα παραπήγματα 
δίχως υδροδότηση, θέρμανση και τουαλέτες.

- Τα θύματα ισχυρίζονται επίσης πως οι δράστες, τους πυ-
ροβόλησαν με κυνηγετικά όπλα, στοχεύοντας ευθέως 
προς το μέρος τους, όπως διαπιστώνεται και στην συ-
νταχθείσα ιατροδικαστική έκθεση, ενώ ένας πυροβο-
λούσε στον αέρα. Το συμβάν έλαβε μέρος την τρίτη ημέ-
ρα διαμαρτυρίας των εργατών όταν εξέφρασαν τη διαθε-
σή τους να απεργήσουν

•  Στη συνάντηση με την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιά-
δας λάβαμε γνώση του κατηγορητηρίου όπου η ποινική 
δίωξη περιλάμβανε πρωτίστως την εμπορία ανθρώπων 
καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. 
Σημειωτέον ότι η ποινική δίωξη ασκήθηκε μόνον για τους 
35 τραυματισθέντες και όχι για το σύνολο των ανθρώπων 
που είναι θύματα εμπορίας και μάλιστα βρίσκονταν στο 
χώρο που έλαβε χώρα η δολοφονική επίθεση. 

•  Σχετικά με το ρατσιστικό κίνητρο η Εισαγγελέας σχολί-
ασε πως είναι ζητήματα τα οποία θα αναφανούν κατά 
τη διάρκεια της εκδίκασης. Σημειωτέον ότι η αρχική δι-
κογραφία που είχε σχηματιστεί στο ΤΑ Αμαλιάδας ήταν 
μόνο για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουρ-
γία και κατά συρροή. Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών 
άσκησε διώξεις για εμπορία ανθρώπων, μετά από εντο-
λή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

•  Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως έχει διαπιστωθεί 
και από το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής Βίας, υφίστα-
ται νομοθετικό έλλειμμα που δεν επιτρέπει την άσκη-
ση ποινικής δίωξης για το ρατσιστικό έγκλημα ως τέ-
τοιο, καθώς η σχετική διάταξη του Ποινικού Κώδικα δεν 
ενεργοποιείται ούτε από τις αστυνομικές αρχές ούτε από 
τον Εισαγγελέα στο στάδιο της άσκησης της ποινικής δίω-

γιατί υπάρχουν άνθρωποι...
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ξης, αλλά μόνο μετά το πέρας ουσιαστικά της αποδεικτι-
κής διαδικασίας, στο στάδιο της επιμέτρησης της ποινής, 
αφού δηλαδή έχει κριθεί η ενοχή του δράστη. 

•  Επίσης στο Α.Τ. Βάρδας πληροφορηθήκαμε πως κατά 
τη διάρκεια του τελευταίου έτους έχουν πραγματοποιη-
θεί 90 έλεγχοι για παραβιάσεις της εργατικής και υγειο-
νομικής νομοθεσίας, για τις συνθήκες εργασίας και το 
καθεστώς εργασίας των αλλοδαπών στις καλλιέργειες 
φράουλας.

•  Από τη διήγηση των γεγονότων καθίσταται σαφές ότι 
όλοι οι παραπάνω ζουν υπό τις αυτές συνθήκες εκμετάλ-
λευσης και είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων. Το γεγο-
νός δε ότι μόνο οι 35 επλήγησαν από τις σφαίρες είναι 
συμπτωματικό και καθιστά απλά «τυχερούς» όσους δεν 
τραυματίστηκαν. 

Οι Γιατροί του Κόσμου και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες θα σταθούν στο πλευρό των ατόμων προσφέ-
ροντας νομική, ιατρική και κοινωνική υποστήριξη σε όποιον 
χρειαστεί. 

Οι Γιατροί του Κόσμου και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες βρίσκονται

στο πλευρό των μεταναστών
της Μανωλάδας
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πολεμήσουν την ξενοφοβία και να καταδικάσουν τους πα-
ραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με τον επονομαζόμε-
νο «Τουρισμό Υγείας».

Στις 12 Απριλίου, οι ΓτΚ πραγματοποίησαν εκδήλωση στο 
Στέκι Μεταναστών, η οποία ήταν αφιερωμένη στον εξυπη-
ρετούμενο του Ξενώνα των ΓτΚ κύριο J.N.Kabue. Η εκδή-
λωση είχε αποχαιρετιστήριο χαρακτήρα και σκοπός της 
ήταν η οικονομική ενίσχυση του ίδιου προκειμένου να επι-
στρέψει στην πατρίδα του.

Μια μέρα αργότερα, στις 13 Απριλίου, τα Εκπαιδευτή-
ρια Δούκα πραγματοποίησαν εκδήλωση όπου συγκέντρω-
σαν τρόφιμα για τις ανάγκες της Οργάνωσης. Ακολούθησε 
ομιλία και ενημέρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, από τον κοι-
νωνικό λειτουργό της Οργάνωσης, Τάσο Υφαντή.

Στις 15 Απριλίου πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικός πο-
δοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ομάδας «Φίλοι Βαζέχα» 
και της Α.Ο. Χαλκίδας στο Στάδιο της Χαλκίδας, με σκοπό 
την στήριξη των προγραμμάτων εσωτερικού των Γιατρών 
του Κόσμου. 

Στις 22 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία, στους 
μαθητές του 23ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, για το φαινόμενο της ξενοφοβίας και του 
ρατσισμού στην Ελλάδα, από τον κοινωνικό λειτουργό της 
Οργάνωσης, Τάσο Υφαντή στο πλαίσιο του προγράμματος 
«ΑΡΚΕΤΑ-ENOUGH» - Πρόγραμμα προώθησης της ανο-
χής στη διαφορετικότητα και πρόληψης της ρατσιστικής βί-
ας στην Ελλάδα.

Μια μέρα αργότερα, στις 23 Απριλίου, πραγματοποιή-
θηκε ομιλία και ενημέρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, στους 
μαθητές των «Εκπαιδευτηρίων Μαλλιάρα» από τον κοινω-
νικό λειτουργό της Οργάνωσης, Τάσο Υφαντή. Οι Μαθη-
τές καθώς και το Διδακτικό προσωπικό του Σχολείου συ-
γκέντρωσαν τρόφιμα τα οποία ενδυνάμωσαν τη δράση των 
ΓτΚ για διανομή οικογενειακών πακέτων τροφίμων σε οικο-
γένειες που ζουν στο όριο της φτώχειας.

Στις 26 Απριλίου, κλιμάκιο των ΓτΚ, με παθολόγο και δερ-
ματολόγο, επισκέφτηκε το Αστυνομικό Τμήμα Δραπετσώ-
νας όπου πραγματοποιήθηκε ιατρικός έλεγχος σε 75 κρα-
τούμενους του Α.Τ.

Στις 27-28 Απριλίου 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 177 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του 
Δήμου Λαυρεωτικής. Τη δράση αυτή συνδιοργανώνουν 
από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλ-
ληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν γυ-
ναικολογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογι-
κό έλεγχο, παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου, σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είχε ως εξής: 

Στις 5 Απριλίου η Ελληνο-Καναδική Ένωση Πανεπιστημι-
ακών του Οντάριο Καναδά διοργάνωσε εκδήλωση στην αί-
θουσα Grand Luxe, τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν για τη 
στήριξη των δράσεων εσωτερικού των Γιατρών του Κόσμου. 
Μέλη της Ελληνο-Καναδικής Ένωσης Πανεπιστημιακών του 
Οντάριο, παρευρέθηκαν στα γραφεία της Οργάνωσης οπού 
παρέδωσαν το ποσό που συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση.

Το διήμερο, 6-7 Απριλίου, 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 212 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του 
Δήμου Φυλής στα Α. Λιόσια. Αξίζει να σημειωθεί ότι εμβο-
λιάστηκαν 125 παιδιά. Τη δράση αυτή συνδιοργανώνουν 
από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, στις 6-7Απριλίου, η Κινητή Οφθαλμολογι-
κή Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου «Ίρις» συνοδευόμε-
νη και από Παιδίατρο, πλήρως εξοπλισμένη και με εξειδι-
κευμένο ιατρικό προσωπικό, παρείχε δωρεάν οφθαλμολο-
γικό και παιδιατρικό έλεγχο στους κατοίκους της Πάρου, 
που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Μια πρω-
τοβουλία του Συλλόγου Γυναικών Μάρπισσας και της Το-

πικής Κοινότητας Μάρπισσας. Το πρόγραμμα υποστηρίζε-
ται από την Novartis.

Στις 9 Απριλίου με αφορμή την 7η Απριλίου που έχει ορι-
στεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, το Διεθνές Δίκτυο των 
Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου, 
στις Βρυξέλλες όπου κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
να διασφαλίσουν ότι τα Εθνικά Συστήματα Υγείας στηρίζο-
νται στην αλληλεγγύη, την ισότητα και τη δικαιοσύνη, και 
ότι είναι ανοιχτά σε όλους όσοι διαμένουν στα Ευρωπαϊκά 
κράτη-μέλη. Επίσης, κάλεσε τις πολιτικές ηγεσίες να κατα-

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερ-
μά τον Σταύρο Αμανατίδη που με την βοήθεια της Ένωσης 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Βριλησσίων είχαν 
την πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης 
υπό την Αιγίδα της Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. Αρωγός στην προσπά-
θεια αυτή ήταν και ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες 
της χώρας μας ο Κριστόφ Βαζέχα με την ομάδα του «ΦΙ-
ΛΟΙ ΒΑΖΕΧΑ».

Επίσης, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους αθλητές 
που συμμετείχαν στον αγώνα και την ομάδα της Α.Ο. Χαλ-
κίδας όπου μετέφεραν το μήνυμα της ελπίδας παίζοντας 
ποδόσφαιρο για τους Γιατρούς του Κόσμου.

Στις 20 Απριλίου το ΜΕΤΑpolis και οι Φίλοι του Μόντε πραγ-
ματοποίησαν Πασχαλινό Bazaar με σκοπό την υποστήριξη 
του νοσοκομείου και του σχολείου του χωριού Μόντε στην 
Ουγκάντα της Αφρικής. Το Bazzar πραγματοποιήθηκε με 
την υποστήριξη των Γιατρών του Κόσμου, όπου εδώ και τέσ-
σερα χρόνια λειτουργούν Ιατρείο στο χωριό του Μόντε.

Το διήμερο, 20-21 Απριλίου, η κινητή Παιδιατρική Μονά-
δα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμ-
βολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, 
καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε περισσότε-
ρα από 79 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του 
Δήμου Ζωγράφου. Τη δράση αυτή συνδιοργανώνουν από 
κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Α) 11-14 Απριλίου επισκεφθήκαμε τη Ζάκυνθο. 

Β) 22-26 Απριλίου επισκεφθήκαμε το Ηράκλειο Κρήτης. 

Γ) 29 Απριλίου-1 Μαΐου επισκεφθήκαμε την Άνδρο.

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 Απριλίου, 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 Απριλίου, η κινητή ια-
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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 Απριλίου, 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 των Μεγάρων και της Νέας Περάμου. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη των Ελληνι-
κών Πετρελαίων. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Απριλίου, 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 Απριλίου, οι Γιατροί του 
Κόσμου μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής», παρείχαν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Πολυιατρεία των ΓτΚ στην 
Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και κατ’ οίκον επισκέψεις, ψυ-
χολογική υποστήριξη, και επισιτιστικά πακέτα σε ηλικιωμένα 
άτομα που ζουν σε συνθήκες ένδειας. Το πρόγραμμα υπο-
στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά το 
Ίδρυμα Σαμούρκα που σταθερά υποστηρίζει τις δράσεις μας και 
που για ακόμη μια φορά, χάρη στη γενναιοδωρία του, στηρίξα-
με 100 οικογένειες των πιο ευάλωτων ασθενών μας, ενισχύο-
ντας με είδη διατροφής το πασχαλινό τους τραπέζι. Επίσης, θα 
ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά το Σύλλογο Γυναικών Φιλιπ-
πιάδας, καθώς και τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου της Χίου 
όπου πραγματοποίησαν εκδήλωση συγκέντρωσης φαρμάκων 
για την κάλυψη των αναγκών των Πολυιατρείων των ΓτΚ. Τέ-
λος, οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά 

πατραχανια

Την περίοδο από 1 Απριλίου έως 11 Απριλίου, η ομά-
δα του Ανοικτού Πολυιατρείου των Γιατρών του Κόσμου, 
παράρτημα Πάτρας πραγματοποίησε street work σε πε-
ριοχές όπου διαμένουν άτομα που πιθανως χρήζουν διε-
θνούς προστασίας. 

Στις 18 Απριλίου, η κοινωνική λειτουργός Κωνσταντίνα Ν. 
Κυριακοπούλου με τον μεταφραστή του Πολυιατρείου Nijat 
Amarkhel, επισκέφθηκαν στο Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο 
του Ρίο, τα θύματα ρατσιστικής βίας υπήκοοι Μπαγκλαντεζ, 
έπειτα από το περιστατικό που έγινε στη Μανωλαδα.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Απριλίου, το HATHA 
YOGA PILATES STUDIO οργάνωσε μία εκδήλωση, προ-
σφέροντας τόσο ένα δίωρο μάθημα γιόγκα με δασκάλους 
του στούντιο, όσο και χορτοφαγικό φαγητό, αλλά και συ-
ντονίζοντας ένα παζάρι χειροποίητων αντικειμένων. Τα 
έσοδα από την εκδήλωση αυτή προσφέρθηκαν για την ενί-
σχυση του έργου των Γιατρών του Κόσμου.

Το Σάββατο 27 Απριλίου, η κοινωνική λειτουργός Κυρια-
κοπουλου Κωνσταντίνα και ο μεταφραστής Nijat Amarkhel 
παρευρέθησαν στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το 
Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων με θέμα «Διαπο-
λιτισμικός Διάλογος Ελλάδας- Φιλανδίας». 

Συνεχίζοντας τη συνεργασία μας με την Helmsic, τον 
Απρίλιο φοιτητές/τριες ιατρικής στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος ΧΕΙΡΩΝ, παρευρίσκονταν στο Πολυιατρείο πραγμα-
τοποιώντας πρακτική άσκηση.

Το Πάσχα πλησιάζει και οι εθελόντριες του τμήματος Χα-
νίων ανασκουμπώνονται. Το πρώτο σαββατοκύριακο, 6 
και 7 του μήνα, όλο το τμήμα μαζεμένο στο φιλόξενο σπί-
τι των εθελοντών Διονυσόπουλου και Μουλουδάκη κατα-
σκευάζει πασχαλινές λαμπάδες. Μετά από τρία χρόνια συ-
νεχούς απασχόλησης με τον στολισμό κεριών, καταφέρ-
νουμε εντυπωσιακές κατασκευές που πωλούνται με μεγά-
λη ευκολία από το ιατρείο μας και από το περίπτερο που 
στήνουμε στην δημοτική αγορά Χανίων στις 20 του Απρίλη.

Δευτέρα βράδυ, 15 Απριλίου, στο Βενιζέλειο Ωδείο Χα-
νίων οι ALMA LIBRE τραγουδούν, αφιλοκερδώς, για τους 
Γιατρούς του Κόσμου. Ο τίτλος της παράστασης «άκου ένα 
όνειρο ψυχή μου». Με ένα πιάνο, ένα μπουζούκι και μια κι-
θάρα το Ρεθεμνιώτικο 12μελές φωνητικό συγκρότημα 
του Συνδέσμου Διάδοσης καλών τεχνών του Ωδείου Ρε-
θύμνης μαζί με το μικρό Μάνο μάς ταξιδεύει σε μελωδίες 
γνωστών συνθετών Ελλήνων και ξένων. Οι Γιατροί του Κό-
σμου προσφέρουν ένα ταξίδι παρηγορίας και ψυχικής ανά-
τασης. Έτσι όπως μόνο η τέχνη μπορεί να το καταφέρει. Οι 
Χανιώτες για άλλη μια φορά με την παρουσία τους στηρί-
ζουν την Οργάνωση και τα έσοδα της εκδήλωσης συμπλη-
ρώνουν το ολοένα μειούμενο ταμείο του τμήματος.

Στις 17 του μήνα, οι εθελοντές του τμήματος Γαλάνης, Γα-
λάνη και Μουλουδάκη βρίσκονται στο νυχτερινό σχολείο 
Ηρακλείου όπου μιλούν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς 
για τον υποσιτισμό και τα προβλήματα που δημιουργούνται 
από την φτώχεια σε όλον τον κόσμο. Οι μαθητές επέλεξαν 
να ερευνήσουν, να μάθουν, να κατανοήσουν τις αιτίες του 
υποσιτισμού, να μάθουν τους τρόπους καταπολέμησης, 
αλλά και ακούσουν τις προσωπικές εμπειρίες και απόψεις 
των εθελοντών που επισκέφτηκαν τις χώρες αυτές. Παρα-
κολούθησαν την ομιλία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η συζή-
τηση που ακολούθησε είχε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, 
απόψεις και κριτικές. Για μια άλλη φορά καθηγητές και μα-

θητές απέδειξαν πως η σκέψη, η μάθηση μπορεί να ταξιδέ-
ψει έξω από τα σύνορα και να νοιαστεί για άλλους ανθρώ-
πους και πολιτισμούς. 

Στις 10 και 17 Απριλίου συμμετέχουμε σε συγκέντρωση 
συλλογικοτήτων της πόλης μας, με θέμα τη διακοπή της 
ηλεκτροδότησης σε σπίτια συμπολιτών μας που δεν πλη-
ρώνουν το χαράτσι και στις 23 είμαστε παρόντες μαζί με 
την ομάδα που προβαίνει στην επανασύνδεση του ρεύμα-
τος σε οικογένεια της πόλης μας.

Στις 24 Απριλίου πηγαίνουμε στο Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ 
Βρυσών Αποκορώνου και μιλάμε στους μαθητές για εθε-
λοντισμό. 

Μία ημέρα μετά, επισκέπτεται τα Πολύϊατρεία μας το σχο-
λείο Τσικαλαριών. Ενημερώνεται για τις δράσεις και το έρ-
γο μας και μας προσφέρει τα τρόφιμα που έχουν συγκε-
ντρώσει οι μαθητές.

Στις 26 Απριλίου, η εθελόντρια Μουλουδάκη επισκέπτε-
ται το 7ο Γυμνάσιο Χανίων και συζητά με τους μαθητές για 
τον εθελοντισμό και την ξενοφοβία. Από τα σημαντικότε-
ρα έργα του τμήματος Χανίων είναι αναμφίβολα η συνεχής 
παρουσία εθελοντών της Οργάνωσης σε σχολεία και η συ-
ζήτηση με νέους ανθρώπους για εθελοντισμό και αλληλεγ-
γύη. Και για την προσφορά σε άλλους. Με τον τρόπο αυτό 
τίθενται οι βάσεις για σωστότερους ανθρώπους στο μέλ-
λον και καλύτερη κοινωνία .

Στις 25 Απριλίου, εταιρεία προμήθειας ιατρικού υλικού 
μας χορηγεί κουπόνια σίτισης αξίας 1000 Ευρώ που τα δι-
ανέμουμε σε αναξιοπαθούντες στην πόλη μας.

Τον μήνα αυτό από το τμήμα Χανίων των ΓτΚ: 

• Συζητήσαμε με το στέκι μεταναστών για την Οργάνωση 
μαζί με άλλες συλλογικότητες του αντιρατσιστικού φεστι-
βάλ στην πόλη μας, μιας εκδήλωσης που έχει γίνει θεσμός 
τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας. 

• Εξετάστηκαν, κατά την χρονική περίοδο 1η Απριλίου 
έως 19 Απριλίου, 216 άτομα και τους χορηγήθηκε δωρεάν 
πρωτοβάθμια ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη.

• Δημοσιεύτηκαν σχόλια, απόψεις και έγινε αναφορά στις 
δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στην τοπική εφημερίδα 
«Χανιώτικα νέα», όπου η Οργάνωση διατηρεί εβδομαδιαία 
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.  

τις παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτι-
μη υποστήριξή τους, το μήνα Απρίλιο 2013:
ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ, COCA-COLA 3E, ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΕΝΩ-
ΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΟΝΤΑΡΙΟ , DORMED HELLAS, Ι.Φ.Ε.Τ., 
BEIERSDORF HELAS A.E., ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΒΕ, ΜΠΡΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΘΑΝ. ΨΗ-
ΦΗΣ Α.Ε., ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε., KLEOS GASTRONOMY, FASOPLAST, 
SIVOTISTAS, WELCARE, ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ/ΝΠΙΔ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΟΥ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΠΙΨΥ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, ΓΙΑ-
ΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΙΛΟΣ ΦΙ-
ΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΘΡΥΑΛΛΙΔΑ, ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣ-
ΜΟΥ Τ.Τ., ΕΔΟΚ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΑΜΑ-
ΤΑΣ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, HATHA YOGA & PILATES 
STUDIO, MARC & ALICE ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ, Ε.Κ.ΠΟ.ΣΠ. Ο 
ΝΟΣΤΟΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ-
ΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑ-
ΒΗΤΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ «ΚΑΡΟΛΟΣ 
ΚΟΥΝ», PARAMANA PUPPET THEATRE, ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ-
ΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΧΙΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑΣ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΥΔΑΠ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΗ-ΔΗΔΔΗΕ, ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΠΗ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
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θεσσαλονικη

Ιδιαίτερα αυξημένη προβολή της δράσης μας, εντός και 
εκτός Πολυϊατρείου, είχαμε αυτόν το μήνα σε τοπικά ΜΜΕ, 
αλλά και από το διεθνές τηλεοπτικό σταθμό Russia Today.

Το περίπτερο μας λειτούργησε από τις 22 του μήνα στην 
πλατεία Αριστοτέλους, άνωθεν της Τσιμισκή, διαθέτοντας 
λαμπάδες και άλλα εποχιακά είδη που φιλοτέχνησαν εθελό-
ντριες. Οι πολίτες για άλλη μια φορά στήριξαν τις προσπάθει-
ες μας, εκφράζοντας την συμπαράσταση και την εκτίμηση 
τους για το έργο που πραγματοποιεί η Οργάνωση.

Δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήσαμε στο Κέντρο Κρά-
τησης Αλλοδαπών Παρανεστίου - Δράμας από εθελοντές 
μας ψυχιάτρους, συνοδευόμενους από δερματολόγο και 
χειρουργό με σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιας φροντί-
δας στα επείγοντα περιστατικά ασθενών του Κέντρου. 

Έντονες και οι εργασίες της ομάδας χορηγιών, με 
ετοιμασία παρουσιάσεων για εταιρείες της Βορ. Ελλάδας, 
με κατηγοριοποίηση των χορηγών, με επαφές με φορείς 
της πόλης και με διάφορα blogs και sites τα οποία αντα-
ποκρίθηκαν στο αίτημα μας για δωρεάν προβολή της δρά-
σης μας. Ευχαριστούμε θερμά για την άμεση καταχώρη-
ση την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τον Σύλ-
λογο Πολυτέκνων «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ», τον σύλλογο τριτέ-
κνων «ΤΡΙΑΙΑΝΑ», το site THESSALONIKI CITY GUIDE.
GR, το site PROSLIPSIS.GR, το 3ο Πειραματικό Δημοτι-
κό Σχολείο Ευόσμου, το Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων, 
τα site του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Κατοίκων Χαλκιδι-
κής και για τη θετική ανταπόκριση την Ένωση Ποδοσφαι-
ρικών Σωματείων Μακεδονίας, το site SKYWALKER και το 
SOUL MAGAZINE.

Άμεση και θετική ανταπόκριση είχαμε για άλλη μια χρο-
νιά στο αίτημα μας για χορηγία παιδικών εμβολίων από την 
Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, τον Πρό-

καβαλα

Μεριμνώντας για την υγεία των ευπαθών ομάδων και ιδιαί-
τερα των παιδιών το παράρτημα Καβάλας με την κινητή μονά-
δα «ΛΗΤΩ», οδοντίατρο τον Κουγιουμτζόγλου Ιωσήφ και αρ-
μόδιο διοικητικό προσωπικό, επισκέφτηκε το Ειδικό Σχολείο 
στην Καρβάλη του δήμου Καβάλας τη Δευτέρα, 1 Απριλίου 
2013, για εξέταση των παιδιών που φοιτούν εκεί. Εξετάστη-
καν συνολικά 10 παιδιά και πραγματοποιήθηκαν 4 εμφράξεις.

Στις 6 Απριλίου, με καρδιολόγο τον Αυλωνίτη Σωκράτη 
και ορθοπεδικό τον Τουραμανίδη Νικόλαο, βρεθήκαμε 

στον Ακροπόταμο του δήμου Παγγαίου στο νομό Καβά-
λας όπου εξετάστηκαν 18 άτομα από τον καρδιολόγο και 
20 άτομα από τον ορθοπεδικό.

Στις 19 Απριλίου, με γιατρό τον Ούντα Χατέμ Παύλο, κα-
θώς και με νοσηλεύτρια και διοικητικούς, επισκεφτήκαμε 
το 12ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής όπου εμβολιάστη-
καν 42 παιδιά με 57 εμβόλια TETRAVAC, MMR, VAQTA, 
PENTAVAC, VARIVAX. Για τη συγκεκριμένη αποστολή δό-
θηκαν συνεντεύξεις στις εφημερίδες της Κομοτηνής.

Στις 24 του μήνα, πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός ατό-
μων σε απεξάρτηση στο ΚΕΘΕΑ Κιβωτός από τη γιατρό 
της Οργάνωσης Παπαδοπούλου Μαρία. 

Δόθηκαν 2 συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς και συ-
γκεκριμένα στη Δέλτα τηλεόραση Αλεξανδρούπολης και στην 
Πρωϊνή Καβάλας. Ενημερώθηκε το τηλεοπτικό κοινό για τις 
δράσεις της Οργάνωσης πανελλήνια, για τις δράσεις του εξω-
τερικού και τις αποστολές του παραρτήματος της Καβάλας.

Καθημερινή είναι η συμμετοχή γιατρών και νοσηλευτών 
της Οργάνωσης στο κοινωνικό ιατρείο-φαρμακείο Καβά-

λας. Κατά τον μήνα Απρίλιο εξετάστηκαν 170 ασθενείς και 
χορηγήθηκαν φάρμακα αξίας 5.300 ευρώ. 

Κατά τον μήνα Απρίλιο από τα γραφεία του παραρτήμα-
τος χορηγήθηκαν φάρμακα σε άπορους και ανασφάλι-
στους ασθενείς, καθώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά. Οι 
εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν από γιατρούς της Οργά-
νωσης και από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Από τις 25 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη, έως τις 29 Απριλίου, 
Μ.Δευτέρα, χορηγήθηκε περίπτερο από το δήμο Καβά-
λας στην πλατεία Καπνεργάτη όπου οι συμπολίτες μας εί-
χαν την ευκαιρία να αγοράσουν προϊόντα της Οργάνωσης, 
καθώς και λιχουδιές και δημιουργίες που ετοίμασαν τα μέ-
λη μας. Συγχρόνως έγινε διανομή ενημερωτικού υλικού.

Τέλος, το ίδιο χρονικό διάστημα στα γραφεία της Οργάνω-
σης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τροφίμων προκει-
μένου να διανεμηθούν σε άπορες οικογένειες της πόλης. 
Αρωγοί στη δράση μας αυτή ήταν ο σύλλογος «Ιχνηλάτες» 
και «YOG» Καβάλας που προσέφεραν μέρος των τροφί-
μων. Η δράση αυτή καλύφθηκε τηλεοπτικά.

εδρο και το Δ.Σ., τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για 
τη συνεχή συμπαράσταση. Στην παραλαβή των εμβολίων 
παρευρέθηκαν η κα Χαχαμίδου και ο κος Μέγας. Ευχαρι-
στούμε, επίσης, την Ελληνική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής-
Παράρτημα Βορ. Ελλάδας για τη χρηματική χορηγία με 
σκοπό την αγορά παιδικών εμβολίων, όλους τους ιδιώτες 
για τις δωρεές εις μνήμην των εκλιπόντων Χρήστου Γαργα-
βάνη και Βαλέριου Παϊπέτη και βέβαια όλους τους φίλους 
της Οργάνωσης που μας στήριξαν και αυτόν τον μήνα.

Συμμετείχαμε με εθελοντές για τη διάθεση ενημερωτι-
κού υλικού της Οργάνωσης στο 43ο Συμπόσιο Παιδιατρι-
κής Εταιρείας Βορ. Ελλάδας που έλαβε χώρα στις 26 & 27 
Απριλίου στο ξενοδοχείο Porto Palace.

Συγκεντρώσεις φαρμάκων πραγματοποιήθηκαν για την 
ενίσχυση των Πολυϊατρείων μας στην Φιλιππιάδα Πρεβέζης 
και στον Κορινό Πιερίας. Εθελόντριες της Οργάνωσης, κά-
τοικοι των 2 περιοχών, παρευρέθησαν στις συγκεντρώσεις 
και ενημέρωσαν για το έργο μας. Επίσης, ο σύλλογος «Δε-
σμός» πραγματοποίησε συλλογή φαρμάκων για την υποστή-
ριξη μας κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου «Μ. Αλέξαν-
δρος» στις 21 Απριλίου στην Λεωφ. Νίκης, όπου η συμμετο-
χή των Θεσσαλονικέων ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 

Η κα Χαχαμίδου παρευρέθηκε σε συνάντηση του Γερ-
μανικού Προξενείου, η οποία σκοπό είχε τη συζήτηση και 
ανάλυση προτάσεων αποδοχής προσφορών που υπάρ-
χουν από Γερμανία για τοπικές ΜΚΟ που ασχολούνται με 
κοινωνικά και ιατρικά ζητήματα.

Ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο 17ο Δημοτικό Βό-
λου από την κα Άννα Σελίδου. Αντίστοιχα, σε μαθητές των 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» από την 
κα Τατσίδου, σε μαθητές της Β’ Λυκείου της Αμερικάνικης 
Γεωργικής σχολής απ΄ την κα Σελίδου για τη δράση μας 
και τον εθελοντισμό και από τον κο Φτίκα για τις επιπτώσεις 
του καπνίσματος, στο ΕΠΑΛ Αγ. Αθανασίου από τους εθε-
λοντές κο Γεωργιάδη και κα Γραμμαλίδου, στο δημοτικό 
σχολείο της Ευκαρπίας-Κιλκίς από τις εθελόντριες κα Αζο-
ρίδου και την κα Γραμμαλίδου, στο 4ο Νηπιαγωγείο Ωραιο-
κάστρου από την κα Τατσίδου και σε σπουδαστές των ΙΕΚ 
ΑΚΜΗ από την κα Γκαρανέ και από την δερματολόγο κα 
Παρασκευά για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.

Τριάντα πέντε παιδιά του 1ου νηπιαγωγείου Φοίνικα επι-
σκέφτηκαν το Πολυϊατρείο με τις δασκάλες τους για να 
μας φέρουν γάλατα εβαπορέ και φάρμακα που συνέλεξαν 
για να μας βοηθήσουν. Ενημερώσαμε για το έργο μας τα 
παιδιά, που μας χάρισαν ενέργεια και συγκίνηση με τα λό-
για, τις φωνούλες και τις ιδιαίτερες ζωγραφιές τους.

Η κα Τατσίδου είχε συναντήσεις με την ΧΑΝΘ και εκπρο-

σώπους άλλων ΜΚΟ της πόλης, με σκοπό τη δικτύωση και 
την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, ενώ συνέ-
χισε με την βοήθεια εθελοντών την καταγραφή ιστορικών 
για την έρευνα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου, σχετικά με 
την πρόσβαση στην Υγεία. 

Ιδιαίτερα αυξημένες οι ενέργειες και οι επαφές μας 
για την πραγματοποίηση πολυθεματικής ημερίδας τον μή-
να Οκτώβριο με την υποστήριξη της Ελ. Γαστρεντερολο-
γικής Εταιρείας-Παράρτημα Μακεδονίας, υπό το συντονι-
σμό του γιατρού μας κου Κοκοζίδη.

Μεγάλη ποσότητα τροφίμων λάβαμε από το Διαβαλκα-
νικό Ιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, την διοίκηση του οποί-
ου ευχαριστούμε θερμά, καθώς και βρεφικό γάλα απ΄ τον 
Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Επίσης, ποσότητες φαρμάκων λάβαμε από το Βέλγιο και 
την Γερμανία, από την εθελοντική δράση πολιτών Σιάτιστας, 
απ΄ τον σύλλογο εθελοντών Σουρωτής, απ΄ τον Ερυθρό 
Σταυρό, από το Ξενοδοχείο ΜΙΝΕΡΒΑ, από τους Ιερούς 
Ναούς Αγίου Μηνά, Τριών Ιεραρχών και Άγιου Βασιλείου, 
από το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης, από 
το Δημοτικό Ιατρείο Πλατύ-Ημαθίας, από το Νοσοκομείο 
Γιαννιτσών, από το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου, από το 
1ο Δημοτικό Λητής, από την εταιρεία NOVATRUST, απ΄ την 
εταιρεία ΙSS και βέβαια από πλήθος φαρμακείων και ιδιω-
τών τους οποίους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.

Τον αριθμό των 1.800 ασθενών καταγράψαμε αυτόν το 
μήνα, ενώ προστέθηκαν στους κόλπους του Πολύϊατρείου 
5 νέοι γιατροί, γράφτηκαν 27 νέα μέλη και συνολικά ενερ-
γοποιήθηκαν περίπου 120 εθελοντές. Νέοι γιατροί, επίσης, 
προστέθηκαν στην ομάδα εντός και εκτός πολυϊατρείου, 
αγγίζοντας πλέον τους 93.

Εγκάρδιες ευχές σε όλα τα μέλη και τους φίλους της 
Οργάνωσης για Καλό Πάσχα!


