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ποδηλατοδρομία 
ENOUGH!/ΑΡΚΕΤΑ!
Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2013, οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποίη-
σαν Ποδηλατοδρομία, με αφετηρία την Πλατεία Συντάγματος και τερ-
ματισμό το Πάρκο Φλοίσβου, στα πλαίσια στήριξης του προγράμμα-
τος ENOUGH!/ΑΡΚΕΤΑ! που υλοποιούν σε συνεργασία με το Ελλη-
νικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Σκοπός του προγράμματος 
ENOUGH!/ΑΡΚΕΤΑ!  είναι η  προώθηση  της ανοχής στη διαφορετι-
κότητα και πρόληψη της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα. Οι Γιατροί του 
Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά όλους όσοι συμμετεί-
χαν στην ποδηλατοδρομία και στήριξαν την δράση αυτή.
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Γράμμα προς τα μέλη και τους φίλους

Αγαπητοί μου φίλοι και συνάδελφοι, μετά την εκλογή του 
νέου Δ.Σ., κάτω από την τιμή και το βάρος της επιλογής 
μου ως πρόεδρος της οργάνωσης, νιώθω την ανάγκη να 
απευθυνθώ σε σας που είστε η πεμπτουσία των Γιατρών 
του Κόσμου: τους εθελοντές.

Η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο της οικονομικής αλλά και 
της κοινωνικής κρίσης της Ευρώπης και οι πολίτες της 
βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις. Οι συνθήκες που 
δουλεύουμε είναι πια πολύ διαφορετικές. Οι άνθρωποι 
που μας στήριζαν οικονομικά, τώρα ζητούν την βοήθειά 
μας. Και από την άλλη οι απαιτήσεις για δράση είναι πια 
πολύ περισσότερες.

Μέσα σ αυτό το διάστημα επαναπροσδιορίσαμε τους 
στόχους της οργάνωσης και τις αιχμές της δράσης μας:

1. Παιδί: ΟΛΑ τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία και 
την πρόληψη. ΟΛΑ τα παιδιά έχουν δικαίωμα στο εμβό-
λιο και στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. 

2. Γυναίκα και κύρια έγκυος γυναίκα: Παρακολού-
θηση πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον τοκετό για ένα 
χρόνο.

Οι παραπάνω στόχοι μας θα υλοποιηθούν με τις κινητές 
μας μονάδες, τα πολυιατρεία μας, τα προγράμματα των 
εμβολιασμών.

3. Οι ηλικιωμένοι, που οδηγούνται στην αναξιοπρέπεια 
και την εξαθλίωση, στόχος που υλοποιείται μέσα απ την 
δουλειά μας στο πρόγραμμα ΤΙΜΑ

4. Η ρατσιστική βία, που παίρνει πρωτοφανείς διαστά-
σεις και που στα θύματά της παρέχουμε ιατρική, νομική 
και ανθρωπιστική στήριξη, καθώς και καταγραφή και κα-
ταγγελία με το πρόγραμμα ENOUGH.

5. Η συμπαράστασή μας στους πρόσφυγες, με την 
δουλειά μας στα Κέντα Υποδοχής Προσφύγων

Αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν παρά 
μόνο με πολλή δουλειά, προγραμματισμό και έμπνευση. 
Έμπνευση που στηρίζεται σ αυτούς που εργάζονται στην 
οργάνωση και καταθέτουν ψυχή. Προσπάθεια που στηρί-
ζεται στην ακούραστη προσφορά των εθελοντών. Γι αυ-
τό οι εθελοντές μας φιλοδοξούμε να έχουν εκπαίδευση, 
ενημέρωση, να συμμετέχουν στις δράσεις της οργάνω-
σης με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, για την κα-
λύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων και του χρόνου τους.

Σαν πρόεδρος της οργάνωσης οφείλω να βρίσκομαι κο-
ντά στους ανθρώπους της, σε όλες τις δράσεις της, κο-
ντά σ αυτούς που μας χρειάζονται και αυτός θα είναι ο δι-
κός μου προσωπικός στόχος.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

Λιάνα ΜαÀλλη

 Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου 
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Δράσεις Μαΐου
αθηνα

Στις 13 Μαΐου η Κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα των Για-
τρών του Κόσμου «Ίρις», πλήρως εξοπλισμένη και με εξει-
δικευμένο ιατρικό προσωπικό, παρείχε δωρεάν οφθαλμο-
λογικό έλεγχο στους κατοίκους του Δήμου Φυλής, που 
δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Το πρόγραμμα 
υποστηρίζεται από την Novartis.

Στις 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο 14ος υπερμαραθώνιος 
αγώνας δρόμου «Ευχίδειος άθλος», υπό την αιγίδα της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με τους δήμους 
Θηβαίων, Λιβαδειάς, Διστόμου-Αντίκυρας-Αράχοβας και Δελ-
φών όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 100 αθλητές. Την 
ιατρική κάλυψη στον αγώνα παρείχαν οι Γιατροί του Κόσμου. 

Το διήμερο 11-12 Μαΐου η κινητή Παιδιατρική Μονάδα 
των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμβο-
λιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, κα-
θώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 158 παιδιά από-
ρων και ανασφάλιστων δημοτών της Ελευσίνας στο «Κέ-
ντρο Αγάπης Ελευσίνας». Τη δράση αυτή συνδιοργανώ-
νουν από κοινού η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 31 Μαΐου, οι εργαζόμενοι της εταιρείας SANTOZ-
Novartis, με αφορμή τη φετινή «Ημέρα Εθελοντικής Κοι-
νωνικής Προσφοράς», προσέφεραν εθελοντική εργασία 
στην οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου στην Αθήνα και 
συγκεκριμένα βοήθησαν στο καθαρισμό και στην τοποθέ-
τηση εξοπλισμού επίπλων ενός 5όροφου κτιρίου, που θα 
φιλοξενεί καθημερινώς 50 άστεγους συμπολίτες μας. Πα-
ράλληλα ένα άλλο κλιμάκιο της εταιρίας Νovartis, αποτε-
λούμενη από 23 εθελοντές, προσέφερε μια ευχάριστη εκ-
δρομή στα παιδιά του Ξενώνα στο Αναρριχητικό Πάρκο. Οι 
Γιατροί του Κόσμου ευχαριστούν θερμά όλους τους εργα-
ζόμενους που συμμετείχαν εθελοντικά για τη πολύτιμη βο-
ήθεια και στήριξη στο έργο των ΓτΚ.

Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε το 13ο Επιστημονικό 
Συνέδριο Φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών 
όπου συμμετείχαν οι Γιατροί του Κόσμου με παρουσίαση 
της δράσης της Οργάνωσης από τον Γενικό Γραμματέα 
των Γιατρών του Κόσμου κ. Νικήτα Κανάκη.

Επίσης, στις 31 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε από την οργά-
νωση TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD), διεθνές συ-
νέδριο με θέμα: «Πώς εγγυόμαστε την πρόσβαση στα φάρ-
μακα στην Ελλάδα;» στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στην Αθήνα, με την υποστήριξη του ευρωβουλευτή 
Νίκου Χρυσόγελου, των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας και 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Εκπρόσωπος των Γιατρών του 
Κόσμου ήταν ο κ. Γεώργιος Κασσάρας, μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου, επιστημονικός δι-
ευθυντής του Ανοιχτού Πολυιατρείου των ΓτΚ.

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλλη-
λα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο ιατρι-
κό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν γυναικο-
λογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογικό έλεγχο, 
παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Απριλίου, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είχε ως εξής: 
Α)  9-12 ΜαÀου επισκεφθήκαμε τη Κεφαλονιά όπου εξετά-

στηκαν 288 άτομα. 
Β)  10-12 ΜαÀου επισκεφθήκαμε τη Σκύρο όπου εξετάστη-

καν 235 άτομα. 
Γ)  18-23 ΜαÀου επισκεφθήκαμε τους Λειψούς, την Λέρο 

και την Πάτμο όπου εξετάστηκαν 517 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.

Στις 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε διάλεξη στα γραφεία των 
Γιατρών του Κόσμου με θέμα «Ιατρική Δεοντολογία – Ποινι-
κή και Αστική Ευθύνη Έλληνα γιατρού», στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας των Γιατρών του Κόσμου με το Σύλλογο Φοιτη-
τών Ιατρικής (Helmsic). Ομιλητής ήταν ο γιατρός – χειρουρ-
γός κος Γεώργιος Κασσάρας, μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου των Γιατρών του Κόσμου, επιστημονικός διευθυ-
ντής του Ανοιχτού Πολυιατρείου και τακτικό μέλος του πει-
θαρχικού συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Ph
ot

o:
 Γ
τΚ

Ph
ot

o:
 Γ
τΚ

Ph
ot

o:
 Γ
τΚ

Ph
ot

o:
 Γ
τΚ

Ph
ot

o:
 Γ
τΚ

Ph
ot

o:
 Γ
τΚ



www.mdmgreece.grΣκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα

Newsletter#13
θΕΣΣαΛΟνΙΚη

Στο Παράρτημα Θεσσαλονίκη και τον Μάιο συνεχίζου-
με τις προσπάθειες για την μετεγκατάστασή μας. Η συνε-
χής αύξηση στην προσέλευση των ασθενών, καθώς και οι 
περιορισμένες δυνατότητες του γραφείου και Πολυϊατρείου 
μας στην Ι. Δραγούμη 65 δυσχεραίνουν καθημερινά όλο και 
περισσότερο τις προσπάθειές μας να ανακουφίσουμε τους 
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Αυτόν το μήνα κάναμε 
αναφορές σε ήπιους τόνους για το θέμα σε τοπικά ΜΜΕ.

Ο Γάλλος Γερουσιαστής, κος Louis Duvernois και η επίτρο-
πος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκλογές των Γάλλων 
στην Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο, κα Nelly Muller, συνοδευό-
μενοι απ΄ τον Γάλλο Πρόξενο στην Θεσσαλονίκη κο Cristophe 
Le Rigoleur μας έκαναν την τιμή να επισκεφτούν το γραφείο 
μας, να ξεναγηθούν και να ενημερωθούν εκτενώς για τη δρά-
ση μας στην πόλη και εν γένει στην Ελλάδα, δείχνοντας εντυ-
πωσιασμένοι απ΄ το έργο μας και από τη συγκινητική βοήθεια 
των απλών ανθρώπων προς την Οργάνωση μας. 

Δεχτήκαμε, επίσης, την επίσκεψη Νορβηγών εκπροσώ-
πων της Πρεσβείας και του Ελληνικού Υπουργείου Δημό-
σιας Τάξης μετά την υλοποίηση συνεδρίου για τις υποδο-
μές υποδοχής μεταναστών και κυρίως αιτούντων πολιτικό 
άσυλο. Το συνέδριο παρακολούθησαν κα Τατσίδου και τις 
δύο ημέρες και η κα Σελίδου την δεύτερη.  Οι εκπρόσω-
ποι από τη Νορβηγική πρεσβεία κατά την μία ώρα παραμο-
νής τους στο γραφείο μας ξεναγήθηκαν και ενημερώθη-
καν εκτενώς για τη δράση μας, δείχνοντας τεράστιο ενδια-
φέρον και ενθουσιασμό με τη δουλειά μας.

Το κάλεσμα του Γαλλικού Ινστιτούτου με σκοπό την στή-
ριξη της Οργάνωσής μας δέχτηκαν με χαρά τα Εκπαιδευ-
τήρια Μαντουλίδη και το Ευρωπαϊκό Προσχολικό Κολλέ-
γιο, φέρνοντας παιδιά να παρακολουθήσουν την παιδική 
θεατρική παράσταση της αξιόλογης κας Ελένης Ρούσκα. 
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Συγκέντρωση φαρμάκων πραγματοποιήθηκε για δύο 
ημέρες στην Τσιμισκή με Ικτίνου από τους φοιτητές του 
CITY COLLEGE με σκοπό την ενίσχυση του Πολυϊατρείου 
μας. Πλήθος πολιτών προσέφεραν φάρμακα, ενώ το κολ-
λέγιο κατέβαλλε τεράστιες προσπάθειες να κοινοποιήσει 
τη δράση μας και να ευαισθητοποιήσει το κοινό της πόλης.

Το Διαδραστικό Μουσείο Παραδοσιακού Παιχνιδιού 
του κου Τσιώνα Γεωργίου και της κας Τζήκα Χρυσής στον 
πολυχώρο NOUVELLE στο Ωραιόκαστρο, αφιέρωσαν τα 
έσοδα της Κυριακής, 26ης Μαίου, αποκλειστικά στην Ορ-
γάνωση μας και τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτήν την 
πρωτοβουλία. Πολλοί γονείς έφεραν τα παιδιά τους να 
γνωρίσουν και να παίξουν με παραδοσιακά, χειροποίητα 
παιχνίδια και να ενισχύσουν το έργο μας, ενώ συγκινητική 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, η κινητή ιατρική μονά-
δα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομαδιαία 
βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία Ομονοί-
ας, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική υπο-
στήριξη σε εξαρτημένα άτομα. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του ΜαÀου, η κινητή ιατρι-
κή μονάδα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», παρείχε σε 
εβδομαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 17:00-20:00- πρωτο-
βάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική και ψυχο-
λογική υποστήριξη σε ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο, 
στις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Προσφέρθηκαν 
χυμοί, νερά, τσάι, τρόφιμα, ενώ σε όσες περιπτώσεις κρίθη-
κε απαραίτητο δόθηκαν υπνόσακοι και κουβέρτες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, επίσης, πραγματοποιή-
θηκε πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή 
του Δήμου Κρωπίας από τους Γιατρούς του Κόσμου με πρω-
τοβουλία του ιατρού Ελευθέριου Ντούνη σε συνεργασία με 
την Δημοτική Επιτροπή Υγείας (Δ.Ε.Υγ.Δήμου Κρωπίας) με 
σκοπό τη δωρεάν προληπτική και διαγνωστική εξέταση των 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της περιοχής που αντι-
μετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για 
οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, με τη συμβολή κινητής 
μονάδας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είχε ως εξής:
Α)  14-15 ΜαÀου: Δημαρχείο Κρωπίας 
Β)  21-22 ΜαÀου: Δημοτικό Γυμναστήριο Αγία Μαρίνα Κρωπίας 
Γ)  28-29 ΜαÀου: ΚΑΠΗ – πολυχώρος Κίτσι 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Μαΐου, 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 Μαΐου, οι Γιατροί του Κό-
σμου μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής», παρείχαν ια-
τροφαρμακευτική 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 το Λιμενι-
κό Σώμα Ελληνικής Ακτοφυλακής για την ουσιαστική και ση-
μαντική συνεισφορά, τόσο του Αρχηγείου ΛΣ / ΕΛ.ΑΚΤ, όσο και 
των πληρωμάτων των πλωτών σκαφών Λ.Σ / ΕΛ.ΑΚΤ. για την 
μεταφορά των μελών της αποστολής από την Πάτμο στους Λει-
ψούς , που πραγματοποίησαν οι ΓτΚ τον Μάιο. Επίσης, θα ήθε-
λαν να ευχαριστήσουν θερμά το ξενοδοχείο «Astir Palace» στη 
Βουλιαγμένη για την ευγενική προσφορά εξοπλισμού και ιματι-
σμού του ξενοδοχείου για το νέο «Υπνωτήριο Αστέγων» που θα 
λειτουργήσει σύντομα. Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν 
να ευχαριστήσουν θερμά τις παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & 
Σχολεία, για την πολύτιμη υποστήριξή τους, το μήνα Μάιο 2013:
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΕΑ 
GRANTS, ASTIR PALACE VOULIAGMENI ATHENS, COCA COLA 
3E, KEFALONIAN LINES, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, AIRTICKETS.
GR, ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥ-
ΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε. , BARILLA HELLAS A.E., 
CANA A.E., ΧΥΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΝΕΡΑ ΖΑΓΟΡΙ, ΚΟΪΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΑ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., SIGMA MEDICAL, FASMAMED, 
ACHILLEAS ACCESSORIES, ΕΔΟΚ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.ΚΙ.Β.ΔΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ, ΔΩΣΕ ΕΛΠΙΔΑ, ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ «ΜΑΖΙ ΝΑ ΤΑ ΦΑΜΕ», ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ. 1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 54Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ήταν η επίσκεψη παιδιών και εθελοντών της ΕΛΕΠΑΠ τους 
οποίους ευχαριστούμε από καρδιάς.

Έκθεση έργων των μαθητών του Αρσάκειου Σχολείου 
εγκαινιάστηκε στις 24 του μήνα και για 15 ημέρες στην γκα-
λερί ΤiNT. Μέρος των εσόδων απ΄ τα έργα που φιλοτέχνη-
σαν τα παιδιά θα τα διαθέσουν στην Οργάνωση μας.

Συνάντηση ιατρών που υποστηρίζουν το πρόγραμμα του 
Ανοιχτού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήσαμε 
αυτόν το μήνα στο Ξενοδοχείο Πέλλα. Οι υγειονομικοί εθε-
λοντές μας, εντός και εκτός Πολυϊατρείου, προσήλθαν να 
γνωριστούμε, να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε από-
ψεις σχετικά με την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Πολυ-
ϊατρείου μας, στο οποίο γι’ αυτόν το μήνα κατεγράφησαν 
περίπου 1.600 επισκέψεις ασθενών. 

Τα ιδιωτικά σχολεία Καλαμαρί και Αδαμάντιος Σχολή 
πραγματοποίησαν τη «Γορτή της Άνοιξης» στο πλαίσιο της 
οποίας συγκεντρώθηκε χρηματικό ποσό για την ενίσχυση 
του έργου μας. Εθελοντές μας στελέχωσαν stand για τη 
διάθεση ενημερωτικού υλικού, ενώ το παρόν για τον ευχα-
ριστήριο χαιρετισμό έδωσε η κα Χαχαμίδου.

Εκδήλωση στις Βρυξέλλες «12 Ώρες για την Ελλάδα» 
πραγματοποιήθηκε στις 9 του μήνα, όπου βρέθηκαν φίλοι 
εθελοντές για την Ελλάδα και με διάθεση ενημερωτικού 
υλικού και προβολή φωτογραφιών και video πρόβαλλαν το 
έργο της Οργάνωσης μας.

Ενημέρωση στα ΙΕΚ Δέλτα πραγματοποιήθηκε από τους 
εθελοντές μας κα Γραμμαλίδου και κο Τσουβάλα, με μεγά-
λη συμμετοχή σπουδαστών.

Ποσότητες φαρμάκων μας χορήγησαν το 1ο Λύκειο Μί-
κρας, το δημοτικό ιατρείο Καλαμαριάς, ο σύλλογος υπαλ-
λήλων ΥΜΑΘ, η εθελοντική δράση πολιτών Σιάτιστας, ο Ια-
τρικός Σύλλογος Μαγνησίας, το 3ο Λύκειο Καλαμαριάς, 
οι υπάλληλοι των κεντρικών γραφείων της ACS και βέ-
βαια πλήθος ιδιωτών και φαρμακείων τους οποίους ευχα-
ριστούμε πάρα πολύ για την συνεχή στήριξη.
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ΚαΒαΛα ΠαΤΡα

Με ξεχωριστές εκδηλώσεις ξεκίνησε ο μήνας Μάιος για 
το παράρτημα της Καβάλας. Την Τετάρτη 8 ΜαÀου, ύστερα 
από πρόσκληση που δεχθήκαμε από τον Μητροπολίτη Φιλ-
λίπων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιο, αρκετά μέλη 
μας παρευρέθηκαν σε εκδήλωση για την παγκόσμια ημέ-
ρα του Ερυθρού Σταυρού. 

Την Τετάρτη 15 Μαΐου παρευρεθήκαμε στην εκδήλω-
ση της λέσχης LIONS σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, 
όπου έγινε αναφορά για τη χορηγία του δευτέρου ορόφου 
στο Πολυιατρείο Περάματος για τη δημιουργία ιατρείων 
και παιδικού σταθμού. Εκφράστηκαν ευχαριστίες από την 
υπεύθυνη του παραρτήματος Γιοβανιού Άννα και η ευχή 
για παντοτινή συνεργασία. Την ίδια ημέρα επισκεφθήκαμε 
με τη γιατρό Παπαδοπούλου Μαρία το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 
και εμβολιάσαμε τα παιδιά που βρίσκονται σε απεξάρτηση. 

Το Σάββατο 25 Μαΐου με καρδιολόγο τον κ. Σιδηρόπου-
λο, ορθοπεδικό τον κ. Σαρίδη, νοσηλευτές και διοικητικούς 
πραγματοποιήσαμε αποστολή στο δήμο Παγγαίου και συ-
γκεκριμένα στο δημοτικό διαμέρισμα Σιδηροχωρίου. Εξε-
τάστηκαν 20 άτομα από τον καρδιολόγο και 23 από τον ορ-
θοπεδικό. Σε όλους τους ασθενείς δόθηκαν οδηγίες και 
συνεστήθη φαρμακευτική αγωγή. 

Την Τετάρτη 29 Μαΐου η καθηγήτρια κα Ψωμά και η κυρία 
Γιοβανιού επισκέφτηκαν το 10ο δημοτικό σχολείο και ενη-
μέρωσαν τα παιδιά για τις δράσεις της Οργάνωσης και τις 
αξίες του εθελοντισμού. Μεγάλη εντύπωση προξένησαν το 
ενδιαφέρον των μαθητών και οι καίριες ερωτήσεις τους.

Αρκετοί ήταν οι γονείς που και αυτόν το μήνα επισκέφθη-
καν το γραφείο του παραρτήματος Καβάλας για να προμη-
θευτούν εμβόλια για τα παιδιά τους, επειδή δεν έχουν πρό-
σβαση στο σύστημα Υγείας.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται δωρεά ηρεμιστι-
κών φαρμάκων τα οποία συγκεντρώνονται στο γραφείο 
του παραρτήματος, στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και 
συγκεκριμένα στην ψυχιατρική κλινική.

Μια από τις σημαντικότερες δράσεις του παραρτήματος 
είναι η συμμετοχή του στο κοινωνικό ιατρείο – φαρμακείο 
Καβάλας. Γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικοί, συμμετέ-
χουν καθημερινά και κατά το μήνα Μάιο εξετάστηκαν 170 
ασθενείς και χορηγήθηκαν φάρμακα αξίας 7500€. 

Την Πέμπτη, 2 Μαΐου, και την Τετάρτη, 8 ΜαÀου, η κοινω-
νική λειτουργός του Ανοικτού Πολυιατρείου της Πάτρας σε 
συνεργασία με τον κ. Κερασιώτη Βασίλη, δικηγόρο του Ελ-
ληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τον κ. Μωυ-
σή Καραμπείδη, δικηγόρο της Ελληνικής Ένωσης για τα Αν-
θρώπινα Διμαιώματα επισκέφθηκαν τον φραουλώνα του 
Βαγγελάτου στην περιοχή της Μανωλάδας προκειμένου να 
καταγραφούν τα άτομα που ήταν παρόντα στο περιστατικό 
ρατσιστικής βίας του εργοδότη τους. Επιπλέον, κατατέθηκε 
πολιτική αγωγή και μηνυτήρια αναφορά. 

Την Τετάρτη 15 Μαΐου, καθώς και στις 22 ΜαÀου στο πλαί-
σιο συνεργασίας με την Μ.Κ.Ο. ΜΕDU η εκπρόσωπος της 
Οργάνωσης Giulia Anita πραγματοποίησε συνεντεύξεις με 
εξυπηρετούμενους της Οργάνωσης. 

Την Τετάρτη 15 Μαΐου η κοινωνική λειτουργός Κυριακο-
πούλου Κωνσταντίνα παρευρέθηκε στο Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Πατρέων και μίλησε για το έργο των Γιατρών 
του Κόσμου και την αναγκαιότητα της συμμετοχής τους 
στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών. Στο πλαίσιο επανα-

συγκρότησης του Σ.Ε.Μ. του Δήμου Πατρέων οι Γιατροί 
του Κόσμου ψηφίσθηκαν από το σώμα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ώστε να συμμετέχουν ενεργά στο Σ.Ε.Μ.

Την Παρασκευή 24 Μαΐου, έπειτα από πρόσκληση που 
λάβαμε από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, συμμετείχα-
με στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών. 

Τη Δευτέρα 27 Μαΐου, φοιτητές/τριες του τμήματος Ιατρικής 
επισκέφθηκαν το Ανοικτό Πολυιατρείο της Πάτρας και τους έγι-
νε ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ιατρό 
Παναγιώτη Χριστοδούλου και τη νοσηλεύτρια Αγγελική Τσα-
γρή. Οι φοιτητές/τριες στο πλαισιο του προγράμματος «ΧΕΙ-
ΡΩΝ» της οργάνωσης Helmsic Πάτρας θα πραγματοποιήσουν 
πρακτική άσκηση έως και τον Αύγουστο του 2013. 

Την Τρίτη 28 Μαΐου οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν 
στο εργαστήριο με θέμα «Ανάπτυξη Δικτύων Μάθησης για 
την αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας στο σύνολο 
των ΣΕΜ της χώρας», έπειτα από πρόσκληση που λάβαμε 
από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού. 

Την Τρίτη 28 Μαΐου, η κοινωνική λειτουργός Κυριακο-
πούλου Κωνσταντίνα συμμετείχε στη συνέντευξη τύπου 
που δόθηκε στα Γιαννενα στο ξενοδοχέιο Grand Serai, στο 
πλαίσιο του πανελληνίου προγράμματος ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του ελληνικού κοινού γύρω από τα σο-
βαρά οφθαλμολογικά νοσήματα, «Μαζί βλέπουμε την ζωή 
ομορφότερη» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την  
φαρμακευτική εταιρεία Novartis.

Την Τετάρτη 29 Μαΐου, προπτυχιακοί Κοινωνικοί Λειτουρ-
γοί του ΑΤΕΙ Πάτρων επισκέφθηκαν το Ανοικτό Πολυια-
τρείο της Πάτρας και ενημερώθηκαν για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες και το ρόλο της κοινωνικής υπηρεσίας από την 
κοινωνική λειτουργό Κυριακοπούλου Κωνσταντίνα. 

ΧανΙα
Μετά από πολλές σκέψεις και συζητήσεις το αποφασί-
σαμε. Κλείσαμε το Πολυιατρείο μας για δυό βδομάδες, προ-
κειμένου να το ανακαινίσουμε. Το είπαμε και το κάναμε. Οι 
εθελοντές και οι εθελόντριες έβαλαν πλάτη και στις 13 ΜαÀ-
ου ανοίξαμε το καινούργιο πιο λειτουργικό ιατρείο μας. Ο κό-
σμος μας, άνεργοι, ανασφάλιστοι και μετανάστες μας περί-
μενε, με αγωνία μιας και αποτελούμε την τελευταία του λύση 
σε προβλήματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Στις 15 Μαΐου βρεθήκαμε ως παρατηρητές γιατροί στο 
γήπεδο του Ταυρωνίτη, όπου διεξαγόταν το 2ο τουρνουά 
μπάσκετ αλληλεγγύης. Το τουρνουά διοργάνωσε ο Δήμος 
Πλατανιά με την εθελοντική συμμετοχή 28 ομάδων. Σκο-
πός του τουρνουά ήταν η συλλογή δωρεών, ρούχων και 
φαρμάκων που θα διανεμηθούν από τους διοργανωτές 
στις εθελοντικές οργανώσεις της πόλης και από εκεί σε 
όλους όσους τα έχουν ανάγκη .

Στις 24 Μαΐου οι εθελοντές Μουλουδάκη Ελευθερία και 
Διονυσόπουλος Γεώργιος βρέθηκαν στο Ρέθυμνο, όπου 
στο πλαίσιο θεματικού εργαστηρίου που οργανώθηκε από 
το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία» 
παρουσίασαν το θέμα: «Το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ 

των ασθενών του Πολυιατρείου». Για να πετύχουμε τη σω-
στή κατάσταση των ασθενών μας το τελευταίο εξάμηνο εί-
χαμε διανείμει σε όσους μας επισκέφθηκαν, ερωτηματο-
λόγια για την κατάσταση, προσωπική και οικογενειακή, την 
οποία βιώνει ο καθένας από αυτούς. Έτσι, η τοποθέτηση 
μας στην ημερίδα αυτή υπήρξε καίρια και τεκμηριωμένη.

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

Διανεμήθηκαν κουπόνια τροφίμων σε άπορες οικογένει-
ες σε χωριό του Ηρακλείου και στάλθηκαν τρόφιμα και 
φάρμακα σε άπορες οικογένειες στην Σητεία.

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

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

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