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Μία -ακόμα- ανθρώπινη συνεργασία
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων & Γιατροί του Κόσμου
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Ενώ απολαμβάναμε αχνιστό καφέ έξω από τις σκηνές 
των Γιατρών του Κόσμου, ένα δροσερό κυριακάτικο πρω-
ινό στους πρόποδες του Ολύμπου, την ηρεμία διατάραξε 
ο θόρυβος του ασυρμάτου.

«Όσκαρ Μπράβο από Όσκαρ Άλφα»...

Τα τέσσερα άτομα της ομάδας κοιταχτήκαμε αστραπι-
αία μεταξύ μας και καταλάβαμε ότι η «δράση» είχε μόλις 
ξεκινήσει, αφού αυτό ήταν το σύνθημα για ιατρική βοή-
θεια στο πρόγραμμα «Ελπίδα 2013» του Σώματος Ελλή-
νων Προσκόπων.

Υπήρχαν δύο τραυματίες πρόσκοποι με διαστρέμματα 
στο βουνό. Αφού φθάσαμε με τον «Ταρζάν», παρωνύμιο 
του τζιπ που δεν έχει χάσει αποστολή των ΓτΚ μέχρι σή-
μερα, περιθάλψαμε τους τραυματίες ώστε να συνεχίσουν 
την ορειβασία. Ενώ παίρναμε μια ανάσα ανάπαυλας, ήρ-

θε και μας πλησίασε μια κυρία από ένα απομακρυσμένο 
χωριό του Ολύμπου. Η οσφυαλγία την ταλαιπωρούσε και-
ρό τώρα και μια κατολίσθηση του κεντρικού δρόμου του 
χωριού είχε καταστήσει την πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια 
απλά απαγορευτική. Τα καλά νέα της θεραπείας της κας 
Ε. γρήγορα διαδόθηκαν, οπότε σχεδόν όλοι οι κάτοικοι 
του χωριού μάς επισκέφτηκαν αναζητώντας την πρόσβα-
ση στο πολύτιμο αγαθό της υγείας, είτε ως θεραπεία είτε 
ως συμβουλή, ενώ παράλληλα η ελληνική φιλοξενία βρή-
κε έκφραση μέσα από τα παραδοσιακά γλυκίσματα, ως 
δείγμα ελάχιστης ευγνωμοσύνης. 

Η χαρά των κατοίκων αυτού του απομακρυσμένου χω-
ριού της Ελλάδας αποτέλεσε και τον θεμέλιο λίθο της συ-
νεργασίας των Γιατρών του Κόσμου με το Σώμα Ελλήνων 
Προσκόπων, με σκοπό την εθελοντική προσφορά στον 
συνάνθρωπο. 

Ελπίδα 2013
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Δράσεις Ιουλίου - Αυγούστου
αθηνα
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Από 1 Ιουλίου οι Γιατροί του Κόσμου βρίσκονται εθελοντι-
κά στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής μεταναστών στο Μερσι-
νίδι της Χίου όπου προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μετανάστες.

Στις 5 Ιουλίου κλιμάκιο των Γιατρών του Κόσμου επισκέ-
φτηκε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιά προκειμέ-
νου να συναντήσουν τον κρατούμενο απεργό πείνας Κώ-
στα Σακκά, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής τους αποστο-
λής. Συναντήθηκαν τόσο με τους θεράποντες γιατρούς 
του απεργού όσο και τον Διευθυντή της κλινικής που έχουν 
την ιατρική ευθύνη του απεργού Σακκά.

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 11 Ιουλίου, η κινητή ιατρική μονάδα «Ρομά» επισκέ-
φθηκε τον καταυλισμό Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο, 
όπου προχώρησε σε παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμό 
των παιδιών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, 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. 

Στις 21 Αυγούστου αντιπροσωπεία των Γιατρών του Κό-
σμου πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πλωτό Ανοικτής Θα-
λάσσης 070, αποτελούμενη από τον κ. Κανάκη Νικήτα, Γε-
νικό Γραμματέα του Δ.Σ. των ΓτΚ, παρουσία του Αρχηγού 
Λ.Σ. Αντιναυάρχου Δημητρίου Μπαντια. Σκοπός της επί-
σκεψης ήταν η δωρεά υγειονομικού υλικού για την κάλυ-
ψη αναγκών των πληρωμάτων των πλωτών περιπολικών 
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τον Αύγουστο οι «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντι-
προσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές 
Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων», 
η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρω-
πίνου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προβαίνει στην έναρξη λει-
τουργίας των Κοινωνικών Δομών του Κοινωνικού Φαρμα-
κείου και του Υπνωτηρίου στην περιοχή της Αθήνας.

Στις 6-7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού 
ελέγχου στην περιοχή Σαβαλίων Ηλίας από τους Γιατρούς 
του Κόσμου με ειδικότητες παθολόγου, παιδίατρου, γυναι-
κολόγου και οφθαλμίατρου. Μια πρωτοβουλία του Αναπτυ-
ξιακού Συλλόγου Γυναικών Σαβαλίων.

Το ίδιο διήμερο πραγματοποιήθηκε η συναυλία «LOW 
BAP», με αφορμή τα 10 χρόνια της 8CTAGON, στο θέατρο 
Χυτήριο (Ιερά Οδός 44, Γκάζι) όπου συγκεντρώθηκαν φάρ-
μακα και τρόφιμα για τις ανάγκες του Πολυιατρείου των 
Γιατρών του Κόσμου στο Πέραμα. Οι Γιατροί του Κόσμου 
θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την εταιρεία 8OCTAGON για 
την πολύτιμη στήριξή της στο έργο των ΓτΚ.

Στις 10-16 Ιουλίου οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του 
Κόσμου, κατάλληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευ-
μένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, πα-
ρείχαν, δωρεάν μεταξύ άλλων, γυναικολογικό έλεγχο, τεστ 
Παπανικολάου, οφθαλμολογικό έλεγχο, παιδιατρικές εξε-
τάσεις και παιδικό εμβολιασμό στην περιοχή των Ιωαννίνων 
και της Πρέβεζας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου & Αυγούστου, 
η κινητή ιατρική μονάδα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυ-
σμό», παρείχε σε εβδομαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 
17:00-20:00- πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε ανθρώπους 
που διαβιούν στο δρόμο, στις περιοχές της Αθήνας και του 
Πειραιά. Προσφέρθηκαν χυμοί, νερά, τσάι, τρόφιμα, ενώ 
σε όσες περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητο δόθηκαν υπνό-
σακοι και κουβέρτες. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου & Αυγούστου, η Κινη-
τή Ιατρική Μονάδα των ΓτΚ, παρείχε σε εβδομαδιαία βάση 
-Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή- με γενικό ιατρό, δερματο-
λόγο και νοσηλευτικό προσωπικό, πρωτοβάθμια ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη στους κρατούμενους του Κέντρου 
Κράτησης Μεταναστών Κορίνθου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου & Αυγούστου οι Για-
τροί του Κόσμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο οι 
οποίοι χρήζουν διεθνούς προστασίας στο νησί της Λέσβου, 

Στις 3-10 Αυγούστου ομάδα των Γιατρών του Κόσμου 
αποτελούμενη από παθολόγο, ορθοπεδικό, φυσίατρο και 
νοσηλευτή, ύστερα από κάλεσμα του Σώματος Ελλήνων 
Προσκόπων, παρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
στους προσκόπους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ελ-
πίδα 2013» στις διάφορες δραστηριότητες της κατασκήνω-
σης στα χωριά της Πίνδου.

Στις 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 
έκθεσης Ζωγραφικής του Γεώργιου Χερουβείμ, στο Βαν-
κούβερ του Καναδά όπου τα έσοδα των πωλήσεων θα δια-
τεθούν για τις ανάγκες των Γιατρών του Κόσμου.
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καθώς και ενημέρωση για τα δικαιώματά τους με βάση την 
ελληνική νομοθεσία. Επιπρόσθετοι στόχοι των Γιατρών του 
Κόσμου είναι η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυ-
ναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι), η διανομή κου-
βερτών και ειδών προσωπικής υγιεινής, η στήριξη των το-
πικών δομών υγείας στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής 
περίθαλψης για τον πληθυσμό όπως επίσης και άλλων ευ-
παθών κοινωνικών ομάδων.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου & Αυγούστου, οι 
Γιατροί του Κόσμου μέσω του προγράμματος «Μήνυμα 
Ζωής», παρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Πο-
λυιατρεία των ΓτΚ στην Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και 
κατ’ οίκον επισκέψεις, ψυχολογική υποστήριξη, και επισιτι-
στικά πακέτα σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε συνθήκες 
ένδειας. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από 
το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις 
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2013:

ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε., ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, IVOCLARVIVADENT, 
Α.ΔΕΡΒΟΣ-Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., CSLBEHRING 
HELLAS, ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε., LOREAL HELLAS A.E., 
HILTON ATHENS, ΓΑΛΑΝΗΣ Α.Ε., ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε., ΣΜΥΡ-
ΔΕΞ Α.Ε., LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 8OCTAGON, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣ-
ΤΕΙΟ A LA CRΘME-ΧΙΟΣ, ΠΑΓΧΙΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΕΑ ΧΙΟΥ, ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΙΟΥ «ΟΜΙΚΡΟΝ», ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙ-
ΟΥ-ΨΑΡΩΝ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΞΕΝΩΝΑΣ Ε.Π.Ψ., 
ΑΚΤΕΙΝ, ΚΑΠΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, LIONS-ΛΕΣΧΗ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ-
ΔΑΣ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΕΙ-
ΡΗΝΗ» ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, A.L.S. HELLAS, ΒΟ-
ΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΡΩΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Κατά το μήνα Ιούλιο και συγκεκριμένα στις 3 Ιουλίου η 
υπεύθυνη του παραρτήματος παρευρέθη σε επιστημο-
νική εκδήλωση του ιατρικού συλλόγου στο ξενοδοχείο 
GALAXY. Θέμα της εκδήλωσης ήταν «Εμβολιαστικές ανά-
γκες παιδιών και εφήβων 2013».

Στις 18 Ιουλίου, με τη γιατρό του παραρτήματος Παπα-
δοπούλου Μαρία, επισκεφθήκαμε το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, 
όπου εμβολιάστηκαν με εμβόλια υπατίτιδας β’ τα άτομα σε 
απεξάρτηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα από τα γραφεία του πα-
ραρτήματος χορηγήθηκαν φάρμακα σε ανασφάλιστους 
ασθενείς, καθώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά. Οι εμβο-
λιασμοί πραγματοποιήθηκαν από γιατρούς της Οργάνω-
σης, από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και από τα Κέ-
ντρα Υγείας Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. 

Στις 25 Ιουλίου έγινε χορηγία εμβολίων HBVAX PRO, τα 
οποία επρόκειτο να λήξουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβά-
λας, στο κοινωνικό ιατρείο – φαρμακείο Καβάλας και στο Ια-
τροκοινωνικό Κέντρο Χρυσοχωρίου για εμβολιασμό ROMA.

Καθημερινή είναι η παρουσία εθελοντών της Οργάνω-
σης στο κοινωνικό ιατρείο – φαρμακείο Καβάλας. Κατά το 
μήνα Ιούλιο εξετάστηκαν 164 ασθενείς και χορηγήθηκαν 
φάρμακα αξίας 4974,00€.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου φοιτητές ιατρικής στo 
πλαίσιo του προγράμματος ΧΕΙΡΩΝ πραγματοποίησαν την 
πρακτική τους άσκηση.

Τον Ιούλιο, ξεκίνησε να λειτουργεί καθημερινά το Παιδια-
τρικό Τμήμα εντός του Ανοικτού Πολυιατρείου της Πάτρας. 

Η ομάδα του Ανοικτού Πολυιατρείου των Γιατρών του 
Κόσμου έδωσε συνέντευξη στο διαδικτυακό ειδησεογρα-
φικό portal www.spirospero.gr, αναφορικά με την Οργά-
νωση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ανοικτού Πολυι-
ατρείου των Γιατρών του Κόσμου στην Πάτρα. 

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου, η παιδίατρος Αργυρώ Λιόλι-
ου και η κοινωνική λειτουργός του Ανοικτού Πολυιατρείου 
της Πάτρας παρευρέθησαν στο Συμβούλιο Ένταξης Μετα-
ναστών του Δήμου Πατρέων και μίλησαν για τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν οι μεταναστευτικές κοινότητες που 
ζουν στην Πάτρα, αλλά και για τη δημιουργία του Παιδιατρι-
κού Τμήματος εντός του Πολυιατρείου. 

Το Σάββατο 24 Αυγούστου, η κοινωνική λειτουργός Κυ-
ριακοπούλου Κωνσταντίνα παρευρέθηκε στο 2ο Αντιρατσι-
στικό Φεστιβάλ Ναυπάκτου, έπειτα από πρόσκληση που 
λάβαμε από την μηνιαία free press της Ναυπάκτου “in fact”. 

Το Σάββατο 31 Αυγούστου, το Α.Ο. Πάτραι 2008 θέλο-
ντας να τιμήσει τον ένα χρόνο παρουσίας των Γιατρών του 
Κόσμου στην Πάτρα διοργάνωσε φιλικό ποδοσφαιρικό 
αγώνα με την Αχαϊκή Α.Ε. στο γήπεδο Da Luz.

Την 1η Ιουλίου, η εθελόντρια Μουλουδάκη Ελευθερία 
βρέθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στην εσπερίδα 
κατά την οποία υπεύθυνοι από τον ΟΚΑΝΑ μίλησαν για 
τη δράση του, τα δέκα χρόνια που λειτουργεί στα Χανιά. 
Ο υπεύθυνος ψυχίατρος έκανε ειδική μνεία στη βοήθεια 
που προσφέρει στο Κέντρο η Οργάνωσή μας χορηγώντας 
ανελλιπώς φάρμακα, που σήμερα λόγω των συνθηκών δε 
μπορούν να προμηθευτούν από αλλού.

Στις 3 Ιουλίου, έγινε η καθιερωμένη γιορτή για τη λήξη της 
σχολικής χρονιάς του ωδείου ARS MUSICA. Μικροί δεξιο-
τέχνες πολλών και διαφορετικών μουσικών οργάνων, παι-
διά που εκφράζονται μέσα από τη μουσική, τις νότες αλλά 
και το χορό, μας ταξίδεψαν όχι μόνο με τη φρεσκάδα της 
φωνής, τους ήχους της κιθάρας, των ντραμς και του ακορ-
ντεόν, αλλά και με το γέλιο, την παιδικότητα και την αθωό-
τητα τους...την αθωότητα που σε αφοπλίζει. Ήμαστε εκεί 
σ’ αυτήν τη χαρούμενη γιορτή, καμαρώνοντας τα νιάτα και 
τους ανθρώπους που τη διοργάνωσαν και που για άλλη μια 
χρονιά προσέφεραν τα έσοδα της εκδήλωσης, φάρμακα, 
τρόφιμα και χρηματικά ποσά για τις ανάγκες της Οργάνω-
σης και του Πολυϊατρείου Χανίων.

Ο αθλητισμός και η αλληλεγγύη σε μια αρμονική συνύ-
παρξη... Αθλητές, σωματεία, χορηγοί έδωσαν το δεύτε-
ρο ραντεβού τους φέτος στο κλειστό στάδιο του Ταυρωνί-
τη, στο Τουρνουά Μπάσκετ Αλληλεγγύης που έληξε την Κυ-
ριακή 21 Ιουλίου, με νικητές τους βετεράνους του Ναυτικού. 
Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, πέρα από την αγωνιστικότη-
τα, τα τρίποντα και τις νίκες, όλοι συνέβαλαν στη συγκέντρω-
ση φαρμάκων και τροφίμων για τη στήριξη των δράσεων των 
Γιατρών του Κόσμου στην πόλη μας. Οι συνάδελφοι εθελο-
ντές-μέλη των Γιατρών του Κόσμου, Σολάκης, Χαραλαμπά-
κης, Μουλουδάκη, Κακαβελάκη, Διονυσόπουλος και Στρα-
τινάκη, κάλυψαν ιατρικά τους αγώνες, κάνοντας πράξη το 
πιστεύω μας «κανείς μόνος στην κρίση».

Το μήνα Αύγουστο, οι εθελοντές Μουλουδάκη και Διονυ-
σόπουλος επισκέφτηκαν πολύτεκνη οικογένεια στη Σητεία, 
την οποία τους τελευταίους μήνες έχουμε αναλάβει να βο-
ηθούμε και να συνδράμουμε. 

Τους μήνες αυτούς από το τμήμα Χανίων των Γιατρών 
του Κόσμου:

Χορηγήθηκαν φάρμακα για τους κρατούμενους των δύο 
φυλακών της πόλης μας. Τον τελευταίο καιρό το γεγονός 
αυτό έχει γίνει πλέον μόνιμο καθεστώς, αφού κανείς κρατι-
κός φορέας δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση αυτή.

Εξετάστηκαν, κατά τη χρονική περίοδο από 1/7 έως 2/8, 
322 ασθενείς και τους χορηγήθηκε δωρεάν πρωτοβάθμια 
ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. 

Το Πολυϊατρείο μας παρέμεινε κλειστό για το διάστημα 
από 6 έως 20 Αυγούστου.

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

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

Με περίπου 1.500 επισκέψεις ασθενών τέλειωσαν οι δύο 
τελευταίοι μήνες του καλοκαιριού στο Πολυϊατρείο μας στη 
Θεσσαλονίκη, παρ’ όλο που τον Αύγουστο παραμείναμε 
κλειστά για 15 ημέρες. Η πλειοψηφία των εθελοντών μας, 
υγειονομικών και διοικητικών, απουσίασε από την πόλη και 
ευχόμαστε όλο το ανθρώπινο δυναμικό να επανέλθει δρι-
μύτερο απ΄ το φθινόπωρο με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη 
και διάθεση για προσφορά.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
την 24η Ιουλίου και κατόπιν ανάρτησης της απόφασης και 
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενημερωθήκαμε για την δωρεάν παραχώ-
ρηση του 2ου ορόφου του κτιρίου της οδού Παπαρηγο-
πούλου 7 προς την Οργάνωση μας. Εγκάρδιες οι ευχαρι-
στίες και η ευγνωμοσύνη μας προς τον Δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης κο Μπουτάρη Γιάννη και όλους τους συμβούλους 
που μας στήριξαν. Η απόφαση τους αυτή, δικαιώνει τον 
αγώνα μας για επέκταση της δράσης μας και των προσπα-
θειών μας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των 
ανθρώπων που μας έχουν ανάγκη. Το διοικητικό συμβού-
λιο της Οργάνωσης, η συντονιστική επιτροπή του παραρτή-
ματος Θεσσαλονίκης, το προσωπικό και οι εθελοντές μας 
σε όλη την Ελλάδα ευχόμαστε ότι οι γραφειοκρατικές δια-
δικασίες και η προετοιμασία του χώρου δεν θα χρονοτρι-
βήσουν και καλούμε όλα τα μέλη να ενισχύσουν και να βο-
ηθήσουν στην μετεγκατάσταση του γραφείου και του Πο-
λυϊατρείου μας. 

Προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξε-
κινήσαμε, καθώς και εφέτος, από τις 7-15 Σεπτεμβρίου, οι 
Γιατροί του Κόσμου με την ευγενική παραχώρηση και υπο-
στήριξη της ΔΕΗ, θα παρέχουμε δωρεάν προληπτική ιατρι-
κή εξέταση και ενημέρωση στους επισκέπτες της ΔΕΘ, με 
τη λειτουργία 4 ιατρείων, παθολογικού, παιδιατρικού, γυ-
ναικολογικού και οφθαλμιατρικού. Παράλληλα, εφέτος θα 
λειτουργήσει εντός του περιπτέρου χώρος δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών.

Μια από τις μεγαλύτερες γιορτές μπάσκετ που διοργάνω-
σε ποτέ η χώρα μας, το 12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλα-
θοσφαίρισης Βετεράνων, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τις 12 έως τις 21 Ιουλίου. Πε-
ρίπου 200 ομάδες από όλο τον κόσμο και 4.000 αθλητές 
συμμετείχαν στους αγώνες που φιλοξενήθηκαν σε όλα τα 

μεγάλα κλειστά γυμναστήρια της πόλης. Εθελοντές μας με 
ενημερωτικό υλικό βρέθηκαν εκεί, κατόπιν πρόσκλησης των 
διοργανωτών, προωθώντας το έργο της Οργάνωσης μας σε 
χιλιάδες πολίτες από όλο τον κόσμο.

Φάρμακα και εξοπλισμό χειρουργείου δεχθήκαμε, κα-
τόπιν επαφών που έχουμε με ομάδα Ελλήνων φίλων της 
Οργάνωσης μας που διαβιούν στις Βρυξέλλες. Ο κύριος 
και η κυρία Βαρδάκη, με μεγαλοψυχία και αγάπη ενεργο-
ποιούν και αφυπνίζουν συμπολίτες τους στο εξωτερικό, συ-
γκεντρώνοντας χρήσιμο ιατροφαρμακευτικό υλικό για την 
Οργάνωση μας και τους ευχαριστούμε θερμά για άλλη μια 
φορά. Επιπλέον, από το Γυμνάσιο Σοχού συγκεντρώθηκαν 
φάρμακα, από την ομάδα αστυνομικών «Ασπίδα Κοινωνι-
κής Δικαιοσύνης», το σύλλογο «Ασπίδα για το Παιδί», το πε-
ριφερειακό ιατρείο Πλατεού, το Κέντρο Υγείας Αριδαίας, 
το Πολιτιστικό Σύλλογο Χορτιάτη, τον Ιερό Ναό Νέας Πα-
ναγιάς, το κοινωνικό φαρμακείο Ιερού Ναού Αγίου Γεωργί-

ου, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, την εταιρεία Φραγκο-
πανάγου Πούλια & ΣΙΑ ΟΕ, το Κοινωνικό Ιατρείο Δράμας. 
Σημαντική ήταν η συμμετοχή της εθελόντριας μας κας 
Ανανιάδου Φωτεινής στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής που 
στις εκδηλώσεις της περιοχής ενεργοποίησε τους κατοί-
κους, καθώς και του Αρσάκειου Δημοτικού Σχολείου που 
συγκέντρωσε χρήματα από εκδηλώσεις των μαθητών, και 
τέλος του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου που παρέδω-
σε πακέτα τροφίμων σε άπορες οικογένειες με παιδιά που 
υποστηρίζουμε. Την περίοδο αυτή λάβαμε φάρμακα από 
πλήθος φαρμακείων και ιδιωτών από όλη την περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης.

Με εθελοντές μας συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις της γιορ-
τής Μελιού στις 7 Αυγούστου στην Φούρκα Χαλκιδικής.

Θα θέλαμε τέλος, να ενημερώσουμε όλα τα μέλη και 
τους φίλους της Οργάνωσης μας ότι κατά καιρούς επιτή-
δειοι χρησιμοποιούν το όνομα των Γιατρών του Κόσμου για 
ίδιον όφελος. Οι Γιατροί του Κόσμου ανακοινώνουν και πά-
λι με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι ουδέποτε πραγμα-
τοποίησαν ούτε πραγματοποιούν ερανική εκστρατεία πόρ-
τα-πόρτα, είτε για χρηματική ενίσχυση των σκοπών της Ορ-
γάνωσης, είτε για ενίσχυση σε είδη πρώτης ανάγκης. 

Οι Γιατροί του Κόσμου αποκλειστικά δέχονται δωρεές σε 
χρήματα, φάρμακα και τρόφιμα στα Γραφεία τους ή μέσω 
τραπεζικών λογαριασμών για λόγους διαφάνειας. 

Απευθύνουμε θερμή παράκληση σε όλους τους πολίτες 
που τυχόν δεχθούν επίσκεψη κατ’ οίκον από ανθρώπους που 
ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τους Γιατρούς του Κόσμου, να 
ΜΗΝ δίνουν οποιαδήποτε βοήθεια, αλλά να ειδοποιούν την 
άμεση δράση ή να καλέσουν άμεσα στα γραφεία μας.
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