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Υπνωτήριο

Τυφώνας Χαϊάν

Στις αρχές Νοεμβρίου οι Γιατροί του Κόσμου ξεκίνη-
σαν τη λειτουργία του Υπνωτηρίου Αστέγων. Το Υπνωτή-
ριο είναι το πρώτο στην Αθήνα, όπου το κτίριο έχει παρα-
χωρηθεί από τον Δήμο Αθηναίων  και έχει τη δυνατότη-
τα να στηρίζει  τουλάχιστον 50 άστεγους ημερησίως. Ο 
στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά προσωρι-
νού καταλύματος και η παροχή  ψυχοκοινωνικών συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών  ώστε οι ωφελούμενοι να ενδυ-
ναμωθούν και να αναλάβουν την ευθύνη βελτίωσης της 
βιοτικής τους κατάστασης.

Στις 8 Νοεμβρίου ο τυφώνας Χαϊάν έπληξε τις Φιλιππί-
νες με δραματικές και καταστροφικές συνέπειες. Οι Για-
τροί του Κόσμου (Medecins du Monde) βρέθηκαν στο 
πεδίο με ομάδα 19 ατόμων και μετέφεραν  50 τόνους 
αναλωσίμων και ιατρικών ειδών για τη στήριξη 10.000 
ατόμων  για 3 μήνες.

/Φιλιππίνες

Αστέγων
των Γιατρών του Κόσμου
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Δράσεις Νοεμβρίου
αθηνα

Το διήμερο 2-3 Νοεμβρίου, η κινητή Παιδιατρική Μονά-
δα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμ-
βολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους, 
καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 183 παιδιά 
απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας. Τη δράση αυτή συνδιοργανώνουν από κοινού 
η Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Στις 7 Νοεμβρίου, η Πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής κα 
Laura Boldrini επισκέφθηκε τα γραφεία των ΓτΚ στην Αθή-
να. Την κα Boldrini συνόδευε ο Ιταλός πρέσβης στην Ελλά-
δα, κος Claudio Glaentzer, κλιμάκιο συνεργατών της Προ-
έδρου, εκπρόσωποι της Ιταλικής πρεσβείας και εκπρόσω-
ποι ιταλικών ΜΜΕ. Ο λόγος της επίσκεψής της ήταν η συ-
ζήτηση για το θέμα των Προσφύγων στην Ελλάδα με τους 
εκπροσώπους των Γιατρών του Κόσμου - Ελληνική Αντι-
προσωπεία. Στη συζήτηση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν 
επίσης, ο κος Γιώργος Τσαρμπόπουλος, επικεφαλής του 
Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες στην Ελλάδα, ο κος Σπύρος Κουλοχέρης, υπεύθυ-
νος της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβούλιου για 
τους Πρόσφυγες, η κα Ιωάννα Μπαμπασίκα, Πρόεδρος 
της ΜΚΟ Μετάδραση και η κα Μαρία Αθανασίου, μέλος 
του Δ.Σ. της ΜΚΟ Ιατρική Παρέμβαση.
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Στις 27 Νοεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου συνδιοργά-
νωσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτηση με θέμα τις 
«Επιπτώσεις της Κρίσης στην υγεία των παιδιών και των γυ-
ναικών». Η πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, 
κα Άννα ΜαÀλλη εξέθεσε τη σκληρή πραγματικότητα που 
επικρατεί στην Ελλάδα σχετικά με την πρόσβαση των παι-
διών και των γυναικών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την 
ανεπαρκή εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού, 
τις διακρίσεις στην υγεία, τη μαιευτική και τη γυναικολογική 
υγεία. Γιατί η υγεία είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο.

Το διήμερο 23-24 Νοεμβρίου, η κινητή Παιδιατρική Μο-
νάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν 
εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγ-
χους, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών υγείας σε 420 
παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών του Δήμου Αγί-
ων Αναργύρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι εμβολιάστηκαν 137 
παιδιά. Τη δράση αυτή συνδιοργανώνουν από κοινού η 
Vodafone και ο ΣΚΑΪ.

Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, η κινητή ιατρική μονά-
δα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», παρείχε σε εβδο-
μαδιαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 17:00-20:00- πρωτοβάθ-
μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική και ψυχολο-
γική υποστήριξη σε ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο, 
στις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Προσφέρθηκαν 
χυμοί, νερά, τσάι, τρόφιμα, ενώ σε όσες περιπτώσεις κρί-
θηκε απαραίτητο δόθηκαν υπνόσακοι και κουβέρτες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, η κινητή ιατρική 
μονάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδο-
μαδιαία 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 Νοεμβρίου, η Κινητή Ια-
τρική Μονάδα των ΓτΚ, παρείχε σε καθημερινή βάση με γε-
νικό ιατρό, δερματολόγο και νοσηλευτικό προσωπικό, πρω-
τοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους κρατούμε-
νους του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών Κορίνθου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, οι Γιατροί του 
Κόσμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο οι οποί-
οι χρήζουν διεθνούς προστασίας στο νησί της Λέσβου, κα-
θώς 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 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να βρίσκονται εθελο-
ντικά, από την 1η Ιουλίου, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής 
μεταναστών στο Μερσινίδι της Χίου, όπου προσφέρουν ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήρι-
ξη σε μετανάστες.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, οι Γιατροί του 
Κόσμου, μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής», πα-
ρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Πολυιατρεία 
των ΓτΚ στην Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και κατ’ οίκον 
επισκέψεις, ψυχολογική υποστήριξη, και επισιτιστικά πακέ-
τα 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 τις 
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, το μήνα Νοέμβριο 2013:
Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ, JOHNSON & 
JOHNSON HELLAS AEBE, SOLIDAARI, ΟΦΘΑΛΜΟΣ, ΣΜΥΡΔΕΞ 
Α.Ε., ΠΑΝΙΩΡΑΣ Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ, CANA A.E., ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.Φ.Κ., 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, COCA COLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε., COSTA 
DORO HELLAS S.A., BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ 
Α.Ε., ΤΣΙΑΦΚΑΡΗΣ Α.Ε., LIONS, ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΣΥ-
ΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΑΛΗΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, 
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, HELPING HANDS, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ, ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙ-
ΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.ΚΙ.Β.Δ.Α., 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Η Κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα των Γιατρών του Κό-
σμου «Ίρις», πλήρως εξοπλισμένη και με εξειδικευμένο ια-
τρικό προσωπικό, παρείχε δωρεάν οφθαλμολογικό έλεγχο 
σε ηλικιωμένους των ΚΑΠΗ του Δήμου Περιστερίου, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα υποστηρί-
ζεται από την Novartis.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είχε ως εξής:
Α)  5 Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε το 7ο ΚΑΠΗ Δήμου Περι-

στερίου όπου εξετάστηκαν 37 άτομα.
Β)  18 Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε το 2ο ΚΑΠΗ του Δήμου 

Περιστερίου, όπου εξετάστηκαν 32 άτομα.
Γ)  25 Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε το 1ο ΚΑΠΗ του Δήμου 

Περιστερίου, όπου εξετάστηκαν 35 άτομα.

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλ-
ληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπει-
ρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρε-
άν γυναικολογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμο-
λογικό έλεγχο, παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολι-
ασμό καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είχε ως εξής: 
Α) 7-9 Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε τη Θεσσαλονίκη όπου 
εξετάστηκαν 419 άτομα. 
Β) 13-14 Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε την Κέρκυρα όπου 
εξετάστηκαν 252 άτομα. 
Γ) 20-22 Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε την Πάτρα όπου εξε-
τάστηκαν 225 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.

Ph
ot

o:
 Γ

τΚ
Ph

ot
o:

 Γ
τΚ

Ph
ot

o:
 Γ

τΚ



www.mdmgreece.grΣκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα

Newsletter#18
πατραθεσσαλονικη

Σχεδόν 1.300 επισκέψεις ασθενών δεχτήκαμε το μήνα 
Νοέμβριο στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης. Ελλεί-
ψει εμβολίων, δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να εξυ-
πηρετήσουμε όλα τα παιδιά που χρειάζονταν εμβόλια και 
πραγματοποιήσαμε μόνο 89 εμβολιασμούς.

Ανταποκρινόμενη στην έκκληση μας για ενίσχυση, στα 
τέλη του μήνα η εταιρεία ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ευγενώς χο-
ρήγησε 90 παιδικά εμβόλια στην Οργάνωση μας και οφεί-
λουμε να εκφράσουμε τις θερμότερες και ειλικρινέστε-
ρες ευχαριστίες μας για αυτή την προσφορά, ευγνωμονώ-
ντας την διοίκηση, την οικονομική διεύθυνση και το τμήμα 
marketing της εταιρείας για τη συνεργασία και κυρίως για 
την κατανόηση προς τις προσπάθειες μας για ανεύρεση 
πόρων ώστε να συνεχίζουμε το έργο μας. 

Το πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ υλοποιήθηκε από τις 
7-9 Νοεμβρίου στο Δήμο Μεγάλης Παναγιάς στην Χαλκιδι-
κή. Ενεργοποιήθηκαν συνολικά 8 ιατροί εθελοντές και 5 δι-
οικητικοί εθελοντές και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερ-
μά τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής κο Πυρ-
πασόπουλο για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια, 
καθώς και τους εθελοντές ιατρούς από την Χαλκιδική που 
έσπευσαν να συνδράμουν με τις ιατρικές τους υπηρεσίες. 
Η υποδοχή και η ανταπόκριση των κατοίκων της περιοχής 
ήταν συγκινητική και εξετάστηκαν πάνω από 350 πολίτες.

Ο κος Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος συμμετείχε στο 
TEDx event του Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στις 9 του 
μήνα με μεγάλη επιτυχία, με μια συγκινητική παρουσίαση 
για την ΤΟΛΜΗ. Με την ομιλία του, κέρδισε τις εντυπώ-
σεις όλου του ακροατηρίου, εκπροσωπώντας επάξια την 
Οργάνωση μας.

Κατά τη διάρκεια του μήνα, συμμετείχαμε με 14 εθελο-
ντές που ενημέρωσαν για το έργο μας με stand και προω-
θητικό υλικό στο 27ο Διαβητολογικό Συνέδριο της Ελληνι-
κής Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Συμμετείχαμε, επίσης, σε 2 ημερίδες που διοργάνωσε 
η ΧΕΜ Θεσσαλονίκης, με θέμα «Παθήσεις τρίτης ηλικίας 
και Διατροφή», με Διαβητολόγο και Κλινική Διαιτολόγο, κα-
θώς και στην ημερίδα «Φροντίδα υγείας ασθενούς ή ανα-
πήρου» με Νοσηλεύτρια, όπου με ομιλίες και οπτικό υλικό 
συμβάλλαμε στην εκπαίδευση ανθρώπων που έχουν ανα-
λάβει τη φροντίδα ασθενών στο σπίτι. 

Ο εθελοντής καρδιολόγος μας κ Αυγερινός Χρήστος 
επισκέφτηκε το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσ-
σαλονίκης, όπου εξέτασε και χορήγησε πιστοποιητικά υγεί-
ας σε 40 ανασφάλιστους μαθητές. 

Επίσκεψη πραγματοποίησε, επίσης, η κοινωνική μας λει-
τουργός στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονί-
κης, προκειμένου να ενημερώσει για το πρόγραμμα του Πο-
λυϊατρείου και τις υπηρεσίες μας τους συναδέλφους της για 
παραπομπή περιστατικών, ενώ συνάντηση είχαμε από κοι-
νού στο γραφείο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουρ-

γούς του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και με τον Ξενώνα Κακοποιημένων 
Γυναικών Ευόσμου για αλληλοενημέρωση και συνεργασία. 
Σε ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα λειτουργίας του 
ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Θεσσαλονί-
κης παρευρέθηκε η κα Τατσίδου και ο κος Μέγας.

Σε ραδιοφωνική εκπομπή του Ράδιο Θεσσαλονίκη, του 
ALPHA FM, στην εφημερίδα Μακεδονία, στην εφημερίδα 
Αγγελιοφόρος και στην Δημοτική Τηλεόραση αφιέρωσαν 
ρεπορτάζ για τη δράση και τις ανάγκες μας.

Η μηνιαία συνάντηση των διοικητικών εθελοντών πραγμα-
τοποιήθηκε με σκοπό την επίλυση θεμάτων εντός Πολυϊατρεί-
ου, τη συζήτηση για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του για 
την εξυπηρέτηση των ασθενών και τη γνωστοποίηση του κώδι-
κα συμπεριφοράς των εθελοντών. Η επόμενη συνάντηση, λό-
γω της εορταστικής περιόδου του Δεκεμβρίου, ορίστηκε για 
αρχές Ιανουαρίου, ενώ η συνάντηση των εθελοντών ιατρών 
του Πολυϊατρείου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου.

Η εταιρεία Κ.Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, μέσω του σωμα-
τείου εργαζομένων της, θα πραγματοποιήσει συγκέντρω-
ση φαρμάκων εντός της επιχείρησης με σκοπό την υπο-
στήριξη του Πολυϊατρείου μας. Η συγκέντρωση φαρμά-
κων θα διαρκέσει 1 μήνα και τους ευχαριστούμε θερμά για 
την υποστήριξη.

Προετοιμασία και εργασίες για την έναρξη της εορτα-
στικής περιόδου ξεκινήσαμε από το Νοέμβριο, κατά την 
οποία θα προωθήσουμε είδη της Οργάνωσής μας και χει-
ροτεχνίες εθελοντών σε stand στον Πεζόδρομο της Αγίας 
Σοφίας (πλησίον Τσιμισκή). Θα βρισκόμαστε εκεί απ΄ τις 14 
έως τις 31 Δεκεμβρίου, μεταξύ 10:30-20:30 με εθελοντές 
που θα ενημερώνουν τους πολίτες για το έργο μας. Επιπλέ-
ον, στις 20 Δεκεμβρίου η Οργάνωση μας πανελλαδικά θα 
στήσει και εφέτος το Δέντρο από Γάλα. Στην Θεσσαλονίκη, 
με την συνδρομή των THESSALONISTAS και της ομάδας 
κρουστών του εναλλακτικού θεραπευτικού προγράμματος 
ΑΡΓΩ, περιμένουμε όλους τους φίλους και εθελοντές μας 
να συνδράμουν και να διασκεδάσουν.

Τέλος, μεγάλη ανταπόκριση είχε αυτόν το μήνα η δράση 
«Κασκόλ Party», καθώς εθελοντές, φίλοι, αλλά και ασθε-
νείς της Οργάνωσης ανταποκρίθηκαν φτιάχνοντας και στέλ-
νοντας κασκόλ με σκοπό τη διάθεση τους για την ενίσχυση 
μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς για τη δημιουργικότη-
τα και τη διάθεση να συνδράμουν ο καθείς όπως δύναται!

Ευχαριστούμε θερμά για τις δωρεές φαρμάκων, τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο ‘‘Η ΕΛΠΙΣ’’, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοχώρας-Χαλκιδικής, 
τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Ν. Ελβετίας, το Ιατρικό Διαβαλκανι-
κό Κέντρο Θεσσαλονίκης, την Πρωτοβουλία Κατοίκων Τούμπας, τον 
σύλλογο ‘‘Γνώση & Έμπνευση’’ και βέβαια όλα τα φαρμακεία και 
τους ιδιώτες, κατοίκους Θεσσαλονίκης και περιφέρειας.
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Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, το 3ο Ολοήμερο και Κλα-
σικό Νηπιαγωγείο Πατρών μάζεψε ρούχα για τις ανάγκες 
κάλυψης του Ανοικτού Πολυιατρείου της Πάτρας

Δύο ημέρες αργότερα, στις 10 Νοεμβρίου, εθελόντρια 
των Γιατρών του Κόσμου έτρεξε στο μαραθώνιο της Αθή-
νας στηρίζοντας την Οργάνωση και τη συνεισφορά της σε 
όλη την ανθρωπότητα. Η ίδια τερματίζοντας το μαραθωνιο 
ανέφερε: «Ήρθα σε επαφή με τον εθελοντισμό μέσα από 
πολύ άσχημες στιγμές της ζωής μου. Έμαθα, όμως, μέσα 
από όλη αυτή τη διαδρομή πόσο σημαντικο είναι να βοηθή-
σεις μία μάνα, ένα παιδί, ένα μετανάστη να μπορέσουν να 
επιβιωσουν, να μπορούν να ζούν με αξιοπρέπεια. Ο μαρα-
θώνιος αυτός ήταν για εμένα ένα μεγάλο στοίχημα με τον 
εαυτό μου και όσες φορές ένιωθα να μην εχω δυνάμεις, 
λόγω ενός προβλήματος του ποδιού μου, σκεφτόμουν ότι 
δεν γίνεται να μην τερματισω. Έπρεπε να συνεχίσω για κά-
θε παιδί, για κάθε μάνα, για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά που 
αναζητά την ελπίδα του μέσα από τους Γιατρούς του Κό-
σμου…και δε θα μπορούσαμε να μην είμαστε νικητές! Σας 
ευχαριστώ για την στήριξη και την τιμή που μου κάνετε να 
είστε μαζί μου σε όλη αυτή τη διαδρομή». 

Στις 15 Νοεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση που λάβαμε 
από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού στο πλαίσιο συμμετο-
χής μας στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών παρευρεθή-
καμε στην τέταρτη συνεδρίαση. 

Στις 20 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 
έκθεσης οπτικοακουστικού υλικού των Γιατρών του Κό-
σμου από τον Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, 
στην αίθουσα σεμιναρίων του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκο-
μείου Πατρών, στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων. Την επιμέ-
λεια της έκθεσης είχε ο κος Γιάννης Γιαννακόπουλος, μέ-
λος του Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου. Η έκθεση είχε διάρ-
κεια μία έβδομάδα, ενώ αρκετός κόσμος την επισκέφθη-
κε, γνωρίζοντας και μέσα από το οπτικοακουστικό υλικό τις 
δράσεις των Γιατρών του Κόσμου.

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 η γιατρός Δήμητρα Μήλια, 
η νοσηλεύτρια Αγγελική Τσαγρή και ο μεταφραστής Nijat 
Amarkhel παρευρέθηκαν στα 15α γενέθλια του Δικτύου 
Θεραπευτικών Υπηρεσιών Γέφυρα ΟΚΑΝΑ. 

Ph
ot

o:
 Γ

τΚ
Ph

ot
o:

 Γ
τΚ



www.mdmgreece.grΣκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα

Newsletter#18

χανια

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο των Γιατρών του Κόσμου | Ιδιοκτήτης: Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας Εκδότης: Άννα Μαΐλλη Διευθυντής Σύνταξης: Γιάννης Γιαννακόπουλος Σχεδιασμός: Θοδωρής Βερονίκης Επιμέ-
λεια Κειμένων: Λίλιαν Γλαρού Η ολοκλήρωση του παρόντος δελτίου επιτεύχθηκε με την εθελοντική συνεργασία της Ομάδας Επικοινωνίας των ΓτΚ Αθήνα: Σαπφούς 12, 105 53 Τ: 210.32.13.150, F: 210.32.13.850, 
www.mdmgreece.gr, e-mail: info@mdmgreece.gr Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 65, 546 30, Τ/F: 2310.56.66.41, e-mail:thessaloniki@mdmgreece.gr Κρήτη: Μπόνιαλη 11, 73 133 Χανιά, Τ: 28210.23.110 e-mail: chania@
mdmgreece.gr Καβάλα: Καράνου 13, 65 302, T/F: 2510.227.224 e-mail: kavala@mdmgreece.gr Πάτρα: Καποδιστρίου 92, 26 224, T: 6955.66.56.95, e-mail: patras@mdmgreece.gr
Μέλη Δ.Σ.: Πρόεδρος: Άννα Μαΐλλη Α΄ Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Ανδρούτσος Β΄ Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Πλατιάς Γεν. Γραμματέας: Νικήτας Κανάκης Ειδ. Γραμματέας: Γεώργιος Κασσάρας Ταμίας: Χρήστος Σκολαρίκος Υπ. Δημ. Σχέσε-
ων: Γιάννης Γιαννακόπουλος Μέλη: Ιωάννης Μουζάλας, Γεώργιος Νεοχωρίτης | Tα ενυπόγραφα κείμενα είναι προσωπικές απόψεις και οι ΓτΚ δεν φέρουν καμία ευθύνη

καβαλα

Πλούσιες οι δράσεις του Παραρτήματος Καβάλας κα-
τά το μήνα Νοέμβριο, το οποίο στην προσπάθειά του 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων οι 
οποίες συνεχίζουν να πλήττονται, εντείνει τις δραστηρι-
ότητές του. Οι δράσεις κατά το μήνα αυτό έχουν ως εξής:

Στις 2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε αποστολή στο Δή-
μο Παγγαίου και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Καραβαγγέλη με ορθοπεδικό γιατρό τον κο Νικόλαο Του-
ραμανίδη, ο οποίος εξέτασε 18 ασθενείς και καρδιολόγο 
τον κο Σωκράτη Αυλωνίτη, ο οποίος εξέτασε 22 ασθενείς. 
Στην αποστολή συμμετείχαν νοσηλευτές και διοικητικοί.

Μέσω του Κοινωνικού Φαρμακείου –Ιατρείου Καβάλας 
έγινε χορηγία αναλώσιμων υλικών στο Πουλίδειο Γηροκο-
μείο Καβάλας.

Στις 13 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 
μελών του Παραρτήματος Καβάλας με σκοπό την ενημέ-
ρωσή τους για τις μελλοντικές δράσεις της Οργάνωσης και 
την ενεργοποίησή τους για μεγαλύτερη συμμετοχή.

Μία ημέρα αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου πραγματοποιή-
θηκαν δωρεάν μετρήσεις ζακχάρου, αρτηριακής πίεσης, 
γλυκοζυλιωμένης, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων στο 
Κοινωνικό Φαρμακείο-Ιατρείο. Μετρήθηκαν 43 ασθενείς.

Στις 16 Νοεμβρίου, ο ορθοπεδικός της Οργάνωσης, κος 
Νικόλαος Τουραμανίδης, με τον ιατρικό Σύλλογο διοργά-
νωσε ανοιχτή ημερίδα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας, με θέμα «Κακώσεις αρθρώσεων και 
φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση». Την ημερίδα παρακο-
λούθησαν τα περισσότερα μέλη της Οργάνωσης.

Στις 19 Νοεμβρίου δόθηκαν συνεντεύξεις στο Τηλεοπτι-
κό Κανάλι Center από την Υπεύθυνη του Παραρτήματος 
κα Άννα Γιοβανιού και από την συντονίστρια ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Καβάλας κα Ευ-
αγγελία Οικονομίδου, οι οποίες ενημέρωσαν το Καβαλιώ-
τικο κοινό προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί και να συμμε-
τέχει στον επικείμενο Ραδιομαραθώνιο.

Στις 20 Νοεμβρίου, ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Καβάλας 
και το Ράδιο Άλφα διοργάνωσαν Ραδιομαραθώνιο για τη 
συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό να δοθούν στους Για-
τρούς του Κόσμου για την αγορά εμβολίων. Ένα ηχηρό μή-
νυμα αλληλεγγύης έστειλε ο Καβαλιώτικος λαός. Υπήρ-

Μια ακόμη δράση συμπαράστασης στο έργο των Για-
τρών του Κόσμου ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Πα-
ρασκευή, 1 Νοεμβρίου, στα γραφεία της Περιφέρειας του 
ΟΤΕ στο Ηράκλειο, όπου οι υπάλληλοι του οργανισμού πα-
ρέδωσαν μεγάλη ποσότητα φαρμάκων για τις ανάγκες του 
ιατρείου των Γιατρών του Κόσμου στην Κρήτη. Στην εκδή-
λωση παρευρέθηκαν ο κος Ελευθέριος Παναγιωτάκης, Δι-
ευθυντής Τεχνικής Περιφέρειας Κρήτης και Νήσων, ο κος 
Ιωάννης Βλαχάκης, Υπ/ντης Συντονισμού και Ελέγχου, ο 
κος Νικόλαος Μητροκώστας, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέ-
σεων της Περιφέρειας Κρήτης και Νήσων, καθώς και πλή-
θος εργαζομένων του ΟΤΕ. 

Την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου, μέλη του Σουηδο-
Ελληνικού συλλόγου επισκέφτηκαν το Πολυιατρείο των 
Γιατρών του Κόσμου στα Χανιά, ζητώντας να ενημερω-
θούν για τις δράσεις και να γνωρίσουν από κοντά τους χώ-
ρους και τους εθελοντές του τμήματος μας. Η φίλη Ινγα-
Λιλλ και η Γωνίλλα άφησαν πριν πολλά χρόνια την εύπορη 
συγκροτημένη χώρα τους, το άριστα καταρτημένο σύστη-
μα υγείας τους και ήλθαν στη χώρα μας όχι μόνο για τον 
ήλιο και τη θάλασσα μας, αλλά και για τους ανθρώπους, το 
πολιτισμό μας, την ιστορία και τη φιλοξενία μας… Μας δη-
λώνουν πως θλίβονται για τη κρίση, τις δύσκολες στιγμές 
που περνούν οι Έλληνες και πως ελπίζουν να τελειώσει σύ-
ντομα η κρίση και να επιστρέψει η ομαλότητα στη χώρα. Τα 
λόγια και οι πλούσιες σε έργο εμπειρίες της υπεύθυνης του 

Πολυιατρείου Χανίων, κας Ελευθερίας Μουλουδάκη, απο-
τέλεσαν το επιστέγασμα της συνάντησης. 

Τα παιδιά της Δ’ δημοτικού σχολείου της Γεωργιουπολης 
επισκέφτηκαν το Πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου, το 
πρωί της Δευτέρας, 11 Νοεμβρίου, συνοδευόμενα από τη 
κύρια Δέσποινα, τη δασκάλα τους . Τα παιδιά ρώτησαν να 
μάθουν ποιοι είμαστε και ποιο είναι το έργο μας μέσα και 
έξω από τη χώρα μας, επιμένοντας να μάθουν και τους λό-
γους που χώρες μακρινές στερούνται τροφίμων, το πώς 
στις μέρες μας ένα παιδί μπορεί να στερείτε εμβόλια και 
φάρμακα, αλλά και γιατί πολλά παιδιά δεν έχουν στυλό 
και βιβλία… Αντικρίζοντας εικόνες και φωτογραφίες παι-
διών από την Ουγκάντα, στα απορημένα βλέμματα τους, 
εκτός από την αθωότητα, είχε φωλιάσει θλίψη και ανησυ-
χία... Έγραψαν το κάθε ένα γράμμα στο Άη Βασίλη και ένα 
από αυτά ζητά: «Άγιε Βασίλη θα ήθελα να στείλετε φάρμα-
κα και τρόφιμα σε παιδιά που τα χρειάζονται, εύχομαι να 
τα καταφέρετε..»

Το Σάββατο, 23 Νοεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου συμ-
μετείχαν στο 20ο πανελλήνιο συνέδριο-σεμινάριο που δι-
οργάνωσε το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στο Ρέθυμνο. Θέμα του Συνεδρίου ήταν τα «Ζητή-
ματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστή-
μες». Οι Γιατροί του Κόσμου, με τον εθελοντή μας Διονυ-
σόπουλο Γιώργο και τον υπεύθυνο Επικοινωνίας Κυριακό-

πουλο Ηλία, συμμετείχαν στη δεύτερη συνεδρία που αφο-
ρούσε την παρουσίαση εγχειρημάτων κοινωνικής οικο-
νομίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπό αυτό τον άξονα 
παρουσιάστηκε το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας και δρά-
σης των Γιατρών του Κόσμου, τόσο σε επίπεδο αποστολών 
στο εξωτερικό, όσο και σε επίπεδο έργου εντός της Ελλά-
δας. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αλληλεγγύ-
ης, αλλά και στην παρέμβαση στο «εδώ και τώρα» …όπου 
υπάρχουν άνθρωποι. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν έν-
θερμη, ενώ, τόσο ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών, κος Σκεύος Παπαϊωάννου, όσο και ο Επίκου-
ρος Καθηγητής, κος Νικολαϊδης Ευάγγελος, έθεσαν και 
από τη δική τους σκοπιά την ανάγκη ύπαρξης τέτοιων ορ-
γανώσεων που στοχεύουν στην προστασία της κοινωνίας 
και όλων των συνανθρώπων. 

Όπως κάθε μήνα και τον Νοέμβριο, δημοσιεύτηκαν σχό-
λια, απόψεις και έγινε αναφορά στις δράσεις των Γιατρών 
του Κόσμου στην τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα νέα», όπου 
η Οργάνωση διατηρεί εβδομαδιαία σελίδα, καθώς και στην 
εφημερίδα Αγώνας της Κρήτης.

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», ενώ έντονη ήταν η παρουσία μας και στους ραδιοφω-
νικούς σταθμούς «Αντ1 FM» και «Super Fm». 

ξε τεράστια ανταπόκριση και συγκεντρώθηκε το ποσό των 
15.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του Ραδιομαραθώνιου πα-
ρενέβη τηλεφωνικά η κα Λιάνα Μαϊλή, Πρόεδρος των Για-
τρών του Κόσμου και η Γενική Δ/ντρια της Οργάνωσης κα 
Ευγενία Θάνου. Σημαντική συμβολή στη διεξαγωγή του 
Ραδιομαραθώνιου είχαν οι εθελόντριες των Γιατρών του 
Κόσμου και οι εθελόντριες του Σοροπτιμιστικού Ομίλου 
Καβάλας.

Καθ’όλη τη διάρκεια του μήνα από τα γραφεία του Πα-
ραρτήματος χορηγήθηκαν φάρμακα σε ανασφάλιστους 
πολίτες, καθώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά. Οι εμβολια-
σμοί έγιναν από τους γιατρούς της Οργάνωσης, από το Γε-
νικό Νοσοκομείο Καβάλας και από τα Κέντρα Υγείας Ελευ-
θερούπολης και Χρυσούπολης.

Στις 29 Νοεμβρίου, η υπεύθυνη του Παραρτήματος κα 
Γιοβανιού Άννα με τη γιατρό κα Παπαδοπούλου Μαρία επι-
σκέφτηκαν το Κέντρο Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ Κιβωτός και 
εμβολίασαν άτομα σε απεξάρτηση με εμβόλια Ηπατίτιδας 
και Αντιτετανικά. 

Η συνεργασία με το Κοινωνικό Ιατρείο- Φαρμακείο Καβά-
λας συνεχίζεται σε καλό κλίμα, ώστε να επιτυγχάνεται το 
καλύτερο αποτέλεσμα για τους ανασφάλιστους πολίτες 
μας. Συνολικα, εξετάστηκαν 202 ασθενείς και χορηγήθη-
καν φάρμακα αξίας 8.760 ευρώ.

Η ζήτηση των φαρμάκων, των εμβολίων και των παροχών 
υγείας είναι συνεχώς αυξανόμενη. 
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