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Συνάντηση Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ 
“Δωρεάν Υγεία για τους Ανασφάλιστους”
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Στις 21 Φεβρουαρίου 2014, στη Διεθνή Συνά-
ντηση των μελών του Δικτύου των Γιατρών του 
Κόσμου, που έλαβε χώρο στο Ιωνικό Κέντρο 
(Λυσίου 11, Πλάκα) στις 12.15μμ, πραγματοποι-
ήθηκε συνέντευξη τύπου, με κύριους ομιλητές 
την Πρόεδρο των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας 
(Δρ. Άννα Μαΐλλη), τον Πρόεδρο της Ισπανίας 
(Δρ. Alvaro Gonzalez),  τον Πρόεδρο της Γαλλί-
ας (Δρ. Thierry Brigaud) και τον Πρόεδρο της 
Γερμανίας (Καθηγητή Jochen Zenker).

Οι Πρόεδροι των αντιπροσωπειών του Διεθνούς Δικτύου 
των Γιατρών του Κόσμου μίλησαν στη συνέντευξη τύπου 
για τα ανησυχητικά αποτελέσματα της οικονομικής κρί-
σης και των μέτρων λιτότητας στην ΕΕ καθώς και για τον 
αντίκτυπο που έχουν αυτά στην πρόσβαση στα συστήματα 
υγείας. Στις 2:00μμ, τα μέλη των Γιατρών του Κόσμου από 
την Ελλάδα, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τον Καναδά, την Ισπα-
νία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, την Ελβετία και τις Ηνω-
μένες Πολιτείες παρουσίασαν ένα δρώμενο (flashmob) 
στην Πλατεία Μοναστηρακίου, προσπαθώντας να δείξουν 
την αλληλεγγύη τους στις ευπαθείς ομάδες που ζουν στην 
Ελλάδα. Σε μια συμβολική κίνηση, 30 έγκυες γυναίκες και 
30 γιατροί, στάθηκαν απέναντι και ανάμεσά τους υπήρχε 
μια “αλυσίδα” από χαρτονομίσματα.

Τα μέτρα λιτότητας έχουν βαθειά επίδραση σε όλα τα δί-
κτυα κοινωνικής προστασίας, και στην πρόσβαση στην 
υγεία σε όλη την Ευρώπη. Στην Ισπανία, οι μετανάστες χω-
ρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και οι άποροι χρόνια ασθενείς 
δεν μπορούν πλέον να καλύψουν το κόστος της υγειονο-
μικής περίθαλψης. Στην Ελλάδα, το σύνολο του δημοσίου 
συστήματος υγείας βρίσκεται υπό τεράστια πίεση. Και πολ-
λές άλλες Χώρες Μέλη έχουν αυξήσει το ποσοστό συμμε-
τοχής στα ιατρικά έξοδα που πρέπει να καταβληθεί από 
τους ασθενείς. Οι ευπαθείς ομάδες είναι τα πρώτα θύμα-
τα αυτών των πολιτικών.

Ως επαγγελματίες υγείας και σε συμφωνία με την ιατρική 
ηθική, αρνούμαστε να αποκλείσουμε οποιονδήποτε, για λό-
γους διοικητικού καθεστώτος ή έλλειψης οικονομικών πό-
ρων. Ζητούμε τη λειτουργία δημοσίων συστημάτων υγεί-
ας που βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ισότητα και τη δι-
καιοσύνη, ανοιχτών σε όλους όσοι ζουν στην ΕΕ, ειδικά στις 
ευπαθείς ομάδες. Απαιτούμε ίση πρόσβαση για όλους στα 
εθνικά προγράμματα εμβολιασμών και στην παιδιατρική 
φροντίδα. Απαιτούμε όλες οι έγκυες γυναίκες να έχουν ίση 
πρόσβαση στην προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις Ευρωπαϊκές αναφορές μας 
στο http://mdmeuroblog.wordpress.com
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Άμεση Παρέμβαση των ΓτΚ 

στην Κεφαλονιά

Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών « Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρί-
σεων Υγείας» ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες του σει-
σμόπληκτου νησιού της Κεφαλονιάς, όπου μετέβησαν την 
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014, με την πρώτη διερευνητική 
ιατρική ομάδα. Η πρώτη ιατρική ομάδα των Γιατρών του Κό-
σμου συνοδεύτηκε από ανθρωπιστική βοήθεια που περιλάμ-
βανε φάρμακα, είδη προσωπικής υγιεινής, εμφιαλωμένα 
νερά, γάλατα και υπνόσακους. Το Σάββατο 8 Φεβρουαρί-
ου μετέβη στην Κεφαλονιά και το δεύτερο κλιμάκιο των Για-
τρών του Κόσμου, το οποίο στελεχώθηκε και με επαγγελμα-
τίες ψυχικής υγείας. Οι Γιατροί του Κόσμου έκαναν άμεσα 
έκκληση για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης (κονσέρβες, 
εμφιαλωμένο νερό, είδη προσωπικής υγιεινής, φάρμακα), 
τα οποία διένειμαν στους κατοίκους του νησιού, που βρίσκο-

νταν σε ανάγκη. Κατά τη διάρκεια της αποστολής των Για-
τρών του Κόσμου στην Κεφαλονιά, παρασχέθηκαν υπηρε-
σίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους πληγέντες στο 
Κλειστό Γυμναστήριο του Ληξουρίου, ενώ η κινητή ιατρική 
μονάδα  επισκέφθηκε πολλά χωριά της περιοχής, πραγμα-
τοποιώντας κατ’ οίκον επισκέψεις.

Για την πραγματοποίηση αυτής της αποστολής, θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες Κefalonian Lines και Ionian 
Lines για τη δωρεάν διάθεση των εισιτηρίων όλης της απο-
στολής. Επίσης, τους εργαζόμενους της Vodafone, την εται-
ρεία σαπουνιών-Αρκάδι, τους Ενεργούς Πολίτες Λάρισας, 
το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Νηπιαγωγείου 
Άστρους, την Γεννάδιο Σχολή και όλους όσους πρόσφεραν 
είδη πρώτης ανάγκης τα οποία διατέθηκαν στους σεισμό-
πληκτους της Κεφαλονιάς, μέσω των ΓτΚ.
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Δράσεις Φεβρουαρίου
αθηνα

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις 
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, το μήνα Φεβρουάριο 2014:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ 
ΟΕ, ORFEAPHARMA LIMITED, FOCACCINO, CHARLIE BANANA, 
L’OREAL, ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ, ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε., Γ. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ Α.Ε. – ΑΡΚΑΔΙ, BARILLA HELLAS, ΦΑΡ-
ΜΕΞ Α.Ε., ΙΟΝΙΑΝ LINES, KEFALONIAN LINES, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
VODAFONE, ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΝΤΡΑ 
- BABY FEAT, ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ, 
ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΚΑΠΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΑ-
ΜΑΤΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, Α.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 
ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ, ΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΛΟΝΙΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΗ, ΛΕΟ-
ΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ-ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ, 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑ-
ΛΑΝΔΡΙΟΥ, 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩ-
ΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.Κ.Κ. 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩ-
ΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.Κ.Κ. ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟ-
ΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΑΛΛΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕ-
ΡΑΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΑΜΑΤΑΡΗΣ», ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, HELLENIC 
CENTER, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΧΤΥΟΥ

Στις 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
της έκθεσης φωτογραφίας των ΓτΚ με τίτλο «όπου υπάρ-
χουν άνθρωποι…» που φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Στέκι 
του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ από τις 10 έως τις 28 Φεβρουαρίου. 
Την έκθεση επιμελήθηκε ο κος Γιάννης Γιαννακόπουλος, 
Μέλος του Δ.Σ. των ΓτΚ - Δάσκαλος Φωτογραφίας. Οι ΓτΚ 
ευχαριστούν θερμά το Πολιτιστικό Στέκι ΚΕΘΕΑ-ΔΙΑΒΑΣΗ 
για τη φιλοξενία και την ομάδα γραφιστικής για τη δημιουρ-
γία του επικοινωνιακού υλικού της έκθεσης φωτογραφίας.

Στις 11 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία σχετικά 
με τις δράσεις και τα προγράμματα των ΓτΚ στους μαθητές 
των Εκπαιδευτηρίων «ΑΛΦΑ» στη Χαλκίδα από την κοινωνι-
κή λειτουργό της Οργάνωσης, Νάνσυ Ρετινιώτη.

γους, καθώς και πολίτες που βρίσκονται σε ένδεια ή απει-
λούνται από αυτήν.

Στις 17 Φεβρουαρίου, επισκέφτηκε τα γραφεία των ΓτΚ 
η Cecilia Malmstrφm, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Εσωτερικών Υποθέσεων όπου ενημερώθηκε για τις δρά-
σεις και τα προγραμμάτων 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 Φεβρουαρίου σε διάφορες περιοχές της Ελλά-
δας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είχε ως εξής: 
Α)  6-10 Φεβρουαρίου επισκεφθήκαμε την Αλεξανδρούπο-

λη, όπου εξετάστηκαν 323 άτομα. 

Β)  17-20 Φεβρουαρίου επισκεφθήκαμε την ευρύτερη πε-
ριοχή της Ολυμπίας & Τριφυλίας, όπου εξετάστηκαν 
492 άτομα. 

Γ)  25-27 Φεβρουαρίου επισκεφθήκαμε την Ηγουμενίτσα, 
όπου εξετάστηκαν 201 άτομα. 

Στις 13 Φεβρουαρίου επισκέφθηκαν τα γραφεία των ΓτΚ 
περίπου 30 εθελοντές από όλη την Ευρώπη που συμμετεί-
χαν στη δράση «Love In Action» της Elix/ Ελιξ- Προγράμ-
ματα Εθελοντικής Εργασίας με σκοπό την παροχή εθελο-
ντικής βοήθειας.

Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα παρουσίασης 
του έργου «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της 
Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» από τον Δήμαρχο Αθηναί-
ων κο Γιώργο Καμίνη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. 
Η ημερίδα συνοδεύθηκε από ξενάγηση στο πρώτο υπνω-
τήριο που άρχισε πρόσφατα να λειτουργεί στην Ακαδημί-
ας Πλάτωνος, που διαχειρίζονται οι Γιατροί του Κόσμου. 
Οι δομές απευθύνονται σε αστέγους, απόρους και ανέρ-

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 Φεβρουαρίου, 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, 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.

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

Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, η κινητή ιατρική μο-
νάδα των ΓτΚ για τον «άστεγο πληθυσμό», παρείχε 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 Φεβρουαρίου, η κινητή ιατρι-
κή 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 Φεβρουαρίου, η Κινη-
τή Ιατρική Μονάδα των ΓτΚ, παρείχε σε καθημερινή βάση 
με γενικό ιατρό, δερματολόγο και νοσηλευτικό προσωπικό, 
πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους κρα-
τούμενους του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών Κορίνθου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, οι Γιατροί του 
Κόσμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο οι οποί-
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Στις 9 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κο-
πής της βασιλόπιτας με αρκετά μεγάλη προσέλευση με-
λών και φίλων της Οργάνωσης, πάνω από 200 άτομα γέ-
μισε η πανέμορφη αίθουσα του GRANT PALACE HOTEL, 
το οποίο ευχαριστούμε θερμά για την δωρεάν παραχώρη-
ση του χώρου. Η κα Χαχαμίδου έκανε μια ανασκόπηση 
στις σημαντικότερες στιγμές της Οργάνωσης για τη χρονιά 
που πέρασε, η κα Γκαρανέ ανακοίνωσε την επικείμενη με-
τεγκατάσταση στο νέο χώρο και παρέδωσε τιμητική πλακέ-
τα στο Σχολειό της Φύσης για την πολλαπλή υποστήριξη 
στο πρόσωπο όλων των χορηγών της χρονιάς που πέρα-
σε. Ακολούθησε η τελετή κοπής και τέλος ψυχαγωγηθή-
καμε με τα ιδιαίτερα ακούσματα της χορωδίας των «Λεχρι-
τών» Θεσσαλονίκης, τους οποίους επίσης ευχαριστούμε 
θερμά για τη συμμετοχή τους. Επιπλέον, ευχαριστούμε το 
Δήμαρχο κο Μπουτάρη Γιάννη για τη χορηγία των οίνων, το 
Ζαχαροπλαστείο ΗΛΙΟΣ (Αντιγονιδών), το Ζαχαροπλαστείο 
ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ, (Μητροπόλεως), το Ζαχαροπλαστείο ΑΓΑ-
ΠΗΤΟΣ (Παύλου Μελά), το Ζαχαροπλαστείο SUGARELLA 
(Μητροπόλεως) και την Κάβα Ντόρτογλου (Αμπελόκηποι). 

θεσσαλονικη

Μεγάλη χορηγία σε κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη για 
την κάλυψη αναγκών του ξενώνα αιτούντων πολιτικό άσυ-
λο και του υπνωτηρίου αστέγων στην Αθήνα, δεχτήκαμε 
από μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα με τη μεσολάβηση του 
φορέα «ΔΕΣΜΟΣ» τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Το Πολυϊατρείο μας επισκέφτηκε ο κος Hοzler Κωνστα-
ντίνος από τη Γερμανία, ιδιοκτήτης ταξιδιωτικού γραφείου 
στην Φρανκφούρτη, ο οποίος ενίσχυσε με μέρος των εσό-
δων από τα εισιτήρια και τα ταξιδιωτικά πακέτα, που πραγ-
ματοποιήθηκαν προς την Ελλάδα, τους Γιατρούς του Κό-
σμου στη Γερμανία. Ο κος Hozler ενημερώθηκε και από 
κοντά για το έργο μας, μιλήσαμε εκτενώς για τις δράσεις 
μας πανελλαδικά και τις ανάγκες μας και μας έφερε μια 
χορηγία σε ζαχαρωτά για τα παιδιά που υποστηρίζουμε και 
τον ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον και τη βοήθεια.

Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδος χορηγιών, πραγ-
ματοποιήθηκαν επαφές και συναντήσεις με εταιρείες που 
έδειξαν ενδιαφέρον να ενισχύσουν το έργο μας, εκ των 
οποίων η πρώτη ανακοινώσιμη είναι η συνεργασία μας με 
την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, οι συνεργάτες και εργαζό-
μενοι της οποίας πρόκειται να πραγματοποιήσουν συγκε-
ντρώσεις φαρμάκων στις 5 & 6 Μαΐου 2014 στα καταστή-
ματα της εταιρείας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, 
Σέρρες και Ρόδο, με σκοπό την στήριξη των Πολυϊατρείων 
μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά. Ευχόμαστε αυτή η 
δράση να είναι η απαρχή μιας επιτυχημένης συνεργασίας 
και στήριξης των σκοπών της Οργάνωσης μας και ευχαρι-
στούμε θερμά τη Διοίκηση και τους ιθύνοντες της εταιρεί-
ας γι’ αυτήν την πρωτοβουλία. 

Με σχεδόν 2.000 επισκέψεις ασθενών στο Πολυϊατρείο 
μας έκλεισε ο Φεβρουάριος, πραγματοποιήθηκαν 207 εμ-
βολιασμοί σε παιδιά και 83 παραπομπές ασθενών σε εθε-
λοντές μας υγειονομικούς εκτός πολυϊατρείου για περαιτέ-
ρω έλεγχο και εξετάσεις. Ξεκινούμε το 2014 με 45 εθελο-
ντές γιατρούς εντός πολυϊατρείου, 77 εκτός πολυϊατρείου, 
12 βοηθούς ιατρών, 22 ψυχολόγους και 135 διοικητικούς 
εθελοντές. Ξεκίνησαν οι μηνιαίες συναντήσεις των διοικη-
τικών εθελοντών, η πρώτη έλαβε χώρα αυτόν το μήνα, ενώ 
δρομολογείται για τον επόμενο μήνα και η συνάντηση των 
ιατρών. Έγινε ο προγραμματισμός των ραντεβού τους και 
των ιατρείων τους για το επόμενο τρίμηνο.

Κατά το μήνα Φεβρουάριο οι δράσεις μας ήταν πλού-
σιες, ξεκινώντας από 

Την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου, όπου η υπεύθυνη του Πα-
ραρτήματος κα Άννα Γιοβανιού με μέλη της Οργάνωσης 
παραβρέθηκαν στην κοπή της πίττας του Συλλόγου «Πνοή 
για την οικογένεια και το παιδί», όπου εκφράστηκαν ευχαρι-
στίες και έγινε αναφορά στην άριστη συνεργασία των δύο 
Συλλόγων.

Μεριμνώντας για την υγεία των ευπαθών ομάδων και ειδι-
κά των παιδιών, στις 12 Φεβρουαρίου, το Παράρτημα Κα-
βάλας, με παιδίατρο τον κο Ζαφειρακόπουλο, οδοντίατρο 
τον κο Κουγιουμτζόγλου και διοικητικούς τις κα Γιοβανάκη 
και Γιοβανιού, επισκέφτηκε το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κο-
μοτηνής. Ο Παιδίατρος εμβολίασε 36 παιδιά με 42 εμβόλια 
(HBVAXPRO, PENTAVAC, TETRAVAC, DTVAX, VARIVAX, 
MMR, menveo). Ο Οδοντίατρος εξέτασε 65 παιδιά , δό-
θηκαν σημειώματα για περαιτέρω εξετάσεις και οδηγίες 
για σωστή στοματική υγιεινή. Η αποστολή καλύφθηκε από 
τρεις εφημερίδες και Ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

Σε μια συγκινητική τελετή, στις 14 Φεβρουαρίου, στο 
ΚΕΘΕΑ Κιβωτός πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας και 
συγχρόνως η βράβευση των ατόμων που ολοκλήρωσαν το 
πρόγραμμα απεξάρτησης και επανένταξης. Παραβρέθη-
καν η υπεύθυνη του παραρτήματος και μέλη της Οργάνω-
σης στους οποίους εκφράστηκαν με ιδιαίτερη έμφαση ευ-
χαριστίες για την τόσων ετών συμπαράσταση και στήριξη 
στα άτομα του προγράμματος. 

Στις 26 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμέ-
νη συγκέντρωση της Οργάνωσης στο Ξενοδοχείο «Ωκεα-
νίς», στην οποία τα μέλη ενημερώθηκαν για τις δράσεις του 
προηγούμενου μήνα και προγραμμάτισαν τις δράσεις της 
επόμενης περιόδου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα χορηγούνται φάρμακα 
από τα γραφεία του παραρτήματος σε ανασφάλιστους πο-
λίτες, καθώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά. Οι εμβολιασμοί 
γίνονται από τους γιατρούς της Οργάνωσης, από το Γενικό 
Νοσοκομείο Καβάλας και από τα Κέντρα Υγείας Χρυσού-
πολης και Ελευθερούπολης.

Τον καλύτερό τους εαυτό προσφέρουν καθημερινά οι 
Γιατροί, οι Νοσηλευτές και οι Φαρμακοποιοί της Οργάνω-
σης στο «Κοινωνικό Φαρμακείο-Ιατρείο» του Δήμου Καβά-
λας. Κατά το μήνα Φεβρουάριο εκδόθηκαν 260 συνταγές 
και χορηγήθηκαν φάρμακα αξίας 10.040 €.

Οι εργασίες της ανακαίνισης και οι διαδικασίες της αδει-
οδότησης του νέου μας Πολυϊατρείου στην Πτολεμαίων 
29Α προχωρούνε με πυρετώδεις ρυθμούς, ενώ ιδιαιτέρως 
συγκινητική είναι η προσφορά εθελοντικής εργασίας από 
πλήθος μελών, φίλων και κυρίως επωφελουμένων των Για-
τρών του Κόσμου, οι οποίοι έσπευσαν να δηλώσουν δια-
θεσιμότητα για παντός είδους βοήθεια στη διαμόρφωση 
και στη μετακόμιση. Επιπλέον, ευχαριστούμε για τις δωρε-
ές τους σε υλικά τούς επαγγελματίες, τις εταιρείες και τους 
φορείς, η εξοικονόμηση αυτών των χρημάτων θα εξασφα-
λίσει περισσότερα εμβόλια για την Οργάνωση μας.

Το συνέδριο «Brain & Behavior» έλαβε χώρα στις 6-8 
του μήνα στη Θεσσαλονίκη, είχαμε stand με ενημερωτικό 
υλικό στελεχωμένο από εθελοντές, ενώ παρόντες ήταν η 
κα Χαχαμίδου και ο κος Διαμαντόπουλος από την επιτρο-
πή, η κα Τατσίδου από το Ανοιχτό Πολυϊατρείο, καθώς και 
πολλοί ακόμη εθελοντές γιατροί και ψυχολόγοι. Ο γενικός 
γραμματέας του Δ.Σ κος Νικήτας Κανάκης συμμετείχε σε 
μια απ΄ τις στρογγυλές τράπεζες του Συνεδρίου με θέμα 
«Κράτος πρόνοιας, δημόσια υγεία και οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα», συντονισμένη απ΄ τους κ.κ. Στυλιανίδη και 
Κούλογλου.

Μέσα στο μήνα που πέρασε, πραγματοποιήσαμε 9 ενη-
μερώσεις-παρουσιάσεις με εθελοντές σε σχολεία, με θέ-
ματα τόσο γενικά, για το έργο μας και τον εθελοντισμό, αλ-
λά και ειδικά, για την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, για το κά-
πνισμα, για τα ναρκωτικά, κ.α.

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#21
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: 2610.310366, 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

πατρα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 16 
Φεβρουαρίου, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των Για-
τρών του Κόσμου στο χώρο των Παλαιών Δημοτικών Λου-
τρών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πληθος κόσμου, αρ-
κετοί εκ των οποίων ήταν εκπρόσωποι φορέων, όπως ο 
κος Θεόδωρος Παναγόπουλος, πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ερυμάνθου, η Αντιδήμαρχος Εθε-
λοντισμού, βουλευτές Αχαϊας, η πρόεδρος του Πανελλήνι-
ου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του μαστού κα Λιολιώ 
Κολυπέρα, αντιπροσωπεία φοιτητών/τριων της ιατρικής 
οργάνωσης Helmsic, καθώς ο κος Γιαννακόπουλος, μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου 
και η υπέθυνη του τμήματος επικοινωνίας κα Παναγιώτα 
Φωτοπούλου. Στην εκδήλωση τιμήθηκε η Αντιδήμαρχος 
Εθελοντισμού κα Μαρία Ανδρικοπούλου-Ρούβαλη για την 
στήριξη που παρείχε στο πρόγραμμα μας. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τους εθελοντές 
των Γιατρών του Κόσμου, τον κόσμο που στηρίζει την προ-
σπάθεια μας να κάνουμε πράξη καθημερινά την ελπίδα και 
το δικαίωμα στην υγεία, καθώς, επίσης, και τις παρακάτω 
εταιρίες που με τις χορηγίες τους συνέβαλαν στην επιτυ-
χή διοργάνωση της εκδήλωσης: την κάβα Κυριαζής, την 
ποτοποιία ΤΕΝΤΟΥΡΑ Κάστρο Χάχαλης, τα ζαχαροπλα-
στεία MERCI, Emiliano και τα αρτοποιεία Συμεωνίδης και 
GRANDE Μυλωνάς. Τέλος, να ευχαριστήσουμε το Πολι-
στικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων για την παραχώρη-
ση της αίθουσας. 

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, η κοινωνική λειτουργός Κυ-
ριακοπούλου Κωνσταντίνα επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχο-
λείο Κάτω Καστριτσίου και ενημέρωσε μαθητές και μαθή-
τριες της Ε’ και ΣΤ τάξης του σχολείου για το έργο των Για-
τρών του Κόσμου. Η παρουσίαση έγινε με τη συνεργασία 
της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού του Δήμου Πατρέων. 

Γεμάτος με δράσεις ήταν ο μήνας Φεβρουάριο και για 
το τμήμα Χανίων.

Το διήμερο, 7-8 Φεβρουαρίου, η Ένωση Συντακτών 
και η Θεατρική Ομάδα Δημοσιογράφων Ηρακλείου, συ-
νέλεξε φάρμακα αντί εισιτηρίου για τη θεατρική παράστα-
ση: «Το Θεριό του Ταύρου», τα οποία δώρισε στους Για-
τρούς του Κόσμου. 

Τις ημέρες από 7 μέχρι 10 Φεβρουαρίου, οι Γιατροί 
του Κόσμου συμμετείχαν στο τριήμερο συζητήσεων που 
διοργάνωσε το Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μεταναστών Χα-
νιών, με θέμα: «Ένας άλλος κόσμος είναι εδώ: κοινωνι-
κά & αλληλέγγυα κινήματα». Την οργάνωση εκπροσώπη-
σε ο Ηλίας Κυριακόπουλος: «Βασικό μας πρόταγμα η αλ-
ληλεγγύη προς το συνάνθρωπο, πηγή της δύναμής μας η 
ίδια η κοινωνία».

Στις 14 Φεβρουαρίου, μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ελευ-
θερίου Βενιζέλου συνοδευόμενοι από τον καθηγητή κ Νί-
κο Ντουκάκη, επισκέφτηκαν το Πολυιατρείο μας και ζήτη-
σαν να ενημερωθούν για τις δράσεις των Γιατρών του Κό-
σμου που θα δημοσιεύσουν στη σχολική εφημερίδα τους.

Μία ημέρα αργότερα, στις 15 Φεβρουαρίου πραγματο-
ποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του τμήματος Χανίων των Γιατρών του Κόσμου στη 
Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς, αφορμή που έδωσε την ευ-
καιρία στους εθελοντές, τους φίλους και υποστηρικτές της 
Οργάνωσης να ανταλλάξουν απόψεις, να ενημερωθούν 
για τις δράσεις της Οργάνωσης, να γευτούν εκτός από σπι-
τικά εδέσματα, τη νοστιμότατη πίτα δωρεά του ζαχαροπλα-
στείου Μοντέρνο και να απολαύσουν υπέροχα μουσικά 
ακούσματα από το συγκρότημα Νοστωδία που αφιλοκερ-
δώς μας κράτησε συντροφιά. Η εθελόντρια μας κα Ελευ-

θερία Μουλουδάκη, μέσα από μια εξαίρετη παρουσίαση 
του απολογισμού δράσεων για το 2013, κατάφερε να θυ-
μίσει, να ενημερώσει, να συγκινήσει τους παρευρισκομέ-
νους και να δώσει την ελπίδα και τη δύναμη για τη συνέχιση 
των προσπαθειών μας κατά το νέο έτος. 

Στις 20 Φεβρουαρίου ομάδα των Γιατρών του Κόσμου 
πραγματοποίησε επίσκεψη στο 2ο Γυμνάσιο Χανίων, όπου 
ενημέρωσε τους μαθητές της 1ης Γυμνασίου για το έργο 
και τις δράσεις των ΓτΚ στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, αλλά 
και στα Χανιά. Η ομάδα αποτελούνταν από τους: Δέσποινα 
Τσιγκάκη, Κώστα Κουντουράκη, Ευθύμη Λεκάκη, Γρηγόρη 
Μανίτη, Ηλία Κυριακόπουλο. 

Δημοσιεύσαμε σχόλια, απόψεις και κάναμε αναφορά 
στις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στην τοπική εφημε-
ρίδα «Χανιώτικα νέα», όπου η Οργάνωση διατηρεί εβδομα-
διαία σελίδα.

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας κάθε πρώτη και 
τρίτη Τετάρτη του μήνα για τα νέα των Πολυϊατρείων μας 
μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του τοπικού σταθμού 
«Δίκτυο FM», ενώ συχνή είναι η παρουσία μας και στο ραδι-
οφωνικό σταθμό Αντ1 FM δυτικής Κρήτης. Ph
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