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Δράσεις Μαρτίου
αθηνα

Στις 6 Μαρτίου, οι Γιατροί του Κόσμου με αφορμή την οδο-
ντιατρική πρωτοβουλία «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ», που έχει ως στό-
χο την αντιμετώπιση πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών 
σε παιδιά της Αθήνας, πραγματοποίησαν συνέντευξη τύ-
που στο βιβλιοπωλείο Ιανός. Το πρόγραμμα «ΑΔΑΜΑΝΤΙ-
ΑΔΑ», μέσω των εθελοντών παιδοοδοντιάτρων που το στε-
λεχώνουν και μιας άρτιας σε εξοπλισμό κινητής οδοντιατρι-
κής μονάδας, περιλαμβάνει εκστρατείες ευαισθητοποίη-
σης σε 60 δημοτικά σχολεία του Δήμου Αθηναίων και πρω-
τογενή έλεγχο της στοματικής υγείας των παιδιών. Οι εθε-
λοντές παιδοοδοντίατροι, που στελεχώνουν την κινητή μο-
νάδα, ελέγχουν τις στοματικές κοιλότητες των παιδιών και 
πραγματοποιούν φθοριώσεις σε 7.500 παιδιά της Αθήνας. 
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνα-
τότητα να παραπεμφθούν και να εξυπηρετηθούν τα παι-
διά των οικογενειών που αδυνατούν να στηρίξουν οικονο-
μικά τη βασική περίθαλψη. Η παραπομπή για τις δυσκολότε-
ρες οδοντιατρικές περιπτώσεις πραγματοποιείται στο Ανοι-
χτό Πολυϊατρείο των ΓτΚ στο κέντρο της Αθήνας και στο Δη-
μοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων. Το έργο «ΑΔΑΜΑΝΤΙ-
ΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντια-
τρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών», ανήκει στο Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στηρί-
ζεται στην πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και των Γιατρών του Κόσμου 
και υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων. 

Στις 15-16 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ια-
τρικού ελέγχου στα Σαβάλια Ηλείας από τους Γιατρούς 
του Κόσμου με ειδικότητες οφθαλμίατρου, γυναικολόγου, 
παιδίατρου, γενικού ιατρού, ορθοπεδικού και φυσικοθε-
ραπευτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξετάστηκαν περισσότε-
ρα από 264 άτομα. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι προ-
σφέρθηκαν να συνδράμουν στην εν λόγω αποστολή, κα-
θώς και τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Σαβαλίων «Η 
Αναγέννηση» για την πολύτιμη προσφορά του, για την στή-
ριξη και τη φιλοξενία.

Στις 19 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ομιλία σχετικά με 
τις δράσεις και τα προγράμματα των ΓτΚ στους μαθητές 
του 1ο Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης από τον κοινωνικό λει-
τουργό της Οργάνωσης, κο Τάσο Υφαντή.

Την επόμενη μέρα, στις 20 Μαρτίου μαθητές του 43ου 
Γυμνασίου Νέου Κόσμου επισκέφθηκαν τα γραφεία των 
ΓτΚ στην Αθήνα όπου ακολούθησε ομιλία και ενημέρωση 
για τις δράσεις των ΓτΚ, από την κοινωνικό λειτουργό της 
Οργάνωσης, κα Νάνσυ Ρετινιώτη.

Στις 23 Μαρτίου, η Κινητή Ιατρική Μονάδα των ΓτΚ με 
δυο παιδιάτρους και μια παιδοψυχίατρο επισκέφτηκε το 
Κέντρο Κράτησης Ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα, όπου πα-
ρείχε δωρεάν ιατρική περίθαλψη και προσφορά φαρμα-
κευτικού υλικού για τις ανάγκες των ανηλίκων. 

Στις 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ομιλία σχετικά με τις 
δράσεις, τον εθελοντισμό και τα προγράμματα των ΓτΚ στους 
μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου από τον 
κοινωνικό λειτουργό της Οργάνωσης, κο Τάσο Υφαντή.
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Κοίταξες ποτέ στα μάτια ένα αδέσποτο σκυλί

για να δεις η μοναξιά τι πάει να πει

να σε μυρίσει θέλει όχι να επιτεθεί

δε θα σε δαγκώσει αγάπη ψάχνει όχι για φαί

φαί μπορεί να βρει και μέσα στα σκουπίδια

μα αν πάρει αγάπη η ζωή του δε θα είναι ιδία

κι όταν πληγώνεται, πληγώνεται βαθιά

γιατί αντί για αγάπη συνήθως παίρνει κλωτσιά

σε αντίθεση με τον σκύλο αγαπάς τον εαυτό σου

ταΐζεις μόνο τον εγωισμό σου”

_____________________________________________

Την πρώτη φορά που πήγα στο Υπνωτήριο με τους γονείς 
μου δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι από την προηγού-
μενη μέρα ότι ήμουνα πολύ αγχωμένη για το τι θα έβλεπα 
την επόμενη μέρα. Φανταζόμουνα  το υπνωτήριο σαν ένα 
βρόμικο, λυπηρό μέρος, και τους ανθρώπους εκεί ταλαι-
πωρημένους, παραμορφωμένους από την κούραση. Δεν 
θα μπορούσα όμως  να είχα κάνει μεγαλύτερο λάθος. Το 
υπνωτήριο στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο, παλιό κτίριο, 
στον Κολωνό.  Το προσωπικό μας υποδέχτηκε με μεγάλα 
χαμόγελα και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για τη δωρεά 
μας. Η μητέρα μου ξαφνιάστηκε, γιατί ήξερε ότι η δωρεά 
δεν είχε φτάσει ακόμα. Κοίταξε τον κύριο που μας μιλού-
σε παραξενεμένη, και της απάντησε ότι η μεγαλύτερη δω-
ρεά για αυτούς, είναι ότι τους επισκεφτήκαμε. Εγώ όμως 
είχα ακόμα το άγχος για τους ανθρώπους που θα γνωρί-
ζαμε. ‘Πως μπορείς να κοιτάξεις στα μάτια και να χαμογε-
λάσεις σε έναν άνθρωπο που θα έδινε τα πάντα για να βρί-
σκεται στη δικιά σου θέση?’, συλλογιζόμουνα φοβισμένη. 
Όταν όμως ανεβήκαμε πάνω, όλοι οι φόβοι και οι ανησυχί-
ες μου έγιναν καπνός. Με φωνές και γέλια μας υποδέχτη-
καν όλοι, και υπήρχε μεγάλη φασαρία επειδή παρακολου-
θούσαν έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Παρατήρησα ότι στο 
βάθος της αίθουσας καθότανε μόνος του ένας άντρας, 
χαμένος στις σκέψεις του. Τον πλησίασα και κάθισα μαζί 
του, συστήθηκα, και αρχίσαμε να μιλάμε. Μου είπε για το 
πώς βρέθηκε εκεί, πως κατέληξε να ζει στο δρόμο, για το 
πώς ντρέπεται να αντικρίσει τα παιδιά του στα μάτια. ‘Δεν 
ήμουν πάντα έτσι όμως, κάποτε τα βόλευα και εγώ. Είχα 
βλέπεις ένα ψιλικατζίδικο..’, μου είπε και δάκρυσε. Τότε συ-
νειδητοποίησα πόσο θαυμασμό αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι, 
που ακόμα και μετά από όλα όσα έχουν περάσει, που πε-
ριφέρονται όλη μέρα στους δρόμους, μπορούν να χαμογε-
λάνε ακόμα.. ‘Ερχόμαστε εδώ, κάνουμε ένα μπάνιο, τρώ-
με κάτι και με καθαρό μυαλό μπορούμε να σκεφτούμε κα-
λύτερα..Είναι  ωραίο να ξέρεις ότι έχεις κάπου να πας το 
βράδυ, ότι αν αργήσεις κάποιος θα ανησυχήσει..΄, μου είπε 
κοιτώντας τρυφερά το μέρος γύρω του.. Τώρα πια πηγαίνω 
εκεί κάθε Τετάρτη, καθόμαστε μαζί και συζητάμε για όλες 
τις ανησυχίες τους, μου προτείνουν βιβλία(επειδή πολλοί 
από αυτούς είναι μορφωμένοι), και μοιράζονται τις εμπειρί-
ες τους. Από εκείνη την πρώτη μέρα που πήγα μέχρι και σή-
μερα, όταν βλέπω κάποιον που το έχει ανάγκη, εκτός από 
ψιλά, τους δίνω και ένα φυλλάδιο του Υπνωτηρίου. «Ἓν 
οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα» (ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα), εί-
πε ο Σωκράτης, αλλά μπορώ με σιγουριά να πω, ότι ξέρω 
ένα πράγμα. Οι Γιατροί του Κόσμου παλεύουν καθημερινά 
για ένα καλύτερο αύριο, και ξέρω επίσης, ότι μαζί με όλους 
εμάς, θα τα καταφέρουν.. Γιατί όποιος δεν έχει ζήσει στο 
πεζοδρόμιο, αποκλείεται να ξέρει τι πάει να πει να είσαι τίμι-
ος και ειλικρινής, αλλά ταυτόχρονα παράνομος.

Δανάη Ευμορφίδη
Εθελόντρια των ΓτΚ
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Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις 
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, το μήνα Μάρτιο 2014:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ, 
FOCACCINO, L’OREAL, GRIECHENLANDHILFE, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΤΕΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ, JP FORUM, ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΕ-
ΡΑΜΙΚΗΣ, BABYFEAT, ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΥ-
ΚΛΟΣ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΔΕΣΜΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛ-
ΛΟΥ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΠΑΡΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΔΙΑΣ-ΑΙΑΣ», ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ, 
ΚΑΣΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥ-
ΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΕΚΠΑΙΤΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ, 
43Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Στις 25 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικός πο-
δοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ομάδας «Φίλοι Βαζέχα» 
και της ΑΠΕ Λαυρεωτικής στο γήπεδο «Γεώργιος Ραφιάς», 
με σκοπό την στήριξη των προγραμμάτων εσωτερικού των 
Γιατρών του Κόσμου. 

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν 
θερμά τον Σταύρο Αμανατίδη που με την βοήθεια της Ένω-
σης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Βριλησσίων 
είχαν την πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής της εκδή-
λωσης, καθώς, επίσης και τον Δήμο Λαυρεωτικής για την 
δωρεάν παραχώρηση του γηπέδου και την γενικότερη και 
πολύτιμη στήριξή του. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή ήταν 
και ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της χώρας μας, 
ο Κριστόφ Βαζέχα, με την ομάδα του «ΦΙΛΟΙΒΑΖΕΧΑ».

Επίσης, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους αθλη-
τές που συμμετείχαν στον αγώνα και την ομάδα της ΑΠΕ 
Λαυρεωτικής, οι οποίοι μετέφεραν το μήνυμα της ελπίδας 
παίζοντας ποδόσφαιρο για τους Γιατρούς του Κόσμου.

ναικολογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογι-
κό έλεγχο, παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είχε ως εξής: 

Α)  6-10 Μαρτίου επισκεφθήκαμε την Βέροια-Έδεσσα, 
όπου εξετάστηκαν 689 άτομα. 

Β)  17-21 Μαρτίου επισκεφθήκαμε την ευρύτερη περιοχή 
της Κατερίνης και Θάσου, όπου εξετάστηκαν 396 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

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, η κινητή ιατρική μονάδα 
των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομαδιαία βά-
ση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία Ομονοίας, 
πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήρι-
ξη σε εξαρτημένα άτομα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, οι Γιατροί του 
Κόσμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι 
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.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, η κινητή οδοντιατρι-
κή μονάδα των ΓτΚ μέσω του προγράμματος «Αδαμαντιά-
δα» επισκέφτηκε 6 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναί-
ων και πραγματοποίησε πρωτογενή έλεγχο της στοματικής 
υγείας 601 παιδιών. Βασικός στόχος του προγράμματος εί-
ναι να δοθεί η δυνατότητα να παραπεμφθούν και να εξυπη-
ρετηθούν δωρεάν τα παιδιά των οικογενειών που αδυνα-
τούν να στηρίξουν οικονομικά τη βασική τους οδοντιατρι-
κή περίθαλψη. Η παραπομπή για τις δυσκολότερες οδοντι-
ατρικές περιπτώσεις πραγματοποιείται στο Ανοιχτό Πολυϊα-
τρείο των ΓτΚ στο κέντρο της Αθήνας και στο Δημοτικό Ια-
τρείο του Δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα «Αδαμαντιάδα» 
υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων. 

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλ-
ληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν γυ-

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 Μαρτίου, 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.

ΚαΒαΛα
Κατά το μήνα Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν πολλές και 
ενδιαφέρουσες δράσεις.

Την Τετάρτη, 5 Μαρτίου, μετά από πρόσκληση του Πολι-
τιστικού Συλλόγου «Αγίου Λουκά», πραγματοποιήθηκε ομι-
λία από τον γυναικολόγο της Οργάνωσης, κο Θ. Μπαρμπα-
γιάννη με θέμα: «Κλιμακτήριος-Εμμηνόπαυση».

Τη Δευτέρα, 10 Μαρτίου, μέλη του Παραρτήματος Κα-
βάλας παραβρέθηκαν σε εκδήλωση του Λυκείου Ελληνί-
δων που αφορούσε την Ολιστική Θεραπεία.

Την Τρίτη, 11 Μαρτίου, η υπεύθυνη του Παραρτήματος 
κα Αν. Γιοβανιού με τη γιατρό κα Μ. Παπαδοπούλου επι-
σκέφτηκαν το ΚΕΘΕΑ-Κιβωτός και εμβολίασαν τα άτομα 
που είναι σε απεξάρτηση. 

Το Σάββατο, 15 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε αποστο-
λή στο Δήμο Παγγαίου και συγκεκριμένα στο δημοτικό δι-
αμέρισμα Παραλίας Οφρυνίου, με Ορθοπεδικό και Καρδι-
ολόγο, Νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό. Εξετάστη-
καν από τον Ορθοπεδικό κο Τουραμανίδη 35 άτομα, ηλικί-
ας 33 έως 79 ετών και από τον Καρδιολόγο κο Σιδηρόπου-
λο 38 άτομα, ηλικίας 6 έως 79 ετών.

Τη Δευτέρα, 17 Μαρτίου, μετά από πρόσκληση του Πολι-
τιστικού Συλλόγου «Αγίου Λουκά», πραγματοποιήθηκε ομι-
λία από τον καρδιολόγο της Οργάνωσης κο Χ. Σιδηρόπου-
λο με θέμα: «Καρδιολογικά προβλήματα» .

Οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποιούν το πρόγραμμα 
ιατρικού ελέγχου «Υγεία για όλους», με επισκέψεις κινητών 
μονάδων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με γιατρούς δια-
φόρων ειδικοτήτων, εξασφαλίζοντας διαγνωστικό έλεγχο σε 
ενήλικες και παιδιά που κατοικούν σε περιοχές της ηπειρω-

τικής και νησιωτικής Ελλάδας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με 
τη συνολική χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινω-
νικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται από την Ελληνική Εφο-
πλιστική Κοινότητα για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμμα-
τος, οι Γιατροί του Κόσμου, με παιδίατρο τον κο Χατζηπρίμο 
Σ., οφθαλμίατρο την κα Σαλονικιού Αγγ., γυναικολόγο την κα 
Βουλγαράκη Λ., παθολόγο τον κο Μέσσιο Ρηγίνο, μαία την 
κα Ραιδεστινού Δ., νοσηλεύτρια την κα Σαμαρά Γ., συντονι-
στή τον κο Πιέρο Θεοκλή, οδηγό μονάδας τον κο Φουντού-
κο Γ. και την Υπεύθυνη του Παραρτήματος Καβάλας κα Γιο-
βανιού Άννα, επισκέφτηκαν, την Παρασκευή 21 και το Σάβ-
βατο 22 Μαρτίου 2014, το Δήμο Θάσου και συγκεκριμένα το 
Καλογερικό του δημοτικού Διαμερίσματος Λιμένα. Η γυναι-
κολόγος πραγματοποίησε 25 test pap και ψηλαφήσεις μα-
στού, ο παιδίατρος εξέτασε 13 παιδιά, ο παθολόγος εξέτασε 
39 ενήλικες και η οφθαλμίατρος 56 άτομα 

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 Γενι-
κό Νοσοκομείο Καβάλας και από τα Κέντρα Υγείας Χρυ-
σούπολης και Ελευθερούπολης. Επίσης, ξεκίνησαν εμβο-
λιασμοί στα παιδιά του Κέντρου Προστασίας Παιδιού Κα-
βάλας (Παιδόπολη-Άγιος Γεώργιος) λόγω έλλειψης εμβολί-
ων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

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 Μάρτιο εκδόθηκαν 276 συνταγές και 
χορηγήθηκαν φάρμακα αξίας 9.045 €.
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Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, κος Β. 
Ταρλατζής, καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ και η Οργανω-
τική Επιτροπή μας τίμησαν με την πρόσκληση τους να πραγ-
ματοποιήσουμε την Εναρκτήρια Τελετή των εργασιών του 
29ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στο Grand Hotel Palace Θεσσαλονίκης, την 
Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014. Η κα Χαχαμίδου Μελίνα, πρόε-
δρος της συντονιστικής επιτροπής του παραρτήματος Θεσ-
σαλονίκης, με την ομιλία της «Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» 
δέχτηκε θερμή υποδοχή από το ακροατήριο, το οποίο κατό-
πιν την κατέκλυσε με ερωτήσεις για το έργο μας.

Συνεχίζεται η προεργασία και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρω-
θεί η αδειοδότηση για να επισπευτεί η βασική ανακαίνιση 
στο νέο μας Πολυϊατρείο επί της Πτολεμαίων 29Α (εντός 
της στοάς). Οι εθελοντές μας δίνουν το παρόν καθημερινά 
με περισσή αγάπη και ενθουσιασμό να βοηθήσουν και χά-
ρη στη δική τους συνεισφορά, το νέο μας Πολυϊατρείο θα 
αποτελεί πραγματικότητα πολύ σύντομα. Οι δωρητές και χο-
ρηγοί που συνέβαλλαν χρηματικά θα ανακοινωθούν σε επό-
μενο τεύχος μετά το πέρας της ανακαίνισης και την ολοκλή-
ρωση του έργου.

Παραλάβαμε σεβαστή ποσότητα παιδικών εμβολίων από 
χορηγία του REGENCY CASINO Θεσσαλονίκης, τη Διεύ-
θυνση του οποίου ευχαριστούμε θερμά για την ευαισθητο-
ποίηση της αναφορικά με τις ανάγκες μας. Επιπλέον, πα-
ραλάβαμε μεγάλη ποσότητα φαρμακευτικών σκευασμά-
των, στα οποία είχαμε έλλειψη, από τους εργαζόμενους 
της CEDEFOP (European Centre for the Development of 
Vocational Training), τους εργαζόμενους του διοικητικού 

τμήματος της εταιρείας INTERAMERICAN επί της Εγνατί-
ας 1, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς του 22ου Δημοτι-
κού Σχολείου Θεσσαλονίκης, απ΄ το 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Χαλάστρας, τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, το ΓΕΝΙ-
ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, την Φαρμακαποθήκη του 
κ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΜΗ, την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙ-
ΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ-Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, πλήθος Φαρμακείων 
και ιδιωτών φίλων της Οργάνωσης μας. Τους ευχαριστού-
με όλους και καθένα ξεχωριστά από καρδιάς για την συνεχή 
στήριξη του έργου μας.

Επίσης, ευχαριστούμε τα σούπερ-μάρκετ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, που 
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα μας για φιλοξενία του «κου-
μπαρά αξιοπρέπειας» σε 3 κεντρικά καταστήματά τους στη 
Θεσσαλονίκη και το κατάστημα PUBLIC στο Mediterranean 
Cosmos για τον ίδιο λόγο. Στο πλαίσιο των εργασιών της 
ομάδας χορηγιών, συνεχίζονται οι επαφές για τη φιλοξενία 
κυτίων από αξιόπιστες και σοβαρές επιχειρήσεις και επαγ-
γελματίες της πόλης.

Οι εθελόντριες της ομάδας των εικαστικών άρχισαν να χει-
ροτεχνούν πασχαλιάτικες λαμπάδες, ενώ μεγάλη ποσότη-
τα παιδικών πασχαλινών λαμπάδων ετοίμασαν για εμάς και 
οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Λη-

θεσσαΛονιΚη
τής, με τη βοήθεια και χορηγία της Κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ 
(Woodenartforcrafts) και τους ευχαριστούμε θερμά. Οι λα-
μπάδες των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη θα αρχί-
σουν να διατίθενται στο περίπτερο της Οργάνωσης μας από 
τις 7 Απριλίου στον πεζόδρομο της Αγ. Σοφίας (πλησίον της 
Τσιμισκή).

Κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, επισκεφτήκαμε 
τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΚΘΒΕ. Ο κος Γιάννης Βού-
ρος, πολύ ευαισθητοποιημένος ο ίδιος και ιδιαίτερα ένθερ-
μος για το έργο μας, δεσμεύτηκε για επικείμενη συνεργασία 
και στήριξη από πλευράς του.

Παρευρεθήκαμε στα εγκαίνια του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στο Δημαρχιακό Μέγαρο, κατόπιν 
πρόσκλησής στα εγκαίνια του νέου γραφείου του οργανι-
σμού στην πόλη. Στο πλαίσιο των συζητήσεων, δόθηκε η ευ-
καιρία στην κα Τατσίδου που εκπροσώπησε την Οργάνωση 
να συνομιλήσει με διαφόρους εκπροσώπους φορέων και 
δημοσίων προσώπων της πόλης. 

Επιπρόσθετα, η εθελόντρια μας οφθαλμίατρος κα Αφροδίτη 
Καλησώρα, μας εκπροσώπησε στη συνέντευξη τύπου του 
Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών Βορείου Ελλάδος, οι οποί-
οι μας τίμησαν με την πρόσκληση και στήριξή τους και τους 
ευχαριστούμε θερμά. Στο πλαίσιο της δράσης του Συλλόγου 
«Προστατέψτε τα μάτια σας» θα διατεθούν στους εξυπηρε-
τούμενους του Πολυϊατρείου μας οπτικά είδη.

Περίπου 1.500 επισκέψεις ασθενών δεχτήκαμε αυτόν το μή-
να στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης, ενώ ακολού-
θως διεκπεραιώθηκαν πλήθος θεμάτων υγείας για τους 
ασθενείς, παραπομπές σε εξωτερικούς ιατρούς μας, οι κα-
θιερωμένοι παιδικοί εμβολιασμοί οι οποίοι πλησίασαν τους 
120 κ.ο.κ. Ενημερώθηκαν 18 υποψήφιοι εθελοντές αυτόν 
το μήνα, ορισμένοι από τους οποίους πραγματοποίησαν και 
την εγγραφή τους και τέλος ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 
των φοιτητών ιατρικής της HelMSIC, οι οποίοι ξεκίνησαν το 
πρόγραμμα παρακολουθήσεών και προσφοράς τους από 
τις 10 Μαρτίου και για 5 εβδομάδες. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Γειτονιές της Πόλης», πραγ-
ματοποιήθηκαν επισκέψεις κατ’ οίκον από εθελοντή χει-
ρουργό και βοηθό, σε σπίτια-παράγκες ηλικιωμένων, οι οποί-
οι είναι ανασφάλιστοι και δεν έχουν από κανέναν υποστήρι-
ξη, στην περιφέρεια του Δ. Λαγκαδά.

Συνάντηση των υγειονομικών εθελοντών που στελεχώνουν 
το Πολυϊατρείο μας πραγματοποιήθηκε, επίσης, αυτόν το 
μήνα, σε φιλικό κλίμα και με σκοπό την αλληλογνωριμία.

Μέσα στο Μάρτιο, πραγματοποιήθηκαν, με τη βοήθεια εθε-
λοντών, 5 ενημερώσεις-παρουσιάσεις σε σχολεία, για το έρ-
γο μας και τον εθελοντισμό, καθώς και για συγκεκριμένα θέ-
ματα για την υγεία και πρόληψη.

Τέλος, η κα Γκαρανέ και η κα Χαχαμίδου συμμετείχαν ως 
καλεσμένες στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή των κ.κ 
Σερβετά και Δέλλιου στον ραδιοφωνικό σταθμό IMAGINE 
89,7 FM, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την πρό-
σκληση και κυρίως για την πολύ ζεστή υποδοχή και κουβέ-
ντα μας, κατά τη διάρκεια της οποίας μας δόθηκε η ευκαιρία 
να ενημερώσουμε για τη δράση της Οργάνωσης στην πόλη, 
για το νέο μας Πολυϊατρείο και για τις ανάγκες μας.
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XANIA

Την Καθαρά Δευτέρα, στις 3 Μαρτίου, οι Γιατροί του Κό-
σμου άνοιξαν τα φτερά τους και πέταξαν τον παραδοσιακό 
χαρταετό στους ουρανούς των Χανίων. Η βροχή δεν μας 
πτόησε και οι Άγιοι Απόστολοι γέμισαν με τα χρώματα και τα 
χαμόγελα των εθελοντών μας. Επόμενη στάση τα Φαλελια-
νά Κισσάμου, όπου οι κάτοικοι μας επιφύλλασαν θερμή υπο-
δοχή, ενώ τα σαρακοστιανά εδέσματα και η παραδοσιακή 
κισσαμίτικη μουσική έδωσαν τη δική τους ξεχωριστή νώτα.

Το τριήμερο, στις 21 με 23 Μαρτίου, η εθελόντρια ιατρός 
μας κα Ελευθερία Μουλουδάκη εκπροσώπησε την Οργά-
νωσή μας στο Τουρνουά Μπάσκετ Αλληλεγγύης Χανίων 
προσφέροντας τις ιατρικές της υπηρεσίες στους αθλητές. 

Στις 22 Μαρτίου, οι Γιατροί του Κόσμου, μαζί με άλλες 
συλλογικότητες και φορείς των Χανίων, συμμετείχαν στο 
Παγκρήτιο Αντιρατσιστικό Συλλαλητήριο. 

Στις 27 Μαρτίου, ομάδα εθελοντών των Γιατρών του Κό-
σμου παραβρέθηκε στον παιδικό σταθμό Μουρνιών, τη 
«Φωλιά του Παιδιού», προκειμένου να ενημερώσει και να 
συζητήσει με τους μικρούς μας φίλους για το έργο και τη 
δράση μας. Τα χαμόγελα των παιδιών αποτελούν το πιο 
όμορφο δώρο του Μαρτίου. 

Τρεις ημέρες μετά, στις 30 Μαρτίου, παρουσιάσαμε το 
έργο μας σε εκδήλωση του ΚΕΘΕΑ Χανίων. 

Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Χανίων και η Ένωση 
Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας μας δώρισαν 
μεγάλη ποσότητα φαρμάκων, ενώ καθημερινά, αρκετοί 
συμπολίτες μας ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας ενισχύ-
οντας τις προσπάθειές μας και το έργο μας. 

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 σταθ-
μού «Δίκτυο FM». 

Στις 5 Μαρτίου 2014, οι Γιατροί του Κόσμου επισκέφθη-
καν το 15ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, όπου ενημέρωσαν 
τους μαθητές και τις μαθήτριες για το έργο που επιτελούν 
οι Γιατροί του Κόσμου στις αποστολές τους στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Η ενημέρωση εντάσσεται στο πλαίσιο 
του έργου «Ενημέρωση- ευαισθητοποίηση εθελοντικού 
πνεύματος στο χώρο του σχολείου» που υλοποιεί η Αντιδη-
μαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με εθελοντικές οργα-
νώσεις της Πάτρας. 

Την Πέμπτη 6 Μαρτίου, στο χώρο του Πολυιατρείου των 
Γιατρών του Κόσμου στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε η πα-
ρουσίαση του έργου ΧΕΙΡΩΝ της ανεξαρτήτης μη κυβερ-
νητικής, μη κερδοσκοπικής, μη πολιτικής οργάνωσης φοι-
τητών Ιατρικής. Εκπρόσωπος της Helmsic, ο κος Βαγγέλης 
Παπαγεωργίου μίλησε στους φοιτητές/τριες για το έργο της 
Οργάνωσης. Η κα Κυριακοπούλου Κωνσταντίνα, κοινωνι-
κή λειτουργός των Γιατρών του Κόσμου, αναφέρθηκε στο 
έργο της Οργάνωσης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ 
η ιατρός κα Δήμητρα Μήλια αναφέρθηκε στο ρόλο που θα 
έχουν οι σπουδαστές/τριες ιατρικής που συμμετέχουν σε 
αυτό το πρόγραμμα στο Πολυιατρείο. Το πρόγραμμα ξεκί-
νησε 10 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί 30 Μαίου. 

Στις 10 Μαρτίου, η κοινωνική λειτουργός του Ανοικτού Πο-
λυιατρείου της Πάτρας, κα Κυριακοπούλου Κωνσταντίνα, πα-
ρευρέθηκε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κος 
Εσδράς, επικεφαλής του Γραφείου Ελλάδος του Διεθνούς 
Οργανισμού Μεταναστεύσεως (Δ.Ο.Μ.), αναφορικά με την 
έναρξη του προγράμματος και στην πόλη της Πάτρας.

Στις 11 Μαρτίου, αντιπροσωπεία των Γιατρών Χωρίς Σύ-
νορα επισκέφθηκε το Ανοικτό Πολυιατρείο της Πάτρας και 
ενημερώθηκε για το πρόγραμμα που υλοποιούμε τα τελευ-
ταία 2 χρόνια στην πόλη της Πάτρας. 

Την Τρίτη 18 Μαρτίου, η κοινωνική λειτουργός του Ανοι-
κτού Πολυιατρείου της Πάτρας συμμετείχε στη δράση ευ-
αισθητοποίησης «Ημέρα των δικαιωμάτων στην Πάτρα». Η 
δράση υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχεί-
ρηση Πάτρας με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Υπο-
στήριξης Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων & Έντα-
ξης Μεταναστών. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος των ολο-
ήμερων δράσεων προστασίας των δικαιωμάτων των πολι-

τών και ευαισθητοποίησης και περιελάμβανε την παρουσία 
του Συνήγορου του Πολίτη και την υποδοχή των πολιτών 
για την κατάθεση αναφορών. 

Την Πέμπτη 20 Μαρτίου, παρευρεθήκαμε στα εγκαίνια του 
Κέντρου Φιλοξενίας Ευάλωτων Πληθυσμών και ασυνόδευ-
των ανήλικων ΣΤΕΓΗ PLUS+ , έπειτα από πρόσκληση που 
λάβαμε από το Praksis και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 

Στις 24 Μαρτίου, η κοινωνική λειτουργός του Ανοικτού 
Πολυιατρείου της Πάτρας, κα Κυριακοπούλου Κωνσταντί-
να, επισκέφθηκε το 9ο Γυμνάσιο Πατρών όπου πραγματο-
ποιήθηκε ενημέρωση για το έργο των Γιατρων του Κοσμου 
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ομάδα 14 ατόμων απο το 
εν λόγω σχολείο είχε έρθει και το Δεκέμβριο, όπου τους εί-
χαμε κάνει σχετική ενημέρωση. Αυτά τα παιδιά συμμετεί-
χαν στην παρουσίαση, ενώ προσκάλεσαν και μαθητές του 
λυκείου και μας παρακολούθησαν.

Ευχαριστούμε τους πολίτες που καθημερινά μας στηρί-
ζουν με τις δωρεές τους σε φάρμακα. Επιπλέον, ευχαρι-
στούμε τις παρακάτω εταιρείες που στέκονται αρωγοί στο 
έργο μας: 
- την εταιρεία ΝΟΥΝΟΥ Friesland Campina για την δωρεά 
της σε γάλα και φρουτόκρεμες

- τον κο Στέφανο Τσολακίδη, πρόεδρο και γενικό διευθυ-
ντή της εταιρείας ΚΛΕΟΣ για τη δωρεά του σε σιρόπια 
VERCOD

- την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Οβρυάς και 
υπεύθυνη πολιτιστικού και κοινωνικού τομέα Μεσσάτιδας, 
κα Σιβρηκα Βασιλική για τη δωρεά σε φάρμακα.
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