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Δράσεις Απριλίου
αθηνα

Από 1-17 Απριλίου, το Περίπτερο των ΓτΚ στήθηκε για άλ-
λη μια χρονιά, στα Προπύλαια. Πλήθος εθελοντών της Ορ-
γάνωσης διέθεσαν τις χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες 
και ενημέρωναν τον κόσμο για το έργο και τις δράσεις της 
Οργάνωσης. 

Στις 9 Απριλίου, οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν στην 
εκδήλωση με θέμα «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΦΤΩ-
ΧΕΙΑ- ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ», που διοργάνωσε ο Συμβουλευτικός 
Σταθμός Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηλείας 
Ηλείας, στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου. Συνδιορ-
γανωτές ήταν το Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλεί-
ας «Διώνη», η Εθελοντική Δράση Πύργου, η DeepGreece 
Ανδρίτσαινα και ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Φο-
λόης Αρχαίας Ολυμπίας. Εισηγητές ήταν: Ο κος Βασίλης 
Κερασιώτης, Δικηγόρος «Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες», ο κος Αναστάσιος Υφαντής, Κοινωνικός Λει-
τουργός «Γιατροί του Κόσμου», ο κος Νίκος Μπατζαλής, 
Γραμματέας «Σύλλογος Ελλήνων Ρομά Δήμου Ήλιδας Άγι-
ος Γεώργιος», ο κος Αθανάσιος Κατσίμπελης, Εκπαιδευτι-
κός και η κα Βασιλική Κανελλοπούλου, Κοινωνική Λειτουρ-
γός, Π.Ε. Ηλείας.

Στις 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ομιλία σχετικά με τις 
δράσεις και τα προγράμματα των ΓτΚ στους μαθητές των 
Εκπαιδευτηρίων Μαλλιάρα, οι οποίοι και προσέφεραν γά-
λατα, τα οποία και είχαν συγκεντρωθεί για τις ανάγκες της 
Οργάνωσης.

Την ίδια μέρα, μαθητές των εκπαιδευτηρίων Δούκα επι-
σκέφθηκαν τα γραφεία των ΓτΚ στην Αθήνα όπου και προ-
σέφεραν φάρμακα, τα οποία συγκέντρωσαν για τις ανά-
γκες της Οργάνωσης. Ακολούθησε ομιλία και ενημέρωση 
για τις δράσεις των ΓτΚ, από την κοινωνικό λειτουργό της 
Οργάνωσης, κα Νάνσυ Ρετινιώτη.

Στις 11 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρι-
κού ελέγχου στο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Α.Ν.Υ. Λα-
γονησίου, «Η ΣΤΕΓΗ της Ε.Γ.Ν.Υ.Α.», από τους Γιατρούς 
του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό έλεγ-
χο σε νέους με νοητική υστέρηση. Η δράση υλοποιείται με 
την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Στις 22 Απριλίου, επισκέφτηκαν το Πολυιατρείο των ΓτΚ 
στο Πέραμα, οι παιδίατροι κ.Μαρκοϊζος και κ.Κρατημέ-
νος από τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο Νέας Υόρκης όπου 
πραγματοποίησαν παιδικούς εμβολιασμούς. Οι ΓτΚ ευχα-
ριστούν θερμά τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο Νέας Υόρκης 
για τη δωρεάν χορηγία 300 παιδικών εμβολίων.

Στις 25-27 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ια-
τρικού ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή του Άργους και στις 
Μυκήνες από τους Γιατρούς του Κόσμου, οι οποίοι παρείχαν 
δωρεάν οδοντιατρικό και παιδιατρικό έλεγχο. Η δράση υλο-
ποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Ομόνοια
Ομόνοια…..

Πλατεία Ομόνοιας, η καρδιά της Πόλης μας…..
τα μαγαζιά, τα ξενοδοχεία, κεντρικός κόμβος 
του Μετρό....
Η καρδιά της πόλης μας που κτυπά όσο υπάρχει 
φως, και μαγαζιά ανοιχτά.
Η δική μας, όμως, Ομόνοια είναι τόπος συνά-
ντησης με παλιούς  και νέους “φίλους” , που μέ-
σα στη σιωπή  και στο πυκνό σκοτάδι γλιστρούν 
με δυσκολία, ίδιες σκιές μαγνητισμένες από το 
φως του ΒΑΝ, γιατί το Βαν είναι για αυτούς όλα 
όσα δεν είναι όλοι οι άλλοι, που  τους ξέχασαν, 
τους ξέγραψαν και  τους πέταξαν στους υποβαθ-
μισμένους δρόμους του κέντρου της πόλης μας 
να περιφέρονται και να σέρνονται ψάχνοντας τα 
“αναγκαία”.
Είμαστε εκεί και περιμένουμε να τους βρούμε με 
την ελπίδα ότι έγινε το “κάτι” και είναι ένα βήμα 
προς τα εδώ, ένα βήμα που θα τους  φέρει πάλι 
πίσω στη δική μας  όχθη, στην οικογένεια τους, 
τις δουλειές τους, στη ζωή τους, τα όνειρά τους, 
όλα όσα άφησαν ημιτελή για να εξερευνήσουν 
“το αδιέξοδο”, και τους κατάπιε η μαύρη τρύπα 
της απελπισίας, και βιώνουν μόνο τη  ματαίωση 
του εαυτού τους.
Για εμάς είναι παιδιά που θα μπορούσαν.. μεσή-
λικες που εγκατέλειψαν... ηλικιωμένοι που δεν 
μπόρεσαν.....
Νύχτα βγαίνουν αυτοί; νύχτα και εμείς,   το ΒΑΝ 
έχει τη θέση του στην πλατεία 16 χρόνια τώρα 
και το περιμένουν….και μας περιμένουν. Και  αν 
κάποιων δεν ξέρουμε τη γλώσσα τους, τι πειρά-
ζει; τους καταλαβαίνουμε, και αν δεν βρεθήκα-
με ποτέ στη θέση τους, τι πειράζει; τους καταλα-
βαίνουμε, και αν δεν μπορέσουμε να τους δώ-
σουμε όλα όσα θέλουνε, τί πειράζει; μας κατα-
λαβαίνουν.
Ομόνοια…..
Άλλος ένας τόπος συνάντησης των ΓτΚ με 
όσους έχουν την ανάγκη τους. 

Κλαίρη Παπαγεωργίου
Εθελόντρια των ΓτΚ”
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Στις 29 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του 
Δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, συνέντευξη τύπου των 
ΓτΚ και του ΕΣΠ με αφορμή την παρουσίαση της Εθνικής 
Αναφοράς για τη ρατσιστική βία στην Ελλάδα, η οποία εκ-
πονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της 
ανοχής στη διαφορετικότητα και πρόληψης της ρατσιστι-
κής βίας στην Ελλάδα «Enough! / Αρκετά!». Στο χρονικό 
διάστημα του ενός έτους υλοποίησης του έργου καταγρά-
φηκαν δεκάδες θύματα ρατσιστικών επιθέσεων, η αποτρό-
παια επίθεση στη Μανωλάδα και άλλα περιστατικά που δεν 
είδαν το φως της δημοσιότητας. Κατά την εκδήλωση πα-
ρουσιάστηκαν στοιχεία και οπτικοακουστικό υλικό σχετικά 
με την καταγραφή και την υποστήριξη των περιπτώσεων 
ρατσιστικής βίας, ενώ αντίτυπα της Εθνικής Αναφοράς δι-
ανεμήθηκαν ελεύθερα προς ενημέρωση. Ομιλητές ήταν: η 
κα Άννα Μαΐλλη - Πρόεδρος Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου, 
η κα Λίλιαν Αργυροπούλου Χρυσοχοΐδου - Πρόεδρος Δ.Σ. 
του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και ο κος 
Κωστής Παπαϊωάννου - Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ο συντονισμός έγινε 
από την κα Χριστίνα Ψαρρά -Συντονίστρια του Έργου. Στις 
17:00 ακολούθησε συζήτηση για την αντιμετώπιση του ρα-
τσισμού και των ρατσιστικών εγκλημάτων στην Ελλάδα με 
ομιλητές τον κο Σπυρίδωνα Παππά - Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών, Αρμόδιο για εγκλήματα ρατσιστικής βίας, τον κο Κων-
σταντίνο Φαβατά - Αστυνομικό Υποδιευθυντή, Προϊστάμε-
νο Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας , Διεύθυνση 
Ασφάλειας Αττικής, τον κο Βασίλη Κερασιώτη - Δικηγόρο, 
Μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου 
για τους Πρόσφυγες και τον κο Αναστάσιο Υφαντή - Κοι-
νωνικός Λειτουργός, Γιατροί του Κόσμου. Ο συντονισμός 
έγινε από τον κο Γιώργο Τσαρμπόπουλο - Επικεφαλής του 
Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά το Δικηγορικό 
Σύλλογο Αθηνών για τη διάθεση της αίθουσας. 

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την Εθνική Αναφορά για 
την Ρατσιστική Βία. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου, η κινητή οδοντιατρι-
κή μονάδα των ΓτΚ μέσω του προγράμματος «Αδαμαντιά-
δα» επισκέφτηκε 4 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναί-
ων και πραγματοποίησε πρωτογενή έλεγχο της στοματικής 
υγείας 424 παιδιών. Βασικός στόχος του προγράμματος 
είναι να δοθεί η δυνατότητα να παραπεμφθούν και να εξυ-
πηρετηθούν δωρεάν τα παιδιά των οικογενειών που αδυ-
νατούν να καλύψουν οικονομικά τη βασική τους οδοντια-
τρική περίθαλψη. Η παραπομπή για τις δυσκολότερες οδο-
ντιατρικές περιπτώσεις πραγματοποιείται στο Ανοιχτό Πο-
λυϊατρείο των ΓτΚ στο κέντρο της Αθήνας και στο Δημοτικό 
Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα «Αδαμαντιά-
δα» υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων. 

πατρα

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλ-
ληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν γυ-
ναικολογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογι-
κό έλεγχο, παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είχε ως εξής: 

Α) 3-7 Απριλίου επισκεφθήκαμε την ευρύτερη περιοχή της 
Eλαφόνησου - Νεάπολη Λακωνίας, όπου εξετάστηκαν 817 
άτομα. 

Β) 25-29 Απριλίου επισκεφθήκαμε την ευρύτερη περιοχή 
του Λασιθίου και Ηρακλείου, όπου εξετάστηκαν περισσό-
τερα από 450 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 Απριλίου, η κινητή ιατρική μο-
νάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομα-
διαία βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία 
Ομονοίας, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογι-
κή υποστήριξη σε εξαρτημένα άτομα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Απριλίου, οι Γιατροί του Κό-
σμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι χρή-
ζουν διεθνούς προστασίας στο νησί της Λέσβου, καθώς 

Στο πλαίσιο συνεργασίας και στήριξης φορέων δημοσί-
ου και ιδιωτικού τομέα, την Δευτέρα 1η Απριλίου και έπειτα 
από αίτημα που λάβαμε από το Δήμο Πατρέων και συγκε-
κριμένα από το τμήμα Εθελοντισμού και Πολιτικής Ισότη-
τας, διαθέσαμε επισιτιστικά πακέτα προκειμένου να καλυ-
φθούν οι ανάγκες των ατόμων που διαβιούν στον ξενώνα 
κακοποιημένων γυναικών στην Πάτρα. 

Την Πέμπτη 3 Απριλίου, επειτα από πρόσκληση που λά-
βαμε από την Αντιδημαρχία Υποστήριξης Δημότη, Εθελο-
ντισμού, Ισότητας Φύλων και Ένταξης Μεταναστών και ως 
μελη του εν λόγω συμβουλίου,  συμμετείχαμε στο Συμβού-
λιο Ένταξης Μεταναστών. 

Όλο τον μήνα Απρίλιο συνεχίστηκε η συνεργασία των  
Γιατρών του Κόσμου στην Πάτρα με την ανεξάρτητη, μη κυ-
βερνητική, μη κερδοσκοπική, μη πολιτική οργάνωσης φοι-
τητών Ιατρικής. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, φοιτη-
τές ιατρικής πραγματοποιούν καθημερινά πρακτική άσκη-
ση στο Ανοικτό Πολυιατρείο της Πάτρας. 

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις 
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, το μήνα Απρίλιο 2014:

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ 
ΟΕ, FOCACCINO, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ COCA COLA HELLAS, CANA 
A.E., ΑΓΡΟΤΥΠ ΕΠΕ, FREZYDERM ABEE, GENERICS PHARMA 
HELLAS-MYLAN, LIDL HELLAS, HILL DICKINSON, ANEK 
SUPERFAST, BLUE STAR FERRIES, MAD MELODY, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΒΥΡΩΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛ-
ΛΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, 
ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΓΑΛΗΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΓΙΑΤΡΟΙ 
ΚΑΡΔΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ. 1Ο ΚΑΠΗ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛ-
ΦΕΙΑΣ, 1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙ-
ΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ-
ΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

και ενημέρωση για τα δικαιώματά τους με βάση την ελλη-
νική νομοθεσία. Επιπρόσθετοι στόχοι των Γιατρών του Κό-
σμου είναι η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυναί-
κες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι), η διανομή κουβερ-
τών και ειδών προσωπικής υγιεινής, η στήριξη των τοπικών 
δομών υγείας στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περί-
θαλψης για τον πληθυσμό, όπως, επίσης, και άλλων ευπα-
θών 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 Απριλίου, 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.

Την Πέμπτη 24 Απριλίου, έπειτα από πρόσκληση που λά-
βαμε από την Αντιδημαρχία Υποστήριξης Δημότη, Εθελο-
ντισμού, Ισότητας Φύλων και Ένταξης Μεταναστών, συμ-
μετείχαμε στη συνάντηση φορέων που δραστηριοποιού-
νται στην Πάτρα και ασχολούνται με  ζητήματα Υγείας και 
Πρόνοιας.

Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές μας που καθημερινά 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για να κάνουν πράξη το Δι-
καίωμα στην Υγεία. Επιπλέον, ευχαριστούμε όλους τους πο-
λίτες που στέκονται αρωγοί στο έργο μας με την προσφορά 
τους σε φάρμακα και τρόφιμα. Τέλος, ευχαριστούμε: 

- Το Φαρμακείο Λάτσης Κ. Δημήτριος και το φαρμα-
κείο των κυρίων Κοτσιρίλου Χρήστου- Κοτσιρίλου Δή-
μητρα για την συνεχιζόμενη στήριξη τους με φάρμακα.  
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Για άλλη μια χρονιά, το stand της Οργάνωσής μας στήθη-
κε στον πεζόδρομο της Αγ. Σοφίας από τις 6 έως τις 19 Απρι-
λίου. Πλήθος εθελοντών μας δημιούργησαν τις χειροποίη-
τες πασχαλινές λαμπάδες που διέθετε το περίπτερό μας και 
ενημέρωναν τον κόσμο για το έργο και τις δράσεις μας. Ευ-
χαριστούμε θερμά όλους τους πολίτες που εκδήλωσαν την 
αγάπη τους και την στήριξη τους και φέτος για τους Γιατρούς 
του Κόσμου.

Μετά από επίσημη πρόσκληση της HELMSICK, στο πλαί-
σιο πραγματοποίησης του Διεθνούς Συνεδρίου τους, οι εθε-
λοντές μας ιατροί κος Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος και 
κος Θάνος Γαργαβάνης πραγματοποίησαν από κοινού ομι-
λία και παρουσίαση για τις εμπειρίες τους από τα πεδία των 
αποστολών με τους ΓτΚ στην Ουγκάντα και στην Αϊτή αντί-
στοιχα.

Επίσης, η κα Εύα Τατσίδου πραγματοποίησε παρουσίαση 
στα αγγλικά για το έργο της Οργάνωσης στο 3ημερο διοικη-
τικό συμβούλιο της HelMSICK στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, 
σε πλήθος φοιτητών ιατρικής.

Στο ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στις 16 
Απριλίου, το διαφημιστικό σποτάκι της Οργάνωσης μας προ-
βλήθηκε κατά την διάρκεια της παύσης του πρώτου ημιχρό-
νου και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Διοίκηση και τους 
ιθύνοντες του ΠΑΟΚ για την στήριξη.

Χορηγία σε μπισκότα δεχτήκαμε απ΄ την εταιρεία ΜΠΙΣ-
ΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, τα οποία διαθέσαμε σε παιδιά 
που υποστηρίζονται από το Πολυϊατρείο μας. Ευχαριστού-
με θερμά τον κο Ευάγγελο Αργυρόπουλο για την πρωτο-
βουλία και την γενναιόδωρη προσφορά του προς την Ορ-
γάνωση μας. Επιπρόσθετα, μια ποσότητα τροφίμων για την 
ενίσχυση 6 απόρων οικογενειών με παιδιά, που υποστηρί-
ζουμε, χορήγησε για άλλη μια φορά το Ιατρικό Διαβαλκανι-
κό Κέντρο Θεσσαλονίκης, την Διοίκηση του οποίου ευχαρι-
στούμε θερμά.

Ενεργοποιήσαμε καινούργιο κύκλο εθελοντών με 5 νέους 
φαρμακοποιούς, οι οποίοι με την καθοδήγηση της υπεύθυ-
νης φαρμακείου και της κας Τατσίδου εκπαιδεύτηκαν στις 
διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας του Ανοιχτού Πολυϊα-
τρείου με στόχο να στελεχώσουν και να υποστηρίξουν το έρ-
γο των ιατρών στο νέο χώρο. 

Πρόσκληση δεχτήκαμε από τον ΟΠΑΠ με χορηγία εισιτη-
ρίων για ποδοσφαιρικό αγώνα μεγάλου αθλητικού σωματεί-
ου της Θεσσαλονίκης, τον οποίο παρακολούθησαν εθελο-
ντές της Οργάνωσης.

Πραγματοποιήσαμε ενημερώσεις για το έργο μας και τον 
εθελοντισμό, καθώς και για συγκεκριμένα θέματα για την 
υγεία και την πρόληψη σε 3 σχολεία της πόλης.

Η εθελόντρια μας κοινωνική λειτουργός κα Κυριακίδου 
εκπροσώπησε την Οργάνωση με ομιλία-παρουσίαση του έρ-
γου και των δράσεων μας σε ενημερωτική ημερίδα του Δή-
μου Παύλου Μελά.

Ο εθελοντής Ακτινολόγος κος Γεώργιος Ιωαννίδης συμμε-
τείχε στις 6 Απριλίου στον 9ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», στο δρόμο 10.000 μέτρων εκπροσωπώ-
ντας την Οργάνωσή μας.

Προσπάθειες για ανεύρεση περισσότερων φαρμάκων 
πραγματοποιήσαμε εντατικά αυτόν το μήνα, καθώς παρου-
σιάζονται μεγάλες ελλείψεις στο Πολυϊατρείο μας. Συγκε-
ντρώσεις φαρμάκων έχουν προγραμματιστεί για τους επό-
μενους 2 μήνες, ενώ πλήθος επαφών πραγματοποιήθηκαν 
με φαρμακεία, ώστε να καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε 
στις όλο και αυξανόμενες ανάγκες. 

Αμέσως μετά το Πάσχα, ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος εκ-
παίδευσης των φοιτητών ιατρικής της HelMSIC, οι οποίοι ξε-

κίνησαν το πρόγραμμα παρακολουθήσεών και προσφοράς 
τους διάρκειας 5 εβδομάδων. 

Περίπου 1.100 επισκέψεις ασθενών δεχτήκαμε αυτόν 
το μήνα στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης, ενώ ακο-
λούθως διεκπεραιώθηκαν πλήθος θεμάτων υγείας για τους 
ασθενείς, παραπομπές σε εξωτερικούς ιατρούς μας, κα-
θώς και οι καθιερωμένοι παιδικοί εμβολιασμοί, οι οποίοι πλη-
σίασαν τους 100. Ενημερώθηκαν 9 υποψήφιοι εθελοντές 
αυτόν το μήνα, ορισμένοι από τους οποίους πραγματοποί-
ησαν και την εγγραφή τους.

Συνεχίζουμε με τις εργασίες διαμόρφωσης του νέου μας 
Πολυϊατρείου επί της Πτολεμαίων 29Α με εντατικούς ρυθ-
μούς. Ευελπιστούμε εντός των πρώτων μηνών του καλοκαι-
ριού να είμαστε σε θέση να εγκατασταθούμε στο νέο μας 
χώρο. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά συνολικά όλους 
όσους συνέβαλλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν στην 
ανακαίνιση, με χορηγίες, δωρεές και εθελοντική εργασία.
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XANIA

Την 1η Απριλίου, σαν ψέμα της Πρωταπριλιάς, ανοικτά 
της θάλασσας δυτικά του Ελαφονησίου, ένα μικρό σαπιο-
κάραβο κουβαλά 338 ανθρώπους που εγκατέλειψαν τις 
φλεγόμενες, από εμφύλιο πόλεμο, πατρίδες τους, αναζη-
τώντας σε άγνωστες χώρες μια ήρεμη ζωή.. Τα Χανιά απο-
τελούν σταθμό αναγκαστικής προσέγγισης, αφού λίγο έλ-
λειψε να βυθιστεί το σάπιο σκαρί του δουλεμπορικού που 
τους μεταφέρει και το εκθεσιακό κέντρο στην Αγιά γίνεται ο 
χώρος συγκέντρωσης, παραμονής και κράτησης… 

Στο χώρο αναπτύσσεται ένα ιατρείο και με την άψογη συ-
νεργασία των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, οι εθελο-
ντές γιατροί των Γιατρών του Κόσμου προσφέρουν πρωτο-
βάθμια ιατρική φροντίδα σε όλους τους μετανάστες..

Εκατόν πενήντα τέσσερις είναι οι πολίτες που εγκατέλει-
ψαν τη Συρία. Σαράντα έξι παιδιά, πέντε από τα οποία τα-
ξίδευαν ασυνόδευτα, «παραδομένα» από τις οικογένειες 
τους σε φίλους ή γείτονες, που τους εμπιστεύτηκαν σε αυ-
τό το ταξίδι που φάνταζε λιγότερο επικίνδυνο από το να πα-
ραμείνουν στη χώρα τους.. 

Η εθελόντρια των Γιατρών του Κόσμου, ιατρός κα Ελευ-
θερία Μουλουδάκη, σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών 
μας ήταν από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή κο-
ντά στους συνανθρώπους μας. 

Στις 9 Απριλίου, οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με 
τη Χορωδία & Μαντολινάτα Χανίων και την Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων διοργάνωσαν συναυλία αλληλεγγύης στο 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων με στόχο να συγκεντρωθούν 
τρόφιμα και φάρμακα για τις ανάγκες του Πολυιατρείου 
μας. Η ενθουσιώδης ανταπόκριση του κόσμου στο κάλε-
σμά μας, μας έδωσε δύναμη και χαμόγελα αισιοδοξίας. 
Σχεδόν ένας τόνος τροφίμων θα δώσει χαρά και ελπίδα σε 
αρκετές οικογένειες που το έχουν ανάγκη. 

Το τριήμερο, 15 με 17 Απριλίου, για ακόμη μια χρονιά οι 
ευφάνταστες δημιουργίες των εθελοντών μας, λαμπάδες 
και πασχαλινά δώρα, προσφέρθηκαν στο πασχαλινό παζά-
ρι που έγινε στην πύλη της Sabbionara.

Η εθελόντρια ιατρός μας κα Ελευθερία Μουλουδάκη εκ-
προσώπησε την Οργάνωσή μας στο Τουρνουά Μπάσκετ 
Αλληλεγγύης Χανίων προσφέροντας τις ιατρικές της υπη-
ρεσίες στους αθλητές. 

Δημοσιεύσαμε σχόλια, απόψεις και κάναμε αναφορά στις 
δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στην τοπική εφημερίδα 
«Χανιώτικα νέα», όπου η Οργάνωση διατηρεί εβδομαδιαία 
σελίδα, ενώ είχαμε και ιδιαίτερη δημοσιότητα του έργου μας 
από το ραδιοφωνικό σταθμό Αντ1 Δυτικής Κρήτης. 

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». 

Πλούσια η δράση του Παραρτήματος Καβάλας των 
Γιατρών του Κόσμου κατά το μήνα Απρίλιο: 

Στις 2 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των με-
λών του Παραρτήματος στο ξενοδοχείο Ωκεανίς, όπου 
αποφασίστηκε η συγκέντρωση τροφίμων, τα οποία θα δι-
ανέμονταν σε άπορες οικογένειες εν όψει της γιορτής του 
Πάσχα.

Επίσης, την ίδια ημέρα δημοσιεύτηκε σε όλες τις τοπικές 
εφημερίδες ευχαριστήριο δελτίο τύπου από το Κέντρο Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μακεδονίας &Θράκης, 
Παράρτημα προστασίας Παιδιού Καβάλας, για τη χορηγία 
εμβολίων από την Οργάνωση.

Στις 5 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε τηλεμαραθώνιος 
από το Enachanel με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του 
Ειδικού Γυμνασίου Καβάλας. Οι Γιατροί του Κόσμου, δεί-
χνοντας το κοινωνικό τους πρόσωπο, υποσχέθηκαν να επι-
σκεφτούν τους μαθητές του σχολείου για εμβολιασμούς 
και οδοντιατρική περίθαλψη. Η υπεύθυνη του Παραρτήμα-
τος έκανε μια χρηματική δωρεά.

Στις 8 Απριλίου, αρκετά μέλη του παραρτήματος παρα-
βρέθηκαν σε εκδήλωση του Συλλόγου Εθελοντών κατά 
του καρκίνου, όπου εκφράστηκαν ευχαριστίες για την άρι-
στη συνεργασία των δύο Συλλόγων. 

Μία ημέρα αργότερα, στις 9 Απριλίου, αρκετά μέλη της 
Οργάνωσης παραβρέθηκαν στο πασχαλινό μπαζάρ του 
Σώματος Ελλήνων Οδηγών. Δόθηκαν συγχαρητήρια για 
τη δράση του τοπικού Παραρτήματος των Γιατρών του Κό-
σμου και έγινε δωρεά διαφόρων πασχαλινών κατασκευών 
προς την Οργάνωση προκειμένου να πουληθούν στο περί-
πτερο, το οποίο λειτούργησε την Μεγάλη Εβδομάδα.

Έγινε χορηγία από το Δήμο Καβάλας περιπτέρου στην 
Πλατεία Καπνεργάτη, όπου από τις 10 έως τις 14 Απριλί-
ου, οι εθελόντριες του Παραρτήματος πουλούσαν διάφο-
ρες χειροποίητες κατασκευές και προϊόντα της Οργάνω-
σης. Επίσης, διένειμαν έντυπο υλικό για ενημέρωση των 
Καβαλιωτών για τις δράσεις μας.

Στις 10 του μήνα, η υπεύθυνη του Παραρτήματος κα Άν-
να Γιοβανιού έδωσε συνέντευξη στα τηλεοπτικά κανάλια 
Center και Πρωϊνή για να γνωστοποιηθεί η ύπαρξη του 
Περιπτέρου και να ενισχύσουν οι Καβαλιώτες τις δράσεις 
μας.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τις εθελόντριές μας 
στο πασχαλινό περίπτερό μας. Το απόγευμα της Πέμπτης, 
10 Απριλίου, τα παιδιά του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καβά-
λας από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κρηνίδων 
έκαναν μια σημαντική δωρεά από χειροποίητες λαμπάδες.

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση της Energean Oil& Gas 

και του Σωματείου των εργαζομένων στη Kavala Oil, το 
«Βαρέλι». Μετά από συζήτηση που είχε η υπεύθυνη κα 
Άννα Γιοβανιού με την κα Αλεξάνδρα Γκούτρα, υπεύθυ-
νη Εταιρικής επικοινωνίας της Energean Oil& Gas, ενη-
μερώθηκαν άμεσα ο κος Γόντικας, Διευθύνων Σύμβου-
λος της Kavala Oil και ο Πρόεδρος του Σωματείου εργαζο-
μένων κος Μανώλης Κελαηδάκης και με εντυπωσιακούς 
ρυθμούς συγκέντρωσαν μεγάλη ποσότητα τροφίμων, την 
οποία δώρισαν στους Γιατρούς του κόσμου για ενίσχυση 
άπορων οικογενειών. Η παράδοση των τροφίμων έγινε στο 
περίπτερό μας στην Πλατεία καπνεργάτη και καλύφθηκε 
από όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Όλα τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν από τα μέλη της Ορ-
γάνωσης και της παραπάνω δωρεάς διανεμήθηκαν σε 55 
άπορες οικογένειες της Καβάλας.

Στις 10 Απριλίου χορηγήθηκαν εμβόλια στο Κέντρο Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μακεδονίας &Θράκης, 
Παράρτημα προστασίας Παιδιού Καβάλας, για τον εμβολι-
ασμό των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί.

Στις 25 Απριλίου, η υπεύθυνη του παραρτήματος με τη 
γιατρό κα Μαρία Παπαδοπούλου επισκέφτηκαν το ΚΕΘΕΑ 
Κιβωτός και εμβολίασαν άτομα που είναι σε απεξάρτηση.

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 Κα-
βάλας, στο Διοικητικό του οποίου συμμετέχουμε. Κατά το 
μήνα Απρίλιο εκδόθηκαν 258 συνταγές και χορηγήθηκαν 
φάρμακα αξίας 7.132€.
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