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Δράσεις Ιουνίου
αθηνα

Στις 12-14 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρι-
κού ελέγχου στη Μακρακώμη Φθιώτιδας, από τους Για-
τρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδοντιατρι-
κό και παιδιατρικό έλεγχο. Η δράση υλοποιείται με την υπο-
στήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Στις 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε, στον πεζόδρομο της 
οδού Τρώων στα Άνω Πετράλωνα, υπαίθρια φωτογραφική 
έκθεση των Γιατρών του Κόσμου με το φωτογραφικό υλι-
κό του φωτογράφου Dimitris the Athens με τίτλο «100 tear 
drops for racism». Οι ΓτΚ ευχαριστούν την κα Φανή Πα-
λιούρα και την κα Δέσποινα Γιαννούλη για την έμπνευση, 
το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση δρώμενου το οποίο 
δραματοποίησε το θέμα της έκθεσης. Η έκθεση φιλοξενή-
θηκε, επίσης, στον χώρο της συναυλίας του Manu Chao, 
στην Θεσσαλονίκη στις 23 Ιουνίου. 

*Η έκθεση θα παρουσιαστεί στις 4-16 Σεπτέμβριου στον εκ-
θεσιακό χώρο του METApolis, Αιόλου 48-50 & Κολοκοτρώ-
νη, Μετρό Μοναστηράκι. Πληροφορίες: www.metapolis.
gr* Οι ΓτΚ ευχαριστούν την εταιρεία Photo lab για την πο-
λύ σημαντική έκπτωση στην εκτύπωση των φωτογραφιών.

Στις 16 Ιουνίου, στα γραφεία της Ερωπαϊκής Επιτροπής 
στην Αθήνα, έγινε συνάντηση του Ευρωπαΐου Επιτρόπου 
για τα εργασιακά θέματα στην Commission, kου Laszlo 
Andro, με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και εκπρο-
σώπους φορέων εργαζόμενων, καθηγητές πανεπιστημί-
ου, βουλευτές κλπ.. Η συνάντηση είχε θέμα την ανεργία 
στην Ευρώπη και τις επιπτώσεις της, ιδιαίτερα σε χώρες με 
βαθειά κρίση , όπως η Ελλάδα καθώς επίσης και την πρό-
ταση του Επιτρόπου για την δημιουργία Κοινού  Ευρωπαι-
κού ταμείου Ανεργίας. Απο τις μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις οι ΓΤΚ, ήταν οι μόνοι καλεσμένοι και εκπροσωπήθη-
καν απο την Πρόεδρο κα Λιάνα Μαΐλλη, η οποία αναφέρ-
θηκε στους ανασφάλιστους και την κατάσταση της περί-
θαλψης στην Ελλάδα.

Στις 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων του προγράμματος του Κέντρου Υποδοχής Ευάλωτων 
Αιτούντων Άσυλο, οι επωφελούμενοι του Ξενώνα των Για-
τρών του Κόσμου μαζί με την Κοινωνική Υπηρεσία της Ορ-
γάνωσης επισκέφθηκαν, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. 

Την ίδια μέρα, στις 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η τρί-
τη αποστολή των ΓτΚ με προορισμό το Βελιγράδι της Σερ-

βίας. Οι 20 τόνοι των ειδών που συγκεντρώθηκαν με πρω-
τοβουλία των «Αλληλέγγυων» της εθελοντικής ομάδας 
δράσης Ν. Πιερίας περιελάμβαναν τρόφιμα και εμφιαλω-
μένα μπουκάλια νερό, τα οποία παραδόθηκαν στον Ερυ-
θρό Σταυρό του Βελιγραδίου.

Στις 25 & 26 Ιουνίου, οι ΓτΚ συμμετείχαν στις εκδηλώσεις 
του ΟΚΑΝΑ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτι-
κών, στην αίθουσα «συνΑθηνά», απέναντι από τη Βαρβά-
κειο, με ενημερωτικό υλικό για το κοινό.

Στις 26-28 Ιουνίου, οι ΓτΚ συμμετείχαν στο 7ο Πανελ-
λήνιο Συνεδρίου Καρδιομεταβολικών Παραγόντων, που 
πραγματοποιήθηκε στο Elite Resort στην Καλαμάτα με ενη-
μερωτικό υλικό για το κοινό σχετικά με τα προγράμματα και 
τις δράσεις των ΓτΚ .

Στις 28-29 Ιουνίου, οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποί-
ησαν δωρεάν προληπτικό έλεγχο, στις Στρόπωνες και στο 
Μετόχι Ευβοίας με ειδικότητες γιατρών: παθολόγου, γενι-
κού ιατρού, παιδίατρου, ορθοπεδικού, φυσικοθεραπευτή 
και γυναικολόγου. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την Λέσχη Ευρίπου 4χ4. 

Στις 30 Ιουνίου- 1 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμ-
μα ιατρικού ελέγχου στη Κέα, από τους Γιατρούς του Κό-
σμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό και παιδιατρι-
κό έλεγχο. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελ-
ληνικής Πρωτοβουλίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, η κινητή οδοντιατρική 
μονάδα των ΓτΚ μέσω του προγράμματος «Αδαμαντιάδα» 
επισκέφθηκε δύο Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων 
και πραγματοποίησε πρωτογενή έλεγχο της στοματικής 
υγείας 219 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 καλύψουν 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, κατάλληλα 
στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο ιατρι-
κό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν γυναικο-
λογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογικό έλεγ-
χο, παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό καθ’ 
όλη τη διάρκεια του Ιουνίου σε διάφορες περιοχές της Ελ-
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λάδας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είχε ως εξής: 
Α)  7-13 Ιουνίου επισκεφθήκαμε την Ικαρία και τους Φούρ-

νους, όπου εξετάστηκαν 772 άτομα. 
Β)  30 Ιουνίου-4 Ιουλίου επισκεφθήκαμε την Σέριφο και την 

Σίφνο.

Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» υλοποιείται με τη συνολι-
κή χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών κοινωνικής 
προσφοράς και αλληλεγγύης που υλοποιούνται από την 
ελληνική εφοπλιστική κοινότητα για την ενίσχυση ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων σε όλη τη χώρα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, η κινητή ιατρική μονά-
δα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομαδιαία 
βάση -Τρίτη και Πέμπτη, 21:00-11:00- στην πλατεία Ομονοί-
ας και Σάββατο 12:00-14:00- στο Μεταξουργείο, πρωτο-
βάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε 
εξαρτημένα άτομα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, οι Γιατροί του Κό-
σμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι χρήζουν 
διεθνούς προστασίας στο νησί της Λέσβου, καθώς και ενημέ-
ρωση για τα δικαιώματά τους με βάση την ελληνική νομοθε-
σία. Επιπρόσθετοι στόχοι των Γιατρών του Κόσμου είναι η προ-
στασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυναίκες, παιδιά και ασυ-
νόδευτοι ανήλικοι), η διανομή κουβερτών και ειδών προσωπι-
κής υγιεινής, η στήριξη των τοπικών δομών υγείας στην πα-
ροχή 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 2013, στο Κέντρο Πρώτης Υπο-
δοχής μεταναστών στο Μερσινίδι της Χίου, όπου προσφέ-
ρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε μετανάστες.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, οι Γιατροί του Κό-
σμου, μέσω του προγράμματος «Μήνυμα Ζωής», παρεί-
χαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Πολυιατρεία των 
ΓτΚ στην Αθήνα και στο Πέραμα, καθώς και κατ’ οίκον επι-
σκέψεις, ψυχολογική υποστήριξη, και επισιτιστικά πακέτα 
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 Ιούνιο 2014:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ, 
FOCACCINO, LIDL HELLAS, VIVISOL HELLAS S.A., INTERLIFE 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, AKTO, ΛΕΣΧΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 4Χ4, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΠΡΟΑΣΠΙ-
ΖΩ, ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ «Η ΓΑΛΗΝΗ», ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ, 112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΕΛΕΥ-
ΣΙΝΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ»
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Από τη Δευτέρα, 16 Ιουνίου, το νέο Πολυϊατρείο στην Πτο-
λεμαίων 29Α ξεκίνησε τη λειτουργία του. Οι εργασίες μετα-
κόμισης και τακτοποίησης κυριάρχησαν αυτόν το μήνα, με 
τους λιγοστούς βασικούς μας εθελοντές να είναι παρόντες 
και να συμβάλλουν σε όλα όσα έπρεπε να υλοποιηθούν.

Επίσης, ο εθελοντής κος Μουζάλας, μέλος του Δ.Σ επι-
σκέφτηκε το νέο Πολυϊατρείο πριν την μετακόμιση και εκ-
προσώπησε την Οργάνωση με ομιλία που πραγματοποίησε 
στο Γενικό Επιτελείο Στρατού Θεσσαλονίκης, στο Λόχο Πο-
λιτικοκοινωνικής Προστασίας. 

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 22 Ιουνίου, η κα Τατσίδου 
εκπροσώπησε την Οργάνωση σε προγραμματισμένη εκ-
δήλωση του Συλλόγου Γυναικών Πολυγύρου Χαλκιδικής, 
όπου πραγματοποίησε ομιλία για το έργο της Οργάνωσης 
και τη δράση μας στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η Αντιπρόε-
δρος του Ιατρικού Συλλόγου, κα Δημοπούλου, παρευρέ-
θηκε και πραγματοποίησε ενημέρωση με θέμα την πρόλη-
ψη σε θέματα υγείας. Οι κάτοικοι της περιοχής συγκέντρω-
σαν και προσέφεραν μεγάλη ποσότητα φαρμάκων για το 
Πολυϊατρείο και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε εγκάρδια 
τον Σύλλογο Γυναικών για την μεγάλη τους κινητοποίηση.

Επιπλέον, οργανώθηκε μια δράση για τη συγκέντρωση 
φαρμάκων στο μεγαλύτερο κολυμβητήριο της Θεσσαλονί-
κης, όπου και προπονούνται περισσότερα από 12 αθλητικά 
σωματεία. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν κυρίως παιδικά 
σιρόπια τα οποία βρίσκονται σε έλλειψη στην Οργάνωση. Η 
δράση αυτή θα διαρκέσει 4 εβδομάδες.

Στις 26 του μήνα, ημέρα κατά των Ναρκωτικών, βρε-
θήκαμε δίπλα στο πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομεί-
ου Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, παρευρεθήκαμε σε 
υπαίθρια δράση για την προώθηση του έργου τους, όπου 
ενημερώσαμε και εμείς με τη σειρά μας τους πολίτες και 
για τη δική μας Οργάνωση, ενώ παράλληλα συγκεντρώθη-
καν και φάρμακα για το Πολυϊατρείο μας.

Ο μήνας έκλεισε με περίπου 1.200 επισκέψεις ασθενών, 
οι οποίοι οφείλουμε να αναφέρουμε προς τιμήν τους ότι 
ενθουσιάστηκαν και κατέδειξαν αμέσως την ευγνωμοσύνη 
και το σεβασμό τους για το νέο Πολυϊατρείο. 

Αρχές του μήνα, εκπρόσωποι της Αυστριακής οργάνω-
σης Volkshilfe και εκπρόσωποι της Γερμανικής οργάνω-
σης Awo, επισκέφτηκαν το Πολυϊατρείο μας σε προγραμ-
ματισμένη συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν για τη 
δράση και τις ανάγκες μας και να δρομολογήσουν ενδεχό-
μενη στήριξη. Στη συνάντηση παρευρέθηκε η κα Χαχαμί-
δου, ο κος Σούπαρης και η κα Γκαρανέ, οι οποίοι ενημέρω-
σαν και ξενάγησαν τους επισκέπτες στο νέο Πολυϊατρείο. 

Στις 12 & 13 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική 
συγκέντρωση φαρμάκων από την INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-
ΚΗΣ με σκοπό την στήριξη των Πολυϊατρείων μας σε Αθή-
να, Θεσσαλονίκη και Χανιά. Παρευρεθήκαμε στην έδρα 
της εταιρείας στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης με εθελοντές και 
την κα Χαχαμίδου σε μια σεμνή τελετή παράδοσης από 
τους υπεύθυνους της εταιρείας. Θερμές ευχαριστίες οφεί-
λουμε στη διοίκηση για την προσφορά, σε όλο το δίκτυο 
συνεργατών και προσωπικού ανά την Ελλάδα και βέβαια 
στο τμήμα δημοσίων σχέσεων της εταιρείας για την εξαι-
ρετική συνεργασία.

Το Σάββατο 21 του μήνα συμμετείχαμε με stand και εθε-
λοντές στο φεστιβάλ περηφάνειας υπό την αιγίδα του Δ. 
Θεσσαλονίκης, όπου και συγκεντρώθηκαν φάρμακα για το 
Πολυϊατρείο μας. 
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πατρα
Την Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, η κοινωνική λειτουργός 
του Ανοικτού Πολυιατρείου της Πάτρας παρευρέθηκε στην 
εορτή του Σωματείου των Βουλγάρων στο πλαίσιο της Ημέ-
ρας του Βουλγαρικού Πολιτισμού- Παιδείας και Σλαβικής 
Γραφής. 

Την Τρίτη, 3 Ιουνίου, η παιδίατρος κα Αλεξάνδρα Κοσμα-
ρίκου και η κοινωνική λειτουργός κα Κωνσταντίνα Κυρια-
κοπούλου συμμετείχαν στην εκπομπή του κου Ελευθέριου 
Πολυκρέτη με τίτλο «Εθελοντική Αιμοδοσία» στο τηλεοπτι-
κό σταθμό του ΛΥΧΝΟΥ. 

Την Παρασκευή, 6 Ιουνιου, παρευρέθηκε η κοινωνική 
λειτουργός του Πολυιατρείου στο 58ο Νηπιαγωγείο Πα-
τρών και ενημέρωσε τα δύο τμήματα του νηπιαγωγείου για 
τις δρασεις μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την Πέμπτη, 19 Ιουνίου, έπειτα από πρόσκληση που λά-
βαμε από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και όντας ενερ-
γά μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, συμμετεί-
χαμε στην 3η συνεδρίαση. Μας έγινε ενημέρωση για το 
ευρωπαϊκό έργο 4.1.β/2012 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργα-
σίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφε-
ρών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», το ευρωπαϊ-
κό έργο 4.1.α «Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκ-
προσώπων κρατών-μελών της Μεσογείου για την ανταλλα-
γή απόψεων και εμπειριών» και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Communication for Integration (C4I): social networking for 
diversity (Επικοινωνία για την ένταξη – κοινωνική δικτύωση 
για τη διαφορετικότητα). 

Την Πέμπτη, 26 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Κατά των 
Ναρκωτικών, έπειτα από πρόσκληση που λάβαμε, η κοι-
νωνική λειτουργός κα Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου πα-
ρευρέθηκε στις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε το ΚΕ-
ΘΕΑ Οξυγόνο. 

Το Σάββατο, 28 Ιουνίου, η κοινωνική λειτουργός του 
Ανοικτού Πολυιατρείου της Πάτρας κα Κωνσταντίνα Κυ-
ριακοπούλου, παρευρέθηκε στο 16ο διάπλου Ρίου- Αντιρ-
ρίου, που πραγματοποιεί το Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσι-
ών ΓΕΦΥΡΑ- ΟΚΑΝΑ. 

Τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου, η κοινωνική λειτουργός του 
Ανοιχτού Πολυιατρείου της Πάτρας συμμετείχε με τοποθέ-
τηση στο θεματικό εργαστήριο που διοργάνωσε η Αντιδη-
μαρχία Εθελοντισμού και η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχει-
ρηση Πατρών με τίτλο «Αξιολόγηση ενταξιακών πολιτικών 
και πρακτικών σε τοπικό επίπεδο». 

Στο πλαίσιο συνεργασίας με φορείς Δημοσίου και Ιδιω-
τικού Μη Κερδοσκοπικού Τομέα, τον μήνα Ιούνιο το Ανοι-
κτό Πολυιατρείο της Πάτρας προέβη σε δωρεά ειδών ιμα-
τισμού και υποδημάτων στην Δημοτική Ιματιοθήκη και στο 
Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων. 

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 την οικογένεια 
του κου Θεοφάνη Κατσένη και της κας Μαρίας Χαραμίδη 
για την συνεχιζόμενη στήριξη τους στις ανάγκες του Πολυι-
ατρείου σε φάρμακα. 
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Στις 3 Ιουνίου, η κα Μουλουδάκη επισκέφτηκε μαζί με μέ-
λη του Φορουμ Μεταναστών και του Δικηγορικού Συλλό-
γου Χανίων, το νέο Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, κο Μα-
νώλη Γεωργιακάκη. Στη συνάντηση ετεθη εκ νέου η επιθυ-
μία των δομών αλληλεγγύης της πόλης μας να επισκέπτο-
νται τα κρατητήρια του Νομού Χανίων και να διαπιστώνουν 
αν υπάρχουν ιατρικές ή συμβουλευτικές νομικές ανάγκες 
των κρατουμένων. Ο νέος Διευθυντής αποδέχτηκε το αί-
τημα μας και ευχαρίστησε για την καλή συνεργασία κάθε 
φορά που προκύπτουν θέματα μετανάστευσης στο Νομό.

Η κα Μουλουδάκη, την Τετάρτη 4 Ιουνίου, ήταν προσκε-
κλημένη από την ΕΡΑ που λειτουργεί στην πόλη από εθελο-
ντές δημοσιογράφους και τεχνικούς και ανέπτυξε τις δρά-
σεις της Οργάνωσης στα Χανια και στην Ελλάδα.

Από 25 Μαΐου έως 4 Ιουνίου συμμετείχαμε στη εκδή-
λωση –φεστιβάλ «Στο δρόμο του νερού» - clean water 
environment για το περιβάλλον που έλαβε χώρα στο Νεώ-
ριο Μόρο και στην πύλη Σαμπιονάρα. Πιο συγκεκριμένα, οι 
Γιατροί του Κόσμου και 30+ καλλιτέχνες του Ευρωπαϊκού 
Νότου με ζωγραφική, video, γλυπτική, installation, φωτο-
γραφία, performance , χορό, κατασκευές, παιδικό εργα-
στήριο και ομιλίες διαμαρτύρονται με τον τρόπο τους για 
τα όσα τραγικά συμβαίνουν στο υδάτινο περιβάλλον μας.

Το μήνα Ιούνιο, επισκέφτηκαν το ιατρείο μας νοσηλεύτρι-
ες και εκπρόσωπος της ορθόδοξης εκκλησίας του Ιλινό-
ις, ενημερώθηκαν για τη δράση της Οργάνωσης,τις ανά-
γκες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και για τα προβλή-
ματα που βιώνει ο Έλληνας σήμερα. Κατανοώντας τα όσα 
συμβαίνουν στη χώρα μας, ενίσχυσαν το έργο μας καταθέ-
τοντας το χρηματικό ποσόν των 1.000 δολαρίων.

Κατά το μήνα Ιούνιο οι δράσεις του Παραρτήματος Κα-
βάλας των Γιατρών του Κόσμου ήταν οι εξής:

Στις 3 Ιουνίου, χορηγήθηκαν φάρμακα στην Ογκολογική 
και Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

Στις 12 Ιουνίου επισκεφτήκαμε το Δημοτικό Διαμέρισμα 
Χρυσοχωρίου του Δήμου Νέστου στο Νομό Καβάλας με 
παιδίατρο τον κο Δ. Ζαφειρακόπουλο, τη νοσηλεύτρια την 
κα Κοντονίκου, εθελόντρια την κα Αν. Γρηγοριάδου και την 
υπεύθυνη του παραρτήματος κα Άννα Γιοβανιού, όπου εμ-
βολιάσαμε 73 παιδιά ηλικίας από 1 έως 15 ετών με 79 εμ-
βόλια. Τα εμβόλια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής: 
PENTAVAC, TETRAVAC, VARIVAX, MENVEO, HBVAX 
PRO, MMR, DTVAX και HAVRIX. 

Στις 18 Ιουνίου, παρεβρεθήκαμε στην εκδήλωση που 
πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με θέμα: 
«Αποφάσεις στο τέλος της ζωής. Ποιος αποφασίζει».

Στις 25 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των με-
λών στο ξενοδοχείο «Ωκεανίς», για ενημέρωσή τους σχε-
τικά με τα πεπραγμένα των προηγούμενων μηνών και προ-
γραμματισμό για τις δράσεις του Ιουλίου.

Επίσης, την ίδια ημέρα επισκέφτηκε το Κοινωνικό Ιατρείο 
Φαρμακείο, αντιπρόσωπος του Ινστιτούτου ερευνών της 
ΓΕΣΕΕ, στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται πανελλαδικά 
σε σχέση με τη λειτουργία του συγκεκριμένου φορέα.

Το Σάββατο, 21 Ιουνίου, οι χορευτές της σχολής χορού 
«position» μας μετέφεραν στη χώρα του παραμυθιού και 
του Πιτερ Παν, στη χορευτική παράσταση που έδωσαν για 
τους ΓΤΚ στο Mega place. Οι μικροί χορευτές και οι δά-
σκαλοι απέδειξαν για άλλη μια φορά πως υπάρχουν πολλοί 
τρόποι να γίνει πράξη η αλληλεγγύη…

Μέσα στον Ιούνιο, επισκέφτηκε το ιατρείο της Οργάνω-
σης, η κα Eve Abdelkrim, εργαζόμενη στο ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα για τη μετανάστευση και το ρατσισμό του δήμου 
Κισσάμου. Η γαλλίδα εκπρόσωπος του προγράμματος 
ενημερώθηκε για τις δράσεις μας, για τον αριθμό των με-
ταναστών που επισκέπτονται τις δομές μας και για τα φαι-
νόμενα ρατσισμού που καταγράφονται στο Νομό.

Την Πέμπτη, 26 Ιουνίου, επισκέφτηκαν το Πολυιατρείο 
μας οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων Μαυροματάκη. Οι 
εθελοντές τους υποδέχτηκαν θερμά, τους ξενάγησαν στα 
ιατρεία και μίλησαν για τον εθελοντισμό και τις δράσεις της 
Οργάνωσης. Οι μαθητές μας παρέδωσαν τις ζωγραφιές 
τους για τον εθελοντισμό και τον ρατσισμό, οι οποίες και 
θα στολίσουν το περίπτερο της Οργάνωσης στο 9ο αντιρα-
τσιστικό φεστιβάλ.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα συμμετέχουμε στο 9ο αντιρα-
τσιστικό φεστιβάλ στα Χανιά που θα διεξαχθει στο πάρκο ει-
ρήνης και φιλίας των λαών στις 28 και 29 Ιουνίου. Το φετι-
νό φεστιβάλ θα έχει θεματική τη ‘’mare nostrum’’, δηλώνο-
ντας την αντίθεση μας να γεμίζουν οι θάλασσες μας πτώ-
ματα μεταναστών, να βάφονται με αίμα τα νερά…να μετα-
τρέπονται τοξικά και επικίνδυνα.

Για μία θάλασσα που μας ενώνει και όχι έναν τάφο που μας χωρίζει
Για μια θάλασσα ελευθερίας, αξιοπρέπειας και δημιουργίας 
και όχι πολέμου, εκμετάλλευσης και φτώχιας

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 στο Διοικητικό του οποίου συμμετέχουμε. Κατά το μή-
να Ιούνιο εκδόθηκαν 275 συνταγές και χορηγήθηκαν φάρ-
μακα αξίας 8.813€.
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