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Δράσεις Νοεμβρίου
αθηνα

Στις 1-2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ια-
τρικού ελέγχου στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας από 
τους Γιατρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν παιδι-
ατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο σε 45 παιδιά. Η δράση υλο-
ποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Στις 3 Νοεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία 
με το μεταπτυχιακό τμήμα του Παν/μιου της Αθήνας «Δι-
εθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» έδωσαν συνέ-
ντευξη τύπου με θέμα τα αποτελέσματα της Διερευνητικής 
Αποστολής στα σύνορα Τουρκίας/Συρίας στην περιοχή 
Suruc/Τουρκία-Kobani/Συρία. Στόχος της αποστολής ήταν 
η καταγραφή της κατάστασης και η μέχρι τώρα εικόνα της 
ευρύτερης περιοχής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις 
μάχες που συνεχίζουν να μαίνονται. Για άλλη μια φορά οι 
ΓτΚ Ελλάδας είδαν και μεταφέρουν τις ανάγκες και τα αι-
τήματα των προσφύγων οι οποίοι υπολογίζονται σε 90.000, 
εκ των οποίων οι 34.000 είναι παιδιά στην πλειοψηφία τους 
κάτω των 12 ετών. Σκοπός των ΓτΚ είναι να στηρίξουν το 
συγκεκριμένο πληθυσμό με τα είδη που έχουν περισσότε-
ρο ανάγκη αυτή τη στιγμή. 

Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε συλλογή ειδών πρώτης 
ανάγκης για τους πρόσφυγες του Κομπάνι Συρίας, στην 
Αθήνα και στον Πειραιά. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για 
τη μεγάλη και συγκινητική ανταπόκρισή του, στην έκκληση 
των ΓτΚ, παρ’ όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ευ-
χαριστούμε θερμά τον Δήμο Κορυδαλλού για τη διάθεση 
αποθηκών για την τοποθέτηση, διαλογή και συσκευασία 
της ανθρωπιστικής βοήθειας, τον Δήμο Νίκαιας και Φιλα-
δέλφειας για την στήριξή τους και τους Δήμους Αθηναίων 
και Πειραιά για την άμεση ανταπόκρισή τους για την άδεια 
χρήσης των σημείων συγκέντρωσης των ειδών.

Το διήμερο 8-9 Νοεμβρίου, η κινητή Παιδιατρική Μονά-
δα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν εμ-
βολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους 
σε 115 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών στο 
Ηράκλειο Κρήτης. H δράση αυτή υλοποιείται με την υπο-
στήριξη της Vodafone.

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, τα παιδιά που φιλοξενού-
νται στο Κέντρο Υποδοχής Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο 
των ΓτΚ, στο πλαίσιο του προγράμματος SOAM, συμμετεί-
χαν στον 32ο Μαραθώνιο της Αθήνας. Οι ΓτΚ μεριμνούν 
ώστε οι φιλοξενούμενοι του Κέντρου Υποδοχής να συμμε-
τέχουν σε δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, ένταξης και 
ψυχαγωγίας σε καθημερινή βάση. Ο Μαραθώνιος αποτέ-
λεσε εκτός των άλλων έναυσμα για τα φιλοξενούμενα παι-
διά ώστε να έρθουν σε επαφή με ένα ζωντανό κομμάτι της 
Ελληνικής Ιστορίας.

Στις 10-11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ια-
τρικού ελέγχου σε σχολεία του Νομού Χανίων Κρήτης από 
τους Γιατρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν παιδια-
τρικό και οδοντιατρικό έλεγχο σε 124 παιδιά. Η δράση υλο-
ποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Στις 8 Νοεμβρίου, οι Υπάλληλοι της Coca Cola εργάστη-
καν εθελοντικά στο Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ, ενισχύο-
ντας την προσπάθεια της Οργάνωσης για την καλύτερη πα-
ροχή υπηρεσιών στους επωφελούμενους του συγκεκριμέ-
νου προγράμματος. Τους ευχαριστούμε θερμά, καθώς και 
την Coca Cola για τη δωρεά σε αναλώσιμα είδη χρήσιμα 
για τη λειτουργία του Υπνωτηρίου.

Στις 15-16 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα 
ιατρικού ελέγχου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων από τους 
Γιατρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν παιδιατρι-
κό και οδοντιατρικό έλεγχο σε 202 παιδιά. Η δράση υλο-
ποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Στις 17 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 
έκθεσης φωτογραφίας των ΓτΚ, με τίτλο «όπου υπάρχουν 
άνθρωποι…» που φιλοξενήθηκε στο Κτίριο Τσικρίκη του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, ύστερα από πρωτοβου-
λία του ΚΕΘΕΑ-ΠΙΛΟΤΟΣ. Η έκθεση διήρκεσε μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου και την επιμέλεια είχε ο κος Γιάννης Γιαννακό-
πουλος, Μέλος του Δ.Σ. των ΓτΚ - Δάσκαλος Φωτογραφί-
ας. Οι ΓτΚ ευχαριστούν θερμά το ΚΕΘΕΑ-ΠΙΛΟΤΟΣ για την 
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πολύ όμορφη συνεργασία και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
για τη φιλοξενία και τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου.

Στις 22 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Γιορ-
τή Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων της Αδαμαντιά-
δας στην Τεχνόπολη. Σε μια μεγάλη γιορτή, τα παιδιά των 
60 Δημοτικών Σχολείων της Αθήνας, τα οποία συμμετεί-
χαν στο πρόγραμμα ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ των Γιατρών του Κό-
σμου, ψυχαγωγήθηκαν, ενημερώθηκαν και ευχαρίστησαν 
με τις χρωματιστές ζωγραφιές τους και τα λευκά χαμόγε-
λά τους τούς 50 εθελοντές οδοντιάτρους του προγράμμα-
τος, οι οποίοι τα δύο προηγούμενα χρόνια υποστήριξαν τη 
στοματική τους υγεία. Η ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ υλοποιήθηκε από 
τις αρχές του 2013 έως σήμερα, πραγματοποιώντας οδο-

ντιατρική εξέταση σε 9.382 παιδιά και 7.500 φθοριώσεις 
μέσα στα σχολεία, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε τη θερα-
πεία 17.489 προβληματικών παιδικών δοντιών, 4.528 δύ-
σκολων οδοντιατρικών περιστατικών και περισσότερων 
από 1.500 ορθοδοντικών περιστατικών στο νεοσύστατο 
οδοντιατρείο (Ανοιχτό Πολυιατρείο Αθήνας) των Γιατρών 
του Κόσμου και στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναί-
ων. Η ημερήσια εκδήλωση για τη Γιορτή της ΑΔΑΜΑΝΤΙ-
ΑΔΑΣ ολοκληρώθηκε με τη συναυλία για παιδιά με έντε-
χνο τραγούδι Ελλήνων δημιουργών, με ενορχηστρωτή το 
Γιάννη Παπαζαχαριάκη, την υποστήριξη πενταμελούς ορ-
χήστρας και τραγουδοποιούς τον Κώστα Θωμαιδη και την 
Άννα Λινάρδου.

Το διήμερο 22-23 Νοεμβρίου, η κινητή Παιδιατρική Μο-
νάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν 
εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγ-
χους σε 141 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών 
στα Τρίκαλα. H δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήρι-
ξη της Vodafone.

Στις 24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία σχετικά με 
τις δράσεις και τα προγράμματα των ΓτΚ στους μαθητές 
του 15ου Δημοτικού Αμαρουσίου. Ευχαριστούμε τους μα-
θητές, τη διοίκηση και το διδακτικό προσωπικό του σχολεί-
ου για την στήριξή τους με τη συγκέντρωση και δωρεά τρο-
φίμων για τις ανάγκες των ΓτΚ.

σκέφθηκε τους Σύριους πρόσφυγες που βρίσκονται στην 
Πλατεία Συντάγματος, ζητώντας την αλληλεγγύη της ελλη-
νικής κοινωνίας, τη βοήθεια και την υποστήριξη του ελλη-
νικού και ξένου τύπου, ώστε να εισακουστούν τα αιτήμα-
τά τους, αλλά και λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα 
από αυτή την επίσκεψη, γνωστοποιήσαμε στους διαμαρτυ-
ρόμενους τη δυνατότητα που έχουν να εξεταστούν από το 
Πολυιατρείο μας στην Αθήνα, αλλά και τη δυνατότητα να 
απευθυνθούν στην Οργάνωσή μας για άλλες προσφερό-
μενες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες. Τέλος, διαθέσαμε μια 
μεγάλη ποσότητα από κουβέρτες και υπνόσακους για τις 
άμεσες ανάγκες τους.

Στις 26 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού 
ελέγχου στη Στέγη Ανηλίκων Πειραιά ''Ο καλός Ποιμήν'' από 
τους Γιατρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδοντια-
τρικό και παιδιατρικό έλεγχο σε 19 παιδιά. Η δράση υλοποιεί-
ται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε συναυλία των ΓτΚ για 
τη Φροντίδα των Μικρών Ασθενών των Ανοιχτών Πολυια-
τρείων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τη φιλική συμμε-
τοχή της σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου και τον μαέστρο Θε-
όδωρο Ορφανίδη. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Πειραιά 
για τη συμβολή και την υποστηρικτική συνεργασία του. Τον 
ΟΠΑΝ για τη διάθεση της αίθουσας του Δημοτικού Θεά-
τρου και τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κανάλι Ένα Πειραιάς 
90,4 FM για τη συνεργασία ως Χορηγός Επικοινωνίας.

Στις 25 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρι-
κού ελέγχου στο Ίδρυμα Χατζηκώνστα από τους Γιατρούς 
του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν οδοντιατρικό και 
παιδιατρικό έλεγχο σε 34 παιδιά. Η δράση υλοποιείται με 
την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

Την ίδια μέρα, ένα κλιμάκιο των Γιατρών του Κόσμου 
αποτελούμενο από τη Λιάνα Μαΐλλη, Πρόεδρο του Δ.Σ 
των ΓτΚ, τον Νικήτα Κανάκη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ 
των ΓτΚ, το Γιάννη Μουζάλη, Μέλος του Δ.Σ των ΓτΚ και 
τη Νάνσυ Ρετινιώτη, Κοινωνική Λειτουργό των ΓτΚ επι-
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Στις 29-30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου, οι ΓτΚ, ύστερα 
από κάλεσμα του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετι-
κή Φωνή» , με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα AIDS, συμ-
μετείχαν μαζί με άλλες οργανώσεις σε μια μεγάλη γιορτή 
με ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις ευαισθη-
τοποίησης στην πλατεία Ομονοίας και στη στοά Janero. Οι 
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το 
έργο των εθελοντικών οργανώσεων, από τους ίδιους τους 
εθελοντές, αλλά και μέσω ενημερωτικού υλικού. 

Το «65+ Υγιής Γήρανση» είναι πρόγραμμα των Γιατρών 
του Κόσμου, το οποίο υλοποιείται στο Ανοιχτό Πολυιατρείο 
Περάματος από 1η Σεπτεμβρίου. Το εν λόγω πρόγραμ-
μα απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας που επισκέπτο-
νται τη δομή μας, ενώ σε σταθερή βάση παρακολουθού-
νται 70 περιπτώσεις ηλικιωμένων. Οι άξονες του προγράμ-
ματος είναι (1) η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και (2) η ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη. Το παρόν πρό-
γραμμα υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάν-
νη Σ. Λάτση. 

Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλ-
ληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν γυναι-
κολογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογικό έλεγ-
χο, παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Νοεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Ελλά-
δας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είχε ως εξής: 

Α)  6-10 Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε την Ζάκυνθο όπου εξε-
τάστηκαν 663 άτομα.

Β)  17-23 Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε τις Σέρρες όπου εξε-
τάστηκαν 707 άτομα.

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 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 και Σάββατο 12:00-14:00- στο Μεταξουργείο, 
πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήρι-
ξη σε εξαρτημένα άτομα.

Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, η κινητή οδοντιατρι-
κή μονάδα των ΓτΚ μέσω του προγράμματος «Αδαμαντιά-
δα» επισκέφθηκε 16 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναί-
ων και πραγματοποίησε πρωτογενή έλεγχο της στοματικής 
υγείας 1946 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. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, οι Γιατροί του 
Κόσμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτική 

Α) Το έργο «Δημόσια Υγεία: Πρόληψη, Εξέταση, 
Υποστήριξη» στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση της HIV 
λοίμωξης και στην αύξηση της προσβασιμότητας στην ια-
τρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα μέσα από την ενεργη-
τική ανεύρεση και τον αρχικό έλεγχο στην κοινότητα ατό-
μων με υψηλό κίνδυνο HIV λοίμωξης και HEP C. 

Στις δράσεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται η 
ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλα-
ξης των HIV και HEP C, η εξέταση, ενώ τέλος, παρέχεται 
ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση για θέματα που εν-
δέχεται να προκύψουν μετά την ανακοίνωση του αποτε-
λέσματος της εξέτασης. 

Στις περιπτώσεις θετικών διαγνώσεων, υπάρχει άμεση δι-
ασύνδεση με κέντρα εξειδικευμένης φροντίδας (ΜΕΛ), 
ενώ προσφέρεται και Άμεσα Επιτηρούμενη Θεραπεία 
(ΑΕΘ) στις δομές. Παράλληλα, διεξάγονται δράσεις ευ-
αισθητοποίησης της κοινωνίας για τους τρόπους μετάδο-
σης, τις μεθόδους πρόληψης, τη σημασία της προληπτι-
κής εξέτασης και την άρση του στιγματισμού. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις PRAKSIS, Θετική Φωνή και Κέντρο Ζωής. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Αύ-
ξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς 
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες» Χρηματοδοτικός Μηχα-
νισμός ΕΟΧ 2009-2014. Το έργο χρηματοδοτείται από 
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, 
Νορβηγία), μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη. 

Β) Στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 
Προγράμματος Ελέγχου Ιογενών Ηπατιτίδων B, C 
και HIV Λοίμωξης στο Γενικό Πληθυσμό και σε Με-
τακινούμενους Πληθυσμούς», καθώς και στο πλαίσιο 
του υποέργου «Σχεδιασμός, Συλλογή και Ανάλυση Δεδο-
μένων – Δράσεις Ευαισθητοποίησης – Αξιολόγηση Πρά-
ξης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-
2013», εκπονείται επιδημιολογική μελέτη από το Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία 
με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διεθνής Ια-
τρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθήνας και της ΜΚΟ Γιατροί του Κό-
σμου και PRAKSIS.

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η εκτίμηση του επιπο-
λασμού των ιογενών ηπατιτίδων B και C και της HIV λοί-
μωξης στο γενικό ενήλικο πληθυσμό, καθώς και σε ειδι-
κούς πληθυσμούς στόχους - Τσιγγάνοι/Ρομά και μετανά-
στες - και των καθοριστικών του παραγόντων, ο σχεδια-
σμός και η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του 
πληθυσμού στόχου, ο εμβολιασμός των επίνοσων ατό-
μων των ειδικών πληθυσμών στόχων (Τσιγγάνων/Ρομά 
και μεταναστών), και η ατομική συμβουλευτική και σύνδε-
ση με το σύστημα παροχής υγείας οροθετικών ατόμων. 

Γ) Το έργο «Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νο-
μικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους» 
αφορά στην αναγνώριση, καταγραφή και αντιμετώπιση 
των εγκλημάτων αυτών με έναν ολοκληρωμένο τρόπο. 
Τα στάδια που θα ακολουθούνται είναι η αναγνώριση και 
καταγραφή των περιστατικών, η παροχή πρωτοβάθμιας 
ιατρικής υποστήριξης, η παροχή νομικής στήριξης/συ-
νοδείας, η διαρκής ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η νομι-
κή εκπροσώπηση των θυμάτων και τέλος, η παραγωγή 
έκθεσης αποτελεσμάτων και συστάσεων προς τις αρχές. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
αναγνώρισης, καταγραφής και αντιμετώπισης των ρατσι-
στικών εγκλημάτων, το οποίο θα λειτουργεί υπό την αιγίδα 
του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. 
Οι δύο βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα θύματα εγκλημάτων μί-
σους και μέσω των υπηρεσιών αυτών η ανάδειξη των δι-
οικητικών, θεσμικών και νομικών προβλημάτων και η δια-
τύπωση σχετικών συστάσεων προς τις αρμόδιες αρχές. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το 
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το Κέντρο 
Ημέρας Βαβέλ, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, τη 
ΜΕΤΑδραση και την Colour Youth.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Αύ-
ξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς 
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες» Χρηματοδοτικός Μηχα-
νισμός ΕΟΧ 2009-2014. Το έργο χρηματοδοτείται από 
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, 
Νορβηγία), μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη. 

Νέα Προγράμματα

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις 
παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους, τον μήνα Νοέμβριο 2014:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ, 
COCA-COLA 3E HELLAS ABEE, ANEK LINES, AEGEAN AIRLINES, 
ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΛΦΑ ΤΗ-
ΛΕΟΡΑΣΗ, SUPERMARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, SUPERMARKET ΓΑ-
ΛΑΞΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 9.84 FM, ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 90.4FM, ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΟΠΑΝ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΤΕFLON, AKTO, 15ο ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΩ-ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙ-
ΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΙΟ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

περίθαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι 
χρήζουν διεθνούς προστασίας στο νησί της Λέσβου, κα-
θώς και ενημέρωσης 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.

Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν να βρίσκονται 
εθελοντικά, από την 1η Ιουλίου 2013, στο Κέντρο Πρώτης 
Υποδοχής μεταναστών στο Μερσινίδι της Χίου, όπου προ-
σφέρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνι-
κή υποστήριξη σε μετανάστες.
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Περίπου 1.600 επισκέψεις ασθενών δεχτήκαμε το Νοέμ-
βριο στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο μας στην Θεσσαλονίκη. 

Την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
εκδήλωση του Συλλόγου Γυναίκες χωρίς Σύνορα, η οποία 
είχαμε την τιμή να υλοποιηθεί υπέρ ενίσχυσης του έργου 
μας. Η Πρόεδρος του Δ.Σ της Οργάνωσης μας, κα Λιά-
να Μαϊλλη, ήταν παρούσα, καθώς και ο κος Διαμαντόπου-
λος, η κα Σελίδου, ο κος Ναούμ, η κα Γκαρανέ, η κα Τα-
τσίδου και αρκετές εθελόντριες μας. Ήταν μια πολύ καλά 
οργανωμένη και όμορφη εκδήλωση γυναικών, με μεγάλη 
προσέλευση και με την μουσική υπόκρουση μελωδιών από 
την γνωστή ερμηνεύτρια Έυη Σιαμαντά. Μέρος των εσό-
δων που συγκεντρώθηκαν έχουν ήδη διατεθεί για την αγο-
ρά παιδικών εμβολίων για το Πολυϊατρείο μας. Οφείλου-
με εγκάρδιες ευχαριστίες στα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου, 
στην Πρόεδρο κα Έφη Πεϊτσίνη και στο σύνολο των μελών 
για τη μεγάλη αγκαλιά που άνοιξαν για να μας υποδεχτούν 
και να μας στηρίξουν εφεξής.

Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν από την κα Γκαρανέ 
στα ΙΕΚ ΑΚΜΗ και στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ της Θεσσαλονίκης, προ-
κειμένου να βρεθούν τρόποι στήριξης του έργου μας. Μά-
λιστα, η Διεύθυνση και οι ιθύνοντες του Ομίλου ΑΚΜΗ επι-
σκέφτηκαν οι ίδιοι το Πολυϊατρείο μας, επίσκεψη κατά την 
οποία συζητήθηκαν επιμέρους τρόποι συνεργασίας.

Από το Πρόγραμμα ΑΡΓΩ και ΙΑΝΟΣ του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μας επισκέφτηκαν, κατό-
πιν προγραμματισμένης συνάντησης, προκειμένου να αλ-
ληλοενημερωθούμε για τις υπηρεσίες που προσφέρονται 
και για την καλύτερη δυνατή δικτύωση και συνεργασία με-
ταξύ μας. Επίσκεψη δεχθήκαμε, επίσης, από τον Σύλλο-
γο Οροθετικών ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ, στις εκδηλώσεις μάλιστα 
του οποίου θα συμμετάσχουμε με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα για το AIDS, στις 1 Δεκεμβρίου.

Ο εθελοντής μας νευρό-ψυχολόγος, κος Παντελής 
Κεβρεκίδης, επισκέφτηκε σε προγραμματισμένη συνά-
ντηση, κατόπιν ενημέρωσης και αιτήματος, τους πρώην 
εργαζομένους της ΕΡΤ3, καθώς και απολυμένους άλλων 
σωματείων της πόλης, οι οποίοι παρουσιάζουν ποικίλα ψυ-
χολογικά προβλήματα λόγω ανεργίας. Ο κος Κεβρεκίδης 
ενημέρωσε για τρόπους διαχείρισης του στρες και κατεύ-
θυνε όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω συνεδρίες, κα-
θώς και για τις άλλες υπηρεσίες μας στο Πολυϊατρείο.

Έχουν ξεκινήσει ενημερώσεις σε νηπιαγωγεία και δημο-
τικά σε όλη την πόλη, μετά από επιστολή που προωθήθηκε 
για ενημερώσεις στα σχολεία της πρωτοβάθμιας διεύθυν-
σης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Επιπλέον, η κα Τατσίδου συμμετείχε, έπειτα από πρό-
σκληση, σε συνάντηση με φορείς της πόλης που οργανώ-
θηκε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικού τομέα, με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις 
και τις υπηρεσίες μας σε εκπαιδευτικούς. 

Η κα Γκαρανέ, ο κος Διαμαντόπουλος και η κα Σαμαρ-
τζή απ΄ τα κεντρικά μας γραφεία παρευρέθηκαν καλεσμέ-
νοι στις Βρυξέλλες με σκοπό τη συμμετοχή της Οργάνωσης 
σε επίσκεψη στο ευρωκοινοβούλιο και σε συζήτηση με θέ-
μα ‘’Can we afford our medicine? The access to medicines 
crunch in Europe’’, στην οποία παρευρέθηκαν επίσης εκ-
πρόσωποι των MDM Γαλλίας και άλλοι ευρωπαϊκοί φορείς.

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των εθελοντών φαρ-
μακοποιών, της ομάδας διαλογής και ταξινόμησης φαρ-
μάκων για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασί-
ες ταξινόμησης των φαρμάκων που έρχονται στο Πολυϊα-
τρείο, υπό την εποπτεία της υπεύθυνης της ομάδας, κας 
Έφης Γεωργιάδου. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, συνάντη-
ση διοικητικών εθελοντριών στο Πολυϊατρείο με σκοπό τη 
δημιουργία ειδών για το χριστουγεννιάτικο stand μας που 
θα βρίσκεται στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 13 Δεκεμ-
βρίου. Τέλος, έχει ήδη δρομολογηθεί μια ανοιχτή, προαι-
ρετική έξοδος για όλους τους εθελοντές μας εν όψει των 
εορτών και για τη σύσφιξη των σχέσεων στις 15 Δεκεμβρί-
ου σε γνωστό καφέ-μπαρ της πόλης.

Με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζεται και φέτος η με-
γάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Οργάνωσης μας, το ‘’Δέ-
ντρο από Γάλα’’ προκειμένου να στηριχθούν άπορες οικογέ-
νειες με παιδιά που στηρίζει το Πολυϊατρείο μας. Η γιορτή θα 
λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή, 12 Δεκεμ-
βρίου, στην Πλατεία Αριστοτέλους (άνωθεν Μητροπόλεως), 
με την υποστήριξη της ομάδας κρουστών του Προγράμμα-
τος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡ-
ΓΩ και της Εθελοντικής Ομάδας THESSALONIKINEXT2U. 
Παρομοίως, έντονη θα είναι η παρουσία μας σε διάφορες 
εκδηλώσεις και ενημερώσεις εν όψει των εορτών από αρ-
χές Δεκεμβρίου, ενώ θα γίνουν και αρκετές συγκεντρώσεις 
φαρμάκων. Σας περιμένουμε όλους!

θεσσαλονικη
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Τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014, η κοινωνική λειτουρ-
γός κα Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου και η εθελόντρια σύμ-
βουλος ψυχικής υγείας κα Δέσποινα Τσιγκάκη ενημέρω-
σαν του μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού του 15ου Δη-
μοτικού Σχολείου Χανίων για το έργο των Γιατρών του Κό-
σμου, ενώ παράλληλα τους παρουσίασαν τα Δικαιώματα 
που έχουν ως παιδιά. 

Στις 15, 16 και 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με το Ψυχολογικό Κέντρο Χανίων στο Μουσείο 
Σχολικής Ζωής Νεροκούρου το βιωματικό σεμινάριο "Ενι-
σχύστε την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση σας και πάρ-
τε τη ζωή στα χέρια σας. Εισηγήτριες ήταν οι εθελόντριες 
των Γιατρών του Κόσμου κα Δέσποινα Τσιγκάκη και κα Νε-
κταρία Σταματουλάκη.

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον κο Θεοφάνη 
Ξηνεταβελόνη, αναπληρωτή υπεύθυνο δημοσίων Σχέσε-
ων του ΑΟ Πλατανιά και την κα Στέλλα Αγιασμενάκη απο 
τον Λαογραφικό Σύλλογο Χανίων, όπου ενημερώθηκαν για 
το έργο και τις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου

Στις 10 και 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκε-
ψη της Κινητής Παιδοοδοντριακής Μονάδας των Γιατρών 
του Κόσμου, με τη στήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας 
(Hellenic Initiative), στα Χανιά και συγκεκριμένα εθελοντές 
οδοντίατροι και παιδίατροι προσέφεραν δωρεάν παιδοο-
δοντιατρικό έλεγχο σε μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Χανίων, του 1ου και 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, 
και του Δημοτικού Σχολείου Αγυιας. Επιπροσθέτως, επί-
σκεψη της κινητής οδοντιατρικής μονάδας πραγματοποιή-
θηκε και στο Δημοτικο Σχολείο Νεροκούρου. 

Οι Γιατροι του Κόσμου με την υποστήριξη της Vodafone 
πραγματοποίησαν δωρεάν παιδοοδοντριακο έλεγχο στις 8 
και 9 Νοεμβρίου στο εργατικό Κέντρο Ηρακλείου

Κάθε Τετάρτη διατηρούμε στήλη στην τοπική εφημερίδα 
Χανιώτικα Νέα, όπου εθελοντές εκφράζουν τις σκέψεις 
τους και γίνεται ενημέρωση για τις δράσεις

Κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη του μήνα συμμετέχουμε 
στην εκπομπή του Παναγιώτη Ορφανίδη στο Δίκτυο FM, όπου 
ενημερώνουμε τους ακροατές/τριες για τις δράσεις μας. 
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καβαλα

Πλούσια η δράση του Παραρτήματος των ΓτΚ στην 
Καβάλα κατά το μήνα Νοέμβριο:

Στις 5 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, στο Ξενοδοχείο Ωκεανίς, 
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συγκέντρωση των μελών 
της Οργάνωσης. Ενημερώθηκαν οι εθελοντές για τις προη-
γούμενες δράσεις και προγραμματίστηκαν οι επόμενες.

Το διήμερο, 12 και 13 Νοεμβρίου, ο Σύλλογος Εικαστικών 
και Καλλιτεχνών Art Attack διοργάνωσε bazaar στη Δημοτι-
κή Καπναποθήκη Καβάλας. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση δι-
ατέθηκαν έργα των καλλιτεχνών και τα έσοδα από τις πωλή-
σεις δόθηκαν στους ΓτΚ, για τα εμβόλια του Κ.Ι.Φ.

Στις 13 Νοεμβρίου, με παιδίατρο τον κ. Ζαφειρακόπου-
λο και διοικητικούς την κα Άννα Γιοβανιού, υπεύθυνη του 
Παραρτήματος και την κα Αναστασία Γρηγοριάδου βρεθή-
καμε στο Αγροτικό Ιατρείο των Πηγών του Δήμου Νέστου. 
Με τη συμπαράσταση του Δήμου και των εργαζομένων 
στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο Χρυσοχωρίου εμβολιάστηκαν 
53 παιδιά ηλικίας από 5 μηνών έως 14 ετών με 61 εμβόλια. 
Τα εμβόλια ήταν τα εξής: :8 HBVAXPRO, 11 PENTAVAC, 
15 TETRAVAC, 7 DTVAX, 5 MMR, 13 Havrix, 2 Menveo. 

Στις 17 Νοεμβρίου, αρκετά μέλη του Παραρτήματος συμ-
μετείχαν στην εκδήλωση-ομιλία του Συλλόγου «Πνοή» και 
«Άγιος Νέστωρ», με θέμα: «Έχω, έχεις, έχει, όλοι έχουμε 
δικαιώματα». Στην ομιλία έγινε αναφορά για τον δωρεάν 
εμβολιασμό των παιδιών από τους ΓτΚ και εκφράστηκαν 
ευχαριστίες προς την Οργάνωση.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου, επισκεφθή-
καμε το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός με τη γιατρό κα Μαρία Παπαδο-
πούλου, όπου εμβολιάστηκαν άτομα σε απεξάρτηση με εμ-
βόλια Ηπατίτιδας Α, Ηπατίτιδας Β και Αντιγριπικά.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας παρευρεθήκαμε σε εκ-
δήλωση-ομιλία του Ομίλου «innerweel» με θέμα «Γυναικεία 
ακράτεια». Η Πρόεδρος του Ομίλου ανακοίνωσε τη διορ-
γάνωση καφέ με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν στους ΓτΚ 
για αγορά εμβολίων.

Στις 21 Νοεμβρίου, διοργανώθηκε ημερίδα από το Κοινω-
νικό Φαρμακείο, στο οποίο συμμετέχουμε, με θέμα «Κρυ-
ολόγημα, πρόληψη και αντιμετώπιση με φυσικούς τρόπους 
και βότανα», στο Ισόγειο του Εμπορικού Κέντρου Καβάλας.

Στις 25 Νοεμβρίου με παιδίατρο τον κο Ζαφειρακόπουλο 
και διοικητικούς την κα Άννα Γιοβανιού, υπεύθυνη του Πα-
ραρτήματος και την κα Αναστασία Γρηγοριάδου βρεθήκα-

με στο Δήμο Κομοτηνής και συγκεκριμένα στο 12ο Δημο-
τικό Σχολείο. Εξετάστηκαν 55 παιδιά και πραγματοποιήθη-
καν 33 εμβολιασμοί. Τα εμβόλια ήταν τα εξής: HBVAXPRO, 
TETRAVAC, DTVAX, MMR, Havrix, Menveo, varivax. 

Το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, με καρδιολόγο τον κο Αυ-
λωνίτη, ορθοπεδικό τον κο Τοραμανίδη, νοσηλευτές την 
κα Παπαπαναγή και κα Φυνδάνη και διοικητικούς την κα 
Χαραλαμπίδου και κα Γιοβανιού, βρεθήκαμε στο Δήμο Μύ-
κης και συγκεκριμένα στο Δημ. Σχολείο Κενταύρου για πα-
ροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης. Εξετάστηκαν 
59 άτομα ηλικίας από 13 ετών έως 75 ετών. Έγιναν αλλα-
γές σε φαρμακευτικές αγωγές και σε κάποιους συνεστήθη 
περαιτέρω έλεγχος στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. 

Η υπεύθυνη του Παραρτήματος κα Αν. Γιοβανιού και 
το μέλος κα Ψωμά, επισκέφθηκαν τον Αντιπεριφερειάρ-
χη Καβάλας, κο Μαρκόπουλο προκειμένου να ζητήσουν 
σημαντικό αριθμό εμβολίων, για την πραγματοποίηση εμ-
βολιασμών στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης. 

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, Νοσηλευτές και οι Φαρμακοποιοί της Οργάνω-
σης στο «Κοινωνικό Φαρμακείο-Ιατρείο» του Δήμου Καβά-
λας στο Διοικητικό του οποίου συμμετέχουμε. Κατά το μή-
να Νοέμβριο εκδόθηκαν 206 συνταγές και άρχισε η χορή-
γηση αντιγριπικών εμβολίων. 

πατρα

Στις 4 Νοεμβρίου, η κοινωνική λειτουργός κα Έφη Σαμα-
ντά συναντήθηκε με την συνάδελφο κα Βασιλική Μπαρδά-
κη από το “Χαμόγελο του Παιδιού” με σκοπό την υποστήρι-
ξη επωφελούμενων.

Στις 6 Νοεμβρίου, το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πα-
τρέων προσέφερε στο Πολυιατρείο της περιοχής φάρμακα.

Μία μέρα μετά, υλοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση και 
ενημέρωση των φοιτητών ιατρικής του προγράμματος 
Helmsic, αναφορικά με το έργο των Γιατρών του Κόσμου, 
τους εθελοντές που προσφέρουν καθημερινά τις υπηρε-
σίες τους και τις αποστολές που υλοποιούν στην Ελλάδα, 
αλλά και στο εξωτερικό με κύριο σκοπό να απαλύνουν τον 
ανθρώπινο πόνο.

Στις 15 Νοεμβρίου, η υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας κα 
Νάνσυ Ρετινιώτη έδωσε συνέντευξη για τις παροχές του Πο-
λυιατρείου της Πάτρας στο τοπικό κανάλι Ionian Channel.

Την ίδια ημέρα, το προσωπικό του Πολυιατρείου μαζί με 
τους εθελοντές παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του αθλητικού 
χώρου Fitathlon, ο ιδιοκτήτης του οποίου στηρίζει σημαντι-
κά το έργο των ΓτΚ.

Στις 21 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την 
καθηγήτρια του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ 
Πάτρας κα Κλωνή για δρομολόγηση δράσεων ενημέρω-
σης και υποστήριξης των ΓτΚ σε συνεργασία με τους φοι-
τητές του τμήματος.
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