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Εθελόντρια των ΓτΚ

Στις 8 Νοεμβρίου οι ΓτΚ πραγματοποίησαν έκκληση για τη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας
με σκοπό την αποστολή της στους Κούρδους
πρόσφυγες από το Κομπάνι, που ζουν σε καταυλισμούς στην πόλη Σουρούτς, στα σύνορα Τουρκίας / Συρίας. Από την καμπάνια συγκεντρώθηκαν 7 τόνοι απαραίτητων ειδών (κουβέρτες και
υπνόσακοι, είδη ρουχισμού και υπόδησης, παιδικά γάλατα και κρέμες, όσπρια και ρύζι).
Στις 28 Νοεμβρίου ξεκίνησε η μεταφορά της ανθρωπιστικής
βοήθειας, οι οποία παραδόθηκε στις τοπικές αρχές. Σε συνεργασία με το Δήμο της πόλης, οι Γιατροί του Κόσμου διένειμαν το υλικό σε καταυλισμούς, ενώ παράλληλα η ιατρική ομάδα της αποστολής προσέφερε πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα (περιποίηση και αλλαγή τραυμάτων, παιδιατρική εξέταση, φροντίδα εγκύων). Έμφαση δόθηκε κυρίως σε
ετοιμόγεννες γυναίκες καθώς και στον παιδικό πληθυσμό.
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Αποστολή των ΓτK
στο Σουρούτς Τουρκίας

Ευχαριστούμε όλους όσους συνεισέφεραν στην επιτυχία
αυτής της αποστολής. Τους Δήμους Πειραιά, Κορυδαλλού
και Νίκαιας, τις εταιρείες αλλά κυρίως τους απλούς πολίτες που για άλλη μια φορά στήριξαν την προσπάθεια μας
και μας εμπιστεύτηκαν.
Ευχαριστούμε την Aegean Airlines S.A. για την κάλυψη
μέρους των εξόδων της μεταφοράς των μελών της αποστολής των ΓτΚ.

25 Χρόνια Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας… όπου υπάρχουν άνθρωποι
Σκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα
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Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από τους τοπικούς
φορείς, οι ανάγκες σε τρόφιμα και φάρμακα παραμένουν μεγάλες.

Προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών και το ΠΜΣ της
κατεύθυνσης Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματικών Σπουδών ένωσαν τις δυνάμεις τους για να συνδράμουν αποτελεσματικότερα το έργο των Γιατρών του Κόσμου. Η
αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προορίζεται για
τους πρόσφυγες που έχουν φύγει από το Cobane της
Συρίας και βρίσκονται σε καταυλισμούς στο Suruc της
Τουρκίας και εντάσσεται στα πλαίσια της συνεργασίας
ανθρωπιστικής δράσης μεταξύ των τμημάτων του Παντείου και της οργάνωσης …
…Κατά την άφιξή μας στο υπόγειο γκαράζ του Δήμου
Κορυδαλλού την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, τίποτα δεν
μας είχε προετοιμάσει γι’ αυτό που θα αντικρίζαμε, πόσο μάλλον γι’ αυτό που θα κάναμε. Μπαίνοντας μέσα στο χώρο, βρεθήκαμε περικυκλωμένοι από εκατοντάδες δέματα και χρωματιστές σακούλες σε σωρούς
που φαίνονταν να φτάνουν στο ταβάνι. Τριγύρω τους
κινούνταν άνετα άνθρωποι της οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου και εθελοντές όλων των ηλικιών.
Στην ομάδα εργασίας προστεθήκαμε κι εμείς, χωρίς πολλά λόγια και συστάσεις. Ο όγκος της δουλειάς
που έπρεπε να γίνει παραμέρισε τους άτυπους κοινωνικούς κανόνες και σύντομα συντονιστήκαμε στον κοινό μας σκοπό: την κατηγοριοποίηση των ειδών σε δύο
βασικές ομάδες, τα είδη διατροφής και τα NFI (Non
Food Items) κι έπειτα σε υποκατηγορίες ανάλογα με
το είδος των τροφίμων και την ηλικιακή ομάδα στην
οποία θα κατέληγαν τα ρούχα.
Η συγκέντρωση των ειδών πρώτης ανάγκης έγινε με
πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου και η ανταπόκριση του κόσμου θαυμαστή, εάν αναλογιστούμε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μέσος πολίτης.
Πολλά από τα ρούχα ήταν καινούργια και οι περισσότερες παιδικές τροφές αρκετά ακριβές. Βέβαια, δεν έλειπαν και ατυχείς επιλογές, όπως μισοφαγωμένα τρόφιμα
ή ακόμα και αποκριάτικες στολές, τα οποία ξεχωρίζαμε
και απομακρύναμε από το υλικό, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των προσφύγων.
«Η ανθρώπινη ανάγκη δεν γνωρίζει σύνορα. Έτσι, παρόλη την κοινωνοικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η ανταπόκριση του απλού κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Για την ακρίβεια μας εξέπληξε. Αν και η μέρα
που συγκεντρώσαμε τα υλικά ήταν βροχερή και το χρονικό περιθώριο σύντομο, γεμίσαμε μια μεγάλη νταλίκα!
Αυτή η κινητοποίηση του κόσμου και των εθελοντών μας
έκανε να νιώσουμε κάτι που είχαμε πολύ καιρό, τη δυναμική που μπορεί να έχει η ελληνική κοινωνία όταν προβάλλονται πανανθρώπινες αξίες, να συνδράμει άτομα
που βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα τελικά!», δήλωσε με συγκίνηση η
πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου, Λιάνα Μαΐλλη.
Σύμφωνα με τους αριθμούς που μας έδωσε η οργάνωση, έχουν περάσει πάνω από 200.000 πρόσφυγες και
90.000 παραμένουν στους καταυλισμούς της μικρής
πόλης Suruc. Από αυτούς, 34.000, δηλαδή κάτι παραπάνω από το ένα τρίτο, είναι παιδιά που έχουν ζήσει φρικτές σκηνές πολέμου και ξεριζωμού. Πέρα από τα ψυχολογικά τραύματα που αντιμετωπίζουν, έχουν μπροστά
τους έναν χειμώνα ο οποίος προβλέπεται δριμύς.
Η συμμετοχή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε
τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντική. Πέρα από
την απτή ένδειξη αλληλεγγύης στη διεθνή κοινότητα
των ανθρώπων, μέλη της οποίας είμαστε κι εμείς, αυτές οι δράσεις μας υπενθυμίζουν όλα εκείνα για τα
οποία μαχόμαστε και μας φέρνουν πιο κοντά ,όπως
μόνο οι αξίες του ανθρωπισμού μπορούν.
Φεύγοντας από το χώρο, αποκαμωμένοι από τη δουλειά, μια σκέψη γυρνούσε συνεχώς στο μυαλό μας:
Άραγε, σε ποια παιδικά ποδαράκια θα καταλήξουν αυτά τα παπούτσια;»
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Δράσεις Δεκεμβρίου
αθηνα

Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν παιδιατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο σε 92 παιδιά. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.
Από τις 12 Δεκεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου φιλοξενήθηκαν στην Helexpo στο Μαρούσι στο πλαίσιο της εκδήλωσης Christmas Star, όπου πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό bazaar της πόλης, σε 700 τ.μ. που προσφέρθηκαν χωρίς καμία επιβάρυνση σε ιδρύματα της Πρόνοιας για να ενημερώσουν για το έργο τους. Ακόμη μέρος
των χορηγιών και των εισιτηρίων θα δοθεί για την οικονομική ενίσχυση των Ιδρυμάτων αυτών.
Το διήμερο 13-14 Δεκεμβρίου, η κινητή Παιδιατρική Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε δωρεάν
εμβολιασμούς, παιδιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους σε 68 παιδιά απόρων και ανασφάλιστων δημοτών
στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης. H δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη της Vodafone.
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Την Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, τα μέλη της Ελληνικής
Ακαδημίας Αρχιμαγείρων - Chefacademy ετοίμασαν με δικά τους υλικά, ένα εξαιρετικό μπουφέ με μερικά από τα πιο
νόστιμα φαγητά και γλυκά τους, τα οποία και σέρβιραν, με
τον ίδιο τρόπο που ακολουθούν σε κάθε εκδήλωση όπου
καλούνται, τον άστεγο πληθυσμό που φιλοξενείται στο
Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στο κέντρο
της Αθήνας. Τους ευχαριστούμε θερμά!
Στις 17 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του εκπαιδευτικού ομίλου ΑΚΤΟ όπου οι

Στις 5 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πολύ σημαντική εκδήλωση των ΓτΚ «Λίγο γάλα για πολλά παιδιά», σε συνδιοργάνωση με τις Συγκοινωνίες Αθηνών στους Σταθμούς των Μέσων Σταθερής Τροχιάς Σύνταγμα/Ελληνικό/Πειραιάς όπου
συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 7.000 κουτιά γάλα. Η
ανταπόκριση του κόσμου ήταν, όπως πάντα, συγκινητική, αλλά και ουσιαστική. Η συμμετοχή των μικρών παιδιών με τις ζωγραφιές τους στα μεγάλα πανό, η συμμετοχή χορωδίας θεατρικής σχολής και αγαπητών σε όλους ηθοποιών ερμήνευσε
με έναν άλλο τρόπο τη φετινή προσπάθεια των ΓτΚ. Τα είδη
που συγκεντρώθηκαν έχουν αρχίσει να μοιράζονται στα Παιδιατρικά Τμήματα των Ανοιχτών Πολυιατρείων των Γιατρών
του Κόσμου. Η προσπάθεια συνεχίζεται και δεχόμαστε γάλα
από σχολεία, ιδρύματα, εταιρείες και τον κόσμο στα γραφεία
μας στην οδό Σαπφούς 12 στην Αθήνα όλες τις ημέρες και
ώρες, ώστε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες οι οποίες ζουν σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.
Ευχαριστούμε θερμά τις Συγκοινωνίες Αθηνών και ιδιαίτερα
την κα Βεατρίκη Αρχιμανδρίτη-Τομεάρχη Εταιρικής Επικοινωνίας & Κοινωνικής Ευθύνης, για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της εκδήλωσης σε εσωτερικούς χώρους τριών σταθμών
του Μετρό και του Ηλεκτρικού.
Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε συλλογή φαρμάκων στην
πλατεία Ηρώων στον Ασπρόπυργο με πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας Ασπροπύργου ΘΡΙΑ, στo πλαίσιo της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντισμού, τα οποία προσφέρθηκαν για
τις ανάγκες των Πολυιατρείων των Γιατροί του Κόσμου.
Στις 7 Δεκεμβρίου, προβλήθηκε η ταινία To "Υπέροχο -2"
στον κινηματογράφο Αθήναιoν όπου πρωταγωνιστούν μαθητές της ΣΤ Δημοτικού της Σχολής Μωραϊτη. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τον ανόθευτο τρόπο σκέψης των παι-
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Στις 3 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στη Λακωνική Σχολή στην Αθήνα από τους
Γιατρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν παιδιατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο σε 46 παιδιά. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.

διών σχετικά με τη ζωή, την κοινωνία, το περιβάλλον κτλ. Αποτελεί ένα μήνυμα προς εμάς τους ενήλικες και μια υπόμνηση
των διαφόρων ξεχασμένων αξιών της ζωής. Μια ταινία, με την
οποία οι μικροί ερασιτέχνες ηθοποιοί, οι οικογένειες τους και
οι δημιουργοί της στηρίζουν το δύσκολο έργο των Γιατρών του
Κόσμου, δωρίζοντας τα έσοδα από τα εισιτήρια.
Στις 8 Δεκεμβρίου, ο σύλλογος εργαζομένων του Σικιαρίδειου Ιδρύματος συγκέντρωσε ρούχα και φάρμακα, τα
οποία και διέθεσαν στους Γιατρούς του Κόσμου. Ευχαριστούμε θερμά.
Στις 9 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού
ελέγχου στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας
από τους Γιατρούς του Κόσμου. Οι ΓτΚ παρείχαν δωρεάν παιδιατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο σε 50 παιδιά. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.
Στις 11 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στο Δήμο Φυλής από τους Γιατρούς του

σπουδαστές, οι απόφοιτοι, καθώς και τα στελέχη της γραμματείας του ΑΚΤΟ συγκέντρωσαν βρεφικά γάλατα και παιδικές τροφές, για όλα τα παιδιά των Πολυϊατρείων των Γιατρών του Κόσμου.
Στις 19 Δεκεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου βραβεύτηκαν
από την Ακαδημία Αθηνών για τη συμβολή τους στην προαγωγή της ανθρωπιστικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Το βραβείο αυτό
ανήκει σε όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μας και μας βοηθήσατε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της δύσκολης
αυτής χρονιάς.
Στις 20 Δεκεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με το οφθαλμολογικό κέντρο Αθηνών παρείχαν δωρεάν οφθαλμολογική εξέταση σε περισσότερα από 90 παιδιά
από τα Παιδικά Χωριά SOS.
Στις 24 Δεκεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου γιόρτασαν την
Παραμονή Χριστουγέννων με τους συνανθρώπους μας
που φιλοξενούνται στο Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών
του Κόσμου στην Αθήνα. Φίλοι και υποστηρικτές της Οργάνωσης κάλυψαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα έξοδα της σημαντικής αυτής γιορτής. Αυτή τη χρονιά η γιορτή έγινε για τη μνήμη της Ραμόνα, της αγαπημένης κόρης
μιας σπουδαίας μητέρας και εθελόντριας των ΓτΚ.
Τους Ευχαριστούμε για το Δώρο Ανθρωπιάς.

Photo: ΓτΚ

Στις 30 Δεκεμβρίου, Oι Γιατροί του Κόσμου φρόντισαν να
έρθει ..ο Άγιος Βασίλης λίγο νωρίτερα στο Κέντρο Υποδοχής Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο των ΓτΚ στο πλαίσιο του
προγράμματος SOAM in Greece. Στη γιορτή όλοι πήραν το
δώρο τους, τα παιδιά το παιχνίδι που τα κάνει ευτυχισμένα
και όλοι εμείς την ικανοποίηση που μας δίνει το χαμόγελο
Σκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα
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Α) Το έργο «Δημόσια Υγεία: Πρόληψη, Εξέταση,
Υποστήριξη» στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση της HIV
λοίμωξης και στην αύξηση της προσβασιμότητας στην ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα μέσα από την ενεργητική ανεύρεση και τον αρχικό έλεγχο στην κοινότητα ατόμων με υψηλό κίνδυνο HIV λοίμωξης και HEP C.

τους. Ευχόμαστε τέτοιες τρυφερές στιγμές για όλα τα παιδιά του κόσμου!!
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, όπως κάθε χρόνο λειτούργησε το Περίπτερο των ΓτΚ στα Προπύλαια, στη
στάση μετρό Πανεπιστήμιο. Υπήρχε προς διάθεση ενημερωτικό υλικό για το κοινό σχετικά με τα προγράμματα και
τις δράσεις των ΓτΚ, καθώς, επίσης, χριστουγεννιάτικες
κάρτες, επιτραπέζια ημερολόγια 2015, κούπες, αντζέντες
και στυλό των ΓτΚ.
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Το «65+ Υγιής Γήρανση» είναι πρόγραμμα των Γιατρών
του Κόσμου, το οποίο υλοποιείται στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο
Περάματος από 1η Σεπτεμβρίου. Το εν λόγω πρόγραμμα
απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας που επισκέπτονται τη
δομή μας, ενώ σε σταθερή βάση παρακολουθούνται 70 περιπτώσεις ηλικιωμένων. Οι άξονες του προγράμματος είναι
(1) η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και (2) η ψυ-

χοκοινωνική τους υποστήριξη. Το παρόν πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.
Οι Κινητές Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου, κατάλληλα στελεχωμένες από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρείχαν δωρεάν γυναικολογικό έλεγχο, τεστ Παπανικολάου, οφθαλμολογικό έλεγχο,
παιδιατρικές εξετάσεις και παιδικό εμβολιασμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του Δεκεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είχε ως εξής:
Α) 2-4 Δεκεμβρίου επισκεφθήκαμε την Σκύρο όπου εξετάστηκαν 334 άτομα.
Β) 16-18 Δεκεμβρίου επισκεφθήκαμε το Μεσολόγγι όπου
εξετάστηκαν 218 άτομα.
Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» υλοποιείται με τη συνολική 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 Δεκεμβρίου, η κινητή ιατρική
μονάδα των ΓτK «Δρόμοι της Αθήνας» παρείχε σε εβδομαδιαία βάση –Δευτέρα και Τετάρτη, 18:00-20:00- στην πλα-

Στις δράσεις του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται η
ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης των HIV και HEP C, η εξέταση, ενώ τέλος, παρέχεται
ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση για θέματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της εξέτασης.
Στις περιπτώσεις θετικών διαγνώσεων, υπάρχει άμεση διασύνδεση με κέντρα εξειδικευμένης φροντίδας (ΜΕΛ),
ενώ προσφέρεται και Άμεσα Επιτηρούμενη Θεραπεία
(ΑΕΘ) στις δομές. Παράλληλα, διεξάγονται δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τους τρόπους μετάδοσης, τις μεθόδους πρόληψης, τη σημασία της προληπτικής 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 «Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες» Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 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 Μετακινούμενους Πληθυσμούς», καθώς και στο πλαίσιο
του υποέργου «Σχεδιασμός, Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων – Δράσεις Ευαισθητοποίησης – Αξιολόγηση Πράξης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 20072013», εκπονείται επιδημιολογική μελέτη από το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία
με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθήνας και της ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου και PRAKSIS.
τεία Ομονοίας και Σάββατο και Κυριακή 12:00-14:00- στο
Μεταξουργείο, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε εξαρτημένα άτομα.
Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε
οδοντιατρική παρέμβαση-θεραπεία της στοματικής υγείας
σε περισσότερα από 500 παιδιά, μέσω του προγράμματος
«Αδαμαντιάδα», στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο των ΓτΚ στο κέντρο της Αθήνας και στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η
δυνατότητα να παραπεμφθούν και να εξυπηρετηθούν δωρεάν τα παιδιά των οικογενειών που αδυνατούν να καλύψουν οικονομικά τη βασική τους οδοντιατρική περίθαλψη.
Το πρόγραμμα «Αδαμαντιάδα» υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, οι Γιατροί του

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η εκτίμηση του επιπολασμού των ιογενών ηπατιτίδων B και C και της HIV λοίμωξης στο γενικό ενήλικο πληθυσμό, καθώς και σε ειδικούς πληθυσμούς στόχους - Τσιγγάνοι/Ρομά και μετανάστες - και των καθοριστικών του παραγόντων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του
πληθυσμού στόχου, ο εμβολιασμός των επίνοσων ατόμων των ειδικών πληθυσμών στόχων (Τσιγγάνων/Ρομά
και μεταναστών), και η ατομική συμβουλευτική και σύνδεση με το σύστημα παροχής υγείας οροθετικών ατόμων.
Γ) Το έργο «Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές 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/συνοδείας, η διαρκής ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η νομική 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 ρατσιστικών 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 μίσους και μέσω των υπηρεσιών αυτών η ανάδειξη των διοικητικών, θεσμικών και νομικών προβλημάτων και η διατύπωση 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 «Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες» Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014. Το έργο χρηματοδοτείται από
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν,
Νορβηγία), μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Κόσμου συνεχίζουν να προσφέρουν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι
χρήζουν διεθνούς προστασίας στο νησί της Λέσβου, καθώς και ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους με βάση την
ελληνική νομοθεσία. Επιπρόσθετοι στόχοι των Γιατρών του
Κόσμου είναι η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού (γυναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι), η διανομή κουβερτών και ειδών προσωπικής υγιεινής, η στήριξη των τοπικών 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 προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μετανάστες.
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Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά τις παρακάτω Εταιρείες, Συλλόγους & Σχολεία, για την πολύτιμη υποστήριξή τους, τον μήνα Δεκέμβριο 2014:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ, Α.ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ, ANEK LINES, AEGEAN AIRLINES, ΝΟΥΝΟΥ, VERISFIELD, FAMAR,
YΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, MARE MARINE ENTERPRISES LTD, ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, DEMO ABEE, METRO AEBE, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, DM ΕΠΕ, TECHNIPETROL ΕΛΛΑΣ Α.Ε, ALLSEAS MARINE S.A., ΙΒΜ, ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕSPERIA OP., ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ, IΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ, ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ,
ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ, SUPERMARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, SUPERMARKET ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΤΕFLON, JP
FORUM, AKTO, HELMSIC, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, EKΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ARC. ΣΧΟΛΗ ΧΙΛΛ, 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ, 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΘΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΓΑΛΗΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΦΕΡΩ-ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΑΠΩ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ & ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΛΗΣ, ΔΕΣΜΟΣ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, Α’ ΚΑΠΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΣΤΕΓΗ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα
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θεσσαλονικη
κού αντιτίμου, κλήθηκαν να φέρουν παιδικά σιρόπια και
φάρμακα για το Πολυϊατρείο μας.
Σε συνάντηση της PRAKSIS και του SOLIDARITY NOW
παραβρέθηκε, επίσης, η κα Γκαρανέ, προκειμένου να συζητηθούν ποικίλα θέματα ασθενών που εξυπηρετούνται και
από τους 3 φορείς.
Στις 15 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εθελοντών εν όψει των εορτών.

το Σαββατοκύριακο για κάποιες ώρες εθελοντές μας στελέχωσαν για την προώθηση ενημερωτικού υλικού και τις
εκδηλώσεις του job festival του sky walker, υπό την αιγίδα
της πολιτιστικής πρωτεύουσας νεολαίας.

Μεγάλη επιτυχία είχε και φέτος η Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας «Λίγο Γάλα για Πολλά Παιδιά» που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου, στην Πλατεία Αριστοτέλους, τόσο από πλευράς προσέλευσης, όσο και ανταπόκρισης του
κόσμου. Πολλά σχολεία, ιδιώτες, εταιρείες και φορείς της
πόλης έδωσαν το παρόν για να στηρίξουν την προσπάθειας μας να συλλέξουμε όσα περισσότερα γάλατα εβαπορέ
μπορούμε για τις άπορες οικογένειες με παιδιά που στηρίζονται στο Πολυϊατρείο μας. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε περίπου 5.500 τεμάχια και μέχρι τέλη του μήνα ήδη
δεκάδες οικογένειες ενισχύθηκαν με λίγο γάλα. Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς
όλους όσοι συνέβαλαν, στους εθελοντές, στους δωρητές,
σε όλους τους συμπολίτες μας που παραβρέθηκαν, στην
Αντιδήμαρχο κα Γούλα, στην κα Αγγελίδου, στους παίκτες
της ομάδας μπάσκετ του ΑΡΗ, κ.α. Ευχαριστούμε, τέλος,
για την στήριξη τους στη γιορτή της ομάδας κρουστών του
Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας «ΑΡΓΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, την Εθελοντική
Ομάδα ThessalonikiNext2U και τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ.
Τη Δευτέρα, 1η του μήνα, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης έργων τέχνης του Συλλόγου Καλλιτεχνών
Βορείου Ελλάδος στο Γαλλικό Ινστιτούτο, η οποία διήρκεσε
ως τις 9 του μήνα κλείνοντας με διάφορα δρώμενα. Η κα
Χαχαμίδου ήταν παρούσα, ευχαριστώντας το Γαλλικό Προξενείο για την ευγενική διάθεση του να βρίσκεται πάντα δίπλα στην Οργάνωση και συγκεκριμένα τον Γάλλο Πρόξενο και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου κο Cristophe Le
Rigoleur. Οι ευχαριστίες της Οργάνωσης μεταφέρθηκαν
και στο ΣΚΕΤΒΕ, ο Πρόεδρος και τα μέλη του οποίου για
δεύτερη φορά στηρίζουν με αυτόν τον τρόπο το έργο μας,
διαθέτοντας μέρος των εσόδων.
Η κα Χαχαμίδου, επίσης, εκπροσώπησε την Οργάνωση
σε συνάντηση φορεών της πόλης από το ΕΚΑΨΥ, με αφορμή την ημέρα για τον εθελοντισμό, όπου είχε την ευκαιρία
να ενημερώσει για το έργο μας, να συνομιλήσει με άλλους
εκπροσώπους, κλπ.
Με εθελοντές μας για την στελέχωση του stand βρεθήκαμε στο πλευρό της «Θετικής Φωνής» στην Αριστοτέλους
για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS. Επίσης, τη Δευτέρα και

Σε συνάντηση φορέων της πόλης παραβρέθηκε η κα
Γκαρανέ, κατόπιν πρόσκλησης της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, με σκοπό τη συζήτηση για την παροχή κατευθύνσεων και βοήθεια σε αστέγους, εν όψει κακών καιρικών συνθηκών (ψύχους, κλπ).

πατρα

Σε ημερίδα της ΕΕΦΙΕ με θέμα «Μύθοι και Πραγματικότητα
σε θέματα Υγείας» και ομιλητές μεταξύ άλλων τον κο Δαρδαβέση, τον κο Αγοραστό και την κα Μυρωνίδου-Τζουβελέκη,
παραβρέθηκαν η κα Γκαρανέ και η καΤατσίδου.
Η κα Κανιστρά εκπροσώπησε την Οργάνωση μας σε
ημερίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης, με Θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ομιλία που παρουσίασε με πολύ μεγάλη επιτυχία είχε θέμα «Γιατροί του
Κόσμου-Υγεία για Όλους».
Την Κυριακή, εθελοντές μας παραβρέθησαν σε bazaar
των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, ενώ μαθητές του Κολλεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ, σπουδαστές των ΙΕΚ ΞΥΝΗ και μαθητές αρκετών σχολείων της πόλης επισκέφτηκαν το Πολυϊατρείο μας για να παραδώσουν φάρμακα και να γνωρίσουν
τη δράση μας από κοντά.
Οφείλουμε να κάνουμε ειδική μνεία στην άμεση ανταπόκριση της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ, η οποία είναι δίπλα
μας και στηρίζει το έργο μας πάντα, αυτήν τη φορά χορηγώντας μεγάλη ποσότητα φαρμακευτικών σκευασμάτων
που είχαμε πλήρη έλλειψη. Η διοίκηση, η οικονομική διεύθυνση και το τμήμα marketing της εταιρείας δείχνουν αξιοθαύμαστο σεβασμό και κατανόηση στις προσπάθειες μας
και συμβάλλουν έμπρακτα στη δράση μας. Οι ευχαριστίες
μας είναι πραγματικά ελάχιστα δείγματα ευγνωμοσύνης.
Με stand και εθελοντές σε συνάντηση φορέων με πρωτοβουλία και διοργάνωση της Αντιπεριφέρειας Κ. Μακεδονίας και της Αντιπεριφερειάρχη κας Πατουλίδου βρεθήκαμε στην αίθουσα Μ. Αλέξανδρος (Εθν. Αμύνης 1).
Η κα Τατσίδου, στις 20 Δεκεμβρίου, πραγματοποίησε ομιλία στο Σύστημα Προσκόπων Καλαμαριάς για το έργο μας
και τον εθελοντισμό, κατόπιν πρόσκλησης, όπου μαζεύτηκαν και πλήθος φαρμάκων. Μία ημέρα αργότερα, στις 21
Δεκεμβρίου, η κα Γκαρανέ πραγματοποίησε ομιλία για το
έργο μας και τον εθελοντισμό στη Ν. Μαγνησία, με κάλεσμα του Δημάρχου και πλήθος κόσμου να παραβρίσκεται.
Εκδηλώσεις με θεατρικά δρώμενα, χορευτικά παιδιών, κλπ
ακολούθησαν, ενώ οι πολίτες της περιοχής, αντί χρηματι-
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Την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε παιδική γιορτή με αφήγηση παραμυθιών από την κα Σελίδου σε
Χριστουγεννιάτικο κλίμα, με κεράσματα και τραγούδια για
τα παιδιά που στηρίζει το Παιδιατρικό μας Ιατρείο, μικροί
και μεγάλοι που παραβρέθηκαν το χάρηκαν ιδιαίτερα!

Με δέκα ενημερώσεις σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της πόλης έκλεισε ο μήνας, με τους εθελοντές μας
που συμμετέχουν σε όλο αυτό το πρόγραμμα να έχουν γεμίσει ενθουσιασμό και χαρά από τα παιδικά χαμόγελα και
την αγάπη των παιδιών που μας υποδέχονται. Ελπίζουμε
με αυτά τα γλυκά χαμόγελα στα μάτια όλων μας να υποδεχτούμε και το νέο έτος, ευχόμενοι να είμαστε ακόμη πιο
δυνατοί και επαρκείς να ανταποκριθούμε στις ανάγκες
όλων όσων μας χρειάζονται!

Στις 4 Δεκεμβρίου, η κοινωνική λειτουργός κα Έφη Σαμαντά συναντήθηκε με τον επικεφαλής των προσκόπων
για δρομολόγηση δράσεων.
Μία ημέρα μετά, οι Γιατροί του Κόσμου παραβρέθηκαν
στην εκδήλωση «Ο Άνθρωπος όταν Θέλει μπορεί» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο Άγιος Στυλιανός» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.
Την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, οι ΓτΚ συμμετείχαν σε
bazaar αλληλεγγύης που διοργάνωσε φροντιστήριο αγγλικών της περιοχής. Στη δράση αυτή συμπεριλαμβανόταν
και η συλλογή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για το
Πολυϊατρείο
Την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, οι ΓτΚ έλαβαν συμμετοχή σε
ημερίδα εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού χαρακτήρα με θέμα «Εθελοντισμός για την Υγεία», στην οποία η κοινωνική
λειτουργός προέβαλε τη σημασία του εθελοντισμού για την
Οργάνωση και για την παροχή υπηρεσιών υγείας.
Στις 15 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου Βραχνέϊκων με σκοπό την ενημέρωση για το έργο
της Οργάνωσης. Τρεις ημέρες αργότερα, πραγματοποιήθηκε ανάλογη συνάντηση και με το 2ο Γυμνάσιο Παραλίας.
Στις 19 Δεκεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου δημιούργησαν
με την υποστήριξη των φοιτητών του τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας (ΤΕΙ Πάτρας), το πιο ζεστό και λαμπερό δέντρο της
πόλης, ένα δέντρο από γάλατα. Συγκινητική ήταν η συμμετοχή- συμβολή των σχολείων, των προσκόπων, των εθελοντών
και άλλων φίλων. Αποτέλεσμα της δράσης ήταν να συγκεντρωθούν πάνω από 2.500 κουτιά γάλατα, αλλά και αρκετά τρόφιμα, τα οποία θα διατεθούν σε άπορες οικογένειες.
Μία μέρα μετά, υλοποιήθηκε συνάντηση και ενημέρωση
των φοιτητών ιατρικής του προγράμματος Helmsic, αναφορικά με το έργο των Γιατρών του Κόσμου και την εμπειρία του υγειονομικού προσωπικού από το Πολυιατρείο, αλλά και τις αποστολές που υλοποιούνται με κύριο σκοπό να
απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο.
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Την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου παραβρέθηκαν σε bazaar που διοργάνωσε ο παιδικός σταθμός «Ηλιοχώρα», τα έξοδα του οποίου διατέθηκαν στο Πολυϊατρείο της Πάτρας.
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Οι δράσεις του Παραρτήματος των ΓτΚ στην Καβάλα
κατά το μήνα Δεκέμβριο έχουν ως εξής:

Οι Γιατροί του Κόσμου παραβρέθηκαν στις 3 και 17 Δεκεμβρίου στο Δίκτυο Fm στην εκπομπή του κου Παναγιώτη Ορφανίδη, όπου ενημέρωσαν τους ακροατές/τριες για
τις δράσεις που υλοποιούν οι Γιατροί του Κόσμου στην πόλη των Χανίων, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στις 5 Δεκεμβρίου, στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας η
υπεύθυνη του Παραρτήματος κα Άννα Γιοβανιού και η κα
Λαμπρινή Ψωμά πραγματοποίησαν ενημερωτική ομιλία με
θέμα «Εθελοντισμός και οι δράσεις της Οργάνωσης των
Γιατρών του Κόσμου».
Στις 8 Δεκεμβρίου, ο Όμιλος «innerweel» διοργάνωσε
τον καφέ της αγάπης. Τα έσοδα της συγκεκριμένης εκδήλωσης διατέθηκαν στους Γιατρούς του Κόσμου για αγορά
εμβολίων. Η εκδήλωση καλύφθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Καβάλας και δόθηκε συνέντευξη από την υπεύθυνη του Παραρτήματος.
Στις 13 Δεκεμβρίου, μέλη του Παραρτήματος παραβρέθηκαν στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συλλόγου εθελοντών κατά του καρκίνου, που πραγματοποιήθηκε στο
Αμφιθέατρο της Αντιπεριφέρειας. Οι υπεύθυνοι του Συλλόγου εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς την Οργάνωση
για τη δωρεά φαρμάκων σε καρκινοπαθείς.
Στις 17 Δεκεμβρίου, μέλη του Παραρτήματος παραβρέθηκαν στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συλλόγου Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών, που έγινε στο ξενοδοχείο
«Ωκεανίς» της Καβάλας. Στην εκδήλωση εκφράστηκαν
ευχαριστίες προς την Οργάνωση για την προσφορά παραφαρμακευτικού υλικού.
Από τις 18 μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, στήθηκε περίπτερο για την ενίσχυση της Οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, με τη χορηγία του
Δήμου Καβάλας. Οι συμπολίτες μας είχαν την ευκαιρία να
αγοράσουν ημερολόγια, κούπες, χριστουγεννιάτικα στολίδια, καθώς και λιχουδιές που ετοίμασαν τα μέλη μας. Συγχρόνως, έγινε και διανομή ενημερωτικού υλικού.
Κατά το ίδιο διάστημα, στο γραφείο των ΓτΚ, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τροφίμων προκειμένου να διανεμηθούν σε 26 άπορες οικογένειες της πόλης. Η συγκεκριμένη δράση καλύφθηκε από την εφημερίδα και τον τηλεοπτικό σταθμό «Πρωινή». Παράλληλα, προσφέραμε τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο συμμετέχοντας στον τηλεμαραθώνιο που διοργάνωσε ο Δήμος Καβάλας με τον τηλεοπτικό σταθμό center και το σύλλογο «Πνοή», όπου έδωσε συνέντευξη τύπου η υπεύθυνη του Παραρτήματος.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα χορηγούνται φάρμακα
από τα γραφεία του παραρτήματος σε ανασφάλιστους πολίτες, καθώς και εμβόλια σε άπορα παιδιά. Οι εμβολιασμοί
γίνονται από τους γιατρούς της Οργάνωσης, από το Γενικό
Νοσοκομείο Καβάλας και από τα Κέντρα Υγείας Χρυσούπολης και Ελευθερούπολης.
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Τον καλύτερό τους εαυτό προσφέρουν καθημερινά οι
Γιατροί, Νοσηλευτές και οι Φαρμακοποιοί της Οργάνωσης
στο «Κοινωνικό Φαρμακείο-Ιατρείο» του Δήμου Καβάλας
στο Διοικητικό του οποίου συμμετέχουμε. Κατά το μήνα Δεκέμβριο εξετάστηκαν 195 άτομα.

Στις 9 Δεκεμβρίου, συνδεθήκαμε μέσω skype στον τηλεοπτικό σταθμό Κρητη TV, στην εκπομπή «Καλό Μεσημέρι»,
όπου ενημερώσαμε το τηλεοπτικό κοινό για τις δράσεις
που υλοποιούν οι Γιατροί του Κόσμου στην Κρήτη.
Οι Γιατροί του Κόσμου, παράρτημα Χανίων από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, έως την Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου,
διοργάνωσαν παζάρι στην πύλη Σαμπιονάρα. Στο παζάρι,
εθελοντές/τριες των Γιατρών του Κόσμου δημιούργησαν
πολύ όμορφες χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κατασκευές φτιαγμένες με αγάπη και μεράκι.
Στις 17 Δεκεμβρίου η κα. Ελευθερία Μουλουδάκη, χειρούργος ιατρός και υπεύθυνη του Πολυιατρείου Χανίων
παραβρέθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΥΔΩΝ όπου ενημέρωσε τους τηλεθεατές/τριες για την δράση στολισμού
του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου απο γάλα αλλά και για το
πρόγραμμα που υλοποιούν οι Γιατροί του Κόσμου από κοινού με τις M.K.O Praksis, Θετική Φωνή και Κέντρο Ζωής,
με τίτλο: "Δημόσια Υγεία: Εξέταση- Πρόληψη -Υποστήριξη",
στο πλαίσιο του προγράμματος "Είμαστε όλοι πολίτες".Το
έργο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Αύξηση Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες» Χρηματοδοτικός Μηχανισμός
ΕΟΧ 2009-2014. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία),
μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Η κα Κυριακοπούλου Κωνσταντίνα την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, παραβρέθηκε στην εκπομπή ΝΕΑ, στη Νέα Τηλεόραση του κου Μάνου Σπυριδάκη προκειμένου να ενημερώσει το τηλεοπτικό κοινό για τη δημιουργία του χριστουγεννιάτικου δέντρου από γάλα.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 19 Δεκεμβρίου, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο από γάλα» των Γιατρών του Κόσμου, στην πλατεία Αγοράς, στα Χανιά. Μια χριστουγεννιάτικη γιορτή για
τα παιδιά που βιώνουν την οικονομική κρίση. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική, καθώς συγκεντρώθηκαν
περισσότερα από 5.226 κουτιά γάλα, τρόφιμα και φάρμακα. Οι Γιατροί του Κόσμου νοιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αλληλεγγύης και μετέφερε το μήνυμα ελπίδας στους
συνανθρώπους μας, τους φορείς για την στήριξη τους, καθώς, επίσης, και όλους τους εθελοντές της Οργάνωσης
που για ακόμα μια φορά υποστήριξαν τη διοργάνωση και
την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με συνέπεια, κέφι και
ενθουσιασμό.
Ευχαριστούμε τους συνδιοργανωτές μας, το Δήμο Χανίων, την ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και ιδιαίτερα τον υπάλληλο της
κο Γιώργο Καλλιοντζή για την πολύτιμη βοήθεια του σε όλο
το στήσιμο της εκδήλωσης, καθώς και για τη βοήθεια του
στη μεταφορά των κιβωτίων στα ιατρεία μας. Ευχαριστούμε τους υποστηρικτές μας, ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, Ακαδημία
ποδοσφαίρου Ηρακλής Νεροκούρου, Simple city, super
market Τσιγκάκης, τα εκπαιδευτήρια Μητέρα- Μαυροματάκη, τα Χανιώτικα Νέα, την τηλεόραση ΚΥΔΩΝ, τη ΝΕΑ
Τηλεόραση, τη Κρήτη tv, τους σταθμούς Δίκτυο fm και
superfm, sport fm, το μουσικό συγκρότημα Σκευάκης- Μυλωνάκης, καθώς και το Λαογραφικό ομαλό Χανίων- Αγιασμενάκη, τον Χορευτικό σύλλογο «ο Χάρχαλης», τον Χορευτικό σύλλογο «ο Ψηλορείτης», τον Χορευτικό σύλλογο «Σταυραετοί». Τέλος, ευχαριστούμε πολύ τον φωτογράφο μας κο Σαγάνη Ιωάννη. Ευχαριστούμε, επίσης, όλους
όσους μας στήριξαν και έκαναν το δέντρο μας ακόμα πιο
ψηλό και δυνατό, καθώς και το Ψυχολογικό κέντρο Χανίων, το παιδικό σταθμό η Φωλιά του παιδιού, το Λύκειο
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Στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, στο Ξενοδοχείο Ωκεανίς, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συγκέντρωση των
μελών της Οργάνωσης. Ενημερώθηκαν οι εθελοντές για
τις προηγούμενες δράσεις και προγραμματίστηκαν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Ελευθερίου Βενιζέλου, το 15ο δημοτικό σχολείο Χανιών,
τον Δήμο Πλατανιά, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Σύλλογο Δημιουργία, το Εργατικό
Κέντρο Χανίων, τον πολιτιστικό σύλλογο Νεροκούρου, τα
super market ΙΝΚΑ, το LIDL, το Θεραπευτικό Κέντρο Χανίων, την τοπική κοινότητα Νεροκούρου, τα τυροκομικά Χονδρακης, τον φούρνο Καραδακη Νεροκούρου, το Φανοποιείο Φραγκουδακης Γιάννης, τον πολιτιστικό σύλλογος
Πρασσε «ο γέρο Σπήλιος», τη λέσχη αποστράτων στρατού
(ΕΑΑΣ), τον κο Βλαχακη Δημήτρη, τον κο Βαγιωλακη Μανθο και τους εκατοντάδες ανώνυμους πολίτες που στήριξαν τη δράση αυτή.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Μια γιορτινή μέρα για τους
περισσότερους από εμάς, για όσους διαθέτουν τα αυτονόητα ..Είναι όμως και αρκετοί συνάνθρωποι μας που εκτός
το τσουχτερό κρύο και την αδιάκοπη βροχή , 31 Δεκεμβρη
όπως και κάθε βράδυ βρίσκουν καταφύγιο και ζεστό φαγητό στη κοινωνική κουζίνα..Εκεί, πάνω από 3 χρόνια, εθελοντές απλοί πολίτες μάχονται εναντίον της πείνας προσφέροντας ένα πιάτο ζεστό φαγητό σε συνάνθρωπους μας που
έχουν ανάγκη..Το φετινό πρωτοχρονιάτικο αποχαιρετιστήριο γεύμα ( του πιο δύσκολου χρόνου ) το πρόσφεραν οι Γιατροί του Κόσμου τμήματος Χανίων….Ευχαριστούμε όλους
εσάς που με τη υποστήριξη σας στις δράσεις μας, βοηθήσατε στο να γίνει πράξη και το πρωτοχρονιάτικο γεύμα...
Μ.Μ.Ε.
Στις 17 Δεκεμβρίου, η κα. Μουλουδάκη παραβρέθηκε
στον τηλεοπτικό σταθμό ΚΥΔΩΝ, όπου ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό για την δράση των Γιατρών του Κόσμου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις που υλοποιούμε.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου, παράρτημα Χανίων επισκέφθηκαν το 15ο Δημοτικό Σχολείο
Χανίων και ενημέρωσαν τους μαθητές/τριες για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μιλήσαμε για τη Φτώχεια, για παιδιά που δεν έχουν ένα ποτήρι ζεστό γάλα και δεν τρέφονται σωστά.
Με πρωτοβουλία των παιδιών μαζεύτηκαν τρόφιμα, γάλα
και φάρμακα για όσους έχουν ανάγκη και την Παρασκευή
δασκάλες του 15ου Δ.Σ. μας τα έφεραν στο Πολυιατρείο.
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