
 

 

Αθόνα, 14-7-2012 

Δελτύο Σύπου 

ΙΑΣΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΙ 

Συγκέντρωση Φαρμάκων στο Γέρακα, στη Δάφνη, στο Νέο Ηράκλειο 

 

υγκινητικό υπόρξε η ανταπόκριςη του κόςμου που, παρϊ την απαγορευτικϊ υψηλό θερμοκραςύα, 

προςόλθε ςτισ πλατεύεσ κατϊ ςυρροό για να προςφϋρει φϊρμακα ςτα πλαύςια τησ δρϊςησ "Όλοι 

μαζύ Μπορούμε και ςτην Τγεύα" που διοργανώνουν όλο το καλοκαύρι το Ιατρεύο Κοινωνικόσ 

Αποςτολόσ με τον τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό ςταθμό ΚΑΙ 

Σο Ιατρεύο Κοινωνικόσ Αποςτολόσ, ςύμπραξη του Ιατρικού υλλόγου Αθηνών με την Ιερϊ 

Αρχιεπιςκοπό Αθηνών και τη ΜΚΟ τησ ΑΠΟΣΟΛΗ, λειτουργεύ Δευτϋρα-Παραςκευό 9-2, ςτα 

γραφεύα του Ιατρικού υλλόγου Αθηνών, εβαςτουπόλεωσ 113, ωσ Μονϊδα Πρωτοβϊθμιασ 

Υροντύδασ Τγεύασ και Περύθαλψησ για αναςφαλιςτουσ πολύτεσ. Με 223 εθελοντϋσ γιατρούσ 28 

ειδικοτότων και 32 εθελοντϋσ ςτη διοικητικό ςτόριξη, αποτελεύ το ΠΡΩΣΟ Ιατρεύο που 

δημιουργόθηκε για αναςφϊλιςτουσ, ϊςτεγουσ και οικονομικϊ εξαθλιωμϋνουσ πολύτεσ. 

Περιςςότεροι από 3000 αναςφϊλιςτοι αςθενεύσ ϋχουν όδη εξεταςτεύ ςτουσ ϋξι μόνεσ λειτουργύασ 

τουσ, και πολλού από αυτούσ ϋχουν λϊβει τα απαραύτητα για τη θεραπευτικό τουσ αγωγό φαρμακα.  

"Κϊνουμε ϋναν ςυνεχό αγώνα για την παροχό ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ των αναςφϊλιςτων 

ςυμπολιτών μασ, των ςυνανθρώπων μασ που λόγω τησ οικονομικόσ κρύςησ και τησ ανεργύασ, 

βρϋθηκαν ςε ενα αςφαλιςτικό κενό, χωρύσ οποιαδόποτε πρόςβαςη ςε γιατρό και φϊρμακα. 

Ευχαριςτούμε τον ΚΑΙ που εύναι αρωγόσ ςτον αγώνα μασ, ώςτε να μπορϋςουμε να 

εξαςφαλύςουμε ςε βϊθοσ χρόνου τα απαραύτητα φϊρμακα και τισ χρόνιεσ αγωγϋσ των 

αναςφϊλιςτων ςυμπολιτών μασ" δόλωςε χαρακτηριςτικϊ από το Γϋρακα ο Πρόεδροσ του ΙΑ, κοσ 

Γιώργοσ Πατούλησ, ο οπούοσ επιςκϋφθηκε και τισ τρεύσ πλατεύεσ ςυλλογόσ φαρμϊκων.  

την Πλατεύα Μακεδονιασ του Γϋρακα παρευθερηςε ο Δόμαρχοσ Παλλόνησ-Γϋρακα, κοσ  

Αθανϊςιοσ Ζούτςοσ  και η Αντιδημαρχοσ κα Ειρόνη Κουνενϊκη, η υπεύθυνη δημοςύων ςχϋςεων του 

ΚΑΙ κα Δώρα Γιαννακϊκη και ο εθελοντόσ ορθοπαιδικόσ μϋλοσ του ΙΑ ςτο Ιατρεύο Κοινωνικόσ 

Αποςτολόσ, κοσ Δημότρησ Μπαμπαλησ.  

το Ηρακλειο, παρευρϋθηςαν ο Δόμαρχοσ κοσ Παντελόσ Βαλαςςόπουλοσ και η Αντιδόμαρχοσ κα 

Μαρύα Γαλακτοπούλου, από τη δημοςιογραφικό ζώνη του ΚΑΙ οι κκ Δώρα Γερογιϊννη και Νύκοσ 

Παπαχρόςτου και από το Ιατρεύο Κοινωνικόσ Αποςτολόσ οι εθελοντϋσ διαςώςτεσ κκ Άγγελοσ 



Γαζϋτασ Παναγιώτησ Κούβαρησ, κα Μαρύα Σούμπα, καθώσ επύςησ και η Πρόεδροσ τησ Οργϊνωςησ 

Γυναικών Παναθηναικό, κα Μαρύα Γιαννύρη.  

τη Δϊφνη, ςυμμετεύχαν ο Δόμαρχοσ κοσ Μιχϊλησ ταυριανουδϊκησ και ο Αντιδόμαρχοσ κοσ 

Κωνςταντύνοσ Φαρύςησ, η υπευθυνη του Γραφεύου Σύπου του ΚΑΙ κα Φριςτύνα Μουςούλη και ο 

από τη δημοςιογραφικό ζωνη του ΚΑΙ ο κοσ Γιώργοσ Κεραμιτζόγλου. Σο Ιατρεύο Κοινωνικόσ 

Αποςτολόσ εκπροςώπηςαν εκ τησ ΜΚΟ ΑΠΟΣΟΛΗ τησ Ιερϊσ Αρχιεπιςκοπόσ Αθηνών η κα 

Κατερύνα Αυλωνύτη και εκ του Ιατρικού υλλόγου Αθηνών η κα Ελϋνη Δουλιανϊκη. 

Ση ςυλλογό των φαρμϊκων ακολούθηςε η μεταφορϊ φαρμϊκων από εθελοντϋσ και εργαζομϋνουσ 

των Δόμων και η παραλαβό τουσ από την εθελόντρια κα Ελϋνη Κουθούρη ςτο Ιατρεύο Κοινωνικόσ 

Αποςτολόσ. Σισ επόμενεσ μϋρεσ θα ακολουθόςει διαλογό και  περαιτϋρω κατηγοριοπούηςη των 

ωφϋλιμων φαρμϊκων.  

 

Για το Ιατρεύο Κοινωνικόσ Αποςτολόσ 

Ο Πρόεδροσ του ΙΑ     Ο Γεν Διευθυντόσ τησ ΑΠΟΣΟΛΗ 

Γιώργοσ Πατούλησ         Κωςτόσ Δόμτςασ 

 

Ο Πρόεδροσ του ΙΑ, κοσ Γιώργοσ Πατούλησ με τουσ υμπολύτεσ που προςφϋρουν φϊρμακα 

 

 



 

Ηρϊκλειο  -  

 

Γϋρακασ 



 

Δϊφνη 

 

 


