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Απολογισµός 2014 βοήθεια που δόθηκε στο νοσοκοµείο της Καλύµνου 
 

Η οικονοµική καταστροφή που χτυπά την Ελλάδα από το 2007 έχει καταστρέψει πολλούς τοµείς της 

οικονοµίας και έχει δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στις ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες. Για να αποφύγει η 

χώρα την πτώχευση, έχει υποχρεωθεί να εφαρµόσει µια πολιτική αυστηρής λιτότητας ως αντάλλαγµα της 

παροχής δανείων από την Ε.Ε  και το ∆.Ν.Τ. Από το 2009 οι δαπάνες της λειτουργίας του συστήµατος της 

δηµόσιας υγείας έχουν µειωθεί κατά 60%, βάζοντας τα νοσοκοµεία σε κίνδυνο και εξαναγκάζοντάς τα να 

λειτουργούν στο όριο των κανόνων ασφαλείας. 

Από το Σεπτέµβριο του 2012, υπό την παρακίνηση  του γιατρού κ. Παπαχατζή, χειρούργου γυναικολόγου στο 

νοσοκοµείο της Άρλ, και του γιατρού κ. Παρασκευόπουλου, διευθυντή του νοσοκοµείου της Καλύµνου, η 

ένωση «∆ιασπορά Κάλυµνος-∆ωδεκάνησος», οργανώνει οµάδες εθελοντών από τις ελληνικές και κυπριακές 

ενώσεις και από τις ορθόδοξες κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Μασσαλίας. Όλοι µαζί έχουν 

αποφασίσει να ενώσουν τις δυνάµεις τους στη δηµιουργία µιας γραµµής αλληλεγγύης προς το νοσοκοµείο της 

Καλύµνου. Η δράση αποβλέπει στη συλλογή φαρµάκων και ιατρικού εξοπλισµού από τα φαρµακεία και τα 

νοσοκοµεία της περιοχής. Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνονται στην εκκλησία του Σαλέν ντε Ζιρό, 

ταξινοµούνται, συσκευάζονται και αποστέλλονται στην Κάλυµνο.   

• Φεβρουάριος 2013: Πρώτη αποστολή. Αποστολή 2 παλετών φαρµάκων µε την υλικοτεχνική υποστήριξη 

του γραφείου της DHL στο Marignane (Μαρινιάν). 

• Ιούλιος 2013: ∆εύτερη αποστολή. Αποστολή 4 παλετών αναλώσιµων και  φαρµάκων, νοσοκοµειακών 

πολυθρόνων, αποστειρωτών, µε την υλικοτεχνική υποστήριξη της Μαρίνας και του Γιώργου ∆ηµητράκη. 

• ∆εκέµβριος 2013:Τρίτη αποστολή. Αποστολή δεµάτων αναλώσιµου νοσηλευτικού υλικού για την 

καθηµερινή λειτουργία του νοσοκοµείου µε την υλικοτεχνική υποστήριξη του κ. Μιχάλη Παπαχατζή. 

• Απρίλιος 2014 - Τέταρτη αποστολή. Ενοικίαση από την ένωση «∆ιασπορά Κάλυµνος-∆ωδεκάνησος» ενός 

φορτηγού 12 m
3
. Αποστολή πολύ σηµαντικών αναλώσιµων και φαρµάκων. 

• Ιούλιος 2014 - Πέµπτη αποστολή. ∆ανεισµός, µετά από παρέµβαση του κ Μιχάλη Παπαχατζή, ενός 

φορτηγού 12 m
3
. Αποστολή πολύ σηµαντικών αναλώσιµων και µερικών νοσηλευτικών συσκευών (ένα 

πλήρες τραπέζι οφθαλµολογίας, ένα εργαστηριακό µικροσκόπιο). Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη 

δωρεά 1.000 € της ένωσης «Όλυµπος» της Σαιντ Ετιέν που µας επέτρεψε την αγορά καινούριων 

νοσηλευτικών αναλώσιµων. 

• Νοέµβριος 2014 – Έκτη αποστολή. Αποστολή 4 παλετών µε πολύ σηµαντικά αναλώσιµα µε την 

υλικοτεχνική υποστήριξη της Μαρίνας και του Γιώργου ∆ηµητράκη. 

Ο κ. Γιάννης Σοκοράκης, νέος διευθυντής του νοσοκοµείου της Καλύµνου, µας στέλνει τα ειλικρινή του 

συγχαρητήρια για την ποιότητα όλων αυτών που έχει παραλάβει και των οποίων η συνεισφορά είναι εξαιρετικά 

σηµαντική στην καθηµερινή φροντίδα των ασθενών: επίδεσµοι, επιθέµατα, γάζες, τσιρότα, αντισηπτικά, 

απολυµαντικά, επουλωτικά, οροί γλυκόζης, µετρητές, σωληνάκια, βελόνες, σύριγγες, σταλάκτες, πάνες, 
µπλούζες, γάντια, νάρθηκες, πατερίτσες, οσφυϊκές ζώνες… Έχουµε αποστείλει επίσης αρκετά φαρµακευτικά 

είδη στον πατέρα Ηλία Μουζουράκη, της εκκλησίας του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, ο οποίος υπό την 

εποπτεία του Μητροπολίτη Καλύµνου, διανέµει δωρεάν φάρµακα σε φτωχούς υπό τον έλεγχο εθελοντών  

γιατρών. 

Πολλοί άνθρωποι ελληνικής καταγωγής, αλλά και άλλοι σοκαρισµένοι από τις δυσκολίες που περνά ο 

ελληνικός λαός, επιθυµούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να διασχίσει αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο της 

ιστορίας της, και εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους στην Ένωσή µας, βοηθώντας µας να καλύψουµε τα 

σηµαντικά έξοδα της µεταφοράς και αποστολής των δεµάτων προς το νοσοκοµείο της Καλύµνου.  

Γεώργιος Herrera      Γεώργιος ∆ηµητράκης 

Πρόεδρος της Ένωσης     Αντιπρόεδρος της Ένωσης 

 


