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  ΘΕΜΑ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 

 

Αξιότιμε κύριε Μπαμπαλίδη, 
σας απευθύνω αυτή την επιστολή εκ μέρους της ελληνικής κοινωφελούς, μη-κερδοσκοπικής 

οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ (www.missionanthropos.com) της οποίας είμαι μέλος 

και δρω σαν εκπρόσωπος. 
Η οργάνωσή μας προσφέρει δωρεάν ιατρική βοήθεια, διοργανώνοντας ιατρικές και 

ανθρωπιστικές αποστολές με σκοπό να συνδράμει συνανθρώπους μας, όπου υπάρχει ανάγκη. 

Τα μέλη της, ιατροί και νοσηλευτές από τo Πανεπιστήμιο, το ΕΣΥ και τον ιδιωτικό τομέα 

προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους με σκοπό να θεραπεύσουν πάσχοντες, να 

εκπαιδεύσουν συναδέλφους και να προσφέρουν ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Τα τελευταία 

3 χρόνια οργανώσαμε αποστολές στην Αφρική, στο Mekelle, στο βορρά της Αιθιοπίας, όπου 

οι ανάγκες σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι τεράστιες. 

Παράλληλα με τις αποστολές μας στο εξωτερικό αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε και δράσεις 

στην Ελλάδα με σκοπό την υποστήριξη των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας. Σαν πρώτη 

προτεραιότητα έχουμε θέσει τον εμβολιασμό παιδιών ανασφάλιστων Ελλήνων και 

μεταναστών, με το πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά Ανασφάλιστα, όχι 

Απροστάτευτα».  Το παραπάνω πρόγραμμα έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με Δήμους της 

Αττικής (18), της Θεσσαλονίκης (4) και της Ημαθίας (1), το Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής 

του Νοσοκομείου «Παν. και Αγλαίας Κυριακού» καθώς και με διάφορες μη κυβερνητικές 

οργανώσεις. Το πρόγραμμα καλύπτει  όλα τα εμβόλια του εθνικού υποχρεωτικού 

εμβολιασμού, με εξαίρεση το BCG και το εμβόλιο για τον ιό των ανθρώπινων 

κονδυλωμάτων- HPV. 

Έπειτα από αίτημα που δεχτήκαμε από την  περιοχή της Ξάνθης και επικοινωνία μας με τον 

Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου σας κύριο Δ. Αδαμίδη, θα θέλαμε να 

σας ζητήσουμε να στηρίξετε τη συνεργασία της οργάνωσης μας με την Παιδιατρική Κλινική 

του Νοσοκομείου σας για ένα πρόγραμμα προληπτικών εμβολιασμών σε ανασφάλιστα 

παιδιά της περιοχής της Ξάνθης, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του 

Νοσοκομείου, π.χ. σε αγροτικά ιατρεία και σε συνεργασία με άλλους φορείς Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης της περιοχής σας. Η Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ μπορεί να συμβάλλει με τη 

συμμετοχή των εθελοντών της και την προσφορά των εμβολίων.  

Είμαστε βέβαιοι ότι με τη δική σας βοήθεια και συμπαράσταση θα πραγματοποιήσουμε ένα  

επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμών στηρίζοντας όσους συμπολίτες μας το χρειάζονται σε 

αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 

σε σχέση με τα παραπάνω. 

 

Ελπίζοντας στη θετική απάντηση σας, 
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