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               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Η ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ γιορτάζει στην Τεχνόπολη στις 22 Νοεμβρίου 2014 

Το πρόγραμμα που υποστήριξε τη στοματική υγεία χιλιάδων παιδιών του Δήμου της Αθήνας 

διοργανώνει μεγάλη Γιορτή στο Γκάζι.  

 

Η ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ γιορτάζει τα αποτελέσματα του προγράμματος ενημέρωσης για τη 

στοματική υγεία και οδοντιατρικής φροντίδας στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων, 

διοργανώνοντας το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο 

Γκάζι, μια ημερήσια τιμητική εκδήλωση ψυχαγωγίας και ευαισθητοποίησης για τα παιδιά των 

σχολείων και τους εθελοντές οδοντίατρους που στήριξαν το πρόγραμμα με τη δουλειά τους. 

50 εθελοντές εργάστηκαν σε 60 Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας, παρέχοντας δωρεάν 

εξέταση και φθοριώσεις σε 7.500 μαθητές, 7.000 Οδοντιατρικές Θεραπείες και 1.500 

Ορθοδοντικές Παρεμβάσεις.  

 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Αίθουσα «Δεξαμενές Καθαρισμού» Δ10 στην 

Τεχνόπολη περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες και ψηφιακό εργαστήρι animation 

με θέμα τη στοματική υγεία για παιδιά τάξεων Δημοτικού Σχολείου καθώς και έκθεση με 

οπτικό υλικό από το έργο της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ. Την ίδια μέρα το απόγευμα, στο 

Αμφιθέατρο του 9,84 στην Τεχνόπολη, θα πραγματοποιηθεί απολογιστική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος και τιμητική βράβευση των Εθελοντών 

Οδοντιάτρων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με συναυλία που θα περιλαμβάνει 

αγαπημένα τραγούδια πολλών γενιών παιδιών από τη Λιλιπούπολη, τον Τεμπέλη 

Δράκο και το Κάτω από ένα Κουνουπίδι. Στη συναυλία τραγουδούν οι Κώστας Θωμαϊδης 

και Άννα Λινάρδου. 

 

http://www.mdmgreece.gr/


 

 

Η «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών 

Παίδων Αθηνών», είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής 

Υγείας» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Στηρίζεται στην 

πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και 

υλοποιείται από τους  Γιατρούς του Κόσμου σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Η 

«ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ» φιλοδοξεί να λάβει θεσμικό επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα με την 

προσέλκυση χορηγών και τη σταδιακή ενεργοποίηση περισσότερων μελών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης της σχολικής και επιστημονικής κοινότητας σε όλη τη χώρα, 

αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η οδοντιατρική περίθαλψη και θεραπεία αποτελεί 

δικαίωμα όλων. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 

 
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου 
των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από συνολικά 15 τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, 
Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία 
και Σουηδία). Ταυτόχρονα  ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το 
δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική 
της ανεξαρτησία. 
Συμπληρώνοντας 24 χρόνια συνεχούς δράσης το 2014, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν 
αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία 
προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. 
Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, 
Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
εθελοντικά. 
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω 
από 50 χώρες του πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων 
αυτών των χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο 
Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την 
Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα,  την Αλγερία κ.ά. 
Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με 
στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν 
ανάγκη. 
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονομία τους, τόσο επιχειρησιακή όσο και 
οικονομική, διοργανώνουν, στελεχώνουν και χρηματοδοτούν αποστολές μέσω του ελληνικού 
τμήματος.     


