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Αθήνα, 1/ 12 /16 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS 

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Γιατρών του Κόσμου 

στη Λέσβο 

 

Mε αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, oι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με 

την Action Aid και το Δήμο Λέσβου διοργανώνουν δράση ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης στο νησί της Λέσβου. Κινητή Μονάδα των ΓτΚ θα βρίσκεται σήμερα, το 

απόγευμα στη Μυτιλήνη, διανέμοντας ενημερωτικό υλικό, όσον αφορά στους τρόπους 

μετάδοσης, αλλά και πρόληψης του ιού HIV.   

Mε αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, oι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με 

την Αction Aid και το Δήμο Λέσβου διοργανώνουν δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

στο νησί της Λέσβου. 

Ειδικότερα, Κινητή Μονάδα των «Γιατρών του Κόσμου» θα βρίσκεται σήμερα, 1/12/2016, 

από τις 17:00 ως τις 21:00, στη Πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη, προκειμένου να διανεμηθεί 

ενημερωτικό υλικό, όσον αφορά στους τρόπους μετάδοσης, αλλά και πρόληψης του ιού HIV.   

Η δράση θα πλαισιωθεί από το μουσικό συγκρότημα “Tempo Tibre”, το οποίο αφιλοκερδώς, 

θα προσφέρει τις μελωδίες του στο νεανικό κοινό. 

Παράλληλα, κλιμάκιο της οργάνωσης από το πρωί θα πραγματοποιήσει αντίστοιχες δράσεις 

εντός των κέντρων υποδοχής στο Καρά Τεπέ και τη Μόρια. 

«Η επιλογή της Λέσβου για εμάς έχει συμβολικό χαρακτήρα. Οι Γιατροί του Κόσμου, 

βρίσκονται εδώ και χρόνια στο πλευρό των κατοίκων της νησιών μας, παρέχοντας υπηρεσίες 

υγείας. Οι σημερινές μας δράσεις στη Λέσβο αποτελούν μία ακόμα απόδειξη της ιδιαίτερης 
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σημασίας που αποδίδει η Οργάνωσή μας στους συμπολίτες μας της νησιωτικής Ελλάδας» 

δήλωσε η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας κα Ευγενία Θάνου.   

Υπενθυμίζεται ότι η 1η Δεκέμβρη, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του ΑIDS, με 

απόφαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας αλλά και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 

Έκτοτε κάθε χρόνο σε όλες τις γωνιές του πλανήτη φορείς και οργανώσεις τη μέρα αυτή  

χρησιμοποιούν όσα μέσα μπορούν για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον ιό του HIV. 

 

 
*    *    * 

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 15 συνολικά 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 26 χρόνια συνεχούς δράσης το 2016, 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 περίπου 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.α. 

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. 

*    *    * 

 

 
 


