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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Penny Appeal - Δωρεά στους Γιατρούς του Κόσμου 

Η διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση Penny Αppeal προσέφερε 10.000 λίρες Αγγλίας στους 
Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας για την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες 
που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. 

 

Μια πολύ σημαντική δωρεά προσέφερε η διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση Penny Appeal 
στους Γιατρούς του Κόσμου, προκειμένου να αγοραστούν είδη πρώτης ανάγκης για τους 
πρόσφυγες που ζουν προσωρινά στα κέντρα φιλοξενίας. 

Πρόκειται για δωρεά ύψους 10.000 λίρων Αγγλίας για την παροχή ρουχισμού, ειδών 
μαγειρικής, ειδών προσωπικής υγιεινής και βρεφικής φροντίδας. Τα είδη διανέμονται στο 
κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στα Οινόφυτα εξυπηρετώντας τις ανάγκες περίπου 400 
ατόμων. 

Στην παρούσα συνθήκη της προσφυγικής κρίσης και των αυξημένων αναγκών που 
προκύπτουν από αυτή, πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη, συνεισφέρουν εμπράκτως στη 
βελτίωση των συνθηκών διαμονής και διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα. 

 

Λίγα Λόγια για το Penny Appeal 

Η Penny Appeal είναι μία διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό να παρέχει 

αρωγή παγκοσμίως σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη προσφέροντας λύσεις σε ζητήματα όπως η παροχή νερού, 

η εκπαίδευση, η φροντίδα ορφανών παιδιών καθώς επίσης και η παροχή τροφής και ιατρικής περίθαλψης. Από 

την αρχή της δράσης της έχει βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης διάφορων κοινοτήτων ανά τον κόσμο βοηθώντας 

να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας και να οικοδομηθεί ένα πιο λαμπρό μέλλον. 

Το πρόγραμμα της οργάνωσης «Έκτακτη Απόκριση» στοχεύει στην προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας σε 

περιόδους κρίσης. Ως μέρος της απόκρισης στην συριακή προσφυγική κρίση στην Μέση Ανατολή, την Ελλάδα, τα 
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Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη, η οργάνωση Penny Appeal συνεργάζεται με αξιόπιστους εταίρους ώστε να 

υποστηρίξει και να εξασφαλίσει τη βελτίωση ποιότητας διαβίωσης και τα δικαιώματα των προσφύγων μέσω της 

παροχής υπηρεσιών αρωγής. 

 
*    *    * 

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. 

*    *    * 

 

 

 


