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Αθήνα, 31/07/2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έκτακτες δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές 

Οι Γιατροί του Κόσμου στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από 
τις πυρκαγιές και οι οποίοι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και καταστράφηκαν οι περιουσίες τους. 
Εκφράζουμε τη θλίψη μας για αυτή την καταστροφή με τις τόσο σκληρές συνέπειες για τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον. 

Ανταποκρινόμενοι στις έκτακτες και αυξημένες ανάγκες των πυροπαθών στις πληγείσες περιοχές, από την 
πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στις περιοχές του Δήμου Ραφήνας και στο Μάτι καθώς και στο Δήμο Μεγαρέων και 
την Κινέτα. Αρχικά, για την επιτόπια καταγραφή της κατάστασης και των αναγκών αλλά και για την άμεση 
φροντίδα των ανθρώπων. 

Κατόπιν της καταγραφής, από τις 24 Ιουλίου σε στενή συνεργασία με το Δήμο Ραφήνας, βρισκόμαστε 
καθημερινά και τα Σαββατοκυρίακα με δύο βάρδιες από τις 09:30 έως 19:30 στο Κέντρο Υγείας του Δήμου 
Ραφήνας – Πικερμίου. Εκεί, τα κλιμάκια μας παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με ιατρούς και 
νοσηλευτικό προσωπικό και την ψυχολογική υποστήριξη με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Στην 
περιοχή πραγματοποιούνται καθημερινά επισκέψεις Πόρτα – Πόρτα (street-work) με στόχο να εντοπίσουμε 
επιπλέον ανάγκες. Από σήμερα 31 Ιουλίου θα βρισκόμαστε και στο Δημαρχείο Ραφήνας σε σηματοδοτημένο 
container (isobox) με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ιατρούς και νοσηλευτές. 

Παράλληλα, είμαστε σε σταθερή επικοινωνία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνα καθώς και με 
την Αντιδήμαρχο Μεγαρέων, για οποιαδήποτε ανάγκη κριθεί ότι μπορούμε να συμβάλλουμε. Προς 
υποστήριξη των πυρόπληκτων κατοίκων της Κινέτας, συγκεντρώσαμε και παραδώσαμε είδη πρώτης ανάγκης. 

Μέχρι και σήμερα, έχουμε εξυπηρετήσει 133 ανθρώπους μέσω των υπηρεσιών μας (ιατρική και ψυχολογική 
υποστήριξη).  

Σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους Δήμους και σε συντονισμό με το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΕΚΕΠΥ, 
παραμένουμε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και δυναμική επαναπρογραμματισμού των δράσεων μας, 
βάσει των πραγματικών αναγκών των πυρόπληκτων όπως αυτές προκύπτουν καθημερινά. 
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*    *    * 
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 28 χρόνια συνεχούς δράσης το 2018, 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. 

 

 

 

 


