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Αθήνα, 06/08/2018 

 

Δελτίο Τύπου  

Συνεχίζονται οι έκτακτες δράσεις των Γιατρών του Κόσμου στις περιοχές της Αττικής που 

επλήγησαν από τις πυρκαγιές  

 

Για τρίτη εβδομάδα συνεχίζονται οι στοχευμένες ενέργειες των Γιατρών του Κόσμου για τους 

συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Αττική στις 23 

Ιουλίου. Έχοντας ήδη καλύψει με ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 236 ανθρώπους, 

παραμένουμε σε επαγρύπνηση ώστε να προσφέρουμε το καλύτερο που μπορούμε σε όσους 

παραμένουν σε ανάγκη. Η ανείπωτη καταστροφή που κόστισε τη ζωή δεκάδων ανθρώπων ενώ 

παράλληλα σημείωσε ανυπολόγιστες υλικές και περιβαλλοντικές ζημιές, μας έθεσε απευθείας στο 

πλευρό όλων αυτών των ευάλωτων συνανθρώπων μας.   

Από τις 24 Ιουλίου είμαστε σε στενή συνεργασία με το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και βρισκόμαστε 

καθημερινά αλλά και τα Σαββατοκυρίακα με δύο βάρδιες από τις 09:30 έως τις 19:30 στο Κέντρο 

Υγείας και στο Δημαρχείο της Ραφήνας. Στα δύο αυτά σημεία, τα κλιμάκια μας παρέχουν 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και ψυχολογική υποστήριξη 

με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Στην περιοχή συνεχίζουν να πραγματοποιούνται 

καθημερινά επισκέψεις Πόρτα – Πόρτα με στόχο να εξακριβώσουμε αν υπάρχουν ακόμη πληγέντες 

που έχουν επιπρόσθετες ανάγκες.   

Η καθημερινή μας παρουσία στα παραπάνω σημεία θα συνεχιστεί για όσο διάστημα είναι 

απαραίτητη η συνδρομή μας και προκειμένου να καλύψουμε τις ιατρικές και ψυχολογικές ανάγκες 

των κατοίκων που βίωσαν τη βιαιότητα αυτής της εμπειρίας.  

 

http://www.mdmgreece.gr/


 

 

 

*    *    * 
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. 

 

 

 


