ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για τον Πυρόπληκτο Πληθυσμό
των Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνος - Ν. Μάκρης,
από τους Γιατρούς του Κόσμου με την υποστήριξη της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2019 – Οι Γιατροί του Κόσμου, με την αποκλειστική οικονομική
υποστήριξη της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού
Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, υλοποιούν το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
«Αλυσίδα Ελπίδας», για τον πληθυσμό των περιοχών της Ανατολικής Αττικής, που επλήγη
από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2018.
Η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προς τους πυροπαθείς, παραμένει στις πρώτες
γραμμές αναγκών. Μέσα από την έμπρακτη υποστήριξη της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, δίνεται η
δυνατότητα συνέχισης του έργου των Γιατρών του Κόσμου και της παρουσίας επιστημονικού
προσωπικού (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχίατρου, κ.α.) στην ευρύτερη περιοχή,
τουλάχιστον μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2020.
Η σημαντική αυτή ενίσχυση, πέρα από την παροχή εξατομικευμένης βοήθειας, θα επιδιώξει
την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής με την οργάνωση και λειτουργία τόσο
θεραπευτικών - ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων, όσο και δράσεων ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης σε θέματα πρόληψης - αγωγής υγείας, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς
(σχολική κοινότητα, κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.).
Το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για τον Πυρόπληκτο Πληθυσμό των Δήμων
Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνος - Ν. Μάκρης, που πραγματοποιείται από τους Γιατρούς
του Κόσμου, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ενεργειών για την στήριξη των
πυροπαθών Αττικής 2018, που έχει ανακοινώσει η ναυτιλιακή κοινότητα και υλοποιεί μέσω
της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους: Χ. Δημόπουλο, Α. Υφαντή
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, Email: protection@mdmgreece.gr Tel: +30 210 32 13 150

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 16 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο
Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία).
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 29 χρόνια συνεχούς δράσης το 2019, 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.

Σχετικά με την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ
Η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ιδρύθηκε το 2016 από μέλη της Ενώσεως
Ελλήνων Εφοπλιστών. Σκοπός της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ είναι να αποτελέσει το μόνιμο όχημα και σταθερό σημείο
συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας. Το έργο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποσκοπεί στην
συνδρομή της ελληνικής κοινωνίας με κοινωφελή προγράμματα, δράσεις στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων, έργα ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος.
www.syn-enosis.gr

