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Οι Γιατροί του Κόσμου με την υποστήριξη της bwin στα Ψαρά  

παρέχοντας υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους 
 

Οι Γιατροί του Κόσμου, με την καθοριστική στήριξη της bwin, βρέθηκαν τον Σεπτέμβριο στα Ψαρά, 

παρέχοντας υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους του ιστορικού νησιού του Αιγαίου. 

 

Η ανθρωπιστική αποστολή περιλάμβανε τις ειδικότητες Παιδίατρου, Παθολόγου, Καρδιολόγου καθώς και 

σύγχρονη κινητή οφθαλμολογική μονάδα συνοδευόμενη από Οφθαλμίατρο. Η ομάδα των γιατρών εξέτασε 

για δύο ημέρες, σε δύο διαφορετικά σημεία του νησιού πάνω από το 1/3 των κατοίκων, φτάνοντας και τις 

δύο ημέρες τους 125 ενήλικες και παιδιά.  

  

Τα Ψαρά, μετά τον Άγιο Ευστράτιο, αποτελούν το δεύτερο σταθμό της πρωτοβουλίας παροχής ιατρικής και 

ανθρωπιστικής βοήθειας του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης bwin cares σε συνεργασία με 

τους Γιατρούς του Κόσμου. 

 

Η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, Ευγενία Θάνου, δήλωσε αναφορικά με την αποστολή: 

«Έχουμε τη χαρά να έχουμε και φέτος την έμπρακτη υποστήριξη της bwin για να συνεχίσουμε το έργο μας 

και να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους των ακριτικών νησιών» 

 

Με τη σειρά του ο εκπρόσωπος της bwin, Κωνσταντίνος Εφραιμίδης (CSR & PR Manager) συμπλήρωσε: 

«Συμπλέουμε με τους Γιατρούς του Κόσμου, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους των ακριτικών 

νησιών! Μετά τον Άγιο Ευστράτιο, σειρά είχαν τα ιστορικά Ψαρά. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που 

στηρίζουμε έμπρακτα το λειτούργημα των Γιατρών.» 

 

Τέλος, ο Δήμαρχος Ψαρών, Κωνσταντίνος Βρατσάνος επισήμανε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η 

πρωτοβουλία αυτή καθώς μ αυτό τον τρόπο μειώνεται ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων που αφήνουν το 

νησί για τις αστικές περιοχές ιδιαίτερα την περίοδο του χειμώνα.  

 
Η bwin, μία από τις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες παγκοσμίως, υποστηρίζει το έργο των Γιατρών του 

Κόσμου, ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης.   

 

Δείτε το σχετικό βίντεο: https://youtu.be/xkY1En_biWY  
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