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Επείγουσα έκκληση για οικονομική βοήθεια στα νοσοκομεία του Λιβάνου απευθύνουν οι 

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 

 
Οι 2 εκρήξεις που συγκλόνισαν τη Βηρυτό στις 4 Αυγούστου 2020 και προκάλεσαν 
τεράστιες καταστροφές, άφησαν πίσω τους μέχρι τώρα 150 νεκρούς, εκατοντάδες 
αγνοούμενου, 5.000 τραυματίες και περισσότερους από 250.000 άστεγους. 
 
Οι Γιατροί του Κόσμου είναι παρόντες στο Λίβανο από το 1990, έχοντας δημιουργήσει μια 
σχέση βαθιάς αλληλεγγύης με το λιβανέζικο λαό που δοκιμάζεται εν μέσω της οικονομικής 
κρίσης της χώρας αλλά και της πανδημίας COVID-19. 
 
Από τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας, ο χειρούργος Ζουχέρ Νταβούρ βρίσκεται ήδη στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rafic Hariri της Βηρυτού, παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες, 
στους καθημερινά αυξανόμενους τραυματίες και καταγράφοντας τις ανάγκες σε τόσο σε 
ιατρικό υλικό και φάρμακα όσο και αναλώσιμα. 
 
Για ακόμα μία φορά καλούμαστε να σταθούμε στο πλευρό των συνανθρώπων μας. Σε αυτή 
την προσπάθεια χρειαζόμαστε συμπαραστάτες όλους εσάς. Με τη δική σας συνεισφορά, 
μικρή ή μεγαλύτερη, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα αναγκαία εφόδια για τη 
στήριξη των νοσοκομείων της Βηρυτού, να ανακουφίσουμε και να δώσουμε ελπίδα στους 
συνανθρώπους μας που σήμερα μας χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. 
 
Οι Γιατροί του Κόσμου θα παραδώσουν οι ίδιοι το ιατροφαρμακευτικό υλικό στα 
νοσοκομεία του Λιβάνου. 
 
Οι στιγμές είναι κρίσιμες για το λαό του Λιβάνου, για αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. 
Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 
 
 
 
 
Μπορείτε να βοηθήσετε κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς 
λογαριασμούς: 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αρ. Λογ/σμού: 141/29611217 

mailto:info@mdmgreece.gr


IBAN: GR27 0110 1410 0000 1412 9611 217 / SWIFT: ETHNGRAA 
 
ALPHA BANK 
Αρ. Λογ/σμού: 199-00-2002-002401 
IBAN: GR06 0140 1990 1990 0200 2002 401 / SWIFT: CRBAGRAAXXX 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Αρ. Λογ/σμού: 5018-005706-640 
IBAN: GR03 0172 0180 0050 1800 5706 640 / SWIFT: PIRBGRAA 
 
EUROBANK 
Αρ. Λογ/σμού: 0026/0003/01/0100789826 
IBAN: GR92 0260 0030 0000 1010 0789 826 / SWIFT: EFGPGRAA 
 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 
Αρ. Λογ/σμού: 124932001 
IBAN: GR43 0690 0090 0000 0012 4932 001 / SWIFT: STXAGRA1 
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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 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 30 χρόνια συνεχούς δράσης το 2020, 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. 

  

 


