
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Τρίποντο Αλληλεγγύης 
 

Η χώρα περνάει κρίση. Η οικονομία περνάει κρίση. Η ανθρωπιά όμως, δεν πρέπει να 
περνάει! Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ανέλαβε 
την πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, να στηρίξει τις 
προσπάθειες των «Γιατρών του Κόσμου» μέσω της διοργάνωσης φιλικού αγώνα 
μπάσκετ. 
 
Ένας αγώνας που θα διεξαχθεί ανάμεσα στον Σύλλογο Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών 
Ελλάδας και της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου Εργαζομένων Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου! 
 
Την Τετάρτη, 25 Μαΐου στις 12:00 στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» θα 
πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στην οποία θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες 
της διεξαγωγής του αγώνα. 
 
Αθλητές και σπουδαίοι άνθρωποι που έχουν γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά 
τους στις σελίδες του ελληνικού αθλητισμού ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση 
αποδεικνύοντας ξανά το κοινωνικό τους έργο. Τη Δευτέρα, 30 Μαϊου και ώρα 
19:00 στο κλειστό γήπεδο Αγίου Θωμά στο Μαρούσι ένδοξα ονόματα όπως οι 
Αλβέρτης, Γαλακτερός, Κορωνιός, Καράγκουτης, Κωνσταντινίδης, Λιαδέλης, 
Λιμνιάτης, Μπαλογιάννης, Μπουντούρης, Πρέλεβιτς, Ρεντζιάς, Σιγάλας, Τζαλαλής 
Τσέκος, Χριστοδούλου, θα δώσουν βροντερό παρών φορώντας ξανά φανέλα και 
κοντά παντελονάκια, όπως τόσα και τόσα χρόνια που τους θαυμάζαμε στο γήπεδο. 
 
Όλα τα έσοδα από τα «δελτία εισόδου» θα αξιοποιηθούν από τους «Γιατρούς του 
Κόσμου» για την πραγματοποίηση των σκοπών τους. 
 
Η παρουσία όσο το δυνατόν περισσότερων εκπροσώπων του Τύπου και ΜΜΕ στη 
συνέντευξη Τύπου αλλά και στον αγώνα θα βοηθούσε ώστε το μήνυμά μας για 
«Τρίποντο Αλληλεγγύης» να διαδοθεί και οι «Γιατροί του Κόσμου» να βγουν 
ενισχυμένοι από αυτή την πρωτοβουλία. 
 
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 13 συνολικά τμήματα (Γερμανία, 
Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, 
Ελβετία, Καναδάς, Ιαπωνία και Αργεντινή). 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 20 χρόνια συνεχούς δράσης το 2011, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν 
αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική 
οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. 
Με δεκάδες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. 
 



Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω από 50 χώρες του πλανήτη 
προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των 
χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές 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 Τανζανία, την Αλγερία κ.α. 
 
Στο πεδίο των αποστολών, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη. 
 
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονομία τους, τόσο 
επιχειρησιακή όσο και οικονομική, διοργανώνουν, στελεχώνουν και χρηματοδοτούν 
αποστολές μέσω του ελληνικού τμήματος. 
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