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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

SOS Πλημμύρες στην Σερβία 

Η  αλυσίδα  ανθρωπιάς  που  εγκαινίασαν  οι  Γιατροί  του  Κόσμου  με  αφορμή  τις  πλημμύρες  στην  Σερβία, 

συνεχίζεται. 

Μετά την πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Σερβία, την Παρασκευή 30 Μαΐου ξεκινάει δεύτερη 

αποστολή με προορισμό την περιοχή Svornick της Βοσνίας. 

Οι  20  τόνοι  των  ειδών  που  συγκεντρώθηκαν  με  πρωτοβουλία  των  «Αλληλέγγυων»  της  εθελοντικής  ομάδας 

δράσης Ν. Πιερίας περιλαμβάνουν φαρμακευτικό υλικό, χαρτικά, είδη υγιεινής, είδη καθαρισμού, ιματισμό και 

εμφιαλωμένα μπουκάλια νερό. 

                                       

Στόχος των ΓτΚ είναι , όπως πάντα, η διανομή όλων των ειδών με ευθύνη των ίδιων των ΓτΚ. 

 



 

Η πρόσφατη 1η  αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο  νοσοκομείο Stefan Visoki  της περιοχής Smederevska 

Palanka στη Σερβία, παραδόθηκε επιτυχώς και τη χρήση και διανομή των ειδών ανέλαβε το ιατρικό προσωπικό 

του νοσοκομείου. 

                                 

Οι ΓτΚ ευχαριστούν θερμά τη ΔΕΗ για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς της 1ης αποστολής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του ∆ιεθνούς ∆ικτύου 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 24 χρόνια συνεχούς δράσης το 2014, 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 πάνω από 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. 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονομία τους, τόσο επιχειρησιακή όσο και οικονομική, διοργανώνουν, στελεχώνουν 

και χρηματοδοτούν αποστολές μέσω του ελληνικού τμήματος.     

 

 


