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ΓτΚ Ελλάδας – Βοήθεια στις σεισμόπληκτες περιοχές 
Στο πλευρό αυτών που μας χρειάζονται 

 
Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, σε συνεργασία και συνεννόηση με τις τοπικές περιφερειακές και δημοτικές 

αρχές, ξεκινούν στις 06.03.2021 για την περιοχή της Ελασσόνας προκειμένου να υποστηρίξουν τους 

πληγέντες των πρόσφατων σεισμών που έγιναν στην περιοχή.  

Εννεαμελές κλιμάκιο αποτελούμενο από έμπειρα μέλη της οργάνωσης -ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι- είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν για την περιοχή 

προκειμένου να προσφέρουν άμεση βοήθεια και στήριξη στους κατοίκους. Το κλιμάκιο θα συνοδεύσει 

ποσότητα ειδών πρώτης ανάγκης για τους συμπολίτες μας που δεν μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους.  

Πιο συγκεκριμένα, οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στέλνουν στην περιοχή σκηνές, υποστρώματα, υπνόσακους 

(sleeping bags), κουβέρτες, ιατρικά και παρα-ιατρικά αναλώσιμα κλπ. Τα μέλη της ομάδας θα εκτιμήσουν 

περαιτέρω την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή με στόχο την συνεχιζόμενη και στοχευμένη 

παροχή κατάλληλης βοήθειας, σχετικής με τις ανάγκες το επόμενο διάστημα.  

Παράλληλα, θα παράσχουν επιτόπια ιατρική βοήθεια σε όσους την χρειάζονται. Γνωρίζοντας το αίσθημα 

του σοκ, της απώλειας και του φόβου που ανακύπτουν σε τέτοιες καταστάσεις, οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

είναι επίσης έτοιμοι να συμβάλλουν στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των συνανθρώπων μας βοηθώντας 

επιτόπου στην διαχείριση του θυμού και της αγωνίας όσων έχασαν τα σπίτια τους και αισθάνονται μια 

αναμενόμενη ανασφάλεια για το μέλλον.  

Η αποστολή της Οργάνωσης θα κατευθυνθεί αρχικά στην περιοχή της Ποταμιάς και στα περίπου 10 γύρω 

χωριά που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. 
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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. 

 

  

 


