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Συμπαράσταση τους στους πυρόπληκτους κατοίκους της 

Ελλάδας 

Οι Γιατροί του Κόσμου εκφράζουν την αμέριστη συμπαράσταση τους στους πυρόπληκτους κατοίκους της 

Ελλάδας, που δοκιμάζονται για ακόμα μια φορά από τις καταστροφικές πυρκαγιές. 

Για την ενίσχυση της φροντίδας και της ανακούφισης του πυρόπληκτου πληθυσμού, οι Γιατροί του Κόσμου 

δηλώνουν την ετοιμότητά τους. Παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις πληττόμενες από τις πυρκαγιές 

περιοχές και είναι σε άμεση επικοινωνία με τους θεσμικούς φορείς και τις τοπικές κοινότητες. 

Σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Αθηνών και το ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία και Ιατρική Καταστροφών 

ετοιμάζουν διερευνητικές αποστολές για την αξιολόγηση της κατάστασης και οργανώνουν τα κλιμάκιά 

τους για την παροχή ιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

Η πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα να είμαστε εκεί, όπου 

υπάρχουν άνθρωποι. 

Όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς 

λογαριασμούς σημειώνοντας τη λέξη “Πυρκαγιές”: 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αρ. Λογ/σμού: 141/29611217 
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 
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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. 
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