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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ 

 

Το τελευταίο διάστηµα , σαν επακόλουθο της αυξανόµενης φτώχειας που 

οδηγεί σε ανθρωπιστική κρίση, τα πολυϊατρεία των Γιατρών του Κόσµου 

στην Ελλάδα δέχονται ένα δραµατικά αυξανόµενο αριθµό ασθενών. 

Χιλιάδες άποροι άνθρωποι χωρίς πρόσβαση στο σύστηµα υγείας 

(µετανάστες αλλά και δυστυχώς Έλληνες πολίτες πλέον) συνωθούνται για 

δωρεάν πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα, µε αποτέλεσµα τα δωρεάν 

φάρµακα να εξαντλούνται.  

Κάνουµε έκκληση για µία ακόµα φορά , στην ευαισθησία των Ελλήνων 

πολιτών για απολύτως αναγκαίο φαρµακευτικό υλικό . 

Πιο συγκεκριµένα, χρειαζόµαστε ΑΜΕΣΑ : 

 
 

� Αντιβιοτικά  

� Αντιπυρετικά 

� Αντιβηχικά δισκία 

� Αντιδιαβητικά δισκία 

� Φάρµακα για το στοµάχι 

� ∆ερµατολογικές αλοιφές 

 

 

Πολυϊατρεία : 

Αθήνα , Σαπφούς 12 , Πλατεία Κουµουνδούρου, τηλ. 210 3213150 

Θεσσαλονίκη, Ίωνος ∆ραγούµη 65 , τηλ. 2310 566641 

Χανιά , Μπόνιαλη 12 , τηλ. 28210 23110 

 



               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 16 συνολικά τµήµατα (Γερµανία, Βέλγιο, 

Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο, 

Σουηδία, Ελβετία, ΗΠΑ, 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 19 χρόνια συνεχούς δράσης το 2009, 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 

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. 

 


