
 Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 
Θοδωρής Βερονίκης 

Τηλ: 6947606591 
creative@mdmgreece.gr 

www.mdmgreece.gr 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

19 Μαρτίου 2021 
 

Οι Γιατροί του Κόσμου επιστρέφουν 
στις σεισμόπληκτες περιοχές της Ελασσόνας 

Στο πλευρό των ατόμων με αναπηρία στις ζώνες που έχουν υποστεί καταστροφές  
 
Ο καταστροφικός σεισμός στην Ελασσόνα, όπως κάθε φυσική καταστροφή, έγινε αφορμή για να 

αναδειχθούν όχι μόνο οι κατεπείγουσες ανάγκες των πληγέντων αλλά και οι ξεχωριστές ανάγκες των 

ανθρώπων που έχουν χάσει την αυτονομία τους. 

Οι Γιατροί του Κόσμου βρέθηκαν στις σεισμόπληκτες περιοχές και αφού διερεύνησαν το είδος και το 

μέγεθος των ελλείψεων που υπάρχουν, επιστρέφουν για να ενδυναμώσουν τους κατοίκους σχετικά με τη 

διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης και να στηρίξουν έμπρακτα όλους εκείνους που τους χρειάζονται 

περισσότερο από άλλους στις ζώνες που έχουν υποστεί καταστροφές, όπως τα άτομα με αναπηρίες.  

Η ομάδα των ΓτΚ, αποτελούμενο από έμπειρα μέλη της οργάνωσης -ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 

κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι- θα φροντίσει αυτή τη φορά για την παράδοση κρεβατιού και 

αναπηρικού αμαξιδίου σε ένα νέο παιδί στο φάσμα του αυτισμού, που μέχρι τώρα ζούσε κλεισμένο μέσα 

στο δωμάτιο του, για την εγκατάσταση ενός κοντέινερ στην αυλή της οικογένειας, για τη σωστή 

ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία καθώς και για την 

ενδυνάμωση όσων ήρθαν αντιμέτωποι με το αίσθημα της απώλειας και του φόβου. 

Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και την Περιφέρεια, επιστρέφουν στα 

χωριά της Ελασσόνας ώστε να παράσχουν όχι μόνο πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αλλά και 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη με στόχο να συμβάλλουν στην εξοικείωση της κοινωνίας με την αναπηρία, 

έτσι ώστε μην νιώθει κανένας «μη κανονικός», έτσι ώστε «να μην υπάρχουν εικόνες που μας στιγματίζουν, 

περισσότερο κι από τα γκρεμισμένα σπίτια», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Γενική Διευθύντρια των 

Γιατρών του Κόσμου, Ευγενία Θάνου. 

Έτσι, μια μέρα, ίσως να αλλάξει και ο τρόπος που προσλαμβάνει η κοινωνία μας την έλλειψη αρτιμέλειας 

και να χαραχτούν πολιτικές για την αποκατάσταση των ανάπηρων ατόμων, την ενσωμάτωσή τους και την 

προσβασιμότητά τους στο δομημένο περιβάλλον. 

Οι δράσεις των Γιατρών του Κόσμου μπορούν να υποστηριχθούν κάνοντας μια δωρεά εδώ: 

https://mdmgreece.gr/dorees/kane-mia-dorea/ 
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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. 


