
                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Κύριε και κύριοι, καλημέρα  σας από την Πατρίδα! 

Η συμμετοχή των Ελλήνων της Ομογένειας στην επιχείρηση 
αλληλεγγύης για τους Γιατρούς του Κόσμου στην Ουκρανία ήταν μεγάλη 
και είχε χειροπιαστό αποτέλεσμα. Ο Ραδιομαραθώνιος της Φωνής της 
Ελλάδας, την Πέμπτη, 17 Μαρτίου, κατόρθωσε να κινητοποιήσει χιλιάδες 
Ομογενείς από τη μία άκρη του κόσμου έως την άλλη που πρόσφεραν και 
συνεχίζουν να προσφέρουν καθημερινά. Οι Γιατροί του Κόσμου 
αγωνίζονται για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν στη 
δοκιμαζόμενη Ουκρανία με συνεχείς παραδόσεις ανθρωπιστικής 
βοήθειας, που περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικό υλικό και τρόφιμα 
μακράς διάρκειας. Η πολύτιμη βοήθεια παραδίδεται στην οργάνωση Help 
Ukraine και στην περιφέρεια του Λβιβ.  

Η τρίτη αποστολή υλικού των Γιατρών του Κόσμου έφτασε από την 
Ελλάδα με περισσότερους από 30 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας που 
συγκεντρώθηκαν σε συνεργασία και με τον Δήμο Κατερίνης, για την 
κάλυψη των αναγκών όσων αναζητούν ασφάλεια μακριά από τα πυρά του 
πολέμου στην Ουκρανία. 

Παράλληλα η ομάδα των Γ τ Κ στα σύνορα της Ουκρανίας συνεχίζει να 
προσφέρει καθημερινά πρώτες βοήθειες και ιατροφαρμακευτική φροντίδα 
στους πρόσφυγες που διασχίζουν τα σύνορα.  

Σας παρακαλούμε, εμείς, οι εργαζόμενοι στη Φωνή της Ελλάδας, να 
βοηθήσετε, με όλες σας τις δυνάμεις, τους Γιατρούς του Κόσμου, ώστε 
να φτάσει κα τέταρτη αποστολή με ανθρωπιστική βοήθεια στο Λβιβ, τη 
Μαριούπολη, στην Οδησσό και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη, σε αυτή την 
τόσο δύσκολη συγκυρία για τον λαό της Ουκρανίας και τους Έλληνες 
ομογενείς.  



Είναι σημαντικό στους λογαριασμούς των Γιατρών του Κόσμου να 
καταθέσουμε, έστω και ένα ευρώ ή ένα δολάριο ο καθένας από εμάς. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους "Γιατρούς του κόσμου" στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mdmgreece.gr, και το mail της 
Διευθύντριας, της κας. Θάνου είναι: director@mdmgreece.gr 
 
Το link όπου μπορεί να δει κανείς πως μπορεί να βοηθήσει τους 
άμαχους της Ουκρανίας μέσω των "γιατρών του κόσμου" 
είναι: Ουκρανία | Έκκληση για βοήθεια - Γιατροί του Κόσμου 
(mdmgreece.gr) 
 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία 

 

Με εκτίμηση 

Γιάννα Τριανταφύλλη 


