
 

    
  
 
 

Athens, 31/12/2013 
 
Tο:  JLJ 
 
Αttn:  Ms. Elpida Rodinou, Ms. Christine Antoniadou, Ms. Janna Kochkina 
 
 
Dear friends, 
 
With this letter we would like to thank you for supporting the actions of Medecins du Monde 
and the needs of our Organization. 
  
Such sensitive moves like yours, give us the means and the strength to carry on ,trying to 
relief the human pain, while in the same time, show your knowledge and concern about the 
serious social problems of our age.  
 
Being certain that we can consider you as a supporter of our actions in the future, we would 
like to thank you once again.  
 
Please, do not hesitate to contact us for any information you may need.  
 
We wish you a Happy New Year. 
 
 

Yours sincerely, 

 

Evgenia Thanou 
Director of Doctors of the World-Greece 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ, ΣΑΠΦΟΥΣ 12 – Τ.Κ. 10553 · 12, RUE SAPFOUS – 10553 ATHENES – GREECE · TEL.: 210 32.13.150 – FAX.: 210 32.13.850 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 65, Τ.Κ. 54630 · 65 RUE  IONOS DRAGOUMI, 54630 SALONIQUE – GREECE · TEL./FAX: 2310 56.66.41 

e-mail: info@mdmgreece.gr 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ MEDECINS DU MONDE 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ DELEGATION HELLENIQUE 



 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

Με τη συνεργασία και στήριξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης 
 

 
 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-14:00) (ΔΕΥΤΕΡΑ17:00-19:00)(ΤΡΙΤΗ 14:00-20:00)  

(ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00-20:00) (ΠΕΜΠΤΗ 14:00-20:00) (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00-19:00) (ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης 

(δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού) 

Blog http://mki-ellinikou.blogspot.com/, Email mkiellinikou@gmail.com 

 

Αρ. πρωτ.253  

Ελληνικό, 18/12/2013 

 

Προς:  JLJ 

Εις προσοχή κκ Ε. Ροδινού, Χ. Αντωνιάδου, Ι. Κοκκινά  

Σας ευχαριστούμε θερμά για την γενναιόδωρη προσφορά σας στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό 

Ιατρείο Ελληνικού. 

Σας ενημερώνουμε ότι τα  φάρμακα, τα οποία τόσο εγκάρδια μας διαθέσατε, είναι καθοριστικής 

σημασίας για τους σκοπούς του ΜΚΙΕ. Για όλους εμάς, τους εθελοντές του Ιατρείου, πράξεις όπως 

η δική σας είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας, αφού ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν έμπρακτα το 

δύσκολο έργο μας.   

Το ΜΚΙΕ ξεκίνησε την λειτουργία του, χάρις στο όραμα μίας μικρής ομάδας ανθρώπων,  στις 15 

Δεκεμβρίου 2011. Βασικοί σκοποί του είναι αφενός μεν να προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους, άνεργους και άπορους συμπολίτες μας που 

πλήττονται από την οικονομική κρίση και αφετέρου να αναδείξει το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα 

που προκύπτει από την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας και τις πολιτικές 

εγκατάλειψης και αποδυνάμωσης του ΕΣΥ.   

Το ιατρείο στεγάζεται σε κτίριο που διέθεσε για το σκοπό αυτό ο Δήμος Ελληνικού- 

Αργυρούπολης,  ενώ τηλεπικοινωνίες, φάρμακα, ιατρικός εξοπλισμός και αναλώσιμα προέρχονται 

από προσφορές δημόσιων, ιδιωτικών φορέων και φυσικών προσώπων, που στηρίζουν το 

Κοινωνικό Ιατρείο. Οργανώθηκε και λειτουργεί αποκλειστικά με εθελοντές, περισσότερους από 

200 σήμερα (Ιατροί, επαγγελματίες υγείας, προσωπικό Γραμματείας και Φαρμακείου-), οι οποίοι 

πιστεύουν στην αλληλεγγύη και στο δικαίωμα όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση στην υγεία.    
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Κανείς από το προσωπικό του Ιατρείου ή τους εξωτερικούς συνεργάτες του, δεν αμείβεται  και το 

ΜΚΙΕ δεν δέχεται χρηματικές δωρεές. 

Το ΜΚΙΕ, σε δύο χρόνια λειτουργίας του, κάλυψε πάνω από 18.000 περιστατικά, προσέφερε 

φάρμακα και νοσοκομειακό υλικό σε δημόσια νοσοκομεία, ανέπτυξε συνεργασία με το ογκολογικό 

τμήμα του «Σωτηρία» για την περίθαλψη ανασφάλιστων καρκινοπαθών, με το «Σισμανόγλειο» και 

το Ασκληπιείο Βούλας. Επίσης, σε μηνιαία βάση ενισχύει 100 οικογένειες με παιδικά γάλατα και 

πάνες. 

Η δική σας έμπρακτη βοήθεια και αλληλεγγύη, μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε, ώστε 

να μη μείνει ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ! 

 

 

Με εκτίμηση, 

Χρήστος Σιδέρης, Εθελοντής 

Υπεύθυνος Ομάδας Επικοινωνίας ΜΚΙΕ 

 


