
 
 

 

 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 

 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

Σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύουμε, η εταιρεία ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ, αποφάσισε για ακόμη μια χρονιά να υποστηρίξει τη δράση 

των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Αντί για την αγορά επιχειρηματικών ή άλλων δώρων, δώρισε το 

ποσό αυτό  προκειμένου να διατεθεί στα προγράμματά μας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο 

αυτό την πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα σε χιλιάδες ανθρώπους.   

 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δημιουργηθήκαν το 1971 με ένα βασικό όραμα. Να προσφέρουν 

ιατρική φροντίδα, σε όσους ανθρώπους, οπουδήποτε στον κόσμο την έχουν ανάγκη. Σήμερα, 

43 χρόνια μετά, περισσότεροι από 30.000 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων βρίσκονται σε 

70 χώρες σε όλο τον κόσμο για να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Το ελληνικό 

τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, από την ίδρυσή του το 1990 μέχρι και σήμερα, παρεμβαίνει 

εκεί που υπάρχει ανάγκη. Εκτός από τα προγράμματα στο εξωτερικό, βρίσκεται και στο 

πλευρό των ανθρώπων μέσα στα σύνορα της χώρας. Από το σεισμό του Αιγίου, τα πολυϊατρεία 

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τις φωτιές στην Ηλεία μέχρι και σήμερα, εν μέσω των 

δύσκολων συνθηκών που βιώνουμε, με προγράμματα και δράσεις για τους ευπαθείς 

πληθυσμούς και πολλές ακόμα παρεμβάσεις, αποδεικνύει ότι οι ανάγκες των ανθρώπων δεν 

έχουν σύνορα. 

 

Για να γίνει πραγματικότητα η δράση αυτή, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υποστηρίζονται από 

χιλιάδες Έλληνες πολίτες και εταιρίες όπως η ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ, που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και το ίδιο όραμα με εμάς. Η δική τους 

γενναιοδωρία είναι που μας δίνει τα μέσα και τη δύναμη να συνεχίσουμε. Με την 

πρωτοβουλία αυτή, η εταιρία μετουσιώνει το ανθρωπιστικό ιδεώδες και δίνει ένα παράδειγμα 

κοινωνικής συνεισφοράς και αλληλεγγύης ενώ την ίδια στιγμή κάνει κι εσάς συμμέτοχους στην 

προσπάθειά μας.  

 

Σας ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεστε δίπλα μας και σας ευχόμαστε καλές γιορτές.  

 

Με εκτίμηση, 

 
Χρήστος Χρήστου 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα  
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