
	
	

Για	να	επικοινωνήσετε	μαζί	μας:	

Στο	Αμβούργο:	

Förder- und Freundeskreis Elliniko e.V. 

Kalliopi Brandstädter & Hinrich Stechmann 
Neue Wöhr 14 - 22307 Hamburg,	Γερμανία	

Ηλεκτρ.	διεύθυνση: vorstand@elliniko-friends.eu 
 www.facebook.com/ellinikofreunde  

Ιστοσελίδα: http://elliniko-friends.eu  

Στις	Βρυξέλλες:	

Για	το	γραφείο	Βρυξελλών:	
Birgit Urban, Εύηλη	Αιλιανού, José Luis Vivas 
	
Ηλεκτρ.	 διευθύνσεις: brussels@elliniko-
friends.eu και 	
asklepios.adelphia@gmail.com  
	
	
Κατερίνη: Κοινωνικό ιατρείο  
http://www.kikaf.org/KIK_EN.html 
http://www.kikaf.org 
http://www.ecss2006.com/TOPOS/KIK/100
/HOSPI__01_MATERIAL.asp 

Αθήνα: Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού: 

https://www.facebook.com/GreekAusteri
tyHealthCrisis/?fref=ts	

Παρακολουθήστε	την	δράση	μας	στο	Facebook: 	
www.facebook.com/ellinikofreunde	
	
	
Θα	βρείτε	το	δελτίο	συμμετοχής	και	το	καταστατικό	μας	στο:	
	

www.elliniko-friends.eu 

	

Θέλετε	να	βοηθήσετε	κι	εσείς;	
 

Δωρεές	φαρμάκων:	

Αν	 έχετε	 φάρμακα,	 επιδέσμους	 ή	 ορθοπεδικό	 υλικό	
τα	 οποία	 δεν	 χρειάζεστε	 πια,	 μπορείτε	 να	 τα	
διαθέσετε	 στα	 φαρμακεία	 και	 τα	 καταστήματα	 που	
συμμετέχουν	στην	προσπάθεια	αυτή.	

Παρακαλούμε	να	σημειώσετε	ότι	δεν	παίρνουμε:		
1)	ανοιγμένες	φιάλες	και	ανοιγμένα	σωληνάρια	
2)	φάρμακα	που	έχουν	λήξει	
	

Χρηματικές	δωρεές:	

Αν	θέλετε	να	κάνετε	χρηματικές	δωρεές	μπορείτε	να	
τις	αποστείλετε	στον	εξής	λογαριασμό:	

Förder- und Freundeskreis Elliniko e.V. 

IBAN: DE88 2005 0550 1055 2167 31 
BIC: HASPDEHHXXX	

	
Μιλήστε	για	μας!	
	
Μπορείτε	 ακόμη	 να	 μας	 βοηθήσετε	 μιλώντας	 για	 μας	
στους	φίλους	 και	 στο	περιβάλλον	 σας.	Μπορείτε	 να	 τους	
ενημερώσετε	 για	 την	 πρωτοβουλία	 μας,	 ή	 να	 μας	
προσκαλέσετε	 στα	 σχολεία	 σας,	 στους	 χώρους	 εργασίας	
σας	ή	στους	ομίλους	σας:	θα	έχουμε	έτσι	την	δυνατότητα	
να	 σας	 μιλήσουμε	 για	 την	 δουλειά	 των	 γιατρών	 και	 των	
εθελοντών	στα	ελληνικά	νοσοκομεία	και	για	την	δράση	της	
οργανώσεως	μας	στο	Αμβούργο	και	στις	Βρυξέλλες.	
	

 

 
 

 
 
 

Φίλοι και Υποστηρικτές 
 του Ελληνικού 

	
 

(Förder- und Freundeskreis Elliniko e. V., Brussels 
Branch) 

	



	
	

Βοηθούμε	τους	Έλληνες	γιατρούς	και	
εθελοντές	να	φροντίσουν	τους	
ανθρώπους	που	έχουν	ανάγκη.	

 
 

Ποιοι	είμαστε;	Τι	κάνουμε;	
	
Η	 οικονομική	 κρίση	 και	 τα	 μέτρα	 λιτότητας	 που	
επακολούθησαν	 έχουν	 αυξήσει	 δραματικά	 την	
ανεργία	 στην	 Ελλάδα,	 όπου	 η	 ασφάλιση	 υγείας	
χορηγείται	το	πολύ	για	12	μήνες	μετά	την	παύση	της	
εργασίας.	 Οι	 άνεργοι	 δυσκολεύονται	 ιδιαιτέρως	 να	
καλύψουν	 τις	 ιατρικές	 δαπάνες	 και	 τα	 φάρμακα.	
Όσοι	πάσχουν	από	χρόνια	ή	σοβαρή	ασθένεια	σχεδόν	
αδυνατούν	 να	 πληρώσουν	 για	 την	 θεραπεία	 τους.	
	

Η	 κατάσταση	 αυτή	 οδήγησε	 τον	 Δρα	 Γεώργιο	 Βήχα	
και	 τέσσερις	 ακόμη	 γιατρούς	 να	 ιδρύσουν	 τον	
Νοέμβριο	 2011	 το	 μητροπολιτικό	 κοινωνικό	 ιατρείο	
¨Ελληνικό¨	 στα	 νότια	 προάστεια	 της	 Αθήνας.	 Τώρα	
πλέον	απασχολούνται	στο	 ιατρείο	περισσότεροι	απο	
300	εθελοντές,	προσφέροντας	δωρεάν	θεραπεία	και	
φροντίδα	 σε	 όσους	 χρειάζονται	 βοήθεια.	 Οι	 γιατροί	
από	 το	 ιατρείο	 Ελληνικού	 ταξιδεύουν	 σε	 όλη	 την	
Ελλάδα	και	προσφέρουν	άμεση	ιατρική	βοήθεια	τόσο	
στους	 Έλληνες	 κατοίκους	 όσο	 και	 σε	 πρόσφυγες.	
 
Το	 σωματείο	 "Förder- und Freundeskreis 
Elliniko e. V."	 (Υποστηρικτές	 και	 Φίλοι	 του	
Ελληνικού)	ιδρύθηκε	στο	Αμβούργο	το	καλοκαίρι	του	
2013	για	να	στηρίξει	το	έργο	αυτών	των	γιατρών.	Από	
το	2015	υπάρχει	στις	Βρυξέλλες	αντίστοιχο	γραφείο.		
Είμαστε	 ιδιώτες	που	έχουμε	 ιδιαίτερους	δεσμούς	με	
την	 Ελλάδα,	 είτε	 λογω	 γεννήσεως,	 είτε	 λόγω	 γάμου,	
είτε	 απλά	 επειδή	 αγαπούμε	 την	 χώρα,	 την	 γλώσσα	
και	 τους	 ανθρώπους	 της,	 οι	 οποίοι	 πάντα	 μας	
συμπεριφέρθηκαν	 σαν	 να	 είμαστε	 δικοί	 τους	
άνθρωποι.	
 

Δεν	 αντιπροσωπεύουμε	 κανέναν	 θεσμό	 ή	
επίσημο	 όργανο.	 Δεν	 υποστηρίζουμε	 κανένα	
κόμμα,	 πολιτική	 τάση	 ή	 ιδεολογία.	
Ασχολούμαστε	 αποκλειστικά	 με	 την	 βελτίωση	
των	συνθήκων	ζωής	του	Ελληνικού	λαού.		
	
	
Ποιους	άλλους	βοηθούμε;	
	

Από	 το	 2014	 στηρίζουμε	 και	 άλλα	 νοσοκομεία	 και	
ιατρεία	 στην	 Ελλάδα,	 όπως	 στην	 Κατερίνη	 και	 στην	
Θεσσαλονίκη,	 και	 όταν	 δημόσια	 νοσοκομεία	
αδυνατούν	 να	 προμηθευτούν	 βασικά	 φάρμακα	 ή	
έχουν	επείγουσα	ανάγκη	από	ιατρικό	εξοπλισμό.		
	
Δυστυχώς	 η	 ιατρική	 κατάσταση	 στην	 Ελλάδα	
χειροτερεύει,	και	πρέπει	κανείς	να	λάβει	υπ´όψιν	ότι	
η	χώρα	παλεύει	να	καλύψει	τις	ανάγκες	των	υπηκόων	
της	και	συγχρόνως	να	συμπαρασταθεί	στους	χιλιάδες	
πρόσφυγες	που	βρίσκονται	αυτή	την	στιγμή	εκεί.		
	
Προσπαθούμε	να	διασυνδεθούμε	με	όσο	το	δυνατόν	
περισσότερες	 οργανώσεις	 που	 εργάζονται	 στον	 ίδιο	
τομέα.	Και	χρειαζόμαστε	την	βοήθεια	σας.	
	
	
	
	

 
Εθελοντές	ελέγχουν	δωρηθέντα	φάρμακα  

	
	

Πως	βοηθούμε;	
 
Τα	 κοινωνικά	 ιατρεία	 και	 οι	 οργανώσεις	 που	
στηρίζουμε,	 για	 λόγους	 αρχής,	 δεν	 δέχονται	 δωρεές	
σε	 ρευστό	 (μόνον	 σε	 είδος)	 και	 κανένας	 εθελοντής	
δεν	 αμοίβεται.	 Τα	 χρήματα	 που	 συλλέγουμε	
χρησιμοποιούνται	 αποκλειστικά	 για	 την	 αγορά	
φαρμάκων,	 ιατρικού	 υλικού	 και	 άλλων	 προΐόντων	
που	αγοράζονται	στην	Ελλάδα	(για	την	προώθηση	της	
ελληνικής	 οικονομίας)	 μετά	 από	 συννενόηση	 με	 τα	
ιατρεία.	Κανένα	ποσό	δεν	διατίθεται	για	να	καλύψει	
διοικητικές	 δαπάνες.	 Όλα	 τα	 μέλη	 του	 σωματείου	
μας	ειναι	άμισθοι	εθελοντές.		
	
Χάρη	 στις	 παροχές	 πολλών	 συνανθρώπων	 μας	
καταφέραμε	 να	 συγκεντρώσουμε	 ως	 τον	 Νοέμβριο	
2015	 το	 ποσό	 των	 250.000	 ευρώ	 καθώς	 και	 δωρεές	
σε	 είδος	 (φάρμακα,	 ιατρικό	 εξοπλισμό,	 παιδικές	
τροφές,	πάνες,	κλπ.)	αξίας	άνω	των	300.000	ευρώ.	

	
Είναι	γεγονός	αναμφισβήτητο	ότι	μαζί	σώζουμε	
ζωές!	Παρακαλούμε	βοηθήστε	μας	να	σώσουμε	

ακόμη	περισσότερες! 
 
 

 
Δωρηθής	ιατρικός	εξοπλισμός	έτοιμος	για	μεταφορά	στην	Ελλάδα 


