
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ 
 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πάντοτε ευαισθητοποιημένο σε κοινωνικά θέματα και 
ειδικότερα σε εκείνα που αγγίζουν τους ασθενέστερους συνανθρώπους μας, ύστερα από 
δραστηριοποίηση και σχετική πρόταση μελών ΔΕΠ και φοιτητών της ΣΕΜΦΕ σχετικά 
με την παροχή βοήθειας στον δοκιμαζόμενο πληθυσμό της Αϊτής, αποφάσισε να 
συγκεντρώσει διαφορα είδη πρώτης ανάγκης, ως ακολούθως:  

• Ρύζι  
• Όσπρια  
• νερό 
• ρύζι 
• όσπρια(ξηρά τροφή) 
• ζάχαρη 
• γάλα εβαπορέ 
• καθαρό οινόπνευμα 
• sleeping bags και σκηνές. 

Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα να κατατεθούν χρήματα για την αγορά αντιβιοτικών, 
αντιπυρετικών, αντιδιαρροϊκών φαρμάκων καθώς και αναλώσιμων υλικών (γάζες, 
επίδεσμοι, σύριγγες, βελόνες) που θα κατατεθούν απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό 
των ΓτΚ. 

• ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

Πού: ΑΙΘΟΥΣΑ LEONARDO (Σχολή ΣΕΜΦΕ, δίπλα στα Αμφιθέατρα 3 και 4).  

Πότε: Καθημερινά από 1/2 έως και 5/2 (Ώρες: 11:00-13:00) 

Υπεύθυνοι βάρδιας (εαν η αίθουσα είναι κλειστή, επικοινωνείτε με τα παρακάτω 
τηλέφωνα):  

Πρωΐ: Κα ΠΕΤΡΙΔΟΥ (εσωτ. 1653, 693778 34 98) 

Απόγευμα: Κος Χ. Κουτσογιάννης – Θυρωρείο ΣΕΜΦΕ (εσωτ. 1596, 
6972521905). 

Σημ.: Η αποστολή από το ΕΜΠ έως τα γραφεία των ΓτΚ θα πρέπει να έχει 
πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 8-9/2. 

   

 

 



Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου των ΓτΚ: 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ - Αποστολή στη Αιτή  

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ανταποκρινόμενοι στις δραματικές εκκλήσεις των 
συναδέλφων γιατρών του τραγικά δοκιμαζόμενου λαού της σεισμόπληκτης Αϊτής, είναι 
έτοιμοι να αποστείλουν σήμερα ιατροφαρμακευτική βοήθεια, εγκαινιάζοντας ιατρική 
γέφυρα ελπίδας. 

Οι Γιατροί του Κόσμου, κάνουν έκκληση για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ειδών 
πρώτης ανάγκης, όπως: 

• Ρύζι  
• Όσπρια  
• νερό 
• ρύζι 
• όσπρια(ξηρά τροφή) 
• ζάχαρη 
• γάλα εβαπορέ 
• καθαρό οινόπνευμα 
• sleeping bags και σκηνές 

Επίσης, ζητούν από τους συμπολίτες τους οικονομική ενίσχυση για την αγορά 
αντιβιοτικών, αντιπυρετικών, αντιδιαρροϊκών φαρμάκων, καθώς και αναλώσιμων υλικών 
(γάζες, επίδεσμοι, σύριγγες, βελόνες). 

• Marfin Egnatia Bank: Αρ. Λογ/μού: 0061274407 - (IBAN: GR27 0110 1410 
0000 1412 9611 217) 

• Alpha Bank: Αρ. Λογ/μού: 199-00-2002-002401 (IBAN: GR06 0140 1990 
1990 0200 2002 401  

• Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ/μού: 141/29611217 (IBAN: GR27 0110 1410 0000 
1412 9611 217) 

Μετά την κατάθεση σας, παρακαλούμε καλέστε μας στο 210 3213150 ώστε να σας 
αποσταλεί η απόδειξη δωρεάς. 

ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (Visa, Mastercard, Diners) 

Κάνοντας ένα απλό τηλεφώνημα στο 210 3213150 

Οι Γιατροί του Κόσμου, σύμφωνα με τις αρχές τους και την πάγια τακτική της 
Οργάνωσης, θα παραδώσουν οι ίδιοι όλο το υλικό στον πληθυσμό και στα νοσοκομεία 
και κέντρα υγείας της σεισμόπληκτης Αϊτής. 


