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To: 'Arab Hellenic Chamber of Commerce and Development' <chamber@arabgreekchamber.gr> 
Subject: Solidarity with Lebanon 
 

 

                            
 
Αγαπητοί Φίλοι και Μέλη του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, 
 
Στον απόηχο των άνευ προηγουμένων τραγικών εκρήξεων που συντάραξαν τη Βηρυτό και άφησαν πίσω τους 
εκατοντάδες θύματα, χιλιάδες τραυματισμένους και μεγάλες καταστροφές στις υποδομές, το Αραβο-Ελληνικό 
Επιμελητήριο και οι εταιρείες-μέλη του θέλουν να σταθούν σθεναρά δίπλα στον Λίβανο σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές, λαμβάνοντας μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τη στήριξη της χώρας καθώς οδεύει προς την 
αποκατάσταση των ζημιών και την ανάκαμψη. 
 
Έχουμε έρθει σε επικοινωνία και συνεννόηση με την οργάνωση Γιατροί του Κόσμου στην Ελλάδα, για τη 
διοχέτευση τυχόν ιατρικών δωρεών και φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις συνημμένες λίστες, στους 
γιατρούς τους που βρίσκονται στο πεδίο και στα νοσοκομεία στα οποία υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, όπως το 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rafik Hariri, το Νοσοκομείο Sacre Coeur και άλλα νοσοκομεία επειγόντων 
περιστατικών στο Λίβανο. 
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γιατρών του Κόσμου στην Ελλάδα είναι τα εξής: 
Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103213150  
Κινητό: 0030 6973643156 (Κα Ιωάννα Νικολαΐδου) 
 
Τα μέλη και μη μέλη μας καλούνται να προχωρήσουν στη δωρεά των πολύ απαραίτητων και ζωτικής ανάγκης 
ιατρικών προμηθειών, με τη παράκληση να μας κοινοποιήσουν τις όποιες ενέργειές τους στο κεντρικό email του 
Επιμελητηρίου μας chamber@arabgreekchamber.gr , για την περαιτέρω παρακολούθησή τους αλλά και για την 
ειδική μνεία που θα γίνει, για το θέμα αυτό, στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας ΜΑΝ.  
 
Σε στιγμές όπως αυτή, είναι ανάγκη να ενωνόμαστε γύρω από τον κοινό ανθρωπιστικό σκοπό, κάνοντας ο καθένας 
τα πρέποντα από την πλευρά του, ώστε να βοηθήσουμε να ανακουφιστεί ο πόνος και να σωθούν οι ζωές πολλών 
Λιβανέζων. 
 
Είθε ο Θεός να σας ευλογεί όλους. 
 

 
Rashad Mabger 
Secretary General 
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