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Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο από Γάλα, επιστρέφει!
Επιστρέφει για 11η συνεχόμενη χρονιά, το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο από Γάλα των Γιατρών του Κόσμου, για να
προσφέρουμε ένα ποτήρι γάλα και πολύ χαρά, στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
Φέτος λόγω της πανδημίας και των υγειονομικών μέτρων, το ξεχωριστό Δέντρο από Γάλα θα μεγαλώσει
διαδικτυακά με τις δωρεές σας, που μπορείτε να κάνετε στην ιστοσελίδα των Γιατρών του Κόσμου
(www.mdmgreece.gr/milktree) αλλά και με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Με αυτές τις δωρεές, οι
Γιατροί του Κόσμου θα αγοράσουν γάλατα εβαπορέ και θα τα προσφέρουν σε οικογένειες με παιδιά, που
αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές δυσκολίες.
Για κάθε 1€ που θα δωρίζετε, το δέντρο θα μεγαλώνει κατά 1 κουτί γάλα εβαπορέ, που αντιστοιχεί σε 4 ποτήρια
γάλα. Μπορεί έτσι ο κάθε ένας να προσφέρει όσο γάλα επιθυμεί και μέσω της ιστοσελίδας των Γιατρών του
Κόσμου, να βλέπει το δέντρο να μεγαλώνει αλλά και να πόσα ποτήρια γάλα θα φτάσουν στα παιδιά που τόσο
το χρειάζονται.
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για όλους τους ανθρώπους, οι Γιατροί του Κόσμου παραμένουν με πράξεις
αλληλεγγύης, χωρίς διακρίσεις, στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη. Φέτος που η κοινωνία μας δοκιμάζεται από την
πανδημία, βάζουμε όλοι τα δυνατά μας για να προσφέρουμε, με ασφάλεια, ακόμα περισσότερα, όπου
υπάρχουν άνθρωποι!

Κάνε και εσύ μια δωρεά!
Μπορείτε να κάνετε κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς, σημειώνοντας στην
αιτιολογία τη λέξη «ΔΕΝΤΡΟ»
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού: 141/29611217
IBAN: GR2701101410000014129611217 / SWIFT: ETHNGRAA
Alpha Bank Αρ. Λογ/σμού: 199-00-2002-002401
IBAN: GR0601401990199002002002401 / SWIFT: CRBAGRAAXXX
Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογ/σμού: 5018-005706-640
IBAN: GR0301720180005018005706640 / SWIFT: PIRBGRAA
Eurobank Αρ. Λογ/σμού: 0026/0003/01/0100789826
IBAN: GR9202600030000010100789826 / SWIFT: EFGPGRAA
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Αρ. Λογ/σμού: 124932001
IBAN: GR4306900090000000124932001 / SWIFT: STXAGRA1
Μετά την κατάθεσή σας, παρακαλούμε καλέστε μας στο 210.32.13.150 ώστε να σας αποστείλουμε την
απόδειξη δωρεάς.
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Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το
οποίο αποτελείται από 16 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο
Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία).
Ταυτόχρονα ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι
βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία.
Συμπληρώνοντας 30 χρόνια συνεχούς δράσης το 2020, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη
συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα
αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.
Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες
γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του
πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν
πραγματοποιηθεί προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη
Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα, την Αλγερία
κ.α.
Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο
την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη.

