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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Ένα ποτήρι γάλα για κάθε παιδί» 

Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, για 7η συνεχή χρονιά, οι Γιατροί του Κόσμου θα στολίσουν 

το ξεχωριστό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο τους από κουτιά Γάλα. Ο στόχος είναι να 

συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κουτιά γάλα για να δοθούν κατόπιν σε παιδιά που 

το έχουν ανάγκη.  

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα σε τρία σημεία στην Ελλάδα από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ : 

- Αθήνα στα Προπύλαια, μετρό Πανεπιστήμιο 

- Θεσσαλονίκη στο πεζόδρομο Αγίας Σοφίας 

- Πάτρα στην πλατεία Γεωργίου Α 

Επίσης, συμπληρωματικά οι Γιατροί του Κόσμου θα συγκεντρώνουν τρόφιμα μακράς διάρκειας 

και φάρμακα (που να μην έχουν λήξει).  

Σπιτάκια των Γιατρών του Κόσμου με χριστουγεννιάτικα είδη λειτουργούν : 

- Στα Προπύλαια από τις 8 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιανουαρίου 2017, 09:00-18:00  

- Στα Σπάτα (smart park) από τις 16 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιανουαρίου 2017, 11:00 - 

20:00  

 

Η συμμετοχή και η έμπρακτη υποστήριξη όλων είναι πολύτιμη. Με την προσφορά γάλατος 

εβαπορέ συμβάλλουμε όλοι στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των αναγκών των μικρών 

παιδιών. 
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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 15 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και 
Σουηδία). 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 26 χρόνια συνεχούς δράσης το 2016, 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. 

 


