A τώρα.. μέχρι τα Χριστούγεννα
Aπό
Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι ,
Στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών μας για τη στήριξη του έργου μας, απευθυνόμαστε για άλλη μια
φορά στα Σχολεία-στα
στα εκπαιδευτικά
εκπαιδευτικ ιδρύματα όλων των βαθμίδων τα οποία φροντίζουν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο για την μόρφωση , την καλλιέργεια και την προετοιμασία των αυριανών πολιτών της χώρας
μας.
Η συμμετοχή των μικρών και νέων αυτών ανθρώπων στα κοινά , η προσπάθεια τους για τη βελτίωση της
Κοινωνικής κατάστασης ,είναι πάντα ουσιαστικό θέμα για τους Γιατρούς του Κόσμου. Θεωρούμε ότι με τη
δικής σας προτροπή και την υποστήριξη των οικογενειών τους, θα αυξηθεί η πιθανότητα ώστε τα άτομα
αυτά να ενεργούν για το κοινό καλό στην ενήλικη ζωή τους.
Όταν ξέσπασε ο πόλεμος της Ουκρανίας, ένα ακόμη τραγικό γεγονός μέσα στα όσα ήδη συνέβαιναν στον
Κόσμο, σας προσεγγίσαμε και εσείς ανταποκριθήκατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οκτώ περίπου
μήνες μετά, οι Γτκ παραμένουν
ουν στην περιοχή και στηρίζουν συγχρόνως και τον Ουκρανικό πληθυσμό που
φθάνει ή βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα.
Λάβαμε το Βραβείο της Ευρωβουλής (επίσημη τελετή απονομής στις 8/11/2022) για τον Πρώτο Ευρωπαίο
Πολίτη για το έργο μας στο πεδίο.. Εσείς «ήσασταν δίπλα μας» και «θα είστε» και όταν το παραλάβουμε.
Το κυριότερο όμως ήταν, ότι «ήσασταν
«
μαζί μας στο πεδίο!» γιατί με όλες/ους τις/τους
υποστηρίκτριες/τές μπορέσαμε και συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη δράση μας.
μας
Σας ζητάμε για ακόμη μία φορά να μας βοηθήσετε
βοηθήσετ ώστε να προσφέρουμε όσα χρειάζονται οι
συνάνθρωποι και στην Ουκρανία και σε χώρα διαφυγής τους , όπως είναι η Ελλάδα
Ελλάδα.
Χρειαζόμαστε
Τρόφιμα μακράς διάρκειας (με 6 μήνες τουλάχιστον ημερ. Λήξης)
Καθώς και
Την οικονομική ενίσχυση σας με δωρεά που είναι εφικτή για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά και
για τη Διοίκηση του Σχολείου σας. Τα κόστη για αυτού του είδους τα προγράμματα, είναι αρκετά και
υψηλά.

Η δική σας συμμετοχή θα ενισχύσει τη συνέχιση της δυνατότητα
δυνατότητας υλοποίησης του
έργου μας
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Με φιλικούς χαιρετισμούς
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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 17 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο
Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, 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 32 χρόνια συνεχούς δράσης το 2022, 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.

