
Χριστουγεννιάτικες κάρτες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για Εταιρίες

Μοιραστείτε τις ευχές σας κάνοντας ένα δώρο ζωής σε εκατομμύρια ανθρώπους!
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Ουγκάντα, Μάιος 2018
Σε ένα από τα κέντρα εμβολιασμού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ένα νεαρό αγόρι δείχνει περήφανα 

το χρωματισμένο με μελάνι δάχτυλό του, απόδειξη ότι εμβολιάστηκε κατά της χολέρας. 
Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν έχουν καταφύγει στην Ουγκάντα

που είναι σήμερα η μεγαλύτερη χώρα υποδοχής προσφύγων στην Αφρική. Οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα έχουμε δημιουργήσει χώρους εμβολιασμού σε καταυλισμούς και κέντρα υποδοχής.

Το 2018 περισσότεροι από 45.000 άνθρωποι εμβολιάστηκαν κατά τη διάρκεια 4ήμερης εκστρατείας, 
συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών και ευάλωτων ατόμων, που συνεχίζουν να ζουν σε 

συνθήκες επισφάλειας και κακής υγιεινής.



Η εταιρία Καβαλιέρος με την ειδική συνεργασία της εταιρίας Busquets, δημιούργησε 
έναν κατάλογο χριστουγεννιάτικων ευχετήριων καρτών όπου μπορείτε να βρείτε 
τις νέες προτάσεις για χριστουγεννιάτικες ευχές αυτή την ιδιαίτερη εποχή. 
Οποιαδήποτε επιλογή από αυτές τις ευχετήριες κάρτες σάς εξασφαλίζει:

Ιδιαίτερο σχεδιασμό
Οι συγκεκριμένες ευχετήριες κάρτες έχουν σχεδιαστεί και επιλεγεί ειδικά για αυτόν 
τον κατάλογο.

Υψηλή προβολή στους αποδέκτες σας
Η πολύχρονη εμπειρία της εταιρίας Καβαλιέρος στο χώρο των επαγγελματικών 
εκτυπώσεων, σας διασφαλίζει με συνέπεια την άψογη εκτύπωση των ευχετήριων 
καρτών που έχετε επιλέξει σύμφωνα με το κείμενο και το λογότυπο της επιχείρησής 
σας.

Την καλύτερη εξυπηρέτηση
Μία επαγγελματική ομάδα πρόθυμου προσωπικού θα είναι στη διάθεσή σας 
ώστε να μπορείτε να ρωτήσετε για την εξέλιξη της παραγγελίας σας με τον τρόπο 
που σας διευκολύνει, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω fax ή e-mail. Με αυτόν τον 
τρόπο θα γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο παράδοσης.

Βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη
Μέρος της αξίας της παραγγελίας σας θα χρηματοδοτήσει το έργο των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα, από το οποίο θα ωφεληθούν πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη, 
στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Ελπίζουμε ότι με αυτή την ευκαιρία μπορείτε να γίνετε κι εσείς αρωγοί σε αυτό το 
σημαντικό έργο και ότι, για αυτή τη χρονιά, θα ευχηθείτε για τα Xριστούγεννα με 
τις κάρτες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Ολοι εμείς, που με αυτή μας την πρωτοβουλία προσπαθούμε να ενισχύσουμε 
την ανθρωπιστική δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, σας ευχαριστούμε θερμά.
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Ιράκ, Μάρτιος 2018
Ένα από τα εκατοντάδες παιδιά που περιθάλψαμε τον τελευταίο χρόνο στο τμήμα παιδιατρικής 

φροντίδας του νοσοκομείου Νάμπλους των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, στη Δυτική Μοσούλη.
Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί καθημερινή πρόκληση για χιλιάδες 
ανθρώπους στο Ιράκ. Μετά από χρόνια ένοπλων συγκρούσεων και αστάθειας, πολλές 

εγκαταστάσεις υγείας έχουν καταστραφεί και όσες εξακολουθούν να λειτουργούν δεν διαθέτουν 
ιατρικό εξοπλισμό και ειδικευμένους ιατρούς. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουμε ένα 

ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων παιδιατρική φροντίδα, περίθαλψη και 
αποκατάσταση τραυματιών πολέμου, θεραπεία χρόνιων νοσημάτων, ψυχολογική υποστήριξη. 

Μόνο το 2017 υλοποιήσαμε 4.600 μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις.



Όπου υπάρχει ανάγκη δεν υπάρχουν Σύνορα
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières / MSF) είμαστε μία διεθνής ιατρική ανθρωπιστική 
οργάνωση που παρεμβαίνουμε όταν η επιβίωση και η υγεία των ανθρώπων τίθεται σε κίνδυνο. Εδώ και 47 
χρόνια παρέχουμε τη βοήθειά μας σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης και σε θύματα ένοπλων 
συγκρούσεων, επιδημιών & φυσικών καταστροφών, χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική και πολιτική διάκριση, 
μιλώντας δημόσια για όσα έχουν αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων που υποστηρίζουμε. Είμαστε παρόντες στα 
πιο απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη, όπου κανείς άλλος δεν θέλει ή δεν μπορεί να φτάσει, με μόνο κριτήριο τις 
ανάγκες των ανθρώπων. 

To 1999, η οργάνωση τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, ως αναγνώριση του ανθρωπιστικού έργου και της δράσης 
της ανά τον κόσμο.

Το ελληνικό τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ιδρύθηκε το 1990 και έκτοτε περισσότεροι από 1500 γιατροί, 
νοσηλευτές, ειδικοί ψυχικής υγείας, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό έχουν συμμετάσχει σε αποστολές σε μεγάλες 
ή αφανείς ανθρωπιστικές κρίσεις. Συρία, Παλαιστίνη, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αιθιοπία, Αφγανιστάν, Αϊτή, 
Υεμένη, αλλά και Ελλάδα, είναι κάποιες από τις χώρες στις οποίες είμαστε παρόντες με στόχο την παροχή ιατρικής 
φροντίδας και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα πρόσβασης στην υγεία. 

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά
H οικονομική ανεξαρτησία μας είναι απαραίτητη προκειμένου η δράση μας να καθοδηγείται αποκλειστικά από τις 
ανάγκες των ανθρώπων. Τα έσοδα του ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα προέρχονται στο σύνολό 
τους από την υποστήριξη ιδιωτών, ιδρυμάτων και εταιρειών. Έως τώρα περισσότεροι από 200.000 ιδιώτες και 
7.000 εταιρίες έχουν βρεθεί στο πλευρό μας. Με τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
μπορείτε κι εσείς να κάνετε τη διαφορά. Μπορείτε να μας βοηθήστε να συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη 
γραμμή. Εκεί όπου οι ασθενείς μας έχουν περισσότερη ανάγκη, εκεί όπου με τη στήριξή σας κρατάμε στη ζωή 
χιλιάδες ανθρώπους.

• Με €500 μπορούμε να εμβολιάσουμε περισσότερα από 2.300 παιδιά κατά της ιλαράς
• Με €1.000 εξασφαλίζουμε όσα χρειάζονται για ασφαλή τοκετό στο σπίτι, σε 100 γυναίκες και τα μωρά τους
• Με €2.000 παρέχουμε σε 65 παιδιά με σοβαρό υποσιτισμό την απαραίτητη θεραπεία διάρκειας 5 εβδομάδων
• Με €3.000 παρέχουμε τα απαραίτητα υλικά και φάρμακα για 25 χειρουργικές επεμβάσεις σε επείγουσες 

κρίσεις

Η Rasha, ένα 11 χρονο κορίτσι από την Μοσούλη έλαβε 
υποστήριξη από ψυχολόγους των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
ώστε να διαχειριστεί και να ξεπεράσει τους φόβους της.

«Σφαίρες και θραύσματα μπήκαν στο σπίτι μας και στο 
σπίτι του γείτονά μας. Η μητέρα μου φοβόταν για εμάς, κι 
έτσι πήγαμε στο σπίτι του θείου μου Αλί. Τη νύχτα μείναμε 
μαζί του. Την επόμενη μέρα, θέλαμε να πάμε σε άλλο σπίτι. 
Όταν βγήκαμε από την κεντρική είσοδο, ένας ελεύθερος 
σκοπευτής άρχισε να μας πυροβολεί. Κρυφτήκαμε στην 
κουζίνα.  Τότε ο πατέρας μου φώναξε «Αλί, Αλί, Αλί». Ο 
θείος μου δεν απάντησε. Ο πατέρας μου βγήκε έξω και 
τον είδε νεκρό κοντά στο αυτοκίνητο. Ήταν σοκαριστικό 
και τρομακτικό. Η ζωή μου στον καταυλισμό είναι καλή και 
επισκέπτομαι συχνά τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Με υποστήριξαν και τώρα είμαι καλύτερα. Θεραπεύτηκα από τον 
φόβο που ένιωθα εξαιτίας αυτών που είδα. Είμαι σαν τον παλιό μου εαυτό».

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή ενδιαφέρεστε για συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εύη Αποστόλου, Υπεύθυνη Εταιρικών Συνεργασιών στο 210 5 200 500 
(εσωτ. 103)



05.314.13922

0,85€

21,6 x 10,5 cm.
Γκοφρέ

Γυαλιστερό (Ιλουστρασιόν) βερνίκι
Οικολογικό λευκό επιχρισμένο

χαρτί 240 γραμμαρίων

6 ı 7

©
 C

an
d

id
a 

Lo
b

es
/M

S
F

Tσαντ, Ιούνιος 2018
Η υπεύθυνη του κέντρου Πληροφόρησης, Ενημέρωσης και Συντονισμού στο Αμ Τιμάν, παίζει με ένα παιδί 

κατά τη διάρκεια συνεδρίας συναισθηματικής και σωματικής υποστήριξης για σοβαρά υποσιτισμένα παιδιά.
Από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Τσαντ ζουν κάτω από 

συνθήκες ακραίας επισιτιστικής ανασφάλειας ως αποτέλεσμα της ξηρασίας και των χαμηλών αποθεμάτων 
τροφίμων. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υποστηρίζουμε τρία κέντρα υγείας με στόχο τη διάγνωση και τη θεραπεία 

του υποσιτισμού. Επίσης προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας της γυναίκας και νεογνολογίας, πρόληψης και 
θεραπείας της ελονοσίας για  εγκύους και παιδιά, ενώ παρέχουμε πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και 

ψυχολογική υποστήριξη μέσω κινητών μονάδων. Το 2017 παρείχαμε στο Τσαντ 179.400 ιατρικές συνεδρίες.



05.140.20350

1,20€

10,5 x 21,6 cm.
Χρυσοτυπία (Θερμοτυπία)
Οικολογικό λευκό επιχρισμένο
χαρτί 240 γραμμαρίων

Η συναρμολόγηση του δέντρου με τη βάση του 
γίνεται από τον πελάτη με τον παρακάτω τρόπο:

05.161.20647

1,30€

10,5 x 21,6 cm.
Θερμοτυπία Μπλε χρώματος

Ασημοτυπία γυαλιστερή
(Θερμοτυπία)

Οικολογικό λευκό
χαρτί 280 γραμμαρίων

1 2 3 4
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05.058.20781

1,15€

16 x 16 cm.
Χρυσοτυπία (Θερμοτυπία)

Γκοφρέ
Γυαλιστερό (Ιλουστρασιόν) βερνίκι 

Οικολογικό λευκό
επιχρισμένο χαρτί 240 γραμμαρίων

05.040.20773

1,10€

21,6 x 10,5 cm.
Χρυσοτυπία (Θερμοτυπία)
Γυαλιστερό (Ιλουστρασιόν) βερνίκι
Οικολογικό λευκό επιχρισμένο χαρτί 240 γραμμαρίων



05.038.20419

0,90€

11,5 x 17 cm.
Χρυσοτυπία (Θερμοτυπία)

Οικολογικό λευκό χαρτί 280 γραμμαρίων

05.040.20774

1,10€

21,6 x 10,5 cm.
Χρυσοτυπία (Θερμοτυπία) 
Γυαλιστερό
(Ιλουστρασιόν) βερνίκι 
Οικολογικό λευκό
επιχρισμένο χαρτί
240 γραμμαρίων
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05.040.20777

1,10€

11,5 X 17 cm.
Χρυσοτυπία (Θερμοτυπία) 
Ασημοτuπία ματ (Θερμοτuπία) 
Οικολογικό λευκό χαρτί 280 γραμμαρίων

05.056.20769

0,95€

11,5 X 17 cm.
Χρυσοτυπία (Θερμοτυπία) 

Γυαλιστερό (Ιλουστρασιόν) βερνίκι 
Οικολογικό λευκό επιχρισμένο

χαρτί 240 γραμμαρίων



06.038.19785.1

1,15€

16 x 16 cm.
Χρυσοτυπία (Θερμοτυπία)
Κόκκινη Θερμοτuπία
Ανακυκλωμένο λευκό χαρτί
215 γραμμαρίων

05.081.20782

1,15€

21,6 x 10,5 cm.
Χρυσοτυπία ματ (Θερμοτυπία) 
Ασημοτuπία ματ (Θερμοτuπία) 
Με διαμόρφωση ειδικού κοπτικού 
Οικολογικό λευκό χαρτί 280 γραμμαρίων

Μπορείτε να τυπώσετε
το εταιρικό σας λογότυπο
σε αυτόν τον χώρο
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05.056.20779

1,10€

21,6 x 10,5 cm.
Χρυσοτυπία (Θερμοτυπία)

Μπλέ - Βιολετί Θερμοτυπία
Οικολογικό λευκό χαρτί 280 γραμμαρίων

05.038.18866

0,95€

11,5 x 17 cm.
Χρυσοτυπία (Θερμοτυπία)
Γυαλιστερό (Ιλουστρασιόν) βερνίκι
Οικολογικό λευκό επιχρισμένο χαρτί 240 γραμμαρίων



05.058.20778

1,10€

11,5 X 17 cm.
Χρυσοτυπία ματ (Θερμοτυπία) 
Θερμοτυπία μαύρου χρώματος 
Γυαλιστερό (Ιλουστρασιόν) βερνίκι 
Οικολογικό λευκό επιχρισμένο
χαρτί 240 γραμμαρίων

05.038.20776

0,95€

11,5 x 17 cm.

Χρυσοτυπία (Θερμοτυπία)
Γυαλιστερό (Ιλουστρασιόν) βερνίκι 

Οικολογικό λευκό επιχρισμένο
χαρτί 240 γραμμαρίων
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05.056.20768

1,10€

21,6 x 10,5 cm.
Ασημοτυπία γυαλιστερή (Θερμοτυπία) 
Γυαλιστερό (Ιλουστρασιόν) βερνίκι 
Οικολογικό λευκό επιχρισμένο χαρτί 240 γραμμαρίων

05.057.20771

1,15€

16 x 16 cm.
Ασημοτυπία γυαλιστερή (Θερμοτυπία) 

Γυαλιστερό (Ιλουστρασιόν) βερνίκι 
Οικολογικό λευκό επιχρισμένο

χαρτί 240 γραμμαρίων
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Ελλάδα, Mάρτιος 2018
Στιγμιότυπο από την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της ιλαράς, στον καταυλισμό της Χίου,

κατά την οποία εμβολιάσαμε 276 παιδιά. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αρχίσαμε να εργαζόμαστε στη Χίο τον Δεκέμβριο του 2017, παρέχοντας ιατρικές 

υπηρεσίες στους πρόσφυγες και μετανάστες και υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο τοπικό 
νοσοκομείο, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας του προσωπικού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

φροντίδας υγείας. Τον Μάρτιο του 2018,
κινητές μονάδες ξεκίνησαν καθημερινές επισκέψεις στον καταυλισμό της ΒΙΑΛ

προσφέροντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας και ψυχολογική υποστήριξη. 



Ελλάδα, Ιανουάριος 2018
Μικρό αγόρι κατά τη διάρκεια παιδιατρικής εξέτασης στην κλινική έξω από τον καταυλισμό της Μόριας.

Οι συνθήκες διαβίωσης στην Μόρια επιδεινώνουν την κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας των προσφύγων και 
αιτούντων άσυλο. Επιπλέον τα εμπόδια και οι μεγάλες καθυστερήσεις στη μεταφορά ευάλωτων ασθενών και θυμάτων 

βασανιστηρίων, τους στερούν την πρόσβαση στη φροντίδα που δικαιούνται. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα λειτουργούμε 
από το 2016 κλινική στην Μυτιλήνη, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες μας στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Από τον 

Νοέμβριο του 2017, ανοίξαμε νέα κλινική έξω από τον καταυλισμό της Μόριας, προσφέροντας παιδιατρική φροντίδα, 
καθώς επίσης και προγεννητική φροντίδα σε εγκύους. To 1o εξάμηνο του 2018, προσφέραμε περισσότερες από 3.900 

παιδιατρικές συνεδρίες καθώς και υποστήριξη σε περισσότερες από 350 γυναίκες. 
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