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Ποιοί είμαστε
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) είναι μια δι-
εθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει ιατρική 
φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλ-
ψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων. Δρα 
με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, 
θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση του ανθρώ-
πινου πόνου αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις 
ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται στον πλανήτη. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από μία ομάδα γιατρών και 
δημοσιογράφων και σήμερα λειτουργούν 21 τμήματα σε ισάριθμες χώρες. 
Περισσότεροι από 32.500 γιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί ψυχικής υγείας, 
τεχνικοί και οικονομικοί διαχειριστές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 
προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, σε περισσότερες από 
65 χώρες.
Το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκε το 1990. Από την 
ίδρυσή του μέχρι σήμερα, μέλη του έχουν συμμετάσχει σε αποστολές στη 
Συρία, την Αϊτή, την Παλαιστίνη, τη Ρουάντα, την Αιθιοπία, το Αφγανιστάν, 
κ.α. αλλά και την Ελλάδα, με στόχο την παροχή ιατρικής φροντίδας αλλά 
και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε ζητήματα ιατρικής 
ηθικής και πρόσβασης στην υγεία. 
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Το σωματείο «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ» που εδρεύει στην οδό Ξενίας 
15, τ.κ. 115 27, Αθήνα, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 2427/1997 (και με την αρ. 
408/30-11-1998 Απόφαση του Προέδρου 
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα ) γνωστοποιεί 
στους συνδρομητές, δωρητές, εθελοντές, 
εργαζόμενους και προμηθευτές του ότι 
τηρεί χωρίς τη σύμπραξη τρίτων Αρχείο 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με 
βάση τις κείμενες διατάξεις.

Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί
σε 30.000 αντίτυπα.

της έκδοσης

Ηλίας Παυλόπουλος /
Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
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Προσπαθώντας να σκεφτώ όλα όσα συνέβησαν τους τελευταίους έξι μήνες του 2017 συ-
νειδητοποίησα ότι θα χρειαστώ πολύ περισσότερο από ένα σημείωμα για να σας δώσω μια 
πλήρη ανασκόπηση. Δυστυχώς οι κρίσεις που υπήρχαν εξελίχθηκαν προς το χειρότερο 
και μια νέα – που έρχεται από τα παλιά – εμφανίστηκε: Οι Ροχίνγκια ή Αρακάν είναι ένας 
ιστορικός λαός που εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε στην περιοχή του κόλπου της Βεγγάλης 
γύρω στον 4ο αιώνα. Πριν από το 2015 οι Ροχίνγκια της Μιανμάρ αριθμούσαν 1 με 1.1 εκα-
τομμύρια. Σήμερα υπολογίζεται να υπάρχουν στη χώρα λιγότεροι από 100,000 και αυτοί 
σε καταυλισμούς. Τους τελευταίους μήνες του 2017 περισσότεροι από 600,000 άνθρωποι 
πέρασαν τα σύνορα με το Μπαγκλαντές για να γλιτώσουν από τη βία και τον θάνατο. Οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα ήμασταν εκεί για να παρέχουμε καθαρό νερό, συστήματα υγιεινής 
και ιατρική φροντίδα σε αυτούς τους ανθρώπους. 

Αν πάμε λίγους μήνες πριν, θα δούμε ότι κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μία από τις με-
γαλύτερες επιδημίες χολέρας στην Υεμένη. Σε μια χώρα με διαλυμένο σύστημα υγείας από 
τον συνεχή πόλεμο, με βομβαρδισμένες πάνω από 130 δομές υγείας και με τους δημοσί-
ους υπαλλήλους να έχουν να πληρωθούν πάνω από ένα χρόνο, αναπτύξαμε μια από τις 
μεγαλύτερες αποστολές μας. 

Συνεχίζοντας στην Αφρική, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό δέσποζε τη χρονιά που πέ-
ρασε η ανακάλυψη μαζικών τάφων από τα Ηνωμένα Έθνη στην περιοχή του Κασάι πράγμα 
που αποτύπωσε με τον πιο δραματικό τρόπο την ένταση αυτής της χρόνιας διαμάχης. Και 
στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι – σχεδόν ο μισός πληθυ-
σμός της χώρας – χρειάστηκαν ανθρωπιστική βοήθεια.
 
Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην τελευταία εκστρατεία επικοινωνίας μας με τίτ-
λο: «Χρειάζονται πολλοί για να σωθεί ένας». Θέλαμε με αυτή την καμπάνια να απαντήσου-
με στην ερώτηση που δεχόμαστε συχνά: πώς μπορεί ένας γιατρός σήμερα να δουλεύει σε 
μια κατάσταση κρίσης; Η απάντηση είναι ότι υπάρχει μια «αλυσίδα ζωής» που εξασφαλίζει 
ότι ο χειρουργός θα έχει νυστέρι, ο νοσηλευτής θα έχει γάζες και ο τεχνικός αυτοκίνητα, 
δηλαδή θα έχουν ό,τι χρειάζονται για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Και αυτή η αλυσίδα 
ζωής ξεκινάει από εσάς! Τον δωρητή μας σε όλες τις χώρες του κόσμου. Εσάς που δίνετε 
από το υστέρημά σας για να κάνουμε πράξη την ανεξάρτητη ανθρωπιστική δράση.

Από όλους εμάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ
μαζί με τις καλύτερες ευχές μας
για το 2018. 

Σημείωση: Τους επόμενους μήνες θα δείτε αλλαγές στο Περιοδικό μας και θα το λαμβάνετε 
πλέον κάθε τρείς μήνες. Στο site μας, www.msf.gr, θα βλέπετε σχεδόν καθημερινή ανανέωση 
των ειδήσεων και μέσα από την επικοινωνία μας συνολικά θα σας ενημερώνουμε καλύτερα και 
συχνότερα για τις δραστηριότητες που εσείς κάνετε πράξη.
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«Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Μογκαντίσου 
της Σομαλίας είχαμε να χειρουργήσουμε πολλά θύ-
ματα με τραύματα από σφαίρες και σε μερικές περι-
πτώσεις έπρεπε να κάνουμε ακρωτηριασμούς εξαιτί-
ας των εκτεταμένων μολύνσεων. Σύμφωνα με τη δική 
μας ανάλυση ο ακρωτηριασμός είναι μια ιατρική, 
τεχνική διάγνωση η οποία δεν υπόκειται σε καμία 
κριτική γιατί είναι η απάντηση σε ένα ζήτημα ζωής 
ή θανάτου. Έτσι εκπλαγήκαμε όταν ανακαλύψαμε ότι 
οι νεαροί που χειρουργούσαμε αρνούνταν τον ακρω-
τηριασμό. Προτιμούσαν να πεθάνουν με ολόκληρο 
το σώμα τους παρά να ζουν ακρωτηριασμένοι. Ήταν 
δύσκολο για τη χειρουργική ομάδα να δεχτεί αυτή 
τη λογική γιατί παραβιάζει το λόγο ύπαρξης των χει-
ρουργών σε μια εμπόλεμη ζώνη. Αν δεν μπορείς να 
ακρωτηριάσεις σε έναν πόλεμο, ο ρόλος σου μειώ-
νεται δραματικά. Πολλοί από εμάς βρέθηκαν επίσης 
μπροστά σε ένα ζήτημα ζωής ή θανάτου για τους 
ίδιους. Οι ζωές τους απειλούνταν όταν προσπαθού-
σαν να πείσουν τους νεαρούς ασθενείς ότι ο ακρω-
τηριασμός θα τους σώσει τη ζωή. Από την πλευρά 

των Σομαλών, το ενδιαφέρον τους δεν ήταν αν θα 
ακρωτηριαστούν, αλλά αν θέλουν να μείνουν ζωντα-
νοί με οποιοδήποτε κόστος.  Αυτή είναι μια γλαφυρή 
απεικόνιση της σύγκρουσης ηθικών αρχών σχετικά 
με την υγεία και τι είναι σημαντικό στη ζωή».1

Δεν είναι κάθε μέρα που οι ομάδες των Γιατρών Χω-
ρίς Σύνορα αντιμετωπίζουν δυσεπίλυτα ηθικά ζητή-
ματα σαν αυτό που αναφέρει ο Ρονί Μπρομάν, πρώην 
Πρόεδρος του Γαλλικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα. Συνήθως ο κανόνας είναι να προσπαθού-
με να βρούμε τα μέσα για να θεραπεύσουμε με-
γάλους αριθμούς ανθρώπων και όχι τους λίγους 
που αρνούνται τη βοήθεια, αλλά δεν έχει υπάρξει 
αποστολή που να μην έχουμε βρεθεί μπροστά σε 
ηθικά διλήμματα μικρά ή μεγάλα. Θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι και μόνο να δρα κάποιος για να ανακου-
φίσει τον ανθρώπινο πόνο έχει μια υπέρτατη ηθική 
αξία. Και αρχικά είναι σωστό. Αλλά στην εφαρμογή 
αυτής της ηθικής επιταγής συναντάμε πάρα πολλές 
προκλήσεις. 

Αν θέλουμε να αναζητήσουμε το υπόβαθρο της 
ανθρωπιστικής ηθικής αυτό βρίσκεται καταρχήν 
στο αίσθημα της συμπόνοιας και στην ευθύνη που 
νιώθουμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτούς που υποφέ-
ρουν. 

Ο Αυστραλός φιλόσοφος Πήτερ Σίνγκερ2 αναλύοντας 
τις ρίζες του ανθρώπινου αλτρουισμού υποστηρίζει 
ότι η θεμελιώδης ανησυχία μας για τους άλλους ήταν 
και εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην οικογένειά 
μας και στη βιολογική επιθυμία για επιβίωση του 
γενετικού υλικού μας. Σε έναν δεύτερο ευρύτερο 
κύκλο ηθικής που είναι εμφανής στους ανθρώπους 
και σε άλλα ζώα υπάρχει μια «αμοιβαία ηθική» που 
λειτουργεί στην ευρύτερη ομάδα πέρα από την οικο-
γένεια. Το ηθικό άλμα για τον άνθρωπο ήρθε με την 
εξέλιξη της λογικής και την ανάπτυξη της ικανότητάς 
μας να σκεφτόμαστε αντικειμενικά και να θέτουμε 
ερωτήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πλέον να 
ξεπεράσουμε τον εγωισμό και την αμοιβαιότητα και 
να εξετάσουμε τα συμφέροντα των άλλων από μια 
θέση που δεν ενέχει κανένα συμφέρον. Αναλύοντας 
και καταλαβαίνοντας την οπτική γωνία του άλλου 
μπορούμε να φανταστούμε ακόμα και άγνωστοι άν-
θρωποι τι χρειάζονται και τι είναι καλό και σωστό 
γι’ αυτούς. Με αυτό τον τρόπο συνεχίζει ο Σίνγκερ, 
αναπτύξαμε μια «παγκόσμια οπτική γωνία» όπου τα 
συμφέροντα όλων μετράνε. Η παγκοσμιοποίηση της 
ηθικής με όλες τις επιμέρους διαφοροποιήσεις είναι 
το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και έτσι είναι 
πιο εύκολα αντιληπτό αλλά και αμφισβητήσιμο τι εί-
ναι καλό, τι είναι σωστό και τι είναι κατάλληλο για 
μια ζωή με αξιοπρέπεια. 

Αν θέλει κανείς μπορεί να ανατρέξει σε διαφορετι-
κές φιλοσοφικές και θεολογικές προσεγγίσεις σχετι-
κά με τη βοήθεια προς τον άλλον. Σήμερα όμως μπο-
ρούμε να έχουμε μια περισσότερο πλουραλιστική 
άποψη βασισμένη σε αρχές. Και η βάση των αρχών 
της ανθρωπιστικής δράσης ξεπήδησε στο πεδίο της 
μάχης του Σολφερίνο, όταν ο Ερρίκος Ντυνάν έγινε 
μάρτυρας της αγωνίας των πληγωμένων στρατιωτών 
και της φρίκης ενός πεδίου μάχης όπου αντηχούσαν 
από παντού ουρλιαχτά πόνου και φρίκης. Αποτέλε-
σμα της μαρτυρίας του ήταν η δημιουργία της Διε-
θνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στη βάση 
επτά συγκεκριμένων αρχών: ανθρωπισμός, αμερο-
ληψία, ουδετερότητα, ανεξαρτησία, εθελοντισμός, 
ενότητα και οικουμενικότητα. Οι τέσσερις πρώτες 
αρχές καθόρισαν και συνεχίζουν να σηματοδοτούν 
την πλειονότητα των ανθρωπιστικών οργανώσεων. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να δούμε πώς 
μπορεί να παίρνει κανείς ηθικές αποφάσεις στην αν-
θρωπιστική δράση. Στο πρακτικό μέρος, εκτός από 
τις αρχές που αναφέραμε παραπάνω, σαν ιατρική αν-
θρωπιστική οργάνωση μάς καθοδηγούν οι αρχές της 
σύγχρονης βιοηθικής3. Η αυτονομία του ασθενή, η 
αρχή του να μη βλάπτουμε τους ασθενείς μας, η 
αρχή του να τους κάνουμε καλό και η δικαιοσύνη 
είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η ια-
τρική ηθική σήμερα. Στις σχέσεις γιατρού – ασθενή 
προστίθεται επίσης η αλήθεια, ο σεβασμός της ιδιω-
τικότητας, η εμπιστευτικότητα και η εμπιστοσύνη. 

Στον χώρο της ηθικής υπάρχει πάντα η ένταση 
ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα. Από τον 
David Hume που υποστήριζε ότι το συναίσθημα που 
εμφανίζεται πρώτα απ’ όλα είναι κυρίαρχο στις ηθι-
κές επιλογές μας μέχρι τον Immanuel Kant και αρ-
γότερα τους πλουραλιστές φιλοσόφους που δίνουν 
περισσότερη έμφαση στη λογική και στο πώς αυτή 
επηρεάζεται από τον βίο μας και σίγουρα και από τα 
συναισθήματά μας. 

Στον χώρο της ανθρωπιστικής ηθικής η ένταση αυτή 
απλά μεγεθύνεται. Πόσο ανήθικος αισθάνεται ένας 
γιατρός που ο ασθενής του, με την απειλή ενός 
όπλου τού ζητάει να τον αφήσει να πεθάνει; Από την 
άλλη όμως ο ασθενής δεν οφείλει να αποφασίζει 
(αρχή της αυτονομίας) αφού ο γιατρός τον ενημε-
ρώνει για τις επιλογές που έχει; Ο γιατρός όμως δεν 
πρόκειται ποτέ να προτείνει κάτι που θα στερήσει τη 
ζωή στον ασθενή του ή θα τον αφήσει να πεθάνει 
(αρχή του να μη βλάπτουμε τον ασθενή). Ο ασθενής 
όμως είναι μέλος και μιας κοινότητας που έχει τους 
δικούς της κανόνες και αρνείται να ζήσει μια ζωή 
δίχως αξιοπρέπεια. Μέχρι πού φτάνει το δικαίωμά 
του να επιλέξει τον θάνατο του; Μέχρι πού φτάνει 
η ηθική επιταγή του γιατρού να σώσει μια ζωή από 
έναν άδικο θάνατο; Πόσο ηθικό είναι να πείσουμε 
κάποιον να ζήσει σε αντίθεση με τους κανόνες της 
κοινότητάς του; 

Αυτά τα ερωτήματα, κάποιες φορές θα τα απαντάμε 
αλλά κάποιες φορές απλά θα μας ξεπερνούν. Κάθε 
όμως φορά που θα αντιμετωπίζουμε ένα ηθικό δί-
λημμα στην ανθρωπιστική δράση, ξέρουμε ότι θα 
αλλάζουμε σαν άνθρωποι και ότι ο τρόπος που βλέ-
πουμε τον κόσμο δεν θα είναι ποτέ πια ο ίδιος.

Ο Ηλίας Παυλόπουλος έχει σπουδάσει δημόσια υγεία 
στο Λονδίνο και βιοηθική στη Βοστώνη. Συμμετείχε σε 
ανθρωπιστικές αποστολές από το 2005 μέχρι το 2016. 

1 Peter Redfield, 2013, Life in Crisis, The Ethical Journey of Medecins Sans Frontieres,
  University of California Press
2 Slim, Hugo. Humanitarian Ethics: A Guide to the Morality of Aid in War and Disaster (pp. 26-27). 
  Oxford University Press. 
3 Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics: Oxford University Press; 2001.

Ανθρωπιστική δράση και 
ηθικά διλήμματα 

Ηλίας Παυλόπουλος /
Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος

των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
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η χρονιά
με εικόνες

Κική Μαργαρίτη / Υπεύθυνη Τύπου

Τέσσερα στιγμιότυπα
της χρονιάς που πέρασε.
Τέσσερις φωτογραφίες
απεικονίζουν τον ανθρώπινο πόνο
σε κάποιες από τις μεγαλύτερες κρίσεις
του πλανήτη.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα μαζί με την οργάνωση SOS Mediterannee επιχειρούν κάτω από αντίξοες 
καιρικές συνθήκες να διασώσουν πρόσφυγες που διασχίζουν με μια βάρκα τη Μεσόγειο. Η βάρκα 
ξεκίνησε από τη βόρεια ακτής της Λιβύης. Η αγωνία των προσφύγων είναι ζωγραφισμένη στα πρό-
σωπά τους. 

Ο Ισμαήλ επισκέπτεται τον τάφο του φίλου και ξαδέλφου του Χουτ για να του αφήσει λίγα λουλούδια. 
Ο Χουτ σκοτώθηκε σε μία μάχη στη Ράκα 48 ώρες πριν.  

Τα υποσιτισμένα δίδυμα ηλικίας 17 
μηνών έφτασαν στο κέντρο υγείας της 
Ντιτεκεμένα με τους παππούδες τους. 
Κρύβονταν στο δάσος επί πέντε μήνες, 
όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στο χωριό 
τους. Οι γονείς τους σκοτώθηκαν και 
τα μωρά έχουν εμφανή στο σώμα τους 
τραύματα από μαχαίρι. 

Νίγηρας
Στην επαρχία Ντίφα 
του νοτιοανατολικού 
Νίγηρα που μαστίζεται 
από  τη βία της Μπόκο 
Χαράμ μια γυναίκα 
κοιτάζεται στον 
καθρέφτη. Το βλέμμα 
της γεμάτο απόγνωση. 
Έφτασε στην κλινική 
των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα για 
προγεννητική 
φροντίδα. Ο σύζυγός 
της λαμβάνει φροντίδα 
ψυχικής υγείας. 

Λαϊκή Δημοκρατία 
Κονγκό,
Κασάι
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σε πρώτο πρόσωπο /
Μπορεί ένας καλλιτέχνης να αφυπνίσει συνει-
δήσεις μέσα από τη δουλειά του;

Ναι αν είναι, καταρχήν, ο ίδιος αφυπνισμένος. Κοι-
τάξτε, ο καθένας μπορεί να συμβάλλει στην αφύ-
πνιση μέσα από τη στάση ζωής του και τη συμπε-
ριφορά του. Ο καλλιτέχνης έχει ως βήμα την τέχνη 
του πέρα από την προσωπική του θέση. Η τέχνη η 
ίδια όμως είναι αυτή που μας φέρνει πιο κοντά στη 
γνώση μιας αλήθειας που βρίσκεται κάτω από την 
επιδερμική επιφάνεια. Οι απλοί άνθρωποι το ξέ-
ρουν αυτό καλύτερα απ’ όλους.

/
Κοινωνία, Τέχνη, Ανθρωπισμός: Πώς συνδέεται 
αυτό το τρίπτυχο; Υπάρχει κοινός παρονομα-
στής;

Σε όλα αυτά υπάρχει ο Άνθρωπος. Αυτός δημιουρ-
γεί την κοινωνία, αυτός και την τέχνη. Από κει και 
πέρα προσφέρεται κάποιος, ο οποίος κοιτώντας 
πέρα από το δικό του «κέντρο», μπορεί να συμβάλ-
λει στην ισορροπία της κοινωνίας του για να μπο-
ρεί και ο ίδιος να ζει σε αρμονία με το σύνολο. 

/
Πώς αποφασίσατε να έρθετε κοντά με τους Για-
τρούς Χωρίς Σύνορα;

Από θαυμασμό σε αυτό που κάνουν. Είναι ένας 
αγώνας που με συγκινεί και με κινητοποιεί. Οι Για-
τροί Χωρίς Σύνορα πηγαίνουν πριν απ’ όλους εκεί 
που οι άνθρωποι δεν έχουν φωνή και δίνουν μάχη 
σε συνθήκες που δεν προστατεύονται από το ζε-
στό τους πάπλωμα. 

/
Αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία αποτελούν 
πηγή έμπνευσής σας; 

Πηγή έμπνευσης είναι η ίδια η ζωή. Το ευάλωτο 
κομμάτι του εαυτού μου έχει ανάγκη να εκφραστεί. 
Νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ αλλιώς δεν υπάρ-
χω. Δεν είμαι καλά όταν δεν είναι και ο άλλος. Όσο 
και να θέλω να κλείσω τα μάτια και τα αυτιά μου η 
δυσαρμονία θα εισβάλλει μέσα από τις ρωγμές της 
πραγματικότητας.

/
Με ποιο στίχο σας θα περιγράφατε την εποχή 
που ζούμε;

Τα λόγια από την Προσευχή: «Δώσ’ μου ένα σύνο-
ρο να περπατώ. Δώσ’ μου ένα όνομα να μη χαθώ. 
Δώσ’ μου ένα όνειρο να κρατηθώ. Δώσ’ μου ένα 
όραμα ν’ αντισταθώ. Δώσ’ μου ένα παιδί να εξομο-
λογηθώ. Δώσ’ μου ένα φιλί να πλύνω το κακό. Ξύ

πνησέ με το πρωί μ’ ένα σκοπό. Που να λέει χαλάλι 
στη ζωή που ζω.»

/
Πέρυσι με το «Χειρόγραφο» αφιερώσατε μία 
από τις παραστάσεις σας στις δράσεις των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα για τους πρόσφυγες. Τι ήταν 
αυτό που σας ώθησε σε αυτή την πρωτοβουλία;

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θέλουν στήριξη για να κά-
νουν έργο. Ο καθένας από εμάς μπορεί να σκεφτεί 
με ποιο τρόπο μπορεί να συμβάλλει. Και σίγουρα 
υπάρχει τρόπος, φτάνει να το αποφασίσει. Δεν 
ήταν και καμία ηρωική πράξη. Λίγο το νου σου να 
έχεις στο τι συμβαίνει δίπλα σου…

/
Ζούμε σε μια εποχή με συνθήκες ιδιαιτέρως δύ-
σκολες οι οποίες τροφοδοτούν τον φόβο. Στον 
αντίποδα, όμως, βρίσκεται το κομμάτι της αλλη-
λεγγύης. Πιστεύετε ότι η αλληλεγγύη και ο αν-
θρωπισμός μπορούν να νικήσουν τον φόβο;

Νομίζω πως ο μεγαλύτερος φόβος είναι για την 
απώλεια των κεκτημένων. Τι έχω, τι μου ανήκει και 
μετά, ποιος είμαι, πώς γίνομαι, πού πάω; Μας βά-
ζουν υπαρξιακά ερωτήματα που δεν είχαμε όταν η 
τσέπη μας δεν χώραγε πολλά, άρα η καρδιά μας 
ήταν ήσυχη. Η αλληλεγγύη ήταν δεδομένη και ευ-
τυχώς το βλέπουμε να υπάρχει ακόμη. Έχουμε 
πολλά παραδείγματα πολύ γνωστά σε όλους. Είναι 
ανάγκη ζωής. Αν καθίσουμε στο τραπέζι επτά άν-
θρωποι πρέπει να υπάρχουν επτά πιάτα. Πώς μπο-
ρείς να καταπιείς την μπουκιά σου αν το ένα είναι 
άδειο; Θα αρρωστήσεις! 

/
Τι μήνυμα θα στέλνατε σε έναν Γιατρό Χωρίς Σύ-
νορα, ο οποίος προσπαθεί να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του κάτω από εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες σε μία αποστολή;

Ένα  μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί μας θυμίζει και μας 
φανερώνει την ανισότητα, την απελπισία, την αδυ-
ναμία των ευάλωτων, αλλά και τη δύναμη αυτών που 
προσφέρονται για να μη συμβαίνουν αυτά. Είναι αυ-
τοί που «ενοχλούν» επίσης τους κρατούντες που 
είναι κυρίως οι υπεύθυνοι για όλα αυτά τα δεινά.

/
Μετά το «Χειρόγραφο» έρχεται η «Οπερέττα». 
Τελικά είναι εθιστικό το θεατρικό σανίδι;

Είναι εθιστικό να βρίσκομαι εκεί που παράγεται 
τέχνη και όπου συμβαίνει αυτό και μπορώ να είμαι 
μέρος της είμαι ευτυχής και ευγνώμων.

Κική Μαργαρίτη / Υπεύθυνη Τύπου

Καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξης.
Με φωνή, λόγο, μα πάνω από όλα με ψυχή.
Η Χάρις Αλεξίου δε χρειάζεται συστάσεις.
Έχουν μιλήσει για εκείνη τα τραγούδια και οι μουσικές της.
Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που στηρίζει το έργο
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, μιλά για τον Άνθρωπο,
τους φόβους του, την αλληλεγγύη, αλλά και για το όνειρο
που όλοι θέλουμε να κρατηθούμε από αυτό…

«Νιώθω την ανάγκη
 να μοιραστώ,
 αλλιώς δεν υπάρχω»

Χάρις Αλεξίου
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Κραυγές
από την κόλαση

της Μιανμάρ

Ροχίνγκια

επείγον
Χαμένοι σε έναν αχανή καταυλισμό

Οι Ροχίνγκια είναι πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ 
και χρόνια στο περιθώριο. Ζουν πολύ περιορισμέ-
νοι, δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν έχουν εύ-
κολη πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες, τα παιδιά 
τους δεν πηγαίνουν σχολείο.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην επαρχία Κοξ Μπαζάρ, 
όπου βρίσκεται ο προσφυγικός καταυλισμός στο 
Κουτουπαλόνγκ, έχουν καταγράψει ραγδαία αύξηση 
του αριθμού των ανθρώπων που ζητούν ιατρική φρο-
ντίδα.
Έχοντας πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικές 
υπηρεσίες στη Μιανμάρ, και μετά από ένα μακρύ και 
επικίνδυνο ταξίδι με τα πόδια στο Μπαγκλαντές, πολ-
λοί Ροχίνγκια φτάνουν με σοβαρά ιατρικά προβλήμα-
τα, όπως μολυσμένα τραύματα, οξεία διάρροια, πνευ-
μονία, υποσιτισμό, πιθανή ιλαρά ή σοβαρές επιπλοκές 
εγκυμοσύνης.
«Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς το μέγε-
θος της κρίσης, εάν δεν το δει από κοντά. Οι προσφυ-
γικές εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικά επισφαλείς. 
Μοιάζουν με αυτοσχέδια καταφύγια φτιαγμένα από 
λάσπη και πλαστικές σακούλες στερεωμένες με μπα-
μπού και είναι διασκορπισμένα κατά μήκος των μι-
κρών λόφων. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου διαθέσι-
μες υπηρεσίες και οι συνθήκες διαβίωσης των 
ανθρώπων είναι σοκαριστικές. Ολόκληρες οικογέ-
νειες ζουν μέσα στις λάσπες με ελάχιστα υπάρχο-
ντα, ευάλωτες σε επιθέσεις από ελέφαντες, ενώ 
δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, τουαλέτες, 
τροφή και υγειονομική περίθαλψη», τονίζει η 
πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Δρ. Τζοάνα 
Λιου, μετά από πρόσφατη επίσκεψή της στον κα-
ταυλισμό.
Οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες θέτουν έναν σοβα-
ρό κίνδυνο υγείας: αν εμφανιστεί μια επιδημία, οι 
συνέπειες μπορεί είναι καταστροφικές.
Η πρόσβαση σε φαγητό παραμένει σημαντικό πρό-
βλημα, καθώς πολλοί Ροχίνγκια τρώνε μόνο ένα γεύ-
μα ρυζιού τη μέρα, ενώ η απουσία δρόμων προς τους 
οικισμούς έχει ως αποτέλεσμα να μην φτάνει η βοή-
θεια σε πολλούς ανθρώπους.

Ιστορίες απόγνωσης

Από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε περιθάλψει 160 γυναί-
κες και κορίτσια που έχουν πέσει θύματα σεξουαλι-
κών επιθέσεων. To 50% αυτών είναι κάτω των 18 ετών, 
μεταξύ των οποίων και αρκετά κορίτσια που είναι μι-
κρότερα από 10 ετών.
Αναφορές φτάνουν συνεχώς στα μέλη μας για τη συ-
νεχιζόμενη βία με θύματα όσους παραμένουν παγι-
δευμένοι στην κόλαση της Μιανμάρ.
«Διαλέγουν τα όμορφα κορίτσια και τα βιάζουν, ενώ 
μερικά τα παίρνουν και στο στρατόπεδο» αφηγείται 
μία τετραμελής οικογένεια από το Μάουνγκντο.
«Οι στρατιώτες πήραν ομάδες γυναικών μέσα στα 
σπίτια και μας μαχαίρωσαν με ματσέτες. Ένας στρατι-
ώτης με μαχαίρωσε πολύ κοντά στο αιδοίο. Ένας άλ-
λος με κάρφωσε στο λαιμό. Κρατούσα το 28 ημερών 
μωρό μου στα γόνατά μου. Χτύπησαν το μωρό μου με 
κάτι βαρύ στο κεφάλι και πέθανε. Είδα το κρανίο του 
να ανοίγει» αφηγείται 25χρονη που φέρει τραύματα 
στο λαιμό και τη μέση. 
«Έχω ακούσει τις πιο τρομακτικές ιστορίες από γυ-
ναίκες που έχασαν τους άντρες τους προσπαθώντας 
να έρθουν εδώ. Περπατούν για μέρες με τα μικρά παι-
διά τους, σε πολυσύχναστους δρόμους με αυτοκίνητα 
να έρχονται και από τις δύο κατευθύνσεις. Κάποια 
παιδιά έχουν χτυπηθεί και σκοτωθεί από αυτοκίνητα. 
Μέσα σε μια στιγμή, το ασφαλές μέλλον που προσπα-
θούσαν να χτίσουν για την οικογένειά τους χάθηκε. 
Αυτό είναι τραγωδία σε ατομικό επίπεδο. Πολλαπλα-
σιάστε μια τέτοια ιστορία επί 500.000 και θα αρχίσετε 
να καταλαβαίνετε πόσο σπαρακτική είναι η κατάστα-
ση αυτή» λέει η Κέιτ Γουάιτ, συντονίστρια επείγουσας 
ιατρικής παρέμβασης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Στα μάτια τους καθρεφτίζεται η φρίκη που έζησαν 
στη Μιανμάρ. Οι περισσότεροι ήρθαν πρόσωπο με 
πρόσωπο με την πιο σκληρή μορφή βίας. Βιασμοί γυ-
ναικών μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, μαζικές 
δολοφονίες, εμπρησμοί ολόκληρων χωριών. Οι πρό-
σφυγες Ροχίνγκια - ένας λαός που επί χρόνια βρίσκε-
ται στο περιθώριο - έφτασαν στο Μπαγκλαντές, ανα-
ζητώντας ασφαλές καταφύγιο.

Από τις 25 Αυγούστου, πάνω από 647.000 Ροχίνγκια 
εγκατέλειψαν τη Μιανμάρ, μετά από μια εκτεταμένη 
εκστρατεία βίας από το στρατό της χώρας. Διέσχισαν 
με τα πόδια τα σύνορα στο Μπαγκλαντές, φτάνοντας 
στο Κουτουπαλόνγκ, τον μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή 
προσφυγικό καταυλισμό.
Πρόκειται για την πιο μαζική μετακίνηση ανθρώπων 
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, η οποία συμβαί-
νει μετά από χρόνια βίας κατά των Ροχίνγκια της πο-
λιτείας Ρακίν της Μιανμάρ.

Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποίησαν οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε καταυλισμούς προσφύ-
γων στο Μπανγκλαντές, τουλάχιστον 9.000 Ροχίν-
γκια πέθαναν στην πολιτεία Ρακίν της Μιανμάρ 
από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου. 
Καθώς το 71,7% των θανάτων που αναφέρθηκαν 
οφείλεται σε βία, αυτό σημαίνει ότι έχουν σκοτω-
θεί τουλάχιστον 6.700 Ροχίνγκια με τους πιο συ-
ντηρητικούς υπολογισμούς, συμπεριλαμβανομέ-
νων τουλάχιστον 730 παιδιών κάτω των 5 ετών.

 «Οι άνθρωποι φτάνουν σε τραγική κατάσταση. Κά-
ποιοι από αυτούς είπαν ότι οι στρατιώτες τούς έκλει-
σαν σε σπίτια στα οποία έβαλαν φωτιά. Περιθάλψαμε 
ασυνόδευτα παιδιά που είχαν χάσει την οικογένειά 
τους. Μια γυναίκα έφερε ένα μικροσκοπικό νεογνό 
που το βρήκε στο χορτάρι στα σύνορα. Τώρα φροντί-
ζει κι αυτό πέρα από τα δικά της παιδιά» λέει ο Κον-
σταντίν Χάνκε από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Κική Μαργαρίτη / Υπεύθυνη Τύπου
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Λία Μότσκα, μαία:
«Οι Ροχίνγκια μού ράγισαν την καρδιά»

Η Λία Μότσκα, μαία στους Για-
τρούς Χωρίς Σύνορα, βρέθηκε δί-
πλα στους Ροχίνγκια στο Μπα-
γκλαντές για περίπου ένα μήνα. 
«Ραγίζει η καρδιά σου με αυτό 
που βλέπεις» αναφέρει. 
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. 
Εργάζομαι στους Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα από το 2012 σε επείγου-
σες αποστολές. Αυτό που συνά-
ντησα στο Μπαγκλαντές με τους 
Ροχίνγκια είναι πρωτοφανές. Εί-
ναι πολύ μαζική η μετακίνηση 
των προσφύγων από τη Μιανμάρ. 
Και οι συνθήκες εκεί είναι ιδιαι-
τέρως δύσκολες. Συνήθως οι κα-
ταυλισμοί είναι επίπεδοι. Εκεί 

υπάρχουν λοφίσκοι. Από τη μία άκρη του καταυλισμού μέχρι την άλλη 
είναι μιάμιση ώρα περπάτημα. Ακόμη κι εμείς δυσκολευόμασταν να 
έχουμε πρόσβαση σε όλο τον καταυλισμό. 
Οι περισσότερες έγκυες που έφτασαν στο Μπαγκλαντές δεν είχαν καμία 
ιατρική παρακολούθηση στη Μιανμάρ. Στις 10 γυναίκες οι 9 είχαν βαριά 
αναιμία. Γυναίκες σε τελειόμηνες κυήσεις ζύγιζαν από 37 έως 42 κιλά! 
Είχαμε επίσης και πολλούς θανάτους σε νεογνά.
Μία μέρα ήρθε η μητέρα μιας κοπέλας που ήταν σε τοκετό. Επί δυο 
ημέρες προσπαθούσε να γεννήσει μέσα στη σκηνή και δεν μπορούσε. 
Μάθανε ότι υπάρχει κάποια μαία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα εκεί. Μπήκε 
μέσα στο ιατρείο και με ικέτευσε να πάω στη σκηνή να εξετάσω την 
κόρη της. Εγώ επέμενα ότι πρέπει να φέρει την κοπέλα σε μένα διότι αν 
έβρισκα κάτι επείγον δεν θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω μέσα στη 
σκηνή. Τελικά το ύφος της και η γλυκύτητά της με έπεισαν να πάω. Μέσα 
στη σκηνή ήταν άλλες τέσσερις γυναίκες. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς 
ένιωσα. Η καλοσύνη τους, η απλότητά τους… Η κοπέλα με άφησε να την 
εξετάσω, χαλάρωσε το σώμα της. Τελικά ήταν σε δυστοκία τοκετού και 
δεν μπορούσε να γεννήσει στη σκηνή. Τους είπα ότι θα πρέπει να τη 
μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Με εμπιστεύτηκαν και τη μεταφέραμε 
στην κλινική μας. Έγινε καισαρική τομή και μετά μου έφεραν να δω το 
μωρό. Ήταν η πρώτη φορά που έβγαλα φωτογραφία. Γενικά δεν μου 
αρέσει να φωτογραφίζω τον πόνο των άλλων. Παρακάλεσα τη μητέρα να 
βγάλουμε μια φωτογραφία με το μωρό της. Εκείνη μου είπε ότι θα του 
δώσουν το όνομά μου…» περιγράφει συγκινημένη.
Αυτό που κράτησε η Λία Μότσκα φεύγοντας από τον προσφυγικό καταυ-
λισμό του Μπαγκλαντές είναι η αξιοπρέπεια και η ευγένεια ενός λαού 
που κατάφερε να ξεφύγει από τη φρίκη της Μιανμάρ.
«Είναι ένας πολύ αγαπητός και αξιοπρεπής λαός. Και δεν το λέω επειδή 
λυπάμαι για αυτά που περνούν. Με αντιμετώπισαν όλοι με μεγάλη ευγέ-
νεια. Παρά τη θλίψη που σου δημιουργεί ο καταυλισμός όταν μπαίνεις 
μέσα, οι άνθρωποι σε γεμίζουν με αγάπη. Προσπαθούν  να ξαναχτίσουν 
τις σκηνές τους, να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους. Αισθανόμουν γαλήνη 
όταν τους μιλούσα» τονίζει.

647.000 πρόσφυγες 
Ροχίνγκια έχουν φτάσει 
στο Μπαγκλαντές από τις 
25 Αυγούστου.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
έχουμε περιθάλψει 
περισσότερους από 
142.980 Ροχίνγκια 
ασθενείς.

Τουλάχιστον 160 
γυναίκες και κορίτσια, 
θύματα σεξουαλικής βίας 
περιθάλψαμε οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα από τις 25 
Αυγούστου έως τις αρχές 
Δεκεμβρίου.

Πάνω από 480 μωρά 
μεταφέρθηκαν για 
περίθαλψη στις 
εγκαταστάσεις των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Πάνω από 3.110 ασθενείς 
νοσηλεύονται σε κλινικές 
των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα.Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, χάρη σε εσάς, βρίσκονται στο πλευ-

ρό των Ροχίνγκια που ζουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες στο Μπαγκλαντές. Η υποστήριξή σας μας είναι απα-
ραίτητη για να συνεχίσουμε.

από τη διάγνωση
στη θεραπεία

Θεραπεία
Η πανώλη είναι ιάσιμη και οι ασθενείς 
έχουν 100% πιθανότητα να αναρρώσουν 
πλήρως αν ξεκινήσουν θεραπεία εγκαίρως. 
Τα αντιβιοτικά είναι πολύ αποτελεσματικά 
κατά του πανωλικού βακτηρίου.
Επιπλέον, όσοι κινδυνεύουν να μολυνθούν 
μπορούν να λάβουν χημειοπροφύλαξη 
ώστε να μην νοσήσουν. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, από την
1η Αυγούστου μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2017 
καταγράφηκαν στη Μαδαγασκάρη 2.348 
κρούσματα πανώλης και 202 θάνατοι.

Απόστολος Βεΐζης /
Γιατρός

Τοπική λεμφαδενίτιδα
(βουβωνική πανώλη) 

Σηψαιμία χωρίς εμφανή λεμφαδενίτιδα 
(σηψαιμική πανώλη) 

Πνευμονική πανώλη 

Φαρυγγίτιδα και τραχηλική λεμφαδενίτιδα 

Η σηψαιμική και η πνευμονική μορφή
είναι πάντα θανατηφόρες εάν η θεραπευτική 
αγωγή δεν είναι ταχύτατα αποτελεσματική.

πυρετός

ρίγη

κεφαλαλγία

κακουχία

βαριά γενική κατάσταση

λευκοκυττάρωση 

Μορφές

Η νόσος μεταδίδεται στον άνθρωπο 
από το τσίμπημα ψύλλων που 
παρασιτούν σε άρρωστο μαύρο 
αρουραίο. Μεταδίδεται εύκολα 
και γρήγορα με άμεση ή έμμεση 
επαφή, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
πνευμονικής εντόπισης, οπότε 
μεταδίδεται ακόμα και με τα 
σταγονίδια. 

Μετάδοση Συμπτώματα

40oC

Η πανώλη ή πανούκλα είναι οξεία λοιμώδης νό-
σος που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia 
pestis (βάκιλος του Γερσίν) και ανήκει στις πέντε 
σοβαρότερες μεταδιδόμενες ασθένειες.
Η πανώλη είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Όταν 
ο Θουκυδίδης αναφέρεται στον λοιμό των Αθηνών 
πιθανώς να εννοεί την πανώλη. Σήμερα, ενδημικές 
εστίες εντοπίζονται κυρίως στην Ασία, την Αφρι-
κή και τη Νότια Αμερική.  

Πανώλη ή Πανούκλα

©
 P

au
la

 B
ro

ns
te

in
/G

et
ty

 Im
ag

es



14 15

«Από παιδί ήθελα να γίνω γιατρός και 
να βοηθάω τους ανθρώπους. Πάντοτε 
έπαιρνα μεγάλη ικανοποίηση προσφέ-
ροντας, όντας χρήσιμος για τον συ-
νάνθρωπο που βρίσκεται σε δύσκολη 
θέση. Συνεπώς, οι Γιατροί Χωρίς Σύνο-
ρα για εμένα ήταν ένα παιδικό όνειρο 
που αναπόφευκτα έγινε πραγματικότη-
τα. Ο γιατρός οφείλει να είναι αλληλέγ-
γυος και ανθρωπιστής. Πέρα από αυτό, 
έχω κι ένα επιπλέον σκεπτικό. Αν δεν 
πας να βοηθήσεις εσύ, εγώ, ο διπλανός 
μου, τότε δεν θα πάει κανείς. Οι ίδιοι 
οφείλουμε να γίνουμε το παράδειγμα 
για το σύνολο. 

Από την άλλη μεριά, όσοι παίρνουν 
μέρος στις αποστολές των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα γίνονται κάτι παραπά-
νω από απλοί γιατροί. Πρώτα από όλα 
είναι οι συνεχείς εκπαιδεύσεις σε ένα 
ευρύ φάσμα ιατρικών προβλημάτων. 
Κατόπιν έχει να κάνει με τα διαφορε-
τικά περιβάλλοντα που καλούμαστε να 
εργαστούμε. Έχω βρεθεί σε εμπόλεμες 
ζώνες στη Συρία, την Υεμένη, τη Νι-
γηρία, το Νότιο Σουδάν, τη Λιβύη και 
την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. 
Εκεί ουσιαστικά ήρθα αντιμέτωπος με 

οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί σε 
έναν πόλεμο. Από κρανιοτομές σε παιδιά 14 ετών που 
δέχθηκαν σφαίρες, μεταμοσχεύσεις δέρματος από 
το πόδι στο χέρι για να κλείσω τραύμα από σφαίρα, 
καισαρικές και γέννες μέχρι υποστήριξη σε εγκαύ-
ματα και ορθοπεδικά προβλήματα. Στον πόλεμο δεν 
μπορείς να στείλεις έναν ασθενή σε άλλον γιατρό, 
επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει άλλος γιατρός. Εί-
σαι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσεις μόνος σου 
όποιο πρόβλημα υπάρχει.

Επίσης στον πόλεμο δεν υπάρχει ωράριο για τον για-
τρό. Μάλιστα, κάνει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Ξέρει 
ότι δεν έχει πολύ χρόνο, καθώς οι βόμβες που πέ-
φτουν έξω σύντομα θα φέρουν νέους βαριά τραυμα-
τισμένους στο νοσοκομείο.
Στη Συρία μέσα σε διάρκεια ενάμιση μήνα, πραγμα-
τοποιήσαμε περισσότερα από 85 χειρουργεία, εκ των 
οποίων η πλειοψηφία αφορούσε σε σοβαρές χει-
ρουργικές επεμβάσεις. Είχαμε μετατρέψει ένα παλιό 
σχολείο σε χειρουργείο και χειρουργική κλινική. Οι 
συνθήκες ήταν εξαιρετικά δυσχερείς. Το μέτωπο του 
πολέμου ήταν στα 10-12 χιλιόμετρα, ενώ έπεφταν βόμ-
βες μέσα στην πόλη. Έφτασα να δουλεύω 18 ώρες 
συνεχόμενες πάνω από τραυματίες. Δεν νιώθεις 
κουρασμένος, επειδή υπερεκκρίνεται αδρεναλίνη. 
Όταν βρίσκεις χρόνο, απλώς κλείνεις τα μάτια, για 
να κοιμηθείς δύο-τρεις ώρες. Είναι απίστευτα κου-
ραστικό και γι’ αυτό και οι αποστολές των χειρουρ-
γών διαρκούν περίπου δύο με τρεις μήνες.
Ο φόβος είναι πάντα παρών. Υποβόσκει σε κάθε μας 
κίνηση. Έχεις όμως εμπιστοσύνη στην Οργάνωση, 
καθώς είμαστε πολύ αυστηροί με τα μέτρα ασφα-
λείας που λαμβάνονται για την προστασία των ασθε-
νών και τη δική μας. Ωστόσο, τα πάντα μπορούν να 
συμβούν. Στην πρώτη μου αποστολή στη Νιγηρία το 
2008, άκουσα για πρώτη φορά πυροβολισμούς έξω 
από το σπίτι που μέναμε. Στις επόμενες αποστολές 
έμαθα να χειρουργώ ακούγοντας τις ερπύστριες 
των τανκς και τους βομβαρδισμούς των αερο-
πλάνων. Κρατούσα το μυαλό μου συγκεντρωμένο 
στον ασθενή μου. Ήξερα ότι έπρεπε να τον σώσω 
και μάλιστα γρήγορα, επειδή πάντα υπάρχει επό-
μενος. 

Όταν ήμουν στη Συρία δύο πύραυλοι έσκασαν σε 
απόσταση 800 μέτρων - το περιθώριο αστοχίας τους 
είναι 1.300 μέτρα, που σημαίνει ότι ήμασταν μέσα 
στην ακτίνα τους. Εκείνη τη φορά το νοσοκομείο τη 
γλίτωσε, όμως μετά την αποχώρησή μας, το νοσοκο-
μείο βομβαρδίστηκε.

Στην Υεμένη αναγκαστήκαμε να εκκενώσουμε το νο-
σοκομείο μας και να εγκαταλείψουμε τη χώρα όταν 
ο εμφύλιος προκάλεσε την κατάρρευση της χώρας. 
Οι βόμβες έπεφταν στα 300 μέτρα. Ξέσπασαν ανατα-

ραχές μέσα στην πόλη και επικράτησε χάος. Το ίδιο 
έγινε και την επόμενη φορά που πήγα στην Υεμένη, 
το 2014. Έχουν χτυπηθεί πλέον πολλά νοσοκομεία 
μας στη χώρα. Κανείς δεν είναι προστατευμένος σε 
τέτοιες καταστάσεις. Αυτό που σε τρομάζει είναι ότι 
πλέον δεν κινδυνεύεις από μία αδέσποτη σφαίρα, 
αλλά ότι συνειδητά στοχεύουν και εσένα ως γιατρό.
Ωστόσο, στο τέλος, ο φόβος και η κούραση πάντοτε 
υπερνικούνται από τα θετικά συναισθήματα που σου 
δημιουργούνται στις αποστολές, τα οποία είναι πάρα 
πολύ έντονα. Νιώθω απέραντη χαρά όταν έχουν 
πάει καλά τα χειρουργεία, ακόμα και μετά από μία 
έντονη και κουραστική μέρα. Νιώθω δέος απέ-
ναντι στην ανθρώπινη φύση που βρίσκει το κου-
ράγιο στις πιο αντίξοες συνθήκες και προσπαθεί 
να επιβιώσει με αξιοπρέπεια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ 
όταν σε αποστολή στα Δωδεκάνησα συνάντησα έναν 
27χρονο άνδρα από τη Συρία ο οποίος είχε υποστεί 
ακρωτηριασμό στο ένα του πόδι εξαιτίας του πο-
λέμου. Τον κουβαλούσε στην πλάτη του ο αδερφός 
του επί χιλιάδες χιλιόμετρα. Στόχος τους ήταν να 
φτάσουν στη Γερμανία και όνειρο του νεαρού άνδρα 
ήταν να βάλει ένα τεχνητό μέλος για να περπατήσει 
ξανά. Να ξαναζήσει.

Αρκετές φορές όμως, με πιάνει και λύπη, έχοντας δει 
μικρά παιδιά με εγκαύματα ή όταν συνειδητοποιώ 
ότι δεν μπορώ να βοηθήσω περισσότερο. Υπάρχουν 
τόσες πολλές ανάγκες, οι οποίες απαιτούν πολύ 
περισσότερους ανθρώπινους και υλικούς πόρους. 
Παράλληλα σκέφτομαι ότι η βοήθεια που παρέ-
χουμε είναι πάντοτε σημαντική καθώς η αξία της 
ανθρώπινης ζωής, που κάθε φορά καταφέρνουμε 
να σώσουμε, είναι πραγματικά ανεκτίμητη.

μαρτυρία Δημήτρης Γιαννούσης /
χειρουργός των Γιατρών Χωρίς 

Σύνορα σε εμπόλεμες ζώνες 

«Ο γιατρός οφείλει να είναι
αλληλέγγυος
και ανθρωπιστής»
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νέα χωρίς σύνορα

Δρομείς Χωρίς Σύνορα
για ακόμη μια χρονιά! 

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, 470 δρομείς αγωνίστη-
καν με τα χρώματα των Δρομέων Χωρίς Σύνορα, 
ενισχύοντας την προσπάθειά μας να προσφέρουμε 
εμβόλια κατά της ιλαράς σε όσα παιδιά τα χρειάζο-
νται ανά τον κόσμο. Ευχαριστούμε θερμά τους δρο-
μείς μας για την πολύτιμη βοήθεια, τον ΣΕΓΑΣ για 
τη συμμετοχή μας και το Sponsor´s Village για τη 
φιλοξενία του περιπτέρου μας. Ευχαριστούμε επί-
σης τις εταιρίες και τους συλλόγους που έτρεξαν 
μαζί μας: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σύλλογος Προ-
σωπικού Alpha Bank, Ecolab, Mellon, Vodafone κα-
θώς και τα σχολεία Byron College & ISA. 

H Βανέσα Ρεντγκρέιβ
ξανά στο πλευρό μας

Σε μια βραδιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, η πρώτη 
σκηνοθετική δουλειά της γνωστής ηθοποιού Βανέ-
σα Ρεντγκρέιβ με τίτλο «Sea Sorrow» («Τα Δεινά 
της Θάλασσας») και θέμα το προσφυγικό και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, παρουσιάστηκε στο Μέ-
γαρο Μουσικής Αθηνών. Η προβολή έγινε στις 22 
Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του 23ου Διεθνούς Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρε-
μιέρας. Μέρος των εσόδων της βραδιάς ενίσχυσε 
το ανθρωπιστικό μας έργο, ενώ ακολούθησε συζή-
τηση παρουσία της Βανέσα Ρεντγκρέιβ, της Μιμής 
Ντενίση και του Γενικού Διευθυντή των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα, Ηλία Παυλόπουλου.
Η κορυφαία ηθοποιός δήλωσε πως οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα «είναι η γραμμή της ζωής, είναι το κόκκινο 
νήμα για να βγούμε από τον λαβύρινθο που είναι 
η σύγχρονη Ευρώπη». Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα 
για τα θερμά της λόγια, όπως και τη Μιμή Ντενίση 
για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή της. Ευχαριστούμε 
επίσης τις Νύχτες Πρεμιέρας και το Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών για τη διοργάνωση και τη φιλοξενία.

Οι Εκδόσεις Ψυχογιός
βρίσκονται στο πλευρό
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Οι Εκδόσεις Ψυχογιός φέρνουν τους πελάτες τους 
στο πλευρό των ασθενών μας, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να υποστηρίξουν την Οργάνωση μέσα 
από τις αγορές τους. Όταν κάποιος κάνει μια αγο-
ρά μέσω του e-shop της εταιρίας, www.psichogios.
gr, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ένα επιπλέον 
ποσό της επιλογής του, στο σύνολο του λογαρια-
σμού του, για να στηρίξει τη δράση μας.
Ευχαριστούμε πολύ τις Εκδόσεις Ψυχογιός για αυτή 
την πρωτοβουλία.

Εκπαίδευση σε θέματα
επικοινωνίας από
το Ant1 Media Lab

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ant1 Media Lab 
και προσωπικά τον δημοσιογράφο Νικόλα Βαφειά-
δη, την επικοινωνιολόγο Κατερίνα Γκαγκάκη και τη 
Διευθύντρια της Σχολής Δημοσιογραφίας του ANT1 
Βασιλική Κωστούρου για την ευγενική χορηγία της 
εκπαίδευσης του προσωπικού μας σε θέματα επι-
κοινωνίας και εκπροσώπησης σε ΜΜΕ

/ Στα ιδρύματα:
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και 
Stelios Philanthropic Foundation για την εμπιστο-
σύνη τους στο έργο μας και για την πολύ σημαντική 
υποστήριξη των προγραμμάτων μας στην Ελλάδα

/Στην BETA CAE Systems Α.Ε., και την Παυλίδης Α.Ε. 
Μάρμαρα – Γρανίτες για τη σταθερή τους παρουσία 
στο πλευρό των ανθρώπων που περιθάλπουμε

/ Στην εταιρία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στον Όμιλο Εταιριών 
Goldair για την έμπρακτη υποστήριξη της δράσης 
μας στην Ελλάδα και σε όλο το κόσμο

/ Στην AEGEAN για τη σημαντική συνεισφορά της με 
τη χορηγία εισιτηρίων για τις ανάγκες μετακίνησης 
των εργαζομένων μας στο πλαίσιο υλοποίησης των 
προγραμμάτων μας στην Ελλάδα

/ Στην εταιρία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και τον Όμιλο 
Alpha Bank για τη χρόνια στήριξη και παρουσία τους 
στο πλευρό μας

/ Στις εταιρίες MTN Cyprus, Sea World Management 
& Trading Inc. και Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ για την 
πολύ σημαντική υποστήριξη των ασθενών μας σε 
όλο τον κόσμο

/ Στις εταιρίες Grivallia A.E., Interamerican, Diana 
Shipping Services S.A. και Εθνική Τράπεζα Α.Ε., για 
την πολύ σημαντική στήριξη της δράση μας

/ Στα εμπορικά κέντρα River West, Avenue, Golden 
Hall για τη φιλοξενία της ομάδας του Face to Face

/ Στα Μέσα: Health Daily, Daily Fax, csrindex.gr, 
Ασφαλιστική Αγορά, Ασφαλιστικό Marketing, 
Direction, Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, Εφημερίδα Συντακτών, Lifo, Το Ποντίκι, Αυγή, 
Athens Voice, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος, Ναυ-
τεμπορική, Τα Νέα, Μακεδονία, Free Sunday, 
Documento, Athinorama, City Life, Τηλεθεατής, Τη-
λέραμα, 7Μέρες TV, 4Τροχοί, YouWeekly, SportDay, 
OnBlue, Hot Dog, koutipandoras.gr, Πυροσβεστική 
Επιθεώρηση, Αστυνομική Ανασκόπηση για τη δωρε-
άν φιλοξενία διαφημιστικού υλικού

/ Στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., Ο.Σ.Υ. Α.Ε., POLITIS GROUP / MASTER 
MEDIA SYSTEM S.A. και INTERBUS Α.Ε. για την υπο-
στήριξή τους στη χριστουγεννιάτικη καμπάνια μας

/ Στα σχολεία: 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, International 
School of Athens, Κακαδιάρης-Ελληνοαγγλική Αγω-
γή, 120ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Νέα Γενιά Ζηρί-
δη, 11o ΓΕΛ Ηρακλείου, Εκπαιδευτήρια Γιαννημάρα, 
Σχολή Χατζήβεη

/ Στο Politia Tennis Club για τη συμμετοχή μας στη 
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργάνωσαν

/ Στην Άννα Αργυράκη και στο Aegean College για 
την παρουσία μας σε έκθεση ζωγραφικής 

/ Στις οικογένειες των: Καλομοίρας Κρητικού, Σταύ-
ρου Κανκαρίδη, Μαρίας Ρώσση, Ελένης Ζαρωτιάδου, 
Θεοδώρας Λάκκα Χατζηιωάννου, Βασιλικής Τσα-
μουργκέλη, Παναγιώτη Παλαμίδη, Ιωάννη Μινάρδου, 
Ουρανίας Σβάρνα, Αναστασίας Κατσούνη, Ευαγγελί-
ας Ασλάνογλου, Βασιλικής Ζάνου, Κωνσταντίνου Αγ-
γελάκη, Άρτεμις Δήμου, Μιχάλη Μισεγιάννη, Μαρίας 
Κωνσταντινίδου, Αικατερίνης Μπολιδάκη, Μαρίας 
Κολίτσου, Μαρίας Σανιδά, Μιχάλη Μοσχόπουλου, οι 
οποίες τη δύσκολη ώρα της απώλειας των δικών τους 
ανθρώπων ζήτησαν, αντί στεφάνων, οι δωρεές να δι-
ατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Ένα μεγάλο ευχαριστώ
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σας χρειαζόμαστε 
δίπλα μας

ΕτΑΙΡΙΕΣ ΥπΟΣτηΡΙκτΕΣ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιδιώκουμε τη 
συνεργασία με εταιρίες, οι οποίες επιθυ-

μούν, μέσα από τα προγράμματα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, να υποστηρίξουν το 

έργο μας. Eνδεικτικές μορφές συνεργασίας  
είναι η δωρεά μέρους των εσόδων από την 

προώθηση προϊόντων, η πάγια ή εφάπαξ 
οικονομική υποστήριξη των προγραμμάτων 
μας, οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης των 

εργαζομένων, πελατών και συνεργατών της 
εταιρίας προκειμένου να γίνουν υποστηρι-

κτές μας ή η ένθεση/διανομή επικοινωνια-
κού υλικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να δια-
μορφώσουμε το ιδανικό πλαίσιο συνεργα-
σίας (Υπεύθυνος Εταιρικών Συνεργασιών, 

210 5 200 500, corpfr@athens.msf.org)

ΜΥΣτηΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
(ΓΑΜΟΣ - ΒΑπτΙΣη)

Μοιραστείτε τη χαρά μιας από τις πιο προ-
σωπικές στιγμές της ζωής σας,

όπως είναι ένας γάμος ή μια βάπτιση,
ενισχύοντας το έργο μας. 

Μπορείτε να το κάνετε δωρίζοντας ένα ποσό 
της επιλογής σας αντί προσκλητηρίων ή 

μπομπονιέρων ή ζητώντας από τους καλε-
σμένους αντί δώρου γάμου ή βάπτισης

να κάνουν  μια δωρεά στους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. 

Εναλλακτικά μπορείτε και εσείς αντί δώρου 
γάμου ή βάπτισης να δωρίσετε το αντίστοιχο 

ποσό  στην οργάνωσή μας. 
Για πληροφορίες: 210 5 200 500 (εσωτ. 106).

κληΡΟδΟτηΜΑ
ΓΙΑ τΟ ΜΕλλΟΝ

Ακολουθήστε το παράδειγμα δεκάδων ανθρώ-
πων που τα τελευταία χρόνια έχουν συμπεριλά-

βει τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στη διαθήκη 
τους και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να 

παρέχουμε ιατρική βοήθεια σε αυτούς που την 
έχουν ανάγκη. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε στο 210 5 200 500 (εσωτ. 105).

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι 
κάνουν μία δωρεά εις μνήμην

κάποιου αγαπημένου τους προσώπου

ΣτΑΘΕΡΟΣ ΥπΟΣτηΡΙκτηΣ
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε φυσικές καταστροφές, 
σε ένοπλες συγκρούσεις, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρεμ-
βαίνουμε σε 24-48 ώρες. Μέσω της σταθερής υποστήριξης 
έχουμε εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους και μπορούμε 
να βρεθούμε άμεσα κοντά στους συνανθρώπους μας που κιν-
δυνεύουν. Εσείς, απλά, επιλέγετε τη συχνότητα και το ποσό με 
το οποίο θέλετε να μας στηρίζετε σε σταθερή βάση, είτε μέσω 
πάγιας τραπεζικής εντολής, είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστι-
κής κάρτας, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεστε το ταχυδρο-
μείο ή την τράπεζα.
Για να γίνετε Σταθερός Υποστηρικτής επισκεφθείτε το
www.msf.gr ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Δωρητών 
στο 210 5 200 500. 

ΕφΑπΑξ δΩΡΕΑ
Ακόμα κι ένα μικρό ποσό μπορεί να κάνει τη διαφορά 
στη ζωή των ανθρώπων που περιθάλπουμε. Γίνετε και εσείς 
μέρος της αλυσίδας που σώζει ανθρώπινες ζωές.
Μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας:
• Με οποιαδήπτε Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα
     ή μέσω paypal
• Μέσω web banking ή μέσω τράπεζας στους παρακάτω 

λογαριασμούς σημειώνοντας τον κωδικό δωρητή:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN GR 3601 1008 0000 0008 0480 84795
ALPHA BANK
IBAN GR09 0140 1040 1040 0278 6014 420
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN GR96 0172 0110 0050 1101 3626 464
EUROBANK
IBAN GR50 0260 2150 0004 1010 0065 050

• Συμπληρώντας την ταχυπληρωμή που εσωκλείεται και κατα-
θέτοντας στα ΕΛΤΑ το ποσό που επιθυμείτε

• Εξαργυρώνοντας πόντους των καρτών Alpha Bank μέσω 
του Πρόγραμματος Επιβραβεύσεως Συναλλαγών. Για τις 
κάρτες Bonus και American Express επικοινωνήστε στο 
2103260000 και για τις κάρτες από τη Χρυσή Βίζα στο

     801 111 2004. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 
στο https://msf.gr/node/3838 

Για να κάνετε μια δωρεά επισκεφθείτε τo www.msf.gr ή 
επικοινωνήστε με το τμήμα Δωρητών στο 210 5 200 500. 

δΩΡΑ πΟΥ ΣΩζΟΥΝ ζΩΕΣ
Χαρίστε δώρα που σώζουν ζωές. 
Μέσω του www.msfgifts.gr και των επιλογών PAYPAL 
και VIVAPAYMENTS κάντε ένα εικονικό δώρο (κουνουπιέρα, 
εμβόλιο, θεραπευτική τροφή) σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. 
Ο παραλήπτης θα λάβει μία ηλεκτρονική κάρτα που θα  τον 
ενημερώνει για το δώρο που έχει γίνει στο όνομά του.
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Υεμένη

Η αιματηρή σύρραξη έχει περιορίσει την 
πρόσβαση των κατοίκων στην ιατρική πε-
ρίθαλψη. Εκατοντάδες δομές υγείας έκλει-
σαν, υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν 
ολοσχερώς. Εκατομμύρια κάτοικοι της Υε-
μένης έχουν εκτοπιστεί και δεν έχουν 
πρόσβαση σε βασικά αγαθά, επαρκή σίτι-
ση και ασφαλές νερό. Αποτέλεσμα αυτής 
της κατάστασης ήταν μια μεγάλη επιδημία 
χολέρας που ξέσπασε το καλοκαίρι. Οι Για-
τροί Χωρίς Σύνορα περιθάλψαμε περισσό-
τερους από 100.000 ασθενείς, οι οποίοι 
δεν θα έβρισκαν περίθαλψη καθώς η χώρα 
έχει καταρρεύσει από τον πόλεμο. Αυτή τη 
στιγμή ομάδες μας εργάζονται σε 13 νοσο-
κομεία και κέντρα υγείας στην Υεμένη και 
υποστηρίζουν περισσότερα από 18 νοσο-
κομεία και κέντρα υγείας σε 11 επαρχίες. 

Ελλάδα

Έκκληση για τη μεταφορά αιτούντων άσυ-
λο από τα νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα 
απηύθυναν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τον 
Οκτώβριο, καθώς ο αριθμός των ανθρώπων 
που διαμένουν στα κέντρα υποδοχής των 
νησιών υπερβαίνει κατά πολύ την προβλε-
πόμενη χωρητικότητά τους. Επιπλέον, 
μέσα στον χειμώνα οι συνθήκες διαμονής 
δεν εξασφαλίζουν την υγεία και την αξιο-
πρέπεια των αιτούντων άσυλο, ενώ τα 
στοιχεία από τις επισκέψεις ασθενών στις 
δομές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα δείχνουν 
ότι οι άνθρωποι στα νησιά είναι εξαιρετικά 
ευάλωτοι. Τον Δεκέμβριο στη Λέσβο ξεκι-
νήσαμε ειδική παρέμβαση για μικρά παι-
διά και έγκυες γυναίκες με κινητή μονάδα 
έξω από τη Μόρια. Στην κλινική ψυχικής 
υγείας μας στη Μυτιλήνη δεχόμαστε καθη-
μερινά κατά μέσο όρο 10 ασθενείς με σο-
βαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Παναγιώτης Φραντζής /
Υπεύθυνος Ψηφιακής Επικοινωνίας

Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό

Στην περιοχή του Κασάι, στη Λαϊκή Δημο-
κρατία του Κονγκό, μετά από ένα μεγάλο 
κύμα βίας, οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέ-
φουν στα σπίτια τους. Για μήνες κρύβονταν 
στα γύρω δάση χωρίς φαγητό και εκτεθει-
μένοι σε ασθένειες. Οι ομάδες των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα διαπιστώνουν εκτεταμένο 
υποσιτισμό στα παιδιά της περιοχής. Σχε-
δόν 1.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών 
έχουν λάβει περίθαλψη. Σε πολλές περιο-
χές ο οξύς υποσιτισμός φτάνει το ποσοστό 
του 10%. Οι κινητές ιατρικές ομάδες των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα επισκέπτονται χω-
ριά της επαρχίας Κασάι για να περιθάλ-
ψουν ανθρώπους που χρειάζονται ιατρική 
φροντίδα.

Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία 

Αντιμέτωπη με σοβαρή ανθρωπιστική κρί-
ση βρίσκεται η χώρα εξαιτίας της πολιτικής 
αστάθειας και των βίαιων συγκρούσεων οι 
οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους 
από 600.000 ανθρώπους να εκτοπιστούν 
μέσα στη χώρα και περίπου 60.000 να πε-
ράσουν τα σύνορα της Λ.Δ. του Κονγκό.
Από τις αρχές του 2017, καθώς η ένοπλη 
σύρραξη κλιμακώθηκε, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα αναγκαστήκαμε να μετατρέψουμε 
τα 4 από τα 16 ιατρικά προγράμματα που 
κάλυπταν τις ανάγκες του γενικού πληθυ-
σμού, σε επείγουσα παρέμβαση για τους 
ανθρώπους που επηρεάζονται από την ένο-
πλη σύγκρουση. 

συμβαίνει
στον κόσμο



Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins 
Sans Frontières/MSF) είναι μια διεθνής, 
ανεξάρτητη ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση. 
Τα μέλη της είναι κυρίως γιατροί και 
εργαζόμενοι του χώρου της υγείας, και είναι 
επίσης ανοικτή και σε άλλους επαγγελματίες 
που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη 
των σκοπών της. Όλα τα μέλη δεσμεύονται 
από τις παρακάτω αρχές:

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν τη 
βοήθειά τους σε πληθυσμούς που βρίσκονται 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε θύματα 
βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων 
συγκρούσεων, χωρίς καμία φυλετική, 
θρησκευτική, φιλοσοφική ή πολιτική 
διάκριση.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργάζονται με 
ουδετερότητα και αμεροληψία στο όνομα 
της παγκόσμιας ιατρικής ηθικής και του 
δικαιώματος στην ανθρωπιστική βοήθεια, 
διεκδικώντας την πλήρη και απόλυτη 
ελευθερία στην άσκηση των δραστηριοτήτων 
τους.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι υποχρεωμένοι 
να σέβονται τις δεοντολογικές αρχές του 
επαγγέλματός τους και να διατηρούν 
την πλήρη ανεξαρτησία τους απέναντι 
σε οποιαδήποτε πολιτική, οικονομική ή 
θρησκευτική δύναμη.

Εθελοντές οι ίδιοι, μετρούν τους κινδύνους 
των αποστολών που θα φέρουν εις πέρας και 
δεν διεκδικούν για τους εαυτούς τους καμία 
άλλη ανταμοιβή πέραν αυτής που η οργάνωση 
είναι σε θέση να τους προσφέρει.


