
Άνθρωποι που δραπετεύουν από τον κλοιό του πολέμου, 
αναζητώντας την ελπίδα ότι μπορεί και να σωθούν... 
Υποσιτισμένα παιδιά που πασχίζουν να επιβιώσουν χωρίς 
επαρκή και κατάλληλη τροφή. Ασθενείς με HIV/AIDS που 
περιμένουν τη θεραπεία που θα τους χαρίσει πίσω τη ζωή. 
Ο καθένας πρωταγωνιστεί σε μια διαφορετική ανθρωπιστική 
κρίση, όλοι όμως ακροβατούν ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, 
συχνά πιο κοντά στο θάνατο. Στην ακροβασία τους αυτή, 
μοναδικό δίχτυ προστασίας είναι η δική μας ανθρωπιά.
Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, βοηθήστε μας να 
τους κρατήσουμε στη ζωή.

Σας ευχαριστούμε

www.msf.gr
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Σημειώσεις από το ημερολόγιο της Μάρθας Φαλκ στην Αιθιοπία
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Επιβιώνοντας στις παραγκουπόλεις  
  
40 χρόνια δράσης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Ελληνικό τμήμα: 22 χρόνια προσφοράς στην Ελλάδα
Αλληλεγγύη εντός συνόρων

περι υγείας
Ελονοσία: πλήττει τα παιδιά

σε αποστολή  
Οι εθελοντές μας στην 1η γραμμή 

ανθρωπιστικό πεδίο 
Σύγχρονες κρίσεις του πλανήτη

δραστηριότητες
Ειδήσεις και νέα επικοινωνίας

σε πρώτο πρόσωπο
Συνέντευξη με το μαραθωνοδρόμο Αλέξανδρο Καθάριο

πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τους ΓΧΣ

περιεχόμενα

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 με 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.
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γράμμα απο την έκδοση
Από τη Ρεβέκα Παπαδοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των ΓΧΣ

«Eσείς δεν έχετε δικαίωμα να αποτύχετε. Η ζωή μας είναι γεμάτη 
απογοητεύσεις, μην μας απογοητεύσετε κι εσείς».  Ήταν τα λόγια μιας νεαρής 
δωρήτριας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, πριν λίγο καιρό, σε μια ευκαιρία που 
μας δόθηκε να γνωρίσουμε κάποιους από εσάς από κοντά. Όχι, δεν μπορούμε 
να σας απογοητεύσουμε. Αυτό θα σήμαινε να εγκαταλείψουμε τους ασθενείς 
μας. Εδώ και 40 χρόνια διεθνώς -22 ως ελληνικό τμήμα- η δική σας στήριξη 
δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες εθελοντές, στις ομάδες των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα να δημιουργούμε και να υποστηρίζουμε νησίδες ανθρωπιάς 
μέσα σε πολέμους, φυσικές καταστροφές, επιδημίες, βία. Έχουμε δεσμευτεί 
να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας, βελτιώνοντας κάθε μέρα το έργο 
και τη δράση μας εντός και εκτός συνόρων. Για να το πετύχουμε, έχουμε 
ανάγκη την εμπιστοσύνη σας και τη δέσμευσή σας ότι θα συνεχίζετε να μας στηρίζετε παρά τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της ολοένα βαθύνουσας οικονομικής 
ύφεσης. Περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε και η παραμικρή δυνατότητα 
να συμπαρασταθούμε στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη από τη δική μας, να μη 
χαθεί και να ωφελήσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. 
Καθώς γράφω αυτές τις γραμμές οι ψυχές όλων εδώ στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα είναι γεμάτες συναισθήματα 
αγανάκτησης και αβεβαιότητας για μια άλλη «κρίση» που συμβαίνει μακριά από την Ελλάδα, με θύματα δύο 
ισπανίδες συναδέλφους μας. Η Μοντσεράτ Σένα και η Μπλάνκα Θιμπό, 40 και 30 ετών αντίστοιχα, έπεσαν θύματα 
απαγωγής καθώς παρείχαν τεχνική υποστήριξη σε ένα από τα προγράμματά μας στον καταυλισμό προσφύγων 
Νταντάμπ, στα σύνορα της Κένυας με τη Σομαλία και εδώ και δύο περίπου μήνες μια ειδική ομάδα των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα εργάζεται ακούραστα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για την άμεση και ασφαλή απελευθέρωσή 
τους. Στο μέρος αυτό βρίσκουν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Σομαλοί πρόσφυγες που, έχοντας διανύσει 
ατέλειωτα χιλιόμετρα για να γλιτώσουν από την πείνα και τη βία στη χώρα τους, καταφτάνουν σε άθλια κατάσταση 
για να εναποθέσουν τις ελπίδες τους σε κάθε Μοντσεράτ και κάθε Μπλάνκα που με κόπο και αυταπάρνηση 
βρίσκεται εκεί για να τους βοηθήσει. Ευχόμαστε όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, οι δυο εθελόντριές μας να 
έχουν επιστρέψει στους δικούς τους, σώες και ασφαλείς. Ωστόσο, η τύχη των προσφύγων στον καταυλισμό δεν 
αφήνει εξίσου πολλά περιθώρια για ελπίδα. Είναι κι αυτοί όπως και άλλα 15,1 εκατομμύρια προσφύγων στον 
κόσμο, θύματα της αδιαφορίας των κυβερνήσεών μας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να  συνεχίσουν 
να υποστηρίζουν τα δίκαια αιτήματά τους και την επιβίωσή τους. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα  γινόμαστε αυτόπτες 
μάρτυρες  αυτής της κατάστασης σε πολλά σημεία του πλανήτη. Περιθάλπουμε πρόσφυγες σε όλον τον κόσμο, 
από τη Σομαλία έως την Ελλάδα και από το Μεξικό έως το Αφγανιστάν. Οι πληθυσμοί θα βρίσκονται σε όλο και 
μεγαλύτερη κινητικότητα τα επόμενα χρόνια. Ευρύτερα ερωτήματα για την περίθαλψη, την προστασία και τις 
βιώσιμες λύσεις  για τη διαβίωσή αυτού του ευπαθούς πληθυσμού οφείλουν επειγόντως να απαντηθούν. Αλλά
οι κυβερνήσεις μας όχι μόνο κωφεύουν, αλλά και καταργούν όσες προόδους είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια για 
την περίθαλψη και τα φάρμακα εκατομμυρίων ασθενών στον κόσμο, μέσα από το Παγκόσμιο Ταμείο για το AIDS,
τη φυματίωση και την ελονοσία.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει πλήξει και τη δική μας κοινωνία. Παρότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται 
στη λίστα με τις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στην καθημερινή τους διαβίωση. Με ανησυχία παρακολουθούμε τις συνέπειες της κρίσης στο 
χώρο της υγείας, λόγω της ανεπάρκειας του συστήματος δημόσιας υγείας, της επανεμφάνισης «ξεχασμένων» 
ασθενειών όπως η ελονοσία, της αύξησης κρουσμάτων φυματίωσης, HIV/AIDS κ.ά. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα 
βρισκόμαστε πάντα σε επαγρύπνηση, παρεμβαίνοντας όπου και όταν η ανάγκη απαιτεί την ιατρική ανθρωπιστική 
προσφορά μας. Είτε για να υποστηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα, είτε για να μετατρέψουμε 
κάποιες από τις μεγάλες ανθρωπιστικές κρίσεις του πλανήτη σε μεγάλες ανθρώπινες κατακτήσεις, περιθάλποντας 
ανθρώπους που έχουν πληγεί από πολέμους, φυσικές καταστροφές, κοινωνική βία, θανατηφόρες ασθένειες.
Η δέσμευση όλων μας είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ. Και σ’ αυτή τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
που έχουμε οικοδομήσει, κανείς δεν έχει δικαίωμα να απογοητεύσει τον άλλο.
Καλή Χρονιά! 
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Ανθρωπιστική κρίση. Δυο λέξεις, πολλές δυνατές εικόνες. Περιγράφουν καταστάσεις επείγουσες, ακραίες, 
σαρωτικές. Μέσα από αυτές τις σελίδες σάς μιλάμε συχνά για μεγάλες ανθρωπιστικές κρίσεις που 
γεννιούνται μέσα από πολύ θάνατο, καταστροφές, συγκρούσεις ταλανίζοντας κοντινές ή απομακρυσμένες 
γωνιές του πλανήτη. Κάποιες από αυτές παραμένουν σιωπηρές, όπως αυτή που ανέδειξαν πρόσφατες 
μελέτες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία φέρνοντας στο φως πολύ υψηλά 
ποσοστά θνησιμότητας. Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, σας καλούμε να μετατρέψουμε μαζί κάποιες από 
αυτές σε μεγάλες ανθρώπινες κατακτήσεις επουλώνοντας πληγές που έχουν ανοίξει πόλεμοι, φυσικές 
καταστροφές, κοινωνική βία, θανατηφόρες ασθένειες. Πληγές ανθρώπων που στέκονται κυριολεκτικά στο 
μεταίχμιο ζωής και θανάτου, ανάμεσα στο ελάχιστο και το καθόλου. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους το δικό μας 
λίγο είναι το δικό τους πολύ. Η κάθε δική μας προσφορά γίνεται η δική τους επιβίωση και η πιο μικρή 
βοήθεια αποκτά τεράστια σημασία. Στις επόμενες σειρές ξεδιπλώνουμε ιστορίες ανθρώπων που μπορούμε 
να ξαναγράψουμε μαζί γεμίζοντάς τες με ελπίδα για ζωή.  

Μέση Ανατολή: απόδραση από τις συγκρούσεις
Τυνησία, Αίγυπτος, Λιβύη, Υεμένη, Συρία, Μπαχρέιν. Αλυσιδωτές εξεγέρσεις που κλιμακώθηκαν 
πυροδοτώντας επικίνδυνα μια εύφλεκτη περιοχή. Συγκρούσεις και ανατροπές που ξαναέστησαν το 
παγκόσμιο κοινωνικοπολιτικό σκηνικό αφού διέλυσαν υποδομές και ισοπέδωσαν χιλιάδες ζωές. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρισκόμαστε σε αυτές τις πύρινες ζώνες προσφέροντας επείγουσα ιατρική 
φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη, ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης σε ανθρώπους 
παγιδευμένους στον κλοιό των μαχών. «Εδώ κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Κάθε βράδυ 
σε επιφυλακή. Το μόνο φωτεινό σημείο είναι το νοσοκομείο μας», Ηλέκτρα Χρηστέα διοικητική υπεύθυνος 
στο πρόγραμμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Υεμένη. 

Άνθρωποι εκτοπισμένοι: αναζητώντας την ελπίδα
Το 2011, μόνο οι εξεγέρσεις στη Βόρειο Αφρική ανάγκασαν σχεδόν 57.000 πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο 
και μετανάστες να διασχίσουν τη Μεσόγειο αναζητώντας μια καλύτερη και ασφαλέστερη ζωή στην Ιταλία 

και τη Μάλτα. Περίπου 2.000 δεν τα κατάφεραν. 
Χάθηκαν μαζί με τις ελπίδες τους στη θάλασσα. 
Όσοι πάλι επιβίωσαν του ταξιδιού, βίωσαν κατά 
την άφιξή τους την κράτηση σε κέντρα υποδοχής 
που χωρούσαν μετά βίας τα ταλαιπωρημένα τους 
σώματα και τα χαμένα τους βλέμματα. Σε αυτούς 
μετράμε χιλιάδες ακόμα εκτοπισμένους από 
συγκρούσεις σε Σουδάν, Κονγκό, Αφγανιστάν και 
από πλημμύρες σε Ινδία και Πακιστάν. Άνθρωποι 
ξεριζωμένοι, εγκατέλειψαν βίαια σπίτια και 
οικογένειες για να γλιτώσουν από τη λαίλαπα 
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Μεταξύ ζωής και θανάτου
Από τη Μαρία Πασχούλα, Υπεύθυνη Τύπου
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Το ξέρατε ότι
Ο «γενικός δείκτης θνησιμότητας» χρησιμοποιείται για τον καθορισμό μιας ανθρωπιστικής κρίσης.
Το όριο του επείγοντος είναι πάνω από ένας θάνατος ανά 10.000 άτομα την ημέρα.
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)



της βίας, το μένος των συγκρούσεων, τη σαρωτική μανία της φύσης. Σε όλους αυτούς προσπαθούμε 
να προσφέρουμε τροφή, καθαρό νερό, ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη. «Συμμετέχοντας 
ως ψυχολόγος σε αποστολές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, έχω ζήσει τη σκληρή δοκιμασία αυτών των 
ανθρώπων αλλά και πολύ δυνατές στιγμές ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ευγνωμοσύνης γι’ αυτό που 
προσπαθούμε να τους προσφέρουμε», Γιώργος Κανάρης, ψυχολόγος, Λ.Δ. Κονγκό. 

Υποσιτισμός: ανθρώπινα καραβάνια αναζητούν τροφή και νερό 
Κέρας της Αφρικής - Σομαλία
Μια γωνιά της γης που τους τελευταίους μήνες βιώνει μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις του 
πλανήτη. Οι πολύχρονες εσωτερικές διαμάχες επιδεινώθηκαν από μια έντονη ξηρασία που κατάστρεψε 
σοδειές, σκότωσε ζωντανά, οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους στο θάνατο και τον εκτοπισμό. Καραβάνια 
ανθρώπων ταξιδεύουν για μέρες χωρίς νερό και τροφή. Κατευθύνονται με όση δύναμη τους έχει απομείνει 
προς τα σύνορα με Αιθιοπία και Κένυα, στο Νταντάμπ, το μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό στον 
κόσμο. Έχουν βιώσει τη βία, έχουν αναμετρηθεί με το θανατηφόρο υποσιτισμό, έχουν απειληθεί από μια 
επιδημία ιλαράς. Παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμούς καταφέραμε τους τελευταίους έξι μήνες να 
περιθάλψουμε περισσότερα από 64.000 υποσιτισμένα παιδιά, ενώ εμβολιάσαμε 150.000 ανθρώπους 
κατά της ιλαράς. Ο Βασίλης Τάκος, ιατρικός συντονιστής επισιτιστικού προγράμματος των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα σε καταυλισμό 26.000 προσφύγων στο Λίμπεν, σύνορα Σομαλίας-Αιθιοπίας, αντίκρισε 
ανθρώπους εξαθλιωμένους περιμένοντας τη σειρά τους για τροφή, νερό, καταφύγιο. Πολλά παιδιά και 
μητέρες που δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του. Έχοντας ακόμα ζωντανές αυτές τις εικόνες μας λέει 
«ειδικά σε τόσο δύσκολους καιρούς η αλληλεγγύη και η βοήθεια προς εκείνους που βρίσκονται μεταξύ 
ζωής και θανάτου είναι ανεκτίμητη».

HIV/AIDS: Όταν χάνονται ολόκληρες γενιές 
Σήμερα σχεδόν 7.000.000 άνθρωποι χρειάζονται άμεσα θεραπεία για HIV/AIDS. 2.500.000 παιδιά ζουν με τον 
ιό HIV, τα περισσότερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Κάποια δεν θα προλάβουν να κάνουν τα πρώτα τους 
βήματα, να μάθουν τις πρώτες τους λέξεις. Ίσως να μη νιώσουν ποτέ την αγκαλιά και το χάδι των γονιών 
τους. Το AIDS απειλεί να τους πάρει τα πάντα, αν δε λάβουν έγκαιρα την κατάλληλη σωτήρια θεραπεία. Οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσπαθούμε τα τελευταία δέκα χρόνια, με προγράμματα στη Ζάμπια, το Μαλάουι, 
τη Μοζαμβίκη, την Κένυα, τη Ζιμπάμπουε, να δώσουμε σε χιλιάδες ανθρώπους τη δυνατότητα για μια 
ζωή με αξιοπρέπεια. Ο γιατρός Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος που βρέθηκε σε πρόγραμμα HIV/AIDS των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Ζάμπια θυμάται: «Η πρώτη εικόνα που έχω από το νοσοκομείο είναι παιδιά που 
συνοδεύονται από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Οι γονείς τους έχουν πεθάνει από AIDS. Μια
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Ανθρωπιστικές κρίσεις | Μεταξύ ζωής και θανάτου
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ολόκληρη γενιά έχει χαθεί. Για να μη χαθεί και άλλη γενιά θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους 
ανθρώπους κατάλληλα φάρμακα και ελπίδα για ζωή». Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουμε σήμερα 
αντιρετροϊκή θεραπεία σε πάνω από 170.000 ανθρώπους σε 19 προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Μαζί 
μπορούμε να συνεχίσουμε να μετράμε ακόμα περισσότερες κερδισμένες ζωές και λιγότερες απώλειες. 

Φυσικές καταστροφές-Αϊτή: Ζωές στα συντρίμμια
Το θυμωμένο ξύπνημα της φύσης -σεισμοί, πλημμύρες, κυκλώνες, τυφώνες- αφήνει πίσω χάος, 
απελπισία, καταστροφή. Στην Αϊτή δύο χρόνια πριν, ο σεισμός των 7 ρίχτερ άφησε 220.000 νεκρούς και 
1.500.000 αστέγους. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα πραγματοποιήσαμε τη μεγαλύτερη επείγουσα παρέμβαση 
στη 40χρονη ιστορία μας: 3.400 μέλη προσωπικό σε 26 νοσοκομεία και τέσσερις κινητές κλινικές. 
Χειρουργεία, τοκετοί, ψυχοκοινωνική υποστήριξη. «Θυμάμαι μια γυναίκα που της ακρωτηριάσαμε το 
πόδι. Όταν σηκώθηκε με πατερίτσες να ανέβει ένα δυο σκαλοπάτια, μας χαμογελούσε. Την κοιτούσαμε 
με αγωνία και την εμψυχώναμε. Ένας ασθενής που πονάει αλλά μετά χαμογελάει, δεν ξεχνιέται» μας λέει 
η χειρουργός Ευτέρπη Χουρίδου. Και μετά το σεισμό μια επιδημία χολέρας ήρθε να ισοπεδώσει ότι είχε 
απομείνει όρθιο προσβάλλοντας 465.000 Αϊτινούς και σκοτώνοντας 6.500 ανθρώπους σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Υπ.Υγείας της χώρας. Ακόμα και αν η διεθνής κοινότητα έχει υποσχεθεί τεράστια χρηματικά 
ποσά για την υποστήριξη της Αϊτής, χιλιάδες Αϊτινοί 
εξακολουθούν να νοσούν και να πεθαίνουν. Οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίζοντας αυτή τη μεγάλη 
παρέμβαση έχουμε περιθάλψει πάνω από 160.000 
ασθενείς με συμπτώματα χολέρας, δηλαδή το 35%
των συνολικών περιστατικών που αναφέρθηκαν. 

Σε κρίσιμες καταστάσεις που δύσκολα εξαντλούνται 
σε αριθμούς και εικόνες συνεχίζουμε να απαντάμε 
χάρη στη δική σας πολύτιμη συμβολή. Μόνο μαζί 
σας θα συνεχίσουμε να κρατάμε ψηλά τη μετοχή της 
ανθρωπιάς στο χρηματιστήριο της ζωής Μόνο μαζί 
σας, και παρά τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε, 
θα συνεχίσουμε να χαρίζουμε τη ζωή.

Άνθρωποι ξεριζωμένοι, εγκατέλειψαν βίαια σπίτια και οικογένειες για να γλιτώσουν 
από τη λαίλαπα της βίας, το μένος των συγκρούσεων, τη σαρωτική μανία της φύσης. 
Σε όλους αυτούς προσπαθούμε να προσφέρουμε τροφή, καθαρό νερό, ιατρική 
περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη. 
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στιγμές αποστολής στιγμές αποστολής

στιγμές αποστολής

Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο από μία μητέρα πρόσφυγα κι έναν πατέρα μετανάστη. Γεννήθηκα σε μία χώρα που 
σεβόταν και προστάτευε τους αιτούντες άσυλο και προσέφερε μια καινούρια ζωή σε όσους την αναζητούσαν. 
Μεγάλωσα περιτριγυρισμένη από παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων και έμαθα γλώσσες, παραδόσεις και γεύσεις 
απ’ όλον τον κόσμο. Η πραγματικότητα στην οποία μεγάλωσα δεν μου άφησε άλλη επιλογή από το να νιώθω ένα 
βαθύ αίσθημα σεβασμού για όλους τους πολιτισμούς και για τον αγώνα των γονιών μου και όλων των ανθρώπων 
που αναζητούν μια καλύτερη ζωή. Αυτό το αίσθημα ήταν ίσως και η αφετηρία για να δουλέψω με τους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα. Ήταν ίσως η υποσυνείδητη φωνή που με έκανε να μαγνητίζομαι από τις αποστολές για μετανάστες 
και πρόσφυγες και υποθέτω ότι γι’ αυτό συμφώνησα να φύγω για την Αιθιοπία χωρίς δεύτερη σκέψη.

Αιθιοπία

«Παρακολουθούσαμε τους ανθρώπους να πληθαίνουν, βλέπαμε παιδιά να πεθαίνουν 
κάθε μέρα. Ευτυχώς, η εμπειρία μου και η υποστήριξη των συναδέλφων μάς 
επέτρεψαν να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες του πληθυσμού για ιατρική βοήθεια 
και ψυχολογική υποστήριξη».
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Από τη Μάρθα Φαλκ, ψυχολόγο, στο πρόγραμμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Αιθιοπία 

Έφτασα στο πεδίο αποστολής στο τέλος Μαΐου του 2011 για να 
αντικρίσω κάτι που δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου: Δεκάδες 
χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει ένα απίστευτο ταξίδι 
αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες 
οι οποίες είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους κουβαλώντας στην 
πλάτη τα μοναδικά τους υπάρχοντα, έναν μπόγο με ρούχα, 
αναζητώντας ένα ασφαλές περιβάλλον.
Παρακολουθούσαμε τους ανθρώπους να πληθαίνουν μπροστά στα 
μάτια μας, βλέπαμε παιδιά να πεθαίνουν κάθε μέρα, οι πρόσφυγες 
να δημιουργούν μια μικρή πόλη. Ευτυχώς, τα συναισθήματά μου, 
η εμπειρία μου και η υποστήριξη των συναδέλφων μάς επέτρεψαν 
να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες του πληθυσμού για ιατρική 
βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη.  
Ως ομάδα μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε γρήγορα την 
ανθρωπιστική κρίση που ξεδιπλωνόταν μπροστά στα μάτια μας, 
δημιουργώντας τις απαραίτητες δομές ώστε να μειώσουμε 
τα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας στα παιδιά και να 
παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη σε όσους τη χρειάζονταν. 
Οι ψυχολογικές ανάγκες των προσφύγων είναι τόσο έντονες όσο 
και μοναδικές. Είναι δύσκολο να κατανοήσεις την αβεβαιότητα 
που αισθάνονται, την απομόνωση που υφίστανται, την 
προσαρμοστικότητα που τους χαρακτηρίζει σε πείσμα των δεινών 
τους. Γυναίκες θα μας μιλούσαν για το ταξίδι τους όταν χρειάστηκε 
να περπατήσουν 400 χιλιόμετρα, να διασχίσουν εξαιρετικά 
δύσβατες περιοχές. Θα μας μιλούσαν για το πόσα λίγα είχαν έτσι κι 
αλλιώς να χάσουν και πόση αγάπη είχαν ακόμη να δώσουν παρά 
τα όσα είχαν ζήσει.
Ήμουν αρκετά τυχερή που είχα την ευκαιρία να ακούσω τις 
ιστορίες τους, να μοιραστώ την καθημερινότητά τους, να δω πώς 
μεγαλώνουν τα παιδιά τους και να γίνω μάρτυρας της δύναμής  τους. 
Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, μπορούσα να δω τον πόνο της 
μητέρας μου στα μάτια τους, να ακούσω τη φωνή της όταν 
μιλούσαν για την αγωνία τους, να διακρίνω την περηφάνιά της 
όταν μιλούσαν για τα κατορθώματά τους και με πλημμύριζε η 
ενοχή γνωρίζοντας ότι ήταν θέμα τύχης το ότι γεννήθηκα εκεί που 
γεννήθηκα. Δεν θα καταλάβω ποτέ τον πόνο και την αγωνία που ο 
πληθυσμός αυτός βιώνει σε καθημερινή βάση, ούτε θα κατανοήσω 
ποτέ γιατί στις μέρες μας παιδιά εξακολουθούν να πεθαίνουν από 
υποσιτισμό. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα συνεχίσω να προσπαθώ να 
αλλάξω τα πράγματα προς το καλύτερο, θα συνεχίσω να μαθαίνω 
και να μην ξεχνώ ποτέ το βλέμμα τόσων ανθρώπων που έχει 
διαπεράσει την ψυχή μου.         © ROGER JOB«Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν 

κάνει ένα απίστευτο ταξίδι αναζητώντας 
μια καλύτερη ζωή».

«Ήμουν τυχερή που άκουσα τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων, μοιράστηκα την 
καθημερινότητά τους, είδα πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους κι έγινα μάρτυρας της 
δύναμής τους» λέει η Μάρθα κρατώντας στην αγκαλιά της μια μικρή ασθενή.
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φωτορεπορτάζ φωτορεπορτάζ

φωτορεπορτάζ

Τουλάχιστον 1 στους 10 ανθρώπους στον πλανήτη ζει σε παραγκουπόλεις. Σε άθλιες συνθήκες 
υγιεινής, χωρίς πόσιμο νερό, χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, στην απόλυτη φτώχεια, με 
αυξημένη εγκληματικότητα. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους 
περιθάλποντας μετανάστες στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ, υποσιτισμένα παιδιά στην Ντάκα 
του Μπαγκλαντές, πλημμυροπαθείς στο Καράτσι του Πακιστάν και λειτουργούμε προγράμματα σε 
περισσότερα από 20 αστικά κέντρα. 

ΚIMΠEΡΑ, ΚΕΝΥΑ  Το τρένο που έρχεται από την Ουγκάντα κόβει ταχύτητα καθώς περνά από την παραγκούπολη 
της Κιμπέρα, ώστε οι επιβάτες να μπορούν με ένα σάλτο να ανέβουν ή να κατέβουν. Παραπήγματα το ένα πάνω 
στο άλλο, απλώνονται 5 χλμ νοτιοδυτικά από το κέντρο του Ναϊρόμπι. Η κυβέρνηση θεωρεί την παραγκούπολη 
«ανεπίσημο οικισμό» και τους κατοίκους της «αόρατους» για τις αρχές. Έτσι δεν υπάρχει καμία πρόνοια για πόσιμο 
νερό, συνθήκες υγιεινής, εκπαίδευση και υπηρεσίες υγείας. 
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ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Κουλουριασμένη ανάμεσα σε σωρούς από σκουπίδια, η 5χρονη Φαρζάνα αδειάζει ένα 
πλαστικό ουροδοχείο σε ένα μολυσμένο ρυάκι στην περιοχή που ονομάζεται «Αποικία κουνουπιών» στο Καράτσι. 

Η παράνομη παραγκούπολη στεγάζει 700.000 πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι ζουν σε άθλιες 
συνθήκες χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό και υπηρεσίες υγείας.

ΚΑΜΡΑΝΓΚΙΤΣΑΡ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ Η χερσόνησος Καμρανγκιτσάρ ήταν η χωματερή της πρωτεύουσας Ντάκα κι έχει 
εξελιχθεί σε μία από τις 5.000 παραγκουπόλεις της περιοχής. Σε μια έκταση 3.000 τμ στοιβάζονται 400.000 άνθρωποι. 
Τοξικά απόβλητα από τις βιομηχανίες της πρωτεύουσας ρίχνονται στον ποταμό Μπουριγκάνγκα όπου πολλοί κάτοικοι 

κάνουν μπάνιο και πλένουν τα ρούχα τους. Η μόλυνση και οι ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής προκαλούν διάρροια και 
ασθένειες του αναπνευστικού. Περισσότερα από τα μισά παιδιά υποφέρουν από χρόνιο υποσιτισμό. 
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Επιβιώνοντας στις παραγκουπόλεις 

Από τη Μήτση Περσάνη, Yπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας
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22 χρόνια δράσης του ελληνικού τμήματος 22 χρόνια δράσης του ελληνικού τμήματος 

Αλληλεγγύη εντός συνόρων  

Οι διαστάσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που διαρκώς αυξάνονται, απειλούν σήμερα οποιαδήποτε 
πρόοδο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη, κυρίως 
στις υπό ανάπτυξη χώρες, με τις κυβερνήσεις να αθετούν τις δεσμεύσεις τους και να περικόπτουν τις 
χρηματοδοτήσεις τους στον κρίσιμο τομέα της υγείας.

Καθώς η παγκόσμια αυτή κρίση αγγίζει και τη δική μας χώρα, εκφράζουμε έντονες ανησυχίες για τις 
επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην υγεία τα επόμενα χρόνια. Με αίσθημα αλληλεγγύης αλλά και ευθύνης 
απέναντι στους συμπολίτες και σε όλους εσάς που μας υποστηρίζετε, επιχειρούμε κι αυτή τη φορά να 
απαντήσουμε. Το περιβάλλον όμως είναι πολύ διαφορετικό τόσο σε σχέση με τις παρεμβάσεις μας στην 
Ελλάδα στο παρελθόν, όσο και με αυτό που αντιμετωπίζουμε στην Αφρική, την Ασία, ή τη Λατινική Αμερική, 
περιθάλποντας θύματα των μεγάλων ανθρωπιστικών κρίσεων του πλανήτη, από βίαιες συγκρούσεις, φυσικές 
καταστροφές, επιδημίες κ.ά.  

Επιχειρώντας να εντοπίσουμε τα κενά του εθνικού συστήματος υγείας στην κάλυψη των ιατρικών αναγκών, 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εφαρμόζουμε τα ίδια κριτήρια δράσης, τις ίδιες αρχές που διέπουν το έργο μας 
τα 40 χρόνια της ιστορίας μας: την παροχή ιατρικής, ανθρωπιστικής βοήθειας στη βάση της ανεξαρτησίας, 
της αμεροληψίας και της ουδετερότητας. Η Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες της, έχει την τύχη να μην υφίσταται 
τις συνέπειες ανθρωπιστικών κρίσεων που σήμερα πλήττουν σκληρά άλλες χώρες  όπως η Σομαλία, το 
Κονγκό, η Παλαιστίνη, το Αφγανισταν, η Αϊτή. Αντιμετωπίζει ωστόσο –ακόμη και πριν από την οικονομική 
ύφεση- διάφορες δυσλειτουργίες του συστήματος δημόσιας υγείας που πλήττουν ιδιαίτερα την πρόσβαση 
στην περίθαλψη κάποιων ευπαθών ομάδων πληθυσμού όπως οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι πρόσφυγες κ.ά. Στις 
προϋπάρχουσες δυσλειτουργίες έρχονται να προστεθούν σήμερα οι μειώσεις των δαπανών υγείας αλλά και 
νέες ευάλωτες ομάδες όπως συνταξιούχοι, νεοάστεγοι, ΑΜΕΑ, ορφανά παιδιά, άτομα συντηρούμενα από 
φορείς Πρόνοιας. 

Η ελληνική κοινωνία, τις δύσκολες αυτές ώρες, αποδεικνύει έμπρακτα την αλληλεγγύη της με πρωτοβουλίες 
κοινωνικής (αυτο)οργάνωσης και στήριξης  όπως η συγκέντρωση και διανομή τροφίμων, φαρμάκων και 
ειδών πρώτης ανάγκης. Δεν καλλιεργούμε την ψευδαίσθηση ότι εμείς ή οποιαδήποτε άλλη Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση μπορεί ή θα έπρεπε να υποκαταστήσει το κράτος στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες. 
Η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι μιας χώρας. Είναι 
χρέος της οργανωμένης πολιτείας να το προστατέψει  και να επιτρέψει την πρόσβαση όλων σ’ αυτό.  Δική μας 
αρχή είναι να παρεμβαίνουμε πάντα, αποκλειστικά, στη βάση των ιατρικών στοιχείων και της επιστημονικής 
εμπειρίας που διαθέτουμε. Η εικόνα που έχουμε ως τώρα είναι πράγματι αυτή μιας δύσκολης και 
προβληματικής κατάστασης, ωστόσο,  χρειαζόμαστε περαιτέρω και εις βάθος διερεύνηση πριν σπεύσουμε να 
προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.  Σε συντονισμό με άλλες οργανώσεις και φορείς, κύριος στόχος μας τώρα 
είναι να παρέμβουμε και να προσφέρουμε τη βοήθειά μας στηρίζοντας το δημόσιο σύστημα υγείας, αναλογικά 
με τα μέσα που διαθέτουμε και τις  ανάγκες που διαπιστώνουμε, με έμφαση στις πλέον ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού και σε συγκεκριμένες ασθένειες όπως το HIV/AIDS, η φυματίωση ή η ελονοσία, αν προκύψει 
πράγματι τέτοια ανάγκη. Άλλωστε, αυτές είναι κάποιες από τις ασθένειες που η μακρόχρονη εμπειρία και η 
τεχνογνωσία μας, μάς επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά.   

Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης στον τομέα της υγείας
Από την ίδρυση του το 1990 μέχρι και σήμερα, 
το ελληνικό τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 

παρεμβαίνει εκεί που υπάρχει ανάγκη. Εκτός από 
τα προγράμματα στο εξωτερικό, βρίσκεται και 

στο πλευρό των ανθρώπων μέσα στα σύνορα της 
χώρας. Ο σεισμός του Αιγίου και της Αττικής, οι 

φωτιές της Ηλείας, τα πολυιατρεία της Αθήνας και 
της Θεσσαλονίκης και πολλές ακόμη παρεμβάσεις, 

αποτελούν σταθμούς ενός ταξιδιού που κρατά 
22 χρόνια και αποδεικνύει ότι οι ανάγκες των 

ανθρώπων δεν έχουν σύνορα.

1990   Ίδρυση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα. 

1991  ΛΕΡΟΣ  Παρέμβαση στο Ψυχιατρείο της Λέρου με προγράμματα αποασυλοποίησης και εκμάθησης 
βασικών δεξιοτήτων στους ψυχικά ασθενείς. 

1995  ΑΙΓΙΟ  Επείγουσα παρέμβαση μετά το σεισμό. Υγειονομική περίθαλψη αστέγων και τραυματιών. 

1996  ΑΘΗΝΑ  Δημιουργία πολυϊατρείου για τη δωρεάν κάλυψη βασικών ιατρικών αναγκών των κοινωνικά και 
υγειονομικά αποκλεισμένων μεταναστών και προσφύγων που ζουν στην Ελλάδα. 

1997  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Δημιουργία πολυϊατρείου για τη δωρεάν κάλυψη βασικών ιατρικών αναγκών των 
κοινωνικά και υγειονομικά αποκλεισμένων μεταναστών και προσφύγων που ζουν στην Ελλάδα. 

1999  ΑΤΤΙΚΗ  Παρέμβαση σε 4 καταυλισμούς αστέγων μετά το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου. Παροχή 
ιατροφαρμακευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης από ομάδες εθελοντών. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ξεκινά πρόγραμμα για τα «Παιδιά των Φαναριών». 

2001  ΕΥΒΟΙΑ- ΖΑΚΥΝΘΟΣ  Άμεση ιατροφαρμακευτική υποστήριξη των μεταναστών και προσφύγων στο 
Μαντούδι της Εύβοιας και στη Ζάκυνθο με ομάδες επείγουσας παρέμβασης. 

2004  Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα μεταβιβάζουν τη λειτουργία των πολυιατρείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στην 
ελληνική, μη κυβερνητική οργάνωση PRAKSIS. 

2007  ΗΛΕΙΑ  Παροχή ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους πληγέντες από τις φωτιές. 

2008-2011  Ιατρική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο, όπως και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής στην Πάτρα και στα κέντρα κράτησης και τα 
τμήματα συνοριακής φύλαξης του Έβρου, της Μυτιλήνης και της Ροδόπης. 

χρόνια δράσης του ελληνικού τμήματος 22
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Γιατροί Χωρίς Σύνορα - 40 χρόνια δράσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα - 40 χρόνια δράσης

40
Μια ιστορία 40 χρόνων γεμάτη προκλήσες και 
κατακτήσες. Γεμάτη νίκες και απώλειες. Με 

παρεμβάσεις-σταθμούς σε πολέμους, λιμούς, 
φυσικές καταστροφές, σε κρίσεις όπου οι ζωές των 

ανθρώπων κρέμονται από μία κλωστή. Εδώ και 
40 χρόνια οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρεμβαίνουμε 
πάντα με την ίδια αγωνία: να σωθούν όσο γίνεται 

περισσότερες ζωές.

χρόνια δράσης 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
Επιμέλεια Βαγγέλης Ορφανουδάκης, Υπεύθυνος Εκστρατειών Ενημέρωσης 

1971  Ιδρυση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα | Μία ομάδα Γάλλων γιατρών και δημοσιογράφων ιδρύει τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στον απόηχο του πολέμου, και του λιμού που επακολούθησε, στην  Μπιάφρα της 
Νιγηρίας και των πλημμυρών στο ανατολικό Πακιστάν.
1975  Καμποτζιανοί πρόσφυγες διαφεύγουν από το καθεστώς των Ερυθρών Χμερ | Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
περιθάλπουμε πρόσφυγες από την Καμπότζη που ψάχνουν καταφύγιο από την κυβέρνηση του Πολ Ποτ, στο 
πρώτο μεγάλης έκτασης ιατρικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια προσφυγικής κρίσης.
1976  Πόλεμος στο Λίβανο | Πραγματοποιούμε χειρουργικά προγράμματα στην πρώτη μεγάλη ανταπόκριση 
της οργάνωσης σε εμπόλεμη ζώνη.

1980  Πόλεμος στο Αφγανιστάν | Μετά την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν και στον πόλεμο 
που ακολούθησε, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για να φθάσουν τους τραυματίες που ζουν σε 
απομακρυσμένες περιοχές, διασχίζουν τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν, ταξιδεύοντας για εβδομάδες
με μουλάρια. 
1984  Λιμός στην Αιθιοπία | Ξεκινάμε προγράμματα κατά του υποσιτισμού στις περιοχές που πλήττονται από το λιμό.
1988  Σεισμός στην Αρμενία | Παρέχουμε ιατρική περίθαλψη για πρώτη φορά στη Σοβιετική Ένωση.
1991  Πρόσφυγες κουρδικής εθνότητας εγκαταλείπουν το βόρειο Ιράκ | Στη μεγαλύτερη επείγουσα 
παρέμβαση μέχρι τότε, η οργάνωση περιθάλπει Κούρδους που εγκαταλείπουν τις εστίες τους λόγω της 
προέλασης του ιρακινού στρατού. Πόλεμος στη Βοσνία | Λειτουργούμε ιατρικά προγράμματα και προγράμματα 
ψυχικής υγείας και παρέχουμε βοήθεια στις υποτιθέμενες, όπως αποδείχτηκε, «ζώνες προστασίας» του ΟΗΕ, 
Γκοράζντε και Σρεμπρένιτσα.
1992  Λιμός στη Σομαλία | Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου στη διεθνή κοινότητα για τον ευρείας έκτασης 
λιμό και ανοίγουμε προγράμματα για την περίθαλψη υποσιτισμένων παιδιών αλλά και ενηλίκων.
1994  Γενοκτονία στη Ρουάντα | Παραμένουμε στην πρωτεύουσα Κινγκάλι κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας 
περισσότερων από 800.000 Τούτσι και «μετριοπαθών» Χούτου, από εξτρεμιστές Χούτου. Για πρώτη φορά στην 
ιστορία μας καλούμε τη διεθνή κοινότητα για  στρατιωτική παρέμβαση.
1995  Σφαγή στη Σρεμπρένιτσα | Γινόμαστε μάρτυρες της κατάρρευσης των «ζωνών προστασίας» του ΟΗΕ. 
Μιλάμε δημόσια για τη σφαγή 8.000 Βοσνίων, για τους μαζικούς εκτοπισμούς και την κακομεταχείριση πολύ 
περισσότερων από το γιουγκοσλαβικό στρατό. 

1998  Τυφώνας Μιτς | Υποστηρίζουμε τα θύματα του τυφώνα στην Ονδούρα, τη 
Νικαράγουα, τη Γουατεμάλα και το Ελ- Σαλβαδόρ.
1999  Καμπάνια για την Πρόσβαση στα Βασικά Φάρμακα | Με εκατομμύρια 
ανθρώπους να πεθαίνουν από ιάσιμες μεταδοτικές ασθένειες, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα ξεκινάμε μία διεθνή προσπάθεια πιέζοντας ώστε οι οικονομικά αδύναμοι 
να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα. Απονομή του Βραβείου Νόμπελ 
Ειρήνης  | Για την πρωτοπόρα ανθρωπιστική δράση μας. Κρίση στο Κόσσοβο | 
Παρέχουμε ιατρική φροντίδα σε εκτοπισμένους αμάχους στο Κόσσοβο, στους 
προσφυγικούς καταυλισμούς σε Αλβανία, ΠΓΔΜ και Μαυροβούνιο όπως και σε 
αμάχους στη Σερβία.
2000  Παροχή βοήθειας στους αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη | Επεκτείνουμε τα 
προγράμματα παροχής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και μετανάστες χωρίς έγγραφα 
σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. Η πανδημία του HIV/AIDS | Ξεκινάμε 
αντιρετροϊκή θεραπεία σε ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS στην Ταϊλάνδη και 
τα επόμενα χρόνια ανοίγουμε προγράμματα σε Καμπότζη, Καμερούν, Γουατεμάλα, 
Κένυα, Μαλάουι και Νότιο Αφρική, χρησιμοποιώντας, κυρίως, αντίγραφα 
αντιρετροϊκά φάρμακα.
2003  Οι ΗΠΑ εισβάλλουν στο Ιράκ | Παραμένουμε στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια 
της πρώτης εισβολής υποστηρίζοντας νοσοκομεία. Δημιουργία της Πρωτοβουλίας 
Φάρμακα για τις Ξεχασμένες Ασθένειες | Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι ένας 
από τους ιδρυτές ενός νέου μη κερδοσκοπικού οργανισμού αφιερωμένου στην 
ανάπτυξη φαρμάκων για τις ξεχασμένες ασθένειες όπως το τσάγκας, το κάλα – 
αζάρ και η ασθένεια του ύπνου. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να αναταράξει το 
υπάρχον σύστημα έρευνας και ανάπτυξης που βασίζεται στο κέρδος. 
2004  Επείγουσα κρίση στο Νταρφούρ, Σουδάν | Ξεκινάμε προγράμματα επισιτιστικά, 
εξυγίανσης νερού, κλινικές και εμβολιασμούς στο δυτικό Σουδάν και το Τσαντ όπου 
χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους λόγω της βίας. Πέντε εθελοντές των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα δολοφονούνται στο Αφγανιστάν | Οι Fasil Ahmad, Besmillah, 
Hélène de Bier, Pim Kwint, και Egil Tynaes δολοφονούνται στην επαρχία Μπαγκντίς. 
Μετά από 20 χρόνια παροχής βοήθειας, αποφασίζουμε να φύγουμε από τη χώρα. 
Τσουνάμι πλήττει τη νότια Ασία | Δεχόμαστε δωρεές $133.000.000 και ανακοινώνουμε 
δημόσια ότι σταματάμε να συγκεντρώνουμε χρήματα για αυτή την κρίση αφού οι 
οικονομικές ανάγκες των προγραμμάτων μας εκεί καλύπτονται. Ζητάμε την άδεια των 
δωρητών μας να χρησιμοποιήσουμε τις δωρεές τους για άλλες κρίσεις και η συντριπτική 
πλειοψηφία δέχεται. 
2005  Επισιτιστική Κρίση στο Νίγηρα | Παρέχουμε θεραπεία σε 63.000 σοβαρά 
υποσιτισμένα παιδιά χρησιμοποιώντας νέα, έτοιμα προς χρήση θεραπευτικά 
σκευάσματα. 
2008  Κυκλώνας πλήττει τη Μυανμάρ | Παρέχουμε βοήθεια σε χιλιάδες 
εκτοπισμένους.
2009  Συγκρούσεις στη Γάζα | Υποστηρίζουμε νοσοκομεία στη Γάζα μετά τις 
ισραηλινές επιθέσεις. Ανοίγουμε ένα χειρουργικό νοσοκομείο και προσφέρουμε 
μετεγχειρητική και ψυχολογική φροντίδα.
2010  Σεισμός στην Αϊτή | Πραγματοποιούμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στην 
ιστορία μας. Περιθάλπουμε 173.757 ασθενείς και πραγματοποιούμε περισσότερα
από 11.748 χειρουργεία σε διάστημα πέντε μηνών.
2011  «Αραβική άνοιξη» | Περιθάλπουμε θύματα από τις συγκρούσεις στην 
Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Τυνησία, το Μπαχρέιν, την Υεμένη. Επισιτιστική κρίση στη 
Σομαλία | Περιθάλψαμε περισσότερα από 64.000 υποσιτισμένα παιδιά.
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περι υγείας περι υγείας

περί υγείας

Πλήττει τα παιδιά
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Από τον Απόστολο Βεΐζη, Γιατρό 

Παρά τα διαθέσιμα ιατρικά εργαλεία η ελονοσία εξακολουθεί να παραμένει το πιο σημαντικό λοιμώδες νόσημα και 
ευθύνεται για περισσότερους από 1.000.000 θανάτους κάθε χρόνο. Η ασθένεια είναι ενδημική σε 109 χώρες και 
περιοχές σε τροπικές και υποτροπικές ζώνες, με την υποσαχάρια Αφρική να πλήττεται περισσότερο. Κάθε χρόνο 
διαπιστώνονται κλινικά 330-550.000.000 νέα κρούσματα.

Στην Ελλάδα ενώ η νόσος είχε εξαλειφθεί από το 1974, μετά από εντατικό και επίπονο πρόγραμμα καταπολέμησης, 
επανεμφανίστηκε το καλοκαίρι του 2011. Στη χώρα καταγράφονται ετησίως περίπου 30-50 περιστατικά που 
σχετίζονται κυρίως με ταξίδι ή παραμονή σε ενδημική για την ελονοσία χώρα. Το καλοκαίρι του 2011 όμως, 
εμφανίστηκε συρροή περιστατικών ελονοσίας σε κατοίκους του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, ενώ σποραδικά 
περιστατικά χωρίς αναφερόμενο ιστορικό ταξιδιού σε ενδημικές χώρες εμφανίστηκαν επίσης στη Χαλκίδα 
Εύβοιας, την Αγιά Λάρισας, τα Καλύβια και το Μαραθώνα Ανατολικής Αττικής και τον Ορχομενό Βοιωτίας. 
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Ελονοσία 
Μετάδοση
Η ελονοσία είναι μια λοιμώδης νόσος που προκαλείται από το παράσιτο Plasmodium falciparum, Plasmo-
dium vivax, Plasmodium ovale ή Plasmodium malariae. Μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα του θηλυκού 
μολυσμένου κουνουπιού Anopheles, το οποίο μεταφέρει το παράσιτο αφότου τσιμπήσει μολυσμένο από 
ελονοσία άνθρωπο. Ο κίνδυνος μόλυνσης είναι μεγαλύτερος το διάστημα ανάμεσα στη δύση του ηλίου και την 
αυγή, τις ώρες δηλαδή που συνήθως το κουνούπι τσιμπά τον άνθρωπο. Η διαδικασία επώασης τις περισσότερες 
φορές διαρκεί από 8 ημέρες έως 4 βδομάδες, αν και υπάρχουν περιπτώσεις που η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί 
νωρίτερα. 

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της ελονοσίας μπορεί να είναι πυρετός, ρίγη, πονοκέφαλος, μυαλγίες, ατονία, ναυτία, εμετός, 
διάρροια, αναιμία και ίκτερος, νεφρική ανεπάρκεια, επιληπτικές κρίσεις, νοητική σύγχυση, κώμα ακόμη και θάνατος. 

Πρόληψη
Η ασθένεια μπορεί να προληφθεί με έγκαιρη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς, ευρεία χρήση 
εντομοκτόνων, καταστροφή των πιθανών σημείων όπου γεννά το κουνούπι Anopheles τα αυγά του και προστασία 
των εσωτερικών χώρων με σίτες σε παράθυρα και πόρτες. 

Θεραπεία
Για τη θεραπεία της ελονοσίας χορηγείται φαρμακευτική αγωγή, το είδος της οποίας εξαρτάται από τον τύπο της 
ελονοσίας, την ηλικία και την κατάσταση του ασθενούς. Η φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιούν οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα είναι συνδυαστική θεραπεία με βάση την αρτεμισίνη. Είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία της 
ελονοσίας με χαμηλό βαθμό τοξικότητας, λίγες παρενέργειες και άμεση δράση κατά του παρασίτου. Αν η διάγνωση 
γίνει νωρίς, χρειάζονται μόνο τρεις διαδοχικές μέρες λήψης για να θεραπευτεί ο ασθενής. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αντιμετωπίζουμε την ελονοσία
Κάθε χρόνο οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιθάλπουμε (διάγνωση και θεραπεία) πάνω από 1.000.000 ασθενείς 
με ελονοσία στα προγράμματά μας σε 30 χώρες. Επίσης διανέμουμε ειδικά επεξεργασμένες με εντομοκτόνο 
κουνουπιέρες σε άτομα που εντάσσονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων εγκύων 
γυναικών και παιδιών κάτω των πέντε ετών. Μέσα από ειδικές δραστηριότητες για την προαγωγή και την 
ενημέρωση γύρω από την υγεία, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εκπαιδεύουμε κοινότητες για το πώς να χρησιμοποιούν 
σωστά τις κουνουπιέρες και πώς να τις διατηρούν σε καλή κατάσταση, ώστε να τους προστατεύουν από τα 
κουνούπια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ελονοσία με αριθμούς
     Κάθε χρόνο διαπιστώνονται κλινικά 330 με 550 εκατομμύρια νέα κρούσματα ελονοσίας.
     Η ελονοσία σκοτώνει περίπου 1.000.000 ανθρώπους κάθε χρόνο.
     Το 90% περίπου των θανάτων από ελονοσία καταγράφονται στην υποσαχάρια Αφρική και οι περισσότεροι
     θάνατοι αφορούν σε παιδιά κάτω των πέντε ετών.
     Η ελονοσία είναι μια από τις βασικές αιτίας θανάτου παιδιών κάτω των πέντε ετών στην Αφρική, (16%).
     Κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει από την ελονοσία στην Αφρική. 
     Το οικονομικό κόστος της ελονοσίας στην Αφρική είναι 12 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
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Κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει από την ελονοσία



Κεντρική Αφρικανική
      Δημοκρατία 
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σε αποστολή

σε αποστολή

Βασιλική Αρμενιάκου | συντονίστρια πεδίου | ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Κωνσταντίνα Μπουγονικολού | ψυχολόγος | ΤΟΥΡΚΙΑ
Ηλέκτρα Χρηστέα | βοηθός συντον. ανθρώπινου δυναμικού | ΣΟΜΑΛΙΑ
Χριστίνα Δαλιάνη | συντον. ανθρώπινου δυναμικού | ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ. ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
Ηρώ Ευλαμπίδου | ιατρικός επόπτης | ΚΕΝΥΑ
Κώστας Γεωργακάς | τεχνικός | Ν. ΣΟΥΔΑΝ 
Κλαίρη Γιάμαλη | διοικητικός | Ν. ΣΟΥΔΑΝ
Καλλιόπη Καμπούρη | διοικητικός | ΛΑΪΚΗ ΔΗΜ. ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
Νόρα Γκικοπούλου | συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού | Ν. ΣΟΥΔΑΝ
Αρετή Γρηγοράτου | διοικητικός | ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σάννυ Ιμπραήμ | τεχνικός | ΚΕΝΥΑ
Πέτρος Ισαακίδης | επιδημιολόγος | ΙΝΔΙΑ / ΤΑΫΛΑΝΔΗ 
Δήμητρα Καλογεροπούλου | βοηθός αρχηγού αποστολής | Ν.ΣΟΥΔΑΝ
Στέφανος Καλτσίκης | συντονιστής πεδίου | ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

Σε αποστολή επίσης βρίσκονται
Γιώργος Κανάρης | ψυχολόγος | ΙΝΔΙΑ
Αγκόπ Καραμπετιάν | οικονομικός διαχειριστής | ΝΙΓΗΡΙΑ
Αγγελική Καρύδη | ψυχολόγος | ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Στάθης Κυρούσης | συντονιστής επείγοντος | ΛΙΒΥΗ
Σωκράτης Λέφας | τεχνικός | Ν. ΣΟΥΔΑΝ
Σάρα Μαμπγκέρ | συντονίστρια πεδίου | ΜΑΡΟΚΟ
Αλέιντα Μαροκέν-Παρντούτσι | γιατρός | ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Νιρέντα Μπράιτ | τεχνικός | ΥΕΜΕΝΗ
Νικόλας Οικονομίδης | τεχνικός | ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Χρήστος Παπαϊωάννου | συντονιστής πεδίου | ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
Θοδωρής Παπακωνσταντίνου | τεχνικός | ΖΑΜΠΙΑ
Γιώργος Παπούλιας | τεχνικός | ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Μαριέττα Προβατά | διοικητικός | Β. ΣΟΥΔΑΝ
Μαρία Σούπου | ειδικός ψυχικής υγείας | ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Από τη Μαρία Σταθοπούλου, Υπεύθυνη Ανθρωπίνου Δυναμικού 
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ανθρωπιστικό πεδίο

ανθρωπιστικό πεδίο
Από το Βαγγέλη Ορφανουδάκη, Υπεύθυνο Εκστρατειών Ενημέρωσης

Νατάσα Σμέρου | Διοικητικός
Όταν η Νατάσα πρωτοέστειλε την αίτησή της, δεν ήταν πολύ αισιόδοξη ότι η εμπειρία της θα ταίριαζε 
σε κάποιο από τα απαραίτητα προφίλ. Με σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό και μεταπτυχιακό στη 
συστηματική φιλοσοφία θεωρούσε ότι δεν έχει κάποια σχετική ειδίκευση με το έργο των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα. Η εκτενής εμπειρία της ωστόσο σε διάφορες διοικητικές θέσεις είχε μεγαλύτερη βαρύτητα κι 
έτσι πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία επιλογής το Σεπτέμβριο του 2010. Σήμερα βρίσκεται στην πρώτη 
της αποστολή στην Υεμένη και υποστηρίζει το πρόγραμμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Χαράντ.   
Παναγιώτης Τζιάβας | Γιατρός 
Ένας ακόμα Έλληνας που βρίσκεται στην Υεμένη, στην πρώτη του αποστολή, είναι ο Παναγιώτης. 
Έχοντας ολοκληρώσει το αγροτικό του στην Κεφαλονιά και ένα τμήμα της ειδικότητάς του στην 
Παιδιατρική, αλλά και με μια μικρή εμπειρία από αποστολές με άλλη οργάνωση, στην Τανζανία, βρίσκεται 
σήμερα στην Χατζάχ παρέχοντας πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε εσωτερικά εκτοπισμένους, ως 
γενικός γιατρός.  
Τάσος Γραικός | Τεχνικός 
Η επιθυμία του Τάσου να βρεθεί σε αποστολή με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ξεκίνησε πριν από τρία 
χρόνια περίπου, όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως μηχανικός περιβάλλοντος και στα συστήματα 
ενέργειας και διαχείρισης περιβάλλοντος. Στη διάρκεια κάποιας εκδήλωσης τότε, είχε πληροφορηθεί 
από την πρόεδρο του ελληνικού τμήματος, Ιωάννα Παπάκη, ότι η διετής επαγγελματική εμπειρία είναι 
βασική προϋπόθεση. Είναι εντυπωσιακό ότι την ημέρα ακριβώς που συμπλήρωσε την απαιτούμενη 
προϋπηρεσία, ο Τάσος μάς έστειλε το βιογραφικό του. Περίπου 6 μήνες μετά την εκπαίδευσή του, 
βρέθηκε στην πρώτη του αποστολή στην Αιθιοπία, στο Λίμπεν, υποστηρίζοντας την επείγουσα 
παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα από τη θέση του Τεχνικού. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  | 

Στο κόκκινο τα ποσοστά θνησιμότητας  
Η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία βρίσκεται 
στο έλεος ενός μακρόχρονου ιατρικού επείγοντος. 
Τέσσερις μελέτες που πραγματοποιήσαμε οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα τους τελευταίους 18 μήνες με θέμα τη 
θνησιμότητα αποκαλύπτουν γενικά ποσοστά που σε 
κάποιες περιοχές ξεπερνούν κατά τρεις φορές το όριο 
μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτά τα ποσοστά δείχνουν 
μια κατάσταση εκτός ελέγχου, παρόλο που οι περιοχές 
με τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας δεν πλήττονται 
από συγκρούσεις ή μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων. Σε 
μια νέα έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, με τίτλο 
«Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία: Η χώρα της 
Σιωπηρής Κρίσης», καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι η ιατρική βοήθεια που παρέχεται σήμερα δεν 
μπορεί να καλύψει τις ιατρικές ανάγκες. Η έκθεση 
υποδεικνύει την ανάγκη να εμπλακούν περισσότεροι 
φορείς, αναπτύσσοντας ευρύτερες ιατρικές δράσεις 
που να καλύπτουν μεγαλύτερο πληθυσμό. Η Κεντρική 
Αφρικανική Δημοκρατία έχει το δεύτερο χαμηλότερο 
προσδόκιμο ζωής στον κόσμο, τα 48 χρόνια, και το 
πέμπτο υψηλότερο ποσοστό θανάτων από λοιμώξεις 
και παρασιτικές ασθένειες. Τα ποσοστά θνησιμότητας 
που καταγράφονται στη χώρα είναι κυρίως αποτέλεσμα 
εποχικών επιδημιών, περιόδων οικονομικής ύφεσης, 
συγκρούσεων, εκτοπισμών και ενός ανεπαρκούς 
συστήματος υγείας. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούμε 
όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της 
κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας, να επεκτείνουν 
τη ιατρική βοήθεια προς τον πληθυσμό της χώρας. 

ΤΟΥΡΚΙΑ | Παρέχουμε ψυχική φροντίδα 
στους σεισμοπαθείς στο Βαν και το Ερζίς
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανταποκριθήκαμε στους 
ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία στις 23 
Οκτωβρίου και στις 9 Νοεμβρίου 2011. Μία ομάδα 
επείγουσας δράσης της οργάνωσης έφτασε στις 25 
Οκτωβρίου στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές 
του Βαν και του Ερτζίς. Έκτοτε, σε συνεργασία με δύο 
τουρκικές οργανώσεις, τις Hayata Destek και Helsinki 
Citizen’s Assembly, όπως επίσης με τοπικούς φορείς 
και αρχές, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε διανείμει 
2.000 αντίσκηνα παντός καιρού και 2.000 μαγειρικά 
σκεύη σε 12.000 ανθρώπους σε 37 χωριά στην 
περιοχή του Βαν. Στη συνέχεια οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
επεκτείναμε τις δραστηριότητές μας στην περιοχή μέσα 
από την παροχή ψυχoκοινωνικής φροντίδας. «Πολλοί 
άνθρωποι βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση σοκ μετά την 
τρομερή εμπειρία των σεισμών. Πολλοί εξ αυτών έχουν 
χάσει συγγενείς και φίλους, κάποιοι μάλιστα έμειναν 
μόνοι τους. Τα σπίτια τους κατέρρευσαν, έχασαν όλα 
τα υπάρχοντά τους και βρίσκονται αντιμέτωποι με μια 
σκληρή νέα πραγματικότητα και με εξαιρετικά δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. Η αποκατάστασή τους θα απαιτήσει 
μήνες», εξηγεί ο Πάτρικ Βίλαντ, αρχηγός αποστολής των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
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Μοντσεράτ Σέρα και Μπλάνκα Θιμπώ | Οι ένοπλοι που επιτέθηκαν στην ομάδα των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα στις 13 Οκτωβρίου 2011, στο Νταντάαμπ, απήγαγαν δύο διεθνείς εθελόντριές μας και άφησαν 
πίσω έναν τραυματία. Ο οδηγός μας Μοχάμεντ Χασάν Μπόρλε, είναι πια εκτός κινδύνου. Οι Ισπανίδες 

συνάδελφοί μας, Μοντσεράτ Σέρα από την Τζιρόνα και Μπλάνκα Θιμπώ από τη Μαδρίτη, βρίσκονται 
ακόμα στα χέρια των απαγωγέων τους.  Η Μοντσεράτ και η Μπλάνκα παρείχαν τεχνική υποστήριξη σε 
ένα από τα προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στον καταυλισμό στα σύνορα Κένυας - Σομαλίας, 
όπου βρίσκουν καταφύγιο χιλιάδες Σομαλοί πρόσφυγες. Η ομάδα διαχείρισης κρίσης που συστάθηκε 

αμέσως μετά την απαγωγή έχει ένα και μόνο στόχο: η Μοντσεράτ και η Μπλάνκα να επιστρέψουν σύντομα 
κοντά μας, σώες και αβλαβείς. Ευχόμαστε ολόψυχα, όταν διαβάζετε αυτές τις γραμμές, η Μοντσεράτ και η 

Μπλάνκα να βρίσκονται μαζί με τις οικογένειές τους.

Περιμένοντας την Μοντσεράτ και την Μπλάνκα να γυρίσουν πίσω

Μπορείτε να διαβάσετε στα αγγλικά την πλήρη έκθεση των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην ιστοσελίδα μας www.msf.gr
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δραστηριότητες δραστηριότητες

δραστηριότητες

To Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία υποστηρίζει
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα μέσω του 
Κλασσικού Μαραθωνίου Αθηνών  
Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία συμμετείχε στον 29ο Κλασικό 
Μαραθώνιο Αθηνών που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 
2011 υποστηρίζοντας τη δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Για 
κάθε χιλιόμετρο που διένυσε ο συνεργάτης του ξενοδοχείου κ. Παύλος Φωσκολάκης, το ξενοδοχείο δώρισε 60 € 
ενώ διέθεσε και 10 € για κάθε κράτηση του πακέτου «Athens Marathon», που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτήν την 
περίσταση. Η επιλογή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έγινε μετά από ανοιχτή ψηφοφορία στην επίσημη σελίδα Facebook 
του ξενοδοχείου.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ευχαριστούμε θερμά τον κ. Φωσκολάκη και το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία για την 
πρωτοβουλία τους.

Tο Athenaeum InterContinental στηρίζει τη δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ενάντια 
στον παιδικό υποσιτισμό

Το Athenaeum InterContinental, από το Νοέμβριο του 2011 και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής του δράσης, 
προσκαλεί τους πελάτες του να προσθέσουν 1 € στο λογαριασμό τους για να εξασφαλίσουν το ημερήσιο γεύμα ενός 

υποσιτισμένου παιδιού που περιθάλπεται σε επισιτιστικό πρόγραμμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ενισχύοντας με τον 
τρόπο αυτό τη μάχη μας κατά του παιδικού υποσιτισμού. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ευχαριστούμε θερμά το Athenaeum InterContinental και ευχόμαστε καλή αρχή και κάθε 
επιτυχία στην εν λόγω πρωτοβουλία. 

Οι Εκδόσεις Ψυχογιός ανανεώνουν την υποστήριξή τους
στη δράση για την καταπολέμηση του υποσιτισμού  
Οι Εκδόσεις Ψυχογιός, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με το οποίο διαθέτουν 0,10 € από την πώληση κάθε 
βιβλίου για κοινωφελείς σκοπούς και ανταποκρινόμενοι στην επείγουσα έκκληση 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για την επισιτιστική κρίση στη Σομαλία, ανανέωσαν την 
υποστήριξη τους στη δράση της οργάνωσης κι ενίσχυσαν οικονομικά τα επισιτιστικά 
προγράμματά μας στη χώρα και τις γύρω περιοχές. Η νέα δωρεά της εταιρίας αποτελεί συνέχεια της υποστήριξης 
που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2011 για την καταπολέμηση του παιδικού υποσιτισμού παγκοσμίως.  
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά τις Εκδόσεις Ψυχογιός για την υποστήριξη που μας παρέχουν εν 
μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης συγκυρίας. Η άμεση ανταπόκριση της εταιρίας στην επείγουσα οικονομική έκκληση 
που απευθύνουμε και η διασφάλιση 37.000 επιπλέον διατροφικών σκευασμάτων, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης που έχει ξεσπάσει και απειλεί τη ζωή εκατοντάδων 
χιλιάδων ανθρώπων.   

Δώρα Χωρίς Σύνορα   
Αν αναζητάτε ένα πραγματικά ξεχωριστό δώρο για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, για τα 
γενέθλιά του, τη γιορτή του ή ακόμη και  ένα δώρο γάμου ή βάφτισης, μπορείτε να μπείτε 
στο νέο διαδικτυακό “κατάστημα” των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και να κάνετε ένα δώρο 
ανεκτίμητης αξίας που θα κάνει τη διαφορά.
Μπείτε στο gifts.msf.gr, διαλέξτε το δώρο που θέλετε να προσφέρετε -μια κουνουπιέρα, 
ένα εμβόλιο, πόσιμο νερό ή κάποιο άλλο- και οι ομάδες  των Γιατρών Χωρίς Σύνορα θα 
αναλάβουν να το «μεταφέρουν» στις αποστολές μας! Ο παραλήπτης του δώρου σας θα 
λάβει μια ηλεκτρονική κάρτα που θα περιγράφει πώς κάποιος ασθενής των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα στην άλλη άκρη του κόσμου θα βοηθηθεί χάρη στο δώρο αυτό.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    Στο εμπορικό κέντρο Avenue για τη συνεχή υποστήριξή τους και για τη φιλοξενία της ομάδας
Face-to-Face.  
    Στα ξενοδοχεία Elpida City Hotel στις Σέρρες, Hotel Marianna στη Δράμα, Astron Hotel στην Καρδίτσα, 
El Greco στη Θεσσαλονίκη και Galaxy στην Πάτρα για τη δωρεάν φιλοξενία της ομάδας Face-to-Face. 
    Στους διοργανωτές του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας για την υποστήριξη της δράσης 
μας κατά του υποσιτισμού.
    Στην κα Γιάννα Παυλοπούλου και τους Συλλόγους Αποφοίτων των 22 Αμερικανικών Πανεπιστημίων για 
την πρωτοβουλία τους να μας προσφέρουν μέρος των εσόδων από το γεύμα της Ημέρας Ευχαριστιών και το 
Χριστουγεννιάτικο χορό τους.
    Στο Ινστιτούτο Θερβάντες για την ευγενική φιλοξενία της εκδήλωσης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, καθώς και 
τον Κώστα Βαξεβάνη για το συντονισμό των ομιλητών.

Δράση στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα για το AIDS   
Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, εθελοντές αλλά 
και πολλοί φίλοι της οργάνωσης γεμίσαμε κεντρικά σημεία της Αθήνας για να 
υποστηρίξουμε την καμπάνια ‘’Ευρώπη Κάτω Τα Χέρια Από Τα Φάρμακά Μας’’.
Οι ομάδες μας ενημέρωσαν τον κόσμο για την καμπάνια, που στόχο έχει να 
σταματήσει την Ευρώπη από την υιοθέτηση μίας σειράς επιθετικών πολιτικών που 
θα μειώσει την πρόσβαση χιλιάδων ανθρώπων στον αναπτυσσόμενο κόσμο σε 
σωτήρια φάρμακα. Στη δράση αυτή δεν ήμασταν μόνοι: οι Batala, μία πολυάριθμη 
μουσική ομάδα κρουστών, μας υποστήριξε, δημιουργώντας έναν ισχυρό και 

δυναμικό ήχο που ταίριαξε απόλυτα με το ηχηρό μήνυμα που θέλαμε να φωνάξουμε. Σήμερα 34 εκατομμύρια 
άνθρωποι ζουν με τον ιό HIV/AIDS, ενώ το 2010 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαν θεραπεία σε 170.000 ανθρώπους. 
Μέσω της ιστοσελίδας www.msf.gr/handsoff μπορούμε όλοι να στείλουμε ένα e-mail στον Ευρωπαίο Επίτροπο 
Εμπορίου υποστηρίζοντας έτσι την καμπάνια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Νάουσας 

Αφετηρία του ταξιδιού μας η Νάουσα και σταθμοί του τα μέρη που μας ταξίδεψαν οι 
ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου που διοργανώθηκε στην πόλη για 

8η συνεχή χρονιά. Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης, το Φεστιβάλ-
που προάγει το έργο νέων και ανερχόμενων δημιουργών της 7ης Τέχνης- 

υποστήριξε φέτος τη δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ενάντια στον υποσιτισμό. 
Προβλήθηκαν βίντεο της εκστρατείας «Τα υποσιτισμένα παιδιά ζητούν την 

προσοχή μας», δόθηκε ενημερωτικό υλικό, ενώ μέρος των εσόδων του φεστιβάλ 
διατέθηκε στα επισιτιστικά μας προγράμματα. Μαζί με την ομάδα Face to Face που 

πραγματοποίησε την πρώτη της εξόρμηση στην πόλη της Νάουσας ενημερώνοντας τους κατοίκους της για το έργο της 
οργάνωσης, ζήσαμε τον παλμό του φεστιβάλ λαμβάνοντας το μήνυμα ότι σε κάθε δυσκολία απαντάμε με δημιουργία!

Το QualityNet Foundation υποστηρίζει τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις
Το QualityNet Foundation, το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών και Υπεύθυνων Οργανισμών, ως κοινωνικός 
διαμεσολαβητής μεταξύ Πολιτών, Επιχειρήσεων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, δημιούργησε στην 
ιστοσελίδα του τον «Οδηγό Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων». Στόχος του οδηγού, η προβολή των δράσεων και 
προγραμμάτων των Οργανώσεων (ανάμεσα σε αυτές και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα), των αναγκών τους σε εθελοντές 
και υλικοτεχνική υποδομή αλλά και την οικονομική υποστήριξη των δράσεών τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.qualitynet.gr
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σε πρώτο πρόσωπο

Υποστηρίξτε μας!

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα, σε κάθε σημείο 
του πλανήτη, ενάντια σε κάθε αντιξοότητα και δυσκολία, ώστε να 
προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Αυτό το καταφέρνουμε χάρη 
σε σας και την υποστήριξή σας, χωρίς την οποία το έργο μας θα ήταν 
αδύνατο. Για να ενισχύσετε τη δράση μας, μπορείτε να επιλέξετε έναν 
από τους παρακάτω τρόπους δωρεάς:

Αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος αλλά και ευκολότερος τρόπος οικονομικής υποστήριξης της δράσης μας. Μπορείτε να 
επιλέξετε τη συχνότητα, το ποσό και τις ημερομηνίες χρέωσης που σας εξυπηρετούν, χωρίς να χρειάζεται να επενδύετε 
προσωπικό χρόνο για να επισκέπτεστε κάθε φορά το ταχυδρομείο ή την τράπεζά σας, και να στηρίζετε τα προγράμματά μας σε 
σταθερή βάση, είτε μέσω μιας πάγιας τραπεζικής εντολής, είτε μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.
Η πάγια υποστήριξη μάς βοηθά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όταν μια επείγουσα κρίση χτυπάει και η ταχύτητα της 
αντίδρασής μας κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για τους πληγέντες. Αυτήν ακριβώς την ταχύτητα, μας διασφαλίζει 
η πάγια υποστήριξη. Επίσης, η πάγια υποστήριξη, λόγω του χαμηλότερου κόστους που επιβαρύνει την οργάνωση (προμήθειες 
προς τρίτους, λιγότερα έντυπα), διασφαλίζει ότι μεγαλύτερο μέρος κάθε δωρεάς σας πηγαίνει απευθείας στα προγράμματά μας.

Για να γίνετε Υποστηρικτής 1ης Γραμμής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά στο
210 5 200 500, είτε μέσω του www.msf.gr για να σας στείλουμε την ειδική αίτηση.

Είναι σημαντικό να μας ενημερώνετε μετά από κάθε δωρεά σας, με ένα τηλεφώνημα στο Τμήμα Δωρητών (210 5200 500), ώστε να σας 
αποστείλουμε την απόδειξή σας. Για τη δική σας διευκόλυνση παρακαλώ όπως αναφέρετε τον κωδικό δωρητή σας. 

Με οποιαδήποτε κάρτα Visa, Mastercard ή Diners
Συμπληρώνοντας την ταχυπληρωμή που εσωκλείεται 
Μέσω του προγράμματος EASYPAY στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.easypay.gr
Μέσω PAYPAL στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.msf.gr/donate
Κάνοντας κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  83658835
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS   0026.0215.41.0100065050
ALPHA BANK   104-00-2786014420
MARFIN BANK   0030482427

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 080/480847-95
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 435-01-001400-33
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5011-013626-464

Αριθμοί λογαριασμών:

Δωρεά

Ακολουθώντας το παράδειγμα δεκάδων ανθρώπων που τα τελευταία χρόνια έχουν  συμπεριλάβει τους Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα στη διαθήκη τους, μπορείτε και εσείς να μας βοηθήσετε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Το κληροδότημά σας θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να παρέχουμε ιατρική βοήθεια σε αυτούς 
που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5200500 (εσωτερικό 105).

Αντί για δώρο γάμου ή βάπτισης ή μπομπονιέρες, μπορείτε να κάνετε μια δωρεά και να μοιραστείτε τη χαρά σας με 
κάποιους που έχουν ανάγκη
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι κάνουν μία δωρεά εις μνήμην κάποιου αγαπημένου τους προσώπου

Υποστηρικτής 1ης Γραμμής

Αφήνοντας ένα κληροδότημα για το μέλλον

σε πρώτο πρόσωπο

Αλέξανδρος Καθάριος

Πριν ένα χρόνο, ο Αλέξανδρος Καθάριος αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στον 29ο Κλασσικό Μαραθώνιο 
Αθηνών και μέσω της συμμετοχής του να υποστηρίξει τη δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Είχε δύο στόχους: 
να τερματίσει με χρόνο κάτω από 3,5 ώρες και να συγκεντρώσει χρήματα από συγγενείς, φίλους και γνωστούς 
για την επείγουσα παρέμβασή μας στη Σομαλία. Τα κατάφερε και τα δύο! 

1 Για μένα, ο μαραθώνιος σημαίνει ανθρώπινη υπέρβαση, σου 
βγάζει ένα κίνητρο να κάνεις κάτι πέρα από τις δυνάμεις σου 
για ένα σκοπό. Εγώ είχα όμως δύο σκοπούς, να τερματίσω 
μέσα στον επιθυμητό μου χρόνο αλλά και να υποστηρίξω 
δυναμικά τα θύματα της Σομαλίας.

  Οργανώσεις όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα μπορούν να
  αλλάξουν κάτι;

Μπορούν να συνδράμουν αποφασιστικά γιατί έχουν τη δύναμη 
όλων των ανθρώπων που τις υποστηρίζουν. Στοχεύοντας στον 
απλό άνθρωπο που ενδιαφέρεται για το συνάνθρωπό του, 
μπορούν να συγκεντρώσουν σημαντικούς πόρους και με το 
κατάλληλο προσωπικό στις πληγείσες περιοχές πραγματικά 
να παράξουν έργο, όπως άλλωστε κάνουν οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα. Ο κόσμος όμως πρέπει να ενημερωθεί για τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και για τη δράση τους, ούτως ώστε να 
ξεπεράσει τυχόν ενδοιασμούς που γενικά μπορεί να έχει έναντι 
των ΜΚΟ. Η νέα γενιά μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και με την 
ανάλογη παιδεία να εμποτιστεί με τις αρχές του ανθρωπισμού 
και της αλληλεγγύης. Μια εκδήλωση όπως ένας μαραθώνιος 
μπορεί να είναι ευκαιρία τόσο για τους αθλητές όσο και για τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

  Υπάρχει κάτι που σε έχει αγγίξει περισσότερο ή σου έχει
  κάνει εντύπωση από τη δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα;
 
Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, ασχολούμαι με την ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιρίων, κάτι που θα απασχολήσει όλο και 
περισσότερο την ανθρωπότητα στο μέλλον, γιατί πάνω απ’ 
όλα πρέπει να ζούμε όχι σε πολυτελή αλλά σε λειτουργικά 
σπίτια. Μέσα από το επάγγελμά μου θέλω να προσφέρω, ένας 
μηχανικός που κατασκευάζει νιώθει ότι προσφέρει κάτι στην 
κοινωνία.
Έχω απογοητευθεί με την τωρινή κρίση, όχι μόνο λόγω της 
οικονομικής κατάστασης της χώρας αλλά με όλες τις αδικίες 
που βλέπουμε να συμβαίνουν καθημερινά. Ισχύει πάντως 
ότι η Ελλάδα «τρώει τα παιδιά της». Οι νέοι επιστήμονες 
αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό για να κάνουν κάτι στη 
ζωή τους. Εγώ πιστεύω πάντως πως η πατρίδα βρίσκεται στην 
καρδιά μας, δεν ορίζεται από τα σύνορα της χώρας ή τα υλικά 
αγαθά που σου παρέχει. Ειδάλλως, αυτοί οι άνθρωποι στην 
Αφρική που γεννήθηκαν χωρίς τίποτα, ποια να είναι η έννοια 
της πατρίδας γι’ αυτούς;
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  Γιατί αποφάσισες να τρέξεις στο Μαραθώνιο
  υποστηρίζοντας τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα;

Η επιθυμία μου αυτή γεννήθηκε πολύ καιρό πριν. Σκόπευα 
αρχικά να ανέβω το Κιλιμάντζαρο, το υψηλότερο βουνό 
της Αφρικής με ύψος 5.895 μέτρα και να δώσω έναν 
ανθρωπιστικό χαρακτήρα στην ανάβασή μου, ενισχύοντας τις 
τοπικές κοινωνίες της Αφρικής. Επειδή το κόστος του ταξιδιού 
αποδείχτηκε πολύ υψηλό, αποφάσισα να κάνω κάτι πιο απλό, 
να τρέξω στον Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας και να 
υποστηρίξω την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη 
Σομαλία. Έτσι ο μαραθώνιος απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για 
εμένα ενώ το όνειρο του Κιλιμάντζαρο παραμένει, θα το κάνω 
κάποτε…
 
  Συνάντησες δυσκολίες;  
 
Η προπόνηση ήταν σκληρή, γιατί ήταν εντατική και γιατί δεν 
είχα ξανατρέξει σε μαραθώνιο, αλλά δυσκολίες συνάντησα 
και με τους γνωστούς μου όταν τους ζήτησα να υποστηρίξουν 
οικονομικά το εγχείρημά μου. Κάποιοι ήταν καχύποπτοι με τις 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (MKO). Ήθελαν να βεβαιωθούν 
ότι τα χρήματα θα πάνε απευθείας στην υποστήριξη των 
θυμάτων της συγκεκριμένης ανθρωπιστικής κρίσης. Επίσης, 
λόγω της οικονομικής κατάστασης στη χώρα, κάποιοι ρώτησαν 
«γιατί δεν κάνεις κάτι για την Ελλάδα;». Τους απάντησα ότι, αν 
και η χώρα μας δοκιμάζεται από τα σκληρά δημοσιονομικά 
μέτρα, πιστέψτε με, η αληθινή κρίση δεν βρίσκεται εδώ. 
Λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στην καρδιά της ανατολικής 
Αφρικής, στη Σομαλία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά αλλά 
και ενήλικες ζουν κάτω από την απειλή του υποσιτισμού, της 
έλλειψης νερού και στέγης και των συνεχών συγκρούσεων.
Μέσα από το μαραθώνιο, μπόρεσα κι εγώ να μεταφέρω 
ένα μήνυμα αλληλεγγύης από τους γνωστούς μου που με 
υποστήριξαν οικονομικά, στους ανθρώπους της Σομαλίας που 
δίνουν το δικό τους αγώνα επιβίωσης. Τελικά, πολλοί φίλοι και 
γνωστοί αγκάλιασαν την προσπάθεια και με υποστήριξαν και 
τους ευχαριστώ όλους.

  Πως ήταν ο μαραθώνιος σαν εμπειρία;  

Δεν περίμενα να με συγκινήσει τόσο. Συγκράτησα έντονες 
εικόνες. Στην εκκίνηση είδα ζευγάρια που ήταν δεμένοι για να 
τερματίσουν μαζί. 
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Έτρεξε μαραθώνιο για τα θύματα της Σομαλίας
Συνέντευξη στη Χάρρις Γαζή, Υπεύθυνη Aνεύρεσης Πόρων
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιδιώκουμε τη συνεργασία με εταιρείες οι οποίες επιθυμούν, μέσα από τα προγράμματα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, να υποστηρίξουν το έργο μας. Eνδεικτικές μορφές συνεργασίας μπορεί να είναι η πάγια ή εφάπαξ 
οικονομική υποστήριξη των προγραμμάτων μας, η χορηγία μιας ενέργειας, η εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, 
πελατών και συνεργατών της εταιρείας προκειμένου να γίνουν υποστηρικτές μας ή η ένθεση/διανομή επικοινωνιακού υλικού 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Δεδομένου ότι δεν προτείνουμε κάποια έτοιμα χορηγικά πακέτα/προτάσεις αλλά προτιμούμε να 
προσαρμόζουμε τις προτάσεις συνεργασίας στην ταυτότητα κάθε εταιρείας, σας καλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο 
Ανεύρεσης Εταιρικών Πόρων στο τηλ. 210 5 200 500 ή στο email corpfr@athens.msf.org, προκειμένου να διερευνήσουμε 
από κοινού τις δυνατότητες συνεργασίας και τα ανταποδοτικά οφέλη που παρέχουμε.  

Εταιρείες

Συνεργαζόμενες τράπεζες: Εθνική, Alpha, Εμπορική, Eurobank, Αττικής, Κύπρου, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Probank, American Express, 
Αγροτική (ΑΤΕ Bank), Citibank, Πειραιώς, Συνεταιριστική Χανίων, Ελληνική, Marfin Εγνατία, Aspis Bank, Proton Bank, Millenium Bank, 
Γενική, ABN AMRO, HSBC, BNP Paribas, Bank of America, Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Πανελλήνια Τράπεζα, FBB, Συνεταιριστική 
Τράπεζα Ιωαννίνων, Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου.


