
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 

 

 
  Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνείς, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική 

οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες 

συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής φροντίδας και 

φυσικές καταστροφές. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν βοήθεια με κριτήριο 

την ανάγκη , ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, φύλο ή πολιτικούς δεσμούς. Όταν οι 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα γίνονται μάρτυρες σοβαρών πράξεων, βίας, ξεχασμένων 

κρίσεων ή παρακώλυσης του έργου τους, δύνανται να μιλήσουν δημόσια για αυτά. 

Γιατροί και δημοσιογράφοι, μαζί τον Δεκέμβριο του 1971 δημιούργησαν τους 

Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Ήταν μια πρωτοβουλία του περιοδικού “Tonus” με στόχο 

την δημιουργία μιας ιατρικής ομάδας κρούσης ικανή να ανταποκρίνεται σε 

επείγουσες κρίσεις και ανάγκες λαών σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. 

Ανεξάρτητα από γεωπολιτικά όρια, σκοπός ήταν να μπορούν να πηγαίνουν όπου 

υπάρχει ανάγκη, να προσφέρουν ιατρική φροντίδα, θεραπεία και να δίνουν 

μαρτυρίες ενάντια στον ανθρώπινο πόνο. Τελικός σκοπός είναι η παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών, η φροντίδα των ανθρώπων ανάλογα με τις πρωταρχικές τους ανάγκες 

και με την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.  

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΜΑΣ 
 

  Οι γιατροί χωρίς σύνορα στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία 

τους και να ενδυναμώσουν τους δεσμούς τους με την κοινωνία, έχουν θέσει ως 

προτεραιότητα την διατήρηση σε υψηλό ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από 

ιδιωτικούς πόρους. Χάρη στην υποστήριξη περισσότερων από 5,1 εκατομμύρια 

ιδιωτών δωρητών και μην κρατικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο. Το 2010 το 

ελληνικό τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, χάρη στους 48.664 δωρητές του 

κατάφερε να ανταποκριθεί άμεσα, ανεξάρτητα και αποτελεσματικά στις ιατρικές 

και ανθρωπιστικές ανάγκες χιλιάδων ανθρώπων. Τα έσοδα του ελληνικού τμήματος 

για το 2010 προήλθαν κατά 100% από ιδιωτικούς πόρους. Είτε αποτελούν μέρος 

μιας ευρύτερης στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είτε αυθόρμητη 

ανταπόκριση σε ένα επείγον, οι εταιρικές δωρεές συνέβαλαν σημαντικά στην 

προσπάθειά τους να προσφέρουν δωρεά ιατρική φροντίδα σε κάθε γωνία του 

πλανήτη. Δεδομένων των ιδιαιτέρων οικονομικών συνθηκών, η απόφαση 

περισσότερων από 1.800 εταιριών να τους υποστηρίξουν, αποκτά μεγαλύτερη αξία.  

 



 

 

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
 

 

  Οι ΓΧΣ δρουν κυρίως σε τριτοκοσμικές χώρες όπωςη Αιθιοπία, Βολιβία, Ζάμπια, 

Ινδονησία, Ζιμπάμπουε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Κένυα, Κολομβία, Λαϊκή 

Δημοκρατία Κονγκό, Μαρόκο, Νίγηρας, Νιγηρία, Ουγκάντα, Παλαιστίνη, Περού, 

Σομαλία, Σουδάν, Συρία και Υεμένη. Επίσης οι ΓΧΣ έχουν βοηθήσει και χώρες της 

Ευρώπης όπως την Γαλλία και την Ελλάδα. 

 

 

1.Αίγυπτος 17. Ιράκ 33. Μαρόκο 49. 

Παραγουάη 

2.Αιθιοπία 18. Ιράν 34. Μεξικό 50. Ρώσικη 

Ομοσπονδία 

3.Αϊτή  19. Καμερούν 35. Μοζανβίκη 51. Σιέρρα 

Λεόνε 

4.Αρμενία 20. Κομπότζη 36. Μπαγκλαντές 52. Σομαλία 

5.Αφγανιστάν 21. Κεντροαφρικανική 

Δημοκρατία 

37. Μπουρκίνα 

Φάσο 

53. 

Σουαζιλάνδη 

6.Βολιβία 22. Κένυα 38. Μπουρούντι 54. Σουδάν 

7. Βραζιλία  23. Κίνα 39. Μυανμάρ 55. Σρι Λάνκα 

8. Γαλλία  24. Κιργιστάν 40. Νίγηρας 56. Συρία 

9. Γεωργια 25. Κολομβία 41. Νιγηρία 57. Ταϊλάνδη 

10. Γουατεμάλα 26. Λαϊκή Δημ. 

Κονγκό 

42. Νότιος Αφρική 58. Τζιμπουτί 

11. Γουινέα Κόνακρι 27. Λεσόθο 43. Ονδούρα 59. Τσαντ 

12. Δημοκρατία 

Κονγκό 

28. Λίβανος 44. Ουγκάντα 60. Υεμένη 

13. Ελλάδα 29. Λιβερία 45. Ουζμπεκτιστάν 61. Φιλλιπίνες 

14. Ζάμπια 30. Μαλάουι 46. Πακιστάν 62. Χιλή 

15. Ζιμπάμπουε 31. Μάλι 47. Παλαιστίνη  

16. Ινδία 32. Μάλτα 48. Παπούα Νέα 

Γουινέα 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΧΣ 

  
  Αϊτή:  Η Αϊτή υπέστη δύο καταστροφές τεράστιου μεγέθους μέσα στον ίδιο 

χρόνο: τον σεισμό του Ιανουαρίου και την επιδημία χολέρας που άρχισε τον 

Οκτώβριο. Διάφορα τμήματα των ΓΧΣ εργάζονται ήδη έδω και 20 χρόνια 

στην χώρα αυτή. Το κοινό επιχειρησιακό κέντρο Βαρκελώνης-Αθήνας των 

ΓΧΣ ανέλαβε δράση έπειτα από τον σεισμό, προσφέροντας βοήθεια στο 

νοσοκομείο Σεν Μισέλ στο Ζακμέλ, στα νοτιοδυτικά της χώρας σε επείγοντα 

περιστατικά, χειρουργικά, παιδιατρικά και τοκετούς. Το 2010 έγιναν 

περίπου 1.346 χειρουργικές επεμβάσεις και περίπου 1.778 τοκετοί. Το 

νοσοκομείο καλύπτει τα επείγοντα περιστατικά, και το 2010 εισήχθησαν 

1.000 παιδιά και σχεδόν άλλοι τόσοι ενήλικοι. 

 

 Πληθυσμός στόχος:  3.785.874 άτομα 

Έξοδα ανά χώρα: 14.931.390  € 

 Ιατρικές επισκέψεις: 54.383 

Εισαγωγές: 5.569  

Τοκετοί: 1.778 

Χειρουργεία: 1.346 

Συνεδρίες ψυχικής υγείας(ατομικές-ομαδικές) : 13.483 

Είδη πρώτης ανάγκης : 78.400 

Διανομή νερού: 3.060 διανομές 

 

 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Στην Κεντροαφρινανική Δημοκρατία, 

η πλειοψηφία του πληθυσμού ζει σε απομονωμένες περιοχές  που 

μαστίζονται απο χρόνιες συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες ανταρτών και 

κυβερνητικές δυνάμεις. Ο πληθυσμός αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες 

πρόσβασεις στην υγεία, λόγω σοβαρότατης έλλειψης σε λειτουργικές δομές 

υγέιας, φάρμακα και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι ΓΧΣ περιθάλπτουν 

εκτοπισμένους, θύματα βίας. Ο διαρκείς τρόμος και η αδυναμία πρόσβασης 

στις καλλιέργειες όπως επίσης στα κέντρα υγείας, έχουν επιδεινώσει κατά 

πολύ την κατάσταση. Στο Νντέλε, η ομάδα ανέλαβε δράση τον Ιούλιο του 

2010 στο νοσοκομείο ενώ αναπτύχθηκαν κινητές κλινικές στου γύρω 

πληθυσμούς. Στα νοτιοανατολικά της χώρας το πρόγραμμα του Μπόντα 

ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2010. 

 

Πληθυσμός στόχος: 7.968.897 άτομα 

Έξοδα: 7.968.897  € 

Ιατρικές επισκέψεις: 307.515 

Εισαγωγές και προγεννητικοί έλεγχοι: 28.024 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
 

  Το ελληνικό τμήμα ξεκίνησε την δράση του το 1990. Μέχρι σήμερα περισσότεροι 

από 450 Έλληνες γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί και τεχνικοί έχουν συμμετάσχει 

σε προγράμματα σε πάνω από 40 χώρες όπως το Κουρδιστάν, η Λιβερία, το Ελ 

Σαλβαδόρ, το Ιράκ, η Αιθιοπία, η πρώην-Γιουγκοσλαβία, η Ρουάντα, η Κένυα, η Σρι 

Λάνκα, η Αϊτή, το Αφγανιστάν, η Ακτή Ελεφαντοστού και άλλες. Σήμερα το 

ελληνικό τμήμα συνεργάζεται μαζί με τον Ισπανικό τμήμα των ΓΧΣ μέσα από το 

κοινό επιχειρησιακό κέντρο  Βαρκελώνης-Αθήνας (OCBA). Μέσα στα πλαίσια 

αυτής της συνεργασίας το ελληνικό τμήμα των ΓΧΣ λειτουργεί σήμερα 

προγράμματα στην Ζάμπια, τον Νίγηρα, τη Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό και το 

Μαρόκο, ενώ έχουν ολοκληρωθεί προγράμματα στο Μαλάουι, τη Λιβερία, την 

Αρμενία, τη Γιουγκοσλαβία, την Παλαιστίνη, την Γεωργία, τη Ρωσία, το 

Καζακστάν, την Μοζαμβίκη, την Ινδία και την Τουρκία 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

 
 Ελλάδα: Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα προορισμού για πολλούς 

μετανάστες, ενώ για άλλους αποτελεί πήλη εισόδου για την Ευρώπη. Κάθε 

χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες συλλαμβάνονται κατά την είσοδό 

τους στην χώρα, ενώ το ποσοστό θετικής απάντησης σε αιτήσεις ασύλου, 

στην Ελλάδα είναι μόλις 0,3%. Τον Ιούλιο του 2009 οι ΓΧΣ ξεκίνησαν ένα 

πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα κέντρα κράτησης στον Έβρο 

και την Ροδόπη, στα βόρεια της χώρας, και στην Μυτιλήνη όπου 

προσφέραμε βοήθεια σε 10.000 άτομα συνολικά. Μετά το κλείσιμο του 

κέντρου κράτησης της Μυτιλήνης, και με τις ανάγκες των μεταναστών 

καλυμμένες από πλευράς των αρχών, οι ΓΧΣ αποσύρθηκαν τον Ιούλιο του 

2010. Στα τέλη του έτους, η κατάσταση στα κέντρα κράτησης μεταναστών 

του Έβρου επιδεινώθηκε και πάλι. Οι άνθρωποι κοιμούνταν στις τουλέτες, 

στο πάτωμα και άνδρες, γυναίκες και παιδιά μοιράζονταν τα ίδια κελιά. Τον 

Δεκέμβριο, οι ΓΧΣ ξεκίνησαν μια επείγουσα παρέμβαση με στόχο ην 

προσφορά ιατρικής φροντίδας και ην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

και υγιεινής στα προαναφερθέντα κέντρα. Στα τμήματα συνοριακής 

φύλαξης στο Τυχερό και το Σουφλί, οι ομάδες τους πρόσφεραν θεραπεία σε 

άτομα που είχαν κυρίως αναπνευστικές και δερματολογικές λοιμώξεις, 

διένειμαν είδη πρώτης ανάγκης και βελτίωσαν τις συνθήκες υγιεινής. 

 

 

Πληθυσμός στόχος: 14.000 

Έξοδα: 405.456  € 

Ιατρικές επισκέψεις: 189 

Συνεδρίες ψυχικής υγείας(ατομικές): 171 

Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές): 17 



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 Διαδικασία επιλογής: Οι ΓΧΣ επιλέγουν τους υποψήφιους εθελοντές μετά 

από μία συνέντευξη όπου εκτιμώνται οι επαγγελματικοί επάρκεια και 

εμπειρία, τα κίνητρα του υποψηφίου στους ΓΧΣ, η συγκροτημένη σκέψη, η 

ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, το ομαδικό 

πνεύμα, οι διαθεσιμότητα για συμμετοχή σε αποστολή με τους ΓΧΣ. Η 

συνέντευξη αυτη γίνεται με την Υπεύθυνη Ανεύρεσης Εθελοντών. Αν το 

αποτέλεσμα της συνέντευξης είναι θετικό, ο υποψήφιος θα κλιθεί να 

συμμετάσχει στο ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας των ΓΧΣ μετά την λήξη 

του σεμιναρίου που διαρκεί μία εβδομάδα και εφόσον το αποτέλεσμα είναι 

και πάλι θετικό ο υποψήφιος θα ειδοποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, 

περίπου 4 μήνες, για να φύγει σε κάποια αποστολή. 

 

 

 
Οι ειδικότητες που ζητούνται για τις αποστολές των ΓΧΣ είναι: 

 

Υγειονομικοί 

 
 Γιατροί  
 Νοσηλευτές/τριες 
 Μαίες 
 Ειδικοί ψυχικής υγείας 
 Τεχνικοί ιατρικών εργαστηρίων 
 Μικροβιολόγοι 
 Χειρουργοί 
 Αναισθησιολόγοι 

 

           Μη- Υγειονομικοί 

 

 Τεχνικοί  

 Οικονομικοί διαχειριστές 

 Ειδικοί στην εξυγίανση νερού 

 

 

 

Γεωργία-Παυλίνα Μουστάκα 

Ηλιάνα Μητράι 

Κωνσταντίνος Νικολάου 

Στέφανος Κυνηγόπουλος 


