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Η 24η Φεβρουαρίου 2023 σηματοδο-
τεί τον πρώτο χρόνο κλιμάκωσης της 
βίας στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και 
Ουκρανίας, αλλά η ένοπλη σύγκρου-
ση στην Ανατολική Ουκρανία χρονολο-
γείται από το 2014. Κατά τη διάρκεια 
οκτώ ετών, οι κυβερνητικές δυνάμεις 
της Ουκρανίας πολέμησαν τους υπο-
στηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονο-
μιστές για τον έλεγχο μεγάλου μέρους 
των δύο βιομηχανικών περιοχών του 
Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Μετα-
ξύ του 2014 και των αρχών του 2022, 
ένας πόλεμος χαρακωμάτων σκότω-
σε 14.000 ανθρώπους και το ένα τρίτο 
της επικράτειας κατελήφθη από δύο 
ρωσικά κρατίδια-πληρεξουσίους που 
κάλυπταν τις περιοχές του Ντονέτσκ 
και του Λουχάνσκ.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ρωσία 
επιτίθεται στην Ουκρανία σε πολλά 
μέτωπα, ξεκινώντας μια μεγάλη ει-
σβολή. Ένα χρόνο μετά, εκατομμύρια 
άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς βασικές 
υπηρεσίες ως αποτέλεσμα των εχθρο-
πραξιών. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι 
με μια άνευ προηγουμένου ανθρωπι-
στική κρίση, με τη διακοπή των υπη-
ρεσιών υγείας να συγκαταλέγεται στις 

κρίσιμες ανησυχίες. Παρόλο που το 
σύστημα υγείας της Ουκρανίας έχει 
επιδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα, ο κίν-
δυνος επιδείνωσης της ψυχικής και 
ψυχολογικής υγείας αυξάνεται, κα-
θώς οι άνθρωποι συνεχίζουν να αντι-
μετωπίζουν τραυματικά γεγονότα.  Η 
ρουτίνα του εμβολιασμού διακόπτε-
ται και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις 
βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς το σύ-
στημα περίθαλψης λειτουργεί με ση-
μαντικές ελλείψεις σε υγειονομικό 
προσωπικό και προμήθειες. Επιπλέ-
ον, ο αντίκτυπος του πολέμου αυτού 
στην υγεία που δεν περιορίζεται στα 
σύνορα της Ουκρανίας, υπερβαίνει τη 
δυνατότητα των ανθρώπινων και τε-
χνικών πόρων και των συστημάτων 
υγείας να αντιμετωπίσουν τη μαζική 
εισροή προσφύγων.

Το διεθνές δίκτυο των Γιατρών του 
Κόσμου, το οποίο εργαζόταν ήδη στη 
χώρα, έχει κινητοποιήσει σημαντικούς 
πόρους για την αντιμετώπιση των ανα-
γκών των πληγέντων πληθυσμών από 
την αρχή του πολέμου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το Διεθνές Δίκτυο των Γιατρών του Κόσμου δραστηριοποιείται στην Ουκρανία 
από το 2015, παρέχοντας ολοκληρωμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας   (ΠΦΥ), 
συμπεριλαμβανομένης της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΣΑΥ) και της 
Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (MHPSS) σε περιοχές κατά μήκος 
της γραμμής του μετώπου, μια έκταση γης έχει χωρίσει τα άτομα που πλήττονται 
από τη σύγκρουση και διαμένουν στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της 
κυβέρνησης της Ουκρανίας και στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον προσωρινό 
στρατιωτικό έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ, ΕΝΑ ΜΑΚΡΥ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Υπό το φως της έκτακτης ανάγκης και 
της κλίμακας των ανθρωπιστικών ανα-
γκών, το διεθνές δίκτυο των Γιατρών 
του Κόσμου ανταποκρίνεται από διά-
φορα τμήματα (Βέλγιο, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ελλάδα και Ισπανία) που δρα-
στηριοποιούνται στην Ουκρανία και 
τις γειτονικές χώρες. Άλλα μέλη των 
Γιατρών του Κόσμου (Πορτογαλία και 
Ολλανδία) έχουν αναπτύξει συνερ-
γασίες με τοπικούς φορείς και έχουν 
εξασφαλίσει την προμήθεια και πα-
ράδοση φαρμάκων και ιατρικών ει-
δών στα νοσοκομεία και τις εγκατα-
στάσεις υγείας.

Οι ΓτΚ συνέβαλαν στην κάλυψη των 
πιο επειγουσών και οξέων ανθρωπι-
στικών αναγκών του πληγέντος πλη-
θυσμού, παρέχοντας πρόσβαση σε 
βασικά φάρμακα και ιατρικές προμή-
θειες, επιτρέποντας την παροχή άμε-
σων υπηρεσιών υγείας σε διάφορα 
επίπεδα του συστήματος υγείας. Το δί-
κτυο των ΓτΚ ανταποκρίνεται επίσης 
στην κρίση εκτοπισμού της Ουκρανί-
ας στις γειτονικές χώρες της Πολω-
νίας, της Σλόβακιας, της Ρουμανί-
ας και της Μολδαβίας, βελτιώνοντας 
την υγεία και την ευημερία των προ-
σφύγων σε συνεργασία με τις εθνικές 
και περιφερειακές υγειονομικές αρχές 
και τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών. Η κύρια εστίαση ήταν η υπο-
στήριξη της πρόσβασης σε υπηρεσί-
ες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περί-
θαλψης, αμβλύνοντας τα υφιστάμενα 
εμπόδια στην πρόσβαση.
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Ρωσική εισβολή 
και μαζική εισροή 

των προσφύγων 
στις γειτονικές χώρες

Η Ρωσία διεξάγει παράνομα 
δημοψηφίσματα στο Λουχάνσκ, 
το Ντονέτσκ, τη Χερσώνα και τη 

Ζαπορίζια.

Εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης: παράδοση ειδών έκτακτης 
ανάγκης σε διάφορα νοσοκομεία της 
περιφέρειας Λουχάνσκ

Ανάπτυξη ομάδας έκτακτης ανάγκης 
στην Ουκρανία και παράδοση 
ιατρικού εξοπλισμού και φαρμάκων 
στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, 
το  Ντνίπρο, το Κίεβο, το Τσερνίχοφ 
και το Τσερνίβτσι

Επανέναρξη των δραστηριοτήτων 
άμεσης παρέμβασης στην Ουκρανία 
και ανάπτυξη κινητών μονάδων και 

υπηρεσιών προσέγγισης Έναρξη δραστηριοτήτων 
στη Ζαπορίζια

Συμμετοχή στην Εθνική Αξιολόγηση 
των Κέντρων Πρωτοβάθμιας 

Υγείας με το Υπουργείο Υγείας 
στη Μολδαβία

Έναρξη εργασιών στις περιοχές 
Βινιτσκά και Οδησσό

Ανάπτυξη δύο νέων κινητών μονάδων 
στις περιφέρειες Βινιτσκά και Ιβάνο-
Φρανκίφσκ

Στοχευμένες επιθέσεις σε μη 
στρατιωτικές υποδομές που 
επηρεάζουν τις υπηρεσίες ενέργειας, 
ύδρευσης και θέρμανσης, και η 
κλιμάκωση των συγκρούσεων 
με εντατικούς βομβαρδισμούς 
συνεχίστηκε τους τελευταίους μήνες

Ανάπτυξη μιας ομάδας σε γειτονικές 
χώρες (Πολωνία, Σλοβακία, 

Ρουμανία και Μολδαβία) για να 
προβεί σε αξιολόγηση των αναγκών 
ώστε να κατανοήσει την έκταση του 

ελλείμματος υπηρεσιών υγείας 
σε πρωτοβάθμιο επίπεδο 

υγειονομικής περίθαλψης
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Έναρξη εργασιών στο Μυκολαίβ σε 
συνεργασία με τον ουκρανικό Ερυθρό 

Σταυρό



ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Ο κύριος στόχος της στρατηγικής των 
Γιατρών του Κόσμου στην Ουκρανία 
είναι η διευκόλυνση της πρόσβα-
σης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης και η 
αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων  
ιατρικών αναγκών, συμπεριλαμ-
βανομένης της ψυχικής υγείας και 
της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
του πληθυσμού που έχει πληγεί από 
τη σύγκρουση, με ιδιαίτερη έμφαση 
στον ευάλωτο πληθυσμό υποδοχής 
και στους εσωτερικά εκτοπισμένους. 
Αυτό περιλαμβάνει:

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

•  Παροχή ολοκληρωμένων πρω-
τοβάθμιων υπηρεσιών υγείας 
(συμπεριλαμβανομένης της σε-
ξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας) απευθείας στον πληθυ-
σμό που αντιμετωπίζει σοβαρούς 
περιορισμούς όσον αφορά την 
πρόσβασή του στην υγειονομική 
περίθαλψη

•  Ενίσχυση της ικανότητας του δη-
μόσιου συστήματος υγειονομικής 
περίθαλψης να παρέχει κρίσιμες 
υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την 
κάλυψη του εσωτερικά εκτοπι-
σμένου πληθυσμού και άλλων 
ευάλωτων ομάδων και αποκαθι-
στώντας τις διαταραγμένες υπη-
ρεσίες (μέσω δωρεών ιατρικού 
εξοπλισμού και οικονομικής στή-
ριξης σε εγκαταστάσεις υγείας).

•   Εξασφάλιση της πρόσβασης σε 
είδη πρώτης ανάγκης για τον εσω-
τερικά εκτοπισμένο πληθυσμό 
και τους ανθρώπους σε περιοχές 
που έχουν πληγεί σοβαρά από τις 
εχθροπραξίες.

  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩ-
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

•  Παροχή υπηρεσιών MHPSS απευ-
θείας στον πληθυσμό που πλήτ-
τεται από συγκρούσεις

 
•  Ενίσχυση των ικανοτήτων του δη-

μόσιου συστήματος υγείας για 
την παροχή υπηρεσιών MHPSS 

•  Επικοινωνία, ευαισθητοποίηση 
και υπεράσπιση των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνι-
κής υποστήριξης, από το επίπεδο 
της κοινότητας έως τις κρατικές 
αρχές για να μειωθεί ο στιγματι-
σμός και να βελτιωθεί η πρόσβα-
ση στις υπηρεσίες.

  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΝΤΟ-
ΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙ-
ΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

•  Αύξηση και βελτίωση της συνερ-
γασίας και της δικτύωσης για τη 
συμμετοχή των κοινοτήτων και 
την οικοδόμηση ανθεκτικότητας 
με τους τοπικούς εταίρους.

•  Αύξηση και βελτίωση της συνερ-
γασίας και της δικτύωσης με τις 
ΜΚΟ και τους οργανισμούς του 
ΟΗΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η ολο-
κληρωμένη και αποτελεσματική 
προσέγγιση της ανθρωπιστικής 
ανταπόκρισης.

Οι Γιατροί του Κόσμου παρακολου-
θούν διαρκώς και προσαρμόζουν τη 
στρατηγική ανταπόκρισής τους ανά-
λογα με το μεταβαλλόμενο πλαίσιο 
και τους περιορισμούς ασφάλειας και 
υλικοτεχνικής υποδομής.

4.636
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
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ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Στις γειτονικές χώρες, ο γενικός στό-
χος είναι η βελτίωση της υγείας 
και της ευημερίας των προσφύγων 
σε ένα τόσο δύσκολο πλαίσιο. Οι 
Γιατροί του Κόσμου ξεκίνησαν την 
επείγουσα ανταπόκριση με δράσεις 
φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης στο σύνορο του Σιρέτ 
της Ρουμανίας, μετά από μία πρώτη 
αποστολή εκτίμησης αναγκών που 
πραγματοποιήθηκε στις 9-15 Μαρτί-
ου 2022. Οι επαγγελματίες των ΓτΚ, 
συμπεριλαμβανομένων εθελοντών 
και έμμισθου προσωπικού, παρείχαν 
υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης στις δομές προσωρινής 
υποδοχής προσφύγων από την Ουκρα-
νία, στην Σουτσεάβα, στο Ρανταούτι 
και στο Μιλισαούτι, κοντά στα σύνορα 
Ρουμανίας - Ουκρανίας. Πρωταρχικός 
στόχος της παρουσίας των ΓτΚ στην 
περιοχή, τέθηκε η εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης για τον μετακινούμενο 
πληθυσμό κατά τη διάρκεια των πρώ-
των εβδομάδων υποδοχής στην Ρου-
μανίας. Η ανταπόκριση επικεντρώθηκε 
στην διασυνοριακή περιοχή του Σιρέτ, 
το οποίο αποτέλεσε για τουλάχιστον 
4 μήνες ένα από τα σημαντικότερα 
σημεία εισόδου προσφύγων από την 
Ουκρανία στη Ρουμανία.

Οι Γιατροί του Κόσμου αποφάσισαν 
να παρέμβουν καλύπτοντας συγκε-
κριμένα κενά:

•  Παροχή ψυχολογικών πρώτων 
βοηθειών και ψυχικής υγείας και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μέ-
σω των υφιστάμενων υπηρεσιών 
ή μέσω οργανώσεων της κοινω-
νίας των πολιτών,

•  Παροχή συμβουλών υγείας στην 
κοινότητα και εκπαίδευση σχε-
τικά με την υγεία, συμπεριλαμ-
βανομένης της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας στους 
πρόσφυγες.

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

•  9/3/2022: Άφιξη Κινητής Μονάδας 
στο Σιρέτ

•  15/3/2022: Έναρξη παροχής υπη-
ρεσιών υγείας σε κέντρα προσω-
ρινής φιλοξενίας

 
•  1/6/2022: Παροχή υπηρεσιών 

σε σταθερό ιατρείο στο Σιρέτ 
και επέκταση δράσεων Κινητής 
Μονάδας

2.962
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι παραπά-
νω από 75.000 πολίτες Ουκρανίας 
εισήλθαν από την αρχή της κρίσης. Ο 
αριθμός των δικαιούχων προσωρινής 
προστασίας ανέρχεται περίπου στις 
27.000. Οι Γιατροί του Κόσμου οργάνω-
σαν τις υπηρεσίες τους από την πρώτη 
περίοδο, έτοιμοι να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες των προσφύγων από την 
Ουκρανία που κατέφυγαν στην Ελλάδα 
αναζητώντας προστασία.

 
«ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΑ 
ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΥ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ» 

Τρείς άξονες δράσεων για την υποστή-
ριξη και τη φροντίδα των εκτοπισθέ-
ντων στο εσωτερικό της Ελλάδας μέσα 
από τις σταθερές δομές Πολυκλινικών 
και Helpdesk των Γιατρών του Κόσμου 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη:

1.   ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΠΙ-
ΣΜΕΝΟΥΣ ΟΥΚΡΑΝΟΎΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
(Φροντίδα μητέρας και παιδιού, 
Σεξουαλική και Αναπαραγωγική 
Υγεία, κ.α.)

2.    ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

3.   ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Από την αρχή της κρίσης, οι ωφελού-
μενοι των προσφερόμενων υπηρεσι-
ών ανήλθαν σε σύνολο 1.895 άτομα, 
ενώ είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 
2.856 επισκέψεις.

Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούλιο 
του 2022, οι Γιατροί του Κόσμου σε 
συνεργασία με τον Δήμο Κηφισίας, 
πραγματοποιούσαν εβδομαδιαίες επι-
σκέψεις με κινητές μονάδες υγείας για 
την κάλυψη των ιατρικών και φαρμα-
κευτικών αναγκών των στεγασθέντων 
Ουκρανών οικογενειών στο Ζάννειο 
Ίδρυμα στην Εκάλη.

 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΞΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥ-
ΓΩΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΟ-
ΝΗΣ «A STEP FORWARD» 

Στο πλαίσιο της φροντίδας και υποστή-
ριξης των πιο ευάλωτων περιπτώσε-
ων γυναικών και μητέρων αιτούντων 
ασύλου, αναγνωρισμένων μητέρων 
με παιδιά δικαιούχων διεθνούς προ-
στασίας στην Ελλάδα, οι Γιατροί του 
Κόσμου έλαβαν την πρωτοβουλία από 
τις πρώτες αφίξεις προσφύγων από 
την Ουκρανία στην Ελλάδα, να δια-
θέσουν ένα ποσοστό των θέσεων στο 
Ανοικτό Κέντρο Διαμονής «Ένα βήμα 
μπροστά» σε μητέρες με τα παιδιά 
τους από την Ουκρανία.

Από τον Απρίλιο του 2022, στο Ανοι-
κτό Κέντρο Διαμονής έχουν φιλοξε-
νηθεί συνολικά 35 άτομα, 23 γυναίκες 
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ 
ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ (EQ4YOU)

Έπειτα από εκτεταμένη επαφή των 
Γιατρών του Κόσμου με την ουκρα-
νική κοινότητα της Αθήνας και συ-
νυπολογίζοντας τις ειδικές ανάγκες 
του πληθυσμού που έχει εκτοπιστεί 
από την χώρα του εξαιτίας της ακόμη 
παρούσας διεθνούς σύρραξης και που 
βρίσκεται στη χώρα μας, υλοποιείται 
ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων 
για παιδιά και νέους.

Βασιζόμενοι στην συμπερίληψη και 
την ενδυνάμωση της κοινότητας, το 
πρόγραμμα πλαισιώνεται από επαγ-
γελματίες που προέρχονται μέσα από 
την Ουκρανική κοινότητα και που 
έχουν εμπειρία στη διαχείριση του 
τραύματος, την ανάπτυξη προσωπικό-
τητας και την συναισθηματική ενδυνά-
μωση. Το πρόγραμμα έχει στελεχωθεί 
με μία εμψυχώτρια, μία ψυχολόγο και 
μία διερμηνέα.

Το πρόγραμμα EQ4YOU, που ξεκίνησε 
να υλοποιείται τον Ιανούαριο 2023 
εστιάζει στην ανάπτυξη της προσωπι-
κότητας, στην βελτίωση των δεξιοτή-
των και της δυνατότητας διαχείρισης 
του τραύματος των ευάλωτων εφήβων 
και των νέων που ανήκουν σε ευάλω-
τες κοινωνικά ομάδες και σε ειδικούς 
πληθυσμούς και αντιμετωπίζουν αυ-
ξημένο κίνδυνο περιθωριοποίησης και 
κοινωνικού αποκλεισμού και υλοποι-
είται με την υποστήριξη του Δήμου, 
μέσα από το πρόγραμμα «συνΑθηνά».

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν 
δημιουργηθεί 4 ομάδες, με βάση την 
ηλικιακή ομάδα και ανάλογα με τις 
ανάγκες και τους στόχους κάθε μίας, 
οι οποίες πραγματοποιούν από μία τα-
κτική συνάντηση σε εβδομαδιαία βάση.

• 73 παιδιά έχουν εγγραφεί.
•  43 παιδιά παρακολουθούν ήδη 

τακτικά τις συναντήσεις.

και 12 παιδιά. Το σύνολο των περι-
πτώσεων αφορούν 10 μονογονεϊκές 
καθώς και ευρύτερες οικογένειες 
(δηλ. ενήλικες κόρες με μεσήλικες ή 
ηλικιωμένες μητέρες).

• 0-17: 12
• 18-34: 8
• 35-60: 12
• 60+: 3

6 από αυτά τα άτομα αντιμετώπιζαν 
κάποιο είδος σοβαρής ασθένειας ή/
και αναπτυξιακές διαταραχές, ενώ 
2 περιπτώσεις ωφελούμενων αφο-
ρούσαν ηλικιωμένα άτομα με χρόνιες 
παθήσεις και αυξημένο κίνδυνο συν-
νοσηρότητας.

Για την ορθή και κατάλληλη απόκριση 
στις ανάγκες, το Ανοικτό Κέντρο Δια-
μονής στελεχώθηκε με επαγγελματίες 
και εθελοντές διερμηνείς της Ουκρα-
νικής/Ρωσικής γλώσσας, ενώ για την 
εξυπηρέτηση της επικοινωνίας με 
Ουκρανή ωφελούμενη με κώφωση, 
ενεργοποιήθηκε μία εθελόντρια με 
γνώσεις επικοινωνίας στη νοηματι-
κή γλώσσα και διατέθηκε tablet για 
άμεση γραπτή επικοινωνία με την 
Κοινωνική Υπηρεσία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας 
τους, οι ωφελούμενοι ενεπλάκησαν 
(σε αρκετές περιπτώσεις από κοινού με 
ωφελούμενους άλλης καταγωγής) σε 
πληθώρα εκπαιδευτικών, πολιτιστι-
κών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων 
τόσο εντός όσο και εκτός της δομής: 
επισκέψεις σε μουσεία, εορταστικές 
εκδηλώσεις της ουκρανικής κοινότη-
τας, μαθήματα ελληνικών, αγγλικών 
και υπολογιστή, συνεδρίες μουσικο-
κινητικής αγωγής.

Τον Ιούνιο 2022, οι Γιατροί του Κόσμου 
είχαν την τιμή να υποδεχτούν και να
ξεναγήσουν στην δομή τον Πρέσβη 
της Ουκρανίας και τον Πρέσβη της 
Νορβηγίας, όπου δόθηκε η ευκαιρία 
να συνομιλήσουν με τις ωφελούμενες
γυναίκες και παιδιά από την Ουκρανία.
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O.D.I.SO.S | OPEN DEMOCRACY 
IN A SOCIETY OF SOLIDARITY

Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία 
με εθελοντές της οργάνωσης και με 
την υποστήριξη της Πρεσβείας των 
Η.Π.Α. στην Ελλάδα και του Alumni 
Engagement Innovation Fund, ξεκινούν 
την υλοποίηση του νέου προγράμματος 
με τίτλο: O.D.I.SO.S Open Democracy in 
a Society of Solidarity.

Το έργο O.D.I.SO.S στοχεύει να αξιο-
ποιήσει τη δυναμική ενσυναίσθησης 
και αλληλεγγύης που έχει δημιουρ-
γήσει η ουκρανική κρίση στην Ελλάδα 
(στην Ευρώπη και στον κόσμο γενι-
κότερα) με σκοπό τη βελτίωση των 
συνθηκών υποδοχής και κοινωνικής 
φροντίδας για όλους τους ευάλωτους 
πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνη-
ση, συμβάλλοντας έτσι στην προώθη-
ση των δημοκρατικών πρακτικών και 
στην προάσπιση και διασφάλιση των 
ανθρωπιστικών αξιών.

Οι επιμέρους δράσεις τού έργου απο-
βλέπουν στην ενίσχυση της δημοκρα-
τικής, ενημερωμένης και υπεύθυνης 
ανταπόκρισης των φορέων (ΟΚοιΠ, 
Κυβερνητικοί Φορείς, ΟΤΑ, τοπικές 
κοινότητες) που εμπλέκονται στην κά-
λυψη και ικανοποίηση των βασικών 
αναγκών των προσφύγων από την Ου-
κρανία, επιτρέποντας την ανταλλαγή 
εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων για 
τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής 
και διαβίωσης των ανθρώπων που κα-
ταφεύγουν από την Ουκρανία στην 

Ελλάδα, καθώς και όλων των εκτοπι-
σμένων πληθυσμών που αναζητούν 
καταφύγιο στην Ελλάδα γενικότερα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπαί-
δευση εθελοντών και επαγγελματιών 
πρώτης γραμμής, ατόμων που εργά-
ζονται στον ανθρωπιστικό τομέα και 
ειδικότερα στην υγεία, την κοινωνική 
φροντίδα, την ψυχοκοινωνική βοήθεια 
κ.α., προκειμένου να αναβαθμίσουν 
και να εμβαθύνουν την τεχνική κατα-
νόηση και τις γνώσεις τους σε σχέση 
με συμμετοχικές, κοινοτικές προσεγ-
γίσεις και πολιτικές διασφάλισης των 
συμφερόντων των ευάλωτων ομάδων 
που εξυπηρετούν.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου 
O.D.I.SO.S και με στόχο την ενημέρω-
ση για την προσφυγική κρίση από την 
Ουκρανία, θα διοργανωθεί φωτογρα-
φική έκθεση και θεματικές συζητήσεις 
(στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) όπου 
θα παρουσιαστεί φωτογραφικό υλικό 
και αφηγήσεις από το πρόσφατο έργο 
των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας στη 
συνοριακή περιοχή της Ρουμανίας, κα-
θώς και εντός της Ουκρανίας.
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2022

Με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πο-
λίτη 2022 τιμήθηκαν οι Γιατροί του 
Κόσμου Ελλάδας για την ανταπόκρισή 
τους στην ανθρωπιστική κρίση που 
ακολούθησε μετά την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία.

Από την αρχή των εχθροπραξιών οι 
ΓτΚ υποστηρίζουν τους εκτοπισμένους 
πληθυσμούς της Ουκρανίας που δια-
φεύγουν από την χώρα τους ενώ μέχρι 
στιγμής η οργάνωση έχει παραδώσει 
περισσότερους από 70 τόνους ανθρω-
πιστικών ειδών. Η οργάνωση παραμέ-
νει στα ρουμανικά σύνορα με κινητή 
μονάδα υγείας, παρέχοντας πρώτες 
βοήθειες και βασικές υπηρεσίες υγείας 
και πληροφορίες στους πρόσφυγες 
και όσους διαφεύγουν από τις εμπό-
λεμες περιοχές. Στην Ελλάδα, οι ΓτΚ 
παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήρι-
ξη, υλική βοήθεια και πληροφόρηση 
στους πρόσφυγες που καταφθάνουν 
στη χώρα μας, ενώ μέσω των στεγα-
στικών τους προγραμμάτων και των 
Ανοικτών Πολυϊατρείων τους σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, καλύπτουν τις ανά-
γκες φροντίδας της υγείας παιδιών, 
γυναικών και χρόνιων ασθενών.

Η πρόεδρος των ΓτΚ Ελλάδα, κ. Χαρά 
Τζιουβάρα, ανέφερε σχετικά με τη 
βράβευση: «Αποδεχόμαστε αυτή τη 
βράβευση με μεγάλη χαρά για την ανα-
γνώριση του έργου των ΓτΚ για την 
προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, της προσφοράς φροντίδας και 
της αλληλεγγύης. Πάντα πιστοί στο 
όραμα της Οργάνωσης, συνεχίζουμε 
να είμαστε δίπλα σε όσους και όσες 
έχουν ανάγκη. Ευχαριστούμε θερμά τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για αυτή την τιμητική διάκριση».

Την υποψηφιότητα των Γιατρών του 
Κόσμου Ελλάδας πρότεινε ο αντιπρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Δημήτρης Παπαδημούλης.

Το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη» 
έχει θεσμοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και αποτελεί αναγνώριση 
πρωτοβουλιών από άτομα ή οργανώ-
σεις που ενθαρρύνουν την αμοιβαία 
κατανόηση και στενότερη σύγκλιση 
μεταξύ ανθρώπων στην ΕΕ, τη διασυ-
νοριακή συνεργασία που οικοδομεί 
ισχυρότερο ευρωπαϊκό πνεύμα ή/και 
τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Άτομα, ομάδες, ενώσεις ή οργανώσεις 
μπορούν να υποβάλουν ή να προτεί-
νουν έργα προς βράβευση με το Βρα-
βείο του Ευρωπαίου Πολίτη. Προτάσεις 
έργων μπορεί να γίνουν και από τους 
βουλευτές του ΕΚ. Φέτος υποβλήθηκαν 
300 αιτήσεις από τις οποίες επελέγη-
σαν 30 νικητές.
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 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όπως και για τις περισσότερες ανθρω-
πιστικές οργανώσεις που εργάζονται 
στην Ουκρανία, η πρόσβαση των αν-
θρώπων είναι το κύριο μέλημα της 
υπεράσπισής μας. Η αβεβαιότητα σχε-
τικά με τις συνθήκες ασφαλείας καθυ-
στερεί τις επιχειρήσεις μας, όπως και 
η απροθυμία να διευκολυνθούν επαρ-
κώς οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι και 
άλλα μέτρα που θα επιτρέψουν τη δι-
έλευση της βοήθειας. Επιπλέον, τα πε-
ριστατικά ασφαλείας και η βία κατά 
του ανθρωπιστικού προσωπικού πε-
ριορίζουν το εύρος των δραστηριοτή-
των μας. Ταυτόχρονα, οι γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες αυξάνουν το χρόνο 
που απαιτείται για την πρόσβαση στις 
πληγείσες κοινότητες. Οι Γιατροί του 
Κόσμου συνεργάστηκαν με ένα δίκτυο 
ανθρωπιστικών ΜΚΟ για να εκδώσουν 
ανοιχτές εκκλήσεις με αίτημα την αν-
θρωπιστική πρόσβαση και την άνευ 
όρων προστασία των αμάχων από όλα 
τα μέρη της σύγκρουσης.

 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΗΚΑΝ

Αντιμέτωπες με το μεγαλύτερο προ-
σφυγικό κύμα από τον Δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, όλες οι χώρες υποδο-
χής - συμπεριλαμβανομένης της ίδιας 
της Ουκρανίας - έπρεπε να ανταποκρι-
θούν άμεσα στις ανθρωπιστικές ανά-
γκες που προέκυψαν. Κατά τη στήρι-
ξη των εγκαταστάσεων υποδοχής και 
των κοινοτήτων, οι ΓτΚ εντόπισαν αυ-
ξημένες ανάγκες για σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγειονομική περί-
θαλψη, καθώς και για ψυχική υγεία 
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Οι 
ΓτΚ αντιμετώπισαν αυτές τις ανάγκες 
σε ανοικτά έγγραφα προς τους βασι-
κούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
από τις χώρες υποδοχής, επισημαί-
νοντας επίσης την αυξανόμενη ανά-
γκη για MHPSS μεταξύ εκείνων που 

υποστηρίζουν τους πρόσφυγες και 
τους εσωτερικά απομονωμένους αν-
θρώπους. Λόγω του συνεχιζόμενου 
πολέμου, οι μακροπρόθεσμες λύσεις 
για τη φροντίδα των εσωτερικά εκτο-
πισμένων στην Ουκρανία έχουν γίνει 
πιο πισστικές.
Συγκεκριμένα, πρέπει να βρεθούν λύ-
σεις για τη στέγαση και την πρόσβαση 
σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. 
Η συνηγορία των ΓτΚ προσπαθεί επί-
σης να επιστήσει την προσοχή στις 
ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκο-
νταν ήδη σε ευάλωτες καταστάσεις 
πριν από τον πόλεμο. Έτσι, η υγεία 
των ατόμων με αναπηρία ή με χρόνι-
ες ασθένειες επηρεάζεται σημαντικά 
από τις ελλείψεις φαρμάκων και την 
περιορισμένη πρόσβαση σε εγκατα-
στάσεις υγείας.

 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Με την έκδοση της οδηγίας για την 
προσωρινή προστασία, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έδειξε ότι διαθέτει αποτελε-
σματικούς μηχανισμούς για την προ-
στασία των δικαιωμάτων των προσφύ-
γων και τη διαχείριση της υποδοχής 
τους. Ωστόσο, το μέτρο αυτό δεν έχει 
υιοθετηθεί σε παρόμοιες συνθήκες 
για άτομα από άλλες καταστάσεις συ-
γκρούσεων στον Παγκόσμιο Νότο. Για 
το λόγο αυτό, μαζί με οργανώσεις-ε-
ταίρους απαιτήσαμε να προστατεύ-
ονται και να γίνονται δεκτοί από τα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χωρίς διακρίσεις όλοι οι άνθρωποι 
που αναγκάζονται να μετακινηθούν. 
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5,3 EKATOM.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

18,6 EKATOM.
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΦΥΓΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 550.000

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ
ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΤΚ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ:

ΚΙΝΗΤΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΓΤΚ-ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΤΩΘΕΙ
‘Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΣΕ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΙΣΒΟΛΗΣ

 

14,5 
EKATOM.
ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

15.000

25

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΑΜΕΣΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΤΚ

2

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΗΝ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΣΤΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

10.184

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ237

4.636 2.962 2.586

7.000 ΝΕΚΡΟΙ
11.000 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ:

ΔΟΜΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ

8
20 ΤΟΠΙΚΕΣ

Μ.Κ.Ο.5
ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ100ΟΜΑΔΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ67ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
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Η S. περίμενε στο διάδρομο 
του Πολυϊατρείου των Για-
τρών του Κόσμου το προ-
γραμματισμένο της ραντε-
βού, ενώ η μικρή της κόρη, 
μόλις ενός έτους, κοιμόταν 
στην αγκαλιά της. Η μητέ-
ρα και η μικρή κόρη ήρθαν 
στην Ελλάδα λίγο μετά την 
έναρξη των εχθροπραξιών 
στην Ουκρανία, αφήνοντας 
πίσω το σύζυγό της και τον 
μεγαλύτερο γιό της.

Φτάνοντας στην Ελλάδα φι-
λοξενήθηκε σε μια φιλική 
οικογένεια που είχε έρθει 

στην Ελλάδα το 2014, έπειτα από την κρίση στην Κριμαία. Όλοι τους είχαν 
βιώσει τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου και την τεράστια δυσκο-
λία του να αφήνεις τη χώρα σου αναζητώντας ασφάλεια σε έναν ξένο τόπο.

Έπειτα από τις πρώτες μέρες στην Ελλάδα, αναδείχθηκαν άμεσα ζητήματα 
που χρειάζονταν να αντιμετωπιστούν. Η S. πάσχει από σακχαρώδη διαβή-
τη, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και καρκίνο του μαστού. Είχε ξεκινή-
σει χημειοθεραπεία όμως ο εκτοπισμός της από την Ουκρανία διέκοψε τη 
θεραπεία πολύ πριν την ολοκλήρωσή της. Μετά το δύσκολο ταξίδι από το 
Χάρκοβο στα σύνορα της Ρουμανίας και από εκεί στην Ελλάδα, βρέθηκε ξα-
νά αντιμέτωπη με την αβεβαιότητα της υγείας της.

Έμαθε για τη λειτουργία του Ανοικτού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κό-
σμου μέσα από μια ομάδα ουκρανών γυναικών που ζουν στην Ελλάδα. Από 
την πρώτη της επίσκεψη, φάνηκε η τεράστια ανησυχία της, τόσο για όσα 
ήδη βιώνει η ίδια και η οικογένειά της, όσο και για το μέλλον. Στην πρώτη 
της επαφή με την Κοινωνική Υπηρεσία των ΓτΚ απαντήθηκαν  πολλά πρα-
κτικά ζητήματα που την απασχολούσαν. Πως θα βρίσκει τη φαρμακευτική 
της αγωγή, πως θα ενταχθεί στην νέα κοινωνία, τι υποστήριξη θα έχει και 
φυσικά τι θα γίνει με τις χημειοθεραπείες της.

Στον διάδρομο του Πολυϊατρείου, η S. στάθηκε μπροστά από μια φωτογρα-
φία τριών παιδιών από τη Βαγδάτη που παρά την καταστροφή γύρω τους, 
χαμογελούσαν στον φωτογράφο. Η παιδίατρος του πολυϊατρείου την χαιρέ-
τησε και αφού μίλησαν για την καθημερινότητά της, της ζήτησε να περάσει 
στο ιατρείο. Εκείνη τη μέρα, η επίσκεψη στο πολυϊατρείο ήταν για τα παι-
δικά εμβόλια και ιατρικό βιβλιάριο της μικρής κόρης.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Α.
Ενώ η Α. ζούσε ακόμη στην Ουκρανία, είχε δημιουργήσει ένα πρόγραμ-
μα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για παιδιά και εφήβους. Ζούσε κατά 
κύριο λόγο ανάμεσα σε παιδιά, σε μια πόλη με περίπου ένα εκατομ-
μύριο κατοίκους, το Ζαπορόζιε. Λίγο πριν από τον πόλεμο, μετακόμι-
σε με την οικογένειά της σε ένα προάστιο του Κιέβου, το Ίρπιν, όπου 
είχε μόλις ανοίξει ένα σχολείο κοινωνικών δεξιοτήτων για εφήβους.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 βρισκόταν στο υπόγειο του σπιτιού της οι-
κογένειάς της. Για μεγάλο χρονικό διάστημα κανείς δεν πίστευε ότι τα 
τανκς θα προέλαυναν στη πόλη και ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη θα 
έριχναν πυρά μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα. Στις 5 Μαρτίου, με τη βοή-
θεια των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, έφυγε για το Κίεβο. 

Όταν εκκενώθηκε το Κίεβο, έπρεπε να πάρει μια απόφαση για το πού 
θα πήγαινε. Το σπίτι της οικογένειάς της στο Ίρπιν είχε καταστραφεί 
από οβίδα, ενώ στο Ζαπορόζιε, όπου ζουν όλοι οι συγγενείς της, εκτυ-
λίσσονταν συνεχείς εχθροπραξίες. Κάποια στιγμή, της τηλεφώνησαν 
φίλοι από την Ελλάδα και της πρότειναν να μείνει μαζί τους. Τότε, σχε-
δόν αυθόρμητα, αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα. Ήλπιζε πραγματι-
κά ότι όλα αυτά θα διαρκούσαν το πολύ ένα μήνα και έτσι αποδέχτηκε 
αμέσως την πρόσκλησή τους. Δεν ήταν φόβος στην Ουκρανία που την 
κυρίευσε, αλλά το σοκ και η δυσκολία να καταλάβει τι ήταν τι συνέ-
βαινε. Μετά τον πρώτο μήνα στην Ελλάδα, κατάλαβε ότι θα ήταν εδώ 
για πολύ καιρό χρόνο, αλλά εδώ αισθάνεται ασφαλής και τουλάχιστον 
δεν φοβάται για τη ζωή της και της οικογένειάς της.

Φτάνοντας στην Ελλάδα, η A. φιλοξενήθηκε από φίλους, σε μια μικρή 
πόλη. Όταν ξεπέρασε το πρώτο σοκ, αποφάσισε να ζήσει εδώ και να 
προσπαθήσει να εξελιχθεί στην Ελλάδα, μαζί με τις δύο κόρες της.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

EY Greece, European Program for Integration and Migration, ΕΕΑ GRANTS in 
Greece,  Ίδρυμα Αντωνίου και Ιωάννου Αγγελικούση, Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη και 
Οικογένεια Π. Λασκαρίδη, Όμιλος ΟΤΕ, ΕΛΠΕ Όμιλος Εταιρειών, Νέα Οδός Α.Ε., 
Κεντρική Οδός Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε., Aegean Motorway, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, 
ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, Alpha Bank, Americares, Odyssea, Embassy of 
Greece in Bucharest, Greek Ministry of Foreign Affairs | Η Ελλάδα στον Κόσμο, 
IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania, CPI Computer 
Peripherals International A.E, Amurtel Romania, Blue Heron Foundation HELP 
UKRAINE ROMANIA, Αλληλεγγύη για Όλους, Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομέ-
νων ΕΥΔΑΠ, Σύλλογος Υπαλλήλων Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ΑΑΔΕ, 
Nimaworks, Σύλλογος Εργαζομένων Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 
Υπουργείου Οικονομικών, St. Catherine’s British School, St. Lawrence College, 
Deree - The American College of Greece, Platon School: Εκπαιδευτήρια Ο Πλάτων, 
Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡΤ

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Ιλισσός», Σχολή Μωραϊτη, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αγ.Παρασκευής-Χοροταξιδευτές, Ιδρυμα «Η Θεοτόκος», Σύλλογος  «Ο 
Πολιχνίτος Λέσβου», Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, Νηπιαγωγείο Κηφισιάς «Play and Learn», 5ο Δημοτικό Σχολείο Πάργας, 
Σωματείο Εργαζομένων στην ΑΓΕΤ Ηρακλής Βόλου, Sitel, Trasys Greece, Ταμείο 
Στήριξης Πρωτοβουλιών & Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Βιβλιοθήκη της 
Νομικής - Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ.Παρασκευής «Χο-
ροταξιδευτές», Νηπιαγωγείο Κηφισιάς «Play and Learn», 5ο Δημοτικό Σχολείο 
Πάργας, Σωματείο Εργαζομένων στην ΑΓΕΤ Ηρακλής Βόλου, Παιδαγωγική ομάδα 
«Μαραμπού», Εργατικό Κέντρο Ναυπάκτου, Εκπαιδευτήρια Πλάτων, Δήμος Κέ-
ας, 100o Νηπιαγωγείο-Αθηνών, ΑΓΕΤ Ηρακλής, New York College, 1o Γυμνάσιο 
Βούλας - Σύλλογος γονέων, 7ο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης, Σύλλογος Γονέων-Κηδε-
μόνων Σχολείων Αιγιαλείας, Α.ΚΙ.Β.Δ.Α., Παιδικός σταθμός-Νηπιαγωγείο «Ντίνα 
Καψάλη», Νηπιαγωγείο «Φεγγαρόστρατα», Νηπιαγωγείο «Kids are kids», Art act 
for Unity, 2ο Λύκειο Ηρακλείου Αττικής - Σύλλογος Γονέων, 13ο Νηπιαγωγείο 
Αγίου Δημητρίου και Σύλλογος Γονέων, Moneygram, TUV Austria, Ενιαία Ειδική 
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Εκκαθάριση PQH, Νηπιακή Αγωγή - Φιλοθέη, ΟΛΠ - Σύλλογος εργαζομένων, ΦΑΕΕ 
ΠειραιάΕΙΡΑΙΑ, Alpha Bank - Εργαζόμενα άτομα, Δήμος Χαλανδρίου, Σύλλογος 
Ειρήνη, Sea Pioneer Shipping Corporation, Ενωση Γονέων Σχολείων Αιγάλεω, Δη-
μοτικό Σχολείο Αιγείρας - Αχαϊας, 137ο Δημοτικό Κάτω Πετράλωνα και Σύλλογος 
Γονέων, Σύλλογος Παλαιμάχων καλαθοσφαιριστών Νομού Μαγνησίας, Δημοτικό 
σχολείο Γαυρίου Άνδρου-Σύλλογος γονέων, Saint Paul, 71ο Δημοτικό Σχολείο 
- Κουκάκι, Ενεργειακή Αρβανίκου ΕΠΕ/EDPR, Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο 
«Dodorthy Snot», Πάργα/Σύλλογοι, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, 
Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης Eurobank, Deree-Alba-Pierce 
College, Σύλλογος Εθελοντών Θριάσιου Πεδίου, Σύλλογος Εφοριακών Αττικής 
και Κυκλάδων, «Κώστας Παπαέλληνας» - Εργαζόμενοι/νες, Εκπαιδευτήρια 
Κωστέας-Γείτονας, 3ο Λύκειο-Κορωπίου, 6ο Γυμνάσιο και 5ο Λύκειο Αχαρνών, 
Σύλλογος Γυναικών Νάξου, Δήμος Αγίου Δημητρίου, Cross Pharmaceuticals, 
Χρώματα Καρδιάς, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, Ίδρυμα Γεωργίου & Ασημίνας Περδικάκη, 
54ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, Εντουάρντ Στεργίου, Alcofarm Medical, Arriani, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα-Σύλλογος Γονέων, 1ο Λύκειο Ν. Ψυχικού, Dell, 13ο 
Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, 3ο ΓΕΛ Ευόσμου Θεσσαλονίκης, Netcompany-
Intrasoft, Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων, Πολιτιστικό κέντρο 
εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, Νηπιαγωγείο «Φωτεινή», Unilever, Αρσάκειο Γυμνάσιο 
Πατρών-Σύλλογος Γονέων, Σχολή Ξενοπούλου, Ιατρική Σχολή Αθηνών φοιτη-
τές/τριες, Σχολή Δελασάλ, Σωματείο Εργαζομένων Κτηματολογίου, Medtronic, 
Aegean Air, Εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία, Σωματείο Εκπαιδευτικών Νέας 
Σμύρνης και Καλλιθέας, Σκλαβενίτης, Samos Steam Ships, Σχολή Χιλλ, People 
cert, Vodafone, 6o Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης - Σύλλογος Γονέων, Σύλλογος Του-
λίπα Γουλιμή - ΑΝΙΜΑ, Φάνης Μπαμπούλας & Υιός, Loreal, ACS, Νηπιαγωγείο 
Παλατάκι, 7ο Γενικό Λύκειο Νέας Σμύρνης, 1ο Λύκειο Νέας Σμύρνης, Μουσείο 
Πειραμάτων, Ταλκ - Free press, Κωνσταντίνου Αθηνά, Πετρόπουλος Θανάσης, 
Μπετούρα Στέλλα, Tech Nature, Φώτης Χρονόπουλος, «Αγαπάμε τη Θήβα» 
FB group, ΙΑΣΩ, Πρόσκοποι, Μαρίνα Ηλιάδη, 1ο Δημοτικό Σχολείο Σύμης, NJV 
Athens Hotel - Εργαζόμενες/νοι, Σύλλογος Προστασίας Συμφερόντων Πάχης 
Μέγαρα, ΜΕΤΡΟ/Μy market
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Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990 
και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνω-
ση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο 
αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμα-
νία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ιαπωνία, Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 
Πορτογαλία και Σουηδία).

Από την αρχή της δράσης τους, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν 
δημιουργήσει πλήθος προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας 
αλλά και στο εξωτερικό με στόχο την παροχή ιατρικών και άλλων υπη-
ρεσιών σε περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και χρειάζονται ιατρική περίθαλψη.

Η Αποστολή μας
Η πρώτη και κύρια αποστολή των Γιατρών του Κόσμου είναι η παρο-
χή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Ωστόσο, οι δράσεις 
επεκτείνονται και πέρα απο το πλαίσιο της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης: Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική εμπειρία, οι Γιατροί 
του Κόσμου μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης της πρόσβασης 
στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Μακροπρόθεσμος στόχος των Γιατρών του Κόσμου είναι να εξασφα-
λίσουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην υγεία και να διασφαλίσουν 
ότι είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

mdmgreece.gr


