
<<ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ>> 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 



Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΣ 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από μια 
μικρή ομάδα Γάλλων γιατρών και δημοσιογράφων, η 
οποία πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα 
στην ιατρική περίθαλψη, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη 
θρησκεία, τα πιστεύω ή τις πολιτικές πεποιθήσεις, και ότι 
οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων υπερβαίνουν το 
σεβασμό για τα εθνικά σύνορα.  

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα είναι 
αναγνωρισμένο ως μη κερδοσκοπικό σωματείο από το 
Δεκέμβριο του 1990 και έχει έδρα την Αθήνα. Το 
Ελληνικό Τμήμα ξεκίνησε τη δράση του το 1990. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1971
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1990


Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 

• Μέσα στο 2014 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 

προσφέρανε ιατρικές υπηρεσίες σε 

8.250.700 ασθενείς, σε περισσότερες από 

65 χώρες. Πραγματοποιήσανε συνολικά 

περισσότερα από 384 προγράμματα: με 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, με υπηρεσίες υγείας 

μητέρας-παιδιού, HIV/AIDS και Φυματίωσης, 

χειρουργικής, ψυχικής υγείας, για την 

αντιμετώπιση του υποσιτισμού, για τις 

ξεχασμένες ασθένειες, για εξυγίανση νερού. 

Υποστηρίξανε καταυλισμούς προσφύγων, 

θύματα σεξουαλικής βίας και 

πραγματοποιήσανε παρεμβάσεις σε φυλακές 

και κέντρα κράτησης μεταναστών, σε αστικά 

περιβάλλοντα. 

• Για να πετύχουνε όλα αυτά 33.821 

άνθρωποι (διεθνείς και ντόπιοι) εργάστηκαν 

σκληρά, πολλές φορές θέτοντας σε κίνδυνο 

και την ίδια τους τη ζωή. 

 



ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ 



ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

• Σήμερα λειτουργούν 21 τμήματα σε 

ισάριθμες χώρες. Περισσότεροι από 

32.500 γιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί 

ψυχικής υγείας, τεχνικοί και 

οικονομικοί διαχειριστές προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους σε προγράμματα 

ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας 

σε περισσότερες από 65 χώρες. 



Η Συνεχής Προσπάθεια Για 

Περισσότερα ΧΑΜΟΓΕΛΑ 



25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ 

<<ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ 

ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ. 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. 

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ 
ΣΩΖΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ>>. 



ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ!!! 

 ΚΑΝΤΕ ΗΣΥΧΙΑ 

        ΌΤΑΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ, ΌΧΙ 

ΌΤΑΝ 

ΤΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ… 

        



3ο Γυμνάσιο Κοζάνης  

Κασσιανή Τσαταλμπασίδου 

Ματίνα Σιμιτσή  
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 

Βαχτσιαβάνου Μαλαματή 

ΤΑΞΗ:  Α’4 

 

ΠΗΓΕΣ: 

https://el.wikipedia.org/wiki 

https://www.msf.gr/countries 

 

https://el.wikipedia.org/wiki
https://www.msf.gr/countries

