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Οι δραστηριότητές μας 
σε περισσότερες από 65 χώρες

Από τον Χρήστο Χρήστου, 
Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος

Μέσα στο 2013 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέραμε 
ιατρικές υπηρεσίες σε 9.029.100 ασθενείς, σε 
περισσότερες από 65  χώρες. Πραγματοποιήσαμε συνολικά 
περισσότερα από 200 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. Υποστηρίξαμε καταυλισμούς προσφύγων, 
θύματα σεξουαλικής βίας και πραγματοποιήσαμε 
παρεμβάσεις σε φυλακές και κέντρα κράτησης 
μεταναστών, σε αστικά περιβάλλοντα.

Για να πετύχουμε όλα αυτά 32.539 άνθρωποι (διεθνείς  
και  ντόπιοι)  εργάστηκαν σκληρά, πολλές φορές θέτοντας 
σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή. Η σκέψη μας είναι 
πάντοτε κοντά τους. Και κυρίως είναι κοντά στους 
Chantal, Philippe, Richard και Romy που απήχθησαν 
στη Λ. Δ. Κονγκό και στο συνάδελφό μας που κρατείται 
φυλακισμένος στη Μιανμάρ.  Όλα αυτά μόλις λίγους μήνες 
μετά την απελευθέρωση των δύο συναδέλφων μας από 
τον καταυλισμό του Νταντάαμπ, στην Κένυα, αλλά και των 
πέντε μελών μας στη Συρία.

Φαίνεται πως τα περιβάλλοντα στα οποία δρούμε γίνονται 
όλο και  πιο περίπλοκα. Αναδεικνύουν μάλιστα ένα μείζον 
πρόβλημα συρρίκνωσης του ανθρωπιστικού χώρου, 
τουλάχιστον όπως τον ορίζαμε μέχρι τώρα. 
Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο παραβιάζεται συνεχώς 
και από κάθε εμπλεκόμενο. Οι επιπτώσεις είναι σημαντικές, 
τόσο στην πρόσβαση όσο και στην παροχή επαρκούς 
ιατρικής βοήθειας με τα θύματα να πληθαίνουν σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη. 

Πιο κάτω θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τα προγράμματα 
του κοινού μας επιχειρησιακού κέντρου με τη Βαρκελώνη. 
Θα μπορέσετε έτσι να κατανοήσετε καλύτερα τη δράση 
μας σε ασταθή περιβάλλοντα όπως η Κεντρική Αφρικανική 
Δημοκρατία και το Ν. Σουδάν και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε σε εμπόλεμες ζώνες και επείγουσες 
καταστάσεις  όπως η Συρία, η Παλαιστίνη και το Ιράκ. 

Στον οικονομικό απολογισμό θα παρατηρήσετε πως και 
τη χρονιά που πέρασε τα έσοδά μας μειώθηκαν αισθητά. 
Παραμένουν όμως, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 
δωρεές απλών πολιτών, γεγονός συγκινητικό που μας 
γεμίζει κουράγιο.

Όντας κι εμείς κομμάτι αυτής της κοινωνίας που βρίσκεται 
σε κρίση δεν θα μπορούσαμε να μην βιώσουμε τις 
επιπτώσεις της. Ως μία διεθνής όμως ιατρική ανθρωπιστική 
οργάνωση, που πάνω από 40 χρόνια αντιμετωπίζει 
δύσκολες και επείγουσες καταστάσεις, έχουμε μάθει να 
βάζουμε τον πήχη ψηλά και να αγωνιζόμαστε με πάθος, 
διαμορφώνοντας την παγκόσμια ατζέντα στην υγεία 
και προσφέροντας βοήθεια εκεί που μας χρειάζονται 
περισσότερο. Θα κάνουμε το ίδιο και τώρα. 

Το οφείλουμε σε όλους εκείνους που αφιερώνουν  
ενέργεια, χρόνο και ένα σημαντικό κομμάτι  από τη ζωή 
τους  στην οργάνωσή μας.

Το οφείλουμε σε όλους εσάς, τους δωρητές μας που 
πιστεύετε στη δράση μας και την υποστηρίζετε διαρκώς.

Πάνω απ’ όλα όμως το οφείλουμε στους ασθενείς μας 
που βλέπουν σ’ εμάς την ελπίδα για έναν κόσμο με 
λιγότερο πόνο και περισσότερο σεβασμό στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια.

Η χρονιά που πέρασε

   Δραστηριότητα        Ορισμός                                                Σύνολο 

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία

Εισαγωγές ασθενών

Επιβεβαιωμένα κρούσματα που 
διαγνώσαμε και θεραπεύσαμε

Παιδιά με οξύ υποσιτισμό που 
νοσηλεύτηκαν στα Θεραπευτικά 
Επισιτιστικά Κέντρα 
και τις κινητές μονάδες

Μετρίως υποσιτισμένα παιδιά που 
δέχθηκαν φροντίδα  στα Επισιτιστικά
Κέντρα συμπληρωματικής σίτισης

Καταγεγραμμένοι ασθενείς με 
HIV στα προγράμματά μας

Ασθενείς που λαμβάνουν 
αντιρετροϊκή θεραπεία 
πρώτης γραμμής

Ασθενείς που λαμβάνουν 
αντιρετροϊκή θεραπεία
δεύτερης γραμμής (αποτυχία της 
θεραπείας πρώτης γραμμής)

Οροθετικές έγκυες γυναίκες 
που έλαβαν αντιρετροϊκά 
για αποφυγή μετάδοσης του ιού 
από τη μητέρα στο παιδί

Μωρά που έλαβαν μετά από έκθεση 
στον ιό θεραπεία 

Γυναίκες που γέννησαν, 
συμπεριλαμβανομένων 
των καισαρικών τομών

Θύματα σεξουαλικής βίας 
που δέχθηκαν ιατρική περίθαλψη

Σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων μαιευτικής 
χειρουργικής με γενική 
ή επισκληρίδιο αναισθησία

Νέες εισαγωγές ασθενών στη 
θεραπεία πρώτης γραμμής

Νέες εισαγωγές ασθενών στη 
θεραπεία δεύτερης γραμμής

Ατομικές συνεδρίες

Συμβουλευτικές συνεδρίες ή 
συνεδρίες με ομάδες υποστήριξης

 Άνθρωποι που εισήχθησαν 
σε κέντρα θεραπείας της χολέρας 
ή θεραπεύτηκαν με χρήση 
από στόματος διαλυμάτων 
ενυδάτωσης 

 Άνθρωποι που εμβολιάστηκαν 
κατά της ιλαράς

Άνθρωποι που περιθάλψαμε 
με ιλαρά

Άνθρωποι που εμβολιάστηκαν 
κατά της μηνιγγίτιδας 

Άνθρωποι που περιθάλψαμε 
με μηνιγγίτιδα                                

Εξωτερικά ιατρεία

Εισαγωγές

Ελονοσία

Θεραπευτικά
Επισιτιστικά 
Κέντρα

Κέντρα 
συμπληρωματικής
σίτισης

HIV

Αντιρετροϊκή
θεραπεία
(πρώτης γραμμής)

Αντιρετροϊκή
θεραπεία 
(δεύτερης γραμμής)

Πρόληψη μετάδοσης 
του ιού HIV από τη 
μητέρα στο παιδί 
(μητέρες)

Πρόληψη μετάδοσης 
του ιού HIV από τη 
μητέρα στο παιδί 
(μωρά)

Τοκετοί

Σεξουαλική βία

Χειρουργικές 
επεμβάσεις

Φυματίωση
(πρώτη γραμμή)

Φυματίωση 
(δεύτερη γραμμή)

Ψυχική Υγεία  (άτομα)

Ψυχική Υγεία 
(ομάδες)         

Χολέρα

Εμβολιασμός
ιλαράς

Θεραπεία ιλαράς

Εμβολιασμός 
μηνιγγίτιδας

Θεραπεία 
μηνιγγίτιδας  
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Αποκλεισμένοι από την υγεία και μετανάστες στα κέντρα κράτησης 
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Προγράμματα του Επιχειρησιακού   Κέντρου Βαρκελώνης - Αθήνας 

Φροντίδα μητέρας και παιδιού Παράδοση του προγράμματος μητρικής 
φροντίδας στο Υπουργείο Υγείας 

Νόσος Τσάγκας σε αγροτικές περιοχές Καλά και άσχημα νέα στα προγράμματα HIV / AIDS 

• Πληθυσμός στόχος:  θύματα ένοπλων συγκρούσεων, ενδημικών ασθενειών και επιδημιών   

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1984
• Πληθυσμός στόχος: θύματα ενδημικών ασθενειών και επιδημιών 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1999

• Πληθυσμός στόχος: Θύματα ενδημικών ασθενειών και επιδημιών

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1986 
• Πληθυσμός στόχος: θύματα ενδημικών ασθενειών και επιδημιών 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 2000 
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Βολιβία / Παραγουάη Ζιμπάμπουε

Ελλάδα

Αιθιοπία Ζάμπια 

«Εργάζομαι στο ιατρικό και επισιτιστικό 
πρόγραμμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, 
στη ζώνη Jerar, στη Σομαλική περιοχή της 
Αιθιοπίας. 
Το 2013 υποστηρίζαμε το νοσοκομείο στο 
Degehabur, παρείχαμε πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια φροντίδα, υλοποιούσαμε 
δράσεις στην κοινότητα και επείγουσες 
παρεμβάσεις. 
Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα παιδιά που 
νοσηλεύονται δημιουργήσαμε μια πτέρυγα 
35 κλινών για παιδιά κυρίως κάτω των 5 ετών 
και για τα παιδιά με οξύ υποσιτισμό που 
παρουσιάζουν ιατρικές επιπλοκές, ένα κέντρο 
σταθεροποίησης», 
Χριστίνα Παπαγεωργίου, αναπληρώτρια 
συντονίστρια πεδίου

Η πρώτη μας παρέμβαση στη χώρα είχε στόχο 
να μειώσει το υψηλό ποσοστό επιπολασμού 
του ιού HIV και εστίαζε στην επέκταση και 
βελτίωση της θεραπείας. Δεύτερος στόχος 
ήταν η ανταπόκρισή μας σε επιδημίες που 
πλήττουν τη χώρα, όπως η χολέρα και η ιλαρά.
Το 2010, ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας στοχεύοντας στη διερεύνηση πιο 
αποτελεσματικών θεραπειών για την πρόληψη 
μετάδοσης του HIV από τη μητέρα στο παιδί. 
Το 2012, καταλήξαμε ότι ήταν αδύνατο να 
επιτευχθεί ένα επαρκές δείγμα ασθενών ώστε 
να ολοκληρωθεί η μελέτη κι έτσι την αναστείλαμε. 
Τον Ιούνιο του 2013 παραδώσουμε το 
πρόγραμμα στο Υπουργείο Υγείας. 
Για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, 

Στη Βολιβία και την Παραγουάη αυτό που 
δυσχεραίνει την πρόσβαση των ασθενών 
στη διάγνωση και τη θεραπεία είναι η 
έλλειψη ανθρώπινων πόρων και η απουσία 
υποδομής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
που να περιλαμβάνει ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση του πληθυσμού. 
Για τους ασθενείς με Τσάγκας τα πράγματα 
είναι χειρότερα εξαιτίας της ιατρικής και 
χειρουργικής φροντίδας που απαιτεί η ασθένεια.  
Στα προγράμματά μας στις δύο χώρες έχουμε 
εντάξει τη θεραπεία και τη διάγνωση στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα και εργαζόμαστε για 
την ανάπτυξη νέων μοντέλων περίθαλψης, 
τα οποία θα είναι απλούστερα και καλύτερα 
ενσωματωμένα στην πρωτοβάθμια φροντίδα 
για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη 
θεραπεία.

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία των τελευταίων 
ετών για τη συν-λοίμωξη HIV και φυματίωσης 
στη Ζιμπάμπουε. Ο επιπολασμός είναι στο 
14% και εκτιμάται ότι υπάρχουν 1.000.000 
ενήλικες και 150.000 παιδιά με τον ιό HIV. 
Η έλλειψη πόρων αποτελεί το βασικό εμπόδιο 
για την πρόσβαση των ασθενών στην 
υγειονομική περίθαλψη. Η πρόσβαση στη 
θεραπεία για τον HIV, τη φυματίωση και την 
πολυανθεκτική φυματίωση πρέπει να εφαρμοστεί 
ακόμη περισσότερο σε επίπεδο κοινότητας. 
Στο Tsholotsho και το Beitbridge, οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα προωθούμε μοντέλα 
θεραπείας προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 
ασθενών μας: μπορούν δηλαδή να λάβουν 
θεραπεία στο σπίτι τους ή κοντά σε αυτό, και 
όχι σε κεντρικές δομές στις οποίες μπορεί να 
μην έχουν πρόσβαση.

Το 2013, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
επικεντρωθήκαμε στην αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κυρίως 
επισιτιστικών κρίσεων, και στην ποιότητα 
των ιατρικών δραστηριοτήτων μας. 
Παρείχαμε ιατρική περίθαλψη και φροντίδα 
μητέρας και παιδιού σε δύο προγράμματα: 
στην περιοχή Sidama και Degehαbur.

Κόστος προγραμμάτων:................3.591.035 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:....38.768 
Εισαγωγές ασθενών:.................................3.812 
Επισιτιστικό θεραπευτικό κέντρο:.........3.685 
Προγεννητικοί έλεγχοι:.............................9.571 
Τοκετοί:.........................................................1.593 
Μεταγεννητική φροντίδα:.......................2.012 
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς:.............20.890

εστιάσαμε στην εκπαίδευση του ντόπιου 
προσωπικού. Επίσης, ενισχύσαμε το σύστημα 
παραπομπών στο περιφερειακό νοσοκομείο 
με τη δωρεά ενός ασθενοφόρου. 
Βελτιώθηκε η συμμόρφωση των ασθενών 
στην αντιρετροϊκή θεραπεία χάρη στις 
ομάδες υποστήριξης και συμβουλευτικής 
και αυξήθηκαν οι γυναικολογικοί έλεγχοι 
στο νοσοκομείο, χάρη στην παρουσία 
γυναικολόγου. Η ομάδα επείγουσας 
παρέμβασης παρακολουθούσε 
το ενδεχόμενο ξεσπάσματος επιδημιών. 

Κόστος προγραμμάτων:....................973.592 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:.......7.407 
Προγεννητικοί έλεγχοι:..............................4.053 
Τοκετοί:.............................................................769 

Στην Παραγουάη εργαζόμαστε σε κέντρα 
υγείας,  εκπαιδεύουμε το προσωπικό του 
Υπουργείου Υγείας κι έχουμε ενισχύσει τον 
τομέα της διάγνωσης και της θεραπείας 
σε 18 δομές υγείας. 
Στη Βολιβία εργαζόμαστε σε 14 κοινότητες 
και παρακολουθούμε τη θεραπεία των 
ασθενών. 

Κόστος προγραμμάτων:................1.657.454 € 
Ασθενείς με Τσάγκας:.................................4.400 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε επιλέξει 
την απλοποίηση της θεραπείας (μέσω 
βελτιώσεων των φαρμάκων), της διάγνωσης 
και παρακολούθησης των ασθενών. 
Στο Tsholotsho ενσωματώνουμε τις 
δραστηριότητές μας στο Υπουργείο Υγείας 
για να αποφεύγονται οι επικαλύψεις 
και να διευκολυνθεί η μεταβίβαση του 
προγράμματος το 2014.

Κόστος προγραμμάτων:................5.235.573 € 
Ασθενείς με HIV:........................................15.485 
Ασθενείς σε αντιρετροϊκή θεραπεία:..15.421 
Πρόληψη μετάδοσης HIV (μητέρες):......1.292 
Πρόληψη μετάδοσης HIV (παιδιά):.........1.142 
Ασθενείς με φυματίωση:..........................1.269 

Πέντε μήνες αργότερα, ξαναπαρείχαμε 
βοήθεια στο Φυλάκιο, την Κομοτηνή, τις 
Φέρες, το Σουφλί και τον Βόρειο Ίασμο, 
καθώς οι αρχές δεν παρείχαν καμία ιατρική 
ή ανθρωπιστική βοήθεια. 
Η ομάδα μας ανταποκρίθηκε επίσης σε  
εξάρσεις ψώρας - μια παρασιτική μόλυνση 
του δέρματος που εξαπλώνεται ραγδαία σε 
συνθήκες συνωστισμού. 
Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία από τον Ιανουάριο 
έως τον Απρίλιο και από τον Σεπτέμβριο έως 
τον Δεκέμβριο»,
Απόστολος Βεΐζης, ιατρικός συντονιστής 

Κόστος Προγραμμάτων:...................418.427 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:......1.644 
Θύματα βίας:.....................................................40

• Πληθυσμός στόχος: μετανάστες στα κέντρα κράτησης και θύματα αποκλεισμού 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1991

«Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει αλλάξει 
τα δεδομένα στον τομέα της υγείας. 
Ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία έχει 
μειωθεί σχεδόν κατά 40%.
Η παρεχόμενη ιατρική φροντίδα έχει 
περιοριστεί, όχι μόνο για τις ευπαθείς 
ομάδες, όπως οι άνεργοι και οι ανασφάλιστοι, 
αλλά και για το γενικό πληθυσμό.
Τον Οκτώβριο, ξεκινήσαμε να υποστηρίζουμε 
τους ανθρώπους που χρειάζονταν υγειονομική 
περίθαλψη στο κέντρο της Αθήνας . 
Προσφέραμε ιατρική φροντίδα, παραπομπές 
στα νοσοκομεία και ψυχοκοινωνικές 
υπηρεσίες για θέματα στέγασης και νομικής 
υποστήριξης. Πολλοί ασθενείς ήταν άνεργοι 
και ηλικιωμένοι.
Επίσης, τον Ιανουάριο πραγματοποιήσαμε μια
επείγουσα παρέμβαση για να υποστηρίξουμε

τους αστέγους της Αθήνας, στα προσωρινά 
καταφύγια που άνοιξαν οι αρχές εξαιτίας 
των χαμηλών θερμοκρασιών.
Το 2013 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
ανταποκριθήκαμε επίσης στις ανάγκες των 
μεταναστών που κρατούνταν στα κέντρα 
κράτησης στην Κομοτηνή, το Φυλάκιο, τη 
Δράμα και τους συνοριακούς αστυνομικούς  
σταθμούς στις Φέρες, το Σουφλί, το Τυχερό 
και τον Βόρειο Ίασμο. 
Παρείχαμε ιατρική  φροντίδα και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διανείμαμε είδη 
πρώτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων 
ρούχων, υπνόσακων, πετσετών και σαπουνιού, 
ώστε να διατηρήσουν οι άνθρωποι ένα βασικό 
επίπεδο υγιεινής, υγείας και αξιοπρέπειας. 
Οι δραστηριότητες αυτές παραδόθηκαν στο 
ΚΕΕΛΠΝΟ, τον Απρίλιο.  



Κάλα-αζάρ και σοβαρός υποσιτισμός Χώρα σε ελεύθερη πτώση 

Μαιευτική και νεογνική φροντίδα 

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

Πλημμύρες στο δέλτα του Tana  

Θύματα της βίας

• Πληθυσμός στόχος: θύματα κοινωνικής βίας, ενδημικών ασθενειών, επιδημιών 
    και αποκλεισμένοι από την υγειονομική περίθαλψη  

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1999

• Πληθυσμός στόχος: θύματα ένοπλων συγκρούσεων, ενδημικών ασθενειών και επιδημιών 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1997

• Πληθυσμός στόχος: θύματα των ένοπλων συγκρούσεων 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 2003

• Πληθυσμός στόχος: θύματα ένοπλων συγκρούσεων 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1987 

• Πληθυσμός στόχος: θύματα κοινωνικής βίας, φυσικών καταστροφών, αποκλεισμένοι
    από την υγειονομική περίθαλψη

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1987

• Πληθυσμός στόχος: θύματα ένοπλων συγκρούσεων  

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1985

Ιράκ Κένυα

Κολομβία

Ινδία Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στο 
Μπιχάρ, ένα από τα φτωχότερα κρατίδια της 
χώρας, αντιμετωπίζοντας το Κάλα-αζάρ και 
τον παιδικό υποσιτισμό. 
Και τα δύο προγράμματα έχουν στόχο να 
επηρεάσουν τις εθνικές πολιτικές για την 
υγεία, μέσω της δημοσίευσης στοιχείων και 
ιατρικών αποτελεσμάτων, προς όφελος των 
ασθενών. Το 50% των κρουσμάτων Κάλα-αζάρ 
παγκοσμίως εντοπίζονται στην Ινδία και από 
αυτά, το 90% στο Μπιχάρ. 
Το 2013, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίσαμε 
να παρέχουμε ασφαλή και αποτελεσματική 
θεραπεία για τους ασθενείς με Κάλα-αζάρ.
Υποστηρίζουμε πέντε κέντρα πρωτοβάθμιας 
υγείας, μέσω μιας συμφωνίας με το Υπουργείο 
Υγείας. Μέχρι στιγμής, στο πρόγραμμα έχουμε 
περιθάλψει πάνω από 10.000 ασθενείς.

«Οι υπηρεσίες υγείας στη χώρα είναι 
ανύπαρκτες. Ως συνέπεια της βίας που 
υφίσταται ο πληθυσμός υπάρχει τεράστια  
ανάγκη για υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 
Σε αυτό το πλαίσιο προσφέραμε συνεδρίες 
στους ανθρώπους που είδαν να σκοτώνονται 
μπροστά στα μάτια τους οι δικοί τους 
άνθρωποι. 
Η πιο συγκινητική πλευρά της δουλειάς μας 
σχετιζόταν με τα υποσιτισμένα παιδιά. 
Πέρα από τη θεραπευτική τροφή  χρειάζονταν 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε οικογενειακό 
επίπεδο, ώστε να βοηθηθούν οι γονείς στη 
φροντίδα τους»,
Γιάννης Γκούμας, κλινικός ψυχολόγος 
Μέσα σε αυτό το μόνιμα ασταθές και βίαιο 
περιβάλλον συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε 
τον πληθυσμό στις περιοχές Ndélé, Kabo 
και Batangafo.

«Στην πόλη της Νατζάφ στα νότια της χώρας, 
γιατροί και νοσηλευτές των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα δουλεύουν στο μεγαλύτερο 
παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης, 
παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στο ντόπιο 
προσωπικό, σε μια  προσπάθεια να μειωθεί 
η υψηλή βρεφική θνησιμότητα. 
Με την υιοθέτηση μεθόδων που 
καταπολεμούν τις λοιμώξεις και βελτιώνουν 
τη νοσηλευτική φροντίδα, το προσωπικό 
μας συνεργάζεται με τη διοίκηση του 
νοσοκομείου αλλά και με νοσηλευτικά 
ιδρύματα άλλων χωρών για τη συνεχή 
βελτίωση των συνθηκών υγιεινής. 
Στο νοσοκομείο Αl Zahra, κάθε μήνα 
γεννιούνται περισσότερα από 2.000 μωρά», 
Βασίλης Τάκος, συντονιστής πεδίου 

Ακόμα και πριν τη μεγάλη κρίση του 2014 
στη Γάζα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίζαμε 
να ανταποκρινόμαστε στις κοινωνικές, 
ιατρικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των 
Παλαιστινίων που υφίστανται τις συνέπειες 
από τη συνεχή έκθεση στη βία. Ο πληθυσμός 
υποφέρει από καθημερινούς περιορισμούς 
ή απαγορεύσεις στην κυκλοφορία, 
περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες, όπως η υγεία, ομαδικές τιμωρίες, 
αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και 
ταπεινώσεις όλων των ειδών. 
Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες στην ψυχική 
υγεία του πληθυσμού κι εκεί επικεντρώνεται 
η δράση μας. 
Το 97% των ασθενών που είδαν οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα σε ατομική συνεδρία είχαν 
βιώσει περιστατικά βίας και την απώλεια ή το 
διαχωρισμό από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το 2013, οι δραστηριότητες των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα επικεντρώθηκαν στην 
υποστήριξη των εκτοπισμένων και του 
γενικού πληθυσμού που επλήγη  από τις 
πλημμύρες στο Δέλτα του Tana, στις περιοχές 
γύρω από τον Tana Garissa, Narok και Nakuru. 
Επίσης, ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες που 
προέκυψαν λόγω των εθνοτικών συγκρούσεων 
στην ίδια περιοχή, παρέχοντας ιατρική και 
ψυχολογική υποστήριξη στους πληγέντες.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υποστηρίξαμε τα 
θύματα των συγκρούσεων παρέχοντας τους 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υλοποιώντας 
δραστηριότητες εξυγίανσης νερού και 
διανέμοντας είδη πρώτης ανάγκης.
Επιπλέον, η ασυνήθιστα έντονη περίοδος των 
βροχών, προκάλεσε πολλούς θανάτους,

Η Κολομβία πλήττεται από πολιτική και αστική 
βία. Η έντονη βία στις πόλεις σχετίζεται με 
τη διαδεδομένη χρήση των όπλων, 
τις παράνομες δραστηριότητες (διακίνηση 
ναρκωτικών), την αποτυχία αφοπλισμού 
των ένοπλων ομάδων, την άφιξη των 
μεξικανικών καρτέλ. 
Στόχος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είναι 
να φτάσουμε στους ανθρώπους που 
ζουν στις περιοχές που πλήττονται από 
τις συγκρούσεις, να τους παράσχουμε 
ψυχολογική και ιατρική βοήθεια και να 
είμαστε σε ετοιμότητα για τις ανάγκες που 
μπορεί να προκύψουν κυρίως λόγω του 
αναγκαστικού εκτοπισμού.
Το 2013, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
δραστηριοποιηθήκαμε στις περιοχές Cauca, 
Narino και Caqueta, προσφέροντας ιατρική 
φροντίδα και φροντίδα ψυχικής υγείας.

Σχετικά  με τον σοβαρό υποσιτισμό, οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινήσαμε τον Ιούλιο 
τη δημιουργία μιας Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας για τον Υποσιτισμό 
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του 
Darbhanga, για τα παιδιά με σοβαρό 
υποσιτισμό που παρουσιάζουν επιπλοκές. 
 

Κόστος προγραμμάτων:.................2.224.128 € 
Επισιτιστικό θεραπευτικό κέντρο:..........2.156 
Ασθενείς με Κάλα-αζάρ:............................1.453 

Πραγματοποιούμε επείγουσες ιατρικές 
παρεμβάσεις, μαζικούς εμβολιασμούς και 
διανομή ειδών πρώτης ανάγκης.
Η παρουσία μας είναι απαραίτητη, τόσο για 
να καλύπτουμε τις ιατρικές ανάγκες του 
πληθυσμού όσο και για να ανταποκρινόμαστε 
σε ενδεχόμενες επιδημίες, επισιτιστικές 
κρίσεις και στις ανάγκες των εκτοπισμένων. 

Κόστος προγραμμάτων:..............10.105.426 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:.....413.134 
Εισαγωγές ασθενών:...............................10.393 
Ασθενείς με ελονοσία:..........................185.603 
Επισιτιστικό θεραπευτικό κέντρο:..........2.667 
Προγεννητικοί έλεγχοι:...........................17.780 
Τοκετοί:..........................................................3.901 
Μεταγεννητική φροντίδα:........................4.840 
Θύματα βίας:.............................................. .2.006 
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς:................8.470 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, το 25% του ιρακινού πληθυσμού 
έχει πληγεί άμεσα από τη βία. 
Υπάρχουν δεκάδες νεκροί και τραυματίες 
και εκατομμύρια εκτοπισμένων, οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης, 
φαγητού, νερού και ιατρικής περίθαλψης.    

Κόστος προγραμμάτων:................1.794.176 € 
Εισαγωγές ασθενών:..................................1.866 

Οι πιο κοινές διαγνώσεις ήταν αγχώδεις 
διαταραχές (56%), ψυχικές διαταραχές 
(16%) και διαταραχές προσαρμογής (6%). 
Το 40% των ασθενών ήταν κάτω των 
18 ετών.

Κόστος προγραμμάτων:................1.347.767 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:..........760 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές):..3.937 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές):.....476 

εκτοπισμούς και πολλαπλές υλικές ζημιές 
στις φτωχότερες περιοχές. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υποστηρίξαμε τους 
καταυλισμούς που δημιουργήθηκαν.
Διαθέσαμε κινητές ιατρικές μονάδες, στις 
οποίες πραγματοποιήθηκαν περίπου 4.000 
ιατρικές συνεδρίες. 
Επίσης, προχωρήσαμε σε επιδημιολογική 
παρακολούθηση και διανομή ειδών πρώτης 
ανάγκης (3.086 κιτ). 

Κόστος προγραμμάτων:....................239.207 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:.....13.459 

Επίσης ανταποκριθήκαμε σε δεκάδες 
έκτακτες ανάγκες που προκλήθηκαν από τις 
συγκρούσεις. 
Παρέχουμε περίθαλψη μέσω ενός 
συνδυασμού κινητών μονάδων, κέντρων 
υγείας και ημι-μόνιμων δομών. 

Κόστος προγραμμάτων:................3.730.447 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:....35.248 
Προγεννητικοί έλεγχοι:.............................2.166 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές):..4.394 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές):..1.089 
Εμβολιασμός κατά της ιλαράς:...............2.162 
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Βία και η έλλειψη ιατρικής φροντίδας  Περίθαλψη μεταναστών και καταπολέμηση της 
νόσου Τσάγκας και του Δάγκειου πυρετού 

Βοήθεια στα θύματα της βίας 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παραδίδουν 
το πρόγραμμα

Καταπολεμώντας την παιδική θνησιμότητα 

Επιδημία ιλαράς στην Kaduna

• Πληθυσμός στόχος: θύματα ένοπλων συγκρούσεων, επιδημιών, κοινωνικής βίας,
    αποκλεισμένοι από το σύστημα υγείας

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1981 • Πληθυσμός στόχος: θύματα άλλων μορφών βίας και άνθρωποι αποκλεισμένοι από
    υγειονομική περίθαλψη 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1985

• Πληθυσμός στόχος: θύματα κοινωνικής βίας, ένοπλων συγκρούσεων, αποκλεισμένοι 
    από  την υγειονομική περίθαλψη 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1992

• Πληθυσμός στόχος: θύματα κοινωνικής βίας και αποκλεισμένοι από την υγειονομική
     περίθαλψη 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παραδίδουν το πρόγραμμα 

• Πληθυσμός στόχος: θύματα κοινωνικής βίας και άνθρωποι αποκλεισμένοι από
    την υγειονομική περίθαλψη 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1985 

• Πληθυσμός στόχος: θύματα κοινωνικής βίας, φυσικών καταστροφών και αποκλεισμένοι 
    από την υγειονομική περίθαλψη

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1996

Μάλι Νίγηρας

Νιγηρία

Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό

Μεξικό

«Το 2013 εργάστηκα ως συντονιστής 
προγράμματος στην περιοχή Σαμπούντα  
του Ν. Κίβου. Μια περιοχή, περίπου 200.000 
κατοίκων, χωρίς συγκοινωνία εξαιτίας της 
ανασφάλειας και της καταστροφής του οδικού 
δικτύου από τις συνεχείς συγκρούσεις, με 
τεράστιες ελλείψεις στις υπηρεσίες υγείας. 
Με μια ομάδα 100 ντόπιων και διεθνών 
εργαζομένων, στηρίζουμε το υπουργείο 
Υγείας σε δύο νοσοκομεία και επτά κέντρα 
υγείας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την υποδοχή 
των κατοίκων του χωριού Τσόμπι, όπου 
πηγαίνουμε μία βδομάδα κάθε μήνα, μετά από 
30 χλμ πεζοπορίας μέσα στο πυκνό δάσος. 
Όλη η κούραση εξαφανίστηκε όταν είδα τα 
χαμόγελα ευγνωμοσύνης των κατοίκων»,
Χρήστος Παπαϊωάννου, συντονιστής πεδίου 
Η ομάδα επείγουσας παρέμβασης

«Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, στην πόλη Ιxtepec 
στα νότια της χώρας και στα περίχωρα 
της πρωτεύουσας, με ιατρεία και κινητές 
μονάδες παρέχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη 
και ψυχολογική στήριξη στους μετανάστες 
(κυρίως από Γουατεμάλα, Ονδούρα και 
Ελ Σαλβαδόρ) που διασχίζουν τη χώρα για να 
βρεθούν στις ΗΠΑ. 
Οι άνθρωποι αυτοί στη διάρκεια του επίπονου 
ταξιδιού που κατά κύριο λόγο πραγματοποιείται 
πάνω στα βαγόνια του τρένου εμπορευμάτων 
(και που μπορεί να διαρκέσει από εβδομάδες 
μέχρι μήνες) πέφτουν πολύ συχνά θύματα του 
οργανωμένου εγκλήματος»,
Βασίλης Τάκος, συντονιστής πεδίου

Λόγω της κρίσης του 2012, το σύστημα υγείας 
στο Μάλι, που βασίζεται στην αποκέντρωση, 
κατέρρευσε απότομα στο βόρειο τμήμα της 
χώρας. 
Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο κενό στις 
υπηρεσίες υγείας, δεδομένου ότι η 
ανασφάλεια που επικρατεί εμποδίζει την 
επιστροφή των υπαλλήλων του Υπουργείου, 
και ο ανεφοδιασμός των δομών υγείας με 
φάρμακα δεν είναι εγγυημένος.
Στα τέλη του 2012, η αποστολή των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα είχε περισσότερο χαρακτήρα 
επείγουσας παρέμβασης και εστίασε κυρίως 
στην υποστήριξη τριών κέντρων πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης: στις περιοχές Gossi, Chabaria 
Wabaria, στην επαρχία Gao. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαμε υπηρεσίες 
εξωτερικών ιατρείων συμπεριλαμβανομένων

Σε ορισμένες περιοχές του Μαρόκου 
μπορεί να έχει βελτιωθεί η πρόσβαση των 
μεταναστών στην υγεία αλλά παραμένουν 
αναπάντητες οι προκλήσεις στο κομμάτι της 
ψυχικής υγείας και της σεξουαλικής βίας. 
Η ιατρική ανθρωπιστική κατάσταση έχει 
βελτιωθεί σημαντικά από το 2005, αλλά τώρα 
χρειάζονται μακροπρόθεσμες λύσεις, ειδικά 
στον τομέα της προστασίας. 
Μετά την απόφασή μας για κλείσιμο της 
αποστολής το 2013, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
προσπαθήσαμε να βρούμε άλλες οργανώσεις, 
οι οποίες θα μπορούσαν να αναλάβουν τις 
δραστηριότητές μας. 
Στο πλαίσιο αυτής της μεταβίβασης οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα πραγματοποιήσαμε

«Ο Νίγηρας παραμένει μια από τις φτωχότερες 
χώρες στον κόσμο με εξαιρετικά χαμηλούς 
δείκτες ανάπτυξης και υψηλά επίπεδα 
θνησιμότητας. Ο χρόνιος υποσιτισμός, 
ιδιαίτερα σε παιδιά κάτω των 5 ετών, συνιστά 
το κύριο πρόβλημα υγείας, σε συνδυασμό με 
τους συχνούς λιμούς, την ελονοσία και άλλα 
μεταδοτικά νοσήματα, όπως η ιλαρά. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε 
στην περιοχή Τάχουα από το 2005 με δύο 
προγράμματα (Μαντάουα και Μπούζα), τα οποία 
έχουν συναφείς δραστηριότητες: νοσοκομείο 
με επισιτιστικά προγράμματα, παιδιατρική 
πτέρυγα, περίθαλψη για ελονοσία.
Ταυτόχρονα, λειτουργούμε προγράμματα 
πρόληψης σε όλη την περιφέρεια (κατ’ οίκον 
επισκέψεις σε συνεργασία με την τοπική 
κοινότητα, διανομή φαρμάκων και

Στη Νιγηρία, οι μεταδοτικές ασθένειες 
εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική αιτία 
θνησιμότητας και νοσηρότητας: μηνιγγίτιδα, 
ιλαρά, χολέρα, πυρετός Lassa ακόμη και 
πολιομυελίτιδα. 
Η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και η έλλειψη 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για την 
πλειονότητα του πληθυσμού στις αγροτικές 
και στις φτωχές αστικές περιοχές, καθιστούν 
τη Νιγηρία ευάλωτη.  
Το 2013 πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις για 
τον πυρετό Lassa, για την αναπαραγωγική 
υγεία στο Λάγος και στο βορρά, και για 
καταστάσεις επείγουσας ανάγκης. 
Από τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάιο, κατά τη 
διάρκεια της επιδημίας ιλαράς στην Kaduna, 
η ομάδα επείγουσας παρέμβασης είχε 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν 
εξαιτίας της βίας και των επιδημιών. 
Το 2013 πραγματοποιήσαμε δύο εκστρατείες 
εμβολιασμού κατά της ιλαράς και παρεμβάσεις 
για την αντιμετώπιση της χολέρας και της 
ελονοσίας. Παράλληλα, διατηρούμε τρία 
προγράμματα στα βόρεια του Ν. Κίβου όπου 
υπάρχουν πολλοί εκτοπισμένοι. 

Κόστος προγραμμάτων:..................8.869.990 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:...412.584 
Εισαγωγές ασθενών:.................................26.598 
Ασθενείς με ελονοσία:...............................71.550 
Προγεννητικοί έλεγχοι:.............................32.575 
Τοκετοί:..........................................................14.307 
Μεταγεννητική φροντίδα:........................14.107 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές):.....27.329 
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς:................65.082 

Επιπλέον, στο τέλος του 2013, οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα ξεκινήσαμε μια παρέμβαση για 
την αντιμετώπιση του Τσάγκας στην πολιτεία 
της Oaxaca. Στο Ακαπούλκο, προσπαθήσαμε 
να μειώσουμε τη νοσηρότητα και τη 
θνησιμότητα που σχετίζεται με τον Δάγκειο 
πυρετό στην περιοχή Colonia Jardin. 
Η παρέμβαση επικεντρώθηκε στην 
ενημέρωση και εκπαίδευση της κοινότητας 
και την υποστήριξη των δομών υγείας. 

Κόστος προγραμμάτων:..................1.686.501 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:.....12.711 
Θύματα βίας:................................................1.257
Ψεκασμοί σπιτιών: .....................................7.172 

δραστηριοτήτων επισιτισμού και 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
πραγματοποιούσαμε εμβολιασμούς και 
χειρουργεία. 
Επιπλέον, εκπαιδεύσαμε το ντόπιο προσωπικό 
για να αντιμετωπίζει καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, να φροντίζει τα θύματα της 
βίας, και να μοιράζει υλικά σε μια πιθανή 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Κόστος προγραμμάτων:..................2.216.741 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:......64.335 
Εισαγωγές ασθενών:....................................1.710 
Ασθενείς με ελονοσία:...............................23.861 

δωρεές υλικών, συναντήσεις με τοπικούς 
φορείς, διασφαλίσαμε τη μετάδοση των 
πληροφοριών, κ.λπ. 
Κατά τη διάρκεια της παράδοσης της 
αποστολής, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια 
αρχικά για να κάνουμε χρήση της εμπειρίας 
μας στο θέμα της μετανάστευσης στο 
Μαρόκο και, στη συνέχεια να πιέσουμε τους 
θεσμικούς φορείς και τις οργανώσεις για 
την αναγκαιότητα μιας λύσης στο βασικό 
πρόβλημα των μεταναστών, την προστασία. 

Κόστος προγραμμάτων:....................379.138 € 

κουνουπιέρων) και ενημερωτικά 
προγράμματα για την ελονοσία και τον 
υποσιτισμό. 
Τέλος, δημιουργήσαμε μια ομάδα γιατρών 
και τεχνικών για τον εντοπισμό έκτακτων 
καταστάσεων (π.χ. επιδημία χολέρας). 
Ο πληθυσμός που επωφελείται από τα 
προγράμματά μας (μητέρες και παιδιά κάτω 
των 5 ετών) αγγίζει τους 190.000»,
Κλαίρη Γιάμαλη, διοικητικός

Κόστος προγραμμάτων:................8.649.530 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:....397.717 
Εισαγωγές ασθενών:...............................14.051 
Ασθενείς με ελονοσία:.........................216.035 
Επισιτιστικό θεραπευτικό κέντρο:.......27.527 
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς:.............84.468 

αναλάβει τη διαχείριση των κρουσμάτων 
και ιδίως την αντιμετώπιση των επιπλοκών, 
καθώς η κυβέρνηση ανέλαβε την εκστρατεία 
εμβολιασμού.
Συνολικά, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαμε 
θεραπεία σε σχεδόν 1.900 ασθενείς στην 
Kaduna και η παρέμβαση ολοκληρώθηκε, 
όταν ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε 
δραματικά.
Τον Μάιο του 2013 αποφασίστηκε το κλείσιμο 
της αποστολής.

Κόστος προγραμμάτων:....................372.110 € 
Θεραπεία ιλαράς:........................................1.889

Μαρόκο
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναγκαστήκαμε να 
κλείσουμε όλα τα προγράμματά μας 

Βοήθεια στα θύματα του πολέμου στο Χαλέπι 

Η κρίση βαθαίνει 

Μία από τις χειρότερες κρίσεις 

Κρατούμενοι μετανάστες και HIV 

Υποστηρίζοντας τα θύματα του Χαϊγιάν

• Πληθυσμός στόχος: θύματα ένοπλων συγκρούσεων

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1991 

• Πληθυσμός στόχος: θύματα ένοπλων συγκρούσεων 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 2009

• Πληθυσμός στόχος: θύματα ένοπλων συγκρούσεων 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1979

• Πληθυσμός στόχος: θύματα ένοπλων συγκρούσεων, ενδημικών ασθενειών και
    επιδημιών, κοινωνικής βίας και αποκλεισμένοι από την υγειονομική περίθαλψη

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1979

• Πληθυσμός στόχος: θύματα κοινωνικής βίας και αποκλεισμένοι από την υγειονομική περίθαλψη 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη χώρα από το 1994

• Πληθυσμός στόχος: Θύματα φυσικής καταστροφής 

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαστήκαμε στη χώρα το 2013 

Μετά από δύο δεκαετίες εμφυλίου πολέμου, 
η βία εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα. 
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει σε 
κατάσταση κρίσης με κατεστραμμένες δομές 
υγείας και επισιτιστική ανασφάλεια.Τον Ιούλιο 
απελευθερώθηκαν τα δύο μέλη του προσωπικού 
μας, Μπλάνκα Θιμπώ και Μόνε Σέρα, οι οποίες είχαν 
απαχθεί από τον καταυλισμό Σομαλών προσφύγων 
Ντανταάμπ (Κένυα) τον Οκτώβριο του 2011. 
Δυστυχώς, οι πολλαπλές επιθέσεις εναντίον 
των ομάδων μας μάς ανάγκασαν τον Αύγουστο να 
κλείσουμε όλα τα προγράμματά μας  τονίζοντας την 
απροθυμία των τοπικών φορέων να διασφαλίσουν 
την παροχή υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια 
του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών.
Οι δραστηριότητές μας παραδόθηκαν σε άλλες Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις ή στις τοπικές αρχές. 
Στο Mogadishu και το Yaqshid, παρείχαμε 

«Εργάστηκα σε ένα νοσοκομείο που 
διαμορφώθηκε από τους Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα μέσα σε ένα κτίριο βόρεια της Συρίας. 
Πραγματοποιήσαμε συνολικά 86 χειρουργικές 
επεμβάσεις, 14 από τις οποίες ήταν πολύ 
σοβαρές σε τραυματίες από πυροβόλα όπλα 
και θραύσματα. Ταυτόχρονα κάναμε και πολλές 
καισαρικές τομές και άλλα χειρουργεία», 
Δημήτρης Γιαννούσης, χειρουργός
Ο πόλεμος στη Συρία συνεχίστηκε το 2013 
με τους νεκρούς να ξεπερνούν συνολικά 
τους 100.000 και τους πρόσφυγες τα 
2,3 εκατομμύρια. Η κλιμάκωση της βίας 
επιδείνωσε σοβαρά την ιατρική-ανθρωπιστική 
κατάσταση στη χώρα. 
Το Χαλέπι είναι από τις περιοχές που πλήττονται 
περισσότερο από τη βία και οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα λειτουργούμε δύο νοσοκομεία και
παρακολουθούμε έναν πολύ ευάλωτο πληθυσμό.

«Στο Σουδάν εργάστηκα ως οικονομικός 
συντονιστής για ένα χρόνο. Οι δραστηριότητές 
μας καλύπτουν κυρίως: νοσηλεία ασθενών, 
εξωτερικά ιατρεία, κινητές μονάδες και 
δράσεις μαζί με την κοινότητα.  Όλα μας τα 
προγράμματα βρίσκονται στο βόρειο Νταρφούρ. 
Η ομάδα του πεδίου είχε την έδρα της 
στην πόλη El-Fashier και διαχειριζόταν τα 
προγράμματα κυρίως εξ αποστάσεως καθώς 
οι συνθήκες ασφαλείας δεν επέτρεπαν κάτι 
άλλο. Αυτή η αδυναμία μετακίνησης και 
επαφής με το πεδίο αλλά και η γενικότερη 
κατάσταση βίας στο  Νταρφούρ, έκανε την 
αποστολή ιδιαίτερα δύσκολη. Παρόλα αυτά, 
ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων μας έκανε 
την αποστολή μια ιδιαίτερα θετική εμπειρία», 
Χρήστος Κορτσέλης, οικονομικός συντονιστής
Η κατάσταση παραμένει επισφαλής σε μεγάλο μέρος
της χώρας. Οι συγκρούσεις έχουν αντίκτυπο στον

«Το Ν.Σουδάν συστάθηκε ως κράτος πριν από 
δυο χρόνια βγαίνοντας από έναν σχεδόν 
50χρονο εμφύλιο. Διαθέτει μηδενικές υποδομές. 
Η κυβέρνηση αδυνατεί να προσφέρει πρόσβαση 
στην υγεία στους πολίτες της κι έτσι οι Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν τη μόνη 
διέξοδο. Ο ρόλος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
είναι εξαιρετικά σημαντικός αφού, εκτός 
από τα υπάρχοντα προβλήματα, στο τέλος 
του 2013 ξέσπασε ένας νέος εμφύλιος που 
κατέστρεψε και τα λίγα που είχαν προλάβει 
να δημιουργηθούν», 
Αντρέας Κουτέπας, τεχνικός
Οι τακτικές δράσεις μας εστιάζουν στην 
ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας μητέρας 
και παιδιού. Στο Yambio, παρέχουμε 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη 
στο κρατικό νοσοκομείο και στην περιφέρεια 

«Στην Υεμένη οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα HIV/AIDS 
στην πρωτεύουσα Σάναα, αρχικά για την 
ενημέρωση του κόσμου για τον HIV αλλά 
στη συνέχεια απέκτησε και ιατρικό κομμάτι. 
Συνεργαζόμασταν με το Υπουργείο Υγείας για 
να βελτιώσουμε την ποιότητα των ιατρικών 
υπηρεσιών προς τους ασθενείς αλλά και με 
άλλους φορείς για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κόσμου. 
Ο HIV στην Υεμένη, μια βαθιά θρησκευόμενη 
μουσουλμανική χώρα, αποτελεί ταμπού και 
αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο 
στους ασθενείς όσο και στους συγγενείς τους»,
Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, γιατρός      
Το 2013 ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα ψυχικής 
υγείας στο κέντρο κράτησης μεταναστών 
στην πρωτεύουσα. Η Υεμένη αποτελεί σταθμό 
στη μεταναστευτική διαδρομή από το Κέρας

« Η αποστολή μας εγκαταστάθηκε στο 
Μπουράουεν, μια πόλη 55.000 κατοίκων, και 
ανέλαβε τη στήριξη του Νοσοκομείου και 7 
Κέντρων Υγείας. Εγκαταστήσαμε μια γεννήτρια, 
έναν χώρο χειρουργείου, σκηνές για χώρο 
νοσηλείας, τουαλέτες, αποκαταστήσαμε το 
δίκτυο ύδρευσης και ανεφοδιάσαμε το φαρμακείο. 
Στα Κέντρα Υγείας επίσης τοποθετήσαμε 
σκηνές που λειτουργούσαν ως χώροι εξωτερικών 
ιατρείων, εξέτασης και νοσηλείας. Χορηγούσαμε 
καθημερινά αναλώσιμα υλικά και φάρμακα καθώς 
και καύσιμα για τη διακομιδή των ασθενών σε 
νοσοκομείο. Ενισχύσαμε τις ιατρικές δομές με 
ιατρικό προσωπικό και ψυχολόγους.
Διοργανώναμε ομάδες με όσους ήθελαν να 
βοηθηθούν και να μπορέσουν αργότερα να 
βοηθήσουν όσους είχαν υποστεί αντίστοιχο 
ψυχικό τραύμα»,
Μάνια Βιδαλάκη, ψυχολόγος

υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων, φροντίδα
μητέρας-παιδιού, επισιτιστικές υπηρεσίες, 
εμβολιασμούς και παραπομπή των σοβαρών 
περιστατικών. Λειτουργούσαμε επίσης 
μια κινητή επισιτιστική μονάδα. ΣτηνJowhar, 
προσφέραμε  ιατρικές υπηρεσίες μέσω έξι 
κέντρων υγείας: πρωτοβάθμια φροντίδα, 
εμβολιασμούς, επισιτισμό και αναπαραγωγική 
υγεία.

Κόστος προγραμμάτων:..................5.467.230 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:...136.618 
Ασθενείς με ελονοσία:................................1.734 
Εισαγωγές ασθενών:..................................4.550 
Επισιτιστικό θεραπευτικό κέντρο:..........2.993 
Προγεννητικοί έλεγχοι:...........................21.720 
Τοκετοί:..........................................................1.046 
Μεταγεννητική φροντίδα:........................3.306 
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς:................9.474 

άμαχο πληθυσμό, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
2.000.000 εκτοπισμένοι που χρειάζονται 
ανθρωπιστική βοήθεια. Ο παρατεταμένος 
εκτοπισμός, η επισιτιστική ανασφάλεια και 
η έλλειψη βασικών υπηρεσιών κάνει τους 
ανθρώπους χρόνια ευάλωτους. Ο υποσιτισμός 
φαίνεται να πλησιάζει τα όρια του επείγοντος 
σε ολόκληρο το Νταρφούρ. Η κατάσταση 
του πληθυσμού επιδεινώνεται καθώς οι 
ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση στις πιο ευάλωτες ομάδες.

Κόστος προγραμμάτων:................3.158.789 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:.....100.430 
Ασθενείς με ελονοσία:...............................1.993 
Εισαγωγές ασθενών:..................................1.855 
Επισιτιστικό θεραπευτικό κέντρο:......... 2.379 
Προγεννητικοί έλεγχοι:.............................8.417 
Εμβολιασμός κατά του κίτρινου πυρετού:...95.981

παρακολουθούμε τέσσερις δομές υγείας. 
Το 2013 ανοίξαμε δύο προγράμματα για 
επείγουσες παρεμβάσεις στα σύνορα με 
το Σουδάν. Επίσης, πραγματοποιήσαμε μια 
επείγουσα παρέμβαση κατά τη διάρκεια της 
επιδημίας μηνιγγίτιδας στον Άνω Νείλο 
(εμβολιάσαμε περισσότερους από 130.000 
ανθρώπους), και η ομάδα του Yambio 
εμβολίασε κατά της ιλαράς 30.000 παιδιά. 

Κόστος προγραμμάτων:................7.369.962 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:....78.668 
Ασθενείς με ελονοσία:............................28.389 
Εισαγωγές ασθενών:.................................8.696 
Προγεννητικοί έλεγχοι:...........................13.889 
Τοκετοί:......................................................... 2.736 
Μεταγεννητικοί έλεγχοι:.......................... 2.128 
Ασθενείς με HIV:..........................................2.631 

της Αφρικής στη Σαουδική Αραβία. 
Τον Απρίλιο του 2013, το Υπουργείο Άμυνας 
της χώρας ξεκίνησε μια εκστρατεία 
απέλασης των μεταναστών, στέλνοντάς 
τους στο κέντρο κράτησης στη Σάναα ώστε 
να επαναπατριστούν από εκεί. 
Πριν καν ξεκινήσει αυτή η εκστρατεία, το 
κέντρο κράτησης φιλοξενούσε πάνω από 
1.000 μετανάστες, με αφόρητες συνθήκες 
διαβίωσης, οι οποίοι παρέμεναν για 
εβδομάδες ακόμα και μήνες εκεί.

Συνολικό κόστος:.............................2.673.602 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:.......4.493 
Προγεννητικοί έλεγχοι:.............................1.834 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές):.....1.840 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές):........658 
Ασθενείς με HIV:.............................................938 

Στις 8 Νοεμβρίου 2013, ο τυφώνας Χαϊγιάν, 
ίσως ο μεγαλύτερος τυφώνας που έχει 
καταγραφεί ποτέ, έπληξε 36 επαρχίες 
των Φιλιππίνων προκαλώντας μαζική 
καταστροφή. 
Οι δραστηριότητές μας στο Μπουράουεν 
περιλάμβαναν  αντιμετώπιση επειγόντων 
περιστατικών, εισαγωγές ασθενών, μικρές 
χειρουργικές επεμβάσεις, υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας, διανομή ειδών πρώτης ανάγκης.

Κόστος προγράμματος:.................2.750.808 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:....24.536 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές):.....3.332 
Οικογένειες που έλαβαν είδη 
πρώτης ανάγκης:.....................................12.115 
Διανομή νερού (λίτρα):........................993.000 

Προγράμματα του Επιχειρησιακού   Κέντρου Βαρκελώνης - Αθήνας 
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Σουδάν

Ν. Σουδάν

Σομαλία Συρία

Υεμένη

Φιλιππίνες

Υποστηρίζουμε επίσης τις ιατρικές δομές 
της περιοχής με δωρεές φαρμάκων και 
κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για 
τις περιπτώσεις επιθέσεων με συμβατικά 
ή χημικά όπλα. 
Οι άλλες δραστηριότητες έχουν επικεντρωθεί 
στην ύδρευση και την αποχέτευση και τη 
διανομή ειδών πρώτης ανάγκης.

Κόστος προγραμμάτων:.................7.146.212 € 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία:.....44.061 
Εισαγωγές ασθενών:.................................1.754 
Τοκετοί:.........................................................1.120 
Χειρουργεία:...................................................677 
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς:.............33.835 
Οικογένειες που έλαβαν είδη 
πρώτης ανάγκης:........................................7.920 
Διανομή νερού (λίτρα):...................14.400.000 
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Ρίχνοντας μια ματιά στον οικονομικό απολογισμό του 2013 
θα διαπιστώσετε πως τα έσοδα του ελληνικού τμήματος 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είναι μειωμένα. 

Το εισόδημα των δωρητών μας έχει μειωθεί τα τελευταία 
χρόνια εξαιτίας της κρίσης και καθώς έχουμε επιλέξει, 
για λόγους ανεξαρτησίας, να χρηματοδοτούμαστε σχεδόν 
αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους, αυτό έχει αντίκτυπο 
στα έσοδα της οργάνωσης. 

Για να αντιμετωπίσουμε τη μείωση των εσόδων, τηρώντας 
τη δέσμευσή μας να διαθέτουμε το μεγαλύτερο μέρος των 
πόρων μας στους ασθενείς μας, μειώσαμε και τα έξοδά μας, 
ενώ παράλληλα αναζητούμε νέα εργαλεία ανεύρεσης πόρων 
και επικοινωνίας. 

Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να αυξήσουμε τις ιατρικές 
μας δράσεις και να κάνουμε τη φωνή των ασθενών μας να 
ακουστεί δυνατά στην κοινωνία που ζούμε. 

Η προσπάθεια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε όλα τα μέτωπα 
είναι συνεχής κι ακούραστη. Προσπάθεια για να περιθάλπουμε 
όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους παρέχοντάς τους 
όσο γίνεται ποιοτικότερη φροντίδα. 

Στο επίκεντρό των ιατρικών μας ομάδων βρίσκονται πάντα 
οι πιο απομακρυσμένοι, οι αποκλεισμένοι από την ιατρική 
φροντίδα, οι πιο ευάλωτοι.

Στον καθημερινό μας αγώνα για παροχή βοήθειας εσείς 
είστε ο πολύτιμος αρωγός μας και η υποστήριξή σας μας 
είναι απαραίτητη.
 

Χρήστος Χρήστου, 
Πρόεδρος ΔΣ

Έσοδα ελληνικού  τμήματος

 Για να γίνει πραγματικότητα η ιατρική ανθρωπιστική δράση 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, είναι απαραίτητη η δική σας  
οικονομική και ηθική υποστήριξη. 

Το ελληνικό τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα χρηματοδοτείται 
κυρίως από ιδιωτικούς πόρους, ιδρύματα και εταιρίες. 
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την ανεξάρτητη και 
αμερόληπτη δράση, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και 
μπορούμε να σώσουμε περισσότερες ζωές. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους εσάς που 
αποφασίσατε να κάνετε μια δωρεά και να μας δώσετε με τον 
τρόπο αυτό τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τη δράση μας.     

Το 2013 οι δωρητές του ελληνικού τμήματος ανήλθαν στους 
27.529 και τα έσοδά μας στα 3.139.046 €, αποκλειστικά από 
ιδιωτικούς πόρους.

Ιδιαίτερη μνεία θα θέλαμε να κάνουμε στα Ιδρύματα Α. Γ. Λεβέντη, 
Greek Orthodox Archdiocese of America, Greek Orthodox Ladies 
και American Jewish Committee, τα οποία συνέβαλαν σημαντικά 
στην υλοποίηση των προγραμμάτων μας στην Ελλάδα και τα 
ευχαριστούμε θερμά  για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο έργο μας.  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις εταιρίες που αποφάσισαν να εντάξουν 
τα προγράμματά μας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης και υποστήριξαν με διάφορους τρόπους το έργο μας. 

Είτε αφορά σε οικονομική προσφορά είτε σε δωρεά σε είδος, 
συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μας δίνοντας 
ένα μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής συνεισφοράς.

Οι «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου» είναι μια εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης και ανεύρεσης πόρων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
που ξεκίνησε το 2012 με την υποστήριξη της APIVITA. 

Με την αγορά ενός κουτιού με έξι καραμέλες από μέλι και θυμάρι 
από τα φαρμακεία ολόκληρης της χώρας, κάθε αγοραστής 
συμβάλλει στην προσπάθεια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα να 
βοηθήσουν ασθενείς «ξεχασμένους», αποκλεισμένους από την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. 

Το 2013 πουλήθηκαν περισσότερα από 272.000 κουτιά και τα 
συνολικά έσοδα ανήλθαν στα € 272.668, τα οποία διατέθηκαν στα 
προγράμματά μας στην Ελλάδα, τη Συρία, την Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία και το Κονγκό. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την APIVITA για τη συμβολή 
της στην υλοποίηση  αυτής της εκστρατείας και  όλους εσάς 
που με την αγορά του προϊόντος αποδείξατε ότι το καλύτερο 
φάρμακο στην κρίση είναι η αλληλεγγύη.

Εκτός από τους δωρητές μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς 
τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν με τις υπηρεσίες τους, τους 
εθελοντές γραφείου και τα μέλη της Action Team.

      Κατηγορίες δωρητών

      Σύνολο δωρητών: 27.529
      Ιδιώτες: 26.540      
      Εταιρίες: 989 
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                                      2013                                     2012

Έσοδα                                     Ευρώ                 %                        Ευρώ                   %  

Ιδιωτικοί πόροι             3.045.866                97             3.318.898                  98

Θεσμικοί πόροι                          0                  0      10.000                     0

Λοιπά έσοδα             93.180                  3                    62.159                     2

ΣΥΝΟΛΟ                           3.139.046            100              3.391.057              100 

                                      2013                                     2012

Έσοδα                                             Ευρώ         %                        Ευρώ                   %  

Ιδιωτικοί πόροι                899.710.000        89          838.900.000                  89

Θεσμικοί πόροι           92.970.000           9           82.700.000                     9

Λοιπά έσοδα          15.860.000            2           16.100.000                     2

ΣΥΝΟΛΟ                           1.008.540.000      100         937.700.000               100 

Έσοδα διεθνούς  κινήματος

Τα έσοδά μας

Ιδιωτικοί Πόροι: 
Έσοδα που προέρχονται από ιδιώτες

Θεσμικοί Πόροι:
Έσοδα που προέρχονται από θεσμικούς φορείς (Βουλή των 
Ελλήνων, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ)

Λοιπά έσοδα: 
Έσοδα που προέρχονται από τόκους τραπεζικών λογαριασμών, 
συναλλαγματικές διαφορές κλπ

Σας ευχαριστούμε

ΑΤΕ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Παστίλιες 
για τον πόνο 
του άλλου

Jo
di

 H
ilt

on



ΤΤο 59% των δαπανών του  ελληνικού τμήματος διατέθηκε 
στην κοινωνική αποστολή, η οποία περιλαμβάνει τα 
προγράμματα και την υποστήριξή τους από τα γραφεία και 
τη μαρτυρία.

Πώς Διαθέσαμε   τα Χρήματά σας

    Έξοδα κοινωνικής αποστολής 

Προγράμματα 

Αντιπροσωπεύουν το άμεσο κόστος της παροχής ιατρικής και 
ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που έχουν πληγεί 
από ένοπλες συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές, επιδημίες 
και ξεχασμένες ασθένειες. 
Περιλαμβάνουν τις δαπάνες για το διεθνές και ντόπιο 
προσωπικό, για τη λειτουργία των γραφείων στις αποστολές, 
τις ιατρικές και επισιτιστικές δραστηριότητες, την τεχνική 
υποστήριξη και την υγιεινή, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
και τις μεταφορές. 

Υποστήριξη προγραμμάτων από τα γραφεία
Αντιπροσωπεύουν τις δαπάνες για την υποστήριξη των 
προγραμμάτων από τα γραφεία, τα οποία φροντίζουν για 
την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων και την 
ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής βοήθειας. 

Μαρτυρία / Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 

Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα επικοινωνίας και δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στη δημοσιοποίηση των 
συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών σε ανάγκη. 
Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκδόσεις, εκθέσεις, 
εκστρατείες, κλπ., όπως για παράδειγμα την Εκστρατεία για 
την Πρόσβαση στα Βασικά Φάρμακα, η οποία ασκεί πιέσεις για 
τη μείωση στις τιμές των φαρμάκων στις αναπτυσσόμενες 
χώρες και την υπερνίκηση των εμποδίων στην πρόσβαση στα 
απαραίτητα φάρμακα.

Άλλες ανθρωπιστικές δραστηριότητες 
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα που σχετίζονται με την 
Πρωτοβουλία DNDI (Φάρμακα για τις Ξεχασμένες Ασθένειες), 
που στοχεύει στην έρευνα για ανάπτυξη φαρμάκων και άλλων 
μέσων για τους ασθενείς που υποφέρουν από τις ξεχασμένες 
ασθένειες – έρευνα που όμως δεν είναι πλέον επικερδής. 

    Έξοδα υποστήριξης

Ανεύρεση πόρων
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα που σχετίζονται με δραστηριότητες 
ανεύρεσης πόρων, όπως αποστολές εντύπων, τηλεοπτικές 
καμπάνιες, κλπ.  Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες γιατί με 
τα έσοδα που μας αποφέρουν χρηματοδοτούμε τις αποστολές 
μας, αλλά το κόστος τους είναι ιδιαίτερα υψηλό. 
Αυτό που θα μείωνε αυτές τις δαπάνες είναι η σταθερή εισροή 
εσόδων από δωρητές που μας υποστηρίζουν με πάγιο τρόπο. 
Καθώς το ποσοστό αυτών των δωρητών παραμένει αρκετά 
χαμηλό, αναγκαζόμαστε να διαθέτουμε χρήματα σε ενέργειες 
ανεύρεσης πόρων. 

Διοίκηση και γενική διαχείριση
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα για τη διοίκηση και τη γενική 
διαχείριση της οργάνωσης, που διασφαλίζουν ότι τα πάντα 
λειτουργούν με αποτελεσματικότητα. 
Περιλαμβάνουν τα έξοδα της διοίκησης, των ανθρώπινων 
πόρων, των οικονομικών υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με τη σωματειακή ζωή της οργάνωσης.  
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Έξοδα ελληνικού  τμήματος

                                      2013                                    2012

Έξοδα                                            Ευρώ             %               Ευρώ              %

Προγράμματα

Υποστήριξη 
προγραμμάτων 
από τα γραφεία           

Μαρτυρία / 
Δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης

 Άλλες 
ανθρωπιστικές 
δραστηριότητες

Σύνολο εξόδων 
κοινωνικής 
αποστολής

Ανεύρεση πόρων

Διοίκηση και 
γενική διαχείριση

Έξοδα 
υποστήριξης

ΣΥΝΟΛΟ

   

1.398.566

    215.092

    209.696

                    0

1.823.354

    724.394

    591.298

1.315.692

3.139.046
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Έξοδα διεθνούς κινήματος

                                      2013                                    2012

Έξοδα                                          Ευρώ             %              Ευρώ              %

Προγράμματα

Υποστήριξη 
προγραμμάτων 
από τα γραφεία           

Μαρτυρία / 
Δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης

 Άλλες 
ανθρωπιστικές 
δραστηριότητες

Σύνολο εξόδων 
κοινωνικής 
αποστολής

Ανεύρεση πόρων

Διοίκηση και 
γενική διαχείριση

Έξοδα 
υποστήριξης

ΣΥΝΟΛΟ

   

615.360.000 

108.810.000 

  30.240.000   

 

      9.330.000

763.740.000  

131.650.000

   57.110.000

188.760.000

952.500.000

619.400.000

103.900.000

   31.700.000

      7.400.000

762.400.000

124.800.000

   56.600.000

181.500.000

943.900.000

   65

   11

      3

      1 

   80

   14

      6

   20

100
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      3

      1

   81

   13

      6

   19

100

2.018.020

    196.432

    263.694

                    0

2.478.146

    910.198   

    624.954

1.535.152

4.013.297
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Ξενίας 15, 11527 Αθήνα  

Σε αποστολή το 2013

 Χρήστου Χρήστος

Κωλέτση Πάτρα

 Τάκος Βασίλης

 Παπαγιάννη Μαριάνθη

Δαλιάνη Χριστίνα

Καρύδη Αγγελική

Αντωνόπουλος Κώστας

   1.  Αγγατζάν Φαρχάντ, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος) 
   2.  Αλεξανδράτος Γιώργος, συντονιστής πεδίου, Ελλάδα (Έβρος)
   3.  Αλούφι-Ξηρού Αρούμπ, διερμηνέας, Ελλάδα (Αθήνα)
   4.  Αντωνόπουλος Κώστας, τεχνικός, Πακιστάν
   5.   Αρμενιάκου Βασιλική, συντονίστρια πεδίου, Λ.Δ. Κονγκό, Ελλάδα (Αθήνα)
   6.  Ασίμι Τζαβέντ, διερμηνέας, Ελλάδα (Έβρος)
   7.  Βάθη Μαρίνα, οικονομική διαχειρίστρια, Τσαντ
   8.  Βαΐου Κορίνα, διοικητικός, Λ.Δ. Κονγκό 
   9.  Βασιλειάδης Μίλτος, γιατρός, Ελλάδα (Έβρος) 
10.  Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος, γιατρός, Υεμένη, Μιανμάρ
11.  Βεϊζης Απόστολος, ιατρικός συντονιστής, Ελλάδα
12.  Βιδαλάκη Μάνια, ψυχολόγος, Λ.Δ. Κονγκό, Φιλιππίνες
13.  Βίγκερτ  Έντουαρντ, διοικητικός, Λ.Δ. Κονγκό
14.  Γεωργακάς Κωνσταντίνος, τεχνικός, Παλαιστίνη, Ελλάδα (Έβρος)
15.  Γεωργιάδης Χρήστος, τεχνικός συντονιστής, Ελλάδα
16.  Γιάμαλη Κλαίρη, διοικητικός, Νίγηρας
17.  Γιαννούσης Δημήτρης, χειρουργός, Συρία
18.  Γκαϊρέτι Μεχμέτ Εκίν, τεχνικός, Αιθιοπία, Ινδία 
19.  Γκάτσιτς Μίλαν, οικονομικός συντονιστής, Συρία, Β. Σουδάν
20.  Γκούμας Γιάννης, ψυχολόγος, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
21.  Γρηγοράτου Αρετή, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού, 
         Ν. Σουδάν, Φιλιππίνες, Μάλι
22.  Δαλιάνη Χριστίνα, υπεύθυνη ανάπτυξης ανθρώπινου
         δυναμικού, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
23.  Δενδρινός Δημήτρης, τεχνικός, Συρία, Ν. Σουδάν
24.  Διαλυνάκη Βασιλεία, συντονίστρια τεχνικών, Σουδάν
25.  Ιλιάδου Βαρβάρα, γιατρός, Ελλάδα (Έβρος)
26.  Ίλιτς Μίροσλαβ, επικεφαλής αποστολής, Φιλιππίνες, Γουινέα
         Μπισσάου, Σομαλία 
27.  Ιμπραήμ Σάνυ, τεχνικός, Λ.Δ. Κονγκό
28.  Ισαακίδης Πέτρος, επιδημιολόγος, Ινδία, Ταϊλάνδη 
29.  Ιωαννίδου Δάφνη, ψυχολόγος, Ελλάδα (Έβρος)
30.  Καλτσίκης Στέφανος, διοικητικός, Σουδάν 
31.  Καραμπετιάν Αγκόπ, οικονομικός διαχειριστής, Ν. Σουδάν
32.  Κανάρης Γιώργος, ψυχολόγος, Υεμένη
33.  Καραπάτη Γιάννα, γιατρός, Ελλάδα (Αθήνα)
34.  Καρκανάκη Αντιγόνη, οικονομική συντονίστρια, Τουρκία
35.  Καρύδη Αγγελική, ψυχολόγος, Κένυα/Σομαλία
36.  Κάττουλας Δημήτρης, τεχνικός συντονιστής, Μοζαμβίκη
37.  Κεντσοσβίλι Τινάτιν, διοικητικός, Σουδάν
38.  Κιάνι Αμπάς, διερμηνέας, Ελλάδα (Έβρος)
39.  Κορτσέλης Χρήστος, οικονομικός συντονιστής, Αιθιοπία, Σουδάν
40.  Κοτσιώνη Ιωάννα, επικεφαλής αποστολής, Βουλγαρία
41.  Κουσχουμπέκωφ Ιρισουρμάτ, τεχνικός, Αιθιοπία
42.  Κουτέπας Ανδρέας, τεχνικός συντονιστής, Ν. Σουδάν
43.  Κυρούσης Στάθης, ιατρικός συντονιστής, Λ.Δ. Κονγκό
44.  Κύρογλου Αρχοντία, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος)
45.  Κωλέτση Πάτρα, γιατρός, Ν. Σουδάν
46.  Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα, τεχνικός, Λ.Δ. Κονγκό
47.  Λέφας Σωκράτης, τεχνικός, Λίβανος, Φιλιππίνες
48.  Λιόλιος Αλέξανδρος, αναισθησιολόγος, Αφγανιστάν
49.  Μαζάνεκ Κριστόφ, τεχνικός, Ελλάδα (Έβρος)
50.  Μαμουκελασβίλι Ερέκλε, τεχνικός, Κιργιστάν
51.  Μάνεση Λία, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού, Λ.Δ. Κονγκό
52.  Μαυροματίδη Ελένη, γιατρός, Ελλάδα (Έβρος)

  53.  Μαχμούντ Αλ Μασρί, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος)
  54.  Μεϊμαρίδου Αλίκη, ψυχολόγος, Ελλάδα (Έβρος) 
  55.  Μιροσάβλιεφ Σλόμπονταν, χειρουργός, Συρία
  56.  Μότσκα Βαγγελία, μαία, Ν. Σουδάν
  57.  Μπαρόγκα Χρύσα, οικονομική συντονίστρια και συντονίστρια
          ανθρώπινου δυναμικού, Ελλάδα
  58.  Μπόζντακ Γκόκαν, ορθοπεδικός χειρουργός, Αφγανιστάν
  59.   Μποζογλανιάν Ανέστης, υπεύθυνος ψυχικής υγείας, Ελλάδα (Αθήνα)
  60.  Μπόρας Χρήστος, οδηγός, Ελλάδα (Έβρος)
  61.  Μπουγονικολού Κωνσταντίνα, ψυχολόγος, Τουρκία
  62.  Ντάρ Νασαρουλάχ, γιατρός, Φιλιππίνες
  63.  Ντε Βος Κιμ Σόνια, διοικητικός, Ελλάδα (Έβρος)
  64.  Ντε Βριέ Σοφί Λίζα, παιδίατρος, Λ.Δ. Κονγκό
  65.  Οικονομίδης Νίκος, τεχνικός, Ελλάδα (Αθήνα)
  66.  Παβίσεβιτς Μίροσλαβ, τεχνικός, Ν.Σουδάν, Συρία, Τουρκία
  67.  Παπαγεωργίου Χριστίνα, υπεύθυνη ανάπτυξης ανθρώπινου
           δυναμικού, Αιθιοπία
  68.  Παπαγιάννη Μαριάνθη, γιατρός, Τουρκία
  69.  Παπαδημητρίου Νώντας, τεχνικός, Ινδία
  70.  Παπαδοπούλου Ρεβέκκα, επικεφαλής αποστολής, Μοζαμβίκη
  71.  Παπαϊωάννου Χρήστος, συντονιστής πεδίου, Υεμένη, Λ.Δ. Κονγκό
  72.  Παπαφιλίππου Φίλιππος, επικεφαλής αποστολής, Ν. Σουδάν
  73.  Παπαχρισοστόμου  Νικόλας, διοικητικός, Ν. Σουδάν
  74.  Παπούλιας Γιώργος, τεχνικός, Ν. Σουδάν
  75.  Παυλόπουλος Ηλίας, επικεφαλής αποστολής, Σουαζιλάνδη
  76.  Πελεκάνου Ελίνα, ψυχολόγος, Ελλάδα (Αθήνα)
  77.  Πέριτς Ντούσιτσα, συντονίστρια πεδίου, Κένυα/Σομαλία
  78.  Ποιμενίδου Ειρήνη, γιατρός, Ελλάδα (Έβρος)
  79.  Πολυδώρου Ελένη, γιατρός, Ελλάδα (Αθήνα)
  80.  Προβατά Μαριέττα, οικονομική συντονίστρια,
           Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
  81.  Προβοπούλου Μαριέττα, επικεφαλής αποστολής, Ελλάδα
  82.  Ράπτη Αφροδίτη, διοικητικός, Λ.Δ. Κονγκό
  83.  Ρεζάι Μοζαφάρ, διερμηνέας, Ελλάδα (Αθήνα)
  84.  Σαρίφι Βατζίντ, διερμηνέας, Ελλάδα (Έβρος)
  85.  Σμέρου Νατάσσα, διοικητικός - Συρία, συντονίστρια πεδίου -Ιορδανία
  86.  Σαχράουι  Αΐσα, τεχνικός, Λ.Δ. Κονγκό
  87.  Σαλακίδου Ελένη, γιατρός, Συρία
  88.  Σπυριδάκη Μαρίνα, ψυχολόγος, Ελλάδα (Αθήνα)
  89.  Τάκος Βασίλης, συντονιστής πεδίου, Ιορδανία / Συρία / Ιράκ, Μεξικό
  90.  Τζιάβας Παναγιώτης, γιατρός, Ελλάδα (Έβρος)
  91.  Τζιόρτσος Γιώργος, οδηγός, Ελλάδα (Έβρος)
  92.  Τουρκμέν Τούνα, τεχνικός, Ν.Σουδάν
  93.  Τριανταφυλλίδου Ευμορφία, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος)
  94.  Τρίμπαλης Σταμάτης, τεχνικός συντονιστής, Συρία
  95.  Τσιρίδου Παναγιώτα, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος)
  96.  Τσοπανάκης Γιώργος, διοικητικός, Λ.Δ. Κονγκό
  97.  Φραγκά Νικολέττα, βοηθός οικονομικής διαχείρισης, Ελλάδα (Έβρος)
  98.  Φαρόκ Νασουάν, διερμηνέας, Ελλάδα (Έβρος)
  99.  Χαζίρη Ιωάννα, γιατρός, Τατζικιστάν, Ελλάδα (Αθήνα)
100.  Χαλιαμάλιας Τιμολέων, νοσηλευτής, Ελλάδα (Αθήνα)
101.  Χάμπτσι Χάνα, διοικητικός, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
102.  Χρήστου Χρήστος, χειρουργός, Ν. Σουδάν
103.  Χοφχανισιάν Δαυίδ, τεχνικός, Συρία
104.  Χουρίδου Ευτέρπη, χειρουργός, Ν. Σουδάν

Δενδρινός Δημήτρης


