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Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

Τη χρονιά που μας πέρασε θα τη θυμόμαστε για 
το ξέσπασμα πολλαπλών ανθρωπιστικών κρίσεων 
κυρίως στη Συρία, το Ιράκ, την Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία και το Νότιο Σουδάν. 
Την ίδια στιγμή, γίναμε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς 
έξαρσης επιδημίας του αιμορραγικού πυρετού 
Έμπολα στη Δυτική Αφρική. 

Σε όλες αυτές τις κρίσεις η ανταπόκριση από το 
διεθνές σύστημα βοήθειας ήταν ανεπαρκής και 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αντιμετωπίσαμε σοβαρές 
προκλήσεις στην υλοποίηση των δράσεών μας, 
νιώθοντας πολλές φορές απελπιστικά μόνοι.

Στο τέλος του χρόνου είδαμε μία αξιοσημείωτη 
αύξηση της δυτικής ανάμειξης στον σφοδρό πόλεμο 
κατά του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία. 
Τα ακραία ισλαμικά κινήματα εξακολουθούν να 
εξαπλώνονται σε αρκετές χώρες, ιδιαιτέρως στη 
Συρία, το Ιράκ και τη Νιγηρία και ως εκ τούτου 
αναμένεται και σημαντική αύξηση της παρουσίας 
των δυτικών δυνάμεων. 

Η αυξανόμενη βία και το καθεστώς ανασφάλειας 
στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, μαζί με 
τις πολλές και παρατεταμένες κρίσεις όπως στη 
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Παλαιστίνη, 
το Μιανμάρ, τον Νίγηρα και το Αφγανιστάν, 
αλλά και μακροχρόνιες κρίσεις με πιθανότητα 
επανακλιμάκωσης όπως στην Παλαιστίνη και την 
Ουκρανία, ήταν και θα παραμείνουν μέσα στις 
προκλήσεις για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Μέσα σε έναν χρόνο πάνω από 500.000 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν και πάνω από 
8.000.000 εκτοπίστηκαν, με τους πρόσφυγες και 
τους εσωτερικά εκτοπισμένους πληθυσμούς να 
ξεπερνούν τα 50.000.000, ο μεγαλύτερος αριθμός 
που έχει καταγραφεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 

Τις συνέπειες τις βιώνουμε καθημερινά και στη 
χώρα μας και οι εικόνες εκατοντάδων πτωμάτων  
που πλημμυρίζουν τις ακτές της Μεσογείου και τους 
τηλεοπτικούς μας δέκτες δεν μπορούν να αφήσουν 
κανέναν αδιάφορο.  

Πιο κάτω θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τις πιο 
σημαντικές δράσεις που υλοποιήσαμε το 2014 
και τον οικονομικό απολογισμό μας. 

Χάρη στη δική σας υποστήριξη και τις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες όσων βρίσκονται στα πεδία των 
αποστολών, καταφέραμε για άλλη μια χρονιά να 
βρεθούμε στις πιο ξεχασμένες γωνιές του πλανήτη 
και στα πιο ασταθή περιβάλλοντα. 
Καταφέραμε να είμαστε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη 
για να απαλύνουμε τον πόνο συνανθρώπων μας με 
σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Εκ μέρους όλων μας και κυρίως εκ μέρους 
των ασθενών μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Από τον Χρήστο Χρήστου, 
Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος   Η χρονιά που πέρασε 
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ORAL
REHYDRATION
SOLUTION

8.250.700
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία

511.800
Εισαγωγές ασθενών

2.114.900
Επιβεβαιωμένα κρούσματα ελονοσίας 
που διαγνώσαμε και θεραπεύσαμε

217.900
Παιδιά με οξύ υποσιτισμό 
που νοσηλεύτηκαν στα 
Θεραπευτικά Επισιτιστικά 
Κέντρα και τις κινητές μονάδες

229.900
Καταγεγραμμένοι ασθενείς με 
HIV στα προγράμματά μας

218.400
Ασθενείς που λαμβάνουν 
αντιρετροϊκή θεραπεία 
πρώτης γραμμής

8.100
Ασθενείς που λαμβάνουν 
αντιρετροϊκή θεραπεία 
δεύτερης γραμμής

194.400
Γυναίκες που γέννησαν, 
συμπεριλαμβανομένων 
των καισαρικών τομών

11.200
Θύματα σεξουαλικής βίας που 
δέχθηκαν ιατρική περίθαλψη

81.700
Σημαντικές χειρουργικές 
επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
επεμβάσεων μαιευτικής 
χειρουργικής με γενική ή 
επισκληρίδιο αναισθησία

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21.500
Νέες εισαγωγές ασθενών με 
φυματίωση στη θεραπεία 
πρώτης γραμμής 

1.800
Νέες εισαγωγές ασθενών με 
πολυανθεκτική φυματίωση 
στη θεραπεία δεύτερης γραμμής 

185.700
Ατομικές συνεδρίες 
ψυχικής υγείας

32.700
Συμβουλευτικές ομαδικές 
συνεδρίες ή συνεδρίες με 
ομάδες υποστήριξης

46.900
Άνθρωποι με χολέρα που 
περιθάλψαμε 

1.513.700
Άνθρωποι που εμβολιάστηκαν 
κατά της ιλαράς 

33.700
Άνθρωποι με ιλαρά που 
περιθάλψαμε 

75.100
Άνθρωποι που εμβολιάστηκαν 
κατά της μηνιγγίτιδας 

7.400
Άνθρωποι που εισήχθησαν 
στα Κέντρα Διαχείρισης Έμπολα 
στη Λιβερία, Γουινέα και Σιέρα 
Λεόνε και από τους οποίους οι 
4.700 ήταν επιβεβαιωμένα 
κρούσματα 

2.200
Άνθρωποι που θεραπεύθηκαν 
από τον Έμπολα και εξήλθαν 
των Κέντρων Διαχείρισης

Οι δραστηριότητές μας σε 63 χώρες



4

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΣΥΡΙΑ

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΛΙΒΑΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΜΕΞΙΚΟ

ΟΝΔΟΥΡΑ

ΑΪΤΗ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΒΟΛΙΒΙΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΛΙΒΥΗ

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ ΜΑΛΙ
ΝΙΓΗΡΑΣ

ΤΣΑΝΤ ΣΟΥΔΑΝ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΝΟΤΙΟ 

ΣΟΥΔΑΝ

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΙΓΗΡΙΑ
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ

ΓΟΥΙΝΕΑ

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

ΛΙΒΕΡΙΑ

ΑΚΤΗ
ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΛΑΪΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΟΝΓΚΟ

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

ΚΕΝΥΑ

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
ΛΕΣΟΘΟ

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

ΜΑΛΑΟΥΪ

Τα προγράμματα των Γιατρών Χωρίς   Σύνορα σε όλο τον κόσμο
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ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΙΝΑ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

ΜΙΑΝΜΑΡ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

ΠΑΠΟΥΑ
ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

ΛΑΊΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΟΡΕΑΣ

ΙΝΔΙΑ

ΙΡΑΝ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΣΥΡΙΑ ΙΡΑΚ

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΛΙΒΑΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΥΕΜΕΝΗ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΣΟΥΔΑΝ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΝΟΤΙΟ 

ΣΟΥΔΑΝ

ΛΑΪΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΟΝΓΚΟ

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

ΚΕΝΥΑ

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΛΕΣΟΘΟ

ΜΑΛΑΟΥΪ

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΜΕΝΙΑ

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Τα προγράμματα των Γιατρών Χωρίς   Σύνορα σε όλο τον κόσμο
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Οι πιο σημαντικές δράσεις του 2014

6

Το 2014 η μεγαλύτερη επιδημία 
Έμπολα που ξέσπασε ποτέ 
έπληξε τη δυτική Αφρική, 
ο αριθμός των εκτοπισμένων 
ανθρώπων ξεπέρασε τα 
50 εκατομμύρια, η Γάζα 
δοκιμάστηκε από τον πόλεμο των 
50 ημερών και συμπληρώθηκαν 
τέσσερα χρόνια από την έναρξη 
του πολέμου στη Συρία. 

Την ίδια χρονιά, η πρόσβασή 
μας σε αυτούς που μας 
χρειάζονται περισσότερο, 
σε πολλές χώρες ήταν πολύ 
δύσκολη κυρίως για λόγους 
ασφαλείας. 

Στη Συρία πέντε μέλη του 
προσωπικού μας απήχθησαν 
από το Ισλαμικό Κράτος παρόλο 
που είχαμε διαβεβαιώσεις για 
την ασφάλειά τους. 
Στην Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία 19 άνθρωποι, 
ανάμεσά τους και τρία μέλη 
του προσωπικού μας, 
σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια 
ένοπλης ληστείας στο 
νοσοκομείο μας στην Μπογκίλα. 
Στο Ν. Σουδάν, οι ασθενείς 
πυροβολήθηκαν στα κρεβάτια 
τους, οι εγκαταστάσεις 
κάηκαν ολοσχερώς, ο ιατρικός 
εξοπλισμός λεηλατήθηκε και 
σε μία περίπτωση, στο Λεέρ, 
ένα ολόκληρο νοσοκομείο 
καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από τα 384 προγράμματα 
που οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
υλοποιήσαμε το 2014, τα 120 
ήταν σε εμπόλεμες ζώνες 
και τα 86 σε χώρες όπου 
επικρατεί αστάθεια. Το 66% 
των χρημάτων που δεχθήκαμε 
διεθνώς δαπανήθηκαν στην 
Αφρική, το 24% στην Ασία και 
το 10% στον υπόλοιπο κόσμο. 
Τα προγράμματά μας έγιναν 
πραγματικότητα χάρη στην 
οικονομική ενίσχυση 5.700.000 
υποστηρικτών μας σε όλο τον 
κόσμο και την αφοσίωση 
33.821 εργαζομένων μας. 

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε 
πληροφορίες για τα μεγαλύτερα 
προγράμματα που υλοποιήσαμε 
το 2014, τις πιο επείγουσες 
κρίσεις που αντιμετωπίσαμε και 
τις δράσεις μας στην Ελλάδα. 
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Το σύστημα υγείας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
είναι ανύπαρκτο ενώ οι συγκρούσεις και ο εκτοπισμός 
αφήνουν τους ανθρώπους χωρίς την ιατρική βοήθεια που 
χρειάζονται απεγνωσμένα. 

Μέχρι το τέλος του 2014, περίπου 430.000 άνθρωποι είχαν 
εκτοπιστεί μέσα στη χώρα και εκατοντάδες χιλιάδες είχαν 
αναζητήσει καταφύγιο στο Τσαντ και το Καμερούν. Παρόλο 
που υπάρχει μία μεταβατική κυβέρνηση πολλές περιοχές 
παρέμεναν ανασφαλείς και οι άνθρωποι φοβόντουσαν να 
επιστρέψουν στα σπίτια τους. Περιστατικά βίας συνέβαιναν 
συχνά και ακόμα και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχαμε 
πέσει θύματα ένοπλων επιθέσεων. Τον Απρίλιο, ένοπλοι 
σκότωσαν 19 πολίτες, ανάμεσά τους τρία μέλη του ντόπιου 
προσωπικού μας, στο νοσοκομείο μας στην Μπογκίλα.  
  
Στη χώρα υπάρχει σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 
και εμβολίων. Η πρόσβαση στην υγεία είναι περιορισμένη και 
ακριβή και ο εφοδιασμός σε φάρμακα δεν είναι απρόσκοπτος. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αποτελούμε τον βασικό φορέα παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών με μακροχρόνια ιατρικά προγράμματα 
αλλά και επείγουσες δράσεις ανάλογα με τις ανάγκες.

              2.593 εργαζόμενοι
                   53.000.000€ κόστος προγραμμάτων
                   1.401.800 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
                   749.100 ασθενείς με ελονοσία
                   13.400 χειρουργικές επεμβάσεις

Πέντε χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό στην Αϊτή το 
σύστημα υγείας δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίσαμε να καλύπτουμε 
κάποια κενά του συστήματος και να εκπαιδεύουμε 
το ντόπιο προσωπικό. 

Οι κάτοικοι της Αϊτής χρειάζονται καλύτερη πρόσβαση 
σε επείγουσα βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης μαιευτικής, 
νεογνολογικής φροντίδας, χειρουργικής 
και αντιμετώπισης τραύματος.

Η χολέρα αποτελεί συνεχή απειλή αλλά δεν υπάρχουν 
διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για την αντιμετώπισή της 
ούτε κάποιο έτοιμο σχέδιο δράσης. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συχνά περιθάλπαμε ασθενείς 
με χολέρα και είχαμε αποτρέψει το ξέσπασμα μεγάλων 
επιδημιών.

                   2.159 εργαζόμενοι
                   35.200.000€ κόστος προγραμμάτων
                   14.600 χειρουργικές επεμβάσεις
                   9.500 τοκετοί 

Το 2014 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίσαμε να 
ανταποκρινόμαστε στις ανθρωπιστικές ανάγκες που 
προέκυψαν εξαιτίας των συγκρούσεων στις ανατολικές 
επαρχίες της χώρας αλλά και στα ξεσπάσματα επιδημιών. 

Οι βασικές υπηρεσίες που οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
παρείχαμε περιλάμβαναν εξωτερικά ιατρεία, χειρουργική, 
αναπαραγωγική και ψυχική υγεία, παιδιατρική φροντίδα 
συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών, αντιμετώπιση 
του υποσιτισμού, HIV και φυματίωση, καθώς και φροντίδα 
για θύματα βίας και κυρίως σεξουαλικής βίας. 
Οι ομάδες μας εργάζονταν αδιαλείπτως για την πρόληψη 
και τον περιορισμό των συχνών απειλητικών ξεσπασμάτων 
ελονοσίας, χολέρας και ιλαράς.  

Οι ομάδες επείγουσας παρέμβασης αντιμετώπισαν 
ξέσπασμα ιλαράς, τυφοειδούς πυρετού και Έμπολα όπως 
επίσης τις ανάγκες των εκτοπισμένων και των ανθρώπων 
που ήταν θύματα βίας. 

                    2.999 εργαζόμενοι
                    70.100.000€ κόστος προγραμμάτων
                    1.593.800 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
                    499.400 ασθενείς με ελονοσία
                    116.300 εισαγωγές ασθενών

Το 2014 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανταποκριθήκαμε στις 
επείγουσες ιατρικές ανάγκες που προέκυψαν λόγω των 
συγκρούσεων ενώ προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε και τα 
ιατρικά προγράμματα που λειτουργούσαμε από πριν στην 
περιοχή. Όταν οι μάχες εξαπλώθηκαν από την πρωτεύουσα 
Τζούμπα στην υπόλοιπη χώρα, αρχίσαμε να διανέμουμε 
ιατρικές προμήθειες και να υποστηρίζουμε με προσωπικό 
τις περιοχές που πλήττονταν περισσότερο.

Τα προγράμματά μας από 13 ξεπέρασαν τα 20 σε 
9 πολιτείες. Πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια 
τους και χιλιάδες κρύφτηκαν στο δάσος. 
Υπολογίζεται ότι περίπου 1,5 εκ άνθρωποι παρέμεναν 
εκτοπισμένοι μέσα στη χώρα μέχρι το τέλος του 2014.
 
Από την έναρξη της κρίσης οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
κάναμε έκκληση σε όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές να 
σεβαστούν τις ιατρικές δομές και την παροχή ιατρικής 
βοήθειας κάτι που όμως δεν έγινε σεβαστό. 

                    3.996 εργαζόμενοι
                    83.300.000€ κόστος προγραμμάτων
                    936.200 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
                    22.700 ασθενείς σε επισιτιστικά κέντρα
                    6.900 χειρουργικές επεμβάσεις
                    6.800 ασθενείς με καλα-αζάρ
                    6.800 ασθενείς με χολέρα

Νότιο Σουδάν

Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία

Λαϊκή Δημοκρατία 
Κονγκό

Αϊτή
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Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

Το 2014, ο πόλεμος στη Συρία μπήκε στον τέταρτο 
χρόνο του και συνέχισε να χαρακτηρίζεται από ωμή βία 
που δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ αμάχων και ενόπλων. 
Υπολογίζεται ότι 200.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 
ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει εκτοπιστεί εντός 
και εκτός της χώρας. Ολόκληρες κοινότητες 
πολιορκήθηκαν και έμειναν αποκομμένες από 
οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια, ενώ οι άνθρωποι είναι 
παγιδευμένοι ανάμεσα στα διαρκώς μεταβαλλόμενα 
μέτωπα. Χιλιάδες γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί 
έχουν σκοτωθεί, απαχθεί ή εκτοπιστεί από τη βία, 
αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στον τομέα της υγείας.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αντιμετωπίσαμε τεράστιες 
δυσκολίες στη δράση μας στην περιοχή με κύρια 
προβλήματα τη βία και την έλλειψη ασφάλειας, τις 
επιθέσεις στις δομές υγείας και στο ιατρικό προσωπικό, 
την έλλειψη σχετικής άδειας από την κυβέρνηση και τις 
υπαναχωρήσεις των ένοπλων ομάδων από τις εγγυήσεις 
ασφάλειας προς τις ομάδες μας.

Στις 2 Ιανουαρίου 2014, το Ισλαμικό Κράτος απήγαγε 13 
μέλη του προσωπικού μας. Οκτώ συνάδελφοι από τη Συρία 
αφέθηκαν ελεύθεροι λίγες ώρες μετά ενώ τα υπόλοιπα πέντε 
μέλη του διεθνούς προσωπικού κρατήθηκαν αιχμάλωτα 
μέχρι και πέντε μήνες. Εξαιτίας της απαγωγής απομακρύναμε 
τις διεθνείς ομάδες μας και κλείσαμε τις δομές υγείας στις 
περιοχές που ελέγχονταν από το Ισλαμικό Κράτος. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα λειτουργούσαμε έξι δομές υγείας 
στο βόρειο τμήμα της Συρίας και υποστηρίζαμε άμεσα 
περισσότερες από 100 δομές υγείας και νοσοκομεία σε 
όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που 
βρίσκονταν υπό πολιορκία.

Πρόκειται κυρίως για αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις χωρίς 
προσωπικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, όπου παρέχουμε

υλική υποστήριξη και εκπαίδευση εξ αποστάσεως για να 
βοηθήσουμε το νοσηλευτικό προσωπικό να αντιμετωπίσει 
τις ακραίες ιατρικές ανάγκες. Αυτό το δίκτυο υποστήριξης 
έχει δημιουργηθεί την τελευταία τετραετία.

                   729 εργαζόμενοι
                   16.600.000€ κόστος προγραμμάτων
                   135.600 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
                   4.900 κιτ με είδη πρώτης ανάγκης
                              διανεμήθηκαν
                   4.400 χειρουργικές επεμβάσεις
                   1.400 τοκετοί

Συρία: Χώρα σε πολιορκία

Μαρτυρία
H Ευαγγελία Μότσκα, μαία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, 
προσέφερε τις υπηρεσίες της στο Χαλέπι της Συρίας σε 
ένα κέντρο υγείας, 3 χλμ. από τη γραμμή του πυρός. 

«Στο Χαλέπι είδαμε γυναίκα να γεννάει και να 
φεύγει από το μαιευτήριο 20 λεπτά μετά τον τοκετό 
επειδή φοβόταν μήπως το νοσοκομείο γίνει στόχος 
βομβαρδισμών. Υπήρχαν μητέρες που ήταν βαριά 
περιστατικά και τις παρακαλούσαμε να μείνουν για να τις 
παρακολουθήσουμε αλλά φοβόντουσαν και έφευγαν από 
το μαιευτήριο. Το συγκινητικό είναι ότι οι γυναίκες σε 
καιρό πολέμου, εξακολουθούν να φέρνουν παιδιά στον 
κόσμο γιατί δίνουν χαρά στην οικογένεια. Το μαιευτήριο 
είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του νοσοκομείου γιατί εκεί 
αναπληρώνονται αυτοί που χάνονται στον πόλεμο. Από 
τη στιγμή που οι άνθρωποι είναι τόσο κοντά στον θάνατο, 
θέλουν να νιώσουν τη ζωή», επισημαίνει εντυπωσιασμένη.
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Η βία εντάθηκε στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη 
το 2014, ενώ η χρονιά σηματοδοτήθηκε από τον πόλεμο 
των 50 ημερών, της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης 
«Προστατευμένη Παρυφή» στη Λωρίδα της Γάζας τον 
Ιούλιο και τον Αύγουστο.
 
Το ανθρώπινο κόστος του πολέμου στη Γάζα ήταν φρικτό: 
περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
(25% εκ των οποίων ήταν παιδιά) και περισσότεροι από 
11.000 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 7.000 
γυναικών και παιδιών, ενώ 3.000 άνθρωποι ζουν πλέον 
με μόνιμη αναπηρία. 
 
Οι σφοδρές συγκρούσεις στη Γάζα αύξησαν δραματικά 
τις ανάγκες για επανορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις. 
Κι ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα εργάζονται σε προσωρινή βάση πραγματοποιώντας 
επανορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις σε τραυματισμούς 
των άνω άκρων και σε εγκαύματα, στη Γάζα η αύξηση των 
τραυματιών μάς οδήγησε να εγκαταστήσουμε μια μόνιμη 
χειρουργική ομάδα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 
προκειμένου να πραγματοποιούμε σωτήριες χειρουργικές 
επεμβάσεις και μία δεύτερη χειρουργική ομάδα 
επανορθωτικών επεμβάσεων μέχρι τον Δεκέμβριο. 
Το 2014 πραγματοποιήσαμε περισσότερες από 320 
χειρουργικές επεμβάσεις. Με δύο κλινικές στην πόλη της 
Γάζας και μία σκηνή στο νοσοκομείο Νασέρ, οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα παρείχαμε μετεγχειρητική φροντίδα, 
συμπεριλαμβανομένης της περιποίησης τραυμάτων (12.700 
περιστατικά), της φυσιοθεραπείας (11.800 περιστατικά) 
και της εργοθεραπείας. Ως το τέλος του 2014 προσφέραμε 
φροντίδα αποκατάστασης σε περισσότερους από 1.000 
ασθενείς και περιθάλψαμε άλλους 350.
  
Ένα πρόγραμμα ψυχικής υγείας στη Γάζα που διακόπηκε το 
2011 από τις τοπικές αρχές, ξεκίνησε την επαναλειτουργία 
του τον Οκτώβριο 2014 εξαιτίας των αναγκών που προέκυψαν 
από τον πόλεμο των 50 ημερών. Έτσι, οι συνεδρίες ψυχικής 
υγείας ενσωματώθηκαν στη μετεγχειρητική φροντίδα. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε ένα 
αποκλειστικά παιδιατρικό πρόγραμμα ψυχικής υγείας σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Γάζα: 
Ο πόλεμος των 50 ημερών 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα 
ψυχολογικής υποστήριξης στη Χεβρώνα, στη Ναμπλούς 
και στην Καλκίλια της Δυτικής Όχθης το 2000, το οποίο 
επεκτάθηκε στην ανατολική Ιερουσαλήμ το 2011. 
Το πρόγραμμα εστιάζει σε ενήλικες και παιδιά, θύματα 
της διάχυτης, καθημερινής βίας. Περισσότεροι από 5.000 
ασθενείς έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη μέσα στο 2014.

    Μαρτυρία
     Ο Γιάννης Γκούμας, ψυχολόγος των Γιατρών Χωρίς
     Σύνορα βρέθηκε το 2014 στη Δυτική Όχθη για να
     υποστηρίξει θύματα της αδιάλειπτης βίας, κυρίως
     παιδιά και εφήβους.

     «Οι άνθρωποι που περιθάλψαμε είχαν συνήθως υποστεί
     κάποιου είδους βία, είτε οι ίδιοι είτε η οικογένειά τους.
      Η ζωή τους είχε επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από
      τη βία του στρατού και της αστυνομίας, τις κατεδαφίσεις
     σπιτιών, τη φυλάκιση, τους ξυλοδαρμούς και τις συχνές
      επιθέσεις των εποίκων. 
      Οι έφηβοι νιώθουν ότι δεν έχουν καμία προοπτική να
     ζήσουν τη ζωή τους φυσιολογικά, χωρίς περιορισμούς,
     ταπείνωση και ρατσισμό. Τα παιδιά που εκτίθενται συχνά
     στη βία εμφανίζουν διάφορα συμπτώματα όπως εφιάλτες,
     ενούρηση, υπερβολικό φόβο, προσκόλληση στους γονείς,
     επιθετικότητα και αντικοινωνικότητα. Μέσα από
      δημιουργικές δραστηριότητες με τα παιδιά προσπαθούμε
     να ενθαρρύνουμε την έκφραση των συναισθημάτων τους 
     ή να αναπτύξουμε κάποιους μηχανισμούς άμυνας 
     για να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το φόβο». 

             Παλαιστινιακά Εδάφη
                   121 εργαζόμενοι 
                   4.300.000€ κόστος προγραμμάτων 
                   9.100 συνεδρίες ψυχικής υγείας 
                              (ατομικές και ομαδικές) 
                   3.400 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
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Στις 22 Μαρτίου 2014 κηρύχθηκε επίσημα το ξέσπασμα 
της μεγαλύτερης επιδημίας Έμπολα όλων των εποχών 
που σάρωσε τη Λιβερία, τη Γουινέα και τη Σιέρα Λεόνε. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανταποκριθήκαμε άμεσα σε αυτό 
το πρωτοφανές ξέσπασμα, κινητοποιώντας χιλιάδες μέλη 
του προσωπικού μας, τα οποία περιέθαλψαν τελικά το 1/3 
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. 
 
Το τίμημα που πλήρωσαν οι εργαζόμενοι στον τομέα της 
Υγείας για την έκθεσή τους στον ιό Έμπολα ήταν βαρύ: 
Σχεδόν 500 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους ενώ χιλιάδες 
άλλοι μπήκαν σε κίνδυνο περιθάλποντας ασθενείς και 
προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την επιδημία. 
Από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, 27 εργαζόμενοι 
μολύνθηκαν και 13 υπέκυψαν το 2014.

Παρόλο που οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κρούσαμε έγκαιρα 
τον κώδωνα του κινδύνου και κάναμε έκκληση για 
βοήθεια, για μήνες πολεμούσαμε τον ιό αντιμέτωποι με 
την παγκόσμια αδράνεια. Ο ιός εξαπλώθηκε ευρέως στην 
περιοχή και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναγκαστήκαμε 
τον Σεπτέμβριο να απευθύνουμε μια σπάνια έκκληση 
στα Ηνωμένα Έθνη ζητώντας την κινητοποίηση διεθνών 
πολιτικών και στρατιωτικών πόρων που είχαν την 
τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουν την επιδημία.
   
Στο τέλος Δεκεμβρίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) ανέφερε 20.206 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα 
και 7.905 θανάτους. Παρόλα αυτά κανείς δεν γνωρίζει 
τον ακριβή αριθμό των θυμάτων της επιδημίας καθώς 
δεν είναι μόνο τα θύματα του Έμπολα αλλά και ασθενείς 
που έχασαν τη ζωή τους από άλλες ασθένειες καθώς το 
σύστημα υγείας στις χώρες αυτές είχε καταρρεύσει.

Στο τέλος του χρόνου, ο αριθμός των περιστατικών στην 
περιοχή άρχισε να μειώνεται αλλά η επιδημία απείχε πολύ 
από το να τελειώσει. Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
συνεχίζουν να λειτουργούν κέντρα ελέγχου του Έμπολα.

6 Δεκεμβρίου 2013 Ο πρώτος ασθενής, ένα παιδί δύο 
χρονών από τη Γουινέα, χάνει τη ζωή του από την επιδημία

22 Μαρτίου 2014 Οι Αρχές της Γουινέας κηρύσσουν το 
ξέσπασμα του Έμπολα 

31 Μαρτίου 2014 Η Λιβερία αναφέρει δύο επιβεβαιωμένα 
κρούσματα

26 Μαΐου 2014 Ο ΠΟΥ αναφέρει τα πρώτα κρούσματα και 
τους πρώτους θανάτους στη Σιέρα Λεόνε

23 Ιουνίου  2014 Οι MSF δηλώνουν ότι η επιδημία είναι εκτός 
ελέγχου  και κάνουν έκκληση στη διεθνή κοινότητα για βοήθεια

8 Αυγούστου 2014 Ο ΠΟΥ κηρύσσει τον Έμπολα «διεθνή 
απειλή για τη δημόσια υγεία»

12 Αυγούστου 2014 O ΠΟΥ εγκρίνει τη χρήση πειραματικών 
φαρμάκων και εμβολίων κατά του Έμπολα

2 Σεπτεμβρίου 2014 H διεθνής πρόεδρος των MSF,  Δρ. Τζοάν 
Λιου, σε λόγο της στα Ηνωμένα Έθνη, προειδοποιεί ότι ο 
κόσμος «χάνει τη μάχη κατά του Έμπολα»

30 Σεπτεμβρίου 2014 Διαγιγνώσκεται στις Ηνωμένες 
Πολιτείες ο πρώτος ασθενής εκτός Δυτικής Αφρικής. 
Είναι υπήκοος Λιβερίας και πεθαίνει στις 8 Οκτωβρίου

3 Οκτωβρίου 2014 Οι MSF ξεκινούν διανομή κιτ οικογενειακής 
προστασίας και απολύμανσης στη Μονρόβια. Τα κιτ έχουν 
σχεδιαστεί για να προστατεύουν εκείνους που έχουν έρθει 
σε επαφή με άτομα που έχουν μολυνθεί και δεν μπορούν να 
μεταφερθούν άμεσα σε ένα κέντρο διαχείρισης Έμπολα 

13 Νοεμβρίου 2014 Οι MSF ανακοινώνουν ότι θα προχωρήσουν 
σε δοκιμαστικές θεραπείες σε τρία κέντρο διαχείρισης Έμπολα 

17 Δεκεμβρίου 2014 Η δοκιμαστική χρήση του Favipiravir 
ξεκινά στο Γκεγκεντού, στη Γουινέα

10

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

Στη μάχη κατά του Έμπολα
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Στην Ελλάδα το 2014 οι μετανάστες χωρίς έγγραφα και 
οι αιτούντες άσυλο εξακολουθούσαν να βρίσκονται 
υπό κράτηση με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης και άλλες βασικές υπηρεσίες. 
Οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης παρέμειναν 
ιδιαίτερα φτωχές. Ο υπερπληθυσμός, η υποτυπώδης 
υγιεινή, η έλλειψη θέρμανσης, ζεστού νερού και 
εξαερισμού οδήγησαν στο ξέσπασμα αναπνευστικών, 
γαστρεντερικών και δερματολογικών ασθενειών. 
Τον Απρίλιο, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δημοσιεύσαμε 
την έκθεση, «Αθέατος πόνος», στην οποία καταγράφονταν 
οι τεράστιες επιπτώσεις της κράτησης στη σωματική 
και την ψυχική υγεία των μεταναστών και των αιτούντων 
άσυλο. Πολλοί από τους κρατούμενους παρέμεναν σε 
συνθήκες απόλυτης κράτησης με περιορισμένη ή και 
καθόλου πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους. 
Η έκθεση υπογράμμιζε επίσης τα κενά στην παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τις αρνητικές 
επιπτώσεις της παρατεταμένης κράτησης στην υγεία 
των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, λόγω της 
έλλειψης της απαραίτητης φροντίδας ή της διακοπής 
της θεραπείας τους.

Στην περιοχή του Έβρου, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
παρείχαμε ιατρικές συνεδρίες και ψυχολογική υποστήριξη 
στους ανθρώπους που βρίσκονταν στα κέντρα κράτησης 
στην Κομοτηνή και το Φυλάκιο και στα αστυνομικά 
τμήματα των Φερών και του Σουφλίου. Σχεδόν 600 κιτ με 
είδη πρώτης ανάγκης διανεμήθηκαν ώστε να βοηθήσουν 
τους ανθρώπους να διατηρήσουν ένα βασικό επίπεδο 
υγιεινής, υγείας και αξιοπρέπειας. 

Το 2014, περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι διέσχισαν 
το Αιγαίο από την Τουρκία στα Δωδεκάνησα, το 80% 
των οποίων ήταν από τη Συρία. Πολλοί αναγκάστηκαν 
να κοιμηθούν στο ύπαιθρο ή σε υπερπλήρη κελιά της 
αστυνομίας, περιμένοντας να μεταφερθούν στην ελληνική 
ενδοχώρα, εφόσον δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι χώροι για 
να τους φιλοξενήσουν. 

Ελλάδα - Ιταλία 
Ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες και μετανάστες 

Προς το τέλος του χρόνου, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
υλοποιήσαμε δύο παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης 
στα Δωδεκάνησα, προσφέροντας ιατρική φροντίδα 
και διανέμοντας 2.000 κιτ ειδών πρώτης ανάγκης που 
περιελάμβαναν υπνόσακους και προϊόντα υγιεινής.

Τον Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με δύο ελληνικές 
οργανώσεις, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινήσαμε 
ένα πρόγραμμα στην Αθήνα προσφέροντας 
ιατρική αποκατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της 
φυσιοθεραπείας, στους αιτούντες άσυλο και στους 
μετανάστες που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων. 

Εκτός από την Ελλάδα και η Ιταλία αποτέλεσε πύλη 
εισόδου μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο 
με αποτέλεσμα ένας άνευ προηγουμένου αριθμός 
ανθρώπων να διασχίσει τη Μεσόγειο αναζητώντας διεθνή 
προστασία. Οι ομάδες μας διαπίστωσαν μία αύξηση των 
ευάλωτων ανθρώπων που έφτασαν στην Ιταλία, ανάμεσά 
τους άνθρωποι με αναπηρίες, παιδιά, έγκυες, θύματα 
βασανιστηρίων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας 
της χώρας περιθάλπαμε αυτούς τους ανθρώπους στο 
Ποτζάλο της Σικελίας και παρείχαμε ψυχολογική 
υποστήριξη στους ανθρώπους που φιλοξενούνταν στα 
κέντρα υποδοχής στην επαρχία Ραγκούζα. 

               Ελλάδα
                     30 εργαζόμενοι
                     500.000€ κόστος προγραμμάτων
                     2.500 ιατρικές συνεδρίες
                     490 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες 
                             ψυχικής υγείας

               Ιταλία
                    22 εργαζόμενοι
                     900.000€ κόστος προγραμμάτων
                     42.100 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
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Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

Το 2014 ήταν αδιαμφισβήτητα μια ακόμη δύσκολη 
χρονιά. Η οικονομική κρίση στη χώρα μας συνεχίστηκε 
με αποτέλεσμα την περιορισμένη δυνατότητα των 
υποστηρικτών μας να ενισχύσουν τη δράση μας. 
Παρόλα αυτά το Ελληνικό Τμήμα, αποτελώντας μέρος 
ενός μεγάλου διεθνούς κινήματος, συνέχισε να στηρίζει 
με όλες του τις δυνάμεις, με τεχνογνωσία, ανθρώπινο 
δυναμικό, χάραξη στρατηγικής, προγράμματα ιατρικής 
και ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλο τον κόσμο. 

Για άλλη μια χρονιά παραμείναμε σταθεροί στην 
απόφασή μας να είμαστε ανεξάρτητοι και 
χρηματοδοτήσαμε τα προγράμματά μας αποκλειστικά 
με ιδιωτικούς πόρους. 
Προγράμματα που εξασφάλισαν πρόσβαση στην ιατρική 
φροντίδα σε χιλιάδες ανθρώπους που ήταν αποκλεισμένοι 
από αυτήν. 

Τα προγράμματά μας αυτά δεν θα μπορούσαν να 
υλοποιηθούν χωρίς τη συμπαράσταση, 
την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση των υποστηρικτών 
μας και γι’αυτό σας ευχαριστούμε θερμά.

Έσοδα                                                                 Ευρώ                   % 

Ιδιωτικοί πόροι                                                   2.661.414                  97

Θεσμικοί πόροι                                                       0                   0

Λοιπά έσοδα                                              84.217                  3

ΣΥΝΟΛΟ                                                             2.745.631              100 

Έσοδα                                                                Ευρώ                   %  

Ιδιωτικοί πόροι                                               1.141.700.000                 89

Θεσμικοί πόροι                                              114.700.000                   9

Λοιπά έσοδα                                                   24.000.000                    2

ΣΥΝΟΛΟ                                                     1.280.300.000                 100

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

Έσοδα Ελληνικού Τμήματος 2014

Έσοδα διεθνούς κινήματος 2014
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρισκόμαστε εκεί που υπάρχει 
ανάγκη χάρη σε εσάς, τους υποστηρικτές μας, που 
στέκεστε δίπλα μας παρά τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία που βιώνει η χώρα μας.

Το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
χρηματοδοτεί τα προγράμματα που υποστηρίζει, 
κυρίως από οικονομικές ενισχύσεις ιδιωτών, ιδρυμάτων 
και εταιρειών, ενώ η συμμετοχή θεσμικών πόρων 
είναι μηδενική. 
Αυτό το γεγονός διασφαλίζει την ανεξάρτητη και 
αμερόληπτη δράση μας, καθώς μας επιτρέπει να 
αποφασίζουμε οι ίδιοι τις παρεμβάσεις μας, με μοναδικό 
κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, δίνοντας προτεραιότητα 
στους ανθρώπους που κινδυνεύουν περισσότερο.

Εκ μέρους των ανθρώπων που περιθάλπουμε θέλουμε 
να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας γιατί μαζί 
σώζουμε ζωές.

Το 2014 οι υποστηρικτές του Ελληνικού Τμήματος ανήλθαν 
στους 28.582 και τα έσοδά μας σε 2.661.441 ευρώ, 
αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους.

Ευχαριστούμε θερμά τα ιδρύματα Α.Γ. Λεβέντη και 
Μποδοσάκη τα οποία, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο 
έργο μας, συνέβαλαν σημαντικά στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων μας στην Ελλάδα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις εταιρείες που για άλλη 
μια χρονιά μάς βοήθησαν με την υποστήριξή τους να 
παραμείνουμε στο πλευρό των ανθρώπων που μας έχουν 
ανάγκη στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

      Ιδιώτες: 27.644        

      Εταιρείες & Ιδρύματα: 938      

      Πάγιοι (1ης Γραμμής): 2.435

Κατηγορίες Υποστηρικτών

13

Ίδρυμα Μποδοσάκη, IKOS CIF Ltd, MTN Cyprus, 
Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα - Γρανίτες, 
Interamerican, ΜΕΓΑ Α.Ε.

25 χρόνια υπάρχουμε χάρη σε εσάς 

Ειδική μνεία θα θέλαμε να κάνουμε στις εταιρείες που 
υποστήριξαν τη δράση μας μέσω δωρεών σε είδος 
στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης.
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To 2014 το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
αύξησε τις δαπάνες του προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις νέες προκλήσεις που παρουσιάστηκαν στην περιοχή.

Έξοδα                                                                 Ευρώ                  %  

Προγράμματα 

Υποστήριξη
προγραμμάτων από τα γραφεία 

Μαρτυρία / Δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης       

Σύνολο εξόδων 
κοινωνικής αποστολής

Ανεύρεση πόρων

Διοίκηση και 
γενική διαχείριση

Έξοδα υποστήριξης

ΣΥΝΟΛΟ

Έξοδα                                                                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

    512.036

    234.632

   164.429

     911.096

  784.227

   548.429

 1.332.657

2.243.753

   699.100.000

    113.900.000 

       31.100.000   

       14.100.000

    858.100.000

    147.200.000

     60.200.000

    207.900.000

 1.066.100.000

  23

   10

     7

 
   41

   35

  24

   59

 100  

   66

     11

      3

       1

 

    80

      14

      6

   20

  100  

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2014

Έξοδα Ελληνικού Τμήματος 2014

Έξοδα διεθνούς κινήματος 2014

Πώς Διαθέσαμε   τα   Χρήματά σας
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Προγράμματα 
Αντιπροσωπεύουν το άμεσο κόστος της παροχής ιατρικής 
και ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύματα ένοπλων 
συγκρούσεων, φυσικών καταστροφών, επιδημιών και 
ξεχασμένων ασθενειών. 
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 ευάλωτων 
ομάδων. 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.

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 τα προγράμματά 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 
υποστηρικτών 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, του ανθρώπινου δυναμικού, των 
οικονομικών υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τη σωματειακή ζωή της οργάνωσης.  

15

    Έξοδα υποστήριξης

    Έξοδα κοινωνικής αποστολής 

Πώς Διαθέσαμε   τα   Χρήματά σας
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Αρετή  Γρηγοράτου

Αγγελική Τσέκερη

Βασιλική Αρμενιάκου

Πέπη Χουρίδου

Κώστας Ρέτζος

Θανάσης Σπυράτος

Ελένη Πολυδώρου

  1.     Βασιλική Αρμενιάκου, ιατρική συντονίστρια, Βαλκάνια
  2.    Τζαβίντ Ασίμι, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, Ελλάδα
  3.    Οζνοούρ Ατζίσμπε, ψυχολόγος, Παλαιστίνη
  4.    Μαρίνα Βάθη, διοικητικός, Ελλάδα
  5.    Κορίνα Βαΐου, διοικητικός, Φιλιππίνες
  6.    Απόστολος Βεΐζης, επικεφαλής αποστολής και ιατρικός συντονιστής, Ελλάδα
  7.    Έντουαρντ Βίκγερτ, συντονιστής οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού,
         Γουινέα 
  8.   Βασίλης Βλαχόπουλος, γιατρός, Ελλάδα
  9.   Κώστας Γεωργακάς, τεχνικός και συντονιστής ομάδας, Ελλάδα
 10.   Χρήστος Γεωργιάδης, τεχνικός συντονιστής, Ελλάδα
 11.   Χαρίκλεια Γιάμαλη, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού,
         Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Nότιο Σουδάν, Λιβερία
 12.   Δημήτρης Γιαννούσσης, χειρουργός, Υεμένη, Ελλάδα
 13.   Γεώργιος Γιόρτσος, οδηγός, Ελλάδα
 14.   Μίλαν Γκάτσιτς, οικονομικός συντονιστής, Νότιο Σουδάν
 15.   Μεχμέτ Εκίν Γκαϋρέτλι, αναπληρωτής τεχνικός συντονιστής, Νότιο Σουδάν
 16.   Ιωάννης Γκούμας, υπεύθυνος δραστηριοτήτων ψυχικής υγείας, Παλαιστίνη
 17.   Αρετή Γρηγοράτου, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού,
        Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό
 18.   Δημήτρης Δενδρινός, υπεύθυνος εξυγίανσης νερού, Λιβερία
 19.   Βασιλεία Δυαλινάκη, τεχνική συντονίστρια, Ιράκ
 20.   Ελευθερία Ζέρβα, ψυχολόγος, Ελλάδα
 21.   Κλειώ Ιακωβίδη, υπεύθυνη δραστηριοτήτων υποστήριξης ασθενών,
         Μαλάουι, Μοζαμβίκη
 22.   Μίροσλαβ Ίλιτς, επικεφαλής αποστολής, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,
         Νότιο Σουδάν
 23.   Σάννυ Ιμπραήμ, αναπληρώτρια τεχνική συντονίστρια, Νότιο Σουδάν
 24.   Δάφνη Ιωαννίδου, ψυχολόγος, Ελλάδα
 25.   Γιάννα Καραπάτη, γιατρός, Ελλάδα
 26.   Αντιγόνη Καρκανάκη, οικονομική συντονίστρια, Ουκρανία
 27.   Άρτεμις Μαρία Καστρισιανάκη, γιατρός, Ελλάδα
 28.   Αλέξανδρος Καταρόπουλος, τεχνικός, Νιγηρία
 29.   Θεοδώρα Κατσαρού, γιατρός, Ελλάδα
 30.  Τινάτιν Κεντσοσβίλι, διοικητικός, Νότιο Σουδάν
 31.   Αμπάς Κιανί, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, Ελλάδα
 32.   Χρήστος Κορτσέλης, οικονομικός συντονιστής, Συρία, Αιθιοπία
 33.   Ιωάννα Κοτσιώνη, συντονίστρια προγράμματος, Ελλάδα
 34.  Ανδρέας Κουτέπας, τεχνικός συντονιστής, Πακιστάν
 35.   Αρχοντούλα Κύρογλου, υποστηρικτικό προσωπικό, Ελλάδα
 36.   Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου, τεχνικός, Αιθιοπία
 37.   Κριστόφ Μαζάνεκ, τεχνικός, Ιράκ
 38.   Ερέκλε Μαμουκελασβίλι, τεχνικός, Ιράκ
 39.   Αλίκη Μεϊμαρίδου, ψυχολόγος, Ελλάδα, Αίγυπτος
 40.   Ριζέι Μοζαφάρ, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, Ελλάδα
 41.   Λία Μότσκα, μαία, Συρία/Τουρκία
 42.   Χρύσα Μπαρόγκα, συντονίστρια οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού,
        Ελλάδα
 43.   Οζτούρκ Αϊσέ Μπίλγκε, τεχνικός, Σιέρα Λεόνε

44.  Ανέστης Μποζογλανιάν, υπεύθυνος ψυχικής υγείας, Ελλάδα
45.  Χρήστος Μπόρας, οδηγός, Ελλάδα
46.  Κωνσταντίνα Μπουγονικολού, συντονίστρια ψυχικής υγείας, 
       Παλαιστίνη
47.  Πρέντραγκ Νεντέλκοβιτς, τεχνικός, Νότιο Σουδάν
48.  Οζνταμάρ Νοέμι Σεχνάζ, τεχνικός, Νότιο Σουδάν
49.  Άζζα Ντάουι, διοικητικός και τεχνικός βάσης, Νότιο Σουδάν
50.  Σόφι Λίζα Ντε Βρις, υπεύθυνη ιατρικής ομάδας, Ινδία 
51.   Μπράιτ Νυιρέντα, τεχνικός, Νότιο Σουδάν, Ελλάδα
52.  Αρούμπ Αλούφι-Ξηρού, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, Ελλάδα
53.  Χουσεϊν Ούγκουρ, υπεύθυνος εξυγίανσης νερού, Νότιο Σουδάν
54.  Μίροσλαβ Παβίτσεβιτς, τεχνικός, Νότιο Σουδάν
55.  Χριστίνα Παπαγεωργίου, αναπληρώτρια συντονίστρια προγράμματος, 
       Αιθιοπία
56.  Ειρήνη Παπαναστασίου, συντονίστρια προγράμματος, Λευκορωσία
57.  Φίλιππος Παπαφιλίππου, συντονιστής προγράμματος, 
       Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
58.  Νικόλας Παπαχρυσοστόμου, διοικητικός, Κολομβία
59.  Γιώργος Παπούλιας, τεχνικός, Νότιο Σουδάν
60.  Ελίνα Πελεκάνου, ψυχολόγος, Ελλάδα
61.  Ειρήνη Ποιμενίδου, γιατρός, Ελλάδα
62.  Ελένη Πολυδώρου, παιδίατρος, Ινδία
63.  Μαριέττα Προβατά, διοικητικός, Μεξικό
64.  Μαριέττα Προβοπούλου, επικεφαλής αποστολής, Ελλάδα
65.  Κώστας Ρέτζος, γιατρός, Νότιο Σουδάν
66.  Ντέζρα Ριμ, υπεύθυνη ιατρικής ομάδας, Συρία /Ιράκ
67.  Γουατζίντ Σαρίφι, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, Ελλάδα
68.  Αΐσα Σαχράουι, συντονίστρια προγράμματος, Συρία και υπεύθυνη
       ανεφοδιασμού, Νότιο Σουδάν
69.  Αναστασία Σμέρου, συντονίστρια προγράμματος, Συρία
70.  Θανάσης Σπυράτος, τεχνικός, Νότιο Σουδάν
71.  Μαρίνα Σπυριδάκη, ψυχολόγος, Ελλάδα
72.  Ευμορφία Τριανταφυλλίδου, οδηγός, Ελλάδα
73.  Αγγελική Τσέκερη, νοσηλεύτρια, Νότιο Σουδάν
74.  Παναγιώτα Τσιρίδου, υποστηρικτικό προσωπικό, Ελλάδα
75.  Κωνσταντίνος Τσόντος, υπεύθυνος εκπαίδευσης, 
       Τατζικιστάν/Ουζμπεκιστάν
76.  Γιώργος Τσοπανάκης, διοικητικός, Συρία 
77.  Νασουάν Φαρόκ, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, Ελλάδα
78.  Μάλκοτς Φουάτ, ορθοπεδικός χειρουργός, Αφγανιστάν
79.  Νικολέττα Φράγκα, βοηθός διαχείρισης οικονομικών & διοικητικών, 
       Ελλάδα
80.  Ιωάννα Χαζίρη, γιατρός, Ελλάδα
81.  Τιμολέων Χαλιαμάλιας, νοσηλευτής, Νότιο Σουδάν
82.  Χάννα Χαμπσί, διοικητικός, Νίγηρας
83.  Νταβίτ Χοβχανισιάν, τεχνικός, Αιθιοπία, Ινδία
84.  Πέπη Χουρίδου, χειρουργός, Νότιο Σουδάν, Κεντροαφρικανική 
       Δημοκρατία, Αφγανιστάν 
85.  Μαρία Άντζελα Ψυρράκη, κοινωνική λειτουργός, Ελλάδα

Ιωάννα Χαζίρη

Σε αποστολή το 2014


