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Χρόνια Πολλά στους ασθενείς μας 
Χρόνια Πολλά σε εσάς 
Χρόνια Πολλά στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

με μια ματιά Μαριέττα Προβοπούλου / 
Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Εδώ και 25 χρόνια η ελληνική κοινωνία στηρίζει το έργο των Γιατρών Χω-
ρίς Σύνορα και αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία της. Στη διαδρομή 
αυτή των 25 χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Ιατρικής Ανθρωπιστι-
κής οργάνωσης και στην Ελλάδα, δίπλα στους ασθενείς μας σταθήκατε 
εσείς; υποστηρικτές, μέλη των ομάδων μας, συνεργάτες... Δίχως τη δική 
σας ηθική και οικονομική υποστήριξη δεν θα ήταν εφικτό να επιτύχουμε 
αυτά που έχουμε καταφέρει μαζί. 
 
Σήμερα, μετά από 25 χρόνια, με περισσότερους από 450 Έλληνες γιατρούς, 
νοσηλευτές και τεχνικούς να έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε 
περισσότερες από 50 χώρες και με περισσότερους από 200.000 υποστη-
ρικτές, το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αισθάνεται ακόμα 
πιο δυνατό να ανταπεξέλθει στις συγκυρίες όπως αυτές διαμορφώνο-
νται στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Άλλωστε, είναι ακριβώς αυτές οι 
δυσκολίες που μας κάνουν να πεισμώνουμε και να μην το βάζουμε κάτω 
με σκοπό να καταφέρουμε να σταθούμε στο πλευρό όσων περισσοτέρων 
συνανθρώπων μας γίνεται. 
 
Με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού 
Τμήματος, θα ήθελα να κάνω ειδική μνεία στους συναδέλφους μας που 
έχουν χάσει τη ζωή τους στον αγώνα που δίνουμε να σταθούμε δίπλα 
στους ανθρώπους που μας χρειάζονται. Θα τους θυμόμαστε πάντα όπως 
θα θυμόμαστε και τις στιγμές χαράς, τους ανθρώπους που μας στηρί-
ζουν, τις εμπειρίες από τις αποστολές μας.
Κάνοντας τον απολογισμό της διαδρομής μας, αυτό που μας μένει είναι 
ένα αίσθημα ικανοποίησης αλλά και η επιθυμία να θέσουμε εκ νέου, νέ-
ους, υψηλούς στόχους για το μέλλον.   

Μαριέττα Προβοπούλου

Αγαπητοί 
υποστηρικτές 
των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα,

3/ Με μια ματιά 
     4/ Επείγον

Νεπάλ. Φυσικές καταστροφές, μάχη με τον χρόνο

6&23/ Οικονομικός απολογισμός 2014
7/ Αφιέρωμα 

Ελληνικό Τμήμα: 25 χρόνια εκεί που υπάρχει ανάγκη

8/ Η ιστορία της ίδρυσής μας
9/ Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θυμούνται

12&17/ Ειδικότητα «Χωρίς Σύνορα»
13/ Οι πιο σημαντικές στιγμές 

της ιστορίας μας 
18/ Οι ασθενείς μας

Ωρίωνας, Σάλμα, Μαμαντί 
...ο λόγος της ύπαρξης μας

22/ Οι υποστηρικτές μας
25 χρόνια υπάρχουμε χάρη σε εσάς

24/ Συμβαίνει τώρα
Στη Δυτική Αφρική, τη Μέση Ανατολή, 

την Ουκρανία, τη Μεσόγειο

26/ Κάνουμε μαζί
Eκδηλώσεις και νέα του σωματείου μας

27/ Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας

Ποιοί είμαστε
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) είναι μια 
διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει 
ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονο-
μική περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων 
συγκρούσεων. Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανε-
ξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο 
την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου αλλά και την ευαισθητοποί-
ηση της κοινής γνώμης για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται 
στον πλανήτη. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από μία ομάδα γιατρών 
και δημοσιογράφων και σήμερα λειτουργούν 21 τμήματα σε ισάριθ-
μες χώρες. Περισσότεροι από 32.500 γιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί 
ψυχικής υγείας, τεχνικοί και οικονομικοί διαχειριστές προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους σε προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βο-
ήθειας, σε περισσότερες από 65 χώρες.
Το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκε το 1990. 
Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, μέλη του έχουν συμμετάσχει σε 
αποστολές στη Συρία, την Αϊτή, την Παλαιστίνη, τη Ρουάντα, την Αι-
θιοπία, το Αφγανιστάν, κ.α. αλλά και την Ελλάδα, με στόχο την παρο-
χή ιατρικής φροντίδας αλλά και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής 
κοινωνίας σε ζητήματα ιατρικής ηθικής και πρόσβασης στην υγεία. 

περιεχόμεναΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 91
Ξενίας 15, 115 27 Αθήνα
Τ: 210 5200500 / F: 210 5200503
Ε: info@msf.gr / www.msf.gr

Ιδιοκτήτης
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Εκδότης
Χρήστος Χρήστου

Υπεύθυνη Έκδοσης
Μήτση Περσάνη

Συντακτική Ομάδα
Απόστολος Βεΐζης, Ασπασία Κάκαρη, 
Λουίζα Ξανθοπούλου, Μαριέττα Προβοπούλου,
Δημήτρης Ρουμπής, Χριστίνα Σαρρή, 
Εύα Στεφανάκη

Συνεργάτες τεύχους 
Αντιγόνη Ζυμπερδίκα, Αμαλία Ζωβοΐλη,
Όλγα Καϊμάρα, Ανέστης Μποζογλανιάν,
Βάσω Μπονάτσου, Αγγελική Παναγάκου,
Φανή Παπαγιαννοπούλου, Βίκυ Σταύρακα 

Γενική Διεύθυνση
Μαριέττα Προβοπούλου

Διεύθυνση  Επικοινωνίας 
και Ανεύρεσης Πόρων
Χριστίνα Σαρρή

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ασπασία Κάκαρη
Υπεύθυνες Ανεύρεσης Πόρων:
Χάρρις Γαζή, Λουίζα Ξανθοπούλου
Τμήμα Εξυπηρέτησης Δωρητών: 
Βάσω Μπονάτσου, Φανή Παπαγιαννοπούλου

Διεύθυνση Οικονομικών
Εύα Στεφανάκη

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Νατάσα Χατζίρη

Διεύθυνση Προγραμμάτων
Απόστολος Βεΐζης

Γραμματεία
Θοδωρής Χρόνης

Σχεδιασμός εντύπου
Cornucopia

Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία
Inform Lykos

Το σωματείο «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ» που εδρεύει στην οδό Ξενίας 15, 
τ.κ. 115 27, Αθήνα, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του Ν. 2427/1997 
(και με την αρ. 408/30-11-1998 Απόφαση 
του Προέδρου της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ) 
γνωστοποιεί στους συνδρομητές, δωρητές, 
εθελοντές, εργαζόμενους και προμηθευτές 
του ότι τηρεί χωρίς τη σύμπραξη τρίτων 
Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί σε 40.000 
αντίτυπα.

Για λόγους κόστους, το περιοδικό 
τυπώνεται σε ένα από τα πιο οικονομικά 
χαρτιά της αγοράς. 
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επείγον
Από τις πρώτες ώρες οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
βρεθήκαμε στην περιοχή. Οι ομάδες μας με ιατρι-
κό και τεχνικό προσωπικό μεταφέρουν ιατρικά κιτ 
και κιτ με είδη πρώτης ανάγκης. Ανάμεσά τους βρί-
σκεται μία χειρουργική ομάδα 8 ατόμων με υψηλή 
εξειδίκευση προκειμένου να στήσει μία χειρουργική 
μονάδα και να λειτουργεί κινητές ιατρικές μονάδες 
για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν πληγεί σε 
απομακρυσμένες περιοχές. «Μόλις φτάσαμε δεν 
μπορούσαμε να συλλάβουμε το μέγεθος της κα-
ταστροφής. Χωριά ολόκληρα είχαν αποκλειστεί 
από τις κατολισθήσεις και περίμεναν ματαίως τα 
ελικόπτερα να προσγειωθούν για τις πρώτες βοή-
θειες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης είχαν προτεραι-
ότητα αλλά τα ελικόπτερα δεν επαρκούσαν και σε 
πολλές περιοχές η προσέγγιση ήταν επικίνδυνη. 
Χιλιάδες άνθρωποι είχαν μείνει χωρίς στέγη, χω-
ρίς ασφαλές νερό, χωρίς φάρμακα. Και σαν μην 
έφταναν όλα αυτά, άρχισαν και οι βροχές», λέει η 
Χριστίνα Παπαγεωργίου, η οποία βρέθηκε από τις πρώ-
τες ώρες κοντά στο επίκεντρο του σεισμού καθώς βρι-
σκόταν ήδη, ως συντονίστρια, σε πρόγραμμα των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα στο γειτονικό Μπιχάρ της Ινδίας. 

Στις φυσικές καταστροφές, ο μεγάλος μας αντί-
παλος είναι ο χρόνος. Μέσα σε λίγα λεπτά χιλιάδες 
άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και ακόμη περισ-
σότεροι χάνουν τα πάντα… Όσοι επιβιώνουν κα-
λούνται να διαχειριστούν τις ανυπέρβλητες απώ-
λειες αλλά και τα τεράστια πρακτικά ζητήματα της 
στέγασης, του φαγητού, της πρόσβασης σε ιατρική 
βοήθεια.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η μάχη με τον χρόνο είναι 
μάχη ζωής και θανάτου. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι 
καθοριστική για το πόσοι άνθρωποι θα σωθούν. Οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα με 45 χρόνια εμπειρίας σε 
επείγουσες κρίσεις, με ομάδες ιατρικού και τε-
χνικού προσωπικού σε περισσότερες από 65 χώ-
ρες αλλά και ομάδες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες 

βρίσκονται σε μόνιμη επιφυλακή, αγωνιζόμαστε να 
βρεθούμε κοντά στα θύματα από τις πρώτες κρί-
σιμες ώρες.
Στο σεισμό της Αϊτής, εξετάσαμε τον πρώτο μας 
ασθενή μέσα σε μόλις τρία λεπτά μετά το χτύπημα 
του εγκέλαδου. «Στο Νεπάλ ήδη από τις πρώτες 
ημέρες δουλεύουμε ασταμάτητα. Καταγράφουμε 
τις ανάγκες, παρέχουμε άμεση ιατρική βοήθεια 
και διανέμουμε κιτ στέγασης στους πλέον απομο-
νωμένους πληθυσμούς που έχουν πληγεί περισ-
σότερο», λέει η Αρετή Γρηγοράτου, συντονίστρια 
προσωπικού, που βρίσκεται στο Νεπάλ.
«Οι ντόπιοι συνάδελφοι, ενώ έχουν πληγεί και οι 
ίδιοι, είναι πρόθυμοι και απόλυτα συνεργάσιμοι για να 
βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους. Ήταν συγκλονι-
στικό για μένα όταν μετά τον δεύτερο μεγάλο σει-
σμό στις 12 Μαΐου, κι ενώ είχαμε ζητήσει από τα 
μέλη του προσωπικού μας να αποχωρήσουν μόλις η 
κατάσταση ηρεμήσει για να βρεθούν με τις οικογέ-
νειές τους, εκείνοι επέμεναν να παραμείνουν ώστε 
να συμμετέχουν σε δράσεις έκτακτης ανάγκης», ανα-
φέρει η Αρετή Γρηγοράτου.

Όταν ξεσπά μια κρίση εσείς διασφαλίζετε την ανε-
ξαρτησία μας και μας δίνετε τη δυνατότητα να πα-
ρεμβαίνουμε άμεσα. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται 
κάτω από τα ερείπια δεν υπάρχει χρόνος ούτε 
να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα χρήματα ούτε 
να συσκευάσουμε είδη πρώτης ανάγκης. Αυτά τα 
έχουμε κάνει από πριν. Η δική σας υποστήριξη μάς 
επιτρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, να διαθέτουμε 
προσυσκευασμένα κιτ με ιατρικό εξοπλισμό και είδη 
πρώτης ανάγκης, έτοιμα να σταλούν σε κάθε κρίση. 
Όταν η ζωή των ανθρώπων βρίσκεται σε άμεσο 
κίνδυνο στόχος μας είναι να νικήσουμε τον χρό-
νο. Να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να σώσου-
με όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. 
Βοηθήστε μας!

Νεπάλ, 25 Απριλίου 2015
Ισχυρότατη σεισμική δόνηση 7.8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σαρώνει τη χώρα, προκαλώντας τον θάνατο 
περισσότερων από 8.000 ανθρώπων. Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, περισσότερα από 200.000 σπίτια 
καταστρέφονται, όπως κι ένα σημαντικό τμήμα των υποδομών και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
του τόπου. Δεύτερος ισχυρός σεισμός σημειώνεται 18 ημέρες μετά, ενώ οι κάτοικοι του Νεπάλ αγωνίζονται 
να ανακάμψουν κι ενώ δεν έχουν καν καταγραφεί πλήρως οι καταστροφές από τον πρώτο σεισμό.

Φυσικές Καταστροφές:
Μάχη με τον χρόνο

Σεισμός στο Νεπάλ

Δημήτρης Ρουμπής / Υπεύθυνος Τύπου

Στο Νεπάλ  
παρέχουμε 
ιατρική βοήθεια 
και διανέμουμε 
τρόφιμα και 
σκηνές σε 
απομακρυσμένες 
περιοχές που 
έχουν πληγεί.

©
 B

ri
an

 S
ok

ol
_P

an
os

 P
ic

tu
re

s

©
 B

ri
an

 S
ok

ol
_P

an
os

 P
ic

tu
re

s



6

οικονομικός
απολογισμός

Στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας και 
να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς μας με την κοινωνία, προτεραιό-
τητά μας είναι να διατηρήσουμε υψηλά ποσοστά ιδιωτικών πόρων, 
τα οποία το 2014 αποτέλεσαν το 97% των συνολικών εσόδων 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

Το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα απο-
τελεί μέρος ενός μεγάλου διεθνούς κινήματος το 
οποίο το 2014 υλοποίησε προγράμματα σε περισ-
σότερες από 65 χώρες. 

Τα έσοδα της οργάνωσης διεθνώς ανήλθαν στα 
1.280.000.000 € και διατέθηκαν:

 Αφρική 66%
 Ασία 24%
 Βόρεια και Νότια Αμερική 6% 
 Ευρώπη 2%
 Ωκεανία 1%
 Διεθνείς καμπάνιες 1%

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών στην 
Ελλάδα συνέβαλε στη συνέχιση της πτώσης των εσόδων και το 
2014, όπως και τα προηγούμενα έτη από το 2009 και μετά. Κατά 
το έτος 2014, το σύνολο των εσόδων μειώθηκε κατά 12,5% σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 2014, όπως και το 2013, 
τα έσοδά μας προήλθαν αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους 
και δεν υπήρξε καμία εισροή εσόδων από θεσμικούς φορείς, 
γεγονός που διασφαλίζει την ανεξαρτησία μας.
Όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η συμπαράσταση, η 
δέσμευση και η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε είναι συγκινητι-
κή. Είναι αυτή που διασφαλίζει την πρόσβαση στην υγειονομική 
φροντίδα για τις ευάλωτες ομάδες που υποστηρίζουμε. 
Σας ευχαριστούμε θερμά. 

2014

Διεθνείς καμπάνιες

Ασία

Ευρώπη

Ωκεανία

Β. &  Ν. Αμερική

Αφρική

Έσοδα 
Ελληνικού 
Τμήματος

Πηγές εσόδων

Έσοδα (σε ευρώ) 2014 %

Ιδιωτικοί πόροι 2.661.414 97

Θεσμικοί πόροι 0 0

Λοιπά έσοδα 84.217 3

Σύνολο 2.745.631 100

συνέχεια στη σελ. 21

25 χρόνια είμαστε εκεί. Στις πιο απομακρυσμένες 
γωνιές του πλανήτη, εκεί που κανείς άλλος δεν θέλει ή δεν μπορεί 
να φτάσει. Εκεί που η ανθρώπινη ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο. 
25 χρόνια, εσείς, με την υποστήριξή σας, στέλνετε τις ομάδες μας 
εκεί που υπάρχει ανάγκη. Μαζί περιθάλπουμε τους ασθενείς μας, 
περισσότερους από εννέα εκατομμύρια κάθε χρόνο.
Με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων του Ελληνικού Τμήματος 
θέλουμε να απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ:
Στους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στα προγράμματά μας, παραμερίζοντας 
για λίγο τις δικές τους ανάγκες. 
Στους ασθενείς μας που οι ζωές τους και οι ανάγκες τους 
μας δείχνουν τον δρόμο.
Σε εσάς, τους υποστηρικτές μας, που μας βοηθάτε να υπάρχουμε.

Τα 25 χρόνια δράσης του Ελληνικού Τμήματος δεν θα μπορούσαν να χωρέσουν 
σε ένα τεύχος περιοδικού. Περισσότερες ιστορίες, περισσότερα πρόσωπα, 
περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.msf.gr.

Επιμέλεια αφιερώματος: 
Ασπασία Κάκαρη, Νίκος Κέμος,
Λουίζα Ξανθοπούλου, Μήτση Περσάνη,
Χριστίνα Σαρρή, Μαρία Σκουλά
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...θυμάται ο γιατρός 
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος,  

ιδρυτής του Ελληνικού Τμήματος 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

«Δέκα χρόνια περίμενα αυτή τη μέρα. Την 3η Δε-
κεμβρίου 1990 που καταθέσαμε το καταστατικό της 
Οργάνωσής μας στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Τόσα 
ήταν από το καλοκαίρι του 1979 που “συνάντησα” τη-
λεοπτικά, σε ηλικία 16 χρόνων, τους Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα στη Γαλλία, όταν ακόμη ήταν μια μικρή ορ-
γάνωση. Σημείωσα βιαστικά τη διεύθυνσή τους και 
κάπως έτσι άρχισε η περιπέτεια της Οργάνωσής μας 
στην Ελλάδα.
Μπήκα στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, προκειμένου 
να γίνω Γιατρός Χωρίς Σύνορα. Oι φοιτητές Ιατρι-
κής μπορούσαν να συμμετέχουν στην “κοινότητα των 
μελών”, το περίφημο “association”. Είμαστε στο 1982 
και στη Γενική Συνέλευση στο Παρίσι. Παρατηρώ απο-
σβολωμένος τη μαγευτική παρέλαση αποστολών, πο-
λιτικών αναλύσεων, τεχνικών ικανοτήτων, οραμάτων, 
αντιπαραθέσεων. Τους έλεγα ότι μια μέρα θα φτιά-
ξουμε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στην Ελλά-
δα… Με κοίταζαν σαν εξωτικό φυτό. Τότε μόλις είχε 
ιδρυθεί η Οργάνωση στο Βέλγιο και έπαιρνε σειρά η 
Ολλανδία.
Γύρισα στην Ελλάδα πιο αποφασισμένος από ποτέ. 
Αλληλογραφούσα, συμμετείχα στις πολιτικές πρω-
τοβουλίες, στις δημόσιες καταγγελίες, όπως για την 
πείνα στο κέρας της Αφρικής. Παρακολουθούσα την 
εξέλιξη της Οργάνωσης ταξιδεύοντας στις Γενικές Συ-
νελεύσεις. Ταξίδευα και ζήλευα… Ζήλευα θανατη-
φόρα τις ουσιαστικές ζωές που ζούσαν αυτοί οι 
άνθρωποι, την τόλμη τους, τον σκοπό που στα μά-
τια μου είχαν στη ζωή τους…
Στη χώρα μας αντιμετώπιζα πλήρη αδιαφορία... Είχα 
όμως πεισθεί. Είχαν αρχίσει και οι ξένοι να κλονί-
ζονται από την επιμονή μου. “Λοιπόν, αν θέλεις να 
γίνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα, πρέ-
πει να έχουμε αποδείξεις για τη μελλοντική επι-
τυχία και αυτοτέλειά τους”. Το μήνυμα ήταν σαφές. 
Χρειαζόταν προσωπικό με εμπειρία σε αποστολές, 
δημοσιότητα από τα ΜΜΕ, μια στημένη δομή που να 
μπορεί να πετάξει με τα δικά της φτερά. Τίποτε δεν είχα 
από αυτά, τον Νοέμβρη του 1987 όταν τελείωσα την 
Ιατρική. “Καιρός, λοιπόν, ν’ αρχίσουμε”, σκέφτηκα…

Αρχές του 1988 βρίσκομαι στα σύνορα Ονδούρας–
Ελ Σαλβαδόρ, όπου μαίνεται ο εμφύλιος. Έξι μήνες 
στα μετόπισθεν του πολέμου, περιθάλπουμε πρόσφυ-
γες και τραυματίες πολέμου. Και τι δεν είδα... Πίσω 
στην Ελλάδα, ξεκινώ ειδικότητα ψυχιατρικής, όμως 
το μυαλό μου παρέμενε εκεί. Ακολουθούν δημοσιεύ-
σεις σε εφημερίδες, συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς 
σταθμούς, ομιλίες σε γιατρούς, επαφές με διαφημι-
στικές εταιρείες για τρόπους ανεύρεσης πόρων. 
Επιτέλους, το 1990, το Διεθνές Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Οργάνωσης μού εμπιστεύεται την ίδρυ-
ση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα. Νό-
μιζα ότι ζούσα σε όνειρο. Μοιράστηκα την επιτυχία 
αυτή με τους φίλους που είχαν βοηθήσει και που απο-
τέλεσαν την αρχική ιδρυτική ομάδα: τους συναδέλ-
φους γιατρούς, Νίκο Μουρελάτο, αναισθησιολόγο, 
Δημήτρη Πύρρο, ορθοπαιδικό, Κώστα Παπαϊωάννου, 
χειρουργό, τον φοιτητή εργοθεραπείας Θανάση Πα-
παμίχο, τον επικοινωνιολόγο Νίκο Κέμο, τον λογι-
στή Κώστα Κουτρομάνο, τους φοιτητές Ιατρικής από 
τη Θεσσαλονίκη Άλκη Σιώζιο, Ηλία Παυλόπουλο, 
Ελένη Κάκκαλου, Γεωργία Βασιλειάδου. Ξεκινήσα-
με τον Δεκέμβριο του 1990 μια πορεία γεμάτη εκ-
πλήξεις και αγωνίες, την οποία αγκάλιασε όσο ποτέ 
δεν ελπίζαμε η ελληνική κοινωνία. 
Κρατώ τις νίκες που πανηγυρίσαμε και τις μάχες που 
χάσαμε και καταχωνιάζω τις όποιες πίκρες με οδήγη-
σαν στην αποχώρησή μου από Πρόεδρος το 1996. Κρα-
τώ κυρίως τον ανεκτίμητο πλούτο που κερδίσαμε 
ως άνθρωποι. 
Σήμερα, είμαι πραγματικά ευτυχής να βλέπω την Ορ-
γάνωση να προχωρά, ακόμη και μέσα στην πρωτοφανή 
κρίση, χωρίς πια κανέναν από εμάς, της πρώτης ιδρυ-
τικής ομάδας. Είναι ένα μεγάλο βήμα αυτονομίας. 
Προσωπικά, παραμένω θαυμαστής της Οργάνωσής 
μας και νιώθω, συχνά, σαν ένας άλλος άνθρωπος να έχει 
ζήσει κάποτε σε έναν παράλληλο κόσμο τη διαδρομή 
αυτή, την οποία μου διηγείται συχνά και πάντοτε κα-
ταφέρνει να μου δημιουργεί τα ίδια νοσταλγικά συ-
ναισθήματα».

«Μια μέρα 
θα φτιάξουμε τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα 
στην Ελλάδα»

«To 1991 φεύγω για την πρώτη μου αποστολή στα σύνορα 
Τουρκίας- Ιράκ, στον πρώτο πόλεμο του Ιράκ. Βρέθηκα σε έναν 

καταυλισμό προσφύγων στον ορεινό όγκο της Τουρκίας, στην 
περιοχή Ουλούντερε. Χιόνια και κρύο και πολύ άσχημες συνθήκες 

για 180.000 ανθρώπους. Μια μέρα που είχα ρεπό, αποφάσισα 
να ακολουθήσω την πορεία των προσφύγων, διασχίζοντας τα 

σύνορα και κινούμενος προς τα χωριά της Μοσούλης. 
Εκεί συνάντησα έναν Κούρδο, τον Ταλίκ. Όταν του είπα ότι 

είμαι Έλληνας μου αποκρίθηκε με στίχους του Ρίτσου σε 
σπαστά ελληνικά ”...έχεις ακόμη να κλάψεις πολύ ώσπου να 

μάθεις τον κόσμο να γελάει…” (από το ποίημα ”καπνισμένο 
τσουκάλι”), εξηγώντας μου πως ήταν δάσκαλος και διάβαζε Ρίτσο. 

Τρελάθηκα που στη μέση του πουθενά συνάντησα έναν ξένο να 
μου απαγγέλλει Ρίτσο. Γίναμε φίλοι και όταν ήταν να φύγω 

με σημάδεψε με τη φράση του... ”Εσύ έχεις τη διέξοδό σου, 
γυρνάς σπίτι σου. Eμείς, ποιος ξέρει πού θα βρεθούμε και 

πώς”.  Καλή σου ώρα Ταλίκ όπου κι αν βρίσκεσαι. 
Αν μη τι άλλο, με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα γνώρισα ανθρώπους, 
τρόπους σκέψης και πολλούς τόπους και είδα ότι σε όποιο σημείο 

του πλανήτη κι αν ζουν,  οι ανάγκες των ανθρώπων 
παραμένουν ίδιες».

«Όταν έφτασα στο Μαλάουι, ήξερα ότι ούτε εγώ, ούτε οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα μπορούσαμε να κάνουμε θαύματα. Όμως, εδώ, 

η παραμικρή αλλαγή φαίνεται αμέσως. Αρχίσαμε εκπαίδευση 
του προσωπικού πάνω στην αποστείρωση. Συνεχίσαμε με 

διανομές ιατροφαρμακευτικού υλικού για το χειρουργείο. Χτίσαμε 
αποτεφρωτήρα για τα μολυσμένα υλικά και μέρος όπου θάβονται 

οι πλακούντες. Αναδιοργανώσαμε το φαρμακείο και η κατανάλωση 
φαρμάκων ελέγχεται τώρα σε μηνιαία βάση. Η φιλοσοφία των 

ανθρώπων είναι ”δεν υπάρχει αύριο, πρέπει να επιβιώσουμε 
σήμερα” και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα πρέπει να τους πείσουμε 

ότι υπάρχει αύριο». 

«Λίγες μέρες πριν ολοκληρώσω την αποστολή μου στη Ζάμπια, 
ένας ασθενής μου με HIV αρνιόταν να συνεχίσει τη θεραπεία του. 

Ισχυριζόταν ότι δεν έχει νόημα να παίρνει τα φάρμακά του 
αφού έμαθε πως θα φύγω. Του εξήγησα πως θα έρθει άλλος 

γιατρός να με αντικαταστήσει αλλά αρνιόταν να το δεχτεί. 
”Ξέρεις, θέλω να γυρίσω στην οικογένειά μου, 

είμαι κι εγώ άνθρωπος κι έχω ανάγκες”, του είπα. 
“Δεν είσαι άνθρωπος γιατρέ, 

είσαι η προσευχή μου και η ελπίδα μου…”» 

Ένα ξαφνικό τηλεφώνημα στο Βελβεντό, μία απαγωγή, ένας 
ασθενής που δεν θέλει να αποχωριστεί τα καλά του παπούτσια, 

ένας πρόσφυγας που απαγγέλλει Ρίτσο... Λίγες μόνο από τις 
πολλές ιστορίες που θυμούνται οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. 

Μικρά κομματάκια από ένα παζλ 25 χρόνων.

Κώστας Παπαϊωάννου 
χειρουργός, 
πρώην Πρόεδρος ΔΣ,
Τουρκία 1991 

Σπύρος Τουφεξής 
νοσηλευτής, Μαλάουι 1998

Χρήστος Χρήστου 
χειρουργός, Πρόεδρος ΔΣ, Ζάμπια 2005

Οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα 
θυμούνται
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Θανάσης Σπυράτος 
συντονιστής αποστολής, 
Έβρος 2011

«Η κατάσταση στο Σουδάν είναι δύσκολη. 
Θα μπορούσε να με ρωτήσει κανείς: 

“Γιατί δεν γυρνάς πίσω”; 
Μα ακριβώς επειδή είναι δύσκολα μένω εδώ. 

Αν η κατάσταση ήταν εύκολη δεν θα υπήρχε λόγος παρουσίας μας.
 Οι άνθρωποι υποφέρουν κι εμείς υπομένουμε για λίγο 

ό,τι αυτοί ζουν για πάντα».

«Μια γυναίκα φτάνει τρέχοντας στην είσοδο του νοσοκομείου κρατώντας 
αγκαλιά την 5χρονη κόρη της. Κλαίει με λυγμούς. Η μικρή είναι 

εξουθενωμένη, αφυδατωμένη, μετά βίας κρατά τα μάτια της ανοιχτά. 
Η χολέρα την έχει εξαντλήσει. Της βάζω αμέσως ορό. Όλο το βράδυ 

ελέγχω την πίεση και τους σφυγμούς της. Για να ζήσει χρειάζεται 
ενδοφλέβια ενυδάτωση. Χρειάζεται κάτι που είναι εύκολο και 

οικονομικό, αρκεί κάποιος να της το προσφέρει… Το πρωί η μικρή 
κοιμάται στην αγκαλιά της μητέρας της. Με καταλαβαίνει, μου πιάνει το 

χέρι και μου χαμογελάει. Ναι, η μικρή θα ζήσει! Ναι, μαζί μπορούμε να 
σώσουμε ανθρώπους».

 «Χτυπά το τηλέφωνο στο σπίτι μου στο Βελβεντό. Είναι οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα. Με ρωτούν αν μπορώ να πάω στη Ζάμπια όπου έχει ξεσπάσει 

επιδημία ιλαράς. Έχουν περάσει μόλις δύο μήνες που γύρισα από την 
τελευταία αποστολή μου. Δεν έχω προλάβει να δω τους φίλους και την 

οικογένειά μου. Αλλά πώς μπορώ να αρνηθώ κάτι τέτοιο; 
Πέντε μέρες αργότερα φτάνω στη Ζάμπια και ξεκινάμε. Ένα μεγάλο 

πλήθος ανθρώπων περιμένει κάθε φορά την ομάδα μας. Αυτό σημαίνει 
8-10 ώρες σκληρής, ασταμάτητης δουλειάς. Δεν έχεις το χρόνο να 
σκεφθείς αν πεινάς, αν διψάς, αν είσαι κουρασμένος. Πρέπει να 

εμβολιάσεις κάθε παιδί που φτάνει στο πρόχειρο ιατρείο γιατί το πιο 
πιθανό είναι ότι δεν θα ξανάρθει...»

«Μέσα Οκτώβρη, στη Σκάλα Λακωνίας είναι ακόμη καλοκαίρι. Τα δέντρα 
είναι φορτωμένα πορτοκάλια και ελιές. Φοράω το αγαπημένο γιλέκο 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Ελέγχω την τσέπη μου για τα βασικά: 

θερμόμετρα και φακός. Μας έφερε εδώ η ελονοσία. Προσπαθούμε να 
θερμομετρήσουμε όσο πιο συχνά γίνεται τους ανθρώπους, έτσι ώστε να 

ανακαλύψουμε εγκαίρως αν κάποιος έχει πυρετό. Τότε του κάνουμε το 
γρήγορο τεστ για την ελονοσία, παίρνουμε αίμα και αν το αποτέλεσμα 

είναι θετικό, χορηγούμε την κατάλληλη θεραπεία».

Ηρώ Ευλαμπίδου
ιατρική συντονίστρια, Σουδάν 2010

Κων/νος Βασιλόπουλος
γιατρός, Αϊτή 2013

Μαρία Κουρνιώτη
νοσηλεύτρια, Ζάμπια 2001

Μαρία Παπαγιάννη
γιατρός, Λακωνία 2012

 «Στην επιδημία Έμπολα, προσπαθούμε να πείσουμε τους ασθενείς 
ότι η εισαγωγή τους είναι αναγκαία για το δικό τους καλό, 

αλλά και για το καλό της κοινότητας. 
Δεν θα ξεχάσω έναν ασθενή που έθεσε ως μοναδικό όρο 

για να μπει στην κλινική να μην κάψουμε τα καλά του παπούτσια.
 Ήθελε να τα σώσει σε περίπτωση που γινόταν καλά».

Δημήτρης Δενδρινός
υπεύθυνος εξυγίανσης νερού, 
Λιβερία 2014 

«Ζώντας και δουλεύοντας με αυτούς τους ανθρώπους νιώθω συχνά 
αβοήθητη, άφωνη μπροστά στα δεινά τους. Κάποια βράδια δεν μπορώ να 
κοιμηθώ. Προσπαθώ να τους δώσω χώρο και χρόνο να βγάλουν αυτά που 
έχουν μέσα τους. Όμως αισθάνομαι περήφανη και γεμάτη, όταν πολλά 

παιδιά-θύματα αυτής της διαμάχης, μετά την παροχή ψυχολογικής 
υποστήριξης, σταματούν να βρέχουν το κρεβάτι τους, είναι πιο 

χαρούμενα, παίζουν, δεν έχουν εφιάλτες, απολαμβάνουν το σχολείο. 
Όταν βλέπω τους ενήλικες να ηρεμούν, να ξαναχαμογελούν, 

να θέτουν στόχους, να ζουν την κάθε ημέρα».

«Βρισκόμουν στα σύνορα με το Νταρφούρ όταν συνέβη η απαγωγή 
μου από άγνωστη ομάδα ενόπλων. Η ομηρία μου κράτησε 29 ημέρες κι 

έπειτα έφυγα ασφαλής από τη χώρα. Πίσω όμως έμειναν άνθρωποι σε 
ανάγκη και συνάδελφοι, οι οποίοι καλούνται να ζήσουν και να εργαστούν 

σε ένα ανασφαλές περιβάλλον. Εγώ προσωπικά, δεν αφήνω αυτή τη 
δυσάρεστη εμπειρία να αμαυρώσει την εξαιρετική αποστολή που 

έζησα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για έξι μήνες στο Τσαντ. 
Ανάμεσα σε καταπληκτικούς ανθρώπους, πείσμωνες, περήφανους και 

αξιοπρεπείς μέσα στις δυσκολίες της ζωής τους
αλλά και σε συγκινητικά αφοσιωμένους συναδέλφους».  

 «Μετά το σεισμό, μία 18χρονη κοπέλα έφτασε στο νοσοκομείο εξαιρετικά 
υποσιτισμένη, με μία περίπλοκη παθολογία. Καθόταν κουλουριασμένη, 

ακίνητη, χωρίς να αντιδρά. Την ταΐζαμε με σωληνάκι, της δίναμε την 
αγωγή της, τη βγάζαμε στον ήλιο και της μιλούσαμε. Αυτό συνεχίστηκε 
για πάνω από δύο εβδομάδες. Μέχρι που μία μέρα γύρισε και κοίταξε 

τη νοσοκόμα που καθόταν δίπλα της. Αυτή της έδωσε λίγη στερεή 
τροφή και για πρώτη φορά τη μάσησε και την κατάπιε. Της έδωσε ένα 

πιάτο με φαγητό και άρχισε να τρώει μόνη της. Την επόμενη μέρα 
κατάφερε να κάνει τα πρώτα της βήματα. Οι άλλοι ασθενείς άρχισαν 

να της φωνάζουν λόγια υποστήριξης και ενθάρρυνσης. Σύντομα 
μπορούσε να περπατήσει χωρίς βοήθεια και άρχισε να μιλάει και πάλι». 

«Οι μετανάστες που συλλαμβάνονται στα σύνορα του Έβρου στοιβάζονται 
στα κρατητήρια των τμημάτων συνοριακής φύλαξης σε απάνθρωπες 
συνθήκες. Όταν μπαίνω στα κελιά, νέα παιδιά με περικυκλώνουν 

προσπαθώντας να μάθουν κάτι για την τύχη τους, πού βρίσκονται 
ακριβώς. Με ρωτάνε αν ο κόσμος έξω ξέρει για αυτό που τους συμβαίνει, 

αν ενδιαφέρεται κανείς, τι ακριβώς είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
που έχουν ακούσει. Προσπαθώ να μην ξεσπάσω σε λυγμούς πίκρας, 

αγανάκτησης και οργής μπροστά τους. Ένα παλικάρι μου λέει με 
σπαστά αγγλικά: “Ξέρουμε, ότι δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημά μας 

αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ μαζί μας και μας μιλάτε…”»

Ελίνα Πελεκάνου 
ψυχολόγος, Χεβρώνα 2008

Νώντας Παπαδημητρίου
τεχνικός, Τσαντ 2009

Μανώλης Κοκκινιώτης 
φυσιοθεραπευτής, 
Αϊτή 2010

 «Θα ήθελα να σας μιλήσω για τα παιδιά που δεν έβρισκαν ηρεμία και 
χαρά, καθώς ακόμη και μέσα στην ησυχία άκουγαν 

αυτό που όλοι ονομάζουν “θόρυβο της μάχης”. 
Παιδιά όπως ο 9χρονος Χασάν, που σταμάτησε να μιλά και να τρώει 

από τη μέρα που είδε τον πατέρα του νεκρό μπροστά στο σπίτι τους. 
Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους και τις 
οικογένειές τους και ζουν τώρα σε κάποιον καταυλισμό προσφύγων 

και των οποίων το κουράγιο, η αξιοπρέπεια και η αγάπη για τη ζωή 
θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μου».

Αλίκη Μεϊμαρίδου
ψυχολόγος, 
σύνορα Τουρκίας-Συρίας 2013
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Ειδικότητα
«Χωρίς Σύνορα»

Ιατρικές και 
παραϊατρικές 
ειδικότητες

Ιατρικοί συντονιστές 
Στάθης Κυρούσης
Υεμένη, Ζάμπια, 
Αγκόλα, Αρμενία, 
Καζακστάν, 
Ινδονησία, Ινδία, 
Παλαιστίνη, Ρωσία, 
Αφγανιστάν, Λιβύη, 
ΛΔ Κονγκό, Ελλάδα

Γιατροί
Παναγιώτης Τζιάβας 
Υεμένη, Ν. Σουδάν, 
Ελλάδα

Χειρουργοί
Δημήτρης 
Γιαννούσης 
Νιγηρία, ΛΔ Κονγκό, 
Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία, Υεμένη, 
Συρία και ως γιατρός 
στην Ελλάδα

Αναισθησιολόγοι 
Κατερίνα Παγωνίδου 
Σομαλία

Γυναικολόγοι
Κώστας Ρέτζος

Σιέρα Λεόνε, Ρουάντα, 
Σομαλία, Σρι Λάνκα, 

Ν. Σουδάν

Παιδίατροι
Έφη Τρικούπη 

Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία, 
ΛΔ Κονγκό, 

Αιθιοπία

Επιδημιολόγοι 
Πέτρος Ισαακίδης
Κένυα, Καμπότζη, 

Ινδία, Ταϋλάνδη

Νοσηλευτές
Αγγελική Τσέκερη

Λιβύη, Αιθιοπία, 
Ν.Σουδάν, Ελλάδα

Μαίες 
Λία Μότσκα

Υεμένη, Ν. Σουδάν, 
Συρία/Τουρκία, Ελλάδα

Ειδικοί ψυχικής υγείας
Κων/να  Μπουγονικολού 

Ζιμπάμπουε, Αρμενία, 
Σουδάν, Ελλάδα, 

Παλαιστίνη, Κιργιστάν, 
Υεμένη, Τουρκία
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Ίδρυση των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα στην 
Ελλάδα

1991
Επείγουσα
παρέμβαση στο
βόρειο Ιράκ

Παρέμβαση στο
Ψυχιατρείο
της Λέρου

Έκκληση
να σταματήσει

η γενοκτονία
στη Ρουάντα

1994

1996-2004 
Ιατρική φροντίδα 

σε πρόσφυγες και 
μετανάστες  

Ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα 
του πολέμου στο Κόσοβο

Δημιουργία της Καμπάνιας
για την Πρόσβαση
στα Βασικά Φάρμακα

Απονομή του Βραβείου
Νόμπελ Ειρήνης

Ιατρική και ψυχολογική 
φροντίδα στους 
σεισμόπληκτους της Αττικής

1999
2000
Φροντίδα
σε ασθενείς
με HIV/AIDS

Δημιουργία της Πρωτοβουλίας
για τις Ξεχασμένες Ασθένειες

Υποστήριξη νοσοκομείων
στο εμπόλεμο Ιράκ

2003

2004
Βοήθεια στους
εκτοπισμένους
του Νταρφούρ

Ανθρωπιστική βοήθεια
στις χώρες που επλήγησαν

από το τσουνάμι

Καταπολέμηση 
του υποσιτισμού 

στον Νίγηρα

2005 

2008-2015
Παροχή βοήθειας 
σε μετανάστες και 
αιτούντες άσυλο

Ανθρωπιστική βοήθεια 
στα θύματα του κυκλώνα 
στη Μυανμάρ

2008

2009-2014
Φροντίδα στα θύματα
των επιθέσεων στη Γάζα

Ιατρική φροντίδα
στους σεισμόπληκτους 
της Αϊτής

2009-2014

2011 
Καταπολέμηση
του υποσιτισμού 
στη Σομαλία 

Επείγουσα παρέμβαση
για τον Τυφώνα Χαϊγιάν 
στις Φιλιππίνες

2013
Ανθρωπιστική 

βοήθεια σε 
Σύρους

2011-2015

Πρόληψη κατά 
της ελονοσίας 
στη Λακωνία

2012

2013-2015
Ιατρική φροντίδα σε αστέγους και 

άλλες ευάλωτες ομάδες στην Αθήνα 

2014-2015 
Καταπολέμηση της 

επιδημίας του Έμπολα

Οι πιο σημαντικές στιγμές της ιστορίας μας25 χρόνια χωρίς σύνορα

1992
Αντιμετώπιση
του υποσιτισμού 
στη Σομαλία

1990  Ίδρυση των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα

1991 Επείγουσα παρέμβαση 
στο βόρειο Ιράκ
Περιθάλπουμε πρόσφυγες που 
εγκαταλείπουν τις εστίες τους 
λόγω της προέλασης του ιρακινού 
στρατού. 

1991 Παρέμβαση στο 
Ψυχιατρείο της Λέρου 
Οργανώνουμε προγράμματα απο-
ασυλοποίησης και εκμάθησης 
βασικών δεξιοτήτων στους ψυχι-
κά ασθενείς.

1992 Αντιμετώπιση του 
υποσιτισμού στη Σομαλία
Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύ-
νου στη διεθνή κοινότητα για τον 
ευρείας έκτασης λιμό και ξεκινά-

με προγράμματα για την περίθαλ-
ψη υποσιτισμένων παιδιών αλλά 
και ενηλίκων.

1994 Έκκληση να σταματήσει η 
γενοκτονία στη Ρουάντα
Γινόμαστε μάρτυρες της εξόντω-
σης περισσότερων από 800.000 
Τούτσι και «μετριοπαθών» Χού-
του από τους εξτρεμιστές Χού-
του. Για πρώτη φορά στην ιστορία 
μας καλούμε τη διεθνή κοινότητα 
να παρέμβει στρατιωτικά για να 
σταματήσει η γενοκτονία.

1996 – 2004 Ιατρική φροντίδα 
σε πρόσφυγες και μετανάστες  
Ανοίγουμε ένα πολυιατρείο στην 
Αθήνα και στη συνέχεια ένα στη 
Θεσσαλονίκη για την κάλυψη 
βασικών ιατρικών αναγκών των 
κοινωνικά και υγειονομικά απο-

κλεισμένων μεταναστών
και προσφύγων που ζουν 
στην Ελλάδα. 

1999 Ιατρική και 
ψυχολογική φροντίδα στους 
σεισμόπληκτους της Αττικής 
Παρέχουμε ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη και ψυχολογική 
υποστήριξη σε τέσσερις καταυλι-
σμούς αστέγων μετά τον σεισμό 
της 7ης Σεπτεμβρίου. 

1999 Ανθρωπιστική βοήθεια 
στα θύματα του πολέμου 
στο Κόσοβο
Παρέχουμε ιατρική φροντίδα 
σε εκτοπισμένους αμάχους στο 
Κόσοβο, στους προσφυγικούς 
καταυλισμούς σε Αλβανία, ΠΓΔΜ, 
Μαυροβούνιο και Σερβία.

1999 Απονομή του Βραβείου 
Νόμπελ Ειρήνης 
Μας απονέμεται το βραβείο Νό-
μπελ για την πρωτοπόρα ανθρω-
πιστική μας δράση.

1999 Δημιουργία της 
Καμπάνιας για την Πρόσβαση 
στα Βασικά Φάρμακα
Με εκατομμύρια ανθρώπους να 
πεθαίνουν από ιάσιμες ασθένειες, 
ξεκινάμε μια διεθνή εκστρατεία 
για να έχουν οι οικονομικά ασθε-
νέστεροι μεγαλύτερη πρόσβαση 
στα φάρμακα.

2000 Φροντίδα σε ασθενείς 
με HIV/AIDS
Ξεκινάμε αντιρετροϊκή θεραπεία 
σε ανθρώπους που ζουν με HIV/
AIDS στην Ταϊλάνδη και στη συ-
νέχεια σε Καμπότζη, Καμερούν, 

Γουατεμάλα, Κένυα, Μαλάουι και 
Νότιο Αφρική, χρησιμοποιώντας, 
κυρίως γενόσημα αντιρετροϊκά 
φάρμακα.

2003 Υποστήριξη νοσοκομείων 
στο εμπόλεμο Ιράκ
Εκτιμούμε τις ανάγκες 70 ια-
τρικών δομών σε 25 πόλεις και 
προσφέρουμε ιατρικό εξοπλισμό, 
φάρμακα και προσωπικό, 
όπου χρειάζεται. 

2003 Δημιουργία της 
Πρωτοβουλίας για τις 
Ξεχασμένες Ασθένειες
Ιδρύουμε, μαζί με άλλους φορείς, 
ένα νέο μη κερδοσκοπικό οργανι-
σμό αφιερωμένο στην ανάπτυξη 
φαρμάκων για τις ξεχασμένες 
ασθένειες με στόχο την αμφισβή-
τηση του παρόντος συστήματος 

έρευνας και ανάπτυξης που βασί-
ζεται στο κέρδος.

2004 Βοήθεια στους 
εκτοπισμένους του Νταρφούρ
Ξεκινάμε προγράμματα επισι-
τιστικά, εξυγίανσης νερού και 
εμβολιασμών στο δυτικό Σουδάν 
και το Τσαντ όπου χιλιάδες άν-
θρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες 
τους λόγω της βίας. 

2004 Ανθρωπιστική βοήθεια 
στις χώρες που επλήγησαν 
από το τσουνάμι
Δεχόμαστε δωρεές 133.000.000  
δολαρίων και ανακοινώνουμε 
δημόσια ότι σταματάμε να συ-
γκεντρώνουμε χρήματα για αυτή 
την κρίση αφού  οι οικονομικές 
ανάγκες των προγραμμάτων μας 
καλύπτονται. 

2005 Καταπολέμηση 
του υποσιτισμού 
στον Νίγηρα
Παρέχουμε θεραπεία σε 
63.000 σοβαρά υποσι-
τισμένα παιδιά χρησι-
μοποιώντας νέα, έτοιμα 
προς χρήση, θεραπευτι-
κά σκευάσματα. 

2008 Ανθρωπιστική 
βοήθεια στα θύματα 
του κυκλώνα στη 
Μυανμάρ
Παρέχουμε βοήθεια σε 
χιλιάδες εκτοπισμένους 
στις περιοχές που επλή-
γησαν από τον κυκλώνα.

2008-2015 Παροχή 
βοήθειας σε 
μετανάστες και 

αιτούντες άσυλο
Παρέχουμε πρωτοβάθ-
μια ιατρική φροντίδα, 
ψυχοκοινωνική υποστή-
ριξη και είδη πρώτης 
ανάγκης σε μετανάστες 
και πρόσφυγες στην 
Πάτρα, την Κω, την Ει-
δομένη καθώς και σε 
κέντρα κράτησης και 
αστυνομικά τμήματα του 
Έβρου, της Ροδόπης και 
των νησιών του Αιγαίου. 
Από το 2014 υλοποιούμε 
πρόγραμμα ιατρικής 
αποκατάστασης για θύ-
ματα βασανιστηρίων.

2009-2014 Φροντίδα 
στα θύματα των 
επιθέσεων στη Γάζα
Υποστηρίζουμε νοσο-

κομεία στη Γάζα που 
έχουν δεχθεί επιθέσεις. 
Ανοίγουμε ένα χειρουρ-
γικό νοσοκομείο και 
προσφέρουμε μετεγχει-
ρητική και ψυχολογική 
φροντίδα.

2010 Ιατρική φροντίδα 
στους σεισμόπληκτους 
της Αϊτής
Πραγματοποιούμε τη 
μεγαλύτερη επείγουσα 
παρέμβαση στην ιστο-
ρία μας. Περιθάλπουμε 
173.757 ασθενείς και 
πραγματοποιούμε πε-
ρισσότερα από 11.748 
χειρουργεία σε διάστη-
μα πέντε μηνών.

2011 Καταπολέμηση 

του υποσιτισμού στη 
Σομαλία 
Λειτουργούμε προγράμ-
ματα στο επίκεντρο 
της κρίσης και στους 
καταυλισμούς Σομαλών 
προσφύγων στην Αι-
θιοπία και την Κένυα. 
Περιθάλπουμε περίπου 
80.000 υποσιτισμένα 
παιδιά, διανέμουμε είδη 
πρώτης ανάγκης σε πε-
ρισσότερους από 60.000 
πρόσφυγες και εμβολι-
άζουμε 255.000 ανθρώ-
πους κατά της ιλαράς. 

2011  -  2015 
Ανθρωπιστική βοήθεια 
σε Σύρους
Παρά τις δυσκολίες 
πρόσβασης για λόγους 

ασφαλείας, συνεχίζουμε 
να λειτουργούμε πέ-
ντε και να στηρίζουμε 
περισσότερες από 130 
ιατρικές δομές στη 
χώρα που μέχρι σήμερα 
μετράει περισσότερους 
από 7,6 εκατομμύρια 
εσωτερικά εκτοπισμέ-
νους και 3,2 εκατομμύ-
ρια πρόσφυγες. Παράλ-
ληλα προσφέρουμε βο-
ήθεια στους πρόσφυγες 
που έχουν καταφύγει 
στην Ιορδανία, τον Λίβα-
νο και το Ιράκ.

2012 Πρόληψη κατά 
της ελονοσίας στη 
Λακωνία
Σε συνεργασία με το 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και τις το-

πικές αρχές, υλοποιούμε 
πρόγραμμα εργαστηρι-
ακής διάγνωσης, επιδη-
μιολογικής επιτήρησης, 
θεραπείας και πρόληψης 
της ελονοσίας. 

2013 - 2015 Ιατρική 
φροντίδα σε αστέγους 
και άλλες ευάλωτες 
ομάδες στην Αθήνα 
Παρέχουμε πρωτοβάθ-
μια ιατρική φροντίδα 
και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε ανθρώ-
πους που επισκέπτονται 
τα συσσίτια του Δήμου 
Αθηναίων και πραγμα-
τοποιούμε σύντομες 
παρεμβάσεις για αστέ-
γους στους δρόμους της 
Αθήνας και σε χώρους 

προσωρινής φιλοξενίας 
αστέγων τις περιόδους 
με ιδιαίτερα χαμηλές 
θερμοκρασίες.

2013 Επείγουσα 
παρέμβαση για τον 
Τυφώνα Χαϊγιάν στις 
Φιλιππίνες
Βρισκόμαστε από την 
πρώτη στιγμή στον τόπο 
της καταστροφής προ-
σφέροντας ιατρική φρο-
ντίδα σε 96.611 ανθρώ-
πους και ψυχολογική 
υποστήριξη σε 27.044. 
Διανέμουμε 71.979 κιτ 
ειδών πρώτης ανάγκης, 
εμβολιάζουμε 26.955 
ανθρώπους και εφοδι-
άζουμε με πόσιμο νερό 
86.264. 

2014 – 2015 
Καταπολέμηση της 
επιδημίας του Έμπολα
Ανταποκρινόμενοι από 
τις πρώτες στιγμές στο 
ξέσπασμα της πιο θα-
νατηφόρας επιδημίας 
Έμπολα, προσφέρουμε 
ιατρική φροντίδα σε πε-
ρίπου 5.000 επιβεβαιω-
μένους ασθενείς, διανέ-
μουμε κιτ απολύμανσης 
για 600.000 ανθρώπους 
και φάρμακα κατά της 
ελονοσίας σε 2,45 εκα-
τομμύρια στη Μονρόβια 
και τη Φριτάουν.

1990
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν όλοι την ίδια ειδικότητα. Ακόμη κι αν χειρουργούν, αν είναι τεχνικοί 
ή οικονομικοί διαχειριστές, είναι όλοι …Χωρίς Σύνορα. Και είναι όλοι το ίδιο πολύτιμοι. 
Σε αυτές τις σελίδες παρουσιάζουμε ενδεικτικά έναν εκπρόσωπο από κάθε ειδικότητα 
που χρειαζόμαστε στα προγράμματά μας και τις αποστολές που έχει συμμετάσχει. Δεκαέξι μόνο 
από τους περίπου 450 Έλληνες που εδώ και 25 χρόνια έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους εκεί. 
Και το εκεί είναι όπου υπάρχει ανάγκη. Εκ μέρους των ασθενών μας, ευχαριστούμε θερμά 
τον καθένα ξεχωριστά για την αφοσίωσή του.

Μη ιατρικές 
ειδικότητες

Επικεφαλής 
αποστολής
Κώστας 
Αντωνόπουλος
ΛΔ Κονγκό, Ζάμπια, 
Σουδάν, Πακιστάν, 
Υεμένη, Μυανμάρ, 
Τατζικιστάν

Συντονιστές 
ανθρώπινου 
δυναμικού
Αρετή Γρηγοράτου
Αϊτή, Ζάμπια, 
Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία, 
ΛΔ Κονγκό, 
Β. Σουδάν, 
Φιλιππίνες, Νεπάλ

Συντονιστές 
προγράμματος
Νατάσα Σμέρου
Υεμένη, Σομαλία, 
Συρία, Ιορδανία, 
Αιθιοπία

Οικονομικοί 
διαχειριστές

Αντιγόνη Καρκανάκη 
Υεμένη, Νταρφούρ, 
Τουρκία, Ουκρανία, 
Ν. Σουδάν, Αιθιοπία

Τεχνικοί 
συντονιστές 

Αντρέας Κουτέπας
Αιθιοπία, Ελλάδα, 

Υεμένη, Σουδάν, 
Μαλάουι, Νιγηρία, 

Ουκρανία

Τεχνικοί 
προγράμματος

Χρήστος 
Γεωργιάδης

Ελλάδα, Κένυα, 
Νιγηρία, 

Κολομβία
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Ωρίωνας, 4 ετών
ασθενής με φυματίωση
Τατζικιστάν 2013

Η Σάλμα είναι 21 ετών κι έχει δύο κόρες, 4 ετών και 
5 μηνών. Ζει στην παραγκούπολη Καμραντζιρχάρ, 
στην Ντάκα του Μπαγκλαντές και δουλεύει εργά-
τρια σε οικοδομές. 
«Κουβαλάω τούβλα, σακιά με τσιμέντο, ανεβαί-
νω σε σκαλωσιές. Αμείβομαι με 120 τάκα τη μέρα 
(1,15 €). Δίνω τα μισά στο ενοίκιο και με τα υπόλοιπα 
αγωνίζομαι να ταΐσω τα παιδιά μου, τη μητέρα μου 
και μένα. Εγώ τρώω μία φορά κάθε τρεις μέρες.
Το μωρό μου υποφέρει από υποσιτισμό. Κάθε 
μέρα με βασανίζει το ίδιο ερώτημα: ποιο παιδί 
να αφήσω νηστικό και ποιο να ταΐσω; Αποφάσισα 
να στείλω τη μεγάλη μου κόρη σε ορφανοτροφείο 
αλλά είναι τόσο οδυνηρό... Αγαπώ τα παιδιά μου 
πάρα πολύ. Γι’ αυτά δουλεύω τόσο σκληρά αλλά 
και πάλι δεν τα καταφέρνω. Ευτυχώς στη ζωή μου 
ήρθαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Με περιέθαλψαν, 
εξετάζουν το μωρό μου και μου δίνουν θεραπευτι-
κή τροφή για το σπίτι. Η ζωή μου είναι γεμάτη δυ-
σκολίες αλλά όταν στο τραπέζι υπάρχει φαγητό 
για όλους νιώθω ευτυχισμένη».  

Σάλμα
υποσιτισμένη μητέρα
Μπαγκλαντές 2011  

Νουρ
θύμα του τσουνάμι
Ινδονησία 2004

Γουίντερ Μουτόμπα Μουσόντα
ασθενής HIV
Ζάμπια 2006

Ωρίωνας, Σάλμα, Μαμαντί... Περισσότεροι από 9.000.000 άνθρωποι
κάθε χρόνο περνούν την πόρτα

των ιατρείων μας σε όλον τον κόσμο
για να δεχθούν τη βοήθεια

των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
Τη δική σας βοήθεια. 

Οι ιστορίες τους, ιστορίες επιβίωσης,
είναι αφιερωμένες σε εσάς.
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Ο Γουίντερ Μουτόμπα Μουσόντα γεννήθηκε το 1960 στη Ζά-
μπια. Είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά και κάποτε είχε μία 
μεγάλη οικογένεια με 8 αδέλφια. Τους έχασε όμως όλους 
εξαιτίας του AIDS. 
«Εγώ πρέπει να είχα την ασθένεια από το 1990. Υπέφερα 
πολύ. Πέρασα τέσσερις φορές φυματίωση και μηνιγγίτιδα. 
Είχα μείνει 49 κιλά. Έκανα το τεστ για HIV το 2004 και βρέ-
θηκα οροθετικός. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινούσαν 
τότε ένα πρόγραμμα αντιρετροϊκής θεραπείας και ήμουν 
από τους πρώτους ασθενείς που έλαβαν τη θεραπεία. 
Μέσα σε λίγους μήνες ανέκτησα τις δυνάμεις μου. Ξεκί-
νησα να εργάζομαι με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ως μετα-
φραστής και στη συνέχεια ως σύμβουλος των ασθενών που 
ξεκινούσαν αντιρετροϊκή θεραπεία. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
μού άλλαξαν την αντίληψή μου για την ασθένεια αλλά και 
την ίδια μου τη ζωή. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου 
εκτίμηση και σε εσάς, τους υποστηρικτές, γιατί με την 
πολύτιμη βοήθεια που προσφέρετε δώσατε την ευκαιρία 
στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα να αλλάξουν τη ζωή μου».

Η Νουρ είναι 52 ετών, μητέρα 11 παιδιών και ένα από 
τα χιλιάδες θύματα του τσουνάμι που έπληξε την Ινδο-
νησία το 2004. Η ψυχολόγος των Γιατρών Χωρίς Σύνο-
ρα, Φέρντι Φαμπιάν, περιγράφει τις συνεδρίες που είχε 
μαζί της.
«Η Νουρ έχασε μία κόρη της στο τσουνάμι και δεν 
μπορούσε με τίποτα να ξεπεράσει αυτήν την απώ-
λεια. Έκλαιγε τόσο πολύ που δεν ήξερε τι να κάνει 
και ήρθε να ζητήσει βοήθεια στο κέντρο ψυχολογικής 
υποστήριξης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, στο Μπάντα 
Άτσε της Ινδονησίας. Στις πρώτες συνεδρίες μας η 
Νουρ έκλαιγε ασταμάτητα. Σιγά σιγά όμως η κατάστα-
σή της άρχισε να βελτιώνεται. Κάποια στιγμή ήρθε και 
μου είπε πως σταμάτησε πια να κλαίει και αποδέχθηκε 
τον θάνατο της κόρης της. Η Νουρ ήταν πια έτοιμη να 
προχωρήσει τη ζωή της. Είχε κάνει το πρώτο βήμα όταν 
ήρθε να αναζητήσει βοήθεια και οι Γιατροί Χωρίς Σύνο-
ρα την υποστηρίξαμε σε αυτήν την πορεία».

Ο Ωρίωνας είναι 4 ετών. Τον έφεραν στο νοσο-
κομείο σε κώμα, ο πατέρας του με τον παππού 
του. Τα νοσοκομεία στο Τατζικιστάν έχουν 
απίστευτες ελλείψεις  και μια τέτοια περίπτω-
ση θεωρείται καταδικασμένη. Η πνευμονολό-
γος/φυματιολόγος Ιωάννα Χαζίρη τον περι-
έθαλψε και περιγράφει την ιστορία του:
«Πρώτο μας μέλημα είναι να λάβει ο μικρός 
τη βασική νοσηλευτική φροντίδα. Μέλημα 
δεύτερο, να λάβει με το σωστό τρόπο την 
ενδεικνυόμενη θεραπεία. Μέλημα τρίτο, να 
αποδείξουμε ότι δεν είναι χαμένο περιστα-
τικό. Ο μικρός είναι σε κρίσιμη κατάσταση και 
ο παππούς του είναι μέρα νύχτα στο πλευρό 
του. Δυο μήνες μετά, ο Ωρίωνας ανοίγει τα 
μάτια του. Παρόλο που είναι με ημιπληγία 
και δεν μπορεί να μιλήσει, η πρώτη μάχη έχει 
κερδηθεί. Στους τρεις μήνες αρχίζει να κινεί 
το δεξί του πόδι και να χαμογελάει. Στους 
πέντε μήνες ακούμε τη φωνή του και στους 
επτά μήνες τον βρίσκουμε να παίζει μπάλα με 
τον αδερφό του! Ναι, ο μικρός αυτός είναι η 
απόδειξη ότι η ασθένεια θεραπεύεται. Είναι 
η δική μας φαρέτρα ελπίδας στα δύσκολα…»
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16χρονος από το Αφγανιστάν
πρόσφυγας
Κομοτηνή 2014

Μαμαντί Σαγιόν, 11 ετών
ασθενής με Έμπολα
Λιβερία 2014

Μπερίτα Τσελένι
έγκυος, πλημμυροπαθής
Μαλάουι 2015

Κάρλος
πρόωρο νεογνό
Νιγηρία 2012

Ο 16χρονος πρόσφυγας που συναντήσαμε στην Κομοτηνή 
γεννήθηκε στο Αφγανιστάν. Η οικογένειά του τον έστειλε 
στην Ευρώπη για να έχει καλύτερη τύχη.
«Όταν έφτασα στην Ελλάδα με κράτησαν στο κρατητήριο 
του Τυχερού. Ήταν πολύ άσχημα. Ήμουν πολύ τρομαγμέ-
νος, έβλεπα πρώτη φορά φυλακή και χειροπέδες. Στις 
Φέρες έμεινα για τέσσερις μήνες, με πέντε άτομα σε ένα 
κελί που κλείδωνε και δεν μπορούσαμε να πάμε στην του-
αλέτα. Έπρεπε να κουνάμε τα χέρια μας για να μας δει ο 
αστυνομικός. Αν ήταν καλοδιάθετος μας ξεκλείδωνε… Τα 
κρεβάτια ήταν τσιμεντένια, χωρίς στρώματα. Μας έδωσαν 
κάποιες βρώμικες κουβέρτες και μετά από λίγο νιώθαμε 
φαγούρα στα σώματά μας. Μετά με έφεραν στην Κομοτηνή, 
όπου είμαι πέντε μήνες. Και εδώ χάλια είναι, καθαριότητα 
μηδέν. Από τότε που ήρθα στην Ελλάδα έχω δει απίστευ-
τα πράγματα. 
Θα ήθελα πολύ να σκεφτείτε πώς ένα παιδί της ηλικίας 
μου, χωρίς να έχει κάνει κανένα έγκλημα, μπορεί να βρε-
θεί για τόσο πολύ καιρό στη φυλακή. Δεν ξέρω τι φταίει: η 
μοίρα, η πατρίδα μου, οι αστυνομικοί; Μακάρι ποτέ κανένας 
να μη βρεθεί σε αυτή τη θέση. Να μας σκέφτεστε…»

Ο μικρός Κάρλος γεννήθηκε πρόωρα. Ήταν μό-
λις ένα κιλό και οι γιατροί φοβόντουσαν πως 
δεν θα τα καταφέρει. Μετρούσε μόλις λίγες 
ώρες ζωής όταν έχασε τη μητέρα του, η οποία 
ήταν 15 ετών και υπέφερε από ελονοσία.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαν να αντι-
μετωπίσουν οι γιατροί ήταν ότι ο Κάρλος δεν 
έπαιρνε βάρος. Ήταν μικρός, αδύναμος και 
χρειαζόταν απελπισμένα εξειδικευμένη 
φροντίδα. Η γιατρός των Γιατρών Χωρίς Σύ-
νορα, Κάρλα Σουανφέλντερ, τον ανέλαβε σαν 
πραγματική μητέρα. Είχε μεγάλη εμπειρία με 
νεογνά και ο Κάρλος τη χρειαζόταν. Με τεράστια 
υπομονή και αφιερώνοντας πολύ προσωπικό 
χρόνο, τάιζε τον Κάρλος με σύριγγα, σταγόνα 
σταγόνα. Σιγά σιγά άρχισε να παίρνει βάρος και 
σε επτά εβδομάδες είχε πάρει 300 γρ. 
Οι προσπάθειες της «μάμα Κάρλα», όπως τη 
φώναζαν πια στο νοσοκομείο, απέδωσαν και 
ο μικρός Κάρλος έφτασε τα 1.900 γρ. Είναι η 
ώρα να βγει από το νοσοκομείο. Θα τον αναλά-
βει η  γιαγιά του, η οποία είναι 30 χρόνων και 
θα μπορεί ακόμη και να τον θηλάζει.

Ο 11χρονος Μαμαντί έφτασε στο Κέντρο Θεραπείας 
Έμπολα πολύ άρρωστος. Δεν μπορούσε να καθίσει στο 
κρεβάτι μόνος του και χρειαζόταν βοήθεια για να πιει 
και να φάει. Ο γιατρός Ντάνιελ Λούσι που τον φρόντι-
ζε διηγείται:
«Ο Μαμαντί αγαπά πολύ να ζωγραφίζει. Η Αλέσια, μια 
Ιταλίδα νοσηλεύτρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, του 
έδωσε μπογιές και χαρτί και κάθε μέρα ο Μομοντού 
έκανε μια νέα ζωγραφιά.
Ο Μαμαντί έμεινε στο Κέντρο Θεραπείας Έμπολα 
τρεις εβδομάδες. Χθες, πήραμε τα αποτελέσματα 
των εξετάσεών του και επιτέλους ήταν αρνητικά. 
Ο ίδιος ήταν ενθουσιασμένος, γελούσε και χορο-
πηδούσε. Επειδή δεν επιτρέπεται να πάρεις μαζί σου 
τίποτα από τη ζώνη υψηλού κινδύνου, βγάλαμε φω-
τογραφίες τις ζωγραφιές του και του τις δώσαμε ως 
αποχαιρετιστήριο δώρο. Ο Μαμαντί είναι ένα πολύ 
ταλαντούχο αγόρι και η ιστορία του μας έδωσε 
πραγματικά κουράγιο. Ελπίζω μια μέρα να γίνει ένας 
διάσημος καλλιτέχνης της Λιβερίας»,

Η Μπερίτα ήταν οκτώ μηνών έγκυος όταν οι μεγαλύτερες 
πλημμύρες των τελευταίων ετών έπληξαν το χωριό της, Μα-
κάνγκα, στο Μαλάουι. Ο νοσηλευτής των Γιατρών Χωρίς Σύ-
νορα, Κλάιβ Καζαλούκα, τη βοήθησε τελικά να γεννήσει με 
ασφάλεια.
Όταν η στάθμη του νερού έφτασε στο ύψος του παραθύ-
ρου, ο σύζυγος της Μπερίτα, Ματίας, ανέβασε αυτήν και 
τα πέντε παιδιά τους στα κλαδιά κάποιων δέντρων. Έμει-
ναν εκεί για τέσσερις ημέρες. Το μωρό εξακολουθούσε να 
«κλωτσάει» και τότε η Μπερίτα αισθάνθηκε ότι το μωρό ήταν 
έτοιμο να γεννηθεί. «Πήγαμε στην κλινική, αλλά δεν υπήρ-
χε κανείς να βοηθήσει», θυμάτα η ίδια. Οι πλημμύρες είχαν 
καλύψει την κλινική με παχιά, γλοιώδη λάσπη που είχε 
κολλήσει στα φάρμακα, τα ιατρικά εργαλεία, παντού. Τότε 
έφτασαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην περιοχή. Ο Κλάιβ Κα-
ζαλούκα, νοσηλευτής της οργάνωσης, με ένα ιατρικό κιτ για 
τοκετούς και 14 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνει να βοηθήσει 
την Μπερίτα να γεννήσει. 
Η Μπερίτα έχει διπλωθεί από τους πόνους της γέννας, ενώ ο 
σύζυγός της περιμένει έξω, ανήσυχος. Μετά από μερικές ώρες, 
το Μακάνγκα αποκτά ένα ακόμη μέλος: ένα υγιέστατο κορι-
τσάκι 2,9 κιλών που είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη ζωή του.©
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Έξοδα (σε ευρώ) 2014 %

Προγράμματα 512.036 23

Υποστήριξη προγραμμάτων από τα γραφεία 234.632 10

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 164.429 7

Σύνολο εξόδων κοινωνικής αποστολής 911.096 41

Ανεύρεση πόρων 784.227 35

Διοίκηση και γενική διαχείριση 548.429 24

Έξοδα υποστήριξης 1.332.657 59

Σύνολο 2.243.753 100

Βίκη Καββαδά, Θεσσαλονίκη, 
η 1η δωρήτριά μας 

Η κα Καββαδά μάς υποστηρίζει εδώ και 
25 χρόνια. «Ο λόγος είναι βαθιά ηθικός. 
Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τα 
βασικά κι εσείς αγωνίζεστε γι’ αυτό. 
Εύχομαι καλή δύναμη στους υποστηρι-

κτές και εργαζομένους της οργάνωσης γιατί θα τη χρεια-
στούμε στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε!»

Μίνα Μπούρα, Αθήνα, 
υποστηρίκτρια 1ης γραμμής 

«Από το 1975 που σπούδαζα στη Γαλ-
λία και γνώρισα τους Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα, είχα δώσει εντολή στην τρά-
πεζα να χρεώνει τον λογαριασμό μου 
κάθε μήνα. Όταν γύρισα στην Ελλάδα 
έμαθα για την ίδρυση του Ελληνικού 
Τμήματος και από το 1996 είμαι κοντά 

σας γιατί μου είναι αδιανόητο να είναι κάποιος άρρω-
στος και να μην έχει πρόσβαση σε γιατρό ή φάρμακα».

Αικατερίνη Σιλλού, Δράμα, 15 χρόνια υποστηρίκτρια 
«Η σύνταξη που παίρνω είναι πενιχρή αλλά δεν θα στα-
ματήσω να σας ενισχύω. Μακάρι να μπορούσα και εγώ 
να βρεθώ στις χώρες που πηγαίνετε και να βοηθήσω».

Ζωή Βαλετοπούλου, Αθήνα, 16 χρόνια υποστηρίκτρια 
«Για μένα είναι στάση ζωής να βοηθάω τους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα. Δεν υπάρχουν πιο ωραίοι και πιο ηρω-
ικοί άνθρωποι. Είναι παντού πρώτοι σε αντίξοες κα-
ταστάσεις. Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα σας υπο-
στηρίζω». 

Αλεξάνδρα Παπακώστα, 
Αθήνα, Αντί δώρων βάπτισης 

«Ζητώντας από τους καλεσμένους σου αντί για δώρο 
να κάνουν μία δωρεά στους Γιατρούς Χωρίς Σύ-
νορα, νιώθεις πως τους ενεργοποιείς και ίσως κι 
εκείνοι κάνουν κάτι ανάλογο με δική τους πρωτο-
βουλία. Επιπλέον, όταν κάποιες φορές ο μικρός 
μου αρρωσταίνει και τον εξετάζει η παιδίατρος 
νιώθω μια κρυφή χαρά ότι και κάποια άλλα παι-
δάκια στον κόσμο έτυχαν μιας καλύτερης περίθαλ-
ψης με αφορμή τη βάπτιση του γιου μου».

Δημήτρης Καπνιάς, 
Μαραθώνιος 2012, 2013, 2014 
«Στηρίζω τους Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα γιατί ενώ η υγεία είναι 
το πολυτιμότερο αγαθό, υπάρ-
χουν άνθρωποι που τη στερού-
νται. Υπάρχουν όμως και άλλοι 
άνθρωποι, που αφήνουν τα πά-
ντα και προσφέρουν αυτό το 

αγαθό, χωρίς καμία διάκριση, σε όσους πραγμα-
τικά το έχουν ανάγκη».

  Έξοδα κοινωνικής αποστολής 

Προγράμματα 
Αντιπροσωπεύουν το άμεσο κόστος της παροχής 
ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύματα 
ένοπλων συγκρούσεων, φυσικών καταστροφών, επι-
δημιών και ξεχασμένων ασθενειών. Περιλαμβάνουν 
τις δαπάνες για το διεθνές και ντόπιο προσωπικό, για 
τη λειτουργία των γραφείων στις αποστολές, τις ια-
τρικές και επισιτιστικές δραστηριότητες, την τεχνική 
υποστήριξη και την υγιεινή, τις εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες και τις μεταφορές. 

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

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα επικοινωνίας και δρα-
στηριοτήτων ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στη 
δημοσιοποίηση των συνθηκών διαβίωσης των ευά-
λωτων ομάδων. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμ-
βάνουν 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 αναπτυσσό-
μενες χώρες και την υπερνίκηση των εμποδίων στην 
πρόσβαση στα απαραίτητα φάρμακα.  

  Έξοδα υποστήριξης

Ανεύρεση πόρων
Αντιπροσωπεύει τα έξοδα που σχετίζονται με δρα-
στηριότητες ανεύρεσης πόρων, όπως αποστολές εντύ-
πων, τηλεοπτικές καμπάνιες, κλπ. Οι ενέργειες αυτές 
είναι απαραίτητες γιατί με τα έσοδα που μας αποφέ-
ρουν χρηματοδοτούμε τα προγράμματά μας, αλλά το 
κόστος τους είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αυτό που θα μεί-
ωνε αυτές τις δαπάνες είναι η σταθερή εισροή εσό-
δων από δωρητές που μας υποστηρίζουν με πάγιο 
τρόπο. Καθώς το ποσοστό αυτών των δωρητών παρα-
μένει αρκετά χαμηλό, αναγκαζόμαστε να διαθέτουμε 
χρήματα σε ενέργειες ανεύρεσης πόρων. 

Διοίκηση και γενική διαχείριση
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα για τη διοίκηση και τη γε-
νική διαχείριση της οργάνωσης, που διασφαλίζουν ότι 
τα πάντα λειτουργούν με αποτελεσματικότητα. Περι-
λαμβάνουν τα έξοδα της διοίκησης, του ανθρώπινου 
δυναμικού, των οικονομικών υπηρεσιών και των δρα-
στηριοτήτων που σχετίζονται με τη σωματειακή ζωή 
της οργάνωσης.    

συνέχεια από σελ. 6

οικονομικός
απολογισμός
2014

Έξοδα 
Ελληνικού 
Τμήματος

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρισκόμαστε εκεί που υπάρ-
χει ανάγκη χάρη σε εσάς, τους υποστηρικτές μας.
Όλα αυτά τα χρόνια, περισσότεροι από 200.000 συ-
νάνθρωποί μας, κάθε ηλικίας, από όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας και δεκάδες εταιρείες και οργανισμοί, υποστη-
ρίζουν το έργο μας. 
Με αφορμή τα 25 χρόνια δράσης του Ελληνικού Τμή-
ματος αφιερώνουμε αυτή τη στήλη σε εσάς και σας 
παρουσιάζουμε μερικές μόνο από τις δηλώσεις που 
πολύ ευγενικά μας παραχωρήσατε. Δυστυχώς δεν ήταν 
εφικτό να επικοινωνήσουμε με όλους σας ή να δημο-
σιεύσουμε όλες τις απαντήσεις. Ωστόσο, θέλουμε να 
εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε καθέναν από 
εσάς ξεχωριστά για την υποστήριξή σας και την ουσι-
αστική συμβολή σας στο στόχο μας να σώζουμε ζωές. 
Σας ευχαριστούμε! 

Εθελοντές γραφείου 
Πέρα από τους δωρητές μας, υπάρχουν άν-

θρωποι που μας προσφέρουν τον χρόνο τους, 
τη θετική τους ενέργεια και μας βοηθούν στις 

καθημερινές δραστηριότητες του Γραφείου. 
Δύο από τους ανθρώπους που όλα αυτά τα 
χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

οικογένειας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, είναι 
ο κος Θωμάς και η κα Καίτη.

Κος Θωμάς, Αθήνα, 
25 χρόνια εθελοντής,

Τμήμα Δωρητών
«Ο σημαντικότερος λόγος που στηρίζω τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα είναι η αγάπη προς 

τον πονεμένο άνθρωπο».

Κα Καίτη, 
Αθήνα, 

25 χρόνια 
εθελόντρια, 

Τμήμα Δωρητών

«Βοηθάω τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για να 
στέκομαι όρθια. Είμαι κι εγώ πολύ πονεμένη 

και μου αρέσει να προσφέρω».

25 χρόνια 
Υπάρχουμε χάρη σε εσάς.
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Η κα Καίτη με τη Βάσω και τη Φανή 
από το Τμήμα Δωρητών
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Δυτική Αφρική

Ανταποκρινόμενοι άμεσα στο ξέσπασμα της πιο 
θανατηφόρας επιδημίας του ιού Έμπολα που στοί-
χισε τη ζωή σε περισσότερους από 10.000 ανθρώ-
πους κυρίως στη Λιβερία, τη Γουινέα και τη Σιέρα 
Λεόνε:

 Διαθέσαμε συνολικά 5.300 εργαζομένους στις 
πληγείσες χώρες.

 Δεχθήκαμε 9.470 ανθρώπους στα κέντρα δια-
χείρισης Έμπολα.

 Περιθάλψαμε 5.170 επιβεβαιωμένους ασθε-
νείς.

 Λειτουργήσαμε το μεγαλύτερο κέντρο δια-
χείρισης Έμπολα στον κόσμο (το κέντρο ELWA 
3.400 κλινών στη Μονρόβια της Λιβερίας).

 Διανείμαμε κιτ απολύμανσης για 600.000 αν-
θρώπους στη Μονρόβια.

 Διανείμαμε φάρμακα κατά της ελονοσίας σε 
2,45 εκατομμύρια ανθρώπους στη Μονρόβια 
και τη Φριτάουν.

Μεσόγειος

Δυτική Αφρική

συμβαίνει 
τώρα

Ασπασία Κάκαρη /
Υπεύθυνη Τμ. Επικοινωνίας

Μέση Ανατολή

Ουκρανία

Μέση Ανατολή

Παρέχουμε βοήθεια στα θύματα του πολέμου 
της Συρίας που εισέρχεται στον πέμπτο του χρό-
νο έχοντας αφήσει πίσω του περίπου 200.000 
νεκρούς, 7,6 εκ. εκτοπισμένους στο εσωτερικό 
της χώρας και 3,2 εκ. πρόσφυγες:

 Στον Λίβανο παρείχαμε ιατρική φροντίδα σε 
410.000 πρόσφυγες.

 Στην Ιορδανία παρείχαμε προγεννητική φρο-
ντίδα σε 11.000 γυναίκες, πραγματοποιήσα-
με 2.200 ασφαλείς τοκετούς (Ίρμπιντ) και  
2.260 σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις 
(Αλ Ράμθα).

 Στο Ιράκ προσφέραμε ιατρική φροντίδα σε 
περισσότερους από 60.500 ασθενείς (Ντομέζ) 
και περισσότερες από 1.200 ατομικές συνε-
δρίες ψυχολογικής υποστήριξης (Ερμπίλ).

 Στη Συρία λειτουργούμε 6 ιατρικές δομές και 
υποστηρίζουμε άλλες 100 σε όλη τη χώρα.

Μεσόγειος

Διανύοντας τη χρονιά που αναμένεται να είναι 
η πλέον θανατηφόρα για τους εκατοντάδες χι-
λιάδες ανθρώπους που διακινδυνεύουν τη ζωή 
τους στη θάλασσα για να βρουν ασφαλές κατα-
φύγιο στην Ευρώπη:

 Πραγματοποιούμε επιχειρήσεις έρευνας και 
διάσωσης έχοντας μέχρι στιγμής διασώσει 
2.240 ανθρώπους με τα σκάφη MY Phoenix 
και Burbon Argos.

 Παρέχουμε ιατρική και ανθρωπιστική βοή-
θεια στους πρόσφυγες που φτάνουν στα Δω-
δεκάνησα έχοντας περιθάλψει μέχρι στιγμής 
1.535 ανθρώπους στην Κω και 842 στην Ει-
δομένη.

 Έχουμε διανείμει 10.500 είδη πρώτης ανάγκης 
στην Κω και 6.000 είδη στην Ειδομένη.

 Παρέχουμε ανθρωπιστική και ψυχολογική 
βοήθεια στους πρόσφυγες που διαμένουν σε 
κέντρα υποδοχής στη Ραγκούζα της Ιταλίας.

Ουκρανία

Προσπαθώντας να καλύψουμε τις ιατρικές ανά-
γκες των εκτοπισμένων και των ανθρώπων που 
ζουν στις περιοχές που επλήγησαν περισσότε-
ρο και στις δύο πλευρές του μετώπου των συ-
γκρούσεων που ξεκίνησαν πέρυσι τον Απρίλιο:

 Διαθέσαμε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό σε 
περισσότερες από 110 ιατρικές εγκαταστάσεις.

 Παρέχουμε υπηρεσίες ψυχικής υγείας έχο-
ντας ολοκληρώσει περισσότερες από 1.100 
ατομικές συνεδρίες. 

 Λειτουργούμε κινητές ιατρικές μονάδες σε 
περισσότερα από 30 σημεία στις περιοχές 
Ντόνετσκ, Λούχανσκ, Ντεμπαλτσέβε και Αρ-
τεμόβσκ.

 Παρέχουμε φροντίδα σε 170 ασθενείς με πο-
λύ-ανθεκτική φυματίωση σε πέντε κέντρα 
κράτησης και φυλακές σε Μαριούπολη, Αρ-
τεμόβσκ, Ντνεπροπετρόβσκ, Ντζχανίβκα και 
Ντόνετσκ.
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Ένα μεγάλο ευχαριστώ
/ Στις εταιρείες Power Health, Creta Farms, 

BETA CAE Systems, AΒ Βασιλόπουλος,
 Alpha Bank, Εθνική Factors 

για την πολυετή υποστήριξή τους
/ Στις εταιρείες ΜΕΓΑ Α.Ε., MAKRO Cash & 

Carry, Βιοϊατρική και Αθηναϊκή Κλινική
για την υποστήριξη των προγραμμάτων μας 

στην Ελλάδα 
/ Στα Ιδρύματα Α.Γ. Λεβέντη και Solidarity Now 

για τη σημαντική συμβολή τους

/ Στους ομίλους: ThinkDigital Group, DPG 
Digital Media, 24MEDIA, ΔΟΛ Digital ΑΕ, 

Linkwise, Koolworks, Attica Media Online 
Network, Phaistos Networks AE, DOUSIS COM, 

Motor Press Group, Prime Media
/ Στα site: skroutz.gr, meteo.gr, alfavita.gr,  

ipop.gr, tlife.gr, insomnia.gr, babyzone.gr
/ Στα έντυπα: Αθηνόραμα, Το Ποντίκι, Lifo, 

Athens Voice, Αυγή, Τα Νέα, Ημερησία, City 
Magazine, Αγγελιοφόρος για τη δωρεάν 

φιλοξενία καταχωρήσεων και μπάνερ

/ Στο www.skywalker.gr, στην εταιρεία Fonts.gr,  
στον ΟΠΑΝΔΑ, στα εμπορικά κέντρα Avenue & 
River West, στην ομάδα του thecitygame.com 

για την υποστήριξή τους
/ Στο Politeia Tennis Club και το TATOI Club για 

τη φιλοξενία εκδηλώσεων μας
/ Στο Θέατρο «Ελεύθερη Έκφραση», στην 

Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού, 
Κοινο_Τοπία, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης, 

«Γυναικεία Κραυγή», στο Οικονομικό Κολλέγιο 
Αθηνών BCA, στην ομάδα διοργάνωσης του 

Pink Gaza για τις πρωτοβουλίες τους

/ Στις οικογένειες των Γρηγορίου Σεμιτέκολο, 
Αντώνη Καπάνταη, Θεόδωρου Γκόρτσα, 

Ευρυδίκης Χλιάρα, Ευαγγελίας Λαζάρου, 
Γεωργίου Κόλλια, Νίκου Καρτάλη, Ευστρατίου 
Βαβαρούτσου, Γεωργίου Σούκουλη, Βασιλείου 

Κουρουπή, Παύλου Σταματόπουλου, Όλγας 
Μοσχοπούλου, Αγγελικής Χριστοδούλου, Ιωάννη 
Λυμπουσάκη, Φώτιου Παπαγεωργίου, Γεωργίας 

Νάνου-Ορφανουδάκη, οι οποίες τη δύσκολη 
ώρα της απώλειας των δικών τους ανθρώπων 

αποφάσισαν οι δωρεές αντί στεφάνων να 
διατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

*Τα ευχαριστήρια αφορούν στην περίοδο
Ιανουάριος-Ιούνιος 2015

Γενική Συνέλευση 2015
Oι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης για 
το 2015 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 

στις 15 & 16 Μαϊου. 
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής: 

Χρήστος Χρήστου, Πρόεδρος 
Ελένη Κάκαλου, Αντιπρόεδρος 

Μαρία Πασχούλα, Γενική Γραμματέας 
Ξενοφών Κάππας, Ταμίας 

Κων/νος Ντάνης, Μέλος 
Αγάπιος Τερζίδης, Συνδεόμενο Μέλος 

Κων/νος Μοσχοχωρίτης, Συνδεόμενο Μέλος 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στον 
Ημιμαραθώνιο της Αθήνας 
Η ομάδα μας, «Δρομείς Χωρίς Σύνορα», έλαβε μέρος στον 4ο 
Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, στις 3 Μαΐου. Η συμμετοχή των 
45 δρομέων μας, μετατράπηκε σε ιατρική βοήθεια για ανθρώ-
πους που την έχουν ανάγκη και δίνουν καθημερινά τον δικό 
τους αγώνα για μια καλύτερη ζωή.
Ευχαριστούμε τους δρομείς μας, τον ΣΕΓΑΣ και τον ΟΠΑΝΔΑ 
για την υποστήριξή τους.

κάνουμε μαζί

Η Αλεξάνδρα Γκράβας και ο Σύλλογος 
Ελλήνων Επιστημόνων Φραγκφούρτης 
στηρίζουν το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα, η διεθνούς φήμης μεσόφωνος Αλεξάν-
δρα Γκράβας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Επιστη-
μόνων Φραγκφούρτης, Κυριάκος Γκιόκογλου, παρέδωσαν το 
ποσό των 25.000 ευρώ που συγκεντρώθηκε από συναυλία που 
διοργάνωσαν στη Γερμανία.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συντελεστές 
της εκδήλωσης.

σας χρειαζόμαστε 
δίπλα μας

ΕτΑΙΡΕΙΕΣ ΥπΟΣτηΡΙκτΕΣ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιδιώκουμε τη 

συνεργασία με εταιρείες, οι οποίες επιθυμούν, 
μέσα από τα προγράμματα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, να υποστηρίξουν το 
έργο μας. Eνδεικτικές μορφές συνεργασίας  

είναι η δωρεά μέρους των εσόδων από την 
προώθηση προϊόντων, η πάγια ή εφάπαξ 

οικονομική υποστήριξη των προγραμμάτων 
μας, οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης των 

εργαζομένων, πελατών και συνεργατών της 
εταιρείας προκειμένου να γίνουν υποστηρικτές 

μας ή η ένθεση/διανομή επικοινωνιακού υλικού 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να 
διαμορφώσουμε το ιδανικό πλαίσιο 

συνεργασίας 
(Υπεύθυνος Εταιρικών Συνεργασιών, 

210 5 200 500, corpfr@athens.msf.org)

ΜΥΣτηΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
(ΓΑΜΟΣ - ΒΑπτΙΣη)

Μοιραστείτε τη χαρά μιας από τις πιο 
προσωπικές στιγμές της ζωής σας, όπως είναι 

ένας γάμος ή μια βάπτιση, ενισχύοντας το έργο μας. 
Μπορείτε να το κάνετε δωρίζοντας ένα ποσό 

της επιλογής σας αντί προσκλητηρίων ή 
μπομπονιέρων ή ζητώντας από τους καλεσμένους 

αντί δώρου γάμου ή βάπτισης να κάνουν 
μια δωρεά στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. 

Εναλλακτικά μπορείτε και εσείς αντί δώρου γάμου 
ή βάπτισης να δωρίσετε το αντίστοιχο ποσό 

στην οργάνωσή μας. 
Για πληροφορίες: 210 5 200 500 (εσωτ. 110).

κληΡΟδΟτηΜΑ
ΓΙΑ τΟ ΜΕλλΟΝ

Ακολουθήστε το παράδειγμα δεκάδων ανθρώπων 
που τα τελευταία χρόνια έχουν συμπεριλάβει 

τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στη διαθήκη τους 
και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε 

ιατρική βοήθεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 

στο 210 5 200 500 (εσωτ. 307).

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι 
κάνουν μία δωρεά εις μνήμην κάποιου 

αγαπημένου τους προσώπου

ΥπΟΣτηΡΙκτηΣ 1ηΣ ΓΡΑΜΜηΣ
Η αμεσότητα της παρέμβασής μας όταν ξεσπά μία επείγουσα 
κρίση, κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου 
για τους πληγέντες. Αυτήν ακριβώς την ταχύτητα 
και την ευελιξία μάς διασφαλίζει η πάγια υποστήριξή σας. 
Εσείς, απλά, επιλέγετε τη συχνότητα και το ποσό με το οποίο 
θέλετε να μας στηρίζετε σε σταθερή βάση, είτε μέσω πάγιας 
τραπεζικής εντολής, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, χωρίς 
να χρειάζεται να επισκέπτεστε το ταχυδρομείο ή την τράπεζα. 
Μπορείτε να διακόψετε ή να τροποποιήσετε την πάγια εντολή 
σας επικοινωνώντας με το Τμήμα Δωρητών.  
Μπορείτε να γίνετε Υποστηρικτής 1ης Γραμμής μέσω 
του www.msf.gr ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Δωρητών 
στο 210 5 200 500, για να σας στείλουμε την ειδική αίτηση.
 

ΕφΑπΑξ δΩΡΕΑ
Ακόμα κι ένα μικρό ποσό μπορεί να κάνει τη διαφορά 
στη ζωή των ανθρώπων που περιθάλπουμε. 
Μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας:
• Με οποιαδήποτε κάρτα Visa, Mastercard ή Diners
• Συμπληρώνοντας την ταχυπληρωμή που εσωκλείεται 
 και καταθέτοντας στα ΕΛΤΑ το ποσό που επιθυμείτε
• Μέσω του προγράμματος EASYPAY στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.easypay.gr
• Μέσω PAYPAL ή VIVA PAYMENTS στη διεύθυνση 
 www.msf.gr/support 
• Κάνοντας κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς,
 δίνοντας τον κωδικό δωρητή σας:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN GR 3601 1008 0000 0008 0480 84795
ALPHA BANK
IBAN GR 09 0140 1040 1040 0278 6014 420
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN GR96 0172 0110 0050 1101 3626 464
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
IBAN GR50 0260 2150 0004 1010 0065 050

• Δωρίζοντας τους πόντους από την πιστωτική σας κάρτα, 
έκδοσης Alpha Bank:

 Εξαργυρώστε τους πόντους από τη Χρυσή Visa στο 801 111 2004 
και από τις κάρτες Bonus και American Express 

 στο 801 11 326 0000.
Μετά την τραπεζική κατάθεση, παρακαλούμε ενημερώστε μας 
στο 210 5 200 500 για να σας στείλουμε την απόδειξή σας.

δΩΡΑ πΟΥ ΣΩζΟΥΝ ζΩΕΣ
Χαρίστε δώρα που σώζουν ζωές. 
Μέσω του www.msfgifts.gr και των επιλογών PAYPAL 
και VIVAPAYMENTS κάντε ένα εικονικό δώρο (κουνουπιέρα, 
εμβόλιο, θεραπευτική τροφή) σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. 
Ο παραλήπτης θα λάβει μία ηλεκτρονική κάρτα που θα 
τον ενημερώνει για το δώρο που έχει γίνει στο όνομά του.

Ξεχωριστά δώρα για ξεχωριστές ημέρες
Μοιραστείτε τη χαρά μιας πολύ ξεχωριστής ημέρας και συν-
δέστε την με μια ξεχωριστή πράξη. Υποστηρίξτε τη δράση μας, 
δωρίζοντας ένα ποσό της επιλογής σας αντί μπομπονιέρων ή 
ζητώντας από τους καλεσμένους αντί δώρων βάπτισης ή γά-
μου να κάνουν μια δωρεά στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. 
Βοηθήστε μας να προσφέρουμε ένα δώρο ζωής σε χιλιάδες 
ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
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25 χρόνια δράσης γεμάτα εμπειρίες, 
αγωνίες, νίκες και προκλήσεις. 
25 χρόνια, εμείς κι εσείς μαζί, 

με την ίδια προσήλωση στον ίδιο πάντα σκοπό: 
να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές.

25 χρόνια υπάρχουμε χάρη σε εσάς. 
Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε.

210 5 200 500     www.msf.gr
     msf.greece        msfgreece
     msfgreece         +msfhk
f 


