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Ποιοι 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 υγειονομική περίθαλψη, σε θύμα-
τα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων. Δρα με μοναδικό 
κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πο-
λιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου αλλά και 
την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που 
μαίνονται στον πλανήτη. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από ομάδα γιατρών και δημοσιο-
γράφων και σήμερα λειτουργούν 21 τμήματα σε ισάριθμες χώρες. Περισσό-
τεροι από 32.500 γιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί ψυχικής υγείας, τεχνικοί και 
οικονομικοί διαχειριστές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε προγράμματα 
ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερες από 65 χώρες.
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 Αιθιοπία, το Αφγανιστάν, 
κ.α. αλλά και την Ελλάδα με στόχο την παροχή ιατρικής φροντίδας αλλά και 
την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε ζητήματα ιατρικής ηθικής 
και πρόσβασης στην υγεία. 

περιεχόμεναΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 95
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
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Μήτση Περσάνη

Συντακτική Ομάδα
Απόστολος Βεΐζης, Χάρρις Γαζή,
Ασπασία Κάκαρη, Απόστολος Κατσιώτης, 
Ανέστης Μποζογλανιάν, Λουΐζα 
Ξανθοπούλου, Αναστασία Παπαχρίστου, 
Μαριέττα Προβοπούλου, Δημήτρης Ρουμπής, 
Εύα Στεφανάκη, Παναγιώτης Φραντζής

Γενική Διεύθυνση Μαριέττα Προβοπούλου

Διεύθυνση  Επικοινωνίας 
και Ανεύρεσης Πόρων
Απόστολος Κατσιώτης

Υπεύθυνη Τμήματος Επικοινωνίας 
Ασπασία Κάκαρη

Υπεύθυνη Τμήματος Ανεύρεσης Πόρων
Χάρρις Γαζή, Λουΐζα Ξανθοπούλου 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Δωρητών 
Βάσω Μπονάτσου, Αγγελική Παναγάκου, 
Μαρία Θεοδωράκη

Διεύθυνση Οικονομικών Εύα Στεφανάκη

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Κλαίρη Γιάμαλη

Διεύθυνση Προγραμμάτων
Απόστολος Βεΐζης

Γραμματεία
Ειρήνη Μαυρομάτη

Σχεδιασμός εντύπου: Cornucopia

Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία: Inform Lykos

Εθελοντές γραφείου     
Islam Abdalhadi, Μαρία Αιγινήτου,
Μαρίνα Αποστολάκη, Πάτι Βαρδάμη, Ingrid 
Cabuy, Σοφία Γαμβρίλη, Αμαλία Κακούνη, 
Αθανάσιος Κουκουτσάκης,  Γεώργιος 
Κουνδουράκης, Κονδυλία Μανούσκου, Φλώρα 
Μπακοπούλου, Σπύρος Νάσαινας, Γιάννης 
Νικολάου, Μαρίνα Παππά, Anait Vartanian, 
Αγγελική Ψάρρη, Θωμάς Χαιντούτης και Ομάδα 
Εθελοντών για Events

Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί σε 35.000 αντίτυπα.

Για λόγους κόστους, το περιοδικό τυπώνεται
σε ένα από τα πιο οικονομικά χαρτιά της αγοράς.

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. 

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

Σας γράφω αυτό το εισαγωγικό σημείωμα με ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί 
είναι το τελευταίο προσωπικό μου μήνυμα καθώς η θητεία μου ως Γενική 
Διευθύντρια φτάνει στο τέλος της. 

Τα τελευταία 3,5 χρόνια, το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
χρειάστηκε να ανταποκριθεί σε μεγάλες προκλήσεις – τόσο στην οικο-
νομική όσο και στην ανθρωπιστική – που έλαβαν χώρα στον τόπο μας. 
Καταφέραμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία, έχοντας εσάς στο πλευρό 
μας. Τα έσοδά μας σταθεροποιήθηκαν παρά τις αντιξοότητες του περι-
βάλλοντος και η δράση της Οργάνωσης στην Ελλάδα ήταν μεγαλύτερη 
από ποτέ. 

Την ίδια στιγμή που σας γράφω το σημείωμα αυτό οι συνάδερφοί μου  
στο Νότιο Σουδάν, τη Νιγηρία και την Υεμένη περιθάλπουν σοβαρά υπο-
σιτισμένα μικρά παιδιά, θύματα της ανασφάλειας και των εχθροπραξιών 
που πλήττουν σοβαρά τις χώρες αυτές. Στην Υεμένη και το Ιράκ είμαστε 
προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε σε περίπτωση μαζικών τραυματι-
σμών, ενώ στη Μουσούλη όπου η βία κλιμακώνεται τις τελευταίες εβδο-
μάδες, ομάδες ψυχολόγων υποστηρίζουν ασθενείς με μετά-τραυματικό 
στρες, κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή και ιατρικές ομάδες περιθάλ-
πουν τους τραυματίες πολέμου που καταφέρνουν να φτάσουν στη μονά-
δα επειγόντων του νοσοκομείου. 

Οι προκλήσεις αναμένεται να ενταθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιρού 
και πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε τόσο στις ανάγκες 
των ανθρώπων, όσο και στην αυξανόμενη ανάγκη προστασίας των μελών 
της Οργάνωσης που παρέχουν το ανθρωπιστικό έργο στα μέρη αυτά.

Εξαντλώντας τον χώρο που μου απομένει, θέλω να πω ένα μεγάλο αντίο 
στον φίλο και παλιότερο συνεργάτη Τζανέτο Αντύπα, ο οποίος μας άφη-
σε νωρίς και να μοιραστώ την επίμονη θλίψη με όλους όσοι είχαν την 
τύχη να τον γνωρίσουν.  

Ένα μεγάλο αντίο σε όλους εσάς, που μου προσφέρατε δύναμη μέσα από 
τα γράμματά σας και τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη στο έργο μας. 
Προσωπικά, θα συνεχίσω να βρίσκομαι στο πλευρό των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα με άλλους τρόπους και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους μας.  

Σας ευχαριστώ

Αγαπητοί
υποστηρικτές
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα,
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Προς το τέλος του 2016, η Δύση σοκαρίστηκε όταν 
εικόνες από τη Μαντάγια της Συρίας που αποτύπω-
ναν αποστεωμένα σώματα παιδιών και ενηλίκων, εί-
δαν το φως της δημοσιότητας. Ταυτόχρονα η είδηση 
ότι δεκάδες άνθρωποι πέθαιναν από την πείνα κατά 
τη διάρκεια της πολύμηνης πολιορκίας της πόλης, 
έκανε τον γύρο του κόσμου. 

Τον τελευταίο καιρό, η ίδια εικόνα με υποσιτισμένα 
παιδιά να εισέρχονται στις κλινικές των Γιατρών Χω-
ρίς Σύνορα επαναλαμβάνεται σε πολλές εμπόλεμες 
ζώνες. Όταν τον Μάρτιο 2017, οι Γιατροί Χωρίς Σύνο-
ρα πραγματοποιήσαμε έκτακτους ελέγχους για τα 
επίπεδα υποσιτισμού σε καταυλισμούς εκτοπισμέ-
νων εξαιτίας των εχθροπραξιών στη Μουσούλη του 
Ιράκ, διαπιστώθηκε ότι το 3.5% των περίπου 500 παι-
διών υπέφερε από ήπιο ή οξύ υποσιτισμό που απει-
λούσε άμεσα τη ζωή τους. Οι γονείς που μίλησαν 
στις ομάδες μας έκαναν λόγο για έλλειψη βρεφικού 
γάλακτος, τροφίμων και πόσιμου νερού. 

Τον Φεβρουάριο 2017, τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι 
20 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στο χείλος της 
πείνας με την κατάσταση στη Νιγηρία, το Νότιο 
Σουδάν, τη Σομαλία και την Υεμένη να είναι εξαιρε-
τικά ανησυχητική. Οι αιτίες της πείνας και του υποσι-
τισμού ποικίλλουν. Στην περίπτωση όμως αυτών 
των τεσσάρων χωρών, όπως επίσης της Συρίας, 
του Ιράκ και του Αφγανιστάν, η επισιτιστική κρίση 
οφείλεται ή επιδεινώνεται από τις εμφύλιες συ-
γκρούσεις. Σε μία εμπόλεμη ζώνη οι άνθρωποι 
δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη τους, οι δι-
αδρομές εφοδιασμού διακόπτονται και οι τιμές 
των τροφίμων εκτοξεύονται στα ύψη. 

Την ίδια εποχή, έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
για την Υεμένη, κάνει λόγο για επιδείνωση των 
συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων με το κόστος 
των ειδών πρώτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομέ-
νων των τροφίμων και του νερού, να φτάνει σε 
δυσθεώρητα επίπεδα. Το γεγονός αυτό έχει σημα-

ντική επίδραση στους κατοίκους της πόλης, ιδιαίτε-
ρα στους πιο ευάλωτους, όπως είναι οι έγκυες γυναί-
κες, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνιες 
παθήσεις. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για την 
Υεμένη, 3.3 εκατομμύρια παιδιά, έγκυες γυναίκες 
και θηλάζουσες μητέρες υποφέρουν από υποσιτι-
σμό, ανάμεσά τους 462.000 παιδιά με οξύ υποσι-
τισμό (OCHA, 01/2017).

Περιθάλποντας υποσιτισμένα 
παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες

Η Σάνα, γιατρός στην πτέρυγα υποσιτισμού του νοσο-
κομείου Μητέρας και Παιδιού των Γιατρών Χωρίς Σύ-
νορα στη διχοτομημένη πόλη Ταΐζ, στην Υεμένη, δί-
νει τη δική της μάχη κάθε μέρα για να κρατήσει μικρά 
παιδιά στη ζωή. «Οι περισσότεροι ασθενείς μας εί-
ναι μικρά παιδιά που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο 
να βρεθούν σε κατάσταση σοβαρού υποσιτισμού. 
Είχαμε δυο δίδυμα, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι. Η οικο-
γένειά τους μας είπε ότι δεν είχε τίποτα για να 
φάνε στο σπίτι. Κάναμε εισαγωγή και των δύο παι-
διών στο νοσοκομείο. Στην αρχή πήγαν αρκετά καλά. 
Σύντομα ήταν σε θέση να λαμβάνουν τη θεραπευτική 
τροφή στα εξωτερικά ιατρεία μία φορά την εβδομά-
δα. Δυστυχώς όμως το κοριτσάκι χειροτέρεψε και 
ήταν αδύνατο να σωθεί. Το αγόρι, ευτυχώς, είναι ακόμα 
ζωντανό, αν και παραμένει σε θεραπεία».

Με τα υποσιτισμένα δίδυμά της, ηλικίας μόλις ενός 
έτους, επισκέφθηκε μια από τις κλινικές των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα και η Νιαγιολάχ στο Νότιο Σουδάν. 
Στην περιοχή της επίσης επικρατούν εμφύλιες συ-
γκρούσεις που έχουν κλιμακωθεί τον τελευταίο και-
ρό. «Κρυβόμασταν στην ύπαιθρο μέχρι να πέσει η 
νύχτα και επιστρέφαμε στα σπίτια μας όταν έφευ-
γαν οι στρατιώτες. Πρώτα εξαφανίστηκαν οι αγε-
λάδες, οι κατσίκες και οι κότες μας, έπειτα οι σο-
δειές μας, και τέλος τα σπίτια μας λεηλατήθηκαν 
και κάηκαν» αναφέρει η ίδια. 

επείγον

Δημήτρης Ρουμπής/ Υπεύθυνος Τύπου

Όταν ο υποσιτισμός
γίνεται όπλο πολέμου

H Σουμάγια βρίσκεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου στην εμπόλεμη Υεμένη. Είναι σχεδόν δύο 
ετών σύμφωνα με τη μητέρα της, Αΐσα. Κοιτάζοντας όμως το παιδί κανείς για πρώτη φορά, θα έλεγε με 
βεβαιότητα ότι η Σουμάγια είναι ένα μωρό μόλις μερικών μηνών. Το μικρό κορίτσι είναι υποσιτισμένο. Πάσχει 
από ραχίτιδα, μια ασθένεια ανάπτυξης που οφείλεται στην έλλειψη ασβεστίου, μαγνησίου και βιταμίνης D. 
Εδώ και μερικούς μήνες, η Αΐσα πηγαίνει την κόρη της από νοσοκομείο σε νοσοκομείο με την ελπίδα μιας 
μόνιμης θεραπείας. Τις περισσότερες φορές, η υγεία της Σουμάγια βελτιώνεται μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά 
σύντομα ο υποσιτισμός υποτροπιάζει και πάλι εξαιτίας της έλλειψης ακόμα και των στοιχειωδών θρεπτικών 
συστατικών στη διατροφή του μικρού κοριτσιού. 

Η υγεία της Σουμάγια, από την Υεμένη,
επιδεινώνεται λόγω του υποσιτισμού.

Η Ραχάντ νοσηλεύτηκε τον προηγούμενο μήνα στο θεραπευτικό Επιστιστικό Κέντρο των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα, στην Ταΐζ της Υεμένη. Ήταν 9 μηνών και ζύγιζε 5,5 κιλά.Τώρα επισκέπτεται με τον πατέρα της 
κάθε εβδομάδα το Κέντρο για έλεγχο και για να πάρει τη θεραπευτική τροφή που χρειάζεται
για την επόμενη εβδομάδα.

©
 T

ry
gv

e 
Th

or
so

n/
M

S
F

©
 F

lo
ri

an
 S

er
ie

x/
M

S
F

©
 M

al
ak

 S
ha

he
r/

M
S

F



6 7

Στην πόλη Ραν της Βόρειας Νιγηρίας, υπολογίζεται 
ότι 15.000-25.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι ζουν 
εγκλωβισμένοι σε ιδιαίτερα επισφαλείς συνθήκες 
στο μέτωπο των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Μπόκο 
Χαράμ και τον Εθνικό Στρατό της Νιγηρίας. Όταν 
έφτασαν οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, δι-
απίστωσαν την τραγική κατάσταση του πληθυσμού 
με πολλούς ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους 
παιδιά, να υποφέρουν από υποσιτισμό. Οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα εμβολιάσαμε 2.500 παιδιά και τα εξε-
τάσαμε για υποσιτισμό. Διαγνώσαμε περίπου το 5% 
αυτών με οξύ υποσιτισμό, απειλητικό για τη ζωή τους 
και παρείχαμε ιατρική φροντίδα και θεραπεία με δι-
ατροφικά σκευάσματα. Στο Γκουάνγκε λειτουργούμε 
κέντρο θεραπευτικής σίτισης για τους εκτοπισμένους 
των συγκρούσεων με την Μποκο Χαράμ, με δυναμι-
κότητα 110 κλίνες και κάνουμε εισαγωγή 150 ασθενών 
τον μήνα. Στην περιοχή Μπόρνο, το δεύτερο εξάμηνο 
του 2016, περιθάλψαμε 18.403 υποσιτισμένα παιδιά. 

Ο πόλεμος δυσχεραίνει
την αντιμετώπιση της κρίσης
Σύμφωνα με τη διεθνή ανθρωπιστική πρακτική, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μια επι-
σιτιστική κρίση υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι δια-
χείρισης: Αποκατάσταση της πρόσβασης σε επαρκείς 
ποσότητες φαγητού, μέσω της καλλιέργειας της γης 
ή της διανομής φαγητού. Δεύτερον, ειδική διατροφι-
κή υποστήριξη στις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως 
είναι τα παιδιά και τέλος θεραπεία για τα περιστατικά 
με οξύ υποσιτισμό και ταυτόχρονα ιατρική φροντίδα 
για παράλληλες ασθένειες που απειλούν τη ζωή κυ-
ρίως των παιδιών, όπως είναι η ελονοσία, οι λοιμώ-
ξεις του αναπνευστικού και η διάρροια. 

Αυτή τη στιγμή όμως, τίποτα από τα παραπάνω δεν 
μπορεί να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις εμπόλεμες 
ζώνες στην Υεμένη, το Ιράκ, τη Νιγηρία και το Ν. Σου-
δάν. Ο άμαχος πληθυσμός παραμένει αποκομμένος 
από την ανθρωπιστική βοήθεια που τόσο έχει ανά-
γκη. Η πρόσβαση σε βοήθεια εξαρτάται κατά κύριο 
λόγο από τις εμπόλεμες πλευρές, οι οποίες όμως 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τον υποσιτισμό 
σαν ένα ακόμα όπλο πολέμου.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, χάρη σε σας, περιθάλ-
πουμε υποσιτισμένα παιδιά που βρίσκονται 
εγκλωβισμένα στον κλοιό του πολέμου, σε πολλές 
χώρες του κόσμου. Η υποστήριξή σας μας είναι 
απαραίτητη για να συνεχίσουμε.

Σας ευχαριστούμε

Με 20 € αγοράζουμε
74 πακέτα θεραπευτικής τροφής

Υεμένη Ιαν. 2016 – Μαρ. 2017 
5.420 ασθενείς σε θεραπεία για υποσιτισμό  

Ιράκ  
Έλεγχος για υποσιτισμό σε δύο 
καταυλισμούς στη Μοσούλη
Δημιουργία κέντρου θεραπευτικής σίτισης 
στο νοσοκομείο στο Καγιαράχ

Νιγηρία
Ραν: Εμβολιασμός 2.500 παιδιών και 
εξέταση για υποσιτισμό 
Γκουάνγκε: Λειτουργία κέντρου 
θεραπευτικής σίτισης με 150 εισαγωγές 
ασθενών τον μήνα
Μπόρνο: Ιαν. – Δεκ. 2016: περίθαλψη 18.403 
υποσιτισμένων παιδιών

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
Διανομή φαγητού σε 10.500 εκτοπισμένους 
Εμβολιασμός 3.000 παιδιών 

Νότιο Σουδάν
Κινητές ιατρικές ομάδες για θεραπεία 
υποσιτισμένων παιδιών στις περιοχές των 
συγκρούσεων 

Η δράση των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα για τον υποσιτισμό 
σε εμπόλεμες ζώνες

Συμπτώματα
Υψηλός πυρετός, 
επιπεφυκίτιδα, διάρροια, 
συνάχι, βήχας, άσπρες κηλίδες 
στο βλεννογόνο της στοματικής 
κοιλότητας. 3-7 μέρες μετά 
τη μόλυνση εμφανίζεται ένα 
ερυθρό εξάνθημα αρχίζοντας 
από το πρόσωπο και στη 
συνέχεια γενικεύεται. Την 6η 
μέρα, το εξάνθημα αρχίζει να 
υποχωρεί και συνήθως την 
7η μέρα, όλα τα συμπτώματα 
έχουν υποχωρήσει. 

Πιθανές επιπλοκές
Η ιλαρά έχει υψηλό ποσοστό επιπλοκών 
ανάμεσά τους η μέση ωτίτιδα, η πνευμονία και η 
εγκεφαλίτιδα.

Θεραπεία 
Η θεραπεία είναι συμπτωματική. 
Χορηγούνται αντιπυρετικά φάρμακα. 
Η διάρροια αντιμετωπίζεται με 
διαλύματα ενυδάτωσης από το 
στόμα. Στις μικροβιακές επιπλοκές 
(βρογχοπνευμονία, οξεία μέση 
ωτίτιδα) χορηγείται αντιβίωση. 

Προφύλαξη
Εμβολιασμός. Το εμβόλιο 
κατά της ιλαράς είναι 
ασφαλές, αποτελεσματικό 
και κοστίζει λιγότερο από 1 
δολάριο να εμβολιασθεί ένα 
παιδί κατά της ιλαράς. 

διάγνωση

Η Ιλαρά είναι μία ιδιαίτερα μεταδοτική νό-
σος και παρά τη διαθεσιμότητα ενός ασφα-
λούς και αποτελεσματικού εμβολίου, αποτε-
λεί βασική αιτία θανάτου μικρών παιδιών.

Απόστολος Βεΐζης / Γιατρός

ΙΛΑΡΑ / Μια κύρια αιτία 
θανάτου μικρών παιδιών

Γιατροί Χωρίς Σύνορα
και αντιμετώπιση

της ιλαράς  
Το 2015 εμβολιάσαμε

1.537.400 παιδιά
και παρείχαμε θεραπεία

σε 45.600 παιδιά. 

Το  2016 εμβολιάσαμε περισσότερα από 
10.500 παιδιά στην Ελλάδα

έναντι 11 ασθενειών,
ανάμεσά τους και η ιλαρά. 

134.200 παιδιά παγκοσμίως,
πέθαναν από ιλαρά το 2015.

 
Το 95% των θανάτων καταγράφεται στις 

αναπτυσσόμενες χώρες.
 

Η θνητότητα της ιλαράς στην Αφρική 
κυμαίνεται μεταξύ 25-50% στα 

υποσιτισμένα  παιδιά και στα βρέφη 
ενώ στις ανεπτυγμένες χώρες 

περιορίζεται σε 0,02%.
 

Το 2016 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
κατέγραψε περισσότερα από 559 άτομα 

με ιλαρά στην Ευρώπη (τα περισσότερα 
στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελβετία, τη 

Γερμανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και 
την Ουκρανία) λόγω του ανεπαρκούς 

εμβολιασμού του πληθυσμού (οικονομική 
κρίση, αντιεμβολιαστικό κίνημα).

Μετάδοση
Κυρίως από το αναπνευστικό 
με σταγονίδια που 
εκπέμπουν οι ασθενείς και με 
αντικείμενα που μολύνθηκαν 
πολύ πρόσφατα. Η περίοδος 
επώασης είναι 10-14 μέρες.

Ελλάδα
Στην Ελλάδα το εμβόλιο της ιλαράς 
γνωστό ως MMR (Measles-Mumps-

Rubella) είναι ένας συνδυασμός 
εμβολίου και παρέχει προστασία για 

τρία νοσήματα: ιλαρά, παρωτίτιδα και 
ερυθρά. Το εμβόλιο είναι ασφαλές

και αποτελεσματικο.
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ημερολόγιο 
αποστολής

Αναστασία Παπαχρίστου
/  Γιατρός, στο Πρόγραμμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

για την Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων, στην Αθήνα

Είναι Μάρτιος 2016 κι έχω μόλις επιστρέψει στην 
Αθήνα μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι και έναν 
ακόμα πιο δύσκολο χειμώνα. Πέρασα μερικούς μή-
νες ως γιατρός στην ομάδα επείγουσας παρέμβα-
σης και περίθαλψης πρώτης γραμμής, στην πλωτή 
κλινική και στους καταυλισμούς, στην Κω, τη Λέρο, 
την Κάλυμνο, τη Σύμη, τη Λέσβο και ήρθα αντιμέτω-
πη με καταστάσεις που προκαλούν στον άνθρωπο 
ανείπωτο πόνο.
Ακόμα στα αυτιά μου ηχεί ο λυγμός ενός πατέρα 
που έχασε την οικογένειά του, σε ένα ναυάγιο 
κοντά στο Φαρμακονήσι: «Τους τράβαγα όλους 
πάνω στην επιφάνεια συνέχεια, ξανά και ξανά, ελ-
πίζοντας να τραβήξω και τον γιο μου και τη γυναίκα 
μου, …αλλά δεν τους ξαναείδα». 
Με νωπές ακόμα εικόνες από την εναγώνια προσπά-
θεια των ανθρώπων να επιζήσουν με αξιοπρέπεια, να 
αισθανθούν την ασφάλεια και να διατηρήσουν την 
ελπίδα, ξεκίνησα την επόμενη αποστολή μου. Εντά-
χθηκα στην ομάδα του προγράμματος των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα «Αποκατάσταση για τους επιζήσαντες 
βασανιστηρίων και άλλων μορφών βίας και κακομε-
ταχείρισης», στην Αθήνα, με μεγάλο ενδιαφέρον.

Επουλώνοντας τραύματα
στο σώμα και την ψυχή
Είναι Μάιος 2017 και είμαι πάνω από ένα χρόνο στο 
κέντρο αποκατάστασης. Με εξειδικευμένη πια ια-
τρική προσέγγιση υποστηρίζω επιζήσαντες βασα-
νιστηρίων, προσπαθώ να επουλώσω τα σωματικά 
και ψυχικά τους τραύματα και συντελώ στην ολιστι-
κή και συντονισμένη αντιμετώπιση των ασθενών. Η 
πρόκληση για μένα είναι πολύ μεγάλη. 
Ανάμεσα στους πρόσφυγες, βρίσκω ανθρώπους 
που κατάφεραν να επιζήσουν, όχι αλώβητοι, από τις 
πιο νοσηρές πρακτικές βίας. Έχουν υποστεί «βασα-
νιστήρια». Λέξεις όπως «φάλαγγα», «λευκά κελιά», 
«ομαδικοί βιασμοί», «ξυλοδαρμοί», «φαρμακευτι-
κοί βασανισμοί», «κρέμασμα», «χρήση ηλεκτρικού 
ρεύματος», «απομόνωση», «αισθητηριακή στέρη-
ση» κ.α. κατακλύζουν τις περιγραφές τους. 

Συναντώ ψυχές και κορμιά χαμένα, κομματιασμένα 
στον χρόνο και στον πόνο, βυθισμένα στη φρίκη και 
στον παραλογισμό. Ακούω ιστορίες που καταλύουν 
την ανθρώπινη φύση. 

«Ακούω ιστορίες
που καταλύουν
την ανθρώπινη 

φύση»

Πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους έχω συνα-
ντήσει στα νησιά, έχω συμμετάσχει στη διάσωσή τους. 
Τους θυμάμαι. Με θυμούνται. 
«Με έβγαλες από τη θάλασσα», μου λέει μια νεαρή γυ-
ναίκα, αφρικανικής καταγωγής. «Σώσε με, πάλι! Φο-
βάμαι! Υποφέρω!». Στην πατρίδα της τη φυλάκισαν, τη 
βίασαν, τη βασάνισαν! Είναι ένας χρόνος που την παρα-
κολουθώ ιατρικά, μα ακόμα φοβάται τη θάλασσα. «Δεν 
ήθελα να πνιγώ.», μου λέει συχνά.  
Προσπαθώ να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους, να 
ανασύρω τα αποθέματα της δύναμής τους. Καμιά 
φορά, όταν αδυνατούν να συνδεθούν με την πραγμα-
τικότητα και μένουν αποξενωμένοι στο ίδιο τους το 
σώμα, στο ίδιο τους το συναίσθημα, περνούν μήνες 
μέχρι να μπορέσω ακόμη και να τους αγγίξω.
Θυμάμαι ένα νεαρό αγόρι από τη Συρία που ήρθε στο Κέ-
ντρο. Ύστερα από πολλές συναντήσεις βυθισμένες στη 
σιωπή, ξαφνικά με ρώτησε: «Θα περάσει ποτέ ο πόνος, η 
θλίψη, η φρίκη; Θέλω να νιώσω ελεύθερος, θέλω να νιώ-
σω ότι δεν με κυνηγούν, θέλω να κοιμηθώ ήσυχος». 
Κάποιες φορές αφήνουν τους εαυτούς τους στα χέρια 
μου. Μου εμπιστεύονται τα παιδιά τους, τις αγωνίες, τα 
όνειρά τους. Με φωνάζουν «μάνα», κι εγώ σαν μάνα 
τους αποκρίνομαι ακόμα κι αν η ηλικία τους μπορεί 
να είναι μεγαλύτερη από τη δική μου, ακόμα και αν ο 
επαγγελματισμός είναι η αναγκαία συνθήκη για την ολο-
κλήρωση της αποκατάστασής τους. Μπορεί το «μάνα» 
να ηχεί σε όλες τις γλώσσες, αλλά η φροντίδα και η αφο-
σίωση έχει κοινή γλώσσα, κοινή διέξοδο, κοινή ελπίδα 
και κοινό παρονομαστή την προσφορά. 
Μάρτυρας στον δικό τους και δικό μας αγώνα για τα δι-
καιώματα και τις αξίες του Ανθρώπου, αυτή η αποστολή 
μάς υπενθυμίζει να μην κλείνουμε τα μάτια στην αυθαι-
ρεσία, στην παράνοια της βίας, στην ανελευθερία. 
Να παραμείνουμε άνθρωποι! 

Η Αναστασία Παπαχρίστου, αφού άφησε το 
τμήμα Ρομποτικής Χειρουργικής ιδιωτικού 
θεραπευτηρίου, προσπαθεί να επουλώσει τα 
τραύματα ανθρώπων που επέζησαν από 
ακραίες μορφές βίας.

Όταν άφηνα τη θέση μου στο τμήμα της 
Ρομποτικής Χειρουργικής σε ιδιωτικό 
θεραπευτήριο και αποχωριζόμουν τις 

αγκαλιές των τριών παιδιών μου για να 
μεταβώ στην Κω, ήταν μια συνειδητή 

επιλογή. Ήθελα να συμμετέχω κι εγώ στις 
αποστολές διάσωσης και πρώτης υποδοχής 
των προσφύγων που είχαν οι Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα στα νησιά του Αιγαίου.
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εικόνες που μιλάνε

Στην ακτή του Ειρηνικού, στην Κολομβία, η 
Buenaventura είναι η πόλη με τα υψηλότερα 

ποσοστά εγκληματικότητας στη χώρα. Μπορεί το 
όνομα της να σημαίνει «Καλή Τύχη» οι άνθρωποι, 

όμως, που ζουν εκεί εκτίθενται καθημερινά 
σε δολοφονίες, εκβιασμούς, απαγωγές και 

σεξουαλική κακοποίηση. 

Παρά το ψυχολογικό τραύμα που προκαλεί η βία, 
η πρόσβαση στην ψυχική υγεία είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη. Για να ανταποκριθούμε στις 
ανάγκες, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινήσαμε 
το 2015 μία τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής 
βοήθειας, προσφέροντας συμβουλευτική στα 

θύματα βίας και σεξουαλικής βίας.

Μήτση Περσάνη /
Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

Κολομβία
Οι αόρατες πληγές
στην πόλη της
«Καλής Τύχης»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε δημιουργήσει πολλές ομάδες εργασίας,
αποτελούμενες κυρίως από γυναίκες. Όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία
οι γυναίκες είναι αδιαμφισβήτητα τα πρώτα θύματα.

H Φραντσέσκα είναι 77 ετών και ζει στην περιοχή 32 χρόνια.
Έχει χάσει 2 αδελφούς της από βίαιες επιθέσεις ένοπλων ομάδων.  
Πριν από 6 χρόνια βίωσε την πιο οδυνηρή απώλεια
όταν έχασε τον μικρότερο γιο της από αιμορραγικό πυρετό. 
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Η Νούρι πουλάει ψάρια στην αγορά. Ο γιος της δολοφονήθηκε άγρια πριν από 16 χρόνια
από μία συμμορία και από τότε η Νούρι υποφέρει από κρίσεις πανικού, άγχος και παρουσιάζει
συμπτώματα σχιζοφρένειας. Ξεκίνησε θεραπεία με έναν ψυχολόγο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα,
ο οποίος τη βοήθησε να αντιμετωπίσει τους φόβους της και να συνεχίσει τη ζωή της. Από τότε παροτρύνει 
τους γνωστούς της να κάνουν τα ίδιο. «Δεν υπάρχει ούτε ένας στην πόλη μας που να μην έχει ζήσει τη βία. 
Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια», λέει.
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οικονομικός
απολογισμός

Διατηρήσαμε υψηλά τα ποσοστά ιδιωτικών πόρων, τα οποία το 
2016 αποτέλεσαν το 99% των συνολικών εσόδων μας. Το υπόλοιπο 
1% αφορούσε κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές.

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 2016 τα έσοδά μας ανήλθαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα 
με το προηγούμενο έτος. Ήταν η 9η συνεχής χρονιά που 
η Ελλάδα βρισκόταν σε οικονομική κρίση και η δεύτερη 
χρονιά που τα προγράμματά μας στην Ελλάδα συνέχισαν 
να επεκτείνονται. Το 2016 οι εξελίξεις που είχαν στο επίκε-
ντρό τους και την Ελλάδα, όπως η συμφωνία Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – Τουρκίας για τους πρόσφυγες, μας οδήγησαν σε 
διεθνές επίπεδο να λάβουμε αποφάσεις για να ενισχύσουμε 
περαιτέρω την ανεξαρτησία μας σε σχέση με τις πηγές των 
εσόδων μας. Με βάση αυτές τις αποφάσεις οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα διεθνώς δεν δεχόμαστε πλέον χρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη – μέλη για τις δράσεις 
μας σε όλο τον κόσμο.

2016

*

*

Έσοδα 
Ελληνικού 
Τμήματος

Πηγές εσόδων

Έσοδα (σε ευρώ) 2016 %

Ιδιωτικοί πόροι 3.677.896 99

Θεσμικοί πόροι 0 0

Λοιπά έσοδα 38.248 1

Σύνολο 3.716.144 100

οικονομικός
απολογισμός

2016

Έξοδα (σε ευρώ) 2016 %

Προγράμματα 1.704.379 46

Υποστήριξη προγραμμάτων από το γραφείο 420.393 11

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 305.000 8

Σύνολο εξόδων κοινωνικής αποστολής 2.429.772 65

Ανεύρεση πόρων 826.066 22

Διοίκηση και γενική διαχείριση 460.302 12

Έξοδα υποστήριξης 1.286.368 35

Σύνολο 3.716.140 100

Έξοδα 
Ελληνικού 
Τμήματος

Σημειώνεται ότι στα έσοδα του Ελληνικού Τμήματος υπολογίζονται 
επιπλέον 15.850.508 € τα οποία προήλθαν από άλλα τμήματα των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα και διατέθηκαν προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα 
στην Ελλάδα, αλλά και να καλυφθούν ανάγκες σε άλλες χώρες. Τα έξοδα 
των αντίστοιχων προγραμμάτων που διεκπεραιώθηκαν λογιστικά από το 
Ελληνικό Τμήμα ανήλθαν σε 17.880.838 €. Η διαφορά προκύπτει από τις 
οικονομικές κινήσεις των προγραμμάτων στην Ελλάδα, καθώς το 2015 το 
Ελληνικό Τμήμα είχε προεισπράξει ποσά από άλλα τμήματα των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα για προγραμματισμένες δαπάνες των αντίστοιχων δράσεων 
που τελικά πραγματοποιήθηκαν το 2016.

Κατά το 2016, διατέθηκε από το κίνημα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
συνολικά, το ποσό των 25.091.000 € για δράσεις στην Ελλάδα.

  Έξοδα κοινωνικής αποστολής 

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

Υποστήριξη προγραμμάτων από το γραφείο
Αντιπροσωπεύουν τις δαπάνες για την υποστήριξη των 
προγραμμάτων από το γραφείο, το οποίο φροντίζει για 
την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων και 
την ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής βοήθειας. 

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα επικοινωνίας και δραστη-
ριοτήτων ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στη δημο-
σιοποίηση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών μας 
στο πλαίσιο της μαρτυρίας που είναι βασικός πυλώνας 
της δράσης μας. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβά-
νουν εκδόσεις, εκθέσεις, εκστρατείες προβολής και 
ευαισθητοποίησης κλπ.

  Έξοδα υποστήριξης

Ανεύρεση πόρων
Αντιπροσωπεύει τα έξοδα που σχετίζονται με τις δρα-
στηριότητες ανεύρεσης των απαραίτητων πόρων για 
τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων μας, η οποία 

προέρχεται αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους χω-
ρίς καμία θεσμική χρηματοδότηση.
Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν αποστολές 
εντύπων, καμπάνιες και εκδηλώσεις για την ενίσχυση 
της δράσης μας, καθώς και άλλα έξοδα όπως η απο-
στολή στους υποστηρικτές μας των αποδείξεων οικο-
νομικής ενίσχυσης όπως προβλέπεται από τον νόμο. 
Η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικό-
τητας, ώστε η ωφέλεια να είναι πολλαπλάσια του κό-
στους,  αποτελεί βασικό μέλημά μας ώστε μεγαλύτερο 
μέρος των εσόδων μας να διατίθεται στα προγράμματά 
μας. Στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε να αυξάνουμε το 
ποσοστό των εσόδων μας που προέρχονται από τους 
σταθερούς υποστηρικτές μας καθώς έτσι αφενός εξα-
σφαλίζουμε μία σταθερή ροή εσόδων και αφετέρου 
μειώνουμε τις δαπάνες που απαιτούνται για ενέργει-
ες διατήρησης των υποστηρικτών μας και προσέλκυ-
σης νέων. Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι λόγω της 
δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, 
απαιτούνται πλέον αναλογικά περισσότεροι οικονο-
μικοί και ανθρώπινοι πόροι για την εξασφάλιση των 
αναγκαίων εσόδων για την κοινωνική μας αποστολή.

Διοίκηση και γενική διαχείριση
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα για τη διοίκηση και τη 
γενική διαχείριση της οργάνωσης, που διασφαλίζουν 
την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω λει-
τουργιών και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων στο 
πλαίσιο της διαφάνειας και των αρχών που διέπουν 
την οργάνωση. Περιλαμβάνουν τα έξοδα της διοίκη-
σης, του ανθρώπινου δυναμικού, των οικονομικών 
υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με τη σωματειακή ζωή της οργάνωσης.  
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Η ανταπόκρισή σας 
γίνεται δράση

Λουΐζα Ξανθοπούλου
 / Υπεύθυνη Τμήματος Ανεύρεσης Πόρων

Ανέστης Μποζογλανιάν
/ Υπεύθυνος Μεγάλων Υποστηρικτών

Στα μηνύματα που μας στέλνετε μάς ζητάτε εκτενέ-
στερη πληροφόρηση σχετικά με το πώς οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα διαχειριζόμαστε τις δωρεές σας. Αντα-
ποκρινόμενοι στην επιθυμία σας, σας παρουσιάζουμε 
πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους που 
συγκεντρώσαμε το 2016 από την έντυπη επικοινωνία 
μας. Χάρη στην ανταπόκρισή σας στα έντυπά μας 
(Περιοδικά, Ετήσια Αναφορά Δράσης, επιστολές κ.α.) 
συγκεντρώσαμε 1.362.286 €, ποσό πολύ σημαντικό 

καθώς όπως θα δείτε και στον οικονομικό απολογι-
σμό μας, τα έσοδά της Οργάνωσης προέρχονται από 
ιδιωτικές εισφορές. 
Σε αυτές τις σελίδες μπορείτε να δείτε, λοιπόν, πώς η 
δωρεά σας μπορεί να γίνει το εμβόλιο που θα προ-
στατεύσει ένα παιδί, η σκηνή που θα φιλοξενήσει 
έναν πρόσφυγα, η θεραπεία που θα κρατήσει στη ζωή 
έναν ασθενή.   

Σταθεροί Υποστηρικτές
Το 2016 βρέθηκαν στο πλευρό μας 2.653 Σταθεροί Υποστηρι-
κτές. Χάρη στη συνεισφορά τους οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
μπορούμε να εξασφαλίσουμε 1.243.474 μερίδες ειδικής θε-
ραπευτικής τροφής για τα προγράμματα αντιμετώπισης του 
υποσιτισμού.

Με 20 € αγοράζουμε
74 μερίδες θεραπευτικής τροφής

Οι πόροι μας διατίθενται στα προγράμ-
ματά μας με μόνο κριτήριο τις ανάγκες 
των ανθρώπων και βάσει των αρχών της 
ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και της 
διαφάνειας που καθορίζουν τη δράση 
μας. Εσείς, μας βοηθάτε να μένουμε πι-
στοί σε αυτές τις αρχές. 

Σας ευχαριστούμε θερμά!

Διαχειριζόμαστε απευθείας 4 δομές υγείας στη 
βόρεια Συρία και υποστηρίζουμε άλλες 150 στη 
χώρα.

Το 2016, στο νοσοκομείο Al Salamah στο Χαλέπι 
πραγματοποιήσαμε:
> 46.337 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
> 1.933 χειρουργεία και 578 τοκετούς
> Το Ελληνικό Τμήμα διέθεσε στο νοσοκομείο 
200.000 €

Με 50 €, εξασφαλίζουμε ιατρικά κιτ για 
φροντίδα 70 ασθενών για 3 μήνες

Επείγον
Συρία
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Βοηθήστε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα να σώσουν 
ακόμα περισσότερες ζωές

Κάντε μία Εφάπαξ Δωρεά
Ακόμα κι ένα μικρό ποσό μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων που 
περιθάλπουμε. Μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας:

Μέσω ΕΛΤΑ
Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στο έντυπο της ταχυπληρωμής που εσωκλείεται 
και καταθέτοντάς το στα ΕΛΤΑ μαζί με το ποσό που επιθυμείτε.
Μέσω Πιστωτικής Κάρτας (Visa, MasterCard, Diners)
Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας και το ποσό της συνεισφοράς σας στο έντυπο δω-
ρεάς με πιστωτική κάρτα που εσωκλείεται και στέλνοντάς το με fax, email ή ταχυ-
δρομικώς στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
Μέσω Τράπεζας
Κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN GR36 0110 0800 0000 0804 8084 795
ALPHA BANK: IBAN GR09 0140 1040 1040 0278 6014 420
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR96 0172 0110 0050 1101 3626 464
EUROBANK: IBAN GR50 0260 2150 0004 1010 0065 050
Μετά την κατάθεσή σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα στο 210 5 200 500 για 
να σας στείλουμε την απόδειξη της δωρεάς σας.
Μέσω Internet
Μέσω του προγράμματος EASYPAY στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.easypay.gr. 
Μέσω PAYPAL ή VIVA PAYMENTS στη διεύθυνση www.msf.gr/support.

Γίνετε σταθερός υποστηρικτής
από €1 την εβδομάδα
Ενισχύστε σταθερά τα προγράμματά μας:

Μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε το ειδικό έντυπο.
Μέσω πιστωτικής κάρτας
Επιλέξτε τη συχνότητα και το ποσό που επιθυμείτε στο έντυπο δωρεάς με πιστωτική 
κάρτα που εσωκλείεται και στείλτε το με fax, email ή ταχυδρομικώς στους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα.
Μέσω internet
Μπείτε στο www.msf.gr/meine-mazi-mas

210 5 200 500     www.msf.gr
     msf.greece         msfgreece
     msfgreece          @msfgreece

Επείγον: Συρία 
Χάρη στην ανταπόκρισή 
σας μπορούμε να αγορά-
σουμε ιατρικά κιτ, με τα 
απαραίτητα φάρμακα και 
εξοπλισμό προκειμένου να 
περιθάλψουμε 258.000 θύ-
ματα πολέμου για 3 μήνες.

Το 2016
> εμβολιάσαμε 710.000 ανθρώπους στο Κονγκό 
κατά του κίτρινου πυρετού
> 10.500 παιδιά προσφύγων στην Ελλάδα έναντι 11 
ασθενειών.

Με 10 € αγοράζουμε 45 εμβόλια
κατά της ιλαράς

Βοηθήστε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα να σώσουν 
ακόμα περισσότερες ζωές

Γίνετε Υποστηρικτής 1ης Γραμμής
Η αμεσότητα της παρέμβασής μας όταν ξεσπά μία επείγουσα κρίση, διασφαλίζεται 
σε μεγάλο βαθμό από την πάγια υποστήριξή σας. Ενισχύστε σταθερά τα προγράμ-
ματά μας, είτε μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας, 
επιλέγοντας τη συχνότητα και το ποσό που επιθυμείτε. 
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5 200 500 για να σας στείλουμε την ειδική αίτηση.

Κάντε μία Εφάπαξ Δωρεά
Ακόμα κι ένα μικρό ποσό μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων που 
περιθάλπουμε. Μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας:

Μέσω ΕΛΤΑ
Καταθέτοντας στα ΕΛΤΑ το έντυπο της ταχυπληρωμής που εσωκλείεται μαζί με το 
ποσό που επιθυμείτε.

Μέσω Πιστωτικής Κάρτας (Visa, MasterCard, Diners)
Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας και το ποσό της συνεισφοράς σας στο έντυπο δω-
ρεάς με πιστωτική κάρτα που εσωκλείεται και στέλνοντάς το με fax ή ταχυδρομικώς 
στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Μέσω Τράπεζας
Κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς και δίνοντας τον κω-
δικό δωρητή σας:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN GR36 0110 0800 0000 0804 8084 795
ALPHA BANK: IBAN GR09 0140 1040 1040 0278 6014 420
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR96 0172 0110 0050 1101 3626 464
EUROBANK: IBAN GR50 0260 2150 0004 1010 0065 050
Μετά την κατάθεσή σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας στο 210 5 200 500 για να σας 
στείλουμε την απόδειξη της δωρεάς σας.

Μέσω Internet
Μέσω του προγράμματος EASYPAY στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.easypay.gr. 
Μέσω PAYPAL ή VIVA PAYMENTS στη διεύθυνση www.msf.gr/support.

210 5 200 500     www.msf.gr
     msf.greece         msfgreece
     msfgreece          @msfgreece

Εμβόλιο 
Ένα σωτήριο

δώρο
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Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι ότι 1,5 
εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν κάθε 
χρόνο από ασθένειες που προλαμβά-
νονται με εμβόλια, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα πιέζουμε για τη δημιουρ-
γία φθηνότερων και καταλληλότε-
ρων εμβολίων. Πιέζουμε τις φαρμα-
κευτικές εταιρίες να δημιουργήσουν 
εμβόλια ανθεκτικά στη ζέστη, κατάλ-
ληλα για τις χώρες που παρεμβαί-
νουμε. Εμβόλια που δεν θα χρειάζο-
νται συχνές επαναληπτικές δόσεις 
καθώς είναι πολύ δύσκολη η υλοποί-
ηση μιας εκστρατείας εμβολιασμού 
σε δυσπρόσιτες περιοχές. Τονίζουμε 
την ανάγκη για έρευνα και ανάπτυξη 
εμβολίων για ασθένειες όπως είναι 
η φυματίωση και το HIV. 

Παράλληλα, πραγματοποιούμε τα-
κτικούς εμβολιασμούς και αντα-
ποκρινόμαστε σε ξεσπάσματα επι-
δημιών. Μόνο το 2014 χορηγήσαμε 
περισσότερες από 3.9 εκατομμύρια 
δόσεις εμβολίων. 

Το 2015, στην επιδημία ιλαράς που 

ξέσπασε στην επαρχία Κατάνγκα της 
Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, εμ-
βολιάσαμε περίπου 963.000 παιδιά. 

Τον Αύγουστο του 2015 εμβολιάσα-
με 160.000 ανθρώπους κατά της χο-
λέρας, στη Τζούμπα, στο Ν. Σουδάν. 
Την ίδια περίοδο, εμβολιάσαμε κατά 
της ιλαράς περισσότερα από 5.500 
παιδιά στο Κομπάνι της Συρίας. 

Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινήσαμε 
τον Ιανουάριο μία εκστρατεία εμβο-
λιασμού με στόχο να θωρακίσουμε 
220.000 παιδιά έναντι των βασικών 
παιδικών ασθενειών. 

Όλες αυτές οι δράσεις
δεν θα είχαν υλοποιηθεί

χωρίς τη δική σας υποστήριξη. 
Σας ευχαριστούμε και σας ζητάμε 

να συνεχίσετε
να μας την προσφέρετε.

Με 30 € αγοράζουμε
135 εμβόλια κατά της ιλαράς.

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Εμβολιασμοί και άσκηση πίεσης
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ka Εμβόλιο:
Ένα σωτήριο δώρο
Με τα χρήματα που συγκε-
ντρώσαμε μπορούμε να 
αγοράσουμε 625.000 εμβό-
λια κατά της ιλαράς.

Από το 2015 ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες που 
προέκυψαν λόγω των αυξημένων αφίξεων προ-
σφύγων και μεταναστών στη χώρα.

Μέχρι τα τέλη του 2016 παρείχαμε:
> Περίθαλψη σε 69.055 ανθρώπους
> Ψυχολογική υποστήριξη σε 25.075 ανθρώπους 
> Διανομή 88.375 κιτ με είδη πρώτης ανάγκης
> Το 2016, το Ελληνικό Τμήμα διέθεσε 870.000 € στα 
προγράμματα στην Ελλάδα για τους πρόσφυγες.

Γράμμα από
την Ειδομένη
Χάρη στη βοήθειά σας μπο-
ρούμε να αγοράσουμε 97 
ιατρικές σκηνές χωρητικό-
τητας 10 κλινών η κάθε μία 
για την άμεση περίθαλψη 
των ασθενών μας σε επεί-
γουσες κρίσεις.

> Από το 2005 χορηγούμε αντιρετροϊκή θεραπεία 
στους ασθενείς μας
> Αυτή τη στιγμή παρέχουμε θεραπεία για τον ιό 
σε 247.000 ασθενείς σε 19 χώρες

Με 10 € εξασφαλίζουμε την αντιρετροϊκή θερα-
πεία ενός ασθενή με HIV / AIDS για ένα μήνα.

Λίλιαν, η νικήτρια 
της ζωής
Με τα χρήματα που συγκε-
ντρώσαμε μπορούμε να 
παρέχουμε την απαραίτητη 
αντιρετροϊκή θεραπεία σε 
855 ασθενείς με HIV για 1 
χρόνο.

Γράμμα από το 
πλοίο Dignity I
Χάρη σε σας μπορούμε να 
αγοράσουμε 3.321 σωσίβια 
για τους ανθρώπους που 
διακινδυνεύουν τη ζωή 
τους στη Μεσόγειο.

> Από το 2015 ξεκινήσαμε επιχειρήσεις έρευνας 
και διάσωσης στη Μεσόγειο με 3 πλοία. 
> Από την έναρξη των επιχειρήσεων μέχρι και το 
τέλος του 2016 διασώσαμε 45.300 ανθρώπους. 
> Το 2016, το Ελληνικό Τμήμα διέθεσε 213.898 € 
στα προγράμματα στη Μεσόγειο.

Με 30 € αγοράζουμε ένα σωσίβιο

Πρόγραμμα 
εταιρικών 
υποστηρικτών 
«Αντί Δώρου»
Το 2016, 186 εταιρίες στή-
ριξαν τη δράση μας  με το 
ποσό που προόριζαν για 
χριστουγεννιάτικες κάρτες 
και εταιρικά δώρα. 

> Με τα χρήματα αυτά 3 γιατροί μας μπορούν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου υπάρχει ανά-
γκη για 1 χρόνο. 
> Δίνοντας αυτή τη δυνατότητα σε έναν γιατρό, δί-
νετε παράλληλα τη δυνατότητα σε μερικούς, από 
τους εκατομμύρια ανθρώπους που φροντίζουν οι 
ομάδες μας κάθε χρόνο, να παραμείνουν στη ζωή.  

Τις φετινές γιορτές,
γνωρίζετε τον τρόπο
να στηρίξετε τους ανθρώπους
που σας χρειάζονται;

Η εταιρία σας έχει τον τρόπο
να σώσει ζωές
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Ελλάδα

Υεμένη

Ιρακ

Νότιο Σουδάν

Ελλάδα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δραστηριοποιούμα-
στε σε περίπου 20 σημεία στην Ελλάδα. Oι 
ομάδες μας εστιάζουν κυρίως στη φροντίδα 
ψυχικής, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας, καθώς και τη φροντίδα ασθενών με 
χρόνιες παθήσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2017:

     Στην Αθήνα
 Περισσότεροι από 1.000 ασθενείς στο Κέ-

ντρο Ημέρας και παραπάνω από 240 συνε-
δρίες ψυχικής υγείας

 1.600 άνθρωποι επισκέφτηκαν τη δομή μας 
στην πλατεία Βικτωρίας

     Στο Ελληνικό και στις Θερμοπύλες
 600 ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις σεξου-

αλικής και αναπαραγωγικής υγείας και περισ-
σότερες από 230 συνεδρίες ψυχικής υγείας

     Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
 465 συνεδρίες με 164 ασθενείς
 92 ψυχιατρικές εξετάσεις

     Στην Ήπειρο
 339 ατομικές συνεδρίες και 31 ασθενείς συμ-

μετείχαν στα προγράμματα ψυχικής υγείας

     Στη Λέσβο
 386 επισκέψεις ασθενών με χρόνια νοσήματα 
 490 επισκέψεις για φροντίδα σεξουαλικής 

και αναπαραγωγικής υγείας 
 302 συνεδρίες ψυχικής υγείας

     Στη Σάμο
 152 συνεδρίες ψυχικής υγείας 

Νότιο Σουδάν

Οι σφοδρές μάχες γύρω από το Kodok τον 
περασμένο Απρίλιο ανάγκασαν χιλιάδες αν-
θρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 
Οι θέσεις των διαφόρων δυνάμεων αλλάζουν 
συχνά, με αποτέλεσμα οι εκτοπισμένοι να 
βρίσκονται περικυκλωμένοι από παντού. 
To 2016 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα διατηρού-
σαμε 17 ιατρικά προγράμματα σε όλη τη χώρα. 
Τα παρακάτω στοιχεία είναι από το πρώτο 
τετράμηνο του έτους:

 235.851 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία, 
εκ των οποίων 88.618 με παιδιά κάτω των 5 
ετών

 13.716 ασθενείς σε νοσηλεία, εκ των οποίων 
6.058 παιδιά κάτω των 5 ετών 

 4.256 χειρουργικές επεμβάσεις και φροντί-
δα 1.718 ανθρώπων που τραυματίστηκαν κατά 
τη διάρκεια εχθροπραξιών  

Υεμένη

Ο πληθυσμός πληρώνει το τίμημα της αιμα-
τηρής σύρραξης: 14,8 εκατομμύρια άνθρω-
ποι δεν έχουν πρόσβαση σε φροντίδα υγείας 
και περισσότερα από 3.000.000 είναι οι εκτο-
πισμένοι. Πολλές κλινικές και νοσοκομεία 
έχουν καταστραφεί. 
Το πρώτο τρίμηνο του 2017 στις δομές των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα:

 97.216 ασθενείς εισήλθαν στις αίθουσες 
επειγόντων περιστατικών 

 Πραγματοποιήθηκαν 5.826 χειρουργεία
 Νοσηλεύτηκαν 2.786 παιδιά
 Στην επιδημία χολέρας που ξέσπασε πρό-

σφατα, μέχρι τις αρχές Ιουνίου, περιθάλψα-
με 24.135 ασθενείς 

 Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη 
χώρα με 1.600 άτομα προσωπικό

συμβαίνει 
στον κόσμο

Παναγιώτης Φραντζής /
Υπεύθυνος Ψηφιακής Επικοινωνίας

Ιράκ

Οι μάχες ανάμεσα στο Ισλαμικό Κράτος από 
τη μια πλευρά και τον ιρακινό στρατό μαζί 
με τον συνασπισμό με επικεφαλής τις ΗΠΑ 
από την άλλη, έχουν προκαλέσει μεγάλες 
απώλειες στον άμαχο πληθυσμό. Στη δυτική 
Μοσούλη, οι ιατρικές υπηρεσίες είναι απο-
διοργανωμένες. Στην ανατολική Μοσούλη, 
οι ιατρικές δομές σταδιακά αποκαθίστανται, 
ωστόσο υπάρχουν ελλείψεις σε ιατρικές 
υπηρεσίες (μετεγχειρητική φροντίδα, φρο-
ντίδα για μητέρες και παιδιά και περίθαλψη 
εσωτερικών ασθενών).

 Ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα παρέχουν 
επείγουσα ιατρική φροντίδα πολύ κοντά 
στην πρώτη γραμμή των εχθροπραξιών

 Στην ανατολική Μοσούλη έχουμε πραγματο-
ποιήσει με ασφάλεια 130 τοκετούς

 Στα επείγοντα έχουμε δεχτεί 336 ασθενείς 
και τραυματίες πολέμου

 Εργασίες είναι σε εξέλιξη για αποκατάσταση 
δύο χειρουργείων και μιας πτέρυγας 32 κλινών
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σε πρώτο πρόσωπο

Θέατρο και ανθρωπισμός. Ποια η συμβολή του πο-
λιτισμού στην ανθρωπιστική δράση; Μπορεί ένας 
καλλιτέχνης ν’ αλλάξει τον κόσμο;

Δεν ξέρω αν ένας καλλιτέχνης μπορεί ν’ αλλάξει τον 
κόσμο, αλλά σίγουρα μπορεί να συμβάλλει στο να αρ-
χίσει ο κόσμος να σκέφτεται. Το θέατρο είναι ένα μα-
ζικό μέσο επικοινωνίας και πρέπει να επικοινωνεί 
συναισθήματα και ιδέες. Ο καλλιτέχνης πρέπει να 
χρησιμοποιεί την αναγνωρισιμότητα και την τέχνη για 
να κάνει τον θεατή να σκεφτεί, να αισθανθεί ή ακόμη 
και να αλλάξει. 
Την παράσταση «Σμύρνη μου Αγαπημένη» την είδαν 
1.000.000 άνθρωποι. Πολλοί με προσέγγισαν και μου 
είπαν: «Κυρία Ντενίση, μας κάνατε να δούμε το προ-
σφυγικό με άλλο μάτι». Όλοι χρειάζονται ένα τσίγκλι-
σμα, μια αφύπνιση. 

Με αφορμή τόσο την παράστασή σας «Σμύρνη μου 
Αγαπημένη» αλλά και τις πιο πρόσφατες εικόνες 
χιλιάδων προσφύγων στη χώρα μας, πείτε μας τις 
σκέψεις σας για το προσφυγικό. Υπάρχει κάποια 
εικόνα ή ιστορία που σας συγκλόνισε;

Παρακολουθώ στενά το θέμα και προσπαθώ να έχω  
μια επαφή με το τι συμβαίνει. Μένω κοντά στο Πεδίο 
του Άρεως και όταν έφεραν εκεί πολλές οικογένειες 
προσφύγων, τους πήγα, όπως και πολλοί άλλοι άν-
θρωποι, ρούχα, παπλώματα κλπ. Ήταν εκεί μια οικο-
γένεια με τρία παιδιά και ήθελα να τους βοηθήσω. 
Δεν δέχθηκαν ούτε είδη, ούτε χρήματα. Ήθελαν μο-
νάχα πρόσβαση σε κάποιον παιδίατρο γιατί τα παιδά-
κια είχαν πυρετό. Με συγκίνησε η αξιοπρέπειά τους 
και η αγάπη για τα παιδιά τους. 
Είναι σημαντικό να μπούμε στην ψυχολογία των αν-
θρώπων αυτών, να μπούμε στη θέση τους. Ο κόσμος 
χρειάζεται εκπαίδευση και το θέατρο μπορεί να το 
κάνει αυτό με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αυτός που νιώθει 
ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με τους πρόσφυγες 

ή τους μετανάστες μπορεί να μην γνωρίζει ότι ίσως 
κάποιος δικός του άνθρωπος ήταν πρόσφυγας. Κι 
εμείς υπήρξαμε πρόσφυγες στην Αμερική, στην Αυ-
στραλία, αλλά και στην ίδια μας τη χώρα.

Ποια ήταν η αφορμή για να έρθετε κοντά στους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα; 

Η οικογένεια που ανέφερα νωρίτερα ήταν η αφορμή. 
Τηλεφώνησα στα γραφεία της οργάνωσης για να δω 
πώς μπορώ να βοηθήσω αυτά τα άρρωστα παιδιά. Πά-
ντα παρακολουθώ τι συμβαίνει στην κοινωνία, ποιοι 
πραγματικά βοηθούν και θεωρώ ότι ένα κομμάτι της 
επιτυχίας μου οφείλεται όχι στο ότι είμαι καλή επι-
χειρηματίας αλλά στο ότι είμαι πάντα κοντά στον κό-
σμο. Ήξερα λοιπόν το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνο-
ρα γιατί όποιος πραγματικά προσφέρει, ξεχωρίζει. 

Πείτε μας για τη φιλία σας με την κυρία Βανέσα 
Ρεντγκρεϊβ, επίσης υποστηρίκτρια των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα, και αυτά που σας δένουν.

Με τη Βανέσα είμαστε φίλες πολλά χρόνια. Δεν είναι 
απλά ακτιβίστρια, είναι αληθινά ουμανίστρια, μία 
πραγματική καλλιτέχνης. Μας συνδέει μια βαθιά αγά-
πη και μας ενώνει ο κοινός τρόπος που βλέπουμε τον 
κόσμο. Για τη Βανέσα, προτεραιότητα είναι το τι συμ-
βαίνει στον κόσμο κι ύστερα έρχεται ο εαυτός της. Οι 
κουβέντες μας πάντα είχαν στο επίκεντρο το πώς 
μπορούμε να βοηθήσουμε.
Όταν ετοίμαζα την ταινία «Σμύρνη μου Αγαπημένη», 
μου ζήτησε αν θα μπορούσε να έχει έναν μικρό ρόλο 
γιατί την ενδιέφερε το θέμα. Η ταινία ξεκινάει από 
την πρόσφατη μαζική άφιξη προσφύγων στη Μυτιλή-
νη και καταλήγει στη Mικρασιατική Kαταστροφή και 
τη Σμύρνη, για να δείξει ότι όλα είναι παλιά και όλα 
ξαναγίνονται. Η ταινία περνάει ένα μήνυμα: Ότι είμα-
στε όλοι πρόσφυγες.

Χάρρις Γαζή / Υπεύθυνη Τμήματος Ανεύρεσης Πόρων

Μιμή
Ντενίση

Ηθοποιός, θεατρική επιχειρηματί-
ας, ανθρωπίστρια. Η Μιμή Ντενί-

ση, υποστηρίκτρια των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα, με αφορμή την 

πετυχημένη παράσταση «Σμύρνη 
μου Αγαπημένη», μας μιλάει για 

τον ξεριζωμό και την ξενιτιά, αλλά 
και τον ιδιαίτερο ρόλο του 
καλλιτέχνη στην κοινωνία.

«Είμαστε όλοι 
πρόσφυγες»

σε αποστολή Ασπασία Κάκαρη
/ Υπεύθυνη Τμήματος Επικοινωνίας

«Στις περισσότερες περιοχές που 
έχω βρεθεί με τους Γιατρούς Χωρίς 

Σύνορα, δεν υπάρχει κάποιος 
άλλος ιατρικός φορέας. Βλέπω το 

αποτέλεσμα του έργου μας και την 
παρακαταθήκη που αφήνουμε στις 

υγειονομικές αρχές και το τοπικό 
προσωπικό και καταλαβαίνω πόσο 

σημαντικό είναι για τους 
ανθρώπους που ζουν εκεί. Αυτό 

μου δίνει το κουράγιο να συνεχίσω 
τις αποστολές». 

Αγγελική Τσέκερη,
Προϊσταμένη

νοσηλευτικού προσωπικού,
7η αποστολή, Λιβερία

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ 
την πρώτη μου 
αποστολή στην 
Ουγκάντα που 
πλήττονταν από 
υποσιτισμό. Έβλεπα, 
εν έτει 2009, μικρά 
παιδιά να πεθαίνουν 
από έλλειψη φαγητού 
και δεν το χωρούσε 
το μυαλό μου. Τότε 
αποφάσισα να 
συνεχίσω τις 
αποστολές με τους 
Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα. Ήθελα όσο 
υπάρχει ανάγκη, να 
μπορώ να βοηθάω 
βάζοντας κι εγώ ένα 
μικρό λιθαράκι». 

Σωκράτης 
Λέφας,
Συντονιστής 
προγράμματος,
10η αποστολή,
Θεσσαλονίκη

«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο 
εαυτός μας. Το πώς αντιμετωπίζουμε 
τη διαφορετικότητα, τη νοσταλγία για 
τους οικείους μας, το πώς βρίσκουμε 
ψυχολογική ισορροπία. Ο άνθρωπος 
μπορεί να ζήσει σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα, αρκεί βέβαια να το 
πιστέψει. Προσωπικά, παίρνω πάντα 
μαζί μου την καλή μου διάθεση και 
τα πρόσωπα των αγαπημένων μου. 
Αυτά τα δύο κάνουν τη διαφορά στις 
δύσκολες στιγμές».

Νικόλαος Κοτσώνης,
Τεχνικός προγράμματος,
1η Αποστολή, Λίβανος

«Κάθε φορά που πάω σ’ ένα 
νοσοκομείο μας και βλέπω πόσες 
ανθρώπινες ζωές σώζουν οι 
γιατροί μας, αναρωτιέμαι τι θα 
γίνονταν αυτοί οι άνθρωποι αν δεν 
ήταν εκεί οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. 
Αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη 
στήριξη της οικογένειάς μου και 
των φίλων μου που περνάνε μήνες 
χωρίς να με δουν αλλά 
ενθαρρύνουν την επιλογή μου».

Ειρήνη Τερεζάκη,
Οικονομική διαχειρίστρια,
3η αποστολή, Υεμένη

«Κάθε αποστολή είναι μια 
συμπυκνωμένη πραγματικότητα. 

Αυτό που ζούμε σε έξι μήνες 
αντιπροσωπεύει εμπειρίες πολλών 

χρόνων στην “κανονική” ζωή. Η 
ικανοποίηση όταν βλέπεις έναν 

άνθρωπο που έχεις βοηθήσει να 
χαμογελά, είναι κάτι που σε 

γεμίζει τόσο πολύ και που 
δύσκολα περιγράφεται».

Βασίλης Τάκος, 
Συντονιστής πεδίου,

11η αποστολή, Μεξικό
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Με το βλέμμα στο μέλλον 

Οι άνθρωποι που θέλουν να υποστηρίξουν το 
έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα μπορούν να το 
κάνουν με μια δωρεά, μπορούν να διοργανώσουν 
μία εκδήλωση, μπορούν μέσα από μια σημαντι-
κή στιγμή της ζωής τους όπως ο γάμος τους και 
η βάφτιση των παιδιών τους. Υπάρχουν όμως και 
δεκάδες άλλοι που, με το βλέμμα στραμμένο στο 
μέλλον, επιλέγουν να αφήσουν στους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα ένα κληροδότημα. 

Συμπεριλαμβάνοντας τους Γιατρούς Χωρίς Σύ-
νορα στη διαθήκη τους, μας βοηθούν έμπρα-
κτα να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις προ-
κλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Το 
κληροδότημά τους μας βοηθά να συνεχίσουμε 
να σώζουμε ζωές παρέχοντας ιατρική βοήθεια, 
σε ανθρώπους που συχνά δεν έχουν άλλη ελπί-
δα, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 

Σε μια τέτοια σπουδαία χειρονομία προέβη πριν 
από μερικά χρόνια ο αείμνηστος Ζυλ Ντασέν 
και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είμαστε ευγνώμο-
νες για την απόφασή του να υποστηρίξει τα προ-
γράμματά μας με αυτόν τον τρόπο και να αφήσει 
το αποτύπωμά του στη δράση μας ακόμα και 
μετά τον θάνατό του. 
Η στενή φίλη και συνεργάτιδα του Ζυλ Ντασέν, 
Μανουέλα Παυλίδου, μοιράζεται μαζί μας τη 
δική της εκδοχή για αυτή του την απόφαση:  

«H τελευταία επιθυμία του Ζυλ Ντασέν να συ-
μπεριλάβει τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στη δι-
αθήκη του, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο 
το έργο τους, εμένα προσωπικά μου έδειξε στην 
πράξη το πόσο κοντά μπορούμε να βρεθούμε σε 
όσους μας έχουν πραγματικά ανάγκη. 

Κρίνοντας από τα μηνύματα που λάβαμε, ο κόσμος 
συγκινήθηκε και εκτίμησε πολύ αυτή την απόφαση. 
Γίναμε αποδέκτες μιας πολύ θετικής ανταπόκρισης 
από την πλευρά των πολιτών γι’ αυτή την τρυφερή 
και ιδιαίτερη κίνηση του Ντασέν. Εξάλλου, η τε-
λευταία πράξη ενός ανθρώπου σηματοδοτεί πολλά 
πράγματα και έχει μια ιδιαίτερη ισχύ και σημασία 
σε σχέση με τις υπόλοιπες της καθημερινότητάς 
του.  

Ο Ντασέν μάς έδειξε ότι υπάρχει πάντα τρόπος 
να στηρίξουμε όσα πιστεύουμε και αγαπάμε 
ακόμη και όταν φεύγουμε από κοντά τους.»

Εάν επιθυμείτε να αφήσετε στους Γιατρούς Χω-
ρίς Σύνορα ένα κληροδότημα και χρειάζεστε 
περισσότερες πληροφορίες, όπως και για τον 
αντίκτυπο που έχει μια τέτοια επιλογή στις ζωές 
των ασθενών μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
μαζί μας στο 210 5200 500 (εσωτ. 105).

O TAKIS στο Zonars για
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Στις 3 Απριλίου το Zonars
καλωσόρισε τον διεθνούς
φήμης καλλιτέχνη Takis,
που θέλοντας να στηρίξει
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα,
πραγματοποίησε μια δωρεά
μοναδικών έργων
εμπνευσμένων από τη
σειρά του “Μαγνητικοί
Τοίχοι - 4η Διάσταση”.

Στo κάλεσμα ανταποκρίθηκαν οι προσκεκλημένοι 
του Zonars, καθώς και άνθρωποι της τέχνης που 
έδωσαν το δυναμικό παρών στα εγκαίνια αυτής της 
σημαντικής έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τα 
μέσα Σεπτεμβρίου.

Ευχαριστούμε θερμά το Zonars και το Panas Group 
για τη φιλοξενία της έκθεσης, τον Νίκο Σταθούλη 
για την πρωτοβουλία του να διοργανωθεί η έκθεση 
στον χώρο αυτό και τον Μάξιμο Στεργίου για την 
επιμέλειά της.
Επιπλέον, ευχαριστούμε πολύ την εταιρία “Καραβίας 
Μεσίτες και Σύμβουλοι Ασφαλίσεων Α.Ε.” για τη δωρε-
άν ασφάλιση των έργων κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

                                    Δρομείς Χωρίς            
                                  Σύνορα στον 6ο 
                                   Ημιμαραθώνιο 
                                         της Αθήνας

Την Κυριακή 19 Μαρτί-
ου, 142 δρομείς όλων 
των ηλικιών έτρεξαν με 
τα χρώματα της ομάδας 
μας στον 6ο Ημιμαρα-
θώνιο της Αθήνας.
Σε μια ημέρα με ιδιαίτε-

ρη συμβολική σημασία, λίγο πριν τη συμπλήρωση ενός 
έτους από τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυ-
γικό, οι Δρομείς Χωρίς Σύνορα αγωνίστηκαν για το δι-
καίωμα των προσφύγων στην ασφάλεια, την αξιοπρέ-
πεια, την ιατρική περίθαλψη.

Ευχαριστούμε:
/ Τους δρομείς μας που βρίσκονται σταθερά στο 
πλευρό μας
/ Τον ΣΕΓΑΣ και τον ΟΠΑΝΔΑ για την ευγενική τους 
φιλοξενία στη διοργάνωση
/ Την DPS Management Consultants για τη δωρεά της

Face to face στο The Mall Athens

Η ομάδα face-to-face των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
βρέθηκε την περίοδο των Χριστουγέννων στο The 
Mall Athens. Οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου 
ενημερώθηκαν για τις αποστολές μας, έγραψαν την 
ευχή τους στον πίνακα ευχών και ενίσχυσαν οικονο-
μικά τα προγράμματά μας σε όλο τον κόσμο.

Ευχαριστούμε θερμά το The Mall Athens για την 
πολύτιμη φιλοξενία και υποστήριξή του καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παρουσίας μας.  

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος
στηρίζει σταθερά
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Ο σπουδαίος ηθοποιός και σταθερός υποστηρικτής 
του έργου μας, αφιέρωσε τις παραστάσεις του Ια-
νουαρίου από το έργο «Τα τελευταία Φεγγάρια» στο 
Θέατρο Άλμα, στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Τον 
ευχαριστούμε θερμά που με κάθε ευκαιρία αποδει-
κνύει την αλληλεγγύη του προς τους συνανθρώπους 
μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, αποτελώντας 
ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους εμάς. 

τα νέα μας
Υπό τους ήχους των χριστουγεννιάτικων μελωδιών 
του ensemble Opus Arte, το κοινό είχε την ευκαιρία 
να γνωρίσει και να υποστηρίξει το έργο των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα σε εκδήλωση την οποία διοργάνωσε η 
Δομνίκη Παπαθανασίου και η Concerts & More στο 
Ecali Club. 

Ευχαριστούμε πολύ τη Δομνίκη Παπαθανασίου και 
την Concerts & More για τη διοργάνωση, το Ecali 
Club για τη φιλοξενία, όσους υποστήριξαν την εκ-
δήλωση και όσους ήταν εκεί για να γνωρίσουν τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και τη δράση μας.

Ευχαριστούμε

Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που στο πλαίσιο της ανοιχτής επικοινωνίας που αναπτύσσουμε μαζί σας, 
ανταποκριθήκατε στη δειγματοληπτική έρευνα που κάναμε μέσα από το Περιοδικό 93 και απαντήσατε στο 
ερωτηματολόγιό μας. Οι απαντήσεις σας μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι.

Jazzy Christmas Tea για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
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Γενική Συνέλευση 2017

Στις 19 & 20 Μάϊου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συ-
νέλευση για το 2017. 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Χρήστος Χρήστου, Πρόεδρος
Ελένη Κάκαλου, Αντιπρόεδρος 
Μαρία Πασχούλα, Γενική Γραμματέας
Ξενοφών Κάππας, Ταμίας
Κωνσταντίνος Ντάνης, Μέλος
Wilhelmus Joannes de Graaf, Συνδεόμενο Μέλος
Κωνσταντίνος Μοσχοχωρίτης, Συνδεόμενο Μέλος

Ένα μεγάλο ευχαριστώ

/ Στα ιδρύματα: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και Ίδρυμα 
Α.Γ. Λεβέντη για την πολύ σημαντική υποστήριξη των 
προγραμμάτων μας στην Ελλάδα 

/ Στην εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π., μεγάλη 
εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλά-
δα, η οποία κάλυψε πλήρως τα έξοδα αγοράς ειδικού 
οχήματος και μετασκευής του σε Κινητή Ιατρική Μονά-
δα, για τις ανάγκες των ασθενών μας στην Ελλάδα
 

/ Στην εταιρία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στον Όμιλο Εταιριών 
Goldair για την έμπρακτη υποστήριξη της δράσης 
μας στην Ελλάδα και σε όλο το κόσμο

/ Στην AEGEAN για τη σημαντική συνεισφορά της με 
τη χορηγία εισιτήριων για τις ανάγκες μετακίνησης 
των εργαζομένων μας στο πλαίσιο υλοποίησης των 
προγραμμάτων μας στην Ελλάδα

/ Στην εταιρία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και στον Όμιλο 
Alpha Bank για τη μακροχρόνια στήριξη και παρου-
σία τους στο πλευρό μας

/ Στις εταιρίες MTN Cyprus, INTERAMERICAN, Πλα-
στικά Θράκης ΑΒΕΕ, Diana Shipping Services S.A. 
για την πολύ σημαντική υποστήριξη των ασθενών 
μας σε όλο τον κόσμο

/ Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Documenta 14 
και στην κα Μελίνα Σπαθάρη για την αφιέρωση εκδή-
λωσης στο έργο μας

/ Στα έντυπα: Εφημερίδα Συντακτών, Lifo, Το Ποντίκι, 
Αυγή, Free Sunday, Athens Voice, Καθημερινή, Αθη-
νόραμα, SportDay, 4ΤΡΟΧΟΙ, 7ΜΕΡΕΣ TV, Τηλέραμα, 
Ασφαλιστική Αγορά για τη δωρεάν φιλοξενία των κα-
ταχωρήσεων μας

/ Στη Think Digital και τις ιστοσελί-
δες: doctv.gr, naftemporiki.gr, 
news247.gr, efsyn.gr, tvxs.gr, 
culturenow.gr, skroutz.gr, in2life.
gr, cnn.gr, thetoc.gr, sport24.gr, autotriti.gr, findbiz.
gr  για τη φιλοξενία των banner μας

/ Στη Heather Durham και στο Suppers for Syria, 
στην κα Παρασκευή Τσουκνίδα και στο Ιδιωτικό Πο-
λυιατρείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» για τις δωρεές 
τους για τη Συρία

/ Στο Center Gym για την ενίσχυσή μας μέσω bazaar

/ Στο Hatha Yoga & Pilates Studio, στην κα Τέτα Μα-
ρίνου, για την πρωτοβουλία οργάνωσης εκδηλώσεων 
για την ενίσχυσή μας 

/ Στο Tango Unchained Festival, στο Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης, στη Photovision για την ευγενική 
φιλοξενία μας στις εκδηλώσεις τους. Ένα ιδιαίτερο 
ευχαριστώ στον Γιάννη Μπεχράκη

/ Στην Εθνική Ασφαλιστική για τη δωρεάν ασφάλιση 
των έργων τέχνης που έχει δωρίσει στους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης Takis

/ Στα σχολεία: 2o Λύκειο Χαϊδαρίου, 1ο Λύκειο Λευ-
κάδας, Φροντιστήριο Plus    

/ Στις οικογένειες των: Λίζας Ανδρέου, Παρασκευής 
Νοτοπούλου, Δημητρίου Γκίκα, Πέτρου Κολλάρου, 
Παναγιώτη Χάκαλη, Γιώργου Ιωάννου, Ιωάννη Κυζι-
ρόπουλου, Σπυρίδωνα Τσινιά, Μαγδαληνής Δούκα, 
Ειρήνης Γιαννουκάκη, Ιωάννη Τσορμπατσίδη, Μιχά-
λη Δαργάκη, Μαρίας Βανδαράκη, Πέτρου Ξαπλαντέ-
ρη, Αρετής Λαγάνη, Ευανθίας Βασιλείου, οι οποίες 
τη δύσκολη ώρα της απώλειας των δικών τους αν-
θρώπων ζήτησαν, αντί στεφάνων, οι δωρεές να δια-
τεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

τα νέα μας σας χρειαζόμαστε 
δίπλα μας

ΕτΑΙΡΙΕΣ ΥπΟΣτηΡΙκτΕΣ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιδιώκουμε τη 

συνεργασία με εταιρίες, 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 
εταιρίας 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. 106).

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. 105).

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι 
κάνουν μία δωρεά εις μνήμην κάποιου 

αγαπημένου τους προσώπου

ΣτΑΘΕΡΟΣ ΥπΟΣτηΡΙκτηΣ
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 σταθερή 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 ή χρεωστικής 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.  
Για να γίνετε Σταθερός Υποστηρικτής μπείτε 
στο 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/donation
• 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.
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