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

Το πρώτο εξάμηνο του 2016 μάς έφερε αντιμέτωπους με δύο μεγάλες προ-
κλήσεις. 
Οι επιθέσεις σε δομές υγείας που υποστηρίζουμε σε εμπόλεμες ζώνες, 
όπως η Κεντροαφρικάνικη Δημοκρατία, το Ν. Σουδάν, η Συρία, η Υεμέ-
νη, συνεχίστηκαν. Άμαχος πληθυσμός, ιατρικό προσωπικό και ασθενείς 
μας χάνουν τη ζωή τους ενώ εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας 
δεν έχουν πια πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
δεν θα πάψουμε να καταδικάζουμε αυτή την απαράδεκτη και παράνομη, 
σύμφωνα με το ανθρωπιστικό δίκαιο, πρακτική και να υπενθυμίζουμε 
ότι και ο πόλεμος έχει κανόνες!
Πρόσφυγες συνέχισαν να καταφτάνουν στην Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας, 
τους πρώτους μήνες του 2016. Παρ’ όλες τις εκκλήσεις μας για νόμιμη και 
ασφαλή δίοδο, συνεχίσαμε να θρηνούμε συνανθρώπους μας που χάνο-
νταν στη θάλασσα –στην πλειοψηφία τους μικρά παιδιά. Οι άνθρωποι που 
τα κατάφεραν βρέθηκαν αντιμέτωποι με το κρύο, τα κλειστά σύνορα, τους 
στρατιώτες και τη βία και στη συνέχεια με την απελπισία στην Ειδομένη 
και σε καταυλισμούς όπου έπρεπε να διαβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εμβολιάσαμε περισσότερα από 3.000 παιδιά στην 
Ειδομένη σε μια προσπάθεια να τα προστατέψουμε από ασθένειες, ενώ 
αναπροσαρμόζουμε τις ιατρικές υπηρεσίες μας και την ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη που προσφέρουμε ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες 
όπως διαμορφώνονται τώρα. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας να λύσει το δικό της πρόβλημα, 
αποφάσισε να εξαγοράσει την ευθύνη της να συνεχίσει να δέχεται πρό-
σφυγες, μεταφέροντας την ευθύνη στην Τουρκία, καταστρατηγώντας 
έτσι το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας των ανθρώπων που το έχουν 
ανάγκη.
Κάπως έτσι θα διδαχτούν τα παιδιά των παιδιών μας τις μελανές σελίδες 
της σύγχρονης ιστορίας μας που ενώ έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εκτο-
πισμένων ανθρώπων από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσως να καταλήξει 
να μην έχει πρόσφυγες… Την ίδια στιγμή 100.000 άνθρωποι είναι εγκλω-
βισμένοι στη Συρία, στα σύνορα με την Τουρκία, ενώ οι βομβαρδισμοί 
στη Συρία συνεχίζονται. 
Η ελληνική κοινωνία έδειξε κατά την περίοδο αυτή την έμπρακτη συ-
μπαράστασή της, με όποιο τρόπο μπορούσε. Και είναι αυτό που μας δί-
νει τη δύναμη να συνεχίζουμε. 

Σας ευχαριστούμε πολύ που μένετε 
στο πλευρό των συνανθρώπων μας

που μας έχουν ανάγκη!

Αγαπητοί 
υποστηρικτές 
των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα,

3/ Με μια ματιά
4/ Επείγον

Ειδομένη: Από την «Ωραία Πύλη» στο τέλος της ελπίδας 

7/ Σε πρώτο πρόσωπο
Βανέσα Ρεντγκρέιβ, ηθοποιός και ακτιβίστρια  

8/ Ημερολόγιο αποστολής
Σημειώσεις από τη Χριστίνα Ψαρρά,

Συντονίστρια Προγράμματος των Επιχειρήσεων
Διάσωσης στη Λέσβο 

10/ Προσφυγική κρίση
Απαντήσεις σε 5 καίρια ερωτήματα 

12/ Εικόνες που μιλάνε
Με τον φακό του Γιάννη Μπεχράκη

14/ Συμβαίνει στον κόσμο
Σύγχρονες κρίσεις του πλανήτη 

16/ Συρία
Ο πόλεμος στοχεύει τους αμάχους 

18/ Οικονομικός απολογισμός 2015 

20/ Τα νέα μας
Ειδήσεις και δράσεις επικοινωνίας

22/ Σε αποστολή
Χριστίνα Παπαγεωργίου, Συντονίστρια Προγράμματος 

23/ Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας

Ποιοι είμαστε
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) είναι μια δι-
εθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει ια-
τρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική 
περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρού-
σεων. Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από 
φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση 
του ανθρώπινου πόνου αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ-
μης για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται στον πλανήτη. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από ομάδα γιατρών και δη-
μοσιογράφων και σήμερα λειτουργούν 21 τμήματα σε ισάριθμες χώρες. 
Περισσότεροι από 32.500 γιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί ψυχικής υγείας, 
τεχνικοί και οικονομικοί διαχειριστές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
σε προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, σε περισσότε-
ρες από 65 χώρες.
Το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκε το 1990. Από 
την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, μέλη του έχουν συμμετάσχει σε αποστο-
λές 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 93
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, Χάρρις Γαζή, 
Ασπασία Κάκαρη, Αλέξανδρος Μακρυγιάννης, 
Βίκυ Μαρκολέφα, Γιάννης Μπεχράκης, 
Λουίζα Ξανθοπούλου, Μαριέττα Προβοπούλου, 
Δημήτρης Ρουμπής, Χριστίνα Σαρρή, 
Εύα Στεφανάκη, Φανή Χαραλαμπίδη, 
Χριστίνα Ψαρρά

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, Αγγελική Παναγάκου

Διεύθυνση Οικονομικών
Εύα Στεφανάκη

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Νατάσα Χατζίρη

Διεύθυνση Προγραμμάτων
Απόστολος Βεΐζης

Γραμματεία
Αθηνά Ναδάλη

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 31.500 αντίτυπα.

Για λόγους κόστους, το περιοδικό 
τυπώνεται σε ένα από τα πιο οικονομικά 
χαρτιά της αγοράς. 
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Από τις αρχές του 2015 χιλιάδες άνθρωποι από εμπό-
λεμες ζώνες άρχισαν να αναζητούν καταφύγιο στην 
Ευρώπη, περνώντας από την Ελλάδα. Διανύοντας αμέ-
τρητα χιλιόμετρα, επιχειρούσαν ένα μακρύ ταξίδι προς 
τη Δυτική Ευρώπη μέσω της λεγόμενης «Βαλκανικής 
Οδού». Αφετηρία τους, το μικρό χωριό της Ειδομένης 
στα σύνορα της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ. 

Από τον Μάρτιο της περασμένης χρονιάς, οι Γιατροί Χω-
ρίς Σύνορα ξεκινήσαμε να υποστηρίζουμε τους ανθρώ-
πους που έφταναν στην Ειδομένη. Ήμασταν η πρώτη 
οργάνωση μαζί με ορισμένους τοπικούς εθελοντές 
που τους παρείχαμε ιατρική βοήθεια και ψυχολο-
γική υποστήριξη και τους μοιράζαμε είδη πρώτης 
ανάγκης όπως τρόφιμα, κουβέρτες, είδη προσωπικής 
φροντίδας, ακόμα και ξύλα για να αντιμετωπίσουν το 
βαρύ κρύο όλοι εκείνοι που αναγκάζονταν να διανυκτε-
ρεύσουν στο ύπαιθρο. Συνολικά, οι ιατρικές μας ομά-
δες περιέθαλψαν περισσότερους από 38.000 ανθρώ-
πους στην ευρύτερη περιοχή του Πολυκάστρου. 

Τον Σεπτέμβριο του 2015, βλέποντας ότι ο αριθμός 
των ανθρώπων που διασχίζουν την περιοχή αυξάνε-
ται σημαντικά και οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνο-
νται, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δημιουργήσαμε έναν 
προσωρινό καταυλισμό διέλευσης κοντά στα σύνορα 
με την ΠΓΔΜ, ώστε να παρέχουμε βασικές υπηρεσίες 
στους πρόσφυγες που συνέχιζαν το δύσκολο ταξίδι 
τους προς την Ευρώπη. Ο καταυλισμός είχε αρχική 
δυναμική 1.500 ατόμων και παρείχε πρόσβαση σε 
ιατρικές υπηρεσίες, εγκαταστάσεις υγιεινής, πόσιμο 
νερό, τροφή και στέγαση σε θερμαινόμενες αδιάβρο-
χες σκηνές. Μέσα σε λίγους μόλις μήνες η δυναμική 
του καταυλισμού διπλασιάστηκε και τον Μάρτιο του 
2016, μπορούσε να φιλοξενήσει περισσότερους από 
3.000 ανθρώπους. Παρόλα αυτά, κατά διαστήματα, οι 
άνθρωποι που έφταναν ήταν τόσοι πολλοί που χιλιά-
δες από αυτούς αναγκάζονταν να μείνουν σε σκηνές 
στο ύπαιθρο, εκτεθειμένοι στο κρύο και τις πολύ κα-
κές καιρικές συνθήκες. 

Η υπογραφή της απάνθρωπης συμφωνίας μετα-
ξύ ΕΕ-Τουρκίας στα μέσα Μαρτίου 2016 σήμανε το 
κλείσιμο της Βαλκανικής Οδού και το σφράγισμα 
της «Ωραίας Πύλης». Σήμαινε ότι 55.000 άνθρωποι 
είχαν πλέον εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. 

Στην ευρύτερη περιοχή της Ειδομένης, ακόμα και 
στα πρατήρια καυσίμων, διέμεναν για μήνες μέχρι 
και 20.000 πρόσφυγες. Παρά τις υπερπροσπάθειες 
των οργανώσεων, που όλο αυτό το χρονικό διάστημα 
ήταν οι μόνες που στάθηκαν στο πλευρό των προ-
σφύγων, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολλές φορές 
άθλιες. Συχνά η απελπισία από τη μία πλευρά και η 
αστυνομική βία της ΠΓΔΜ από την άλλη, προκαλού-
σαν εντάσεις με εκατοντάδες τραυματίες. 

Στο τέλος Μαΐου 2016 η Ειδομένη βγήκε από το χάρ-
τη της προσφυγικής διαδρομής. Οι αρχές εκκένωσαν 
τον άτυπο καταυλισμό και οι άνθρωποι μεταφέρθη-
καν στο «άγνωστο» καθώς μέχρι και τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές πολύ λίγες πληροφορίες 
γνωρίζουμε για τους νέους χώρους φιλοξενίας. 

Οι εικόνες που δεν θα ξεχάσουμε
Η Ειδομένη, για όλο το διάστημα που αποτελούσε 
την πύλη της Ελλάδας στην Ευρώπη, λειτουργούσε 
ως καθρέφτης όλων των εξελίξεων που σχετίζονταν 
με το προσφυγικό. Κάθε φορά που μια βόμβα έπε-
φτε στη Συρία, κάθε φορά που η Ευρώπη άλλαζε 
την πολιτική της, κάθε φορά που μια χώρα ύψωνε 
φράχτες κι έκλεινε τα σύνορά της, βλέπαμε τις άμε-
σες επιπτώσεις στους ταλαιπωρημένους ανθρώπους 
στην Ειδομένη. Εικόνες που μας συγκλόνισαν και  
δύσκολα θα αφήσουμε πίσω.

Όπως τις οικογένειες που είδαμε να περπατούν στο πλάι 
του δρόμου με τα υπάρχοντά τους σε τσάντες, κουβα 

επείγον

Μέχρι πριν από ένα χρόνο σχεδόν κανείς δεν είχε ακούσει για την Ειδομένη. Ένα χωριό 120 ανθρώπων, 50 
χιλιόμετρα από το Κιλκίς και 30 μέτρα από τα σύνορα με την ΠΓΔΜ. Το περασμένο καλοκαίρι όμως η Ειδομένη 
μπήκε για τα καλά στο χάρτη της προσφυγικής διαδρομής. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέ-
ρασαν από κει αναζητώντας προστασία και μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Ήταν το διάστημα που η συρμά-
τινη πόρτα της συνοριακής γραμμής αποτελούσε την «Ωραία Πύλη» για χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους. 
Στη συνέχεια, τα σύνορα έκλεισαν και 15.000 -20.000 έμειναν εκεί εγκλωβισμένοι για μήνες. Συνέχισαν να 
ελπίζουν όμως ότι «αύριο θα ανοίξουν τα σύνορα» μέχρι τον Μάιο του 2016 που η Ειδομένη εκκενώθηκε. 

Από την «Ωραία Πύλη»
στο τέλος της ελπίδας

Βίκυ Μαρκολέφα/
Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Αποστολής για τους πρόσφυγες
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Χιλιάδες άνθρωποι διέμεναν για μήνες στον άτυπο καταυλισμό της Ειδομένης.
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λώντας όλη την ελπίδα και τη δύναμη που χρειάζεται 
κανείς για να ξεφύγει από τον πόλεμο. Όπως τον φόβο 
που είδαμε στα μάτια των παιδιών. Δεν θα ξεχάσουμε 
ποτέ τον επτάχρονο Ιμπραήμ με το τραύμα στο κεφάλι 
που επέζησε από τη βόμβα που χτύπησε το σπίτι του 
στη Συρία και έφτασε στην Ελλάδα με μια βάρκα, μαζί 
με τη μητέρα και τα δύο αδέρφια του. Δεν θα ξεχάσου-
με ποτέ τους γονείς που έρχονταν νύχτα, μούσκεμα 
από τη βροχή, κρατώντας τα παιδιά στα χέρια, ψά-
χνοντας για μια σκηνή και μια κουβέρτα.

Θα μας στοιχειώνει για πάντα η εικόνα των τανκ από 
την άλλη πλευρά των συνόρων, ο ήχος των ελικοπτέ-
ρων που έκαναν χαμηλές πτήσεις πάνω από τις σκη-
νές και ο κρότος των χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, 
με τα οποία η Ευρώπη υποδέχτηκε τους πρόσφυγες 
το 2016. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την αποπνικτική 
μυρωδιά των δακρυγόνων σε έναν καταυλισμό για 
πρόσφυγες, γεμάτο με γυναίκες και παιδιά. 

Στην Ειδομένη είδαμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να 
γυρίζουν την πλάτη σε χιλιάδες αθώους. Είδαμε έγκυ-
ες γυναίκες να τρέχουν στην κλινική μας με πόνους 
και τρόμο στα μάτια. Μητέρες να νανουρίζουν τα 
παιδιά τους στο κρύο, ανάβοντας φωτιές με ό,τι μπο-
ρούσαν να βρουν. 

Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεχάσουμε τους ανθρώ-
πους εκείνους που στέκονταν για μέρες μπροστά 
στην κλειστή πόρτα, με τα χαρτιά στα χέρια και το 
βλέμμα καρφωμένο στα σύρματα. Εκατοντάδες νέ-
ους και νέες που έμεναν στο περιθώριο της ζωής για 
μήνες. Όπως τον 25χρονο Χουσάμ, φοιτητή νομικής 
από τη Συρία που ελπίζει να ολοκληρώσει κάποτε τις 
σπουδές του σε ένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης. 

Από την άλλη μεριά, είδαμε και εικόνες ελπίδας 
και αλληλεγγύης. Όταν, τον Μάιο, οι ιατρικές μας 
ομάδες εμβολίασαν χιλιάδες παιδιά ενάντια σε 
επικίνδυνες ασθένειες, είδαμε τη χαρά και την 
ανακούφιση στα πρόσωπά των γονιών τους, που 
ένιωθαν επιτέλους ότι τα παιδιά τους είναι προ-
στατευμένα. Είδαμε τους ψυχολόγους μας να κρα-
τάνε το χέρι σε ανθρώπους που υπέφεραν από κα-
τάθλιψη και να φροντίζουν παιδιά που στα όνειρά 
τους ζούσαν ξανά τον εφιάλτη του πολέμου.

Τέλος, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την εικόνα από τα 
απομεινάρια της εκκένωσης του καταυλισμού: μισο-
τελειωμένα γεύματα, αφημένα προσωπικά είδη και 
παιχνίδια που δεν πρόλαβαν να πάρουν μαζί τους οι 
πρόσφυγες. Οι μπουλντόζες είχαν σαρώσει τα πάντα. 
Κυρίως όμως είχαν σαρώσει τα όνειρα και την ελπί-
δα, θάβοντάς τα για πάντα δίπλα στην «Ωραία Πύλη».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίζουμε να υποστη-
ρίζουμε τους πρόσφυγες που παραμένουν εγκλω-
βισμένοι στην Ελλάδα. Στην προσπάθειά μας αυτή 
σας χρειαζόμαστε δίπλα μας.

σε πρώτο πρόσωπο

Επισκεφθήκατε το λιμάνι του Πειραιά. Πώς ήταν η εμπειρία αυτή;
Έχω περάσει πολύ χρόνο με τους πρόσφυγες. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι 
θα έβλεπα ανθρώπους να αντιμετωπίζονται με τέτοιον τρόπο. Οι κυβερ-
νήσεις ρίχνουν βόμβες χωρίς την παραμικρή σκέψη για αυτούς. Ο πόλε-
μος έχει καταστρέψει τα σπίτια και το μέλλον τους. 
Όταν ήρθα στην Ελλάδα ένιωσα ότι οι Έλληνες πολίτες ανταποκρίνονταν 
με την καρδιά τους και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν τους 
πρόσφυγες. Τους αντιμετώπισαν με ανθρωπιά.
Πολλοί πρόσφυγες προσπαθούν χρόνια να διαφύγουν από τον πόλεμο. 
Κάποιοι το κατάφεραν σε 15 ημέρες, άλλοι πέθαναν προσπαθώντας. Κα-
τηγορώ τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις γι’ αυτό, γιατί έπρεπε να τους είχαν 
διασφαλίσει νόμιμη και ασφαλή διέλευση. Υπάρχουν πολλοί νεκροί άν-
θρωποι και αυτό θα έπρεπε να βαραίνει τη συνείδηση της Ευρώπης…
Στη χώρα μου, στα τέλη της δεκαετίας του 30, οι Βρετανοί ήθελαν να  
ανοίξουν τα σπίτια τους, να βοηθήσουν τους Εβραίους πρόσφυγες αλλά 
η κυβέρνηση έλεγε «όχι, δεν μπορείτε...». Εκατομμύρια Εβραίοι πέθαναν 
γιατί η χώρα μου δεν τους χορηγούσε βίζα.
Στην Ελλάδα, μίλησα με πολλούς πρόσφυγες, με ευχαρίστησαν, τους είπα 
ότι λυπάμαι που δεν μπορώ να τους βοηθήσω περισσότερο. Θα μεταφέ-
ρω όμως τη φωνή τους στον υπόλοιπο κόσμο. 

Πείτε μας για την ταινία που ετοιμάζετε με θέμα την προσφυγική κρίση.
Η ταινία θα περιέχει αποσπάσματα από την κλασική λογοτεχνία τα οποία 
θα ερμηνεύουν ηθοποιοί (εγώ, η Έμα Τόμσον, ο Ραλφ Φάινς) και θέλει 
να μας θυμίσει ότι έχουν και οι καλλιτέχνες έναν ρόλο στην παροχή βο-
ήθειας. Νιώθουμε ανεπαρκείς αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις 
φωνές μας. Θα είναι ένα ρέκβιεμ αλλά κι ένας φόρος τιμής σε αυτούς 
που υποφέρουν και στα δεινά που έχουν υποστεί. Θα αφυπνίσει όλους όσοι 
θέλουν να βοηθήσουν.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό ζήτημα;
Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη μπορεί να φροντίσει τους πρόσφυγες, απλά 
δεν θέλει να το κάνει. Τα ΜΜΕ και οι πολιτικοί λένε διαρκώς «η μεγαλύ-
τερη προσφυγική κρίση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» πράγμα που 
ισχύει, αλλά λόγω των αποτυχιών της Ευρώπης έγινε ο πόλεμος! Σήμερα 
φτιάχνουν νόμους ώστε να είναι παράνομο να προσφέρουμε στέγη σε 
πρόσφυγες αν δεν έχουν 100 σφραγίδες στα χαρτιά τους. Ο Σίντλερ, από 
την ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ», θα ήταν λοιπόν σήμερα εγκληματίας. 
Ο Σίντλερ που έκλαψε σπαρακτικά γιατί δεν μπορούσε να σώσει άλλους 
χίλιους ανθρώπους. Και ένας γέρος Εβραίος του είπε «αν έχεις σώσει μια 
ζωή, έχεις σώσει την ανθρωπότητα».

Ο ρόλος της τέχνης οφείλει να είναι πιο «ακτιβίστικος» για θέματα 
όπως το προσφυγικό;
Όλοι μπορούν να βοηθήσουν. Εγώ το κάνω υποστηρίζοντας σπουδαίες ορ-
γανώσεις όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, φτιάχνοντας μια ταινία, μιλώντας 
σε ανθρώπους ή ακόμη και φέρνοντας μια οικογένεια να ζήσει μαζί μου, 
κάτι που μου απαγορεύει, βέβαια, η κυβέρνησή μου. Μπορώ να πάω στη 
Βουλή ή στις Βρυξέλλες και να τους πω πως καλύτερα να παραιτηθούν 
παρά να επιτρέπουν στον εαυτό τους να διαπράττει αυτή την κτηνωδία.
Γι’ αυτό λέω «Ντροπή σου, Ευρώπη». Καταπατούν ανθρώπινες αρχές και 
ζωές. Βλέπω τα μωρά και τους γονείς τους που προσπαθούν να τα προ-
στατεύσουν. Μακάρι να μπορούσα εγώ να τους προστατεύσω όλους.

Χάρρις Γαζή /
Υπεύθυνη Ανεύρεσης Πόρων

Βανέσα 
Ρεντγκρέιβ
«Η βοήθεια 
που προσφέρουν
οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα
μού δίνει ελπίδα»

Η σπουδαία ηθοποιός και 
ακτιβίστρια Βανέσα Ρεντγκρέιβ 
βρέθηκε φέτος δύο φορές 
στην Ελλάδα για να σταθεί 
στο πλευρό των προσφύγων. 
Επισκέφθηκε τα γραφεία των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην 
Αθήνα, την κλινική μας στον 
Ελαιώνα, και την Πύλη Ε1 
του Πειραιά.

*Ευχαριστούμε το Αθηναϊκό Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων και τη Μαρία 
Κουζινοπούλου για την παραχώρηση 
του υλικού από συνέντευξη της 
Βανέσα Ρεντγκρέιβ στα γραφεία των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Αθήνα.
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Η δράση των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
στην Ειδομένη
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Τον φετινό Μάιο πραγματοποιήσαμε 
τη μεγαλύτερη εκστρατεία εμβολιασμού 
σε ευρωπαϊκό έδαφος, εμβολιάζοντας 
περισσότερα από 3.000 παιδιά έναντι 
10 ασθενειών.

Οι ομάδες μας αριθμούσαν 260 άτομα 
προσωπικό.

Συνολικά περιθάλψαμε περισσότερους 
από 38.000 ανθρώπους στην ευρύτερη 
περιοχή του Πολυκάστρου.

To 2016 περιθάλψαμε περισσότερα 
από 30 παιδιά που τραυματίστηκαν 
από πλαστικές σφαίρες, εκτέθηκαν 
σε δακρυγόνα ή έπεσαν θύματα 
αστυνομικής βίας.
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«Με ρωτούν από το γραφείο πώς είναι τα πράγματα 
και εδώ και δέκα μέρες αποφεύγω να απαντήσω στα 
μηνύματά τους γιατί δεν ξέρω πώς να το περιγράψω», 
μου είπε μια μέρα ο Ραμόν, οδηγός των σκαφών μας, 
ένα απόγευμα ατενίζοντας τη θάλασσα στον Μόλυβο.

Αναρωτήθηκα πολλές φορές ποια ισορροπία πρέ-
πει να κρατήσουμε ανάμεσα στο συναίσθημα και τη 
μαρτυρία, τον θυμό και την ντροπή, ώστε να αποτυ-
πώσουμε την κατάσταση με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο, 
αλλά πολλές φορές η πραγματικότητα μάς ξεπερνά. 
Δεν ξέρω πώς μπορείς να περιγράψεις πως ένα αγόρι 
3,5 ετών πνίγηκε μέσα σε μια πλαστική βάρκα, πως 
αδυνατούσε να ανασάνει λόγω της ασφυξίας και 
του νερού που είχε γεμίσει τη βάρκα. Πώς είναι να 
βλέπεις την ιατρική ομάδα να αρνείται να δεχτεί το 
τέλος και να προσπαθεί να επαναφέρει το παιδί στη 
ζωή ακόμα και όταν όλα έχουν τελειώσει. Πώς είναι 
να οδηγείς το αυτοκίνητο από τη Σκάλα Συκαμιάς στη 
Μυτιλήνη με το νεκρό παιδί στο πίσω κάθισμα και να 
αναρωτιέσαι αν ζεις σε κάποιον εφιάλτη ή αν πράγ-
ματι το 2015 τα παιδιά πεθαίνουν μέσα σε πλαστικές 
βάρκες προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη.  
Το 30% των καταγεγραμμένων θανάτων προσφύ-
γων στη Μεσόγειο είναι παιδιά, 1 στα 5 από αυτά 
είναι μικρότερο των 2 ετών.  

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αρνούμενοι τη θέση του 
θεατή ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο του 2015 θαλάσσιες 

επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Λέσβο. Βα-
σικός σκοπός μας ήταν να μειώσουμε τον αριθμό 
των θανάτων στη θάλασσα. Η επείγουσα αποστο-
λή μας υλοποιήθηκε με την πολύτιμη βοήθεια της 
Greenpeace και αποτέλεσε μοντέλο παρέμβασης 
καθώς συνδύαζε τη δράση έρευνας και διάσωσης με 
χρήση φουσκωτών σκαφών, την ανάπτυξη συστημά-
των συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ ομάδων 
διάσωσης και ομάδων χερσαίας υποστήριξης και την 
24ωρη παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας στα 
σημεία αφίξεων, με ειδικές ομάδες και ασθενοφόρα.

Στις αρχές Οκτωβρίου 2015 κλήθηκα να βοηθή-
σω στο ξεκίνημα της αποστολής και λίγο αργότε-
ρα ανέλαβα τον ρόλο της γενικής συντονίστριας 
στην πιο απίθανη ομάδα που έχω βρεθεί ποτέ. Η 
μέρα μας ξεκινούσε κάθε ξημέρωμα στις 5.00 και η 
πρώτη βάρδια διαρκούσε 12 ώρες. Στις 5.00 το πρωί, 
λοιπόν, οι ομάδες διάσωσης έμπαιναν στα τέσσερα 
φουσκωτά σκάφη της Greenpeace και ξεκινούσαν 
από το λιμάνι του Μολύβου. Την ίδια στιγμή ξεκινού-
σε και η ομάδα των παρατηρητών και ασυρματιστών 
για τον λόφο όπου είχαμε σταθμεύσει το τροχόσπι-
τό μας που λειτουργούσε ως κέντρο συντονισμού 
για την αλλαγή της βραδινής βάρδιας. Το ίδιο και η 
ιατρική ομάδα των τριών ασθενοφόρων. 
Οι καταγεγραμμένες ώρες λειτουργίας των μηχανών 
των φουσκωτών αγγίζουν τις 1.000 και μεταφράζο-
νται σε 44 μέρες ασταμάτητης λειτουργίας. Η άθροι-

ημερολόγιο 
αποστολής

Χριστίνα Ψαρρά / 
Συντονίστρια Προγράμματος των Επιχειρήσεων Διάσωσης 

των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Λέσβο

ση όλων των ωρών παραμονής στη θάλασσα, διπλα-
σιάζει το νούμερο αυτό. 
Κατά τη διάρκεια των πέντε μηνών, οι ομάδες μας 
βοήθησαν 18.117 άτομα που βρίσκονταν σε κίνδυ-
νο στα νερά του Αιγαίου. 
Οι εθελοντές της Greenpeace έφτασαν τους 92, ανά-
μεσά τους εξαιρετικοί ναυτικοί που βοήθησαν να σω-
θούν αμέτρητες ζωές. Χωρίς αυτούς δεν ξέρω πως θα 
τα καταφέρναμε.

Σε μια από τις πρώτες διασώσεις οι ομάδες μας 
ανέσυραν από τη θάλασσα 80 πρόσφυγες. Στις ρυ-
μουλκήσεις δεν μπορούσαμε να δέσουμε το σκοινί 
στη βάρκα των προσφύγων γιατί οι βάρκες τους ήταν 
τόσο εύθραυστες που θα έσπαγαν και έτσι ζητούσα-

με από τους πιο δυνατούς να το κρατάνε. Όταν πλη-
σιάζαμε κοντά τους, εμείς τους χαμογελούσαμε 
και τους φωνάζαμε «μην φοβάστε», αυτοί μας 
φώναζαν «πάρτε τα παιδιά», οι μανάδες σήκωναν 
ψηλά τα μωρά για να τα πάρουμε και οι άνδρες 
έβγαζαν το νερό από τη βάρκα με τα χέρια τους. 
Κάποιες φορές η μεταφράστριά μας τους τραγου-
δούσε, για να τους καθησυχάσει, καθώς συνο-
δεύαμε τη βάρκα στην ακτή και όταν φτάναμε σε 
ασφαλές σημείο μάς χαιρετούσαν και μας έκαναν 
με τα χέρια τους το σήμα της ειρήνης.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής αυτής, όποιο μέ-
λος της ομάδας και να ρωτούσες πώς νιώθει θα σου 
απαντούσε: θυμό και ντροπή. Θυμό γιατί περπα-
τούσαμε στην ακτή και βρήκαμε το άψυχο σώμα 
ενός μωρού, ντροπή γιατί οι άνθρωποι σε ευχαρι-
στούσαν που δεν τους άφηνες να πνιγούν. 

Σήμερα, εγώ νιώθω και περήφανη που βρεθήκαμε 
εκεί, που δεν κλείσαμε τα μάτια. Για τους ανθρώ-
πους που χάθηκαν στο Αιγαίο, είμαι σίγουρη πως θα 
το ξανακάνουμε αν χρειαστεί.

«Νιώθω περήφανη
που δεν κλείσαμε τα μάτια 

σ’ αυτό που συμβαίνει»
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H κατάσταση παραμένει χαοτική στην Ελλάδα όπου περισσότεροι από 50.000 άν-
θρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες σε άτυ-
πους ή οργανωμένους καταυλισμούς και hotspot. Χιλιάδες από αυτούς, ανάμεσά 
τους και πολλά παιδιά, κρατούνται σε νησιά για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό 
των 25 ημερών -που ορίζεται ως μέγιστο διάστημα κράτησης από το σχετικό νο-
μοσχέδιο- σε χώρους ακατάλληλους, ενώ δεν έχουμε εικόνα για τους νέους κα-
ταυλισμούς που δημιουργήθηκαν μετά την εκκένωση της Ειδομένης.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αποφασίσαμε να αναστείλουμε όλες τις δραστηριότη-
τές μας στα hotspot αφότου η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας άλλαξε τον ίδιο τον σκοπό 
των κέντρων αυτών. Από κέντρα καταγραφής που έδιναν τη δυνατότητα στους 
ανθρώπους να φύγουν από τα νησιά και να βρουν προστασία σε κάποια χώρα 
της Ευρώπης, μετατράπηκαν σε προ-αναχωρησιακά κέντρα που προσφέρουν ανε-
παρκείς εγγυήσεις για τον σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων. Σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο, δεν θέλουμε να συμβάλλουμε στην υλοποίηση ενός πολιτικού 
σχεδίου που συνέλαβαν τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το οποίο υποσκάπτει το δικαί-
ωμα χορήγησης ασύλου και ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πρόσφυγες σε όλα τα άλλα προγράμματα 
εκτός των hotspot και να παρακολουθούμε την κατάσταση γύρω από αυτά ενώ 
παράλληλα επισημαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ελληνικές Αρχές τις 
άθλιες συνθήκες αυτού του εγκλεισμού και τους καλούμε να ανοίξουν άμεσα τα 
hotspot. 

Η συμφωνία έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα κάθε ατόμου να αναζητήσει άσυλο.
Πρόκειται για μία ιστορική παραίτηση της ΕΕ από την ευθύνη της απέναντι σε μία 
παγκόσμια μεταναστευτική κρίση και μεταθέτει την παροχή ασύλου σε μία τρίτη 
χώρα. Η Ευρώπη στέλνει το μήνυμα ότι οι χώρες μπορούν να εξαγοράσουν την 
υποχρέωσή τους για παροχή ασύλου. Εάν η λογική αυτής της συμφωνίας εφαρμο-
ζόταν από όλες τις χώρες, η έννοια του πρόσφυγα θα έπαυε να υφίσταται καθώς 
όλα τα θύματα συγκρούσεων θα παγιδεύονταν στις εμπόλεμες ζώνες χωρίς να μπο-
ρούν να φύγουν για να σωθούν. Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο.
Επίσης, η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας καταπατά την ανθρωπιστική αρχή της παροχής 
βοήθειας με βάση μόνο την ανάγκη, χωρίς πολιτικές δεσμεύσεις, και θέτει ως 

Προσφυγική κρίση/
Απαντήσεις σε 5 καίρια ερωτήματα

Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε σχέση  
με το προσφυγικό μετά τη συμφωνία ΕΕ–Τουρκίας, 
τι συμβαίνει με τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ 
και ποιος ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση 
αυτής της κρίσης;

Η Μαριέττα Προβοπούλου, 
Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, απαντά στα πιο καίρια 
ερωτήματα της επικαιρότητας.
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προϋπόθεση για τη βοήθεια, τη μεταφορά των ανθρώπων που υποφέρουν μακριά. 
Η ανθρωπιστική βοήθεια, όμως, πρέπει να διαχωρίζεται από την πολιτική συμ-
φωνία και να παρέχεται σε όσους τη χρειάζονται, όχι με βάση τον αριθμό των 
ανθρώπων που φτάνουν στην ΕΕ από την Τουρκία.
Η συμφωνία προβλέπει ότι οι άνθρωποι που φτάνουν στην Ελλάδα θα επιστρέφο-
νται στην Τουρκία. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζήσει δραματικές εμπειρίες κι έχουν 
διακινδυνεύσει τη ζωή τους αναζητώντας ασφάλεια. Το να επιστραφούν χωρίς να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ευπάθειες και οι ανάγκες τους για προστασία είναι 
εξαιρετικά αντιδεοντολογικό και απάνθρωπο. Πόσω μάλλον όταν επιστρέφουν σε 
μία χώρα η οποία φιλοξενεί ήδη περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν έχουμε δεχθεί ούτε ένα ευρώ από θεσμικούς πόρους 
για την ανταπόκρισή μας στο προσφυγικό. Το 2015 διαθέσαμε περισσότερα από 
31,5 εκατομμύρια ευρώ για τις σχετικές δράσεις μας στην Ευρώπη, ποσό που συ-
γκεντρώσαμε διεθνώς αποκλειστικά από ιδιωτικές δωρεές. Και γενικότερα όμως 
τα έσοδα του Ελληνικού Τμήματος στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ιδιωτικές 
δωρεές. Τα τελευταία χρόνια ιδίως, δεν υπήρξε καμία εισροή εσόδων από θεσμι-
κούς φορείς, προκειμένου να διασφαλίσουμε την πλήρη ανεξαρτησία μας. 

Η γενικευμένη και χωρίς διακρίσεις κριτική στις ΜΚΟ βλάπτει όλους εκείνους 
που προσπαθούν να βοηθήσουν. Είναι πολύ άδικο για λόγους αποπροσανατολι-
σμού να λοιδορούνται οι ΜΚΟ και οι τοπικές εθελοντικές πρωτοβουλίες, οι οποί-
ες είναι αυτές που καλύπτουν, από την αρχή της προσφυγικής κρίσης, τα κενά 
που αφήνει το ίδιο το κράτος. Συνεπώς είναι ευθύνη του κράτους να πλαισιώσει 
τις οργανώσεις και να υπερασπιστεί τον ρόλο και τη δράση τους, αντί να αφήνει 
υπόνοιες για παράνομες δραστηριότητες, όταν το ίδιο είναι ουσιαστικά απών. Οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα για παράδειγμα, μέσα σε έναν χρόνο περιθάλψαμε περισ-
σότερους από 55.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα, προσφέραμε ανθρωπιστική βοή-
θεια σε 88.000 και  μέσα σε 4 μήνες συμβάλαμε στη διάσωση 17.800 ανθρώπων 
που επιχειρούσαν το επικίνδυνο θαλάσσιο πέρασμα από την Τουρκία στην Ελλά-
δα. Δεν είμαι σίγουρη ότι χωρίς τη δική μας παρουσία οι άνθρωποι αυτοί θα είχαν 
λάβει τη βοήθεια που χρειάζονταν.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, επισκεφτείτε τη σελίδα: 
http://ec.europa.eu/greece/news/2016/20160404_symfonia_ee_tourkia_el.htm

Ποια είναι η κατάσταση 
στην Ελλάδα 

μετά την υπογραφή 
της συμφωνίας 

ΕΕ-Τουρκίας;

Γιατί οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα αποχώρησαν 

από τα hotspot 
στην Ελλάδα;

Γιατί θεωρείτε 
τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας,

κακή συμφωνία;

Γίνεται συχνά λόγος 
για τη χρηματοδότηση 

των ΜΚΟ για την 
αντιμετώπιση της 

προσφυγικής κρίσης. 
Ποιες είναι οι δικές σας 
πηγές χρηματοδότησης;

 

Γίνεται επίσης λόγος 
για τον ρόλο των ΜΚΟ 

στην αντιμετώπιση της 
προσφυγικής κρίσης. 

Τι έχετε να πείτε για την 
κριτική που δέχονται;

Σημείωση:
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Μετά τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας ολόκληρες οικογένειες κρατούνται για εβδομάδες 
στα hotspot. 
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εικόνες
που μιλάνε

Με τον φακό
του Γιάννη Μπεχράκη

Καθώς ο ήλιος ανατέλλει στην Κω, εκείνο το Αυγουστιάτικο πρωινό, η υπερφορτωμένη βάρκα  
με τους Σύρους πρόσφυγες αρχίζει μόλις να διακρίνεται στον ορίζοντα. Η μηχανή της βάρκας 
χαλάει στη μέση της διαδρομής και οι πρόσφυγες κάνουν απεγνωσμένα σινιάλα για να διασωθούν 
τελικά από σκάφος του Ελληνικού Λιμενικού. 

Ένας Σύρος πρόσφυγας φιλάει την κόρη του καθώς περπατάει μέσα στην καταιγίδα, στην περιοχή της Ειδο-
μένης, με προορισμό τα σύνορα με την ΠΓΔΜ. Το τοπίο είναι απόκοσμο. Βουβό. Η μαύρη σακούλα που 
χρησιμοποιεί για να προστατευτεί από τη βροχή έχει πέσει σαν μπέρτα στην πλάτη του, μετατρέποντάς τον 
σε έναν σύγχρονο υπερ-ήρωα.

Τέλη Σεπτεμβρίου 2015, στη Λέσβο. Πρόσφυγας από τη Συρία διακινδυνεύει τη ζωή του και των δύο 
παιδιών του προκειμένου να βρει την πολυπόθητη ασφάλεια στην Ευρώπη. Έστω και δύσκολα, είναι 
από τους τυχερούς που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν το επικίνδυνο θαλάσσιο πέρασμα.

Ένας από τους κορυφαίους φωτορεπόρτερ στον κόσμο
και διευθυντής του φωτογραφικού τμήματος
του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters

στην Ελλάδα και την Κύπρο, ο Γιάννης Μπεχράκης, έχει 
απαθανατίσει με τον φακό του κάποια

από τα σημαντικότερα πολιτικά, πολεμικά, αθλητικά
και κοινωνικά γεγονότα των τελευταίων 25 ετών.

Έχει τιμηθεί με δεκάδες διεθνείς διακρίσεις,
με πιο πρόσφατη, την απονομή του βραβείου Πούλιτζερ 

για την κάλυψη της προσφυγικής κρίσης.
Τον Απρίλιο, αφιέρωσε στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα 

εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
και διέθεσε τα έσοδα στις δράσεις

της οργάνωσης για την υποστήριξη των προσφύγων.
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Ελλάδα

Εκουαδόρ

Λίμνη Τσαντ

Ζάμπια

συμβαίνει 
στον κόσμο

Φανή Χαραλαμπίδη /
ασκούμενη, Τμήμα Επικοινωνίας

Ελλάδα
Το 2016 151.104 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν φτά-
σει στην Ελλάδα, 400 έχουν χάσει τη ζωή τους στο Αι-
γαίο ενώ, μετά το κλείσιμο των συνόρων, περισσότε-
ροι από 50.000  βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη χώρα, 
κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνο-
ρα υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους:

 Στη Λέσβο όπου σημειώθηκαν 88.203 αφίξεις, 
παρείχαμε προσωρινή στέγη και είδη πρώτης 
ανάγκης στους καταυλισμούς της Μόριας και 
του Καρά Τεπέ (από τη Μόρια, όπως και όλα τα 
hotspot, αποσυρθήκαμε μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας). Παρείχαμε ιατρική 
φροντίδα σε 9.667 ανθρώπους και ψυχολογική 
υποστήριξη σε 807 ανθρώπους

 Στην Κω και τη Λέρο πραγματοποιήσαμε 1.126 
και 1.993 ιατρικές συνεδρίες αντίστοιχα και πα-
ρείχαμε υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 141 αν-
θρώπους 

 Στη Σάμο και το Αγαθονήσι όπου σημειώθηκαν 
12.600 αφίξεις, παρείχαμε πρώτες βοήθειες, ια-
τρική φροντίδα και προσωρινή στέγη

 Στην Αθήνα πραγματοποιήσαμε 2.500 συνεδρίες 
για παροχή ιατρικής, ψυχιατρικής, ψυχολογικής, 
κοινωνικής και νομικής στήριξης σε 164 θύματα 
βασανιστηρίων. Παρέχουμε ιατρική φροντίδα και 
διανέμουμε είδη πρώτης ανάγκης στους πρό-
σφυγες που διαμένουν στον Πειραιά, τον Ελαιώ-
να και γύρω από την Πλατεία Βικτωρίας

 Στην Ειδομένη, μέχρι την εκκένωση του καταυ-
λισμού, πραγματοποιούσαμε περίπου 7.000 ια-
τρικές συνεδρίες τον μήνα ενώ παρείχαμε υπη-
ρεσίες ψυχικής υγείας σε 2.960 ανθρώπους

Εκουαδόρ
Η πιο καταστροφική σεισμική δόνηση των τελευ-
ταίων χρόνων στη χώρα, μεγέθους 7.8 ρίχτερ, ση-
μειώθηκε στις 16 Απριλίου και άφησε πίσω της 660 
νεκρούς και περισσότερους από 29.000 άστεγους. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα με 4 ομάδες  μείναμε για 
έναν μήνα στην περιοχή και προσφέραμε:

 είδη προσωπικής υγιεινής και πρώτης ανάγκης 
(νερό, σκηνές, κουβέρτες, στρώματα, μαγειρικά 
σκεύη) σε 500 οικογένειες 

 ιατρική φροντίδα στους πληγέντες και εκπαί-
δευση 5.000 εργαζομένων υγείας και εθελοντών 
που εργάζονται στους καταυλισμούς

 υπηρεσίες ψυχικής υγείας για την ψυχοκοινωνι-
κή αποκατάσταση των θυμάτων

Ζάμπια
Η επιδημία χολέρας που ξέσπασε στην πρωτεύου-
σα Λουζάκα τον Φεβρουάριο εξαπλώθηκε ταχύτητα 

Λίμνη Τσαντ
Στην περιοχή γύρω από τη λίμνη Τσάντ εξελίσσεται 
μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις της 
αφρικανικής ηπείρου με περισσότερους από 2,7 
εκατομμύρια εκτοπισμένους που προσπαθούν να 
ξεφύγουν από τις επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ και 
τις βίαιες στρατιωτικές επεμβάσεις. 1.223 εργαζό-
μενοι των Γιατρών Χωρίς Σύνορα προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε διάφορες χώρες:

 Στη Νιγηρία:
• παρακολουθούμε τις συνθήκες υγιεινής σε 15 

καταυλισμούς με περίπου 100.000 εσωτερικά 
εκτοπισμένους

• εφοδιάζουμε καθημερινά τους καταυλισμούς 
με 240.000 λίτρα νερού

• αντιμετωπίζουμε τον υποσιτισμό και την ελονοσία
• έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες από 

4.000 ιατρικές συνεδρίες
 Στο Καμερούν:

• πραγματοποιήσαμε 6.861 ιατρικές συνεδρίες 
τους δύο πρώτους μήνες του 2016

• παρέχουμε περίπου το 55% του νερού σε καταυ-
λισμό όπου ζουν 55.000 άνθρωποι καθώς και 
υπηρεσίες υγιεινής

• παρέχουμε παιδιατρική φροντίδα, επισιτιστική 
και χειρουργική υποστήριξη σε περιφερειακά 
νοσοκομεία

 Στο Τσάντ:
• πραγματοποιήσαμε 6.980 ιατρικές συνεδρίες 

και 136 συνεδρίες ψυχικής υγείας μόνο τον Φε-
βρουάριο

• διανείμαμε είδη πρώτης ανάγκης (μουσαμάδες, 
κουνουπιέρες, σαπούνι, πετσέτες, κουβέρτες) 
σε περίπου 2.600 ανθρώπους

• διανείμαμε κιτ εξυγίανσης νερού σε 500 οικο-
γένειες

• παρέχουμε μαιευτική και παιδιατρική φροντίδα 
σε περιφερειακά νοσοκομεία 

 Στον Νίγηρα:
• εμβολιάσαμε κατά της ιλαράς και της χολέρας 

περισσότερους από 79.000 ανθρώπους
• μεριμνούμε για νερό και αποχέτευση σε καταυ-

λισμούς 42.000 εκτοπισμένων
• υποστηρίζουμε το κύριο μαιευτικό και παιδια-

τρικό κέντρο υγείας

στους πυκνοκατοικημένους καταυλισμούς όπου 
ζουν περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγεί-
ας της χώρας και άλλους οργανισμούς: 

 πραγματοποιήσαμε τη μεγαλύτερη εκστρατεία 
εμβολιασμού κατά της χολέρας, εμβολιάζοντας 
578.000 ανθρώπους σε 39 σημεία της πρωτεύ-
ουσας. Στην τεράστια αυτή προσπάθεια συμμε-
τείχαν 8 μέλη του προσωπικού των Γιατρών Χω-
ρίς Σύνορα, 19 άτομα από το Υπουργείο Υγείας 
της χώρας και 1.135 εθελοντές από την τοπική 
κοινότητα.
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Σε μια έκθεση που οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δημοσι-
εύσαμε τον Απρίλιο, περιγράφουμε λεπτομερώς τον 
απολογισμό του πολέμου όσον αφορά τους αμάχους 
και τις ιατρικές δομές, με βάση στοιχεία από 70 νο-
σοκομεία και κλινικές που υποστηρίζουμε στη βο-
ρειοδυτική, τη δυτική και την κεντρική Συρία. Συνο-
λικά, το 2015, καταγράφηκαν στις ιατρικές  δομές 
154.647 τραυματίες πολέμου και 7.009 νεκροί, με 
τις γυναίκες και τα παιδιά να αντιπροσωπεύουν 
το 30-40% των θυμάτων. «Η έκθεση βασίζεται μόνο 
στις ιατρικές εγκαταστάσεις που υποστηρίζονται 
από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Η πραγματικότητα 
είναι ότι ο συνολικός αριθμός των γυναικών και 
των παιδιών που σκοτώθηκαν και τραυματίστη-
καν στη Συρία, καθώς και ο συνολικός αριθμός 
των ιατρικών εγκαταστάσεων που δέχθηκαν επί-
θεση, είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερος», δήλωσε 
η Δρ Τζοάν Λιου, Διεθνής Πρόεδρος των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα. 

Στην ίδια έκθεση οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αποκαλύ-
πτουμε ότι 23 άνθρωποι, ιατρικό προσωπικό από τη 
Συρία, σκοτώθηκαν, 58 τραυματίστηκαν, ενώ 63 νο-
σοκομεία και κλινικές που υποστηρίζονται από την 
οργάνωση βομβαρδίστηκαν ή δέχθηκαν επίθεση σε 
94 διαφορετικές περιπτώσεις. Το 2016, τουλάχι-
στον 17 δομές υγείας έχουν βομβαρδιστεί στη 
χώρα, από τις οποίες οι 6 υποστηρίζονται από τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Μόνο σε μία επίθεση που 
πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, ένα νοσο-
κομείο που υποστηρίζουμε στην επαρχία Ιντλίμπ, 
καταστράφηκε από διαδοχικές αεροπορικές επι-
δρομές, με αποτέλεσμα το θάνατο 25 ανθρώπων, 
από τους οποίους οι 9 ήταν μέλη του προσωπικού. 
Σχεδόν δύο μήνες αργότερα, βομβαρδίστηκε ένα 
παιδιατρικό νοσοκομείο που υποστηρίζαμε στο Χα-
λέπι. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 50 άνθρωποι 

και ανάμεσά τους ένας από τους τελευταίους παιδι-
άτρους που είχαν απομείνει στην περιοχή. 

Το σύστημα Υγείας της Συρίας έχει πια καταρρεύ-
σει. Η πρόσβαση στη βασική ιατρική φροντίδα 
έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη λόγω έλλειψης 
προμηθειών και ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού 
ή εξαιτίας των επιθέσεων σε ιατρικές δομές. Από 
τους εκτιμώμενους 2.500 γιατρούς που εργάζονταν 
στο Χαλέπι όταν ξέσπασαν οι συγκρούσεις, αυτή τη 
στιγμή παραμένουν μερικές δεκάδες στα νοσοκομεία 
που εξακολουθούν να λειτουργούν στην πόλη. Οι 
υπόλοιποι εγκατέλειψαν την πόλη, εκτοπίστηκαν μέσα 
στη χώρα, έπεσαν θύματα απαγωγής ή σκοτώθηκαν. 

Οι επιπτώσεις στην υγεία, αποτελούν μέρος μόνο 
των σαρωτικών συνεπειών που έχει επιφέρει ο πό-
λεμος στη ζωή των ανθρώπων. Οι θάνατοι, οι τραυ-
ματισμοί και οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί είναι 
άνευ προηγουμένου. Οι νεκροί υπολογίζονται 
στους 220.000, 12.000.000 έχουν εγκαταλείψει τα 
σπίτια τους, 8.000.000 έχουν εκτοπιστεί μέσα 
στη Συρία, εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς βρί-
σκονται υπό πολιορκία και 4.000.000 έχουν γίνει 
πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες. Ολόκληρες 
γειτονιές έχουν κατεδαφιστεί και άλλες είναι 
χωρίς ηλεκτροδότηση και τρεχούμενο νερό. 

Πολλοί άνθρωποι που κατάφεραν να δραπετεύσουν 
από τη Συρία, είναι ανήμποροί να συνεχίσουν το τα-
ξίδι τους καθώς βρίσκονται εγκλωβισμένοι, αντιμέ-
τωποι με κλειστά σύνορα. 
Έξι χρόνια μετά την έναρξή της, η κρίση στη Συρία 
συνεχίζει να καταγράφεται ως η χειρότερη αν-
θρωπιστική κρίση στην πρόσφατη παγκόσμια 
ιστορία. 

Ο πόλεμος
στοχεύει
τους αμάχους

Συρία:

Μήτση Περσάνη / Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

Καθώς ο πόλεμος στη Συρία 
έχει εισέλθει στον έκτο χρόνο, 
οι γυναίκες και τα παιδιά 
πληρώνουν το πιο βαρύ τίμημα. 
Οι άμαχοι και οι κατοικημένες 
περιοχές εξακολουθούν
να πλήττονται από τις 
αιματηρές συγκρούσεις, 
είτε στοχευμένα είτε ως 
παράπλευρη απώλεια,
ενώ ιατρικό προσωπικό και 
εγκαταστάσεις υγείας,
αντί να προστατεύονται, 
αποτελούν στόχο.

Η δράση των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα για τη Συρία
και τους πρόσφυγες

Παρά τις τεράστιες ανάγκες, οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα αντιμετωπίζουμε μεγάλες  
δυσκολίες στην παροχή βοήθειας μέσα 
στη Συρία. Παρόλα αυτά, λειτουργούμε 
6 δομές υγείας στα βόρεια της χώρας 
και υποστηρίζουμε περισσότερες 
από 150 ιατρικές δομές. Παράλληλα 
προσφέρουμε ιατρική και ανθρωπιστική 
βοήθεια στους Σύρους πρόσφυγες 
που φιλοξενούνται στις γειτονικές 
χώρες και σε αυτούς που βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. 
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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 2015 αποτέλεσαν το 97,5% 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 2015 ήταν άλλη μια δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα. Πολιτι-
κή και οικονομική αστάθεια, capital controls και μια τεράστια 
πρόκληση σε σχέση με τη διαχείριση των χιλιάδων προσφύγων 
και μεταναστών που έφθαναν στη χώρα. Το γενικευμένο  αίσθημα 
ανασφάλειας δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει αρνητικά τα έσο-
δα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Την ίδια ωστόσο στιγμή, 
το μέγεθος των προβλημάτων  των προσφύγων ευαισθητοποίησε 
ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, γεγονός που οδήγησε στη στή-
ριξη της δράσης μας για τους πρόσφυγες και κατ’ επέκταση στην 
αύξηση των εσόδων. Παράλληλα, το 2015 συνεχίστηκαν οι προ-
σπάθειες για πιο αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών του 
Ελληνικού Τμήματος.

2015

*

*

Έσοδα 
Ελληνικού 
Τμήματος

Πηγές εσόδων

Έσοδα (σε ευρώ) 2015 %

Ιδιωτικοί πόροι 3.563.725 97,5

Θεσμικοί πόροι 0 0

Λοιπά έσοδα 90.265 2,5

Σύνολο 3.653.990 100

  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. Πε-
ριλαμβάνουν τις δαπάνες για το προσωπικό, για τη λει-
τουργία των γραφείων στις αποστολές, τις ιατρικές και 
επισιτιστικές δραστηριότητες, την τεχνική υποστήριξη 
και την υγιεινή, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
τις μεταφορές.  

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

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα επικοινωνίας και δραστηρι-
οτήτων ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στη δημο-
σιοποίηση των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών 
σε ανάγκη. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν 
εκδόσεις, εκθέσεις, εκστρατείες, κλπ., όπως για πα-
ράδειγμα την Εκστρατεία για την Πρόσβαση στα Βα-
σικά Φάρμακα, η οποία ασκεί πιέσεις για τη μείωση 
στις τιμές των φαρμάκων στις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες και την υπερνίκηση των εμποδίων στην πρόσβα-
ση στα απαραίτητα φάρμακα.    

  Έξοδα υποστήριξης

Ανεύρεση πόρων
Αντιπροσωπεύει τα έξοδα που σχετίζονται με δραστη-
ριότητες ανεύρεσης πόρων, όπως αποστολές εντύπων, 
τηλεοπτικές καμπάνιες, κλπ. Παρ’ ότι οι ενέργειες αυ-
τές έχουν αρκετά υψηλό κόστος, είναι απαραίτητες για-
τί με τα έσοδα που μας αποφέρουν χρηματοδοτούμε 
τα προγράμματά μας. Αυτό που θα μείωνε αυτές τις 
δαπάνες είναι η σταθερή εισροή εσόδων από δωρητές 
που μας υποστηρίζουν με πάγιο τρόπο. Καθώς το πο-
σοστό αυτών των δωρητών παραμένει αρκετά χαμηλό, 
αναγκαζόμαστε να διαθέτουμε χρήματα σε ενέργειες 
ανεύρεσης πόρων.

Διοίκηση και γενική διαχείριση
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα για τη διοίκηση και τη 
γενική διαχείριση της οργάνωσης, που διασφαλίζουν 
ότι τα πάντα λειτουργούν με αποτελεσματικότητα. Πε-
ριλαμβάνουν τα έξοδα της διοίκησης, του ανθρώπι-
νου δυναμικού, των οικονομικών υπηρεσιών και των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη σωματειακή 
ζωή της οργάνωσης.   

οικονομικός
απολογισμός

2015

Έξοδα (σε ευρώ) 2015 %

Προγράμματα 1.824.428 50

Υποστήριξη προγραμμάτων από τα γραφεία 339.581 9

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 252.092 7

Σύνολο εξόδων κοινωνικής αποστολής 2.416.101 66

Ανεύρεση πόρων 733.120 20

Διοίκηση και γενική διαχείριση 487.689 14

Έξοδα υποστήριξης 1.220.809 34

Σύνολο 3.636.910 100

Έξοδα 
Ελληνικού 
Τμήματος

Σημειώνεται ότι στα έσοδα του ελληνικού γραφείου υπολογίζονται 
επιπλέον 9.918.456 ευρώ, τα οποία προέρχονται από άλλα γραφεία 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και διατέθηκαν από το κίνημα προκειμένου 
να υλοποιηθούν δράσεις στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση 
της προσφυγικής κρίσης. 
Τα έξοδα των αντίστοιχων αποστολών που υλοποιήθηκαν μέσω 
του ελληνικού γραφείου ανήλθαν σε 7.875.580 ευρώ. 
Το πλεόνασμα 2.059.956 ευρώ θα διατεθεί για την υλοποίηση 
των αντίστοιχων δράσεων το 2016.

Κατά το 2015, διατέθηκε από το κίνημα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
συνολικά, το ποσό των 23.307.000 ευρώ για δράσεις στην Ελλάδα, 
τα Βαλκάνια, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο.
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Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Θέλω να βοηθήσω», 
ο ΑΝΤ1 δημιούργησε ένα τηλεοπτικό σποτ για τα 
«Δώρα Χωρίς Σύνορα», προτρέποντας τους τηλεθε-
ατές να «προσφέρουν τα αναγκαία σε αυτούς που 
στερούνται τα πάντα». 
Ευχαριστούμε πολύ τον ANT1 που μας έδωσε την ευ-
καιρία να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης και να 
βοηθήσουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους σε 
ανάγκη μέσω των δώρων που συγκεντρώθηκαν στην 
ειδική ιστοσελίδα msfgifts.gr.

τα νέα μας

/ Στις εταιρίες Goldair Handling A.E, TEMEΣ A.E., GRIVALIA Properties A.E.E.A.Π για την έμπρακτη προσφο-
ρά τους

/ Στις εταιρίες ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Alpha Bank, Αθηναϊκή Κλινική για τη μακροχρόνια υποστήριξή τους

/ Στις εταιρίες Skroutz Α.Ε. και Οptimal HR Group για την ουσιαστική συνεισφορά τους

/ Στη Δομνίκη Παπαθανασίου και την εταιρία Concerts & More, για τη διάθεση εσόδων από την παρουσίαση 
CD στην Υπατία

/ Στη ζωγράφο Ελένη Βασιλοπούλου και την γκαλερί ΣΥΝ για τη διάθεση εσόδων από την πώληση έργων

/ Στο Tatoi Club για την πραγματοποίηση δείπνου, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν στα προγράμματά μας, και 
στον chef Δημήτρη Σκαρμούτσο και τον ηθοποιό Γιώργο Νανούρη για την υποστήριξή τους στην εκδήλωση

/ Στην εταιρία «Βαρούλκο Seaside» για τη φιλοξενία εκδήλωσής μας και στον κ. Λευτέρη Λαζάρου για την 
υποστήριξή του             

/ Στη Visual Ηellas για την παραχώρηση φωτογραφίας

/ Στα εκπαιδευτικά ιδρύματα: Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, Μοντεσσοριανά Σχολεία Βαρυμπόμπης, 1ο 
Λύκειο Βούλας, 4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού και Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Νίκου Μπακογιάννη για την πολύτιμη 
υποστήριξή τους

/ Στις οικογένειες των Θεοδώρου Ξυλά, Μαρίας Πολίτη, Κων/νου Αναγνωστέλλη, Μαρίας Κοκκίνου, Βλασί-
ου Λούπα, Άντζελας Παπαρίζου, Διονυσίας Παπαδημητρίου, Παναγιώτη Μπίζιου, Κυριακής Κούπα, Μπέτυς-
Όλγας Ρηγοπούλου, Θεοδώρας Στεργιοπούλου, Μιχαλάκη Αντωνίου, Λαμπρινής (Τέτας) Καραμπέκου, Βασι-
λείου Λάγιου, Μερόπης Νικολαΐδου, Γεωργίου Γαληνού, Θέκλας Βασιλειάδου, Εριφύλλης Λαμπαδίτη, Ανθής 
Χαμηλοθώρη, οι οποίες τη δύσκολη ώρα της απώλειας των δικών τους ανθρώπων ζήτησαν, αντί στεφάνων, οι 
δωρεές να διατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα 

Η φωτογραφική έκθεση «Στιγμές Αλήθειας» που δη-
μιουργήθηκε με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων 
από την ίδρυση του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα παρουσιάστηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης από τις 9 έως τις 15 Μαΐου. Η έκθεση 
φιλοξενούσε πορτρέτα ανθρώπων που έχουν συμμε-
τάσχει σε αποστολές, με τον φακό της Μαριλένας 
Σταφυλίδου, φωτογραφίες των πιο σημαντικών σταθ-
μών της ιστορίας μας και ένα ειδικό αφιέρωμα στην 
προσφυγική κρίση, όλα υπό την επιμέλεια της συνερ-
γάτιδάς μας Ελίνας Δάλλα.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν:
/ Προβολή του ντοκιμαντέρ «25 χρόνια χωρίς σύνορα 

TheUntoldStories»του Γιάννη Μαυρογένη
/ Ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στους υποστηρικτές 
της οργάνωσης, την οποία παρουσίασε ο φίλος και 
υποστηρικτής μας Σάκης Τανιμανίδης. Τον ευχαρι-
στούμε πολύ!
/ Ενημερωτική συνάντηση του Τμήματος Ανθρωπίνου 
Δυναμικού με θέμα την εργασία στις αποστολές των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
/ Ευχαριστούμε θερμά το Γαλλικό Προξενείο και το Γαλ-
λικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν φιλοξενία 
της έκθεσης. 
/ Ευχαριστούμε επίσης την εταιρία μεταφορών Group
Trans για τη δωρεάν μεταφορά της έκθεσης.

25 Χρόνια Χωρίς Σύνορα στη Θεσσαλονίκη 

Μεγάλες προσωπικότητες υποστηρίζουν
τις δράσεις μας για τους πρόσφυγες

Η Χαρούλα Αλεξίου
Στς 13 Απριλίου, η αγαπημένη μας Χαρούλα Αλεξίου αφιέρωσε την πα-
ράστασή της «Χειρόγραφο» στις δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για 
τους πρόσφυγες και διέθεσε τα έσοδα στα σχετικά προγράμματά μας 
στην Ελλάδα.
/ Ευχαριστούμε θερμά την κα Αλεξίου και τους συντελεστές και παραγω-
γούς της παράστασης για την ευγενική τους πρωτοβουλία.

Ο Γιάννης Μπεχράκης στο Μέγαρο Μουσικής
Στις 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μία μοναδική οπτικοακουστική παρά-
σταση αφιερωμένη στους πρόσφυγες. Ο διακεκριμένος πιανίστας Νίκος Λαάρης ερμήνευσε την πιανιστική 
εκδοχή του έργου «Οι Επτά Λόγοι του Ιησού στο Σταυρό» του Χάιντν, ενώ παράλληλα παρουσιάζονταν συ-
γκλονιστικές φωτογραφίες του προσφυγικού δράματος του φωτογράφου Γιάννη Μπεχράκη. Τα έσοδα της 
βραδιάς διατέθηκαν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για τη στήριξη των δράσεών μας για το προσφυγικό. 
/ Ευχαριστούμε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον Νίκο Λαάρη, τον Γιάννη Μπεχράκη και το πρακτορείο Reuters 
για την πολύτιμη συμβολή τους.

Ο Ai Wei Wei και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, παρουσιάζοντας την πρώτη μεγάλη έκ-
θεση του δημοφιλούς καλλιτέχνη και ακτιβιστή Ai WeiWei στην Ελλάδα, 
φιλοξενεί από τις 20 Μαΐου έως τις 30 Οκτωβρίου, σημαντικά έργα του Κι-
νέζου καλλιτέχνη που εκτίθενται ανάμεσα στα αρχαιολογικά εκθέματα της 
μόνιμης συλλογής του Μουσείου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δράσεις 
που ανέπτυξε ο καλλιτέχνης τους τελευταίους μήνες που πέρασε στην 

Ελλάδα, καταγράφοντας την προσφυγική κρίση. Μέρος των εσόδων της έκθεσης θα διατεθεί στους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα για την ανταπόκρισή μας στην προσφυγική κρίση. 
/ Ευχαριστούμε πολύ το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και τον καλλιτέχνη για τη σημαντική προσφορά τους.

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός Βανέσα Ρεντγκρέιβ  
H Βρετανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια Βανέσα Ρεντγκρέιβ, που επισκέφθηκε πρόσφατα για δεύτερη φορά την 
Ελλάδα για να δηλώσει την αλληλεγγύη της στους πρόσφυγες, πρωταγωνιστεί σε σποτ αφιερωμένο στη δρά-
ση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Μπορείτε να το δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=yufV2vjUxRM
/ Ευχαριστούμε την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τη δημιουργία του σποτ.
/ Ευχαριστούμε τον Alpha για την προβολή του.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ

Γενική Συνέλευση 2016

Η Γενική Συνέλευση 2016 πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία στις 13 & 14 Μαΐου.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016 
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

/ Στα ιδρύματα: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλληλεγγύη-
SolidarityNow, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη για τη σημαντική 
υποστήριξη των δράσεών μας στην Ελλάδα

/ Στις εταιρίες DIAGEO HELLAS A.E., Epsilon Net A.E. 
και Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. για τη σημαντική συμβολή 
τους στο έργο μας

/ Στην Aegean για την πολύ σημαντική συνεισφορά της με τη χορηγία εισιτηρίων 
για τη μετακίνηση των εργαζομένων μας στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμ-
μάτων μας στην Ελλάδα 
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Ποιο είναι το βασικότερο κίνητρο για να συμμετάσχει κάποιος σε απο-
στολή ιατρικής ανθρωπιστικής βοήθειας με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα;
Συνήθως, το βασικότερο κίνητρο που μοιράζονται όσοι αποφασίζουν να 
συμμετάσχουν σε αποστολές, είναι η ανάγκη να αξιοποιήσουν τις γνώ-
σεις και δεξιότητές τους για να βοηθήσουν τους λιγότερο ευνοημένους 
αυτού του κόσμου. 

Η εργασία σε αποστολή είναι περισσότερο μια αυτόνομη διαδρομή ή 
υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων και υπηρεσιών που την πλαισιώνουν;
Η εργασία σε αποστολή υποστηρίζεται από την αρχή ως το τέλος από 
μια ομάδα ανθρώπων, υπεύθυνη για τη σωστή προετοιμασία του εργα-
ζόμενου, την εμβολιαστική του κάλυψη, την υποστήριξη σε γραφει-
οκρατικά θέματα (βίζα, άδειες εργασίας, ταξιδιωτικές λεπτομέρειες), 
την υποδοχή του στη χώρα που θα εργαστεί και την ένταξή του στην 
ομάδα με την οποία θα εργάζεται και θα ζει για τους επόμενους μή-
νες. Επίσης προσφέρονται προγράμματα μετεκπαίδευσης τόσο για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται στο πεδίο αποστολής, όσο 
και για την επαγγελματική εξέλιξη του εργαζομένου, ενώ παρέχεται 
ακόμα η δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της 
αποστολής ή και μετά. 

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγ-
γελματικό επίπεδο, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει κάποιος που μετέχει 
για πρώτη φορά σε αποστολή;
Υπάρχουν πολλές προκλήσεις και σίγουρα για κάθε άνθρωπο η πρώτη 
εμπειρία μπορεί να είναι διαφορετική. Εξάλλου, καμία αποστολή δεν είναι 
ίδια με μία άλλη. Παρόλα αυτά, οι βασικές προκλήσεις που κάποιος θα 
κληθεί να αντιμετωπίσει είναι τα περιορισμένα τεχνικά μέσα σε απομα-
κρυσμένες περιοχές, το επίπεδο ασφάλειας στην περιοχή του προγράμμα-
τος καθώς και η συχνή έλλειψη ιδιωτικού χώρου και προσωπικής ζωής. 

Ένα βασικό στοιχείο είναι το έργο που γίνεται εκεί, στις αποστολές, 
όμως, ταυτόχρονα, πόσο σημαντικό είναι το να μεταφέρεις και να αφη-
γηθείς την ιστορία αυτών των ανθρώπων εδώ, όταν επιστρέφεις πίσω 
στη χώρα σου;
Η μεταφορά της εμπειρίας πίσω στη χώρα σου είναι πολύ σημαντική 
αφενός για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για μεγάλες ή και 
ξεχασμένες κρίσεις που συμβαίνουν σε άλλα σημεία του πλανήτη και 
αφετέρου για την άσκηση πίεσης σε δυνάμεις οικονομικές και πολιτι-
κές που μπορούν να προκαλέσουν θετικές αλλαγές σε διεθνές επίπεδο. 

Τα κίνητρα συμμετοχής στην πρώτη αποστολή μπορεί να ποικίλουν 
μεταξύ των συμμετεχόντων, ποιο είναι όμως αυτό, το ένα μοναδικό 
στοιχείο, που σε κάνει να θες να επιστρέφεις στις αποστολές των MSF, 
παντού στον κόσμο, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη;
Είναι μάλλον ένας συνδυασμός πραγμάτων, παρά κάτι συγκεκριμένο 
αυτό που σε κάνει να επιζητάς την επανάληψη της εμπειρίας με τους 
MSF. Το να είσαι σε αποστολή, μέλος μίας μεγάλης οργάνωσης που 
έχει τα μέσα να βοηθήσει ουσιαστικά πολλούς ανθρώπους σε μέρη που 
δεν ξέρεις καν ότι υπάρχουν, με πολλές δυσκολίες αλλά και δυνατές 
αξέχαστες εμπειρίες μετατρέπει τη δουλειά σου σε τρόπο ζωής.

σε αποστολή

Χριστίνα 
Παπαγεωργίου

  Συντονίστρια 
Προγράμματος/

Η Χριστίνα εργάζεται σε 
αποστολές με τους Γιατρούς 

Χωρίς Σύνορα (MSF) από το 2009 
και έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης 

που αφορούν σε διοικητικούς 
και οργανωτικούς ρόλους, στη 

διαχείριση οικονομικών θεμάτων 
και θεμάτων ανθρώπινου 
δυναμικού, καθώς και το 

συντονισμό προγραμμάτων στην 
Ελλάδα, την Τουρκία, 

την Αιθιοπία και αλλού.

Αλέξανδρος Μακρυγιάννης /
Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 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 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 Υποστηρικτής 1ης Γραμμής 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 
• 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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