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Βία δίχως τέλος

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
και Νότιο Σουδάν
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από τη Μαριέττα Προβοπούλου

Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί σε 28.100 αντίτυπα ΣΤΟ ΕξωΦυλλΟ: Τα παιδιά στις εμπόλεμες ζώνες είναι τα πρώτα θύματα της βίας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Medecins Sans Frontieres, MSF) είναι μια διεθνής ανεξάρτητη ιατρική ανθρωπιστική
οργάνωση. Στόχος μας είναι η παροχή ιατρικής βοήθειας στους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο, ανε-
ξάρτητα από φυλή, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις ή φύλο, αλλά και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης για τους πληθυσμούς αυτούς. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από ομάδα γιατρών και δημοσιογράφων και σήμερα αποτελούν μία
διεθνή οργάνωση με τμήματα σε 19 χώρες και ένα διεθνές συντονιστικό γραφείο στην Ελβετία. Το ελληνικό τμήμα
των Γιατρών Χωρίς Συνορα ιδρύθηκε το 1990. Σήμερα, πάνω από 27.000 άνθρωποι, γιατροί, νοσηλευτές, τεχνι-
κοί εργαστηριών, ειδικοί ψυχικής υγείας, τεχνικοί και οικονομικοί διαχειριστές συμμετέχουν σε προγράμματα 
ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερες από 65 χώρες.

χωρίςσύνορα

Αγαπητοί Υποστηρικτές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, 

Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχω την ευκαιρία και τη χαρά, από τότε που ανέ-
λαβα τη θέση της Γενικής Διευθύντριας στο ελληνικό τμήμα των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα, να απευθύνομαι σε τόσους ανθρώπους που έχουν στηρίξει το έργο της
οργάνωσης από την ίδρυσή της στην Ελλάδα. Η οικονομική σας ενίσχυση - πέραν
του ότι σώζει τις ζωές χιλιάδων συνανθρώπων μας και συμβάλλει στο να απαλύ-
νουμε τον πόνο και να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια εκατομμυρίων αν-
θρώπων σε πάνω από 70 χώρες – είναι συνάμα για όλους εμάς τους εργαζόμενους της οργάνωσης και μια πολύ
σημαντική ηθική υποστήριξη. 

Όπως πρωτίστως πηγή δύναμης ήταν για εμένα αλλά και για όλους τους εργαζομένους μας στις αποστολές, τα 
χαμόγελα ευγνωμοσύνης των ασθενών μας και των οικογενειών τους. Χαμόγελα από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν,
την Μπουρκίνα Φάσο, το Περού, την Αιθιοπία, το Νίγηρα, το Κονγκό, τη Ζάμπια, την Ελλάδα... χώρες στις οποίες
έχω συμμετάσχει σε αποστολές με προγράμματα για το HIV/AIDS, τη χολέρα, τον υποσιτισμό, την υγεία μητέρας και
παιδιού, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης - σε κοινότητες, σε 
προσφυγικούς καταυλισμούς ή καταυλισμούς εκτοπισμένων από τη βία ή τις φυσικές καταστροφές, σε κέντρα
κράτησης. Η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή από αυτό που μπορούσα να φανταστώ όταν ξεκίνησα την ενασχό-
ληση μου με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, 13 χρόνια πριν. Αλλά δεν σκέφτηκα ούτε για μια στιγμή ότι θα μπορούσα
να κάνω κάτι άλλο.

Και στις μέρες μας, η ανθρωπότητα δοκιμάζεται. Η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στο Νότιο
Σουδάν, ξυπνάει στη μνήμη όσα συνέβησαν στη Ρουάντα 20 χρόνια πριν. Οι Έλληνες εργαζόμενοί μας, μου 
διηγούνται τις εμπειρίες τους με σφιγμένο το στομάχι. Έχοντας βιώσει αντίστοιχες πολύ δυνατές εμπειρίες, που,
χωρίς αμφιβολία, μας σημαδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής μας, αισθάνομαι την ανάγκη, τώρα περισσότερο από
ποτέ, να καταφέρω αυτές οι ιστορίες να φτάσουν και σε εσάς και σε όλη την ελληνική κοινωνία που έχει κλειστεί
στον εαυτό της γονατισμένη από τα δικά της προβλήματα. Θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι οι άνθρω-
ποι καταφέρνουν να αντέξουν πολύ δύσκολες καταστάσεις και να επανακτήσουν την ελπίδα. Είναι ένα μάθημα
που οι άνθρωποι αυτοί που έχουν λάβει τη δική μας υποστήριξη μπορούν σε αντάλλαγμα να δώσουν και σε εμάς.
Λίγη από τη δική τους ελπίδα. Από το «θαύμα» όπως συχνά μου λένε. Αυτό το λίγο που γίνεται πολύ. Όπως τα 
λιγοστά συχνά χρήματα του καθενός από τους υποστηρικτές μας στο σύνολό τους έχουν τη δύναμη να "αλλάξουν
τη μοίρα" σε εκατομμύρια συνανθρώπους μας, να τους σώσουν τη ζωή. 

Ας επιτρέψουμε στους ανθρώπους αυτούς να μας προσφέρουν κάτι σε ανταπόδοση. Αρκεί να τους ακούσουμε. 
Η αλληλεγγύη κάνει θαύματα!

Σας ευχαριστώ θερμά,

Μαριέττα Προβοπούλου 
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Για λόγους κόστους, το περιοδικό τυπώνεται σε ένα από τα φθηνότερα χαρτιά της αγοράς

Ξενίας 15, 115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: (210) 5 200 500
fax: (210) 5 200 503
e-mail: info@msf.gr

www.msf.gr
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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 με αρ. 408/30-11-1998
Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) γνωστοποιεί
στους συνδρομητές, δωρητές, εθελοντές, εργαζόμε-
νους και προμηθευτές του ότι, τηρεί χωρίς τη 
σύμπραξη τρίτων Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα με βάση τις κείμενες διατάξεις.



Από τoν Δημήτρη Ρουμπή, υπεύθυνo Τύπου

Η κλιμάκωση των εμφύλιων συγκρούσεων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το
Νότιο Σουδάν δεν συνέπεσε μόνο χρονικά αλλά παρουσιάζει πολλές ομοιότητες κι ως
προς την ένταση της βίας και τη βαρβαρότητα των εχθροπραξιών. Τον περασμένο 
Δεκέμβριο, οι συγκρούσεις γενικεύθηκαν ανεξέλεγκτα, με τον άμαχο πληθυσμό να 
γίνεται για άλλη μια φορά στόχος των εμπόλεμων πλευρών. Ο αριθμός των εκτοπισμέ-
νων, μόνο στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, μια χώρα συνολικά 4,5 εκατομμυρίων,
υπολογίζεται σε 644.000 ανθρώπους, ενώ στην πρωτεύουσα του Νοτίου Σουδάν, Τζούμπα,
οι εκτοπισμένοι έχουν ξεπεράσει τις 33.000.
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Εκατοντάδες άνθρωποι με τα υπάρχοντά τους στοιβάζονται σε 
φορτηγά κι εγκαταλείπουν τη χώρα για να γλιτώσουν από τη βία.

η παράλογη αλυσίδα βίας να συνεχίζεται, αθέατη
όχι μόνο στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, όχι
μόνο στα μάτια όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις,
αλλά σε καθέναν από τους κανονικούς ανθρώπους
που συναντάμε στο δρόμο. Όσα τραύματα κι αν
χρειαστεί να κουβαλήσουμε μέσα μας, όσα τιμή-
ματα κι αν χρειαστεί να πληρώσει ο καθένας από
εμάς, το να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια μάς
μετατρέπει σε δειλούς κι ανάξιους». 
Έλληνες εθελοντές μαζί με ξένους συναδέλφους
περιθάλπουν τα θύματα της βίας σε αυτές τα 
περιοχές. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει τα
πάντα, ακόμα και η ίδια τους η ζωή βρίσκεται σε
άμεσο κίνδυνο. Η βοήθειά σας μπορεί να τους
κρατήσει στη ζωή. 

Συχνές είναι πλέον και οι βιαιοπραγίες εντός των
εγκαταστάσεων υγείας, στοχεύοντας ακόμα και
τους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική δράση. 
Τον Απρίλιο, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,
ανάμεσα στα θύματα υπήρξαν και τρία μέλη του
ντόπιου προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
Οι εργαζόμενοι των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
έχουν μετατραπεί από αυτόπτες μάρτυρες σε
στόχο ακραίας βίας, καθιστώντας το ανθρωπι-
στικό έργο ακόμα πιο δύσκολο και επικίνδυνο.

Σε ένα από τα πρώτα βίαια περιστατικά αυτού του
χρόνου, στην πόλη Μπερμπάτι της Κεντροαφρικα-
νικής Δημοκρατίας, οπλισμένοι άνδρες εισέβαλαν
στο νοσοκομείο όπου οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ερ-
γαζόμαστε, πυροβολώντας και απειλώντας τους
ασθενείς. Τον Απρίλιο, δεκαέξι άμαχοι πολίτες,
μεταξύ αυτών τρία μέλη του ντόπιου προσωπι-
κού μας, σκοτώνονται κατά τη διάρκεια ένοπλης
ληστείας εντός νοσοκομείου της οργάνωσης στην
πόλη Μπογκίλα, στα βόρεια της Κεντρικής Αφρι-
κανικής Δημοκρατίας. Ενώ κάποιοι από τους ένο-
πλους ληστεύουν το γραφείο των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα υπό την απειλή όπλου, κάποιοι άλλοι 
πυροβολούν αδιακρίτως στο χώρο μιας συνάντη-
σης, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας σοβαρά 
κάποιους από τους παρευρισκόμενους.

Παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν και στο Νότιο
Σουδάν. «Ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν δύο φορές
την ίδια μέρα στις εγκαταστάσεις των  Γιατρών
Χωρίς Σύνορα στο Μαλακάλ της επαρχίας του Άνω
Νείλου, λεηλατώντας και απειλώντας τη ζωή των
μελών της οργάνωσης», αναφέρει ο Άριαν Χέχεν-
καμπ, Γενικός Διευθυντής του Ολλανδικού Τμή-
ματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ενώ μια
εβδομάδα νωρίτερα είχε προηγηθεί η λεηλασία
των εγκαταστάσεων της οργάνωσης στο Μπεντιού.

Τι είναι όμως αυτό που κάνει το προσωπικό των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα να συνεχίζει μπροστά σε
αυτό το σκηνικό του τρόμου, του παραλογισμού και
της βίας; Ο Χρήστος Χρήστου, χειρουργός και Πρό-
εδρος του ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα, βρέθηκε πρόσφατα στο Νότιο Σουδάν.
«Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να φτάσουμε
κοντά σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη και πολ-
λές φορές το κόστος είναι μεγάλο. Θα συνεχί-
σουμε όμως με το ίδιο πείσμα και υπομονή, 
γιατί πάνω απ’ όλα είναι θέμα ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας». Ο Χοσέ Μας Κάμπος, συντονιστής 
επείγουσας δράσης στην Κεντροαφρικανική Δη-
μοκρατία περιγράφει γλαφυρά πώς είναι να προ-
σφέρεις βοήθεια σε ένα τόσο βίαιο περιβάλλον.
«Είναι σ’ αυτούς τους τόπους που η δουλειά των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα αποκτά μεγαλύτερη αξία,
όπου είναι απαραίτητο να είμαστε παρόντες: να ση-
μαίνουμε συναγερμό και να μην επιτρέπουμε αυτή

επείγον

ΚεντροαφριΚανιΚΗ ΔΗμοΚρατια και νοτιο ΣουΔαν:

στη δίνη μιας 
ατέλειωτης βαρβαρότητας

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Στην ΚεντροαφριΚανιΚΗ ΔΗμοΚρατια, 
το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014: 

• Έχουμε περισσότερα από 300 άτομα διεθνές προσωπικό 
• Περισσότερα από 2.000 άτομα ντόπιο προσωπικό
• Πραγματοποιήσαμε περισσότερες από 315.600 ιατρικές 

συνεδρίες και 
• 11.440 εισαγωγές σε νοσοκομεία 
• Περιθάλψαμε 3.250 ασθενείς με τραύματα  

Στο νοτιο ΣοΥΔαν, τους πρώτους 4 μήνες της κρίσης:

• Έχουμε 320 άτομα διεθνές προσωπικό 
• 3.400 συναδέλφους ντόπιο προσωπικό
• Διεξήγαμε περισσότερες από 200.000 ιατρικές συνεδρίες

(από τις οποίες οι 85.000 αφορούσαν σε παιδιά ηλικίας
κάτω των 5 ετών) 

• Πραγματοποιήσαμε 4.500 τοκετούς 
• 1.800 θεραπείες για τραύματα πολέμου 
• 1.600 μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις.
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιθάλπουμε χιλιάδες θύματα βίας σε όλο τον κόσμο.
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Από τον Απόστολο Βεΐζη, γιατρό

Ο ιός  Έμπολα πήρε το όνομά του το 1976 από την κοιλάδα του ποταμού  Έμπολα, στη Λαϊκή

Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία βρίσκεται κοντά στην τοποθεσία της πρώτης εστίας. 

Είναι μια συχνά θανατηφόρα ιογενής λοίμωξη, η οποία έχει εμφανιστεί σε σποραδικές 

εξάρσεις στην Αφρική. Η κλινική εικόνα της διάχυτης αιμορραγίας σε διάφορα όργανα και

του πυρετού είναι παρόμοια με αυτή που παρατηρείται στους αιμορραγικούς πυρετούς της

Λάσσα, του Μάρμπουργκ και Κριμαίας – Κονγκό. 

 

   

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η περίοδος επώασης του ιού διαρκεί 2-3 
εβδομάδες και απότομα ακολουθούν: 

• υψηλός πυρετός
• μυαλγία • διάρροια

• κεφαλαλγία • κόπωση
• κοιλιακό άλγος

Μπορεί επίσης να 
παρουσιαστεί εξάνθημα, 

πονόλαιμος και 
επιπεφυκίτιδα. 

Εντός 7 ημερών επέρχεται 
σοκ (καταπληξία), κυρίως 
εξαιτίας της αιμορραγίας. 

Περισσότεροι από το 50% των 
ασθενών καταλήγουν. Ο ασθενής 
καθίσταται μολυσματικός μόλις 

εκδηλωθεί ο πυρετός.

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

 

 
 

 

  

  

 

   

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια ή φάρμακα εναντίον του ιού
Έμπολα και η θεραπεία περιορίζεται σε υποστηρικτικά μέτρα για τη διατήρηση της
αρτηριακής πίεσης, της οξυγόνωσης και του ισοζυγίου υγρών και ηλεκτρολυτών.

 

   

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε παράσχει ιατρική φροντίδα σε εκατοντάδες ασθενείς με Έμπολα στην Ουγκάντα, το Κονγκό,
τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σουδάν, την Γκαμπόν και πρόσφατα στη Γουινέα, τη Σιέρα Λεόνε και τη Λιβερία.

ΕΜΠΟλΑ ένας φονικός ιός

διάγνωση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ / ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Η νόσος προκαλείται από ένα από τα πέντε είδη του ιού Έμπολα. 

Σε κάθε επιδημία, η πρώτη ανθρώπινη μόλυνση πιστεύεται ότι οφείλε-
ται σε δήγμα από μολυσμένο ζώο. Τα επόμενα κρούσματα οφείλονται
είτε σε επαφή με το αίμα, τους ιστούς ή τα σωματικά υγρά ενός μολυ-
σμένου ανθρώπου, είτε από νεκρούς που είχαν νοσήσει όπως και από
την επαναχρησιμοποίηση μολυσμένων βελονών και συριγγών. 

Τα συνήθη μέτρα προφύλαξης με την επιπλέον χρήση καλυμμάτων για
τα πόδια και τα υποδήματα, εμποδίζουν την εξάπλωση της νόσου, σε
περίπτωση ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων αίματος, εμεσμάτων ή διαρ-
ροϊκών κενώσεων.

Η εξάπλωση του ιού  Έμπολα μεταξύ των ανθρώπων μέσω αιωρούμε-
νων σταγονιδίων δεν έχει αναφερθεί ποτέ, συνίσταται όμως η χρήση
μάσκας σε περίπτωση που ο ασθενής εμφανίζει αναπνευστικά 
συμπτώματα. 

«Πρόσφατα βρέθηκα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,  μια χώρα από τις φτωχότερες στο κόσμο,
στην πιο δύσκολη φάση της ιστορίας της. Οι υπηρεσίες υγείας είναι ανύπαρκτες. Οι ανάγκες για υπη-
ρεσίες ψυχικής υγείας είναι τεράστιες ως συνέπεια της βίας που υφίσταται ο πληθυσμός. 
Η έλλειψη ασφάλειας του προσωπικού των ανθρωπιστικών οργανώσεων μάς έθεσε συχνά σε κίν-
δυνο και πολλές φορές αναγκαστήκαμε να διακόψουμε την παροχή υπηρεσιών στους κατοίκους όταν

αυτοί τις χρειάζονταν περισσότερο. Με επιμονή στο κομμάτι της ψυχικής υγείας προσφέραμε συνεδρίες σε θύματα βίας από
τους χιλιάδες εκτοπισμένους που είδαν να σκοτώνονται μπροστά στα μάτια τους οι δικοί τους άνθρωποι. Μπορέσαμε να 
ανακουφίσουμε τους εφιάλτες, τις εικόνες βίας και τον τρόμο εκατοντάδων ανθρώπων.
Η πιο συγκινητική πλευρά της δουλειάς μας ήταν με τα υποσιτισμένα παιδιά, τα οποία πέρα από τη θεραπευτική τροφή  
χρειάζονταν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε οικογενειακό επίπεδο, ώστε να βοηθηθούν οι γονείς στη φροντίδα των 
παιδιών σε μαρασμό. Το όφελος της φροντίδας και της προσοχής ήταν εξίσου σημαντικά με την τροφή!

Γιάννης Γκούμας, κλινικός ψυχολόγος, 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

«Ο Τουκ είναι 23 χρονών κι εργάζεται ως φύλακας στο νοσοκομείο μας. Όταν ξέσπασαν οι μάχες,
στα μέσα Δεκεμβρίου 2013, βρισκόταν στην πρωτεύουσα Τζούμπα. Μια μέρα εγκλωβίστηκε στους
δρόμους της πόλης, ανάμεσα στις συγκρούσεις. Η φυλή του ήταν υπό διωγμό σε αυτή την περιοχή
και με φίλους και συγγενείς κρύφτηκε στο δάσος. Έμειναν δύο μέρες χωρίς φαγητό. Τα πράγματα
χειροτέρευαν κι ένας φίλος τους συμβούλεψε να πάνε στον καταυλισμό προσφύγων. Μετακινούν-

ταν μόνο βράδυ. Κάποια στιγμή άνοιξαν πυρ εναντίον τους κι ένας φίλος σκοτώθηκε από σφαίρα, ενώ κάποιος άλλος
τραυματίστηκε σοβαρά. Ο Τουκ τον πήρε στην πλάτη και κατάφεραν να χωθούν στο δάσος. Αν τους έπιαναν, θα τους
εκτελούσαν επί τόπου. Ο τραυματισμένος φίλος ξεψύχησε στα χέρια του. Δεν ήξεραν τι να κάνουν με το σώμα του. 
Με ανείπωτες δυσκολίες κατάφεραν να φτάσουν στον καταυλισμό όπου ζει έκτοτε. Τώρα, η ζωή του έχει αλλάξει. Ζει σε
κατάλυμα φτιαγμένο από μουσαμά, σχοινί και ξύλα, κάτω από τον ήλιο και τη βροχή, στην αβεβαιότητα».

Θανάσης Σπυράτος, τεχνικός, 
Νότιο Σουδάν
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Η αποστολή μας εγκαθίσταται στο Μπουράν, μια
πόλη 55.000 κατοίκων και αναλαμβάνει τη στήριξη
του Νοσοκομείου και 7 Κέντρων υγείας. Η στέγη
του νοσοκομείου έχει αποκολληθεί, το εσωτερικό
έχει πλημμυρίσει, μεγάλο μέρος του εξοπλισμού,
των φαρμάκων και των αναλώσιμων έχει κατα-
στραφεί. Τα κρεβάτια των νοσηλευόμενων είναι
συγκεντρωμένα στην είσοδο και σε έναν διάδρομο.
Μέσα στις τρεις επόμενες ημέρες εγκαταστήσαμε
μια γεννήτρια και λάμπες φωτισμού, έναν χει-
ρουργικό θάλαμο, σκηνές για χώρο νοσηλείας,
τουαλέτες, αποκαταστήσαμε το δίκτυο ύδρευσης
και ανεφοδιάσαμε το φαρμακείο και τα αναλώσιμα
υλικά. Μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί τα Κέντρα
υγείας όπου επίσης τοποθετούμε σκηνές που λει-

τουργούν ως χώροι εξωτερικών ιατρείων, εξέτα-
σης και νοσηλείας. Χορηγούμε καθημερινά ανα-
λώσιμα υλικά και φάρμακα καθώς και καύσιμα
για τη διακομιδή των ασθενών στο νοσοκομείο.
Ενισχύουμε τις ιατρικές δομές με ιατρικό προσω-
πικό και ψυχολόγους.
Τις πρώτες δυο εβδομάδες όλοι προσπαθούν να
καθαρίσουν τα σπίτια, τις αυλές, τον δρόμο. Σκου-
πίζουν και πλένουν ατέλειωτες ώρες, μαζεύουν
τα φύλλα και τα χώματα, ξεχωρίζουν τα λιγοστά
γερά αντικείμενα. Στη διάρκεια της ημέρας βρέ-
χει πολλές ώρες, τίποτα δεν προλαβαίνει να 
στεγνώσει. Έξω από τα δημόσια κτίρια απλώνουν
τα έγγραφα για να στεγνώσουν, τα βιβλία, τα αρ-
χεία... και πάλι τα μαζεύουν σε κάθε νέα βροχή.

Κανείς δεν διαμαρτύρεται, κανείς δεν τσακώνε-
ται. υπομονετικά, εργατικά, με ευγένεια και κου-
ράγιο, σιγά-σιγα τακτοποιούν τον χώρο τους.
Περιμένουν υπομονετικά στις τεράστιες ουρές για
τρόφιμα ή έναν μουσαμά για να καλύψουν την
οροφή του σπιτιού τους. 

Η βιοχημικός υπεύθυνη των εργαστηρίων του νο-
σοκομείου μού δείχνει το κατεστραμμένο γραφείο
της: «Ήταν ο χώρος μου επί 32 χρόνια, τώρα δεν
υπάρχει τίποτα...», λέει. Μια νοσηλεύτρια μού
αφηγείται τον θάνατο του μωρού της αδελφής της,
ηλικίας ενός μήνα. Όπως συνέβη στα περισσότερα
σπίτια, έσπασαν τα τζάμια, έφυγε η στέγη, έμπαι-
ναν τα νερά της βροχής από παντού. Το μωρό
βρεχόταν επί ώρες, δεν άντεξε το κρύο και πέ-
θανε. Μια γιατρός μας ζητά να μιλήσουμε με τη
μητέρα ενός παιδιού 3 χρονών το οποίο κόπηκε
στο πόδι από λαμαρίνες και χρειάστηκε να υπο-
στεί ακρωτηριασμό μέχρι το γόνατο. Στο διπλανό
κρεβάτι είναι μια νέα γυναίκα που έπεσε από τη
στέγη στην προσπάθειά της να καλύψει το κενό
με ένα πλαστικό. Χτύπησε στη σπονδυλική στήλη
και μόλις της ανακοίνωσαν ότι θα μείνει παρά-
λυτη. Μια νέα κοπέλα μάς ζητά βοήθεια γιατί δεν
μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να συνέρθει από
την ταραχή της. Εργαζόταν σε μια άλλη πόλη, οι
γονείς της ζούσαν εδώ. Φοβήθηκε ότι θα πέθαινε
μόνη της. Δεν μπορούσε να μάθει αν οι δικοί της
ήταν καλά, αν ζούσαν. Επέστρεψε με τα πόδια για
να τους αναζητήσει. Δεν υπήρχαν μεταφορικά
μέσα, δεν υπήρχαν καύσιμα, οι δρόμοι ήταν κλει-

στοί, οι σκηνές τρομακτικές. Η διευθύντρια του
σχολείου, μας λέει με δάκρυα στα μάτια: «όλη μας
τη ζωή δουλεύαμε και σιγά-σιγα εξοπλίζαμε το
σπίτι μας. Τώρα χάθηκαν όλα. Δεν υπάρχει πια ο
χρόνος, ούτε ο τρόπος για να ξαναγίνουν...»

Διοργανώνουμε ομάδες με εκπαιδευτικούς, με
εργαζόμενους στο Δήμο σε Δημόσιες υπηρεσίες,
με όσους θέλουν να συμμετέχουν, να μιλήσουν,
να βοηθηθούν ώστε να αισθανθούν καλύτερα
μετά την τραυματική εμπειρία του τυφώνα και να
μπορέσουν αργότερα να βοηθήσουν τα άτομα που
έχουν υποστεί αντίστοιχο ψυχικό τραύμα. Τους
ενημερώνουμε και τους εκπαιδεύουμε σχετικά με
τις εκδηλώσεις και τις ψυχολογικές συνέπειες του
άγχους, τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσια-
στούν στη διάρκεια αυτής της μετατραυματικής
περιόδου και τη δυνατότητα να έχουν μια ψυχο-
λογική υποστήριξη στο Νοσοκομείο ή στα Κέντρα
υγείας.

Σταδιακά οι δρόμοι καθαρίζουν, τα μαγαζιά ξανα-
νοίγουν, οι επικοινωνίες αποκαθίστανται. Γίνεται
μια τεράστια προσπάθεια να ξαναοργανωθεί η
ζωή και η καθημερινότητα. 
Όμως η πόλη είναι ακόμα πολύ διαφορετική, η
φύση είναι λαβωμένη, η αγωνία των ανθρώπων
για την επιβίωσή τους είναι πολύ έντονη. Τα παι-
διά ακόμα φοβούνται τον ήχο του ελικόπτερου,
τη βροχή... Οι ενήλικοι αναστατώνονται όταν 
αρχίζουν οι αστραπές, φοβούνται να μην ξανα-
συμβεί ένας επόμενος τυφώνας. 
Αισθανόμαστε ότι συνοδέψαμε αυτούς τους 
ανθρώπους στην πρώτη δύσκολη περίοδο, ότι
βοηθήσαμε να καλυφθούν κάποιες σημαντικές
ανάγκες και προσπαθήσαμε να έχουν μια αξιο-
πρεπή φροντίδα της σωματικής και ψυχικής τους
υγείας. 

Ο τυφώνας Χαϊγιάν σάρωσε τα πλαντα στο πέρασμά του.

νοέμβριος 2013. φιλιππίνες, νησί Λέιτε. Λίγες ημέρες μετά τον τυφώνα Χαϊγιάν, που εδώ 
ονομάστηκε Γιολάντα, διασχίζουμε χιλιόμετρα κατεστραμμένων καλλιεργειών, σπασμένων 
δένδρων, πλημμυρισμένων εκτάσεων. Οι χορταρένιες καλύβες έχουν διαλυθεί, τα σπίτια που
είναι κτισμένα με τούβλα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, οι μεταλλικές στέγες έχουν «ξηλωθεί».
Οι τεράστιες εκτάσεις φοινικόδεντρων - το βασικό εισόδημα των κάτοικων - έχουν μετατραπεί σε
ένα νεκρό τοπίο με ξεριζωμένα δένδρα. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι από τα κομμάτια λαμαρίνας από
τις στέγες, τα μαγαζιά ορθάνοικτα με τα ράφια άδεια. Οι στύλοι της ηλεκτροδότησης πεσμένοι, 
οι κεραίες τηλεφωνίας κατεστραμμένες.

τα παιδιά
ακόμα φοβούνται τη βροχή
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Τα παιδιά ακόμα φοβούνται τον ήχο του ελικόπτε-
ρου και τη βροχή.
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Από τη Μάνια Βιδαλάκη, ψυχολόγο στην επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στις Φιλιππίνες
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«Στις 13 Απριλίου 1994, έφτασα στο Κιγκάλι, την πρωτεύουσα της Ρουάντα, με μία ομάδα επείγουσας παρέμβασης για να ανοί-
ξουμε ένα χειρουργικό πρόγραμμα και να περιθάλψουμε τους επιζώντες. Μόλις φτάσαμε, μαζί με την ιατρική ομάδα του Διε-
θνούς Ερυθρού Σταυρού, στο κεντρικό νοσοκομείο όπου θα εργαζόμασταν, συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό θα ήταν αδύνατο,
καθώς οι τραυματίες, κυρίως οι Τούτσι, δολοφονούνταν... Έτσι, αποφασίσαμε να στήσουμε ένα νοσοκομείο σε ιδιωτικό χώρο.
Χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ανέλαβε να εξασφαλίσει την άδεια από την προσωρινή κυβέρνηση, η οποία ευθυ-
νόταν για τη γενοκτονία. Η δεύτερη ομάδα έστησε το νοσοκομείο και το λειτούργησε. Η τρίτη ομάδα, στην οποία ανήκα, ανέ-
λαβε να μεταφέρει τραυματίες από τα σημεία όπου άνθρωποι της φυλής Τούτσι ή αντικαθεστωτικοί έβρισκαν καταφύγιο. 
Τα περισσότερα από αυτά τα μέρη ήταν θρησκευτικοί τόποι ή νοσοκομεία, όπου κανονικά οι άνθρωποι θα ήταν καλοδε-
χούμενοι και προστατευμένοι, πράγμα που δεν συνέβαινε. Οι πολιτοφύλακες και οι στρατιώτες κατάφερναν να εισχωρήσουν
και τα καταφύγια μετατρέπονταν σε σφαγεία, τα νοσοκομεία, σε τόπους εκτέλεσης.

Όταν φτάσαμε στα οδοφράγματα των πολιτοφυλακών, μας είπαν ότι η δουλειά μας ήταν άσκοπη, διότι έτσι κι αλλιώς
σκόπευαν να σκοτώσουν όλους τους Τούτσι. Ουσιαστικά, ήταν αδύνατο να μεταφέρουμε ενήλικες άνδρες, μερικές
φορές καταφέρναμε να μεταφέρουμε γυναίκες και παιδιά. Συνάδελφοί μας είδαν μαχητές της πολιτοφυλακής να βγά-
ζουν τραυματίες από τα ασθενοφόρα και να τους σκοτώνουν.

Η δουλειά μου ήταν η διαλογή των τραυματιών. Δεδομένου ότι ήταν επικίνδυνο να μεταφέρουμε τους ασθενείς, έπρεπε να
ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους που έπρεπε οπωσδήποτε να χειρουργηθούν. Εξέταζα κάθε τραυματία και έπρεπε να απο-
φασίσω αν άξιζε το ρίσκο να μετακινηθεί και να περάσει όλα τα οδοφράγματα των πολιτοφυλακών. Αντιμετωπίζαμε τα λι-

γότερο σοβαρά τραύματα επί τόπου, γνωρίζοντας ότι η ιατρική περίθαλψη ήταν λιγότερο κρίσιμη για αυτούς τους ασθενείς
σε σχέση με το να αποφύγουν τους μαχητές της πολιτοφυλακής που σχεδίαζαν να τους σκοτώσουν.

Στη Ρουάντα ήρθαμε αντιμέτωποι με τα όριά μας. Ξέσπασαν μεγάλες επιδημίες δυσεντερίας στους προσφυγικούς καταυλι-
σμούς που στέγαζαν τους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν τραπεί σε φυγή για να γλιτώσουν, και δεν είχαμε τα αντιβιοτικά που
χρειαζόμασταν. Το φάρμακο ήταν πάρα πολύ ακριβό για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι προσπάθειές μας για την κα-
ταπολέμηση της ασθένειας ήταν αναποτελεσματικές. Δεν είχαμε ούτε την ειδική θεραπευτική τροφή για τα παιδιά που έχουμε
σήμερα, με αποτέλεσμα τα σοβαρά υποσιτισμένα παιδιά να αναρρώνουν αργά και συχνά να εγκαταλείπουν τη θεραπεία.

Η κρίση στη Ρουάντα έθεσε σε νέα βάση την αξιολόγηση του έργου των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Αποτέλεσε το
έναυσμα ώστε να αποκτήσει η σύγχρονη ανθρωπιστική δράση πιο επαγγελματική υπόσταση. Το μέγεθος της παρέμβα-
σης, ο μεγάλος αριθμός των θανάτων και η σοβαρότητα της κατάστασης μάς έκανε να αισθανθούμε ανίσχυροι.

Η εμπειρία της Ρουάντα με άφησε με μια μεγάλη θλίψη γιατί μεταξύ άλλων χάσαμε κι έναν τεράστιο αριθμό συναδέλφων. 
Δεν γνωρίζουμε καν τον ακριβή αριθμό καθώς τα γραφεία μας λεηλατήθηκαν και οι κατάλογοι του προσωπικού μας 
καταστράφηκαν. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι τουλάχιστον 200 Ρουαντέζοι συνάδελφοί μας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
γενοκτονίας. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερη δουλειά στο να τους βοηθήσουμε να 
διαφύγουν αλλά ήμασταν τόσο έκπληκτοι από το εύρος και τη φύση των γεγονότων. Κοιτάζω πίσω με βαθιά θλίψη." 
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Επιμέλεια Μήτση Περσάνη, Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

τον απρίλιο 2014 συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τη γενοκτονία στη ρουάντα.
Μέσα σε 100 ημέρες γράφτηκαν μερικές από τις πιο αιματοβαμμένες σελίδες 
της παγκόσμιας ιστορίας όταν περίπου 800.000 άνθρωποι, στην πλειοψηφία 
τους Τούτσι, σφαγιάστηκαν από εξτρεμιστές της φυλής Χούτου.
Ο Δρ Ζαν - Ερβέ Μπραντόλ, διευθυντής προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
στη Ρουάντα το 1994, και μετέπειτα Πρόεδρος του Γαλλικού Τμήματος, 
περιγράφει τις σκηνές ωμής βίας που έζησε εκεί.

ΡΟΥΑΝΤΑ 20 χρόνια μετά
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24.676 €

168.249 €
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607.917 €238.805 €

305.120 €

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2013 2012

ΟCBA (EΠιΧειρΗΣιαΚο Κεντρο ΒαρΚεΛΩνΗΣ - αΘΗναΣ)

2013 2012

οικονομικός απολογισμός 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2013 2012

ΟCBA (EΠιΧειρΗΣιαΚο Κεντρο ΒαρΚεΛΩνΗΣ - αΘΗναΣ)

2013 2012

ΕΞΟΔΑ Ευρώ           % Ευρώ            % Ευρώ              % Ευρώ              % 

Προγράμματα 1.398.566              45 2.018.020              50 83.980.000                72 78.210.00                 74

υποστήριξη προγραμ-
μάτων στα γραφεία 215.092               7 196.432                5 11.540.000                10 9.600.000                  9

μαρτυρία / 
Δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης
209.696               7 263.694                7 2.580.000                  2 2.640.000                  3

Σύνολο εξόδων 
κοινωνικής αποστολής 1.823.354              59 2.478.146              62 98.100.000                84 90.450.000               86

Ανεύρεση πόρων 724.394              23 910.198              23 12.210.000                11 9.690.000                 9

Διοίκηση και 
γενική διαχείριση 591.298              18 624.954              16 6.120.000                  5 5.230.000                 5

Έξοδα υποστήριξης 1.315.692              41 1.535.152              38 18.330.000                16 14.920.000               14

ΣΥΝΟΛΟ 3.139.046         100 4.013.297         100 116.430.000         100 105.360.000        100

Η οικονομική κρίση συνεχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της στα έσοδα της οργάνωσης, 
τα οποία το 2013 μειώθηκαν κατά 7,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 2013 
τα έσοδά μας προήλθαν αποκλειστικά από ιδιωτικές εισφορές, μηδενίζοντας το ποσοστό
των θεσμικών πόρων. Η υποστήριξη των δωρητών μας παραμένει η κινητήρια δύναμή μας
και στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη 
και τη γενναιοδωρία που μας δείχνετε αυτές τις τόσο δύσκολες οικονομικά συγκυρίες. 
Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχουμε απέναντι σας, μοιραζόμαστε μαζί σας τον 
οικονομικό απολογισμό του 2013.

n Κονγκό
n Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
n Eλλάδα
n Φιλιππίνες
n Συρία
n Αιθιοπία

XΩΡΕΣ ΟΠΟυ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑν 
ΤΑ χΡΗμΑΤΑ ΤΟυ ΕΛΛΗνΙΚΟυ 
ΤμΗμΑΤΟΣ:

ΤΟ 59% ΤωΝ ΔΑΠΑΝωΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝωΣΗΣ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, 
ΕΚ ΤΟυ ΟΠΟΙΟυ ΤΟ 45% ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας και να 
ενδυναμώσουμε τους δεσμούς μας με την κοινωνία, προτεραιότητά μας
είναι να διατηρήσουμε υψηλά ποσοστά ιδιωτικών πόρων, τα οποία το
2013 αποτέλεσαν το 97% των συνολικών εσόδων μας.

ΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΕΣΟΔΑ Ευρώ           % Ευρώ            % Ευρώ              % Ευρώ             % 

Ιδιωτικοί Πόροι 3.045.866            97 3.318.898              98 105.540.000             90 89.900.000              90

Θεσμικοί Πόροι 0                            0 10.000                0 11.100.000             10 8.030.000                8

Λοιπά έσοδα 93.180              3 62.159                2 709.000               0 2.100.000                2

ΣΥΝΟΛΟ 3.139.046     100 3.391.057     100 117.350.000     100 100.030.000    100

Ιδιωτικοί Πόροι
Έσοδα που προέρχονται 
από ιδιώτες.

Θεσμικοί Πόροι
Έσοδα που προέρχονται από θεσμι-
κούς φορείς (Βουλή των Ελλήνων,
Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ)

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

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

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

Ανεύρεση πόρων
Αντιπροσωπεύει τα έξοδα που σχετίζονται με δραστηριότητες ανεύρεσης πόρων, όπως η αποστολή εντύπων. Οι ενέργειες αυτές
είναι απαραίτητες γιατί με τα έσοδα που μας αποφέρουν χρηματοδοτούμε τις αποστολές μας, αλλά το κόστος τους είναι ιδιαίτερα
υψηλό. Αυτό που θα μείωνε αυτές τις δαπάνες είναι η σταθερή εισροή εσόδων από δωρητές που μας υποστηρίζουν με πάγιο
τρόπο. Καθώς το ποσοστό αυτών των δωρητών παραμένει αρκετά χαμηλό, αναγκαζόμαστε να διαθέτουμε ένα σημαντικό ποσό
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 λειτουρ-
γούν με αποτελεσματικότητα. Περιλαμβάνουν τα έξοδα της διοίκησης, των ανθρώπινων πόρων, των οικονομικών υπηρεσιών
και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη σωματειακή ζωή της οργάνωσης. 

υποστήριξη προγραμμάτων στα κεντρικά γραφεία
Αντιπροσωπεύουν τις δαπάνες για την επιχειρησιακή υποστήριξη των προγραμμάτων από τα κεντρικά γραφεία, τα οποία φροντί-
ζουν για την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων και την ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής βοήθειας. 

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

Υπεύθυνη 
Εκστρατειών
Eνημέρωσης

στην Ελλάδα
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαμε πρωτοβάθμια
ιατρική φροντίδα και ψυχοκοινωνική στήριξη σε
ανθρώπους που επισκέπτονται τα συσσίτια του
Δήμου Αθηναίων στο Κέντρο Υποδοχής και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.). 

Το περασμένο εξάμηνο πραγματοποιήσαμε:

• 561 ιατρικές συνεδρίες.
• 153 παραπομπές σε πρωτοβάθμιες και 

δευτεροβάθμιες δομές. 
• Καταγραφή του ιατρικού και ψυχοκοινωνικού 

προφίλ 300 ασθενών.

στον Νίγηρα
Η ελονοσία και ο υποσιτισμός είναι θανατηφόρος
συνδυασμός για παιδιά κάτω των 5 ετών. 
Αν και η ασθένεια είναι ενδημική, η χώρα 
αντιμετωπίζει σημαντική ετήσια αύξηση των 
κρουσμάτων κατά την περίοδο των βροχών.  

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στον 
Νίγηρα από το 1985: 

• φέτος εφαρμόσαμε τη μέθοδο της εποχιακής 
Χημειοπροφύλαξης κατά της ελονοσίας για
206.000 παιδιά από 3 μηνών έως 5 ετών, 
σε 1.045 χωριά.

• Λειτουργούμε επίσης, εξωτερικά επισιτιστικά
προγράμματα σε 38 μονάδες υγείας στις περιοχές
Ζίντερ, μαραντί και τάουα.

• ετοιμάζουμε δεύτερη εκστρατεία κατά της 
ελονοσίας για 400.000 παιδιά.

στη Γουινέα 
Από το ξέσπασμα του ιού του Έμπολα, έχουν 
επιβεβαιωθεί 178 κρούσματα και 113 θάνατοι 
σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. 
Ο αιμορραγικός πυρετός  Έμπολα είναι μία σπάνια
ασθένεια η οποία μεταδίδεται γρήγορα μέσω 
άμεσης επαφής με άτομα ή ζώα που έχουν 
μολυνθεί και συχνά είναι θανατηφόρα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη Γουινέα
από το 2001 λειτουργώντας:

• 3 κέντρα θεραπείας κατά του ιού του Έμπολα.
• Προγράμματα για περίθαλψη ασθενών με

HIV/AIDS στο Κόνακρι. 
• Προγράμματα κατά της ελονοσίας στο Γκεκεντού.
• Πραγματοποιούμε παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης

σε επιδημίες χολέρας και μηνιγγίτιδας.  

στην Ελλάδα
Περισσότεροι από 6.000 μετανάστες και αιτούντες
άσυλο κρατούνται σήμερα σε προ-αναχωρησιακά
κέντρα και άλλους χώρους κράτησης, ενώ 
άγνωστος είναι ο αριθμός των μεταναστών και 
αιτούντων άσυλο που κρατούνται σε εκατοντάδες
αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα αντιμετωπί-
ζοντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουμε ιατρική και 
ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες και αιτούντες 
άσυλο υπό κράτηση από το 2008 πραγματοποιώντας:

• 9.921 ιατρικές συνεδρίες στο σύνολο 7 δράσεων
στον Έβρο, τη ροδόπη, τη Δράμα και τη Λέσβο.

• 5.441 ιατρικές συνεδρίες την περίοδο 2013-2014.
• Θεραπεία για ψώρα σε περισσότερους από 

1.500 μετανάστες.  
• Διανομές 6.662 κιτ προσωπικής υγιεινής 

και 1.648 σετ ρούχων.
• Παρεμβάσεις για την απελευθέρωση 

22 μεταναστών για ιατρικούς λόγους.

συμβαίνει τώρα
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σχεδόν διάδρομο και αναγκάζονται να μετακι-
νούνται από κρεβάτι σε κρεβάτι φτάνοντας μέχρι
τα μπροστινά κάγκελα. Άνθρωποι παντού. Κά-
ποιοι κοιμούνται, ορισμένοι συζητούν, ένας προ-
σεύχεται, εναποθέτοντας την τελευταία του ελπίδα
στο Θεό.

©
 S

he
ila

 S
he

ttl
e

©
 S

he
ila

 S
he

ttl
e

©
 S

he
ila

 S
he

ttl
e

Είμαι προετοιμασμένος για αυτό που θα συναν-
τήσω. Έχει φροντίσει για αυτό η Χούλια, Ισπανίδα
γιατρός. «Όταν μου είπαν ότι θα έρθω αποστολή
στην Ελλάδα θεώρησα ότι θα ήταν κάτι απλό.
Έχω πάει αποστολή στο Νότιο Σουδάν και στο 
Πακιστάν, και έχω βιώσει άθλιες καταστάσεις. 
Σύντομα όμως κατάλαβα πως εδώ μιλάμε για τη
σκοτεινή πλευρά της Ευρώπης, μια πλευρά που
οι περισσότεροι αγνοούμε». 

Μπαίνοντας, ωστόσο, στο Φυλάκιο, το μεγαλύ-
τερο κέντρο κράτησης στον Βόρειο Έβρο, 
σοκάρομαι. Ένα κτήριο έχει μετατραπεί σε απο-
θήκη ανθρώπων, στοιβάζοντας κυριολεκτικά
εκατοντάδες ψυχές. Το κάθε κελί, όχι πολύ μεγα-
λύτερο από ένα δυάρι, φιλοξενεί με όρους ξένιου
Δία περισσότερους από 50 ανθρώπους για 22
ώρες την ημέρα επί 18 μήνες. Οι διπλές κουκέτες
είναι τόσο συνωστισμένες που οι άνθρωποι δεν
μπορούν καν να περπατήσουν στον ανύπαρκτο

Οι άνθρωποι αυτοί θα περάσουν τουλάχιστον
ενάμιση χρόνο από τη ζωή τους σε αυτές τις συν-
θήκες χωρίς να έχουν κάνει τίποτα το αξιόποινο.
Πρόσφατη απόφαση των ελληνικών αρχών για
επ’ αόριστον κράτηση των μεταναστών μέχρι είτε
να εξαναγκαστούν σε υποχρεωτικό επαναπατρι-
σμό είτε να συναινέσουν στην εθελούσια επι-
στροφή τους, ακόμα και σε χώρες όπου δεν
μπορούν να επιστρέψουν λόγω των πολύ άσχη-
μων συνθηκών, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι
η Ελλάδα στρέφεται προς ακόμα πιο σκληρή με-
ταχείριση των μεταναστών.

Μόλις μας βλέπουν συνωστίζονται στα κάγκελα
και φωνάζουν. «Doctor!» Η Χούλια περνάει και
τους χαιρετάει όλους με χειραψία και χαμόγελο.
Έχουν τόσο ανάγκη την ανθρώπινη επαφή με τον
έξω κόσμο. Το πρόσωπό τους φωτίζεται. Η για-
τρός τούς ρωτάει αν έχουν κάποιο πρόβλημα
υγείας. Πάντα υπάρχει κάτι. «Σχεδόν όλα σχετί-
ζονται με τις συνθήκες κράτησης», μου λέει 
η Χούλια. «λοιμώξεις εξαιτίας των βρώμικων,
βουλωμένων αποχετεύσεων και μεταδιδόμενα 
νοσήματα λόγω του συνωστισμού αλλά και της
απαράδεκτης τακτικής των αρχών να δίνουν 
ξυραφάκια σε περιορισμένο αριθμό ώστε να 
χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα. Καθημερινά
διαπιστώνουμε γαστρεντερικά προβλήματα λόγω
της ελλιπούς διατροφής, ιώσεις από την ανυπαρ-
ξία θέρμανσης, μυοσκελετικά προβλήματα σε 
εικοσάχρονους από την υγρασία μέχρι τη μη 
αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών, όπως ο δια-
βήτης. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως σχεδόν
όλοι πάσχουν από κατάθλιψη. Έχουν χάσει τον
ύπνο τους».  

Οι γιατροί μας κάνουν ό,τι μπορούν, πραγματο-
ποιώντας περίπου 5.500 ιατρικές συνεδρίες την
περίοδο 2013-14. Επιπλέον, οι ομάδες της οργά-
νωσης διένειμαν είδη πρώτης ανάγκης που πε-
ρισσότερο μοιάζουν με είδη πολυτελείας σε
αυτούς τους χώρους, συμπεριλαμβανομένων
6.662 κιτ με είδη προσωπικής υγιεινής και 1.648
σετ με ρούχα, παπούτσια και υπνόσακους. 

Από την άλλη μεριά, οι ψυχολόγοι των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα καθημερινά γίνονται μάρτυρες της
απύθμενης ανθρώπινης απόγνωσης. Οι απόπει-
ρες αυτοκτονίας πλέον δεν σοκάρουν κανέναν:
Δύο ανήλικοι κρατούμενοι, παιδιά 15 χρόνων,
ανεβαίνουν στην ταράτσα και απειλούν να πέσουν
αν δεν τους ακούσουν. Η κίνησή τους δεν συγκι-
νεί κανέναν. Η απελπισία τούς οδηγεί στο κενό.
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον ήχο που κάνει το σώμα
όταν προσκρούει στο έδαφος» μου λέει η Αλίκη,
ψυχολόγος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. «Ο ένας
εκ των δύο έσπασε και τα δύο του πόδια. Το ένα
πόδι δεν θα επανέλθει ποτέ».  

Στον Έβρο βρέθηκα για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο με την ομάδα των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Η οργάνωση παρεμβαίνει στα κέντρα κράτησης
μεταναστών και αιτούντων άσυλο της ευρύτερης Θράκης από το 2009, 
παρέχοντας στους κρατούμενους το όχι και τόσο αυτονόητο δικαίωμα στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την ψυχολογική υποστήριξη. 

Κάγκελα παντού για τον αόρατο εχθρό
Από τον Δημήτρη Ρουμπή, Υπεύθυνο Τύπου Νιώθω υπερήφανος με τη δουλειά των συναδέλ-

φων μου. Είναι μια εστία φωτός μέσα σε αυτό το
σκοτεινό τούνελ του φαύλου κύκλου. Επίσης
νιώθω υπερήφανος για την καμπάνια «Παστίλιες
για τον πόνο του άλλου» και όλους εκείνους που
προμηθεύτηκαν το θαυματουργό κόκκινο κουτάκι
από το φαρμακείο. Τουλάχιστον 175.000 ευρώ
από τις πωλήσεις διατέθηκαν για την ανακούφιση
του ανθρώπινου πόνου στη χώρα μας. Εδώ
βιώνω στην πράξη γιατί οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
δρουν ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε παρέμβαση
εκεί όπου δεν μπορεί ή δεν θέλει να πάει κανείς
άλλος.

Έξω από το κέντρο τρία αδέσποτα σκυλιά απο-
λαμβάνουν τον ήλιο, τα χάδια και το φαγητό. Σκέ-
φτομαι την αντίθεση με το εσωτερικό του κτηρίου
και ανατριχιάζω στη σκέψη του πόνου που είμα-
στε ικανοί να προκαλέσουμε ο ένας στον άλλο.
Φεύγω, με τη σκιά του αόρατου εχθρού απλω-
μένη πάνω μου να σκοτεινιάζει το ταξίδι της επι-
στροφής. 

Γιατί πρέπει να χρειαζόμαστε πάντα αόρατους εχ-
θρούς; Γιατί πρέπει να υψώνουμε κάγκελα για να
μας διαχωρίσουν από τους άλλους; Ο Έβρος σε
επαναφέρει απότομα στην πραγματικότητα. Εδώ
δεν υπάρχουν αυταπάτες. Και οι κρατούμενοι στα
κέντρα κράτησης αυτή την ώρα είναι ξύπνιοι στο
δικό μας σκοτάδι. 
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σε αποστολήαπό τη Νατάσα Χατζίρη, 
Διευθύντρια Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Χρήστος ΚΟΡΤΣΕλΗΣ

Πόσο απαραίτητος είναι ο ρόλος του οικονομικού διαχει-
ριστή στις αποστολές μας;
Οι ανάγκες των ασθενών μάς δημιουργούν και οικονομικές
υποχρεώσεις: από την αγορά φαγητού και φαρμάκων μέχρι
την πληρωμή καυσίμων για τις γεννήτριες. Θέλουμε οι για-
τροί μας να βρίσκονται στο νοσοκομείο, συγκεντρωμένοι
στους ασθενείς μας και να μην ασχολούνται με τις υποχρεώ-
σεις αυτές. Ο οικονομικός διαχειριστής συντάσσει τον προ-
ϋπολογισμό και τηρεί τα λογιστικά βιβλία. Με τη σωστή
κοστολογική καταγραφή και λογιστική παρακολούθηση, μπο-
ρούμε να έχουμε σωστά ιστορικά στοιχεία για τη δημιουργία
νέων προϋπολογισμών, ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία και
να διασφαλίσουμε την οικονομική διαφάνεια της οργάνωσης.

μπορείς να μας περιγράψεις μια μέρα σου στην τωρινή 
αποστολή σου;
Καμία μέρα στο γραφείο δεν είναι ίδια. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπο-
ρεί να προκύψει. Πληρωμές, καταχωρήσεις στη λογιστική,
ανανέωση του προϋπολογισμού, καταμετρήσεις, διαχείριση
και προγραμματισμός των χρηματικών διαθεσίμων, διαπραγ-
ματεύσεις συμβολαίων και παρακολούθηση των προκαταβο-
λών είναι μερικές από τις βασικές υποχρεώσεις.  

Πόσο διαφορετική είναι η πραγματικότητα που έχεις βιώ-
σει μέχρι σήμερα στις αποστολές σου από τις αρχικές
προσδοκίες σου; 
Καθόλου διαφορετική. Η προσδοκία μου από την αρχή ήταν να
καταφέρω να νιώσω ικανοποίηση μέσα από την εργασία μου.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα όχι μόνο μου παρέχουν αυτή τη 
δυνατότητα, αλλά και οι αρχές που τους διέπουν με βοηθούν
να κρατάω το επίπεδο της δουλειάς μου ψηλά. Τώρα όσον

αφορά τη γενική πραγματικότητα και τον τρόπο ζωής μου, 
η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν είχα άλλη προσδοκία από το να
νιώθω ωραία με τον εαυτό μου. Και αυτό είναι ανεξάρτητο
από το πού βρίσκομαι, αλλά σχετίζεται με το τι κάνω και με
ποιους το μοιράζομαι. 

Ποια είναι μέχρι σήμερα η πιο έντονη εμπειρία σου στην 
τωρινή αποστολή σου στη Συρία;
Σίγουρα ήταν όταν ανακοινώθηκε η απελευθέρωση των πέντε
συναδέλφων μας που βρίσκονταν υπό κράτηση.

Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχεις αντιμετωπί-
σει μέχρι σήμερα; 
Είναι η αντίσταση που αντιμετωπίζουμε από ορισμένες τοπι-
κές αρχές. Όχι μόνο σε εργασιακό επίπεδο, αλλά και ψυχο-
λογικό. Είναι λυπηρό να βλέπεις πως υπάρχουν άνθρωποι
που ζητάνε τη βοήθειά σου, αλλά πολιτικά και οικονομικά
συμφέροντα σε εμποδίζουν από το να την προσφέρεις.

με ποιον τρόπο βλέπεις την υποστήριξη των δωρητών μας 
να γίνεται πράξη;
Από τη θέση του οικονομικού διαχειριστή, όχι μόνο βλέπω,
αλλά πρέπει και να ελέγχω την αποτελεσματική χρήση των
δωρεών. Σωστός προγραμματισμός, συντονισμός, έλεγχος
των εξόδων και συχνή παρακολούθηση είναι κάποια από τα
εργαλεία που χρησιμοποιούμε, προκειμένου η χρήση των
δωρεών να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. 
Ασθενείς που δεν θα είχαν άλλη ελπίδα γίνονται καλά και 
συνεχίζουν τη ζωή τους ενώ οι ντόπιες κοινότητες αγκαλιά-
ζουν την οργάνωση. Και φυσικά όλα αυτά ξεκινάνε από τους
δωρητές μας. Εμείς απλά εκτελούμε. 

τι καταφέραμε μαζί
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ΣE ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜH ΟΙ:  Κώστας Αντωνόπουλος, τεχνικός, Πακιστάν • Χαρίκλεια Γιάμαλη, Συντονίστρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντροαφρικα-

νική Δημοκρατία & Nότιο Σουδάν • Μπράιτ Νυιρέντα, Τεχνικός, Νότιο Σουδάν • Αγγελική Τσέκερη, Νοσηλεύτρια, Νότιο Σουδάν • Κωνσταντίνος Τσόντος, Υπεύθυνος Εκ-

παίδευσης, Τατζικιστάν  / Ουζμπεκιστάν • Τινάτιν Κεντσοσβίλι, Διοικητικός, Νότιο Σουδάν • Γιώργος Παπούλιας, Τεχνικός, Νότιο Σουδάν • Χουρίδου Ευτέρπη, Χειρουργός,

Νότιο Σουδάν • Θανάσης Σπυράτος, Τεχνικός, Νότιο Σουδάν • Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου, Τεχνικός, Αιθιοπία • Κριστόφ Μαζάνεκ, Τεχνικός, Ιράκ • Χριστίνα Παπαγε-

ωργίου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Πεδίου, Αιθιοπία • Κωνσταντίνα Μπουγονικολού, Συντονίστρια Ψυχικής Υγείας, Παλαιστίνη • Νικόλας Παπαχρυσοστόμου, Διοικητικός,

Κολομβία • Χρήστος Κορτσέλης, Οικονομικός Συντονιστής, Συρία • Αναστασία Σμέρου, Συντονίστρια Πεδίου, Συρία • Αϊσα Σαχράουι, Συντονίστρια Πεδίου, Συρία • Κώστας

Ρέτζος, Γιατρός, Νότιο Σουδάν • Αρετή Γρηγοράτου, Συντονίστρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία • Μίροσλαβ Ίλιτς, Τεχνικός, Φιλιππίνες • Μεχ-

μέτ Εκίν Γκαϋρετλί, Τεχνικός, Αιθιοπία • Μίλαν Γκάτσιτς, Οικονομικός Συντονιστής, Συρία • Μίροσλαβ Παβίτσεβιτς, Τεχνικός, Νότιο Σουδάν

ο Χρήστος Κορτσέλης, με σπουδές στα οικονομικά και με
σημαντική εμπειρία στο επάγγελμα του ως ορκωτού λογι-
στή, είχε αποφασίσει ότι θα περάσει την υπόλοιπη επαγ-
γελματική ζωή του μπροστά στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού
υπολογιστή ασχολούμενος με νούμερα. Πριν από 2 χρόνια
σκέφτηκε ότι εφόσον αγαπάει τη δουλειά του θα ήταν προ-
τιμότερο να διαθέσει  το χρόνο, τις γνώσεις και την εμπει-
ρία του για την επίτευξη των σκοπών της ιατρικής
ανθρωπιστικής οργάνωσης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Σή-
μερα βρίσκεται στη Συρία, στην τρίτη κατά σειρά αποστολή
του μετά το Σουδάν και την αιθιοπία, έχοντας  δώσει μια
εναλλακτική και μάλιστα βαρύνουσας σημασίας διάσταση
στο επάγγελμά του.

ο τυφώνας Χαϊγιάν σάρωσε τις φιλιππίνες στις
8 νοεμβρίου 2013 προκαλώντας μία κατα-
στροφή άνευ προηγουμένου. ολόκληρες πε-
ριοχές καταποντίστηκαν, δρόμοι και γέφυρες
καταστράφηκαν, η ηλεκτροδότηση και οι επι-
κοινωνίες διακόπηκαν. Περισσότεροι από 6.000
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 16
εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τα πάντα. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρεθήκαμε από τις πρώτες
στιγμές στον τόπο της καταστροφής και πραγματοποι-
ήσαμε τη μεγαλύτερη επείγουσα παρέμβαση του
έτους. Στην έκκλησή μας για οικονομική βοήθεια οι
δωρητές μας από όλο τον κόσμο ανταποκρίθηκαν
άμεσα βοηθώντας μας να συγκεντρώσουμε 32,4
εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 17,6 εκατομμύρια
δαπανήθηκαν το Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2013 και τα
15,2 εκατομμύρια θα δαπανηθούν το 2014 και 2015. 

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη δική σας
ευαισθητοποίηση και να σας ενημερώσουμε για τις
δράσεις που υλοποιήσαμε χάρη στην υποστήριξή σας.

Οι δραστηριότητες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα περι-
λαμβάνουν τη φροντίδα και αντιμετώπιση των άμε-
σων ιατρικών αναγκών, την αποκατάσταση βασικών
ιατρικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, την παροχή 
στέγης, την εξυγίανση του νερού και την παροχή
ψυχο-κοινωνικής στήριξης σε παιδιά και ενήλικες.
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υποστηρίζουμε τα θύματα του τυφώνα Χαϊγιάν  

Απολογισμός Φιλιππίνες:
Επιμέλεια Ανέστης Μποζογλανιάν, Υπεύθυνος προγράμματος Μεγάλων Δωρητών

ΑΝΘΡωΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

• 719  Άτομα ντόπιο προσωπικό       
• 171  Άτομα διεθνές προσωπικό

ΙΑτΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑτΑΣτΑΣΕΙΣ

• 8 νέα νοσοκομεία και κέντρα υγείας
• 133 κινητές μονάδες
• 1 κατασκευή νέας ημι-μόνιμης νοσοκομειακής δομής 
• 4 νοσοκομεία που αποκαταστήσαμε τη λειτουργία τους
• 22 κέντρα υγείας αποκαταστήσαμε τη λειτουργία τους

ΙΑτΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣτΗΡΙΟτΗτΕΣ

• 96.611 ασθενείς έλαβαν φροντίδα στα εξωτερικά ιατρεία μας
• 11.001 μικρές και μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις 
• 846 τοκετοί 
• 27.044 άνθρωποι έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη
• 26.955 εμβολιασμοί για ιλαρά, τέτανο, πολιομυελίτιδα κ.α.

ΑΝτΙΜΕτωΠΙΣΗ βΑΣΙΚωΝ ΑΝΑΓΚωΝ

• 71.979 κιτ ειδών πρώτης ανάγκης διανεμήθηκαν 
• 27.463 σκηνές και υλικά για τη δημιουργία καταλύματος

διανεμήθηκαν
• 86.264 άνθρωποι εφοδιάστηκαν με καθαρό, πόσιμο νερό
• 50.000 άνθρωποι έλαβαν τρόφιμα
• 1.012 τόνοι φορτίου μεταφέρθηκαν

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα παραμένουμε στις Φιλιππίνες και 
παρέχουμε, χάρη στη δική σας οικονομική υποστήριξη, 
υπηρεσίες υγείας στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.
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κάνουμε μαζί

Τον Μάρτιο ενώσαμε τη φωνή μας με τους ασθενείς που παλεύουν να αντιμετωπίσουν την ανθεκτική μορφή της φυ-
ματίωσης ζητώντας την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέμηση της ασθένειας. Με αφορμή την Παγ-
κόσμια Ημέρα Φυματίωσης (24 Μαρτίου 2014) και σε συνεργασία με την οργάνωση φοιτητών ιατρικής HELMSIC,
διοργανώσαμε ημερίδα στην Ιατρική Σχολή Αθηνών με τίτλο "Η φυματίωση χθες και σήμερα". 
Ο Απόστολος Βεΐζης, υπεύθυνος προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, παρουσίασε την καμπάνια μας για την
Πρόσβαση στα Φάρμακα (Access Campaign) καθώς και το Μανιφέστο «Εξέτασέ με, θεράπευσέ με», το συγκλονιστικό
κείμενο, το οποίο ετοίμασαν ασθενείς με ανθεκτική φυματίωση μαζί με τους γιατρούς τους απευθύνοντας επείγουσα έκ-
κληση για άμεση βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας.
Παράλληλες δράσεις ευαισθητοποίησης με στόχο τη συλλογή υπογραφών για το Μανιφέστο πραγματοποιήθηκαν στις
Ιατρικές Σχολές σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο.
Μέχρι σήμερα καταφέραμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες από 55.000 υπογραφές που παραδόθηκαν στην Παγκό-
σμια Συνέλευση Υγείας που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη 19-24 Μαΐου 2014 προκειμένου να ακουστεί το μήνυμα
των ασθενών μας όσο πιο δυνατά γίνεται. 

Η Διεθνής Γενική Συνέλευση 2014 των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έγινε στην Αθήνα
Αυτή τη χρονιά, η Ελλάδα ήταν η χώρα που επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει τη Διεθνή Γενική Συνέλευση των Γιατρών
χωρίς Σύνορα. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή καθώς η Διεθνής Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διακυ-
βέρνησης μέσα στο κίνημα, γίνεται μία φορά τον χρόνο και στη διάρκειά της λαμβάνονται πολύ σοβαρές αποφάσεις,
οι οποίες οριοθετούν την ιατρική και ανθρωπιστική δράση μας. Πραγματοποιήθηκε 26-28 Ιουνίου 2014, στο 
Ινστιτούτο Παστέρ με περίπου 150 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Στη Διεθνή Γενική Συνέλευση μάς δόθηκε η
δυνατότητα να παρουσιάσουμε και το τι συμβαίνει στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. 

ένα μεγάλο ευχαριστώ

Στις 9 και 10 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε  η ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, στα γραφεία μας, ξενίας 15,
Αθήνα. Η συμμετοχή των μελών του σωματείου ήταν μεγάλη και οι συζητήσεις
πολύ ενδιαφέρουσες, όπως αναμενόταν, και σε αυτό συνέβαλε και η παρουσία
εκπροσώπων άλλων οργανώσεων. 

Συγκεκριμένα, τα θέματα ήταν τα εξής: «Μετακινούμενοι πληθυσμοί σήμερα»,
«Διαδρομές και Τοπική εμπειρία, Ιστορίες και Προκλήσεις», «Συρρίκνωση του
Ανθρωπιστικού Χώρου» 

Τέλος, το νέο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για το 
Σωματειακό  Έτος 2014-15, αποτελείται από τους: Χρήστο Χρήστου (Πρόεδρο), Ιωάννα
Παπάκη (Αντιπρόεδρο), Ξενοφώντα Κάππα (Ταμία), Αχιλλέα Τζέμο (Γενικό Γραμμα-
τέα) και Κωνσταντίνο Ντάνη (Μέλος). Οριζόμενα/Προτεινόμενα από το ΔΣ μέλη: Άγης
Τερζίδης, Marc Hermant.«εξέτασέ με, θεράπευσέ με»

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Η Μ Ε Ρ Α  Φ υ Μ Α Τ Ι ω Σ Η Σ

• Στην ομάδα περιβαντολλόγων του GREENiT
για τη συνεργασία μας και για το πρόγραμμα
περιβαλλοντικής διαχείρισης που μας παρέχει
για τις κτιριακές μας εγκαταστάσεις. (Πληροφο-
ρίες για το GREENiT στο: www.greenit.org.gr)

• Στο supergiftme.gr για τη συνεχιζόμενη συ-
νεργασία.

• Στο εμπορικό κέντρο Avenue για τη φιλοξενία
της ομάδας ενημέρωσής μας.

• Στο ΚΑΠΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ για την 
υποστήριξή τους μέσω της εκστρατείας μας
"Παστίλιες για τον πόνο του άλλου".

• Στις οικογένειες των Παναγιώτη Χαλακατε-
βάκη, Γεωργίου Κωτσόπουλου, Ιωάννη 
Μποζίκα, Νικολάου Σιβίτη, Ευθύμιου Αμπλια-
νίτη, οι οποίες τη δύσκολη ώρα της απώλειας
των δικών τους ανθρώπων πήραν την πρωτο-
βουλία να καλέσουν έναν εκπρόσωπο της 
οργάνωσης στην εξόδιο ακολουθία προκειμέ-
νου οι δωρεές αντί στεφάνων να διατεθούν
στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. 

Γενική Συνέλευση 2014 του Ελληνικού Τμήματος

Με κεντρικό μήνυμα «Κάθε χιλιόμετρο μετράει», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ετοι-
μαζόμαστε για τρίτη συνεχή χρονιά να ζήσουμε την εμπειρία του Μαραθωνίου

της Αθήνας που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2014. Προσκαλούμε 
λοιπόν όλους τους δρομείς που ενδιαφέρονται να τρέξουν στους αγώνες δρό-

μου των 5, των 10 χιλιομέτρων ή στην Κλασική Διαδρομή των 42 χιλιομέτρων, να
τρέξουν με την ομάδα μας, "Δρομείς Χωρίς Σύνορα", υποστηρίζοντας παράλληλα τη δράση
μας μέσα από τη συμμετοχή τους. Πέρυσι, 1.060 δρομείς υποστήριξαν έμπρακτα τη δράση
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα διανύοντας χιλιόμετρα αλληλεγγύης και στέλνοντας ένα 
συγκινητικό μήνυμα προσφοράς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι "Δρομείς Χωρίς Σύνορα"
έτρεξαν αποστάσεις που πολλοί ασθενείς των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αναγκάζονται να
διανύουν καθημερινά στην προσπάθειά τους να έχουν πρόσβαση σε βασικά, για την
επιβίωσή τους, αγαθά όπως η περίθαλψη, το νερό, η τροφή. 

Τρέξε κι εσύ για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στον 32ο Μαραθώνιο της Αθήνας!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ΣΕΓΑΣ για την ένταξη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο πρόγραμμα Συνεργαζόμενων Μη-Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων του Μαραθωνίου της Αθήνας και για το 2014.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και γίνονται καθημερινά στα γραφεία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Ξενίας 15, Αθήνα, 9π.μ.-5μ.μ.). 
Εάν ενδιαφέρεσαι και εσύ να συμμετάσχεις στην ομάδα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, επικοινώνησε μαζί μας στο 210 5 200 500 
ή στο marathon@msf.gr. Για περισσότερες πληροφορίες: www.msf.gr/athensmarathon2014
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υποστηρίξτε μας!

Εταιρίες
Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα επιδιώκουμε τη συνεργασία με εταιρίες οι οποίες επιθυμούν, μέσα από τα προγράμματα Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης, να υποστηρίξουν το έργο μας. Eνδεικτικές μορφές συνεργασίας μπορεί να είναι η πάγια ή εφάπαξ οικονομική
υποστήριξη των προγραμμάτων μας, η χορηγία μιας ενέργειας, η εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, πελατών και
συνεργατών της εταιρίας προκειμένου να γίνουν υποστηρικτές μας ή η ένθεση/διανομή επικοινωνιακού υλικού των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα. Δεδομένου ότι δεν προτείνουμε κάποια έτοιμα χορηγικά πακέτα/προτάσεις αλλά προτιμούμε να προσαρμόζουμε τις
προτάσεις συνεργασίας στην ταυτότητα κάθε εταιρίας, σας καλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Ανεύρεσης Εταιρικών Πόρων
στο τηλ. 210 5 200 500 ή στο email corpfr@athens.msf.org, προκειμένου να διερευνήσουμε από κοινού τις δυνατότητες συνερ-
γασίας και τα ανταποδοτικά οφέλη που παρέχουμε.

Αφήνοντας ένα κληροδότημα για το μέλλον
Ακολουθώντας το παράδειγμα δεκάδων ανθρώπων που τα τελευταία χρόνια έχουν συμπεριλάβει τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα στη
διαθήκη τους, μπορείτε και εσείς να μας βοηθήσετε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο
μέλλον. Το κληροδότημά σας θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να παρέχουμε ιατρική βοήθεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5 200 500 (εσωτερικό 105).

Γάμος • Βάφτιση
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 (εσωτερικό 110).

Δωρεά

Αριθμοί λογαριασμών

n Με οποιαδήποτε κάρτα Visa, Mastercard ή Diners n Συμπληρώνοντας την ταχυπληρωμή που εσωκλείεται 
n Μέσω του προγράμματος EASYPAY στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.easypay.gr
n Μέσω PAYPAL στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://support.msf.gr
n Μέσω εξαργυρώσεως πόντων των πιστωτικών καρτών Alpha Bank

Εξαργυρώστε τους πόντους από τη Χρυσή Visa στο 801 111 2004 και τους πόντους από τις κάρτες Bonus και American Express στο 801 11 326 0000 

n Κάνοντας κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς

Mετά την κατάθεση ενημερώστε μας οπωσδήποτε το συντομότερο στο τηλ. 210 5 200 500 για να μπορέσουμε να σας στείλουμε την απόδειξη.

• ΕΘΝΙΚΗ τΡΑΠΕΖΑ 080/480847-95
• ΑΓΡΟτΙΚΗ τΡΑΠΕΖΑ 435-01-001400-33
• τΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙωΣ 5011-013626-464
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ τΡΑΠΕΖΑ 83658835

n Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι κάνουν μία δωρεά εις μνήμην κάποιου αγαπημένου τους προσώπου

το ταξίδι της μαριέττας Προβοπούλου με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ξεκίνησε το 2001 με
πρώτο σταθμό το μαλάουι και τα προγράμματα για το HIV/AIDS και τη χολέρα. «ονειρευό-
μουν από παιδί να κάνω κάτι που να συνδυάζει την προσφορά στο συνάνθρωπο και τη γνώση
της πραγματικότητας του κόσμου. Παρόλο τον πόνο και τις δυσκολίες, δεν θα μπορούσα
ποτέ να γυρίσω την πλάτη μου στην πραγματικότητα, στους ανθρώπους που μας χρειάζον-
ται», ισχυρίζεται η ίδια. επόμενοι γεωγραφικοί σταθμοί της ανθρωπιστικής της δράσης ήταν 
η μπουρκίνα φάσο, το αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Περού, η αιθιοπία για να καταλήξει 
στην ελλάδα και να αναλάβει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του ελληνικού τμήματος.

Aπό τη Μήτση Περσάνη, Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

Υποστηρικτής 1ης Γραμμής
Αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος αλλά και ο πιο εύκολος τρόπος οικονομικής υποστήριξης της δράσης μας. μπορείτε να επιλέξετε τη
συχνότητα, το ποσό και τις ημερομηνίες χρέωσης που σας εξυπηρετούν, χωρίς να χρειάζεται να επενδύετε προσωπικό χρόνο για να επι-
σκέπτεστε κάθε φορά το ταχυδρομείο ή την τράπεζά σας, και να στηρίζετε τα προγράμματά μας σε σταθερή βάση, είτε μέσω μιας πά-
γιας τραπεζικής εντολής, είτε μέσω της πιστωτικής σας κάρτας. μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε ή να τροποποίησετε την πάγια
συνδρομή σας είτε τηλεφωνικά στο 210 5 200 500 (Τμήμα Δωρητών) είτε στο donors@msf.gr

Η πάγια υποστήριξη μάς βοηθά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όταν ξεσπά μια επείγουσα κρίση και η ταχύτητα της αντίδρασής μας κάνει
τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για τους πληγέντες. Αυτή ακριβώς την ταχύτητα, μας διασφαλίζει η πάγια υποστήριξη. Επίσης, η
πάγια υποστήριξη, λόγω του χαμηλότερου κόστους που επιβαρύνει την οργάνωση (προμήθειες προς τρίτους, λιγότερα έντυπα), δια-
σφαλίζει ότι μεγαλύτερο μέρος κάθε δωρεάς σας διατίθεται απευθείας στα προγράμματά μας.

Για να γίνετε Υποστηρικτής 1ης Γραμμής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά στο 
210 5 200 500, είτε μέσω του www.msf.gr για να σας στείλουμε την ειδική αίτηση.

• τΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 0026.0215.41.0100065050
• ALPHA BANK 104-00-2786014420
• MARFIN BANK 0030482427

σεπρώτο
πρόσωπο

Ποιά εικόνα δεν θα ξεχάσεις ποτέ από τις αποστολές σου;

Το βλέμμα μιας μητέρας που με κοίταζε στα μάτια καθώς πέ-
θαινε σιωπηλά σε έναν καταυλισμό χολέρας. 
Τη σκηνή των συγγενών αγνοουμένων μετά τον σεισμό στο
Πίσκο, στο Περού, να ψάχνουν τους δικούς τους ανάμεσα στις
σορούς των νεκρών. 
Το χαμόγελο και την ευγνωμοσύνη μιας μητέρας όταν της
ανακοινώσαμε ότι το παιδί της ήταν εκτός κινδύνου σε ένα
επισιτιστικό κέντρο, σε καταυλισμό Σομαλών προσφύγων. 
Την παραδοσιακή τελετή μιας φυλής στο Νότιο Όμο, στα 
σύνορα Αιθιοπίας – Κένυας, για να ξορκίσουν τη χολέρα. 
Τα παιδιά που έφταναν το ένα μετά το άλλο και συχνά πέθαι-
ναν πριν προλάβουμε να τους κάνουμε εισαγωγή στο νοσο-
κομείο στο Νίγηρα, κατά τη διάρκεια μιας επισιτιστικής κρίσης
και επιδημίας ελονοσίας.
Τα παιδιά μου να παίζουν ελεύθερα και ευτυχή στους χωμα-
τόδρομους του χωριού ή την αυλή του σπιτιού με τα δεκάδες
παιδάκια στην Αντις Αμπέμπα ή στο Ουαγκαντούγκου. 
Κάθε ηλιοβασίλεμα στην Αφρικανική σαβάνα...

Ποιο ήταν το κίνητρο ώστε από το πεδίο των αποστολών
να βρεθείς στη γενική διεύθυνση του ελληνικού τμήματος; 

Μετά από έναν κύκλο πάνω από 10 ετών σε αποστολές ανά
τον κόσμο, ένιωσα έντονα την ανάγκη να είμαι παρούσα και
να συνεισφέρω εάν είναι δυνατόν και στη χώρα μου τόσο με
τη συμμετοχή μου στα προγράμματα στην Ελλάδα, όσο και
στην ενδυνάμωση του ρόλου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε
μια ιδαίτερα δύσκολη περίοδο λόγω της κρίσης.

Σε ποια φάση βρίσκεται το Ελληνικό τμήμα σήμερα; 

Το ελληνικό τμήμα ιδρύθηκε το 1990. Ο ρόλος του είναι η
ανεύρεση πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού για τα προ-
γράμματά μας, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των
Αρχών για ανθρωπιστικές κρίσεις και τα προβλήματα 
πρόσβασης στην υγεία. Είναι επίσης και η υποστήριξη των
προγραμμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς μέσω μιας τεχνο-
γνωσίας που έχει αναπτύξει το Ελληνικό Τμήμα σε θέματα 
μετανάστευσης, αξιολογήσεων προγραμμάτων κ.ά. Σήμερα
βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, ως αποτέλεσμα της
κρίσης. Η οικονομική συνεισφορά από δωρητές  έχει μειωθεί
σημαντικά. Πιστεύω, ότι ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο -που
οι αξίες κλονίζονται, η κοινωνία κλείνεται στον εαυτό της, 
η διεθνής ειδησεογραφία εκλείπει και μεγαλώνει η ανάγκη
να χτίσουμε ανθρωπιστική συνείδηση- η ευθύνη της Οργά-
νωσης είναι μεγαλύτερη. Η κοινωνία πρέπει να γνωρίζει 
τι συμβαίνει στον κόσμο για να δράσει αλλά και να επανακτή-
σει την ελπίδα. Οι ανθρωπιστικές αξίες και η ιατρική δεοντο-
λογία πρέπει να διασφαλιστούν. 

τι έχεις να πεις στους Έλληνες δωρητές που ενώ βιώνουν
οι ίδιοι μια κρίση καλούνται να υποστηρίξουν θύματα
άλλων κρίσεων; 

Η όλη ιδέα του ανθρωπισμού βασίζεται στην ανταποδοτικό-
τητα μεταξύ συνανθρώπων, μεταξύ κοινωνιών. Η αλλη-
λεγγύη είναι η γέφυρα που μας επιτρέπει να προσφέρουμε
και να λάβουμε πολλά σε αντάλλαγμα. Η εμπειρία μου στο αν-
θρωπιστικό έργο, μου χάρισε την ικανότητα να κατηγοριοποιώ
τα δικά μου προβλήματα διαφορετικά και τη δύναμη να τα 
αντιμετωπίσω. Μα πάνω από όλα την ελπίδα... ότι ακόμα και
στην πιο δύσκολη στιγμή μπορεί να γίνει ένα θαύμα, όπως το
θαύμα που ζουν οι εκατομμύρια ασθενείς μας ανά τον κόσμο
και τους κάνει να συνεχίζουν να μας χαμογελούν! Χάρη στην
οικονομική βοήθεια των υποστηρικτών μας, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα παρέχουμε επείγουσα ιατρική βοήθεια σε θύματα 
ανθρωπιστικών κρίσεων σε πάνω από 70 χώρες. 

Μαριέττα Προβοπούλου
Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος



www.facebook.com/msf.greece 
www.twitter.com/msfgreece

«Η εικόνα που δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου είναι των βαριά τραυματισμένων
παιδιών από βόμβες ή θραύσματα. Πολλά θα μείνουν ανάπηρα και όλα θα κουβαλούν
εκτός από τα τραύματα στο σώμα και ένα μεγάλο ψυχικό τραύμα που πολύ δύσκολα θα 
θεραπευτεί», λέει ο χειρουργός των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Δημήτρης Γιαννούσης, 
που βρέθηκε στη Συρία.

Άνθρωποι εγκλωβισμένοι στον κλοιό του πολέμου, πρόσφυγες και εκτοπισμένοι
στην ίδια τους τη χώρα. Ανάμεσα τους κυρίως γυναίκες και παιδιά. 
Οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν καταφύγιο, τροφή, νερό και ιατρική περίθαλψη.
Βοηθήστε μας να τους τα προσφέρουμε.

www.msf.gr210 5 200 500

Σας ευχαριστούμε


