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Η χρονιά που πέρασε

Το 2011 υπήρξε για την Ελλάδα μία χρονιά ιδιαίτερα σημαντική 
και οδυνηρή. Στάθηκε ωστόσο πολύ ενθαρρυντική η διαρκής και 
ενεργητική υποστήριξη των δωρητών μας για τις δράσεις μας 
μέσα και έξω από τα σύνορα. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, χωρίς καμία πρόθεση να 
υποκαταστήσουμε το εθνικό σύστημα υγείας, θέσαμε ως στόχο 
να  παρακολουθήσουμε την κατάσταση στον τομέα της 
περίθαλψης και της πρόσβασης στα απαραίτητα φάρμακα, 
αλλά και να παρέμβουμε, με έμφαση στις πλέον ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού καθώς και σε ασθένειες που γνωρίζουμε 
καλά, όπως το HIV/AIDS, η φυματίωση και η  ελονοσία.

Η ανάλυση της κατάστασης στην Ελλάδα, που πραγματοποιήσαμε 
το 2011, οδήγησε ήδη από τις αρχές του 2012 στην παρέμβαση 
για τους αστέγους στο κέντρο της Αθήνας, στο πρόγραμμα 
πρόληψης και αντιμετώπισης της ελονοσίας στη Λακωνία και 
στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων σε διάφορες γωνιές της χώρας.

Το 2011 σημαδεύτηκε κι από μια άλλη κρίση: 
Η μεγάλη ξηρασία στη Σομαλία, σε συνδυασμό με τις οικονομικές 
και κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, 
προκάλεσαν τη σοβαρότερη ίσως επισιτιστική κρίση που στοίχισε 
τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες Σομαλούς, κυρίως παιδιά. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα διευρύναμε τις δραστηριότητές μας 
στην περιοχή, φτάνοντας να αποτελέσουμε το σημαντικότερο 
φορέα ιατρικής βοήθειας. 
Το μέγεθος όμως της κρίσης ανέδειξε τα όρια μας.

Η απαγωγή των συναδέλφων μας Μόνε και Μπλάνκα στην Κένυα και 
η δολοφονία άλλων δύο συναδέλφων μας, του Φιλίπ και του 
Κέϊς, στην πρωτεύουσα της χώρας, περιόρισαν κατά πολύ την 
ικανότητά μας να βοηθήσουμε τον πληθυσμό της Σομαλίας, που 
έχει σήμερα μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ.
  Σε έναν κόσμο που υποφέρει και αλλάζει ταυτόχρονα, κλείνουμε 
με μία ευχή: να γιορτάσουμε σύντομα την επιστροφή  της 
Μόνε και της Μπλάνκα, κάτι στο οποίο αφιερώνουμε όλες 
μας τις προσπάθειες. Και ένα όραμα: να πάψουν οι άνθρωποι, 
ανεξαρτήτως διακρίσεων και όσο μακριά ή δίπλα μας αν 
βρίσκονται, να στερούνται κάτι τόσο αυτονόητο όσο το δικαίωμά 
τους στην υγεία και την αξιοπρέπεια. 

Από το Χρήστο Χρήστου, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος

* Αποφασίσαμε να μικρύνουμε το έντυπο της Ετήσιας Αναφοράς Δράσης για λόγους κόστους. Μειώνουμε τα κόστη μας για να μην περιορίσουμε τη δράση μας.
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Εξωτερικά ιατρεία

Εισαγωγές

Ελονοσία

Θεραπευτικά
Επισιτιστικά 
Κέντρα

Κέντρα 
συμπληρωματικής
σίτισης

HIV /  AIDS

Αντιρετροϊκή
θεραπεία
(πρώτης γραμμής)

Αντιρετροϊκή
θεραπεία 
(δεύτερης γραμμής)

Πρόληψη μετάδοσης 
του ιού HIV από τη 
μητέρα στο παιδί 
(μητέρες)

Πρόληψη μετάδοσης 
του ιού HIV από τη 
μητέρα στο παιδί 
(μωρά)

Τοκετοί

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία

Εισαγωγές ασθενών

Επιβεβαιωμένα κρούσματα που 
περιθάλψαμε και θεραπεύσαμε

Παιδιά με οξύ υποσιτισμό που 
έκαναν εισαγωγή στα Θεραπευτικά 
Επισιτιστικά Κέντρα 
και τις κινητές μονάδες

Μετρίως υποσιτισμένα παιδιά
που περιθάλψαμε στα Επισιτιστικά
Κέντρα συμπληρωματικής σίτισης

Καταγεγραμμένοι ασθενείς με 
HIV/ AIDS στα προγράμματά μας

Ασθενείς που λαμβάνουν 
αντιρετροϊκή θεραπεία 
πρώτης γραμμής

Ασθενείς που λαμβάνουν 
αντιρετροϊκή θεραπεία
δεύτερης γραμμής (αποτυχία της 
θεραπείας πρώτης γραμμής)

Οροθετικές έγκυες γυναίκες 
που έλαβαν αντιρετροϊκά 
για αποφυγή μετάδοσης του ιού 
από τη μητέρα στο παιδί

Μωρά που έλαβαν θεραπεία 
μετά από έκθεση στον ιό

Γυναίκες που γέννησαν, 
συμπεριλαμβανομένων 
αυτών με καισαρική τομή

   Δραστηριότητα       Ορισμός                                                       Σύνολο   Δραστηριότητα        Ορισμός                                                   Σύνολο 

Οι δραστηριότητές μας σε περισσότερες από 65 χώρες

     8.300.000

         445.000

     1.422.800

         348.000

            60.000
 

         228.700

 
         201.600

               3.200

            10.500

            10.100

         192.000

Βία 

Σεξουαλική βία

Χειρουργικές 
επεμβάσεις

Φυματίωση
(πρώτη γραμμή)

Φυματίωση 
(δεύτερη γραμμή)

Ψυχική Υγεία  (άτομα)

Ψυχική Υγεία  
(ομάδες)         

Χολέρα

Εμβολιασμός
ιλαράς

Θεραπεία ιλαράς

Εμβολιασμός 
μηνιγγίτιδας

Θεραπεία 
μηνιγγίτιδας

Ιατρικές και χειρουργικές 
επεμβάσεις εξαιτίας της βίας
 
Θύματα σεξουαλικής βίας 
που δέχθηκαν ιατρική περίθαλψη

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

Νέες εισαγωγές ασθενών στη 
θεραπεία πρώτης γραμμής

Νέες εισαγωγές ασθενών στη 
θεραπεία δεύτερης γραμμής

Ατομικές συνεδρίες

Συμβουλευτικές συνεδρίες ή 
συνεδρίες με ομάδες υποστήριξης

 Άνθρωποι που εισήχθησαν 
σε κέντρα θεραπείας της χολέρας 
ή θεραπεύτηκαν με χρήση 
από στόματος διαλυμάτων 
ενυδάτωσης 

 Άνθρωποι που εμβολιάστηκαν 
κατά της ιλαράς για την 
αντιμετώπιση μιας επιδημίας

Άνθρωποι που περιθάλψαμε
με ιλαρά

Άνθρωποι που εμβολιάστηκαν 
κατά της μηνιγγίτιδας για την 
αντιμετώπιση μιας επιδημίας 

Άνθρωποι που περιθάλψαμε 
με μηνιγγίτιδα                                    

            54.300

            14.900

            73.100

            

            30.700

               1.060

         169.700

            19.200

130.800

     5.034.000

         126.500

         952.600

               5.900

  



«Τον Οκτώβριο, τα προγράμματά μας για την 
αντιμετώπιση της νόσου Τσάγκας περιορίστηκαν 
προσωρινά λόγω της έλλειψης ενός βασικού 
φαρμάκου για τη θεραπεία της νόσου, 
τη μπενζνινταζόλη. 
Έπρεπε να περιορίσουμε τις δραστηριότητές 
μας γιατί δεν μπορούσαμε να προβούμε σε 
διάγνωση, αφού δεν μπορούσαμε να προβούμε 
σε θεραπεία». 

Δρ Henry Rodriguez, συντονιστής 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε Βολιβία 
και Παραγουάη

«Το καλοκαίρι του 2011 αντιμετωπίσαμε μια 
τεράστια επισιτιστική κρίση στα σύνορα με τη 
Σομαλία. Καθημερινά κατέφθαναν εκατοντάδες 
υποσιτισμένα παιδιά. 
Μητέρες που ζητούσαν λίγο νερό, αφού για να 
φτάσουν στους καταυλισμούς των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα, περπατούσαν εβδομάδες. 
Κατά τη διάρκεια της κρίσης, περιθάλψαμε 
περισσότερα από 150.000 παιδιά». 

Βασίλης Τάκος, νοσηλευτής των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα στην Αιθιοπία

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.............. ....29.299
Ιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις 
λόγω βίας..................................................................5.125 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)...............2.078
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)................1.000 
Ασθενείς με χολέρα.................................................9.009 Ασθενείς Τσάγκας...................................................2.455

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία..................82.984
Θεραπευτικό επισιτιστικό κέντρο.......................3.399 
Θεραπευτικό επισιτιστικό κέντρο, 
κινητή μονάδα.......................................................38.777
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς...........................11.584

«Εργάστηκα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα 
από την αρχή της επιδημίας χολέρας. 
Αν οι ομάδες μας δεν ήταν εκεί, δεν μπορούμε 
να φανταστούμε την καταστροφή που θα 
προέκυπτε. 
Τις πρώτες μέρες δεχόμασταν 600 ασθενείς 
καθημερινά σε πολύ κακή κατάσταση».

Δρ. Theodore Thussain, γιατρός των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Αϊτή

4

Αϊτή 
Ανταπόκριση στην 
επιδημία χολέρας 

Βολιβία και Παραγουάη 
Έλλειψη μπενζνινταζόλης 
για την αντιμετώπιση της  
Τσάγκας

Αιθιοπία
Περίθαλψη
Σομαλών προσφύγων

Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα
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«Δεν θα έπρεπε να υπάρχει πιο μεγάλη έμπνευση 
για ζωή για έναν άνθρωπο, από το να βλέπει 
έναν συνάνθρωπό του που μόλις έχει κάνει ένα 
τεράστιο ταξίδι για μια καλύτερη μοίρα. 
Το ίδιο γεγονός φαντάζει όμως σκληρό γιατί 
ο συνάνθρωπος αυτός εκτός από τις κακουχίες 
που έχει αντιμετωπίσει, έχει μπροστά του ένα 
μέλλον αβέβαιο. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
παρεμβαίνουμε στον ακριτικό Έβρο, προσφέροντας 
ιατρική βοήθεια σε ανθρώπους που εισέρχονται 
σε ευρωπαϊκό έδαφος με στόχο μια καλύτερη ζωή. 
Σκοπός μας είναι να απαλύνουμε τον πόνο από 
τα τραύματα και τις κακουχίες του ταξιδιού 
και να προσφέρουμε ιατρική κάλυψη. 
Καλύπτουμε βασικές ιατρικές ανάγκες και 
παρέχουμε είδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής. 
Με κάθε γνωμάτευση, προσφέρουμε σε αυτούς

τους ανθρώπους ελπίδα και λίγη από τη χαμένη 
τους αξιοπρέπεια. 
Μοναδική μας ανταμοιβή είναι το χαμόγελό τους». 

Τάσος Γραικός, τεχνικός υπεύθυνος των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα στον Έβρο

* Μετά την επανεμφάνιση της ελονοσίας στην 
Ελλάδα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αρχίσαμε 
να υποστηρίζουμε τις υγειονομικές αρχές της 
χώρας για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης 
που περιλαμβάνει πρόληψη, επιδημιολογική 
επιτήρηση, κλινική διαχείριση, εργαστηριακή 
διάγνωση και έλεγχο των φορέων της νόσου.

«Είναι γεγονός ότι πολλά πράγματα έχουν 
βελτιωθεί στις πόλεις και τις πυκνοκατοικημένες 
περιοχές της Ζάμπια. 
Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τομείς της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας, που χρειάζονται 
βελτιώσεις, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες 
περιοχές».

Jody Cormack, επικεφαλής αποστολής των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Ζάμπια 

Ζάμπια 
Μητρική και παιδιατρική 
φροντίδα στις 
απομακρισμένες περιοχές

Ελλάδα 
Περίθαλψη μεταναστών και αντιμετώπιση της ελονοσίας 

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.....................2.689
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές).....................479
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)....................273 
Οικογένειες που έλαβαν είδη πρώτης ανάγκης....19.500

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία..................10.818 
Προγεννητικοί έλεγχοι...........................................8.233 
Τοκετοί........................................................................1.281 
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς........................ 558.772

Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα
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«Στο Ιράκ υπάρχει υψηλή νεογνική θνησιμότητα 
συγκρίσιμη με εκείνη της Αϊτής ή του 
Αφγανιστάν, κάτι ασυνήθιστο για μια χώρα 
μεσαίου εισοδήματος».

Kim Kok, επικεφαλής αποστολής 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Ιράκ

«Το πρόγραμμα στο Μπέητμπρητζ για ασθενείς 
με HIV και AIDS ξεκίνησε στις αρχές του 2011.
Κάθε μέρα ολοένα και περισσότεροι ασθενείς 
ξεκινούν την αντιρετροϊκή αγωγή χάρη στους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα».

Χρήστος Παπαϊωάννου, συντονιστής 
προγράμματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
στη Ζιμπάμπουε 

Ασθενείς με κάλα-αζάρ.............................................1.774
Εισαγωγές ασθενών.................................................. 408   
Θεραπευτικό επισιτιστικό κέντρο.......................... 408   
Θεραπευτικό επισιτιστικό κέντρο, 
κινητή μονάδα.........................................................2.945  Εισαγωγές ασθενών..............................................3.895

Ζιμπάμπουε
Αντιμετωπίζοντας κατά 
πρόσωπο τον HIV

Ινδία
Αγώνας ενάντια στο 
Κάλα-Αζάρ και τον 
υποσιτισμό 

Ιράκ και Συρία
Μαιευτική φροντίδα 
στο Ιράκ

«Η επίσημη αναγνώριση της ημέρας του 
Κάλα-Αζάρ στο Μπιχάρ είναι ένα σημαντικό βήμα 
για την εξάλειψη της νόσου. 
Ελπίζουμε να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση 
σχετικά με αυτήν τη θανάσιμη ασθένεια και έτσι 
περισσότεροι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στη 
διάγνωση και τη θεραπεία στα κέντρα υγείας». 

Δρ. Sakib Burza, ιατρικός συντονιστής 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ινδία
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Θύματα σεξουαλικής βίας...........................................820 
Ασθενείς με HIV..........................................................15.450
Ασθενείς σε αντιρετροϊκή θεραπεία................14.324
Ασθενείς σε αντιρετροϊκή θεραπεία  
2ης γραμμής.................................................................153 
Πρόληψη μετάδοσης HIV (μητέρες).......................337 
Πρόληψη μετάδοσης  HIV (παιδιά)..........................516 
Ασθενείς με φυματίωση...........................................871

Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα



«Εδώ, η ελονοσία σκοτώνει πολλούς ανθρώπους, 
ιδιαίτερα τα παιδιά και τους ευάλωτους. 
Είναι εύκολο να θεραπευτείς αν διαθέτεις τα 
φάρμακα, τους πόρους και τη γνώση. 
Εκεί που βρίσκονται οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 
η θνησιμότητα είναι σημαντικά χαμηλότερη. 
Στην υπόλοιπη χώρα η κατάσταση είναι πολύ 
χειρότερη». 

Emilie Parra, νοσηλεύτρια των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία..................31.248 
Θεραπευτικό επισιτιστικό κέντρο.......................2.652  
Επισιτιστικό κέντρο συμπληρωματικής σίτισης.....1.490 
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς...........................11.306

«Όταν ήρθαμε για βοήθεια ήταν επειδή κάποιοι   
Ισραηλινοί είχαν κάνει κακό στα παιδιά μου, 
και ο πατέρας τους είχε φυλακιστεί».

Rula, Παλαιστίνια γυναίκα, της οποίας τα δύο 
παιδιά έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη από 
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.............................337 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)....................1.949 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)..........................46

«Η παρουσία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην 
Κένυα το 2011, σημαδεύτηκε από την επείγουσα 
αντιμετώπιση μιας τεράστιας μετακίνησης 
προσφύγων λόγω λιμού, από τη Σομαλία ως τα 
σύνορα με την Κένυα. Ως το Σεπτέμβριο του 
2011, στον καταυλισμό Νταντάαμπ, ο οποίος είχε 
σχεδιαστεί για 90.000 πρόσφυγες, ο αριθμός 
τους είχε φτάσει τους 450.000, δυσχεραίνοντας 
τη δυνατότητα χορήγησης πρωτοβάθμιας 
ιατρικής φροντίδας από τις ομάδες μας».

Ηλέκτρα Χρηστέα, διοικητικός των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα στην Κένυα 

Κένυα
Συρροή προσφύγων 
στο Νταντάαμπ

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Χρόνια κρίση στην υγεία

Κατεχόμενα 
Παλαιστινιακά Εδάφη
Τα ψυχολογικά τραύματα 
της σύγκρουσης 
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Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία....................302.522 
Ασθενείς με ελονοσία.............................................158.257 
Εισαγωγές ασθενών...................................................14.629 
Τοκετοί..............................................................................3.617 
Χειρουργεία.....................................................................1.068 
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς................................49.888

Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα



«Οι μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική κάθε
φορά παραμένουν περισσότερο χρόνο παγιδευμένοι 
στο Μαρόκο, πράγμα το οποίο τους καθιστά πιο 
ευάλωτους στη βία των δυνάμεων ασφαλείας, 
οι οποίοι τους απελαύνουν στην Αλγερία, 
όσο και στα δίκτυα εμπορίας και διακίνησης 
ανθρώπων. Και εμείς ...είμαστε στη μέση».

David Cantero, επικεφαλής αποστολής 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Μαρόκο

«Ο ρόλος μας είναι να υποστηρίζουμε τα θύματα 
των ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες έχουν 
ολέθριες συνέπειες στην καθημερινή ζωή του 
πληθυσμού. 
Μεταξύ αυτών η δυσκολία πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας όσων ζουν σε αγροτικές 
περιοχές».

Δρ Fernanda Méndez, ιατρική συντονίστρια 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Κολομβία

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.............. ......3.249
Θύματα σεξουαλικής βίας....................................... 218 
Ιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις 
λόγω βίας........................................................................83
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)...................329
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)...................115
Οικογένειες που έλαβαν είδη πρώτης ανάγκης......1.250

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία............... 293.205  
Ασθενείς με ελονοσία..........................................30.991 
Θύματα σεξουαλικής βίας....................................2.252  
Χειρουργεία..............................................................1.547  
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές).............10.485 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)...............1.591 

«Ο πόλεμος ξεκίνησε από το πιο κάτω χωριό 
και οι άνθρωποι έφυγαν προς το δικό μας.
 Όταν είδαμε ότι σκότωναν ανθρώπους και 
έκαιγαν σπίτια, ήμασταν αναγκασμένοι 
να φύγουμε».

Γυναίκα από το Κονγκό που αναγκάστηκε 
να εγκαταλείψει το σπίτι της εξαιτίας των 
συγκρούσεων
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Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία..................54.939 
Ιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις 
λόγω βίας..................................................................... 434 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)............... 5.919 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)................1.196

Κολομβία
Περιθάλποντας θύματα 
ένοπλων συγκρούσεων 

Μαρόκο
Τα δικαιώματα 
των μεταναστών 

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Μόνιμη κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης
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Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα



«Η κόρη μου Fati είναι 1 έτους. 
Ήρθαμε στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα γιατί 
έχει προβλήματα όρασης και διάρροια. 
Μου είπαν ότι υποφέρει από υποσιτισμό 
και μου εξήγησαν ότι αν η κατάστασή της δεν 
είναι σοβαρή, μπορούμε να πάμε σπίτι και 
να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέσω των 
επισιτιστικών προγραμμάτων της οργάνωσης».

Zeinaba, 28 ετών

«Στο Λάγος, χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε 
ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής. 
Εκεί, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουμε 
φροντίδα πρωτοβάθμιας και αναπαραγωγικής 
υγείας μαζί με υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας, 
νοσηλείας και ιατρικής περίθαλψης στον 
πληθυσμό».

Rhoda Moramba, συντονίστρια του 
προγράμματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
στο Λάγος

 
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.......................30.148 
Εισαγωγές ασθενών........................................................ 995 
Προγεννητικοί έλεγχοι..............................................10.142  
Τοκετοί..............................................................................1.216 
Εμβολιασμοί κατά του κίτρινου πυρετού..................491

«Στην Οαχάκα και την Τσιάπας, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα παρέχουμε ιατρική και ψυχολογική 
υποστήριξη στους μετανάστες που προσπαθούν 
να φθάσουν στις ΗΠΑ, και επίσης προσπαθούμε 
να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των 
εξαιρετικά ευάλωτων».

 Δρ. George Martin, επικεφαλής αποστολής 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Μεξικό

Νιγηρία
Υγειονομική περίθαλψη 
για τις ευάλωτες ομάδες 
του Λάγος

Νίγηρας 
Πρόληψη και αντιμετώπιση 
του παιδικού υποσιτισμού

Μεξικό
Φροντίδα στους μετανάστες 
στα νότια της χώρας
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Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία....................211.957  
Ασθενείς με ελονοσία................................................43.787  
Θεραπευτικό επισιτιστικό κέντρο............................3.032  
Θεραπευτικό επισιτιστικό κέντρο, 
κινητή μονάδα.............................................................23.363  
Προγεννητικοί έλεγχοι..............................................14.284 
Τοκετοί..............................................................................3.908

Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα



«Στο Β. Νταρφούρ λειτουργούμε τρεις κλινικές, 
περιφερειακά ιατρεία και κινητές μονάδες 
εμβολιασμού. Στόχος είναι η παροχή υγειονομικής, 
φαρμακευτικής περίθαλψης, επισιτιστικής 
βοήθειας  και ψυχολογικής υποστήριξης σε περιοχές 
με παντελή έλλειψη ιατρικής βοήθειας. 
Δυστυχώς, παρά την πολιτική της ουδετερότητας 
που εφαρμόζουμε, πολιτικές σκοπιμότητες του 
καθεστώτος δυσχεραίνουν την παρέμβασή μας». 

Μαριέττα Προβατά, διοικητικός 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Σουδάν

«Στην Καραμόχα, στα βόρεια της χώρας, 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιθάλψαμε τα θύματα 
των συγκρούσεων και ενισχύσαμε τις δομές 
της παιδιατρικής και μαιευτικής φροντίδας. 
Το πρόγραμμα τελικά το ανέλαβε η κυβέρνηση, 
δεδομένου ότι η βία έχει μειωθεί τα τελευταία 
χρόνια».

William Robertson, επικεφαλής αποστολής 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ουγκάντα

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία...................... 37.924 
Ασθεωείς με ελονοσία................................................ 1.821 
Εισαγωγές ασθενών.....................................................1.986  
Προγεννητικοί  έλεγχοι................................................9.691 
Τοκετοί.................................................................................918
Χειρουργεία........................................................................254  
Εμβολιασμοί κατά του κίτρινου πυρετού.......... 70.126

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία....................108.968  
Εισαγωγές ασθενών.....................................................1.608  
Επισιτιστικό θεραπευτικό κέντρο................................240  
Επισιτιστικό θεραπευτικό κέντρο, κινητή μονάδα......2.268 
Προγεννητικοί έλεγχοι..............................................13.348

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία....................153.353 
Επισιτιστικό θεραπευτικό κέντρο................................733  
Επισιτιστικό θεραπευτικό κέντρο, κινητή μονάδα.......3.907 
Προγεννητικοί έλεγχοι..............................................35.030 
Τοκετοί.............................................................................. 1.834

«Οι αιτίες της επισιτιστικής κρίσης δεν 
περιορίζονται στην ξηρασία, σε μια χώρα που 
υφίσταται 20 χρόνια πολέμου, αποκλεισμού από 
την ανθρωπιστική βοήθεια και κατάρρευσης 
του συστήματος υγείας. Η εργασία σε ένα τόσο 
βίαιο περιβάλλον, όπως η Σομαλία, απαιτεί από 
το προσωπικό μας να αξιολογεί καθημερινά τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζει και τις τρομερές 
ανάγκες του πληθυσμού».

Joachim Delville, επικεφαλής αποστολής 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Σομαλία
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Ουγκάντα
Βοήθεια στα θύματα 
της βίας

Σουδάν
Περίθαλψη ασθενών 
μετ’ εμποδίων

Σομαλία
Επισιτιστική κρίση 
σε ένα περιβάλλον βίας
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Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα



«Το ταξίδι ενός μετανάστη, μια σύγχρονη 
οδύσσεια, μπορεί να  κρατήσει 3 μήνες, 3 χρόνια 
ή και παραπάνω. 

Το ταξίδι το ίδιο αλλά και οι εμπειρίες που 
κουβαλά από πριν, βοηθούν το μετανάστη 
να χρησιμοποιήσει τις εσωτερικές του πηγές 
δύναμης, να αξιοποιήσει θετικά τις 
όποιες αρνητικές εμπειρίες και να αναπτύξει 
μηχανισμούς αντιμετώπισης δυσκολιών. 

Η ψυχολογική στήριξη, ως δική μας παρέμβαση
στο πρόγραμμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
στην Κωνσταντινούπολη, στόχο έχει 
να καθρεφτίσει και να ενισχύσει αυτήν την 
προσωπική του διαδικασία».

Κωνσταντίνα Μπουγονικολού, ψυχολόγος 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία...................... 72.549  
Εισαγωγές ασθενών.................................................... 2.906 
Προγεννητικοί έλεγχοι................................................ 5.618 
Ασθενείς με HIV................................................................. 720 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)....................3.781  
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)....................4.104

«Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στο 
Νότιο Σουδάν παραμένει δύσκολη: 
το 75% του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση ούτε 
στις πιο βασικές υπηρεσίες. 
Σήμερα, οι διεθνείς ΜΚΟ καλύπτουν πάνω από το 
89% της υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα».

Terri Morris, επικεφαλής αποστολής 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Νότιο Σουδάν

Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία...................... 38.757  
Ασθενείς με ελονοσία............................................... 27.019 
Εισαγωγές ασθενών.....................................................9.435 
Προγεννητικοί έλεγχοι.................................................3.159 
Τοκετοί..............................................................................1.975 
Χειρουργεία........................................................................573 
Οικογένειες που έλαβαν είδη πρώτης ανάγκης......1.100

Υεμένη
Πολιτική αστάθεια 

Τουρκία
Το ταξίδι των μεταναστών

Νότιο Σουδάν
Νοσοκομειακή φροντίδα για 
γυναίκες και παιδιά
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«Το νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
στη Β.Υεμένη είναι το μόνο μέρος όπου οι 
άνθρωποι βρίσκουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. 
Οι δραστηριότητές μας απευθύνονται 
σε μόνιμους κατοίκους, εκτοπισμένους και 
μετανάστες, θύματα βίας που δεν μπορούν 
να βρουν αλλού σχετική υποστήριξη». 

Αλίκη Μεϊμαρίδου, ψυχολόγος 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Υεμένη

Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα
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Πώς Διαθέσαμε τα Χρήματά σας

Το 62% των δαπανών του ελληνικού τμήματος διατέθηκε στην κοινωνική αποστολή, εκ του οποίου το 52% 
στην άμεση υποστήριξη των αποστολών. 

Έξοδα ελληνικού  τμήματος

                                        2011                                      2010

Έξοδα                                         Ευρώ                %                Ευρώ                %

Προγράμματα             609.800.000           68%          555.300.000          68%

Υποστήριξη 
προγραμμάτων 
στα γραφεία                     92.300.000           10%             78.700.000          10%  

Μαρτυρία / 
Δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης          27.500.000                3%               26.400.000               3%

Άλλες ανθρωπιστικές 
δραστηριότητες                   7.000.000               1%                5.700.000             1%

Σύνολο εξόδων 
κοινωνικής 
αποστολής                     736.600.000            82%         661.100.000           82%

Ανεύρεση πόρων        110.900.000           12%          103.700.000          13%

Διοίκηση 
και γενική
διαχείριση                         52.400.000              6%            43.100.000             5%

Έξοδα 
υποστήριξης                 163.300.000           18%          146.800.000          18%

ΣΥΝΟΛΟ                         899.900.000         100%         812.900.000       100% 

 

Έξοδα του διεθνούς κινήματος

                                         2011                                     2010

Έξοδα                                   Ευρώ                       %         Ευρώ                       %

Προγράμματα              2.309.599                 52%         2.532.685                 52%

Υποστήριξη 
προγραμμάτων 
στα γραφεία                     184.775                    4%             266.127                   6%  

Μαρτυρία / 
Δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης         262.448                       6%               393.871                      8%

Άλλες ανθρωπιστικές 
δραστηριότητες                                0                       0%                            0                   0%

Σύνολο εξόδων 
κοινωνικής 
αποστολής    2.756.822                  62%         3.192.683               66%

Ανεύρεση πόρων    1.069.530                  24%   985.017                 20%

Διοίκηση 
και γενική
διαχείριση                         636.126                  14%   648.172                 14%

Έξοδα 
υποστήριξης    1.705.656                  38%       1.633.189                 34%

ΣΥΝΟΛΟ                         4.462.478               100%       4.825.872             100% 
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Έξοδα κοινωνικής αποστολής 

  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. 

  Υποστήριξη προγραμμάτων στα κεντρικά γραφεία

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

  Μαρτυρία / Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 

Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα επικοινωνίας και δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στη δημοσιοποίηση των 
συνθηκών 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.

  Άλλες ανθρωπιστικές δραστηριότητες 

Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα που σχετίζονται με την Πρωτοβουλία 
DNDI (Φάρμακα για τις Ξεχασμένες Ασθένειες), που στοχεύει

στην έρευνα για ανάπτυξη φαρμάκων και άλλων μέσων για τους 
ασθενείς που υποφέρουν από τις ξεχασμένες ασθένειες – έρευνα 
που όμως δεν είναι πλέον επικερδής. 

Έξοδα υποστήριξης

  Ανεύρεση πόρων

Αντιπροσωπεύει τα έξοδα που σχετίζονται με δραστηριότητες 
ανεύρεσης πόρων, όπως αποστολές εντύπων, τηλεοπτικές 
καμπάνιες, κλπ.  Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες γιατί με 
τα έσοδα που μας αποφέρουν χρηματοδοτούμε 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 χρήματα σε ενέργειες ανεύρεσης 
πόρων. 

  Διοίκηση και γενική διαχείριση

Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα για τη διοίκηση και τη γενική διαχείριση 
της οργάνωσης, που διασφαλίζουν ότι τα πάντα λειτουργούν 
με αποτελεσματικότητα. 
Περιλαμβάνουν τα έξοδα της διοίκησης, των ανθρώπινων πόρων, 
των οικονομικών υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τη σωματειακή ζωή της οργάνωσης.    

Σημείωση: 
Το τελικό αποτέλεσμα χρήσης για το 2011, δείχνει έλλειμμα  που ανέρχεται 
σε 546.351 € και το οποίο καλύπτεται από το αποθεματικό της οργάνωσης. 
Η πολιτική διατήρησης αποθεματικών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είναι 
να διαθέτει ελάχιστο αποθεματικό ισοδύναμο με δραστηριότητες τριών 
μηνών και μέγιστο αποθεματικό ισοδύναμο με δραστηριότητες δώδεκα μηνών. 
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                                         2011                                     2010

Έσοδα                                   Ευρώ                      %             Ευρώ                   %

Ιδιωτικοί πόροι          3.871.435                 99%             5.096.985             98%

Θεσμικοί πόροι                       0                    0%                      0                0%

Λοιπά έσοδα          44.692                    1%                 113.266                2%

ΣΥΝΟΛΟ                         3.916.127             100%             5.210.251          100%

   

Αναγνωρίζοντας το πόσο δύσκολο είναι να 
ανταποκρίνεστε στις εκκλήσεις μας για οικονομική 
βοήθεια αυτή την εποχή, θέλουμε να σας 
ευχαριστήσουμε θερμά για την υποστήριξή σας και 
στο πλαίσιο της διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη 
δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα να μοιραστούμε 
μαζί σας τον οικονομικό απολογισμό του 2011. 

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

Τα έσοδά μας

Η οικονομική κρίση που βαθαίνει στην ελληνική 
κοινωνία άφησε πολύ έντονα το σημάδι της στα έσοδα 
της οργάνωσης το 2011. Τα σκληρά μέτρα λιτότητας 
έπληξαν τα εισοδήματα των δωρητών μας, οι οποίοι 
στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι ιδιώτες, με 
συνέπεια η μείωση των εσόδων μας να ανέρχεται 
στο 25% σε σχέση με το 2010. 

Έσοδα ελληνικού  τμήματος Έσοδα διεθνούς  κινήματος

                                        2011                                      2010

Έσοδα                                        Ευρώ                   %                 Ευρώ               %

Ιδιωτικοί πόροι          791.600.000             89%         858.900.000         91%

Θεσμικοί πόροι      75.200.000                9%    69.300.000            7%

Λοιπά έσοδα      18.700.000                2%            15.100.000            2%

ΣΥΝΟΛΟ                        885.500.000          100%         943.300.000      100%
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θέλουμε να εκφράσουμε την 
ευγνωμοσύνη μας για την οικονομική υποστήριξη που 
λαμβάνουμε από τους χιλιάδες ιδιώτες δωρητές μας 
καθώς και τις εταιρίες, τα ιδρύματα και τους οργανισμούς 
που μας υποστηρίζουν.

Το 2011 οι δωρητές του Ελληνικού Τμήματος ανήλθαν στους 
36.285 και οι δωρεές μας στα 3.871.435 €. 

Τα έσοδά μας προήλθαν αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους 
διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία μας και την αμερόληπτη 
δράση μας. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα θέλαμε να κάνουμε στο Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος για την υποστήριξή του και την εμπιστοσύνη 
που δείχνει στη δράση μας. 

Θέλουμε επιπλέον να απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις 
παρακάτω εταιρίες για την απόφασή τους να εντάξουν τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στο πρόγραμμα της κοινωνικής τους 
δράσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά στην 
υλοποίηση των προγραμμάτων μας.       

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2011 15

* Εκτός από τους δωρητές μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν με τις υπηρεσίες τους. 
   Ανάμεσα τους η κα Άννα Ζωάκου που επιμελήθηκε τις μεταφράσεις για το συγκεκριμένο έντυπο, όλοι οι εθελοντές γραφείου και τα μέλη της Action Team.   

Σας ευχαριστούμε

96,15%

3,85%

88%

1%
11%

Κατηγορίες δωρητών

      Σύνολο δωρητών: 36.285

      Ιδιώτες: 34.889

      Εταιρίες: 1.396 

Έσοδα από ιδιωτικούς πόρους

      Σύνολο: 3.916.128 € 

      Έσοδα από ιδιώτες: 3.438.237€

      Έσοδα από εταιρίες: 433.198 €

      Λοιπά έσοδα: 44.693 €

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Θεόδωρο Στάθη για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει 
την όπερα «Αντιγόνη» και να διαθέσει τα έσοδα στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, 
καθώς και σε όλους τους συντελεστές της. 



1.  Ακίλι Κεμίλ, Αναισθησιολόγος, Νιγηρία
2.  Αλ Ατράς Αμζάντ, Φαρμακοποιός,
      Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
3.  Αμπντ Ελρεμάν Μουχάμεντ Μουχτάρ, Γιατρός,
      Ζιμπάμπουε
4.  Αμπού Χαάρ Χασσάν, Διοικητικός,
      Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
5.  Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Τεχνικός, Σουδάν
6.  Αρμενιάκου Βασιλική, Συντονίστρια  Πεδίου, 
      Ακτή Ελεφαντοστού
7.  Ασσίμ Σαλίχ, Τεχνικός, Ζάμπια
8.  Ατανεσιάν Καρίν, Ψυχολόγος, Ζιμπάμπουε
9.  Βαϊου Κυριακή, Διοικητικός,
      Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
10.  Βελτσέβ Βέζελιν, Αναισθησιολόγος, Σουδάν
11.  Γεωργακάς Κώστας, Τεχνικός, Ζάμπια, Σουδάν
12.  Γεωργιάδης Χρήστος, Τεχνικός, Κολομβία
13.  Γιαλαμόβ Παυλίν, Χειρουργός, Υεμένη
14.  Γιάμαλη Κλαίρη, Διοικητικός, Ν.Σουδάν
15.  Γιαννούσης Δημήτρης, Χειρουργός, Υεμένη
16.  Γκέρκε Κριστίνα, Συντονίστρια
         Ανθρώπινου Δυναμικού, Ν.Σουδάν
17.  Γκικοπούλου Νόρα, Συντονίστρια
         Ανθρώπινου Δυναμικού, Ν. Σουδάν  
18.  Γραικός Τάσος, Τεχνικός, Αιθιοπία
19.  Γρηγοράτου Αρετή, Διοικητικός,
         Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Ζάμπια
20.  Δαλιάνη Χριστίνα, Συντονίστρια
         Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ.Δ. Κονγκό, Αϊτή
21.  Ευαγγελίδου Στέλλα, ψυχολόγος,
         Λ.Δ. Κονγκό, Ζιμπάμπουε
22.  Ευλαμπίδου Ηρώ, Ιατρική Επόπτρια,
         Κένυα, Ζάμπια
23.  Ζαμ Κριστίν, Διατροφολόγος, Ουγκάντα
24.  Ιμπραήμ Σάννυ, Τεχνικός, Κένυα,
         Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
25.  Ισαακίδης Πέτρος, Ιατρικός Συντονιστής, Ινδία
26.  Ιωάννου Έλενα, Οικονομική
         Διαχειρίστρια, Αιθιοπία, Υεμένη 
27.  Καλάφ Λάρα, Συντονίστρια Ανθρώπινου Δυναμικού,
         Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

28.  Καλογεροπούλου Δήμητρα, Αναπληρώτρια
         Επικεφαλής Αποστολής, Σουδάν
29.  Καλτσίκης Στέφανος, Συντονιστής πεδίου,
         Σουαζιλάνδη
30.  Καμπούρη Καλλιόπη, Διοικητικός, Λ. Δ. Κονγκό
31.  Κανάρης Γιώργος, Ψυχολόγος, Κασμίρ
32.  Καραμπετιάν Αγκόπ, Οικονομικός Διαχειριστής,
         Νιγηρία 
33.  Καρκανάκη Αντιγόνη, Διοικητικός, Αιθιοπία
34.  Καρύδη Αγγελική, Ψυχολόγος, Αιθιοπία 
35.  Κάττουλας Δημήτρης, Τεχνικός, Κένυα
36.  Κεντσοσβίλι Τινάτιν, Διοικητικός, Ινδία
37.  Κουτέπας Ανδρέας, Τεχνικός, Ν. Σουδάν
38.  Κουτσιαρίδα Χριστίνα, Νοσηλεύτρια, Νιγηρία
39.  Κουτσομπέκοφ Ουρισουρμάτ, Τεχνικός, Σουδάν
40.  Κυριττόπουλος Ανδρέας, Γιατρός,
         Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
41.  Κυρούσης Στάθης, Γιατρός, Λιβύη
42.  Λέφας Σωκράτης, Τεχνικός, Ν.Σουδάν
43.  Μαμουκιασβίλι  Έρεκλε, Τεχνικός, Κιργιστάν
44.  Μαντέ Καλομοίρα, Νοσηλεύτρια, Αϊτή
45.  Μαροκέν-Παρντούτσι Αλέιντα, Γιατρός, Κολομβία
46.  Μανουσακίδη Σεβαστή, Τεχνικός
         Εργαστηρίου, Ζιμπάμπουε
47.  Μαζανέκ Κριστόφ, Τεχνικός, Υεμένη
48.  Μεϊμαρίδου Αλίκη, Ψυχολόγος, Υεμένη
49.  Μουμπασίρ Μοχάμεντ, Γιατρός, Υεμένη
50.  Μοχάμεντ Ναμπίν Φαιζάλ Μαγιάντα, Γιατρός,
         Σουδάν
51.  Μπουγονικολού Κωνσταντίνα, Ψυχολόγος, Τουρκία
52.  Μαμπγκέρ Σάρα, Συντονίστρια Πεδίου, Μαρόκο
53.  Μπεν Άχμεντ Νεσρινέ, Γιατρός, Τυνησία
54.  Μπράιτ Νιρέντα, Τεχνικός, Ζάμπια, Υεμένη
55.  Νασαρουλά Νταρ, Γιατρός, Υεμένη, Ιράκ 
56.  Ντάουι Άζα, Διοικητικός, Νιγηρία
57.  Οικονομίδης Νικόλας, Τεχνικός, Αιθιοπία
58.  Ονόγια Σιρίλ, Τεχνικός, Κένυα, Ιράκ
59.  Παγωνίδου Κατερίνα, Αναισθησιολόγος, Αιθιοπία 
60.  Παναγιώτου Ηλίας, Τεχνικός, Αιθιοπία
61.  Παπαγιάννη Μαριάνθη, Ψυχολόγος, Ινδία
62.  Παπούλιας Γιώργος, Τεχνικός, Αιθιοπία, Ζάμπια
63.  Παπαϊωάννου Χρήστος, Συντονιστής Πεδίου,
         Ζιμπάμπουε

Οι εθελοντές μας σε αποστολή το 2011
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Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος Φαλκ Μάρθα Μαρία Ιωάννου Έλενα   Τσέκερη Αγγελική Παπαϊωάννου Χρήστος Γιαννούσης Δημήτρης Ιμπραήμ Σάννυ

64.  Παβίσεβιτς Μίροσλαβ, Τεχνικός, Σουδάν
65.  Προβατά  Μαριέττα, Διοικητικός, Σουδάν
66.  Παπακωνσταντίνου Θοδωρής, Τεχνικός, Ζάμπια
67.  Πελεκάνου Ελίνα, Ψυχολόγος, Νιγηρία
68.  Πέριτς Ντούσιτσα, Διοικητικός, Ζιμπάμπουε, Κένυα
69.  Σμέρου Νατάσσα, Διοικητικός, Υεμένη
70.  Σούπου Μαρία, Ψυχολόγος, Σρι Λάνκα
71.  Τρίμπαλης Σταμάτης, Τεχνικός, Συρία, Ιράκ
72.  Τάκος Βασίλης, Νοσηλευτής, Αιθιοπία
73.  Ταράμπ Ραέντ, Διοικητικός, Συρία
74.  Τζιάβας Παναγιώτης, Γιατρός, Υεμένη
75.  Τουρέτσι Ερκάν, Αναισθησιολόγος, Πακιστάν,
         Υεμένη
76.  Τρικούπη Μαρία – Ευδοκία, Γιατρός, Αιθιοπία
77.  Τσέκερη Αγγελική, Νοσηλεύτρια, Λιβύη
78.  Τσικρικής Δημήτρης, Γιατρός, Αϊτή
79.  Τσίλογλου Αναστασία, Οικονομική Διαχειρίστρια,
         Νίγηρας
80.  Φαλκ Μάρθα Μαρία, Ψυχολόγος, Νίγηρας, Κένυα
81.  Φαουάζ Μοχάμεντ, Τεχνικός, Αιθιοπία
82.  Χρηστέα Ηλέκτρα, Βοηθός Συντονιστή
         Ανθρώπινου Δυναμικού, Υεμένη, Κένυα
83.  Χοβχανισιάν Νταβίντ, Τεχνικός, Σουδάν
84.  Χουρίδου Ευτέρπη, Χειρουργός, Λ.Δ. Κονγκό,
         Αφγανιστάν, Σουδάν


