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Η χρονιά που πέρασε

Το 2012 έκλεισε με τις δύο ισπανίδες συναδέλφους μας, Μόνε και  
Μπλάνκα,  να είναι ακόμη μακριά μας, μετά την απαγωγή τους από τον 
προσφυγικό καταυλισμό Νταντάαμπ της Κένυας, στις 11 Οκτωβρίου 
2011, συμπληρώνοντας ίσως το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
απαγωγής εθελοντών στην ιστορία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς και υφίσταται έντονους 
οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς κραδασμούς, η παροχή 
της ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς σε κίνδυνο,  
σε κάθε γωνιά του πλανήτη, γίνεται όλο και πιο δύσκολη. 
Η αποστολή μας να απαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων 
γίνεται πολλές φορές αρκετά επικίνδυνη και οι εθελοντές μας 
στο πεδίο χρειάζεται να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις, θέτοντας 
ενίοτε σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή.

Τη χρονιά που πέρασε βρεθήκαμε μπροστά σε καινούριες κρίσεις, 
όπως στη Συρία ή το Μάλι, αλλά και σε πολλές ξεχασμένες που 
επιμένουν, όπως στο Νότιο Σουδάν, το Αφγανιστάν, την  Παλαιστίνη, 
τη Μιανμάρ,  ή και σε άλλες που αναζωπυρώνονται όπως στο 
Νταρφούρ. Βρεθήκαμε κοντά σε θύματα φυσικών καταστροφών όπως 
στους τυφώνες στις Φιλιππίνες και τις πλημμύρες στο Καμερούν και 
τη Νιγηρία.  Και συνεχίσαμε να περιθάλπουμε ασθενείς σε όλες τις 
γωνιές του πλανήτη όπου δίνουν καθημερινή μάχη για την επιβίωση 
ενάντια στο AIDS,  την ελονοσία, τη φυματίωση ή  τον υποσιτισμό. 

Φωνάξαμε για την πρόσβαση σε φθηνά, ποιοτικά φάρμακα για 
όλους και παλέψαμε για καινούριες, πιο αποτελεσματικές 

θεραπείες για τις σημαντικότερες αλλά και «ξεχασμένες» 
ασθένειες που μαστίζουν τον κόσμο μας. 

Είδαμε όμως και τη χώρα μας να βιώνει μία κρίση που δεν είναι απλά 
οικονομική αλλά και βαθιά κοινωνική. Ήρθαμε κοντά σε ανθρώπους 
που ζουν ανάμεσά μας, αποκλεισμένοι από τις βασικές υπηρεσίες 
υγείας και τα απαραίτητα φάρμακα. Και συνεχίσαμε να προσφέρουμε 
τις υπηρεσίες μας σε όσους έχουν περισσότερη ανάγκη, ανεξαρτήτως 
φυλής, χρώματος, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων
με σεβασμό στην ανθρώπινη  αξιοπρέπειά τους . 

Χάρη σε όλους εσάς και στην πολύτιμη οικονομική υποστήριξή σας, 
θα συνεχίζουμε να βρισκόμαστε κοντά στον άλλον βρίσκοντας 
τρόπους για να απαλύνουμε τον πόνο του. 

Σας ευχαριστούμε

Από το Χρήστο Χρήστου, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος
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Εξωτερικά ιατρεία

Εισαγωγές

Ελονοσία

Θεραπευτικά
Επισιτιστικά 
Κέντρα

Κέντρα 
συμπληρωματικής
σίτισης

HIV

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 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 
των καισαρικών τομών

   Δραστηριότητα       Ορισμός                                                       Σύνολο   Δραστηριότητα        Ορισμός                                                   Σύνολο 

Οι δραστηριότητές μας σε περισσότερες από 65 χώρες

     8.316.000

         472.900

     1.642.800

         276.300

            71.500
 

         310.500

 
         279.600

              4.670

            13.100

            11.900

         185.400

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                                    

            36.400

            10.600

            78.500

            

            29.000

               1.780

         169.600

            21.700

57.400

         690.700

            26.200

         496.000

               3.430

  



Κόστος προγραμμάτων..............................1.962.563  €
Ασθενείς με Τσάγκας..............................................1.372
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«Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαμε ιατρική 
και ανθρωπιστική βοήθεια (στεγνά ρούχα, 
είδη προσωπικής υγιεινής, νερό) σε 
νεοεισερχόμενους μετανάστες και πρόσφυγες 
στον Έβρο και τα νησιά του Αιγαίου. 
Ομάδες μας συνεισέφεραν ακόμη βασική 
υποδομή για την προσωρινή εγκατάσταση 
τεσσάρων θερμαινόμενων σκηνών συνολικής 
χωρητικότητας 130 ατόμων, δεξαμενής και 
σημείου παροχής νερού. Τα προβλήματα 
υγείας που αντιμετωπίσαμε σχετίζονταν 
κυρίως με τις συνθήκες του ταξιδιού: 
ορθοπεδικά προβλήματα, κρυοπαγήματα, 
μικροτραυματισμοί, εξάντληση κ.α. Στον Έβρο 
σε διάστημα 10 μηνών παρείχαμε ιατρική 
βοήθεια σε 2.102 ανθρώπους και διανείμαμε 
είδη πρώτης ανάγκης σε 4.055. Στη Λέσβο, σε 
διάστημα 2 μηνών προσφέραμε ιατρική βοήθεια 
και είδη πρώτης ανάγκης σε 889 ανθρώπους.

Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα
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Αιθιοπία

Ιατρική βοήθεια σε 
απομακρυσμένες περιοχές

Ελλάδα

Περίθαλψη 
ευάλωτων ατόμων

Βολιβία / Παραγουάη 

Αντιμετώπιση της νόσου 
Τσάγκας σε αγροτικές περιοχές

«Ήρθαν και μας ενημέρωσαν για το τσάγκας. 
Έτσι τώρα ξέρω πώς να ακολουθήσω τη 
θεραπεία μου. Χάρη στους γιατρούς που με 
περιθάλπουν, τώρα αισθάνομαι καλά». 

Pastor Vargas, ασθενής

«Θέλουμε να κάνουμε τις μέλλουσες μητέρες 
να εμπιστευτούν τα τοπικά κέντρα υγείας και 
για να γεννούν αλλά και για να απευθύνονται 
όταν οι ίδιες ή τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν 
προβλήματα».

Βαγγέλης Ορφανουδάκης, τεχνικός

Κόστος προγραμμάτων..............................6.274.795  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία...................11.657
Εισαγωγές ασθενών................................................1.685
Επισιτιστικό Θεραπευτικό κέντρο........................1.958
Επισιτιστικό Θεραπευτικό κέντρο, 
κινητή μονάδα..........................................................1.939
Προγεννητικοί έλεγχοι............................................5.727
Ασθενείς με φυματίωση............................................590
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«Στη Ζάμπια  υπάρχουν λίγες μαίες και η 
κατάσταση είναι πιο δύσκολη στις αγροτικές 
περιοχές: στο Luwingo, μια απομακρυσμένη 
και απομονωμένη περιοχή, πολλές γυναίκες 
χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του 
τοκετού».

Victor Garcia, συντονιστής προγράμματος

Κόστος προγραμμάτων στον Εβρο.............665.147  €
Συνεδρίες πρωτοβάθμιας φροντίδας..........................3.927
Άτομα που έλαβαν είδη πρώτης ανάγκης..................6.344

Κόστος προγραμμάτων..............................2.000.162  €
Προγεννητικοί έλεγχοι.............................................8.497
Τοκετοί........................................................................2.432
Μεταγεννητική φροντίδα......................................1.267
Θύματα σεξουαλικής βίας.............................................8
Πρόληψη μετάδοσης HIV (μητέρες)..........................16
Πρόληψη μετάδοσης HIV (παιδιά)...............................16

Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα
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«Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στο Μπέιτμπριντζ, 
αντιμετωπίζουμε το HIV και τη φυματίωση 
εστιάζοντας  στις ευάλωτες ομάδες (μετανάστες, 
ορφανά, ιερόδουλες, θύματα σεξουαλικής βίας). 
Τη δράση μας την οφείλουμε στους δωρητές μας 
που μας στηρίζετε και εκ μέρους των ασθενών 
μας θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την 
εμπιστοσύνη που μας δείχνετε».

Γιώργος Μίτσιος, διοικητικός
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Το Δεκέμβριο προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις 
άμεσες ιατρικές ανάγκες των υπό κράτηση 
μεταναστών στον Έβρο και την Κομοτηνή 
μέσω ιατρικών συνεδριών και προληπτικής 
θεραπείας κατά της ψώρας, διανομής ειδών 
προσωπικής υγιεινής, ρουχισμού και υπνόσακων.  
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαμε θεραπεία, 
πρόληψη και είδη πρώτης ανάγκης στο σύνολο 
του πληθυσμού, περίπου 1.400 άτομα.  
Η ελονοσία επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα το 
2011, μετά από 40 χρόνια. 
Από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο, 
σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ συμβάλαμε στην 
πρόληψη και τη θεραπεία της ελονοσίας 
στην περιοχή του Ευρώτα Λακωνίας. 
Διεξήγαμε πάνω από 10.000 θερμομετρήσεις 
και περισσότερα από 300 τεστ ελονοσίας. 
Παρείχαμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε 
791 ανθρώπους και διεξήγαμε 21 ημερίδες 
προαγωγής της υγείας. 
Τις πολύ κρύες μέρες του Γενάρη προσφέραμε 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε 
αστέγους, σε χώρους που διέθεσε ο Δήμος 
Αθηναίων. Στο σύνολο των 145 αστέγων 
που είδαμε, 45 έχριζαν ιατρικής φροντίδας 
ενώ 8 παραπέμφθηκαν σε νοσοκομείο».

Μαριέττα Προβοπούλου, επικεφαλής των 
προγραμμάτων στην Ελλάδα

Ζάμπια 

Βελτίωση της μητρικής 
και παιδικής φροντίδας

Ζιμπάμπουε

Αντιμετωπίζοντας το HIV
και τη φυματίωση

Κόστος προγραμμάτων.........................................4.612.579  €
Επισιτιστικό Θεραπευτικό κέντρο, κινητή μονάδα......464
Θύματα σεξουαλικής βίας........................................260
Ασθενείς με HIV......................................................22.600
Ασθενείς σε αντιρετροϊκή θεραπεία................14.048
Ασθενείς σε αντιρετροϊκή θεραπεία 2ης γραμμής.......65
Πρόληψη μετάδοσης HIV (μητέρες)....................1.444
Πρόληψη μετάδοσης HIV (παιδιά)........................1.141
Ασθενείς με φυματίωση........................................1.422



«Το 2012, εν μέσω των βομβαρδισμών στη 
Λωρίδα της Γάζας, βρέθηκα στη Χεβρώνα της 
δυτικής όχθης ως υπεύθυνος ψυχικής υγείας, 
καθώς στο κομμάτι αυτό το εθνικό σύστημα 
υγείας αφήνει ένα μεγάλο κενό. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στη 
Χεβρώνα με σκοπό να ανακουφίσουμε τον 
ανθρώπινο πόνο παρέχοντας ατομική και 
ομαδική ψυχοθεραπεία, κοινωνική μέριμνα 
και ιατρική φροντίδα σε περιπτώσεις ακραίων 
ιατρικών αναγκών».        

Γιώργος Κανάρης, ψυχολόγος

«Οι συνεχείς συγκρούσεις και η βία στο Ιράκ 
έχουν επιδεινώσει την ποιότητα των υπηρεσιών 
υγείας. Στο νοσοκομείο Al-Zahara στη Νατζάφ, 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υποστηρίζουμε την 
πτέρυγα της μαιευτικής και των νεογνών».  

Louisa Μarkering, συντονίστρια 
προγράμματος 

Κόστος προγραμμάτων............................1.847.332  €
Εισαγωγές ασθενών..................................................872

«Στην Ινδία οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είδαμε την 
ανάγκη να βοηθήσουμε και να παρουσιάσουμε 
έμπρακτα μοντέλα ιατρικής περίθαλψης 
δοκιμασμένα από την πολύχρονη εμπειρία μας, 
τα οποία οι αρχές μπορούν να εφαρμόσουν 
σε εθνική κλίμακα. 
Στο επίκεντρό μας είναι ο υποσιτισμός και το 
Κάλα-Αζάρ».

Νώντας Παπαδημητρίου, τεχνικός
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Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα

Κόστος προγραμμάτων...................................1.184.029  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.............................379
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές).....................3.419 
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)........................173

Ινδία

Αντιμετωπίζοντας 
τον υποσιτισμό

Ιράκ

Φροντίδα στα νεογνά στο 
κέντρο της χώρας 

Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη

Yπηρεσίες ψυχικής υγείας

Κόστος προγραμμάτων..............................1.942.905  €
Επισιτιστικό Θεραπευτικό κέντρο..............................94
Επισιτιστικό Θεραπευτικό κέντρο, κινητή μονάδα........2.524
Ασθενείς με κάλα-αζάρ..........................................1.991
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς..............................2.246



«Το αυτοκίνητο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα διασχίζει 
τους λασπωμένους δρόμους των συνοικιών όπου 
ζουν άνθρωποι εκδιωγμένοι από την απειλή ενός 
ατελείωτου πολέμου. Αναστατωμένοι, φοβισμένοι, 
θλιμμένοι, βιώνουν μια απρόσμενη απώλεια, μια 
αιφνίδια ανατροπή της ζωής τους, ένα βουβό 
πένθος. Το μεγάφωνο τους ενημερώνει για την 
παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης 
στο τοπικό νοσοκομείο. Το πρόγραμμα Ψυχικής 
Υγείας είναι τμήμα της ευρύτερης περίθαλψης του 
πληθυσμού στις περιοχές που πλήττονται από τις 
ένοπλες συγκρούσεις». 

Μάνια Βιδαλάκη, ψυχολόγος
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«Οι διαμάχες εντείνονται και η έλλειψη ιατρικών 
προμηθειών και νερού δυσχεραίνει τη φροντίδα 
των τραυματιών. Υποστηρίζουμε 3 περιφερειακά 
νοσοκομεία, 13 περιφερειακές κλινικές και 
πραγματοποιούμε επείγουσες παρεμβάσεις. Την 
πρώτη κιόλας μέρα, διανείμαμε 16.000 λίτρα νερού, 
για να ανακουφίσουμε χιλιάδες τραυματίες αλλά 
και τους γιατρούς που δουλεύουν ασταμάτητα».

Σάνυ Ιμπραήμ, τεχνικός

Κόστος προγραμμάτων..............................1.233.824  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.....................4.362
Προγεννητικοί έλεγχοι.............................................1.683
Τοκετοί...........................................................................274
Μεταγεννητικοί έλεγχοι............................................386
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)...................937
Οικογένειες που έλαβαν είδη πρώτης ανάγκης......438

«Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουμε ψυχολογική 
υποστήριξη στα θύματα της βίας στο Δέλτα 
του ποταμού Τάνα, όπου περισσότεροι από 
200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 2.500 
οικογένειες εκτοπίστηκαν».

Δρ Joke Van Peteghem, σύμβουλος υγείας 
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Κόστος προγραμμάτων...................................7.320.772  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.....................309.388
Ασθενείς με ελονοσία..............................................180.503
Εισαγωγές ασθενών...................................................13.713
Προγεννητικοί έλεγχοι...............................................22.878
Τοκετοί...............................................................................4.176
Χειρουργεία.........................................................................932
Θύματα βίας........................................................................236
Ασθενείς με αφρικανική τρυπανοσωμίαση...............339

Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Κρίση και στην υγεία 

Κένυα

Παρακολούθηση των 
κρίσεων στην περιοχή

Κολομβία

Κινητές μονάδες 
ψυχικής υγείας 

Κόστος προγραμμάτων..............................4.391.517  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία..................66.045
Θύματα σεξουαλικής βίας........................................192
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)............ ...4.032
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)................5.311



Κόστος προγραμμάτων..............................9.076.568  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία................329.575
Ασθενείς με ελονοσία..........................................35.092
Εισαγωγές ασθενών.............................................12.032
Επισιτιστικό Θεραπευτικό κέντρο, 
κινητή μονάδα..........................................................3.350
Τοκετοί......................................................................10.158
Θύματα σεξουαλικής βίας.....................................1.431
Χειρουργεία...............................................................1.530
Θύματα βίας.................................................................854
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς............................65.082
Ασθενείς με αιμορραγικό πυρετό..............................81

«Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρισκόμαστε στο 
Νότιο Κίβου με προγράμματα πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας για τον 
πληθυσμό που πλήττεται από τις συγκρούσεις».

Manuel Lopez, συντονιστής προγράμματος
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Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Βία και έλλειψη ιατρικής 
φροντίδας

Μάλι/ Μαρόκο

Η βία πλήττει την υγεία

Μεξικό

Περιθάλποντας μετανάστες

«Οι μετανάστες που περιθάλπονται από τις 
ομάδες μας έχουν πέσει θύματα βίας τόσο 
στις χώρες προέλευσής τους όσο και κατά τη 
διαδρομή τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Marc Bosch, επικεφαλής αποστολής

Κόστος προγραμμάτων..............................1.084.648  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.....................7.683
Θύματα σεξουαλικής βίας..........................................43
Θύματα βίας.................................................................474
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)...................809
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)...................235
Οικογένειες που έλαβαν είδη πρώτης ανάγκης.....860
Οικογένειες στις οποίες διανείμαμε νερό........1.656

Κόστος προγραμμάτων..............................1.011.606  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.....................6.005
Θύματα σεξουαλικής βίας........................................334
Θύματα βίας.................................................................321
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)...................919
Οικογένειες που έλαβαν είδη πρώτης ανάγκης.......4.630

Μάλι «Αυξήσαμε τις δραστηριότητές μας σε 
δύο κέντρα υγείας και ένα νοσοκομείο για να 
περιθάλπουμε τραυματίες από τις συγκρούσεις».

Irene Schiess, συντονίστρια προγράμματος

Κόστος προγραμμάτων......................................649.536
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία...................12.517
Ασθενείς με ελονοσία.............................................4.202

Μαρόκο «Παρατηρούμε αύξηση της βίας κατά των
μεταναστών με καθημερινές επιδρομές και απελάσεις».

David Cantero, επικεφαλής αποστολής». 
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«Το 2012 ήταν μια φρικτή χρονιά για το Νίγηρα. 
Μόνο στις περιοχές Μαντάουα και  Μπούζα, 
περιθάλψαμε περισσότερα από 25.000 
υποσιτισμένα παιδιά. 
Επίσης, αντιμετωπίσαμε μια μεγάλη αύξηση των 
κρουσμάτων ελονοσίας, χολέρας και ιλαράς».

Luis Encinas, επικεφαλής προγραμμάτων

«Στη Νιγηρία οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
επικεντρώνουμε τη δράση μας στην επιτήρηση 
και διαχείριση επειγουσών αναγκών (επιδημίες, 
φυσικές καταστροφές, εκτοπισμένοι από 
εμφύλιες διαμάχες, πυρετός Λάσσα, κλπ) 
Επίσης στη μεγαλούπολη του Λάγος (25.000.000 
κάτοικοι) υποστηρίζουμε τη μαιευτική 
πτέρυγα και παρεμβαίνουμε με κινητές κλινικές 
στις πιο φτωχές περιοχές της πόλης».

Αντρέας Κουτέπας, τεχνικός
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Κόστος προγραμμάτων..............................5.807.436  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία................328.200
Ασθενείς με ελονοσία........................................171.878
Εισαγωγές ασθενών.............................................17.612
Επισιτιστικό Θεραπευτικό κέντρο.......................6.798
Επισιτιστικό Θεραπευτικό κέντρο, κινητή μονάδα....21.181
Προγεννητικοί έλεγχοι.........................................12.813
Τοκετοί.......................................................................2.716
Μεταγεννητική φροντίδα......................................2.087
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς............................20.518
Ασθενείς με χολέρα.....................................................391

Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα

Κόστος προγραμμάτων...................................1.841.034  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.......................20.449 

Νίγηρας 

Θανάσιμος συνδυασμός της 
ελονοσίας και του υποσιτισμού

Νιγηρία

Ιατρική βοήθεια στις 
περιοχές έξω από το Λάγος

Ουγκάντα

Καταπολεμώντας τον 
αιμορραγικό πυρετό  Έμπολα

«Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για να 
αντιμετωπίσουν την επιδημία του αιμορραγικού 
πυρετού Έμπολα δημιούργησαν ένα κέντρο 
θεραπείας για την περίθαλψη των ασθενών».

Olimpia de la Rosa, σύμβουλος υγείας

Κόστος προγραμμάτων......................................717.555  €
Ασθενείς με αιμορραγικό πυρετό...................................44



«Στο Νταρφούρ παρείχαμε πρωτοβάθμια περίθαλψη, 
φροντίδα μητέρας-παιδιού, επισιτιστικά 
προγράμματα και ψυχολογική υποστήριξη στα 
θύματα σεξουαλικής βίας. Τα προβλήματα στην άδεια 
εισόδου και μετακίνησης στη χώρα για το διεθνές 
προσωπικό μας αλλά και στην άδεια εισόδου ιατρο-
φαρμακευτικού υλικού καθιστούσαν πολύ δύσκολη 
τη σωστή λειτουργία των προγραμμάτων μας». 

Ελίνα Πελεκάνου, ψυχολόγος

«Στη Σομαλία, ακόμη και σήμερα, οι δείκτες 
θνησιμότητας είναι απαράδεκτα υψηλοί, οι 
συγκρούσεις συνεχίζονται και οι δημόσιες 
υπηρεσίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες».

Gabriel Sanchez, επικεφαλής αποστολής 
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Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα

Σουδάν

Ιατρικά προγράμματα 
στο Νταρφούρ

Νότιο Σουδάν

Χρόνια προβλήματα 
στην υγεία

Σομαλία

Επείγουσες ανάγκες σε 
μια χώρα κατεστραμμένη

Κόστος προγραμμάτων...................................3.116.975  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία....................222.353
Ασθενείς με ελονοσία...................................................3.352
Εισαγωγές ασθενών......................................................8.436
Επισιτιστικό Θεραπευτικό κέντρο................................614
Επισιτιστικό Θεραπευτικό κέντρο, κινητή μονάδα.......7.371
Προγεννητικοί έλεγχοι...............................................36.628
Τοκετοί...............................................................................1.686
Χειρουργεία.........................................................................339
Θύματα βίας........................................................................280
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς.................................10.171

Κόστος προγραμμάτων...................................4.042.198  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.....................108.133
Ασθενείς με ελονοσία...................................................1.294
Εισαγωγές ασθενών......................................................2.480
Επισιτιστικό Θεραπευτικό κέντρο, κινητή μονάδα...3.164
Προγεννητικοί έλεγχοι...............................................13.204
Τοκετοί...................................................................................856
Θύματα βίας........................................................................209
Εμβολιασμοί κατά του κίτρινου πυρετού..........217.240

Κόστος προγραμμάτων...................................6.363.206  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία........................61.911
Ασθενείς με ελονοσία................................................29.806
Εισαγωγές ασθενών...................................................10.021 
Προγεννητικοί έλεγχοι..................................................6.213
Τοκετοί...............................................................................2.727
Χειρουργεία.........................................................................823
Εμβολιασμοί κατά της ιλαράς.................................72.540

«Στο Γιάμπιο παρέχουμε ιατρική βοήθεια σε παιδιά, 
εγκύους και θύματα βιαιοπραγιών, σε μία περιοχή η 
οποία μαστίζεται από την ελονοσία, έχει τεράστιες 
ελλείψεις σε ιατρικές υπηρεσίες  και απειλείται από τη 
δράση του εξαιρετικά βίαιου στρατιωτικού κινήματος 
LRA. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα σε μία από τις 
φτωχότερες περιοχές του κόσμου όπου σώζουμε τις 
ζωές χιλιάδων ανθρώπων που διαφορετικά δεν θα 
είχαν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη».

Δήμητρα Καλογεροπούλου, συντονίστρια πεδίου



«Το πρόγραμμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
στην Κωνσταντινούπολη αφορά 
     στην ψυχολογική υποστήριξη των 
μεταναστών, 
     στη διασύνδεσή τους με ένα ευρύ δίκτυο 
υπηρεσιών κυβερνητικού και μη κυβερνητικού 
χαρακτήρα (διεθνείς και τοπικές οργανώσεις 
με προγράμματα για μετανάστες, δημόσια 
νοσοκομεία, υπηρεσίες δήμων, ξενώνες, 
UNHCR) και 
     στην ιατρική υποστήριξή τους σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης αλλά και 
παραπομπών για περαιτέρω επιπλοκές».  

Ελίνα Πελεκάνου, ψυχολόγος
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«Ξεκινήσαμε το 2009 ένα επείγον επισιτιστικό 
πρόγραμμα κι ένα πρόγραμμα σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας για τα θύματα του 
εμφυλίου πολέμου. Σε μια κοινότητα με υψηλό 
ποσοστό μητρικής και νεογνικής θνησιμότητας, 
το νοσοκομείο μας παρείχε προγεννητικό 
έλεγχο, νοσηλεία σε υψηλού κινδύνου κυήσεις και 
μαιευτική φροντίδα. Βαθύ ευχαριστώ από τα μάτια 
αυτών των γυναικών που ποτέ δεν θα ξεχάσω». 

Λία Μότσκα, μαία

Προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με το Ισπανικό Τμήμα

Συρία

Οι επιπτώσεις του πολέμου 
στους αμάχους

Τουρκία

Υποστηρίζοντας τους 
μετανάστες

Υεμένη

Μητρική και μαιευτική 
φροντίδα

«Βίωσα τη φρίκη του πολέμου και τις επιπτώσεις 
κυρίως στα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους 
χρόνιους ασθενείς. Η εικόνα που δεν μπορώ να 
ξεχάσω είναι των βαριά τραυματισμένων παιδιών 
από βόμβες ή θραύσματα. Δεχτήκαμε δυο παιδιά 
που έχασαν την όρασή τους από θραύσματα. Πολλά 
άλλα θα μείνουν ανάπηρα και όλα θα κουβαλούν εκτός 
από τα τραύματα στο σώμα και ένα μεγάλο ψυχικό 
τραύμα που πολύ δύσκολα θα θεραπευτεί».

Δημήτρης Γιαννούσης, χειρουργός

Κόστος προγραμμάτων...................................5.289.359  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία.......................41.738
Εισαγωγές ασθενών......................................................3.324
Επισιτιστικό Θεραπευτικό κέντρο, κινητή μονάδα.......1.057
Προγεννητικοί έλεγχοι.................................................5.756
Τοκετοί...............................................................................1.074
Χειρουργεία.........................................................................724
Θύματα βίας.......................................................................530

Κόστος προγραμμάτων...................................1.325.568  €
Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία..........................5.543
Εισαγωγές ασθενών..........................................................361
Προγεννητικοί έλεγχοι.....................................................219
Τοκετοί...................................................................................179
Χειρουργεία.........................................................................183
Οικογένειες που έλαβαν είδη πρώτης ανάγκης...........698
Οικογένειες στις οποίες διανείμαμε νερό........720.000

Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ατομικές)...........................2.702
Συνεδρίες ψυχικής υγείας (ομαδικές)..........................2.936
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Πώς Διαθέσαμε τα Χρήματά σας

Το 62% των δαπανών του ελληνικού τμήματος διατέθηκε στην κοινωνική αποστολή, εκ του οποίου το 50% 
στην άμεση υποστήριξη των αποστολών. 

Έξοδα ελληνικού  τμήματος

                                        2012                                      2011

Έξοδα                                         Ευρώ                %                Ευρώ                %

Προγράμματα             619.400.000           66%          609.800.000          68%

Υποστήριξη 
προγραμμάτων 
στα γραφεία                 103.900.000           11%             92.300.000           10%

Μαρτυρία / 
Δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης          31.700.000                3%               27.500.000               3%

Άλλες ανθρωπιστικές 
δραστηριότητες                   7.400.000               1%                7.000.000             1%

Σύνολο εξόδων 
κοινωνικής 
αποστολής                     762.400.000            81%         736.600.000           82%

Ανεύρεση πόρων        124.800.000           13%          110.900.000          12%

Διοίκηση 
και γενική
διαχείριση                         56.600.000              6%            52.400.000             6%

Έξοδα 
υποστήριξης                181.500.000           19%          163.300.000          18%

ΣΥΝΟΛΟ                         943.900.000         100%         899.900.000       100%

Έξοδα του διεθνούς κινήματος

                                         2012                                     2011

Έξοδα                                   Ευρώ                       %         Ευρώ                       %

Προγράμματα              2.018.020                 50%         2.309.599                 52%

Υποστήριξη 
προγραμμάτων 
στα γραφεία                     196.432                    5%             184.775                    4%

Μαρτυρία / 
Δραστηριότητες 
ευαισθητοποίησης         263.694                      7%               262.448                      6%

Άλλες ανθρωπιστικές 
δραστηριότητες                                0                       0%                            0                   0%

Σύνολο εξόδων 
κοινωνικής 
αποστολής    2.478.146                 62%         2.756.822               62%

Ανεύρεση πόρων        910.198                  23%        1.069.530                 24%

Διοίκηση 
και γενική
διαχείριση                         624.954                  15%   636.126                 14%

Έξοδα 
υποστήριξης    1.535.152                  38%       1.705.656                 38%

ΣΥΝΟΛΟ                         4.013.298               100%       4.462.478              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 2012, δείχνει έλλειμμα  που ανέρχεται 
σε 622.241 € 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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                                         2012                                     2011

Έσοδα                                   Ευρώ                      %             Ευρώ                   %

Ιδιωτικοί πόροι          3.318.898             97.9%             3.871.435            99%

Θεσμικοί πόροι          10.000                0.3%                      0                0%

Λοιπά έσοδα          62.159               1.8%                    44.692               1%

ΣΥΝΟΛΟ                         3.391.057             100%             3.916.127         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 2012. 

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 2012. Τα σκληρά μέτρα λιτότητας 
πλήττουν τα εισοδήματα των δωρητών μας, οι οποίοι 
στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι ιδιώτες, με 
συνέπεια η μείωση των εσόδων μας να ανέρχεται 
στο 13.4% σε σχέση με το 2011. 

Έσοδα ελληνικού  τμήματος Έσοδα διεθνούς  κινήματος

                                        2012                                      2011

Έσοδα                                        Ευρώ                   %                 Ευρώ               %

Ιδιωτικοί πόροι          838.900.000             89%         791.600.000         89%

Θεσμικοί πόροι      82.700.000                9%    75.200.000            9%

Λοιπά έσοδα      16.100.000                2%            18.700.000            2%

ΣΥΝΟΛΟ                        937.700.000          100%         885.500.000      100%
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Η δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα δεν θα  μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την οικονομική και ηθική υποστήριξη των χιλιάδων 
δωρητών μας. Οι δωρεές που δεχόμαστε, μικρές ή μεγάλες,  είτε προέρχονται από ιδιώτες, είτε από ιδρύματα ή εταιρίες  είναι 
απολύτως απαραίτητες για τους ασθενείς μας. 

Για το λόγο αυτό θέλουμε να εκφράσουμε από καρδιάς την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς που μοιράζεστε τις αξίες μας και 
υποστηρίζετε την ανθρωπιστική μας δράση. 

Το 2012 οι δωρητές του Ελληνικού Τμήματος ανήλθαν στους 30.877 και τα έσοδα μας στα 3.391.057 €. Οι πόροι μας σχεδόν κατά 98% 
προήλθαν από ιδιωτικές εισφορές στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας και την αμερόληπτη δράση μας.       

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2012 15

* Εκτός από τους δωρητές μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν με τις υπηρεσίες τους, τους εθελοντές γραφείου και τα μέλη της Action Team.  

Σας ευχαριστούμε

      Κατηγορίες δωρητών

      Σύνολο δωρητών: 30.877

      Ιδιώτες: 29.942      
      Εταιρίες: 935 

Κατανομή ιδιωτικών πόρων      

Σύνολο δωρεών: 3.391.057 € 

Δραστηριότητες ανεύρεσης πόρων, 
εκδηλώσεις
Εταιρίες
Ιδρύματα
Κληροδοσίες
Παστίλιες για τον πόνο του άλλου

3,85% 4%

4%
9%

8%

96,15%
75%

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων μας έπαιξε 
η υποστήριξη που δεχθήκαμε από τα Ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος, 
Achmea, Α. Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη, τα οποία και ευχαριστούμε 
θερμά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνουμε και στις εταιρίες που 
ευαισθητοποιήθηκαν από το έργο μας και  αποφάσισαν να εντάξουν 
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στους φορείς που υποστήριξαν μέσω 
των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
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45.  Νιρέντα Μπράιτ, τεχνικός, Ιράκ
46.  Ντάουι Άζα, διοιητικός, Ν. Σουδάν
47.  Ντε Βος Κιμ, διοικητικός, ΛΔ Κονγκό
48.  Ντεϊρά  Ρίμ, γιατρός, Νίγηρας, Ν. Σουδάν
49.  Οζντούρκ Μπίλκγε, τεχνικός, Νότιο Σουδάν
50.  Ορφανουδάκης Βαγγέλης, τεχνικός, Αιθιοπία
51.  Παβίσεβιτς Μίροσλαβ, τεχνικός, Ν. Σουδάν, Αιθιοπία
52.  Παπαδημητρίου Νώντας, τεχνικός, Ινδία
53.  Παπαϊωάννου Χρήστος, συντονιστής πεδίου,  Ν. Σουδάν
54.  Παπαχρυσοστόμου Νικόλας, διοικητικός, Υεμένη
55.  Παπούλιας Γιώργος, τεχνικός, Αφγανιστάν
56.  Πελεκάνου Ελίνα, ψυχολόγος, Ν. Σουδάν, Τουρκία
57.  Πέριτς Ντούσιτσα, συντονίστρια πεδίου, Σομαλία 
58.  Προβατά Μαριέττα, διαχειρίστρια οικονομικών,
          Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
59.  Σάουκι Έχαμπ, γιατρός, Πακιστάν
60.  Σαχράουι Αΐσα, τεχνικός, ΛΔ Κονγκό
61.  Σμέρου Νατάσσα, διοικητικός, Σομαλία
62.  Τάκος Βασίλης, συντονιστής πεδίου, Αιθιοπία, 
           Β. Σουδάν, Συρία
63.  Ταράμπ Ραέντ, διοικητικός,  Αιθιοπία
64.  Τζιάβας Παναγιώτης, γιατρός, Ν Σουδάν
65.  Τουρκμέν Τούνα, τεχνικός, Ινδία
66.  Τραμπέλσι Ανουάρ, νοσηλεύτρια, ΛΔ Κονγκό
67.  Τρίμπαλης Σταμάτης, αναπληρωτής τεχνικός 
          συντονιστής, Σουδάν
68.  Τσοπανάκης Γιώργος, διοικητικός, ΛΔ Κονγκό
69.  Χαζίρη Ιωάννα, γιατρός, Τατζικιστάν
70.  Χαμίντ Γιούσεφ, γιατρός, Ιορδανία/Συρία
71.  Χέλοου Ουάελ, διοικητικός, Νιγηρία
72.  Χουρίδου Ευτέρπη, χειρουργός, Ακτή Ελεφαντοστού,
          Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Οι εθελοντές μας σε αποστολή το 2012

Βασιλική Αρμενιάκου

Νώντας Παπαδημητρίου

Χρήστος Παπαϊωάννου

Νατάσσα Σμέρου

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

Ευτέρπη Χουρίδου 

1.  Αμερί Χαλίντ, χειρουργός, Υεμένη
2.  Αμπού Ελρούμπ Κάσιμ, γιατρός, Τουρκία / Συρία
      Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
3.  Αμπού Χαάρ Χασάν, συντονιστής πεδίου, Σομαλία, Νίγηρας, Μάλι
4.  Αρμενιάκου Βασιλική, συντονίστρια πεδίου, ΛΔ Κονγκό
5.  Βάθη Μαρίνα, διαχειρίστρια οικονομικών, Τσάντ
6.  Βαΐου Κορίνα, διοικητικός, Τσαντ
7.  Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος, γιατρός, Λιβύη, Μιανμάρ
8.  Βίγκερτ  Έντουαρντ, διοικητικός, Ινδία
9.  Βιδαλάκη Μάνια, ψυχολόγος, Κολομβία
10.  Γεωργακάς Κώστας, τεχνικός, Σουδάν, Παλαιστίνη
11.  Γεωργιάδης Χρήστος, τεχνικός, Αιθιοπία
12.  Γιάμαλη Κλαίρη, συντονίστρια ανθρώπινου
          δυναμικού, Νίγηρας, Αιθιοπία
13.  Γιαννούσης Δημήτρης, χειρουργός, Συρία
14.  Γκαμούντι Φουάντ, υπεύθυνος λογιστικών εργασιών,
          ΛΔ Κονγκό
15.  Γουενταντά Αμπού, γιατρός, Λιβύη
16.  Γρηγοράτου Αρετή, διοικητικός, ΛΔ Κονγκό
17.  Δενδρινός Δημήτρης, τεχνικός, Αιθιοπία, Συρία
18.  Διαλυνάκη Βασιλεία, τεχνικός, Μιανμάρ
19 . Εμράν  Ίχαμπ, χειρουργός, Αφγανιστάν 
20.  Ίλιτς Μίροσλαβ, συντονιστής πεδίου, Σομαλία
21.  Ιμπραήμ Σάνυ, τεχνικός, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
22.  Καλογεροπούλου Δήμητρα, συντονίστρια πεδίου, Σουδάν
23.  Κανάρης Γιώργος, ψυχολόγος, Παλαιστίνη
24.  Καρκανάκη Αντιγόνη, διαχειρίστρια οικονομικών,
          Νταρφούρ, Τουρκία, Αιθιοπία
25.  Καρύδη Αγγελική, ψυχολόγος, Αιθιοπία 
26.  Κάττουλας Δημήτρης, τεχνικός συντονιστής, Μοζαμβίκη
27.  Κεντσοσβίλι Τίνα, διοικητικός, Σουδάν
28.  Κοκκινιώτης Μανόλης, φυσιοθεραπευτής, Νιγηρία
29.  Κορτσέλης  Χρήστος, οικονομικός  διαχειριστής, Σουδάν
30.  Κουτέπας Ανδρέας, τεχνικός συντονιστής, Νιγηρία
31.  Κουτσουμπέκοβ Υρισούρματ, τεχνικός, Αιθιοπία
32.  Μαζάνεκ Κριστόφ, τεχνικός, Αιθιοπία
33.  Μάνεση Λία, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού,
        ΛΔ Κονγκό 
34.  Μαντέ Καλομοίρα, νοσηλεύτρια, Κεντροαφρικανική
         Δημοκρατία, Νίγηρας
35.  Ματζούφι Μούνα, γιατρός, Συρία
36.  Μεϊμαρίδου Αλίκη, ψυχολόγος, Συρία
37.  Μίτσιος Γιώργος, συντονιστής πεδίου, Ζιμπάμπουε
38.  Μότσκα Ευαγγελία, μαία, Υεμένη
39.  Μουνίρ Σόνια, ψυχολόγος, Τουρκία
40.  Μουσταφά Ισμαήλ, χειρουργός, Υεμένη
41.  Μπέν Άχμεντ Nεσρινέ, γιατρός, Συρία, ΛΔ Κονγκό
42.  Μπουγονικολού Κωνσταντίνα, ψυχολόγος, Τουρκία, Συρία
43.  Μπουμπάκερ Χαλίμ, γιατρός, Λίβανος, Συρία
44.  Νασσαρουλλάχ Ντάρ, συντονιστής πεδίου, Ζιμπάμπουε


