
©
 W

il
l R

os
e

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΔΡΑΣΗΣ 
2015



2 3

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2015

ORAL
REHYDRATION
SOLUTION

8.132.100
Επισκέψεις στα εξωτερικά 
ιατρεία

594.900
Εισαγωγές ασθενών

2.299.200
Επιβεβαιωμένα κρούσματα ελονοσίας 
που διαγνώσαμε και θεραπεύσαμε

60.500
Παιδιά με οξύ υποσιτισμό 
που νοσηλεύτηκαν στα 
Θεραπευτικά Επισιτιστικά 
Κέντρα και τις κινητές μονάδες

333.900
Καταγεγραμμένοι ασθενείς με 
HIV στα προγράμματά μας

230.400
Ασθενείς HIV που λαμβάνουν 
αντιρετροϊκή θεραπεία 
πρώτης γραμμής

9.700
Ασθενείς HIV που λαμβάνουν 
αντιρετροϊκή θεραπεία 
δεύτερης γραμμής (αποτυχία 
θεραπείας πρώτης γραμμής)

219.300
Τοκετοί, συμπεριλαμβανομένων 
των καισαρικών τομών

11.100
Θύματα σεξουαλικής βίας που 
δέχθηκαν ιατρική περίθαλψη

18.100
Ασθενείς με φυματίωση στη 
θεραπεία πρώτης γραμμής
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Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Τη χρονιά που πέρασε θα τη θυμόμαστε στους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για δύο κυρίως λόγους: 
την απρόσμενη κρίση μετακινούμενων πληθυσμών, 
κυρίως προσφύγων πολέμου στην Ευρώπη αλλά 
και στον υπόλοιπο πλανήτη, καθώς και τους 
επαναλαμβανόμενους βομβαρδισμούς νοσοκομείων 
μας στις εμπόλεμες ζώνες, με πιο χαρακτηριστική την 
επίθεση στο Κέντρο Τραύματος στην Κουντούζ του 
Αφγανιστάν, τον περασμένο Οκτώβρη.

Στην Ευρώπη δεχθήκαμε πρόσφατα μία σημαντική ροή 
ανθρώπων και βιώσαμε μία κρίση υποδοχής για την 
οποία ευθύνονται συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές 
που θέλουν μια Ευρώπη-φρούριο, «ασφαλή» και χωρίς 
πρόσφυγες. Παρά τις προσπάθειές μας από ξηράς και 
θαλάσσης να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες 
ζωές απελπισμένων ανθρώπων, δυστυχώς θρηνήσαμε 
και συνεχίζουμε να θρηνούμε πολλά θύματα. 
Θεωρούμε επομένως αυτονόητο να τοποθετηθούμε 
ηχηρά απέναντι σ’ αυτές τις πολιτικές και να 
υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το δικαίωμα των 
ανθρώπων να μπορούν να προσφεύγουν σε ένα ασφαλές 
μέρος, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη φρίκη 
του πολέμου και τον θάνατο. 
Πρόκειται άλλωστε για τους ίδιους εκείνους ανθρώπους 
που συναντάμε ως ασθενείς μας στις περιοχές όπου 

2.000
Ασθενείς με φυματίωση στη 
θεραπεία δεύτερης γραμμής

83.500
Σημαντικές χειρουργικές 
επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
επεμβάσεων μαιευτικής 
χειρουργικής με γενική ή 
επισκληρίδιο αναισθησία

184.600
Ατομικές συνεδρίες 
ψυχικής υγείας

39.300
Συμβουλευτικές ομαδικές 
συνεδρίες ή συνεδρίες με 
ομάδες υποστήριξης

32.600
Άνθρωποι με χολέρα που 
περιθάλψαμε 

1.537.400
Άνθρωποι που εμβολιάστηκαν 
κατά της ιλαράς 

45.600
Άνθρωποι με ιλαρά που 
περιθάλψαμε 

326.100
Άνθρωποι που εμβολιάστηκαν 
κατά της μηνιγγίτιδας 

23.700
Πρόσφυγες και μετανάστες που 
διασώθηκαν στη θάλασσα

Η χρονιά που πέρασε Οι δραστηριότητές μας σε 63 χώρεςΧρήστος Χρήστου, Πρόεδρος ΔΣ

ο πόλεμος δεν έχει κανόνες και όπου τα νοσοκομεία μας 
βομβαρδίζονται απροκάλυπτα ακόμη και από τακτικούς 
στρατούς που αυτοαποκαλούνται υπερασπιστές της 
παγκόσμιας ειρήνης.

Παράλληλα, το 2015 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
βρεθήκαμε σε 63 χώρες και δεχθήκαμε στα ιατρεία 
μας περισσότερους από 8 εκατομμύρια ασθενείς. 
Βοηθήσαμε 60.500 βαριά υποσιτισμένα παιδιά, 
προσφέραμε αντιρετροϊκή θεραπεία σε 240.100 
ασθενείς με HIV/AIDS, πραγματοποιήσαμε 219.300 
τοκετούς και πάνω από 83.000 χειρουργικές 
επεμβάσεις. 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα έχετε την ευκαιρία να 
δείτε πιο αναλυτικά τον απολογισμό δράσης μας. 
Πίσω όμως από όλα αυτά τα νούμερα βρίσκονται 
άνθρωποι που πολλές φορές ρισκάρουν και την ίδια 
τους τη ζωή για να βρεθούν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη 
και πολλοί περισσότεροι που δίνουν τη δική τους μάχη 
για να κρατηθούν στη ζωή με αξιοπρέπεια.

Εκ μέρους λοιπόν όλων όσων εργάζονται σκληρά 
αλλά κυρίως εκ μέρους των ασθενών μας, ένα μεγάλο 
«ευχαριστώ» για την υποστήριξή σας και μια ευχή να 
συνεχίσουμε να σας έχουμε κοντά μας.
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ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

ΝΕΠΑΛ

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

ΜΙΑΝΜΑΡ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

ΠΑΠΟΥΑ
ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

ΙΝΔΙΑ

ΙΡΑΝ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΣΥΡΙΑ ΙΡΑΚ

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΛΙΒΑΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΥΕΜΕΝΗ

ΣΕΡΒΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΚΡΟΑΤΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΜΕΞΙΚΟ

ΟΝΔΟΥΡΑ

ΑΪΤΗ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΒΟΛΙΒΙΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΛΙΒΥΗΑΛΓΕΡΙΑ

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ ΜΑΛΙ
ΝΙΓΗΡΑΣ

ΤΣΑΝΤ ΣΟΥΔΑΝ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΝΟΤΙΟ 

ΣΟΥΔΑΝ

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΙΓΗΡΙΑ
ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΣΑΟΥ

ΓΟΥΙΝΕΑ

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

ΛΙΒΕΡΙΑ

ΑΚΤΗ
ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΛΑΪΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΟΝΓΚΟ

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

ΚΕΝΥΑ

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

ΛΕΣΟΘΟ

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

ΜΑΛΑΟΥΪ

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΡΜΕΝΙΑ

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Τα προγράμματα των Γιατρών   Χωρίς Σύνορα σε όλο τον κόσμο

Προσωπικό

ΓΑΛΛΙΑ

Τοποθεσία προγραμμάτων

57% 
Αφρική 

(256 προγράμματα) 18% 
Ασία 

(81 προγράμματα)

10% 
Μέση Ανατολή 

(44 προγράμματα)

9% 
Ευρώπη (38 προγράμματα)

5% 
Βόρεια και Νότια Αμερική 

(22 προγράμματα)

1% 
Ειρηνικός (5 προγράμματα)

Κόστη προγραμμάτων ανά ήπειρο

59% 
Αφρική 

28% 
Ασία

 6% 
Ευρώπη 

5%  
Βόρεια και Νότια Αμερική

1%  
Ωκεανία

1%  
Διεθνείς καμπάνιες

Περιβάλλον προγραμμάτων

46% 
Μη εμπόλεμες ζώνες 
(203 προγράμματα)

29%  
Εμπόλεμες ζώνες 

(130 προγράμματα)

24%  
Εσωτερική αστάθεια 
(109 προγράμματα)

1%  
Μεταπολεμική 

κατάσταση
(5 προγράμματα)

84% ντόπιο προσωπικό

8% διεθνές προσωπικό

8% προσωπικό στα γραφεία 
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Νότιο Σουδάν

Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία

Λαϊκή Δημοκρατία 
Κονγκό

6

Το 2015, ο πόλεμος και η βία ανάγκασαν εκατομμύρια 
ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να 
αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο σε άλλη περιοχή ή 
χώρα. Στη δυτική Αφρική, στην περιοχή της λίμνης Τσαντ, 
2,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από 
τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τις επιθέσεις της 
Μπόκο Χαράμ ενώ στην Τανζανία αναζήτησαν καταφύγιο 
χιλιάδες πρόσφυγες από το Μπουρούντι. 

Ένα εκατομμύριο άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη, 
πρωταγωνιστές μιας ανθρωπιστικής κρίσης που 
εκτυλίσσεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
οφείλεται κατά πολύ στην επιλογή των κρατών μελών της 
να ανακόψουν τις προσφυγικές ροές αντί να προσφέρουν 
σε αυτούς τους ανθρώπους προστασία και βοήθεια. 
Καθώς οι περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες 
επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη, περνώντας 
δια θαλάσσης από την Τουρκία στην Ελλάδα και 
διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
ξεκινήσαμε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη 
Μεσόγειο και το Αιγαίο ενώ τους υποστηρίζαμε με 
προγράμματα στην Ελλάδα, την Ιταλία και σε πολλούς 
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Οι κάτοικοι της χώρας είναι αντιμέτωποι τα 
τελευταία δύο χρόνια με μια πρωτοφανή ένταση 
των βιαιοτήτων. Πάνω από ένα εκατομμύριο είναι οι 
εκτοπισμένοι και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι 
σε τρεις πολιτείες δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρική 
και ανθρωπιστική βοήθεια. 
Στην πολιτεία Γιούνιτι, μεταξύ Απριλίου και 
Νοεμβρίου, σημειώθηκε τέτοια κλιμάκωση 
των εχθροπραξιών που εκατοντάδες χιλιάδες 
άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις 
εστίες τους. Πολλοί κρύβονταν όπου έβρισκαν. 
Στους καταυλισμούς των Ηνωμένων Εθνών στο 
Μαλακάλ και στο Μπεντίου, των οποίων 
ο πληθυσμός διπλασιάστηκε, οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα έχουμε αναλάβει τη λειτουργία των 
νοσοκομείων. Ανοίξαμε επίσης κλινικές σε 
δυσπρόσιτες περιοχές, πραγματοποιήσαμε 
εμβολιασμούς και αντιμετωπίσαμε επιδημίες 
σε διαφορετικές επαρχίες της χώρας. 

  
     3.322 εργαζόμενοι
     83.100.000 € κόστος προγραμμάτων
     915.900 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
     295.000 ασθενείς με ελονοσία
     11.600 ασθενείς σε επισιτιστικά κέντρα

Μια μεγάλη επιδημία ιλαράς ξέσπασε το 2015 
στην περιοχή της Κατάνγκα πλήττοντας δεκάδες 
χιλιάδες ανθρώπους. Επιδημίες όπως αυτή 
επανέρχονται κάθε τόσο εξαιτίας των φτωχών 
υποδομών και των ανύπαρκτων ιατρικών 
υπηρεσιών της χώρας. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
σε μεγάλο βαθμό επιχειρούμε να καλύψουμε 
αυτό το κενό. Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου είχαμε 
εμβολιάσει περισσότερα από 962.000 παιδιά κατά 
της ιλαράς και υποστηρίξαμε τη θεραπεία 30.000 
που είχαν νοσήσει. Στις ανατολικές επαρχίες 
της χώρας ο στρατός του Κονγκό και ένοπλες 
ομάδες εξακολουθούν να μάχονται για τον 
έλεγχο των πλούσιων σε κοιτάσματα περιοχών. 
Οι κάτοικοι δέχονται συχνά βίαιες επιθέσεις, ενώ 
καταγράφονται επίσης ληστείες και απαγωγές. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είμαστε μία από τις 
λίγες οργανώσεις που παραμένουμε σε αυτές τις 
περιοχές παρέχοντας ιατρική βοήθεια. 

     2.867 εργαζόμενοι
     101.900.000 € κόστος προγραμμάτων
     1.652.000 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
     882.500 ασθενείς με ελονοσία
     156.500 εισαγωγές ασθενών
     30.500 συνεδρίες ψυχικής υγείας

Η πολιτική κρίση που ξέσπασε το 2013 και 
εξελίχθηκε σε βίαιη αντιπαράθεση δεν έχει 
ακόμα κοπάσει. Ένοπλες ομάδες εξακολουθούν 
να δρουν και να ρυθμίζουν την κοινωνική ζωή 
ενώ 447.000 είναι οι εκτοπισμένοι. 
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναζητήσει 
καταφύγιο σε σχολεία και εκκλησίες και ζουν 
σε άθλιες συνθήκες. 
Πάνω από το 70% των υγειονομικών μονάδων 
έχει καταστραφεί και λίγοι είναι αυτοί που 
μπορούν να φτάσουν στα κέντρα υγείας που 
εξακολουθούν να λειτουργούν. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, και άλλες οργανώσεις, 
έχουμε την ευθύνη για τη λειτουργία των 
περισσότερων ιατρικών εγκαταστάσεων, αλλά 
συχνά το έργο μας παρεμποδίζεται από τις 
ένοπλες ομάδες και το οργανωμένο έγκλημα. 
Παρά τους κινδύνους, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
πραγματοποιούμε προγράμματα βασικής και 
επείγουσας ιατρικής περίθαλψης κρατώντας ανοιχτά 
νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. 

     2.629 εργαζόμενοι
     55.100.000 € κόστος προγραμμάτων
     1.016.100 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
     585.100 ασθενείς με ελονοσία
     71.800 εισαγωγές ασθενών

  Οι πιο σημαντικές δράσεις  του 2015

σταθμούς της Βαλκανικής διαδρομής. Στην Ελλάδα 
μάλιστα το 2015 πραγματοποιήσαμε τη δεύτερη 
μεγαλύτερη αποστολή της οργάνωσης.  

Το 2015 τα περισσότερα προγράμματά μας (53%) 
πραγματοποιήθηκαν σε εμπόλεμες ζώνες ή περιοχές 
όπου επικρατεί η αστάθεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας να γίνεται όλο και πιο 
δύσκολη υπόθεση με αποκορύφωμα τον Οκτώβριο του 
2015, όταν σε επίθεση που δέχθηκε νοσοκομείο μας στο 
Αφγανιστάν, θρηνήσαμε 42 θύματα, ανάμεσά τους 14 μέλη 
του προσωπικού μας. 
Σε πολλές χώρες (Υεμένη, Συρία, Ν. Σουδάν κ.α) συχνά 
αναγκαζόμαστε να περιορίσουμε τις δράσεις μας για λόγους 
ασφαλείας με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που χρειάζονται 
περισσότερο ιατρική φροντίδα να μένουν αποκομμένοι από αυτήν. 

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε πληροφορίες για τις πιο 
σημαντικές δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα το 2015, 
δράσεις που έγιναν πραγματικότητα χάρη στην υποστήριξη 
5,7 εκατομμυρίων ιδιωτών δωρητών από όλο τον κόσμο, 
ανάμεσά τους κι εσείς.  

Η ένοπλη σύγκρουση εξελίχθηκε σε πόλεμο 
μεγάλης κλίμακας το 2015. Μέχρι το τέλος της 
χρονιάς τα Ηνωμένα Έθνη υπολόγιζαν τον αριθμό 
των νεκρών στους 2.800 και των εκτοπισμένων 
στα 2,5 εκατομμύρια. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δραστηριοποιούμαστε 
σε επτά περιοχές της χώρας λειτουργώντας 
νοσοκομεία και κλινικές και παρέχοντας ιατρική 
βοήθεια και από τις δύο πλευρές του μετώπου. 
Στο λιμάνι του Άντεν η οργάνωση έθεσε σε 
λειτουργία τρεις κλινικές σε περιοχές που 
δεν υπήρχε πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια 
και κατάφερε να κρατήσει ανοιχτό το Κέντρο 
Τραύματος, πολύ κοντά στην πρώτη γραμμή των 
εχθροπραξιών. 
Οι ιατρικές ομάδες της οργάνωσης 
ανταποκρίθηκαν σε 7.778 επείγοντα περιστατικά 
και πραγματοποίησαν 4.300 χειρουργικές 
επεμβάσεις – πολλές από αυτές σε παιδιά 
που τραυματίστηκαν από νάρκες και άσκαστα 
βλήματα.  

     551 εργαζόμενοι
     40.200.000 € κόστος προγραμμάτων
     151.000 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
     14.700 εισαγωγές ασθενών
     10.400 χειρουργικές επεμβάσεις

Υεμένη



Η Προσφυγική κρίση
Το 2015 περισσότεροι από 850.000 άνθρωποι έφτασαν στην Ελλάδα μετά από ένα επικίνδυνο 
θαλάσσιο ταξίδι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους εγκατέλειψαν τη χώρα τους για να 
γλιτώσουν από τη βία και τον πόλεμο, με στόχο να φτάσουν σε κάποια βόρεια ευρωπαϊκή χώρα για 
να αναζητήσουν προστασία και ασφάλεια και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. 
Η Ευρώπη ήταν ανέτοιμη και χωρίς την πολιτική βούληση να υποδεχθεί αυτό το τεράστιο κύμα 
ανθρώπων και απέτυχε να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες τους.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινήσαμε δράσεις για την υποστήριξη αυτών των ευάλωτων ανθρώπων  
σε όλους τους σταθμούς του ταξιδιού τους. Για πρώτη φορά πραγματοποιήσαμε τόσα πολλά 
προγράμματα στην Ευρώπη και για πρώτη φορά επιστρατεύσαμε τρία πλοία έρευνας και διάσωσης 
για να σώσουμε ζωές στη θάλασσα. Στην Ελλάδα οι ομάδες μας περιέθαλπαν ανθρώπους στη Λέσβο, 
τη Σάμο, τα Δωδεκάνησα, την Αθήνα και την Ειδομένη ενώ συνεχίζαμε να τους υποστηρίζουμε στην 
Ιταλία και σε διάφορά σημεία της λεγόμενης Βαλκανικής Διαδρομής.  

Αφιέρωμα 
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανταποκρινόμενοι στη δραματική 
αύξηση των αφίξεων μεταναστών και προσφύγων στα 
ελληνικά νησιά το 2015, επικεντρωθήκαμε στην κάλυψη των 
αναγκών αυτών των ανθρώπων. 
Με προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ψυχικής 
υγείας, διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, δημιουργία και 
βελτίωση των χώρων διαμονής και των εγκαταστάσεων 
υγιεινής, διανομή φαγητού και παροχή ενημέρωσης 
υποστηρίξαμε τους ανθρώπους που έφτασαν στη χώρα μας 
αναζητώντας προστασία και ασφάλεια. 

Από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2015, περιθάλψαμε 
45.499 ανθρώπους. Τα κύρια ιατρικά προβλήματα που 
αντιμετωπίσαμε ήταν λοιμώξεις του αναπνευστικού, 
τραύματα και δερματικές παθήσεις που οφείλονταν κυρίως 
στις συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
Το ίδιο διάστημα, οι ψυχολόγοι μας υποστήριξαν 22.815 
ανθρώπους. Οι ομάδες μας διένειμαν συνολικά 88.385 
κιτ με είδη πρώτης ανάγκης (κουβέρτες, σαπούνι κλπ). 

Λέσβος 
Τον Ιούλιο όταν χιλιάδες άνθρωποι έφταναν καθημερινά στο 
νησί από την Τουρκία με σκοπό να συνεχίσουν το ταξίδι 
τους στην Ευρώπη, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανοίξαμε 
κλινικές στον καταυλισμό της Μόριας και του Καρά Τεπέ 
ενώ λειτουργούσαμε και μία κινητή κλινική στο λιμάνι. 
Οι ομάδες μας βελτίωσαν τις εγκαταστάσεις υγιεινής, 
τοποθέτησαν χημικές τουαλέτες, φρόντιζαν για 
τη μεταφορά των ανθρώπων στα κέντρα 
καταγραφής με 14 λεωφορεία ημερησίως. 
Δημιούργησαν έναν χώρο προσωρινής 
διαμονής στον Μανταμάδο. Συνολικά 
περιθάλψαμε 16.118 ανθρώπους, 
παρείχαμε υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
σε 3.000 ανθρώπους και διανείμαμε 
16.144 κιτ µε είδη πρώτης ανάγκης. 

Σάμος – Αγαθονήσι 
Από τον Οκτώβριο έως τον ∆εκέµβριο, 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιθάλψαμε
5.815 ανθρώπους και κάναμε 888 ιατρικές 
παρεμβάσεις στο κέντρο καταγραφής και 
στο λιμάνι της Σάμου. Διανέμαμε είδη 
πρώτης ανάγκης και 540 γεύματα ημερησίως 
σε όσους έμεναν στο κέντρο υποδοχής. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ήμασταν η μόνη 
οργάνωση στο Αγαθονήσι και παρείχαμε 
ιατρική βοήθεια και χώρο διαμονής. 

 

Δωδεκάνησα 
Οι ομάδες μας ξεκίνησαν να παρέχουν τον Μάρτιο 
στέγη, τροφή και ιατρική περίθαλψη σε πρόσφυγες και 
μετανάστες στην Κω. Όταν οι τοπικές αρχές έκλεισαν 
το πρώην ξενοδοχείο, «Καπετάν Ηλίας» που λειτουργούσε 
ως καταυλισμός, οι ομάδες μας έστησαν έναν καταυλισμό 
και παρείχαν ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια. 
Τον Ιούνιο ξεκινήσαμε τη λειτουργία μιας πλωτής 
κλινικής η οποία επισκεπτόταν τη Λέρο, τη Σύμη, 
την Τήλο και την Κάλυμνο.
 
Τον Σεπτέμβριο είχαμε σταθερή παρουσία στη Λέρο για 
παροχή ιατρικής φροντίδας, υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
στέγης, εξυγίανσης νερού. 
Στην Κω και τη Λέρο οι ομάδες μας εξέτασαν 14.270 
ανθρώπους, υποστήριξαν ψυχολογικά 6.000 ανθρώπους 
και διένειμαν 35.358 κιτ με είδη πρώτης ανάγκης. 

Αθήνα
Από τον Οκτώβριο του 2014, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
ξεκινήσαμε πρόγραµµα παροχής εξειδικευμένης 
βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και μετανάστες - θύματα 
βασανιστηρίων, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Συµβούλιο 
για τους Πρόσφυγες και τον Συνειρµό/Βαβέλ. 
Μέχρι στιγμής, έχουν βοηθηθεί 153 άνθρωποι. 
                 Τον ∆εκέµβριο του 2015, ξεκινήσαμε πρόγραµµα
                          παροχής φροντίδας υγείας σε ανθρώπους
                                  που διαμένουν στο ανοικτό κέντρο
                                       φιλοξενίας προσφύγων στον
                                           Ελαιώνα. 

Ειδομένη
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινήσαμε τον Μάρτιο του 2015 
να εργαζόμαστε σε διάφορα σηµεία στην περιοχή της 
Ειδοµένης, όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν για να 
περάσουν στην ΠΓ∆Μ. 
Το καλοκαίρι, οι ομάδες μας εγκατέστησαν σημεία 
παροχής πόσιμου νερού, ντουζιέρες και τουαλέτες 
κοντά στη συνοριακή γραµµή. 
Δημιούργησαν στεγαζόµενους χώρους και υποδοµές 
ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Με κινητή κλινική παρείχαμε ιατρική φροντίδα, υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας και διανείμαμε κιτ με είδη πρώτης ανάγκης. 
Όταν ο καταυλισμός έκλεισε και οι άνθρωποι έπρεπε 
να περιμένουν για ώρες ή και μέρες στο Πολύκαστρο, 
σε ένα βενζινάδικο, 20 χλμ. από τον καταυλισμό, 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δημιουργήσαμε χώρο διαμονής, 
παρείχαμε ιατρική φροντίδα και φροντίζαμε για τη 
διανομή φαγητού και νερού.

Από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο εξετάσαμε 
περισσότερους από 13.000 ανθρώπους 
και παρείχαμε υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας σε περισσότερους 
από 14.000 ανθρώπους.

Επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο και το Αιγαίο
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις 
ξεκινήσαμε το 2015 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης 
προκειμένου να μειώσουμε τις απώλειες ανθρώπινων ζωών 
στη θάλασσα (3.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2015) 
και να παρέχουμε επείγουσα ιατρική φροντίδα σε όσους 
επιβιώνουν από το επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι. 
Οι ομάδες μας, με τρία σκάφη, συνέβαλαν στη διάσωση 
περισσοτέρων από 23.000 ανθρώπων στη Μεσόγειο, 
ενώ το διάστημα 7-28 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με την 
Greenpeace, πραγματοποιήσαμε 210 επιχειρήσεις και 
βοηθήσαμε 8.235 ανθρώπους στο Αιγαίο.

Βαλκανική διαδρομή  
Μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, οι περισσότεροι πρόσφυγες 
και μετανάστες ακολουθούσαν τη βαλκανική διαδρομή με 
προορισμό μια χώρα της δυτικής Ευρώπης. Διέσχιζαν την 
ΠΓΔΜ, τη Σερβία απ’ όπου περνούσαν στην Ουγγαρία, την 
Κροατία ή τη Σλοβενία –ανάλογα με το ποια σύνορα ήταν 
ανοιχτά- και βόρεια στην Αυστρία ή και πιο μακριά. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εξετάσαμε περισσότερους από 
40.000 ανθρώπους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.  

Ιταλία
       Το 2015 περισσότεροι από 153.000 άνθρωποι έφτασαν 
          δια θαλάσσης στην Ιταλία (κυρίως από την Ερυθραία,
               τη Νιγηρία, τη Σομαλία, το Σουδάν και τη Συρία)
                   όπου το σύστημα υποδοχής ήταν ανεπαρκές. 
                        Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαμε
                            ιατρική βοήθεια στη Ραγκούζα και 
                              στο Ποτζάλο όπου εξετάσαμε
                                 περισσότερους από 
                                       3.000 ανθρώπους. 

Με δράσεις σε όλη την προσφυγική διαδρομή
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1.    Αβαγιάννου Βασιλική, νοσηλεύτρια, Λέσβος 
2.   Αγαπίου Ελένη, υπεύθυνη προμηθειών, Κως
3.   Αγιασώτης Ιωάννης, διοικητικός, Λέρος 
4.   Αγκαχάν Φαρχάντ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Κως
5.   Αδοσίδου Χριστίνα, πολιτισμική διαμεσολαβήτρια, Λέσβος
6.   Αθηνιώτης Γιώργος, τεχνικός, Λέσβος
7.    Ακχουντζάντε Γιαζίν, πολιτιστικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
8.    Αλ Μάλε Λεθ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
9.    Αλβανού Ευστρατία, υπεύθυνη ιατρικών προμηθειών, Λέσβος
10.  Αλεξάκης Λυκούργος, γιατρός, Κως
11.   Αλμάσρι Ομάρ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
12.  Αλοθμάνι Σερίν, πολιτισμική διαμεσολαβήτρια, Λέσβος
13.  Αλσάμι Χασσάν Χαράλαμπος, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, 
Ειδομένη
14.  Αμπάσι Ιχάμπ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Λέσβος
15.  Αμπάσι Καμπίρ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Λέσβος
16.  Αμπάσι Παρίβας, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Σάμος
17.  Αμπουχαμπντάν Χασάν, γιατρός, Ειδομένη
18.  Αναστασοπούλου Ελένη, διοικητικός, Αθήνα
19.  Ανδριώτου Αλίκη, νοσηλεύτρια, Λέσβος
20. Ανδρούλλης Μιχαήλ Ευάγγελος, υπεύθυνος ιατρικών προμηθειών, 
Κως/Λέρος
21.  Αντωνοπούλου Παναγιώτα, τεχνικός, Σάμος
22.  Αουάντ Εϊάντ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ιωάννινα
23.  Αποστολίδου Ελένη, γιατρός, Λέσβος 
24. Αρβανίτη Νικολέττα, διοικητικός, Λέσβος
25. Ασλάμι Ραχμάτ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
26. Αχμαντζάντε Μομίν, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
27.  Βαΐου Κυριακή, οικονομική διαχειρίστρια, Αθήνα
28. Βάσιος Περικλής, τεχνικός, Λέσβος, Ειδομένη
29. Βεΐσι Αράς, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Κως
30. Βενέρης Γιώργος, διοικητικός, Κως
31. Βουδούκης Νίκος, τεχνικός, Λέσβος
32. Βουδούρης Στέργιος, νοσηλευτής, Ειδομένη
33. Γαρέφου Δάφνη-Ζωή, νοσηλεύτρια, Λέσβος
34. Γερασιμόπουλος Μάριος, τεχνικός, Αθήνα
35. Γερασκλής Ραφαήλ, τεχνικός, Κως
36. Γεωργακοπούλου Κατερίνα, γιατρός, Αθήνα
37.  Γιάβαρι Ζαχίρ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Λέσβος
38. Γιάμαλη Κλαίρη, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού, Αθήνα
39. Γιαννιού Κατερίνα, νοσηλεύτρια, Κως/Λέρος
40. Γιαννούσης Δημήτρης, χειρουργός, Κως, Λέσβος
41. Γιασσά Μάρκος, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ιωάννινα
42. Γιώγος Χρήστος, διοικητικός, Λέσβος
43. Γιώτη Ουρανία, γιατρός, Λέσβος
44. Γκαρίμπ Μοχάμεντ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
45. Γκίτση Άννα, ψυχολόγος, Κως/Λέρος

46. Γρηγοράκη Μαρία, γιατρός, Λέσβος
47.  Γρίβας Γρηγόρης, γιατρός, Λέσβος
48. Δενδρινός Δημήτρης, υπεύθυνος τεχνικών, Κως, Αθήνα
49. Δημητριάδου Δήμητρα, γιατρός, Λέσβος
50. Δημητσάκη Περσεφόνη, νοσηλεύτρια, Ειδομένη
51.   Δούνιας Αιμίλιος, τεχνικός, Ειδομένη
52.  Ελ Ντελένσι Ιωσήφ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
53.  Ελ Χαλλάκ Γιάχια, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
54. Ελναγκάρ Ταμίν, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Κως, Ειδομένη
55.  Ελνταχάν Απέργη Πόπη, πολιτισμική διαμεσολαβήτρια, Λέσβος, 
       Ειδομένη
56. Ελ Φακίρ Μοχάμεντ, τεχνικός, Κως, Ειδομένη
57.  Εχραβάτ Μονίρ, τεχνικός, Ειδομένη
58.  Ζαχαριάδου Θεανώ, νοσηλεύτρια, Ειδομένη
59.  Ζάχου Ελένη, ψυχολόγος, Λέσβος
60.  Θεοχάρης Σταύρος, υπεύθυνος προμηθειών, Λέσβος
61.  Καβουσάνου Δέσποινα Μαρία, νοσηλεύτρια, Κως/Λέρος
62.  Καρίμι Αμίρ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
63.  Καρούση Κυριακή, διοικητικός, Σάμος
64. Καταρόπουλος Αλέξανδρος, τεχνικός, Κως
65. Κατσένη Ειρήνη, διοικητικός, Ειδομένη
66. Κέτσιου Βασιλική, διοικητικός, Κως/Λέρος
67.  Κιανί Αμπάς, τεχνικός, Κως/Λέρος
68. Κιούση Αναστασία, νοσηλεύτρια, Λέσβος
69.  Κοκκινίδης Δημήτρης, νοσηλευτής, Ειδομένη
70.  Κοκκινιώτης Μανώλης, φυσιοθεραπευτής, Αθήνα
71.  Κοτσιώνη Ιωάννα, συντονίστρια προγράμματος, Αθήνα
72.  Κουμαρνέτου Στέλλα, διοικητικός, Ειδομένη
73.  Κουράφα Τζούλια, υπεύθυνη επικοινωνίας, Αθήνα
74.  Κούτση Αναστασία, διοικητικός, Λέσβος
75.  Κουτσουγιώργου Ευανθία, φαρμακοποιός, Αθήνα
76.  Κυρίτση Ελένη, τεχνικός, Κως/Λέρος
77.  Κωνσταντή Ελευθερία, υπεύθυνη προμηθειών, Αθήνα
78.  Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία, μαία, Κως, Ειδομένη
79.  Κωστάκη Σταυρούλα, γιατρός, Ειδομένη
80.  Λαακάντ Σαΐντ, τεχνικός, Σάμος
81.  Λαμπιέντ Σαΐντ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Κως, Ειδομένη
82.  Λαμπιέντ Μουσταφά, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Λέσβος, 
      Ειδομένη
83.  Λάνγκερ Αλεξάνδρα, νοσηλεύτρια, Σάμος 
84.  Λέκκας Ελευθέριος, γιατρός, Κως
85.  Λιόλιος Κωνσταντίνος, διοικητικός, Λέσβος
86.  Λιούις Αλεξάνδρα, κοινωνική λειτουργός, Σάμος
87.  Μάγγου Σταυρούλα, νοσηλεύτρια, Ειδομένη
88. Μαζάνεκ Κριστόφ, τεχνικός, Ειδομένη
89. Μακρογιάννης Αναστάσιος, διοικητικός, Ειδομένη
90. Μάντζιου Θεοδώρα, νοσηλεύτρια, Ειδομένη

Στα προγράμματά μας  στην Ελλάδα συμμετείχαν:

 Αλεξάκης Λυκούργος Ρήγας ΑντώνηςΓιαννούσης Δημήτρης
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91.  Μανουσάκη Κατερίνα, γιατρός, Σάμος
92. Μεϊμαρίδου Αλίκη, υπεύθυνη ψυχικής υγείας, Αθήνα 93.  Μιχαλάτσε 
Κλεμεντίνα, νοσηλεύτρια, Λέσβος
94. Μότσκα Ευαγγελία, υπεύθυνη ιατρικών δραστηριοτήτων, Κως 
95.   Μουγκαράκη Ευαγγελία, γιατρός, Αθήνα
96.   Μοχαμάντι Ναιέμ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Λέσβος 
97.   Μοχάμεντ Νασέρ, γιατρός, Κως
98.   Μπαλάντι Βίβιαν, πολιτισμική διαμεσολαβήτρια, Λέσβος 
99.   Μπεχ Ρασίντ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Λέσβος
100. Μπιλιάνου Ελισάβετ, διοικητικός, Αθήνα
101.  Μπολέτση Αγγέλα, ψυχολόγος, Ειδομένη
102. Μπχαρ Μπάρα, τεχνικός, Ειδομένη
103.  Μωυσίδου Ρόζα, ψυχολόγος, Ειδομένη
104.  Ναθαναήλ Άννα, κοινωνική λειτουργός, Σάμος
105.  Ντιλ Άγκα Χαν Σαριάρ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
106.  Ντίνου Άννα Μαρία-Αλεξάνδρα, πολιτισμική διαμεσολαβήτρια, Λέσβος
107.  Οικονόμου Βαρβάρα, διοικητικός, Λέσβος
108.  Ορφανουδάκης Βαγγέλης, συντονιστής προγράμματος, Κως
109.  Ουαχάμπ Νουρούλ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Κως
110.   Παζαρακιώτη Γκαραβέλου Ζωή, νοσηλεύτρια, Λέσβος, Ειδομένη
111.   Παντελιάδης Γιώργος, νοσηλευτής, Κως
112.   Παπαγεωργίου Μιχάλης, υπεύθυνος εξυγίανσης νερού, Κως, Λέσβος, Ειδομένη
113.  Παπαγιαννοπούλου Φανή, διοικητικός, Αθήνα
114.  Παπαδημητρίου Ελισάβετ, διοικητικός, Κως/ Λέρος
115.  Παπαδημητροπούλου Ελένη, νοσηλεύτρια, Κως
116.  Παπαστάθη Ελένη, διοικητικός, Αθήνα
117.   Παπαχριστοδούλου Ευανθία, κοινωνική λειτουργός, Σάμος
118.  Παπαχρήστου Αναστασία, γιατρός, Κως
119.  Παραπάνη Παναγιώτα, νοσηλεύτρια, Κως
120. Πέππας Ιωάννης, γιατρός, Κως
121.  Περιστέρης Κωνσταντίνος, γιατρός, Ειδομένη
122.  Πουνερίδου Βιολέττα, πολιτισμική διαμεσολαβήτρια, Κως
123.  Ραγκούσα Χλόη, διοικητικός, Κως
124. Ράπτης Νίκος, διοικητικός, Αθήνα
125.  Ρεπούσκου Ευαγγελία, τεχνικός, Αθήνα
126. Ρήγας Αντώνης, συντονιστής προγράμματος, Ειδομένη
127.  Ριζάι Μοζάφαρ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Κως, Ειδομένη
128. Ρουζμπεχάνι Χαμέντ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
129. Ρουμελιώτη Ξανθή - Χριστίνα, τεχνικός, Σάμος
130. Σαέντ Πούρια, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Λέσβος
131.  Σαλαρζάι Μπασίρ Αχμάντ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Λέσβος
132.  Σαλπιγγίδης Μιχάλης, υπεύθυνος προμηθειών, Ειδομένη
133. Σαμπάχ Αμπντέλ Μάλα, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
134.  Σαρίφι Γουαζίντ, τεχνικός, Αθήνα
135. Σαρρή Βασιλεία, διοικητικός, Αθήνα
136. Σαρσούρ Ουάελ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
137.  Σαχράουι Αΐσα, τεχνικός, Λέσβος

138. Σηφακάκη Φωτεινή, τεχνικός, Σάμος
139. Σκοπελίτης Ελευθέριος-Κωνσταντίνος, τεχνικός, Λέρος
140. Σοτζέ Μοχάμαντ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Λέσβος
141.   Σπανογιάννη Μαρία, νοσηλεύτρια, Αθήνα 
142. Σπυράτος Θανάσης, τεχνικός, Λέσβος
143. Σπυριδάκη Μαρίνα, ψυχολόγος, Κως/Λέρος
144. Στεφανίδης Στέφανος, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Κως
145. Σύρρου Βασιλική, διοικητικός, Αθήνα 
146. Ταλαίπωρος Κωνσταντίνος, τεχνικός, Σάμος
147.  Ταμπάχ Ζαχαρίας, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Κως, Ειδομένη
148.  Ταπεινού Ελένη, νοσηλεύτρια, Ειδομένη
149. Ταχέρι Φαρόχ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Αθήνα
150.  Τζαφάρι Χαμίντ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Λέσβος
151.  Τζιβανάκης Νίκος, τεχνικός, Σάμος
152.  Τηλαβερίδης Καπαθανάσης  Αντώνης, τεχνικός, Λέσβος
153.  Τούση Ιωάννα, διοικητικός, Αθήνα
154.  Τρίμπαλης Σταμάτης, τεχνικός, Λέσβος
155.  Τρουλάκης Πέτρος, γιατρός, Σάμος
156.  Τσάινεντιν Καμέλ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
157.  Τσακλιάδου Μαρίνα, κοινωνική λειτουργός, Σάμος
158. Τσελέπ Οσμάν Χατιτζέ, νοσηλεύτρια, Ειδομένη
159.  Τσιλιβαράκης Δαμιανός, γιατρός, Κως
160.  Φαϊζί Ιζατουλάχ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Λέσβος
161.  Φάκα Άρτεμης, τεχνικός, Σάμος
162.  Φάκας Γιώργος, τεχνικός, Σάμος
163.  Φεκρί Μοχάμεντ, τεχνικός, Ειδομένη
164. Φλουρή Ευθαλία, διοικητικός, Λέσβος, Κως
165.  Φούντα Κωνσταντίνα, νοσηλεύτρια, Αθήνα
166. Φυλακούρης Κυριάκος, τεχνικός, Λέρος
167.  Χαζίρη Ιωάννα, γιατρός, Αθήνα
168.  Χαλδέζου Μυρσίνη Μαρία, νοσηλεύτρια, Λέσβος
169. Χαλιαμάλιας Τίμος, νοσηλευτής, Αθήνα
170.  Χαλίμι Νασρουλάχ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Αθήνα
171.  Χαμάκος Δημήτρης, διοικητικός, Αθήνα
172.  Χαμάντ Ραμύ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Σάμος
173. Χαντζή Θεοδώρα, υπεύθυνη προαγωγής υγείας, Κως
174.  Χασάν Μόσλεμ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
175.  Χασάν Νεϊμάτ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Ειδομένη
176.  Χασιώτη Υβόννη, υπεύθυνη φαρμακείου, Αθήνα
177.  Χατζηαντωνίου Βαλεντίνος, τεχνικός, Λέσβος
178.  Χατζηευστρατίου Αναστασία, νοσηλεύτρια, Αθήνα
179. Χατζηφούντα Σοφία, τεχνικός, Κως, Ειδομένη
180. Χιμπού Αμπντελχάκ, πολιτισμικός διαμεσολαβητής, Αθήνα
181.  Χριστινίδη Άννα Έλλη, διοικητικός, Σάμος
182.  Χριστοφάκη Ειρήνη, υπεύθυνη προμηθειών, Αθήνα
183.  Χρόνης Θοδωρής, διοικητικός, Αθήνα
184. Ψαρρά Χριστίνα, υπεύθυνη ανθρωπιστικών θεμάτων, Λέσβος

Τρουλάκης ΠέτροςΟρφανουδάκης Βαγγέλης Σπυριδάκη Μαρίνα
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1.    Αβράμ Νικουλίνα, Λέσβος 
2.    Αγριτέλλη Ταξιαρχούλα, Λέσβος
3.    Αθανασόπουλος Δημήτρης, Κως
4.   Αλβανός Ιωακείμ, Λέσβος
5.   Αλεξανδρής Χρήστος, Ειδομένη
6.   Αντριάς Γιάννης, Ειδομένη
7.    Αντώναρος Αποστόλης, Λέσβος
8.   Αντωνέλλης Προκόπης, Λέσβος
9.   Αραμπατζή Άννα, Ειδομένη
10.  Βαλιάνης Ραφαήλ, Λέσβος
11.   Βαμβακάρης Ανδρέας, Ειδομένη
12.  Βαξαβανέλλης Νίκος, Λέσβος
13.  Βασίλεφ Γκερόγκι, Κως
14.  Βατζάκης Παναγιώτης, Λέσβος
15.  Βεηκώντης Βασίλης, Λέσβος
16.  Βελικώβ Βαλεντίν, Λέσβος
17.   Γιακουβίντης Γιώργος, Ειδομένη
18.  Γιαννούκας Νίκος, Λέσβος
19.  Γιωργαλάς Γιώργος, Λέσβος
20.  Γιωργαμνής Νίκος, Ειδομένη
21.   Γιωργάρας Νίκος, Κως/Λέρος
22.  Γκελντιασβίλι Ταμάρα, Ειδομένη
23.  Γκουγκουσίδης Αντώνης, Ειδομένη
24.  Διαμαντής Μανόλης, Ειδομένη
25.  Δράκος Μιχάλης, Κως/Λέρος 
26.  Δράκουλη Στέλλα, Ειδομένη
27.  Ελευθεριάδης Βασίλης, Λέσβος
28.   Ευαγγέλου Γιώργος, Λέσβος
29.   Ευθυμιάδης Μαρίττα Γκόντρουμ, Ειδομένη

30.  Ζαφειριάδου Ελένη, Ειδομένη
31.   Ζεμπιλά Δέσποινα, Λέσβος
32.  Ζουμπαδέλλης Παναγιώτης, Λέσβος
33.  Ζωράς Πέτρος, Ειδομένη
34.  Θεοδώρου Παρασκευή, Ειδομένη
35.  Θεοφιλίδης Νίκος, Κως/Λέρος
36.  Ιατρίδου Ελένη, Λέσβος
37.  Καλαθάς Αντώνης, Λέσβος
38.  Καμπούρης Μιλτιάδης, Λέσβος
39.  Κανάρης Πατρίκιος, Σάμος
40.  Καραβατάκη Ελευθερία, Λέσβος
41.   Καραβίδα Ζωή, Κως /Λέρος
42.  Καραγεωργούδης Απόστολος, Ειδομένη
43.  Καρβουνιάρη Αθανασία, Λέσβος
44. Κάρσα Ιωάννα, Σάμος
45.  Κάρσα Αγγελική, Σάμος
46.  Κασδαγλής Δημήτρης, Σάμος
47.  Κασκάμπα Μυρσίνη, Λέσβος
48.  Κερκούκου Μούζα, Λέσβος
49.  Κηπουρός Ευστράτιος, Λέσβος
50.  Κιούλλη Όλγα, Ειδομένη
51.   Κιουρτσίδου Ναταλία, Ειδομένη
52.  Κιούσης Ιωάννης, Λέσβος
53.  Κλάινσμιντ Άλις, Λέσβος
54.  Κοβάτσης Ρόμαν, Ειδομένη
55.  Κονιτόπουλος Απόστολος, Αθήνα
56.  Κοστόφ Τοντόρ Τάνεβ, Λέσβος
57.  Κόττα Αφροδίτη, Λέσβος
58.  Κουδούνας Μιχάλης, Λέσβος

Στα προγράμματά μας  στην Ελλάδα συμμετείχαν:
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59.  Κουρεβέλης Μιχάλης, Λέρος
61.  Κουρεπίνης Σάββας, Λέρος
62.  Κουφός Νίκος, Ειδομένη
63.  Κράλλη Δήμητρα, Λέσβος
64.  Κυριακίδης Γιώργος, Ειδομένη
65.  Λαζάρου Θεόφιλος, Λέσβος
66.  Λημναίου Μαρία, Λέσβος
67.   Μαγδαλιανίδης Κωνσταντίνος, Ειδομένη
68.  Μαϊστρέλης Παναγιώτης, Λέσβος
69.  Μακάρθυ Φαλλάντο Ρόναλντ, Κως/Λέρος
70.  Μακαρώνης Στέλιος, Λέσβος
71.   Μακρογιάννης Γιώργος, Ειδομένη
72.  Μακροδούλης Νίκος, Λέσβος
73.  Μάναβη Μαρία, Λέσβος
74.  Μαραγκός Φώτης, Λέσβος
75.  Μαρμαρίνος Γιώργος, Λέσβος
76.  Μένος Γιώργος, Ειδομένη
77.  Μεταξάς Γιώργος, Κως
78.  Μιχαηλίδης Αναστάσιος, Λέσβος
79.  Μπαρλίκας Ελευθέριος, Λέσβος
80.  Μπασάκος Χρήστος, Ειδομένη
81.  Μπελώφ Σεργκέι, Κως
82.  Μπικρογιάννη Αφροδίτη, Λέσβος
83.  Μπογιατζόγλου Μανόλης, Λέσβος
84.  Μπελάλη Αργυρώ, Λέσβος
85.  Μιτικάκης Παντελής, Ειδομένη
86. Ναλμπαντίδης Δημήτρης, Ειδομένη
87.  Ντάσιου Παναγιώτα, Λέσβος
88.  Οκοτίνα Έλενα, Ειδομένη
89.  Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, Ειδομένη
90.  Παρασκευόπουλος Στέλιος, Ειδομένη

91.   Παυλής Σπύρος, Λέσβος
92.   Πέτρα Βασιλική, Λέρος
93.   Πλωμαρίτης Κωνσταντίνος, Λέσβος
94.   Πλώτας Οδυσσέας, Λέσβος
95.   Πολυζώνης Ευάγγελος, Λέσβος
96.   Πρωτοψάλτη Μαρία, Λέσβος
97.   Ρίζος Κωνσταντίνος, Λέσβος
98.   Ραζάμπ Αλέξανδρος, Ειδομένη
99.   Σακελλαρίου Κωνσταντίνος, Λέσβος
100.  Σαρίδης Λάζαρος, Ειδομένη
101.  Σαχπαζή Μαρία, Ειδομένη
102.  Σερεσλής Βασίλης, Λέσβος
103.  Σιδέρης Γιάννης, Λέσβος
104. Σκαντζούρης Δημήτρης, Ειδομένη
105. Σκουρ Αχμάντ, Ειδομένη
106. Σκούρτας Θανάσης, Λέσβος
107.  Σουλογιάννης Ευστράτιος, Λέσβος
108. Σουρέλη Κυριακή, Αθήνα
109. Τζανένας Μιχάλης, Σάμος
110.  Τσακίρης Δημήτρης, Λέσβος
111.   Τσαμπαζής Δημήτρης, Λέσβος
112.  Τσαλικοπούλου Ελένη, Ειδομένη
113.  Τσαουσέλλης Θεόδωρος, Λέσβος
114.  Τσερνικούδη Μαρία, Ειδομένη
115.  Τσίρπας Θεόδωρος, Λέσβος
116.  Τσουμάνης Ανδρέας, Ειδομένη
117.  Χαλιπηλιάς Ιορδάνης, Κως/Λέρος
118.  Χαριτωνίδου Αναστασία, Ειδομένη
119.  Χαρτόπιτσος Παναγιώτης, Λέσβος
120.  Χασεμί Τζαβίντ, Λέσβος
121.  Ψυρρούκης Χρυσόστομος, Λέσβος

Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλο το προσωπικό που υποστήριξε τα προγράμματά μας στους τομείς καθαριότητας, υγιεινής, 
ασφάλειας και στις μετακινήσεις, καθώς χωρίς την πολύτιμη συμβολή τους δεν θα ήταν δυνατή η υλοποίηση των προγραμμάτων μας.
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Στις 3 Οκτωβρίου 2015, το Κέντρο Τραύματος 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην πόλη 
Κουντούζ του Αφγανιστάν βομβαρδίζεται από 
την αεροπορία των ΗΠΑ.

Το νοσοκομείο καταστρέφεται και 42 άνθρωποι χάνουν 
τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 24 ασθενείς και 14 
μέλη του προσωπικού μας. Το Κέντρο Τραύματος 
λειτουργούσε από το 2011 και μέχρι εκείνη τη στιγμή, 
είχε προσφέρει δωρεάν ιατρική και χειρουργική 
φροντίδα υψηλής ποιότητας σε 22.000 ανθρώπους, 
ενώ είχαν πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 
περίπου 6.000 χειρουργεία. 

«Αυτό που αντικρίσαμε ήταν το νοσοκομείο κατεστραμμένο, 
να καίγεται. Δεν ξέρω καν τι ένιωσα, βρισκόμουν σε 
κατάσταση σοκ» περιγράφει συγκλονισμένος ο νοσηλευτής 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Λάγιος Ζόλταν Ζεξ. 
«Προσπαθήσαμε να μπούμε σε ένα από τα πυρπολημένα 
κτίρια για να δούμε τι συνέβαινε. Δεν υπάρχουν λόγια 
για το πόσο φρικτό ήταν αυτό που αντικρίσαμε. 
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έξι ασθενείς 
καίγονταν στα κρεβάτια τους. Το πρώτο που έπρεπε να 
διαπιστώσουμε ήταν ποιοι γιατροί ήταν ζωντανοί και 
σε θέση να βοηθήσουν. Πραγματοποιήσαμε μια 
επείγουσα χειρουργική επέμβαση σε έναν από τους 
γιατρούς μας. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε. 
Ο φαρμακοποιός μας, με τον οποίο μιλούσαμε το 
προηγούμενο βράδυ για τα αποθέματα του νοσοκομείου, 
ξεψυχούσε και αυτός στο γραφείο μας. Πρόκειται για 
ανθρώπους που εργάζονταν σκληρά για μήνες και 
κυριολεκτικά ασταμάτητα την τελευταία εβδομάδα. 
Δεν είχαν καταφέρει να πάνε στο σπίτι τους για να δουν τις 
οικογένειές τους. Για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους... 
Και τώρα είναι νεκροί. Πώς μπόρεσε να γίνει κάτι τέτοιο; 
Ποιο είναι το όφελος από μια τέτοια ενέργεια; Κατέστρεψαν 
ένα νοσοκομείο και τόσες πολλές ζωές για το τίποτα».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταδικάζουμε αμέσως και 
με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την επίθεση στο 
νοσοκομείο και δηλώνουμε βαθύτατα συγκλονισμένοι 
από τη δολοφονία του προσωπικού και των ασθενών. 
Καταγγέλλουμε ότι παρά το γεγονός ότι ενημερώσαμε, 
κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τη στρατιωτική ηγεσία 
τόσο του Αφγανιστάν όσο και της Διεθνούς Συμμαχίας, 
η αεροπορική επιδρομή συνεχίστηκε για τουλάχιστον 
30 λεπτά ακόμη εξαπολύοντας 211 βλήματα. 
Μάλιστα, το νοσοκομείο ήταν ευρύτερα γνωστό και 
οι συντεταγμένες του κοινοποιούνταν τακτικά στις 
εμπόλεμες πλευρές κατά τη συνήθη τακτική των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα στις εμπόλεμες ζώνες.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ και το Αφγανιστάν 
προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη φρικτή αυτή επίθεση 
ανασκευάζοντας συνεχώς τις δηλώσεις τους. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υπογραμμίζουμε την ανάγκη 
για πλήρη, διαφανή και ανεξάρτητη έρευνα από διεθνή 
Αρχή προκειμένου να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβη 
εκείνο το βράδυ. 

Μέσα σε ένα παγκόσμιο κύμα αλληλεγγύης και 
συμπαράστασης από διεθνείς φορείς και οργανώσεις, 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συγκεντρώνουμε περισσότερες 
από 550.000 υπογραφές με τις οποίες ζητάμε από την 
Ηγεσία των ΗΠΑ να δώσει συγκατάθεση για ανεξάρτητη 
έρευνα από την αρμόδια Διεθνή Ανθρωπιστική 
Διερευνητική Επιτροπή (IHFFC). 

«Σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο 
τα νοσοκομεία σε εμπόλεμες ζώνες είναι 
προστατευόμενοι χώροι. Αυτό δεν ήταν απλά μια 
επίθεση στο νοσοκομείο μας, ήταν μια επίθεση ενάντια 
στις Συμβάσεις της Γενεύης. Και αυτό δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτό», σημειώνει σε επιστολή της προς την 
παγκόσμια κοινότητα, λίγες μέρες μετά, η Διεθνής 
Πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Τζοάν Λιου η οποία 
πρόσθεσε και μία επιπλέον διάσταση στο θέμα: «Αυτή 
η επίθεση δεν αφορά απλώς στους Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα, αλλά επηρεάζει το ανθρωπιστικό έργο παντού 
και ουσιαστικά υπονομεύει τις βασικές αρχές της 
ανθρωπιστικής δράσης».

Η περίπτωση του Αφγανιστάν δεν αποτελεί, δυστυχώς, 
μεμονωμένο γεγονός. Το 2015, 106 εναέριες 
βομβαρδιστικές επιχειρήσεις έπληξαν 75 νοσοκομεία 
που διαχειρίζονται ή υποστηρίζονται από τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα σε εμπόλεμες ζώνες. 63 από 
αυτές τις επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στη Συρία, 5 στην 
Υεμένη, 5 στην Ουκρανία, 1 στο Αφγανιστάν και 1 στο Σουδάν.

Μετά την επίθεση της Κουντούζ, περισσότεροι από 
1.000.000 άνθρωποι στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν 
παραμένουν μέχρι και σήμερα αποκομμένοι από τη 
χειρουργική φροντίδα που τόσο έχουν ανάγκη. 

Στην Υεμένη, το νοσοκομείο Χαϊντάν που καταστράφηκε 
ολοσχερώς μετά από εναέρια επίθεση αποτελούσε μέχρι 
τότε τη μοναδική ιατρική δομή της ευρύτερης περιοχής 
για 200.000 ανθρώπους. Για κάθε επίθεση που είδε το 
φως της δημοσιότητας μέσα στο 2015, δεκάδες άλλες 
επιθέσεις σε τοπικές δομές υγείας αποσιωπήθηκαν 
ή απλώς δεν έγιναν αφορμή παγκόσμιας κατακραυγής 
και αποδοκιμασίας.

Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το 2015, οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε μερικώς 
τις δραστηριότητές μας στο νοσοκομείο Κάμπο μετά από 
την ένοπλη επίθεση δύο αγνώστων. 
Στο Νότιο Σουδάν, το νοσοκομείο, τα γραφεία και τα 
φαρμακεία στο Ντενθόμα 1, τον καταυλισμό εσωτερικά 
εκτοπισμένων στο Μελούτ, έγιναν αντικείμενο λεηλασίας 
και βανδαλισμού, ενώ οι εγκαταστάσεις της οργάνωσης 
στο Λεέρ λεηλατήθηκαν δύο φορές από ένοπλους άνδρες. 
Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τη βάση τους, αφήνοντας όμως ιδιαίτερα 
ευάλωτους πληθυσμούς χωρίς ιατρική βοήθεια.

Πίσω από κάθε επίθεση σε ιατρικές εγκαταστάσεις 
βρίσκονται κάθε φορά δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που 
στερούνται την πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα ζωτικής 
σημασίας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2015

Επίθεση στο Κέντρο Τραύματος των   Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Κουντούζ
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Τις εταιρίες Artion Security Systems, BETA CAE Systems A.E., IKOS CIF Ltd, ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ για τη 
συμβολή τους στην υλοποίηση των προγραμμάτων μας στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.

      
       Το 2015 οι υποστηρικτές του Ελληνικού Τμήματος
       ανήλθαν στους 28.155. Πρόκειται για 27.230 Ιδιώτες 
       και 925 Εταιρίες και Ιδρύματα. 

Ανάμεσά τους είναι και 2.486 Σταθεροί Υποστηρικτές, 
οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε άμεσα 
όταν ξεσπά μια κρίση και να κάνουμε τη διαφορά μεταξύ 
ζωής και θανάτου για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί.

Εκτός από τους ιδιώτες υποστηρικτές μας νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες σε φορείς που 
είχαν ιδιαίτερη συμβολή στην υλοποίηση των προγραμμάτων μας. Συγκεκριμένα, για τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη τους 
στο έργο μας και την υποστήριξη των δράσεών μας στην Ελλάδα, ευχαριστούμε θερμά:

Τα Ιδρύματα: 

     Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος         αλληλεγγύη-SolidarityNow             ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα             Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2015

Το 2015 ήταν άλλη μια δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα. 
Πολιτική και οικονομική αστάθεια, capital controls 
και μια τεράστια πρόκληση σε σχέση με τη διαχείριση των 
χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που έφθαναν στη χώρα. 
Το γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας δεν μπορούσε παρά 
να επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. 
Την ίδια ωστόσο στιγμή, το μέγεθος των προβλημάτων 
των προσφύγων ευαισθητοποίησε ένα μεγάλο μέρος της 
κοινωνίας, γεγονός που οδήγησε στη στήριξη της δράσης μας 

Ιδιωτικοί Πόροι: Έσοδα που προέρχονται από ιδιώτες

Θεσμικοί Πόροι: Έσοδα που προέρχονται από θεσμικούς φορείς (Βουλή των Ελλήνων, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ)

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

18 19

Τα έσοδά μας

για τους πρόσφυγες και κατ’ επέκταση στην αύξηση των 
εσόδων. 
Παράλληλα, το 2015 συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για πιο 
αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών του Ελληνικού 
Τμήματος. 
Στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία 
μας και να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς μας με την 
κοινωνία, προτεραιότητά μας είναι να διατηρούμε υψηλά 
ποσοστά ιδιωτικών πόρων. Και το 2015 δεν δεχθήκαμε 
καθόλου θεσμικούς πόρους.

Έσοδα                                                                 Ευρώ                   % 

Ιδιωτικοί πόροι                                                   3.563.725               97,5

Θεσμικοί πόροι                                                       0                   0

Λοιπά έσοδα                                              90.265               2,5

ΣΥΝΟΛΟ                                                             3.653.990              100

Έσοδα                                           Εκατομμύρια Ευρώ                   %  

Ιδιωτικοί πόροι                                                         1,332.1                  92

Θεσμικοί πόροι                                                          94.6                  7

Λοιπά έσοδα                                                                 17.1                    1

ΣΥΝΟΛΟ                                                                  1,443.8                100

Έσοδα Ελληνικού Τμήματος 2015 Έσοδα Διεθνούς Κινήματος 2015

Το 2015 το Ελληνικό Τμήμα συμπλήρωσε 25 χρόνια 
δράσης. Ήταν η πρώτη χρονιά που οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα αναπτύξαμε τόσο μεγάλες δράσεις στην Ελλάδα 
προκειμένου να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που 
έφταναν κατά χιλιάδες στη χώρα μας αναζητώντας 
ασφάλεια. 
Παρά τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία, εσείς για άλλη 
μια χρονιά σταθήκατε δίπλα μας διασφαλίζοντας την 
οικονομική ανεξαρτησία μας και σας ευχαριστούμε 
θερμά για αυτό. 

Την εταιρία Microsoft για τη 
σημαντική χορηγία λογισμικού 
για τις διοικητικές ανάγκες 
του γραφείου μας.

Την AEGEAN για τη χορηγία 
εισιτηρίων για τις ανάγκες 
μετακίνησης των εργαζομένων 
μας στο πλαίσιο υλοποίησης 
των προγραμμάτων μας στην 
Ελλάδα.

Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο Ελλήνων Επιστημόνων Φρανκφούρτης και τη mezzo soprano Αλεξάνδρα Γκράβας για τη συναυλία που διοργάνωσαν στη Φρανκφούρτη 
με σκοπό την υποστήριξη των προγραμμάτων μας στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή των Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Παναγιώτη Μάργαρη και Δέσποινας Αποστόλου.

Μαζί σώζουμε ζωές
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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 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 από τα κεντρικά γραφεία
Αντιπροσωπεύουν τις δαπάνες για την υποστήριξη των 
προγραμμάτων από τα κεντρικά γραφεία, τα οποία φροντίζουν 
για την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων 
και την ποιότητα της παρεχομένης ιατρικής βοήθειας.  

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. 

 

Ανεύρεση πόρων
Αντιπροσωπεύει τα έξοδα που σχετίζονται με 
δραστηριότητες ανεύρεσης πόρων, όπως αποστολές 
εντύπων, τηλεοπτικές καμπάνιες, κλπ. Παρ’ ότι οι ενέργειες 
αυτές έχουν αρκετά υψηλό κόστος, είναι απαραίτητες 
γιατί με τα έσοδα που μας αποφέρουν χρηματοδοτούμε τα 
προγράμματά μας. Αυτό που θα μείωνε αυτές τις δαπάνες 
είναι η σταθερή εισροή εσόδων από δωρητές που επιλέγουν 
τη σταθερή υποστήριξη. 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, του ανθρώπινου δυναμικού, των 
οικονομικών υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τη σωματειακή ζωή της οργάνωσης.    

21

    Έξοδα υποστήριξης

    Έξοδα κοινωνικής αποστολής 
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Έξοδα                                                                 Ευρώ                  %  

Προγράμματα 

Υποστήριξη
προγραμμάτων από τα γραφεία 

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης       

Σύνολο εξόδων κοινωνικής αποστολής

Ανεύρεση πόρων

Διοίκηση και γενική διαχείριση

Έξοδα υποστήριξης

ΣΥΝΟΛΟ

Έξοδα                                         Εκατομμύρια Ευρώ                  %  

Προγράμματα          

Υποστήριξη
προγραμμάτων από τα γραφεία 

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης

      

 Άλλες ανθρωπιστικές 
δραστηριότητες

Σύνολο εξόδων 
κοινωνικής αποστολής   

Ανεύρεση πόρων

Διοίκηση και 
γενική διαχείριση

Έξοδα υποστήριξης   

  ΣΥΝΟΛΟ  

1.824.428

     339.581

   252.092

  2.416.101

    733.120

   487.689

 1.220.809

 3.636.910

  50

    9

     7

   66

  20

  14

   34

 100  

   68

     11

      3

       1

 

    82

    13

     5

    18

 100  

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2015

Έξοδα Ελληνικού Τμήματος 2015

Έξοδα Διεθνούς Κινήματος 2015
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*Σημειώνεται ότι το 2015 το κίνημα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα διέθεσε 
9.918.456 ευρώ για να ανταποκριθεί στις ανάγκες που δημιούργησε 
η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα. Τα έξοδα των αντίστοιχων προγραμμάτων 
που υλοποιήθηκαν μέσω του ελληνικού γραφείου ανήλθαν σε 7.875.580 ευρώ. 
Το πλεόνασμα 2.059.956 ευρώ θα διατεθεί για την υλοποίηση 
των αντίστοιχων δράσεων το 2016.

** Κατά το 2015, διατέθηκε από το κίνημα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
συνολικά, το ποσό των 23.307.000 ευρώ για δράσεις στην Ελλάδα, 
τα Βαλκάνια, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. 
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Πώς Διαθέσαμε   τα   Χρήματά σας

              872.2

               134.8 

                37.2

                  13.3

              1,057.6

               163.8

                 61.3

                225.1

            1,282.8



Γιάμαλη Κλαίρη

Χαλιαμάλιας Τίμος

 Δενδρινός Δημήτρης

Γρηγοράτου Αρετή Παπαχρυσοστόμου Νικόλας

Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα Κουτέπας Ανδρέας

Τζέμος Αχιλλέας

Σε αποστολή στο εξωτερικό το 2015

1.     Αλεξίου Αλίκη, υπεύθυνη διαχείρισης προγράμματος, Λ.Δ. Κονγκό 
2.    Αρμενιάκου Βασιλική, ιατρική συντονίστρια, Σερβία, Μπουρούντι
3.    Ασίσμπε Οζνούρ, συντονιστής προγράμματος, Παλαιστίνη
4.   Βαρντανιάν Ανούς, διοικητικός, Σιέρα Λεόνε
5.   Βιδαλάκη Μάνια, ψυχολόγος, Ουκρανία
6.    Γεωργακάς Κωνσταντίνος, υπεύθυνος τεχνικών, Σερβία
7.    Γιάμαλη Κλαίρη, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού, Συρία/Τουρκία
8.    Γιαννάκη Ρεγγίνα, υπεύθυνη ψυχικής υγείας, Ιράκ
9.    Γιαννούσης Δημήτρης, χειρουργός, Ν. Σουδάν
10.  Γκαϊρετλί Μεχμέτ Εκίν, τεχνικός, Ν. Σουδάν, Νεπάλ, Αιθιοπία
11.  Γκάτσιτς Μίλαν, οικονομικός διαχειριστής, Σιέρα Λεόνε 
12.  Γκεοργκίεβα Γκεργκάνα, υπεύθυνη προαγωγής υγείας, Νιγηρία
13.  Γρηγοράτου Αρετή, συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού, Νεπάλ
14.  Δενδρινός Δημήτρης, υπεύθυνος τεχνικών, Σιέρα Λεόνε, Υεμένη
15.  Ελμουτγουακίλ Μουμπασίρ, συντονιστής προγράμματος, Ιορδανία/Συρία
16.  Ευαγγελίδου Στέλλα, επιδημιολόγος, Μεξικό
17.  Ιακωβίδη Κλειώ, υπεύθυνη υποστήριξης ασθενών, Ν. Αφρική
18.  Ίλιτς Μίροσλαβ, επικεφαλής αποστολής, Ν. Σουδάν, 
      Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Ιράκ, Γουινέα Μπισσάου 
19.  Ιμπραήμ Σάννυ, τεχνικός, Αφγανιστάν 
20. Ισαακίδης Πέτρος, επιδημιολόγος, Ινδία
21.  Ιωαννίδης Παναγιώτης, υπεύθυνος προαγωγής υγείας, Τανζανία
 22. Καρκανάκη Αντιγόνη, οικονομική διαχειρίστρια, Νίγηρας
23. Καταρόπουλος Αλέξανδρος, τεχνικός, Ιράκ
24. Κατσίνη Νάσια, διοικητικός, Ν. Σουδάν
25. Κεντσοσβίλι Τινάτιν, διοικητικός, Ουκρανία, Σιέρα Λεόνε, Ινδία 
26. Κλούβα Ευαγγελία, υπεύθυνη ιατρικών δραστηριοτήτων, 
      Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
27.  Κορτσέλης Χρήστος, αναπληρωτής οικονομικός διαχειριστής, Σουδάν
28. Κουσουμπεκόφ Ουρουσουρμάτ, τεχνικός, Σουδάν, Ινδία 
29. Κουτέπας Ανδρέας, συντονιστής προγράμματος, Ουκρανία

30.  Κυρούσης Στάθης, επικεφαλής αποστολής, Μπουρούντι
31.  Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα, τεχνικός, Ν. Σουδάν, επιχειρήσεις 
       διάσωσης στη Μεσόγειο
32.  Μαζάνεκ Κριστόφ, τεχνικός, ΠΓΔΜ
33.  Μαμουκελασβίλι Ερέκλε, τεχνικός, Τατζικιστάν
34.  Μαντέ Καλομοίρα, υπεύθυνη φαρμακείου, Νεπάλ
35.  Μπραχίμ Σάλμα, διοικητικός, Ιράκ/Ιορδανία
36.  Ντέουι Άζζα, διοικητικός, Υεμένη
37.  Ντε Βριε Σοφί Λίζα, αναπληρώτρια ιατρική συντονίστρια, Νίγηρας,
       Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
38.  Νυιρέντα Μπράιτ, τεχνικός, Αιθιοπία
39.  Οζτούρκ Αϊσε Μπίλγκε, υπεύθυνη τεχνικών, Σιέρα Λεόνε, Νότιο Σουδάν
40.  Παπαγεωργίου Χριστίνα, συντονίστρια προγράμματος, Ινδία
41.  Παπαδά Εύη, υπεύθυνη ανθρωπιστικών θεμάτων, Τανζανία
42. Παπαχρυσοστόμου Νικόλας, συντονιστής προγράμματος, Λ.Δ. Κονγκό
43. Παράσχης Θάνος, υπεύθυνος ψυχολόγων, Ουκρανία
44. Πέριτς Ντούσιτσα, συντονίστρια προγράμματος, Βενεζουέλα
45. Σαχράουι Αϊσα, υπεύθυνη προμηθειών, Υεμένη
46. Σμέρου Αναστασία, συντονίστρια προγράμματος, Αιθιοπία
47.  Σουίσι Σταύρος, τεχνικός, επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο 
48. Σπυράτος Θανάσης, τεχνικός, Ουγγαρία
49.  Τάκος Βασίλης, συντονιστής προγράμματος, επιχειρήσεις διάσωσης 
      στη Μεσόγειο, Ιορδανία/Συρία
50.  Τερεζάκη Ειρήνη, οικονομική διαχειρίστρια, Νίγηρας
51.   Τζέμος Αχιλλέας, διοικητικός, Ν. Σουδάν, Συρία/Τουρκία
52.  Τουρκμέν Τούνα, συντονιστής προγράμματος, Νότιο Σουδάν, Σερβία
53.  Χαλιαμάλιας Τίμος, υπεύθυνος νοσηλευτών, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
54.  Χαμπσί Χάννα, διοικητικός, Παλαιστίνη
55.  Χατζίρη Νατάσσα, διοικητικός, Ουκρανία
56.  Χοβχανισιάν Νταβίντ, τεχνικός, Ρωσία
57.  Χρυσοβαλάντης Σιλβέστρος, νοσηλευτής, Νιγηρία


