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Ποιοι είμαστε
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) είναι μια δι-
εθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει ια-
τρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική 
περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρού-
σεων. Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από 
φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση 
του ανθρώπινου πόνου αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ-
μης για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται στον πλανήτη. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από ομάδα γιατρών και δη-
μοσιογράφων και σήμερα λειτουργούν 21 τμήματα σε ισάριθμες χώρες. 
Περισσότεροι από 32.500 γιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί ψυχικής υγείας, 
τεχνικοί και οικονομικοί διαχειριστές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
σε προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, σε περισσότε-
ρες από 65 χώρες.
Το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκε το 1990. Από 
την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, μέλη του έχουν συμμετάσχει σε αποστο-
λές στη Συρία, την Αϊτή, την Παλαιστίνη, τη Ρουάντα, την Αιθιοπία, το 
Αφγανιστάν, κ.α. αλλά και την Ελλάδα, με στόχο την παροχή ιατρικής 
φροντίδας αλλά και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε 
ζητήματα ιατρικής ηθικής και πρόσβασης στην υγεία. 

περιεχόμεναΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 92
Ξενίας 15, 115 27 Αθήνα
Τ: 210 5200500 / F: 210 5200503
Ε: info@msf.gr / www.msf.gr

Ιδιοκτήτης
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Εκδότης
Χρήστος Χρήστου

Υπεύθυνη Έκδοσης
Μήτση Περσάνη

Συντακτική Ομάδα
Μαριέττα Προβοπούλου, Χριστίνα Σαρρή, 
Ασπασία Κάκαρη, Δημήτρης Ρουμπής, 
Λουίζα Ξανθοπούλου, 
Απόστολος Βεϊζης, Αντιγόνη Ζυμπερδίκα, 
Μαρίνα Σπυριδάκη, Ιωάννα Κοτσιώνη, 
Αλέξανδρος Μακρυγιάννης

Γενική Διεύθυνση
Μαριέττα Προβοπούλου

Διεύθυνση  Επικοινωνίας 
και Ανεύρεσης Πόρων
Χριστίνα Σαρρή

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ασπασία Κάκαρη
Υπεύθυνες Ανεύρεσης Πόρων:
Χάρρις Γαζή, Λουίζα Ξανθοπούλου
Τμήμα Εξυπηρέτησης Δωρητών: 
Βάσω Μπονάτσου, Φανή Παπαγιαννοπούλου
Αγγελική Παναγάκου

Διεύθυνση Οικονομικών
Εύα Στεφανάκη

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Νατάσα Χατζίρη
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Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία
Inform Lykos

Το σωματείο «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ» που εδρεύει στην οδό Ξενίας 
15, τ.κ. 115 27, Αθήνα, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις του Ν. 2427/1997 (και 
με την αρ. 408/30-11-1998 Απόφαση του 
Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα) γνωστοποιεί 
στους συνδρομητές, δωρητές, εθελοντές, 
εργαζόμενους και προμηθευτές του ότι τηρεί 
χωρίς τη σύμπραξη τρίτων Αρχείο Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα με βάση τις κείμενες 
διατάξεις.

Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί σε 40.000 αντίτυπα.

Για λόγους κόστους, το περιοδικό 
τυπώνεται σε ένα από τα πιο οικονομικά 
χαρτιά της αγοράς. 

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

Το 2015 έκλεισε με το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα να συ-
μπληρώνει 25 χρόνια δράσης. 25 χρόνια γεμάτα νίκες, προκλήσεις αλλά 
και απώλειες.

Η επίθεση στο νοσοκομείο μας στην Κουντούζ του Αφγανιστάν, τον 
Οκτώβριο του 2015, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουμε 14 μέλη του προ-
σωπικού μας και να θρηνήσουμε συνολικά 42 θύματα. Μια επίθεση που 
έρχεται να προστεθεί στις επιθέσεις που έχουμε δεχθεί στη Συρία, την 
Υεμένη, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Νότιο Σουδάν.

Εκτός από τις τεράστιες απώλειες, το 2015 ήρθαμε αντιμέτωποι με μία 
προσφυγική κρίση στη δική μας πόρτα. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αγωνι-
ζόμαστε να υποστηρίξουμε  τους ανθρώπους που φτάνουν στα ελληνικά 
νησιά με περισσότερα από 300 άτομα προσωπικό στη Λέσβο, τη Σάμο, 
την Κω, τη Λέρο, την Αθήνα, την Ειδομένη.

Προσπαθούμε να ανακουφίσουμε την αγωνία και τον πόνο αυτών  των 
ανθρώπων που υφίστανται τις συνέπειες της απρόθυμης στάσης της Ευ-
ρώπης να τους διασφαλίσει ένα νόμιμο και ασφαλές πέρασμα για να 
διεκδικήσουν την προστασία και το δικαίωμα στη ζωή.

Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξη της 
ελληνικής κοινωνίας που ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των ανθρωπιστι-
κών οργανώσεων για βοήθεια.  

Αυτή η ευαισθητοποίηση του κόσμου όταν ξεσπά μια κρίση και η αντα-
πόκρισή του στις εκκλήσεις μας, είναι που μας δίνουν την ηθική και την 
υλική υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να βρισκόμα-
στε εκεί που υπάρχει ανάγκη.

 

Σας εύχομαι από καρδιάς η Νέα Χρονιά να φέρει σε εσάς
και τους αγαπημένους σας, υγεία και δύναμη. 

Καλή Χρονιά

Αγαπητοί 
υποστηρικτές 
των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα,
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Γιατροί Χωρίς Σύνορα υπό πολιορκία
Δημήτρης Ρουμπής / Υπεύθυνος Τύπου

επείγον
3 Οκτωβρίου 2015 
Ξημερώματα Σαββάτου στην εμπόλεμη Κουντούζ 
του βόρειου Αφγανιστάν. Έχει προηγηθεί μια εβδο-
μάδα σφοδρών συγκρούσεων και οι Γιατροί Χωρίς 
Σύνορα έχουμε περιθάλψει μέσα σε πέντε μέρες, 
στο Κέντρο Τραύματος της οργάνωσης, σχεδόν 400 
τραυματίες πολέμου, όπως επίσης αμάχους, γυναίκες 
και παιδιά. Είναι 2 η ώρα τα ξημερώματα και στο νο-
σοκομείο βρίσκονται 105 ασθενείς και περισσότερα 
από 80 μέλη προσωπικού. Ένα μαχητικό αεροπλάνο 
των ΗΠΑ κάνει κύκλους πάνω από το νοσοκομείο. 
Ξαφνικά το κτίριο σείεται από μία μεγάλη έκρηξη. 
Ακολουθούν βομβαρδισμοί, οι οποίοι συνεχίζονται 
για περίπου μία ώρα. Το κτίριο που βομβαρδίζε-
ται στεγάζει τη μονάδα εντατικής θεραπείας, τις 
αίθουσες επειγόντων και την πτέρυγα φυσιοθε-
ραπείας.

«Αντικρίσαμε το νοσοκομείο κατεστραμμένο, να 
καίγεται. Δεν μπορώ να περιγράψω τι ένιωσα. Βρι-
σκόμουν σε κατάσταση σοκ», περιγράφει συγκλο-
νισμένος ο νοσηλευτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, 
Λάγιος Ζόλταν Ζεξ. «Προσπαθήσαμε να μπούμε σε ένα 
από τα πυρπολημένα κτίρια για να δούμε τι συνέβαινε. 
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έξι ασθενείς 
καίγονταν στα κρεβάτια τους. Έπρεπε να διαπι-
στώσουμε ποιοι γιατροί ήταν ζωντανοί και μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν. Χειρουργήσαμε επί τόπου 
έναν από αυτούς αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφε-
ρε. Ο φαρμακοποιός μας, με τον οποίο μιλούσα-
με 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 νε-
κροί. Κατέστρεψαν ένα νοσοκομείο και τόσες ζωές 
για το τίποτα».

Ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης είναι του-
λάχιστον 42 νεκροί, μεταξύ των οποίων 14 μέλη 
του προσωπικού μας και 3 παιδιά ασθενείς. Οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταδικάζουμε με τον πλέον 
απερίφραστο τρόπο την επίθεση και δηλώνουμε βα-
θύτατα συγκλονισμένοι από τη δολοφονία του προσω-
πικού και των ασθενών μας. Kαταγγέλλουμε ότι παρά 
το γεγονός ότι ενημερώσαμε, κατά τη διάρκεια της 
επίθεσης, τη στρατιωτική ηγεσία τόσο του Αφγανι-
στάν όσο και της Διεθνούς Συμμαχίας, η αεροπορι-
κή επιδρομή συνεχίστηκε για τουλάχιστον 30 λεπτά 
ακόμη. Μάλιστα, το νοσοκομείο ήταν ευρύτερα γνω-
στό και οι συντεταγμένες του κοινοποιούνταν τακτι-
κά στις εμπόλεμες πλευρές κατά τη συνήθη τακτική 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στις εμπόλεμες ζώνες, με 
την τελευταία ενημέρωση να έχει πραγματοποιηθεί 
μόλις 4 ημέρες νωρίτερα.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ και το Αφγανιστάν 
προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη φρικτή αυτή επί-
θεση ανασκευάζοντας συνεχώς τις δηλώσεις τους. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υπογραμμίζουμε την ανά-
γκη 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 συμπαράστα-
σης από διεθνείς φορείς και οργανώσεις, οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα συγκεντρώσαμε περισσότερες από 
550.000 υπογραφές με τις οποίες ζητούμε από την 
ηγεσία των ΗΠΑ να δώσει συγκατάθεση για ανεξάρ-
τητη έρευνα από την αρμόδια Διεθνή Ανθρωπιστική 
Διερευνητική Επιτροπή (IHFFC). Όμως, οι εμπλε-
κόμενες πλευρές παραμένουν μάλλον απρόθυμες 
μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, παρά το γεγονός 
ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, 
ζήτησε προσωπικά συγνώμη. 

«Σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο τα νο-
σοκομεία σε εμπόλεμες ζώνες αποτελούν προστα-

Την ώρα του βομβαρδισμού ασθενείς βρίσκονταν στο 
χειρουργείο. Στον τοίχο φαίνεται η τρύπα από τη βόμ-
βα και οι καταστροφές από τα θραύσματα. Δίπλα στο 
παράθυρο, ό,τι απέμεινε από το χειρουργικό κρεβάτι.

Κουντούζ, Αφγανιστάν: Λίγο μετά την επίθεση, κι ενώ η φωτιά καίει ακόμα, μέλος του προσωπικού των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα κοιτά ό,τι απέμεινε από το Νοσοκομείο.

Δύο μέλη του προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, 
σε κατάσταση σοκ, αμέσως μετά την επίθεση στο νοσο-
κομείο μας.
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τευόμενους χώρους. Αυτό δεν ήταν απλά μια επί-
θεση στο νοσοκομείο μας, ήταν μια επίθεση ενάντια 
στις Συμβάσεις της Γενεύης. Και αυτό δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτό. Οι Συμβάσεις καθορίζουν τους 
κανόνες του πολέμου και έχουν θεσπισθεί για την 
προστασία των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των 
ασθενών, του ιατρικού προσωπικού και των ιατρικών 
εγκαταστάσεων», σημειώνει σε επιστολή της προς 
την παγκόσμια κοινότητα, η Διεθνής Πρόεδρος των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Τζοάν Λιου, προσθέτοντας μία 
επιπλέον διάσταση: «Αυτή η επίθεση δεν αφορά μόνο 
στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα αλλά σε όλο το προσω-
πικό που παρέχει ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια σε 
θύματα συγκρούσεων, οπουδήποτε στον κόσμο».

Εκτός από τις δικές μας απώλειες όμως, η κατα-
στροφή του νοσοκομείου στην Κουντούζ άφησε 
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς επείγουσα ια-
τρική και χειρουργική φροντίδα σε μία εμπόλεμη 
ζώνη. Το νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
αποτελούσε τη μόνη δομή υγείας του είδους της στο 
βορειοανατολικό Αφγανιστάν, η οποία παρείχε δωρε-
άν υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη σε σοβαρά 
τραυματισμένους από το 2011. Το 2014 περισσότεροι 
από 22.000 ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία στο 
νοσοκομείο όπου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες 
από 5.900 χειρουργικές επεμβάσεις.

Η περίπτωση του Αφγανιστάν, δυστυχώς, δεν εί-
ναι η μόνη. Λίγες μέρες αργότερα, αεροπορικές επι-
δρομές του συνασπισμού που ηγείται η Σαουδική 
Αραβία στη βόρεια Υεμένη, κατέστρεψαν ένα ακόμη 
νοσοκομείο που υποστηρίζεται από τους Γιατρούς Χω-
ρίς Σύνορα. Παρόμοιες επιθέσεις εναντίον ιατρικών 
εγκαταστάσεων και προσωπικού έχουν πραγματοποιη-
θεί πρόσφατα στη Συρία, την Κεντροαφρικανική Δη-
μοκρατία, το Νότιο Σουδάν, το Κονγκό και τη Σομα-
λία. Σε 10 διαφορετικά περιστατικά, το διάστημα 
2010-2014, 13 μέλη του προσωπικού των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα έχασαν τη ζωή τους, ενώ 21 μέλη 
υπήρξαν θύματα απαγωγής σε 12 διαφορετικές πε-
ριπτώσεις. 

Παρόλα αυτά, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχί-
ζουμε να παρεμβαίνουμε σε εμπόλεμες ζώνες και 
να περιθάλπουμε τα θύματα των αντιμαχόμενων 
πλευρών. Από τα 384 προγράμματα που υλοποιήσα-
με το 2014, τα 206 ήταν σε εμπόλεμες ζώνες ή σε 
χώρες όπου επικρατεί αστάθεια. Εκεί όπου οι ανά-
γκες των ανθρώπων είναι πιο επιτακτικές. Εκεί όπου 
κανείς άλλος δεν θέλει ή δεν μπορεί να φτάσει. 

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί 
που υπάρχει ανάγκη. 

Τίμος Χαλιαμάλιας, νοσηλευτής
«Η έκρηξη βίας και οι συμπλοκές έξω από το νοσοκομείο μας 
στο Νότιο Σουδάν θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό 
μου. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές παραμέναμε στο νοσοκο-
μείο, το οποίο δεν αποτελούσε στόχο, για να φροντίζουμε τους 
ασθενείς μας. Ακούγονταν πυροβολισμοί, αέρια περικύκλωναν 
το νοσοκομείο κι άρχισα να φοβάμαι. Όμως, η επιτακτική ανά-
γκη να προστατεύσουμε τους ασθενείς μας, ξεπερνούσε τον 
φόβο. Άμεσα πήραμε αγκαλιά τα μικρά παιδιά και βοηθήσαμε 
τους μεγαλύτερους να μας ακολουθήσουν σε πιο ασφαλές ση-

μείο του νοσοκομείου. Αναζητήσαμε τρόπους για να προστατευθούμε από τα αέρια που μας είχαν περικυ-
κλώσει, ενώ παραμέναμε στο έδαφος, μιας κι ακούγονταν ακόμα πυροβολισμοί. Η κατάσταση ομαλοποιήθη-
κε, τραυματίες από τις συμπλοκές άρχισαν να φθάνουν και αρχίσαμε άμεσα την περιποίηση των τραυμάτων 
τους. Η ανάγκη παροχής βοήθειας στους ασθενείς μας και τους συνάδελφους μας υπερνικά τον φόβο».

Δημήτρης Γιαννούσης, χειρουργός
«Στη Συρία η βία ήταν τόσο έντονη που όλοι στην ομάδα δεθή-
καμε στενά, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις πολύ μεγά-
λες δυσκολίες και στον φόβο. Αντιμετωπίσαμε δυο πυραυλικές 
επιθέσεις πολύ κοντά στο νοσοκομείο και δύο αεροπορικούς 
βομβαρδισμούς με μαζικές απώλειες αμάχων. 
Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω τον καλό μου φίλο, Μοχάμεντ, 
τον ορθοπεδικό μας, ο οποίος απήχθη μέσα από το νοσοκο-
μείο μας και μετά εκτελέστηκε. Η απώλειά του ήταν σκληρό 
χτύπημα, αλλά το χαμόγελο του θα ζει για πάντα μέσα μας. 
Αξίζει να συνεχίσουμε και για αυτόν».

Δύο μέλη του προσωπικού μας περιγράφουν στιγμές  από την αποστολή τους σε εμπόλεμες ζώνες.

Η υγεία των 
προσφύγων
και των 
μεταναστών

διάγνωση

Τα περισσότερα προβλήματα 
υγείας των προσφύγων και 
μεταναστών συνδέονται με τις 
συνθήκες διαβίωσης κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού τους και 
δεν αποτελούν απειλή για τη 
δημόσια υγεία.

Παθήσεις

Αίτια

Αντιμετώπιση

Τα ιατρικά μας στοιχεία αποδεικνύουν ότι η κατάσταση των ασθενών 
μας επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ενδεικτικό είναι ότι 
στην Ειδομένη το 42% των περιστατικών συνδέονται με τραύματα. 
Επίσης, τον Οκτώβριο στην Ειδομένη οι λοιμώξεις του αναπνευστι-
κού αυξήθηκαν 160% σε σχέση με το ποσοστό του Ιούλιο λόγω των 
συνθηκών διαβίωσης. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των νοσημάτων που καλούμα-
στε να αντιμετωπίσουμε είναι συνέπεια του ταξιδιού και 
των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων αυτών. 
Τα αίτια που τα προκαλούν είναι:

Δεν υπάρχει ζήτημα δημόσιας υγείας και μεταδιδομένων λοιμωδών 
νοσημάτων αλλά υπάρχει ανάγκη ιατρικής εκτίμησης και επείγουσας 
υγειονομικής φροντίδας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και παρα-
πομπής στις δομές υγείας. 

τραυματισμοί 
κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού

περιορισμένη 
δυνατότητα
στέγασης 

περιορισμένη πρόσβαση 
σε εγκαταστάσεις 
υγιεινής 

μη διασφαλισμένη 
πρόσβαση 
σε πόσιμο νερό

μη τακτική πρόσβαση
σε φαγητό 

9,3%
γαστρεντερικά 
νοσήματα

22,67% 
τραυματολογία

20,6%
λοιμώξεις του 
αναπνευστικού

17,6%
χρόνιες παθήσεις

15%
δερματικές παθήσεις

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουμε 
ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια 
στα ελληνικά νησιά (Λέσβος, Κως, 

Λέρος, Σάμος, Αγαθονήσι, Κάλυμνος 
και Σύμη), την Αθήνα και την Ειδο-
μένη. Διαθέτουμε κινητές ιατρικές 

μονάδες, παρέχουμε ψυχολογική 
υποστήριξη, διανέμουμε είδη 

πρώτης ανάγκης και βελτιώνουμε τις 
συνθήκες διαβίωσης στις εγκα-

ταστάσεις υγιεινής και στέγασης. 
Επίσης, στην Αθήνα υλοποιούμε 

πρόγραμμα για θύματα βασανιστη-
ρίων. Το 2015 περιθάλψαμε 35.000 

ανθρώπους και προσφέραμε ανθρω-
πιστική βοήθεια σε περισσότερους 

από 70.000 ανθρώπους στην Ελλάδα.

Η δράση των 
Γιατρών 

Χωρίς Σύνορα 

802.786 άνθρωποι 
έφτασαν στα ελληνικά 
νησιά μέχρι τα μέσα 
Δεκεμβρίου

43.500
ο αντίστοιχος 
αριθμός 
για το 2014

το 91% αυτών των ανθρώπων 
προέρχονται από εμπόλεμες 
χώρες (κυρίως Συρία, 
Αφγανιστάν, Ιράκ, Σομαλία)

περισσότερες
από 720 ζωές
χάθηκαν στο Αιγαίο
το 2015
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Στην Κω όπου βρίσκομαι από τον Μάιο με τους Για-
τρούς Χωρίς Σύνορα προσπαθούμε να ανταποκρι-
θούμε στις ανάγκες των ανθρώπων που φτάνουν με 
βάρκες από την Τουρκία. Με κινητές μονάδες πα-
ρέχουμε ιατρική περίθαλψη κι εγώ προσπαθώ να 
κάνω ό,τι μπορώ για τα τραύματα της ψυχής. Αυτοί 
οι άνθρωποι έχουν βιώσει εξαιρετικά δύσκολες συν-
θήκες κι έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους.
Έρχεται στο μυαλό μου το ναυάγιο που συνέβη στο 
Φαρμακονήσι τον Σεπτέμβριο, όπου χάθηκαν πολ-
λές ζωές και ανέλαβα να στηρίξω τους επιζώντες. Οι 
άνθρωποι είχαν προσπαθήσει να σώσουν τις οικογέ-
νειές τους από τον θάνατο και τελικά δεν τα κατά-
φεραν. Δεν θα ξεχάσω τον νεαρό πατέρα που ενώ  
όλες τις μέρες φαινόταν δυνατός τελικά λύγισε 
όταν ο μικρός γιος του άρχισε να ζητάει τη μαμά 
του. Εγώ προσπαθώ να είμαι αρκετά δυνατή μπροστά 
στον πόνο και την οδύνη που βιώνουν, αλλιώς δεν θα 
μπορούσα να τους βοηθήσω. 

Θυμάμαι τις φορές που ήμουν παρούσα στις διασώ-
σεις που κάνει το σκάφος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
κατά τη μετακίνησή μας από την Κω προς τη Λέρο 
και την Κάλυμνο όπου παρέχουμε επίσης ιατρικές 
και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στους πρόσφυγες. 
Δεν θα ξεχάσω τη μέρα που βρήκαμε κάποιους 
ανθρώπους να κολυμπούν στη θάλασσα προσπα-

θώντας να φτάσουν στην ακτή για να ζητήσουν 
βοήθεια. Κοντά βρισκόταν μια βάρκα στην οποία 
επέβαιναν και γυναίκες με παιδιά. Ήταν φοβισμένοι 
και είχαν χάσει την ελπίδα τους. Κατά τη διάσωσή 
τους είχα τρομερή αγωνία μέχρι να επιβιβαστούν 
όλοι στο σκάφος. Ανησυχούσα κι εγώ μαζί τους μή-
πως ανατραπεί η βάρκα. Όταν φτάσαμε στο λιμάνι 
δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι τα είχαν καταφέρει. 
Άγγιζαν τη στεριά και προσεύχονταν. Έχει χαρακτεί 
στο μυαλό μου η εικόνα μίας μητέρας που είχε 
αγκαλιάσει τα δύο της παιδιά και δεν μπορούσε να 
σταματήσει να κλαίει. Μέσω του διερμηνέα μας εξέ-
φραζε την ευγνωμοσύνη της που τους σώσαμε και 
μας έδινε τις καλύτερες ευχές της. Ήταν μια πολύ 
έντονη εμπειρία για όλη την ομάδα. 
Εκτός από τη θλίψη και την αγωνία έχω ζήσει και 
στιγμές μεγάλης χαράς. Είναι οι στιγμές με τα παιδιά 
όταν παίζουμε και φτιάχνουμε κατασκευές. Είναι οι 
ζωγραφιές που μου χάρισαν οι 6χρονες Χαντισέ και 
Σαχάρ. Είναι οι πρώτες λέξεις που έμαθα στα φαρσί 
από την 8χρονη Ελνάζ από το Αφγανιστάν: «χορσίντ» 
που σημαίνει ήλιος και «χουνέ» που σημαίνει σπίτι. 

«Εύχομαι απο την ψυχή μου να μην χαθεί η ελπί-
δα της και το όνειρό της να βρει ένα σπίτι με την 
οικογένειά της σε ενα ασφαλές μέρος, να πραγμα-
τοποιηθεί σύντομα.»

ημερολόγιο 
αποστολής

«Χορσίντ» 
σημαίνει ήλιος
και «χουνέ»
σημαίνει σπίτι

Μαρίνα Σπυριδάκη / 
Ψυχολόγος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα Δωδεκάνησα

Νοέμβριος 2015
Ξημερώματα. Επιστρέφω στην Κω μετά από μια σύντομη άδεια στην Αθήνα. 

Το καράβι προσεγγίζει το λιμάνι. Κοιτώντας τη θάλασσα παρατηρώ αντικείμενα να επιπλέουν. 
«Όχι κι άλλο ναυάγιο…», σκέφτηκα. Βγαίνοντας από το πλοίο με ενημερώνει ένας συνάδελφος ότι όντως 

είχαμε ναυάγιο πριν μερικές ώρες. «Ανατράπηκε η βάρκα», μου λέει. Επέζησε ένα ανήλικο αγόρι, χάνοντας 
όλη την υπόλοιπη οικογένειά του. Μαζί του σώθηκαν δύο γυναίκες, ένας πατέρας με τον γιο του, ο οποίος 

έχασε τη σύζυγο και τα υπόλοιπα παιδιά του και ένας ακόμη πατέρας που έχασε όλη την οικογένειά του.

Οι στιγμές που περνάω με τα παιδιά, είναι στιγμές μεγάλης χαράς. 
Τα περισσότερα, μόλις τους δώσεις ένα χαρτί, ζωγραφίζουν έναν ήλιο και μια 
οικογένεια σε ένα σπίτι. 

Η ομάδα μας έχει τη βάση της στην Κω αλλά ταξιδεύει και στα άλλα νησιά 
για να καλύψει τις ανάγκες των προσφύγων.
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«Μόλις τους ανεβάσουμε στο πλοίο, κάποιοι 
καταρρέουν και κλαίνε. Άλλοι προσεύχονται. Άλλοι 

μας αγκαλιάζουν τόσο σφιχτά που μας κόβεται η 
ανάσα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βιώσει τόσο 

απελπιστικές καταστάσεις  στην πατρίδα τους που την 
εγκατέλειψαν για μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη. 

Κάθε φορά που προσπαθώ να διασκεδάσω με 
σαπουνόφουσκες ένα παιδί ή σκουπίζω τα δάκρυα ενός 

ενήλικα αισθάνομαι ευτυχής που οι άνθρωποι αυτοί 
σώθηκαν αλλά και ντροπή για τον κόσμο που ζω. Για 
την απροθυμία να τους  προσφέρουμε  ένα ασφαλές 
πέρασμα… », Σιλλέ, νοσηλεύτρια των Γιατρών Χωρίς 

Σύνορα στο πλοίο Bourbon Argos. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα πραγματοποιούμε 

επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, στη 
θαλάσσια διαδρομή από τη Λιβύη προς την Ιταλία και 

στο Αιγαίο σε συνεργασία με την Greenpeace. To 2015 
διασώσαμε περισσότερους από 18.500 ανθρώπους.

εικόνες που μιλάνε Μήτση Περσάνη / 
Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

Σώζοντας 
ανθρώπους 
στη θάλασσα

Ανοιχτά της Λέσβου
Η ομάδα διάσωσης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και της Greenpeace σπεύδει να βοηθήσει 45 πρόσφυγες 
από το Αφγανιστάν, οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν από την Τουρκία στη Λέσβο. Η βάρκα τους βάζει 
νερά, η μηχανή της δεν δουλεύει και οι άνθρωποι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Ο Νάνα, 7 μηνών, απλώνει τα χέρια του στον διασώστη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Ο Νάνα 
γεννήθηκε στη Λιβύη, το διάστημα που οι γονείς του αναζητούσαν τρόπο διαφυγής από την Γκάμπια στην 
Ευρώπη. 

Η 25χρονη Κόλινς 
από το Καμερούν βρισκόταν μαζί με άλλους 120 ανθρώπους σε μία βάρκα όταν ξεκίνησαν οι ωδίνες του 
τοκετού. Το πλοίο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, «Dignity Ι», περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες και η Κόλινς, 

με τη βοήθεια της ιατρικής μας ομάδας, γέννησε ένα αγοράκι αμέσως μετά τη διάσωσή της.

©
 W

il
l R

os
e

©
 M

ar
ta

 S
os

zy
ns

ka
/M

S
F

©
 A

nn
a 

S
ur

in
ya

ch
/M

S
F



12 13

Ιράν, 1996:
«Κόντρα στους κανόνες 
ασφαλείας περάσαμε τα 

σύνορα με το Ιράκ για να 
βοηθήσουμε τους εκεί 
Κούρδους πρόσφυγες. 

Σωθήκαμε την τελευταία 
στιγμή από τις σφαίρες, 

τρέχοντας πίσω στο Ιράν 
μαζί με τους πρόσφυγες».

Σωτήρης 
Παπασπυρόπουλος 

Ψυχίατρος
Ιδρυτής και Πρόεδρος των 

Γιατρών Χωρίς Σύνορα
(1990 - 1996)

Αιθιοπία, 2014:
«Μετά την καταιγίδα που 
κατέστρεψε τα πάντα, 
οι 180 οικογένειες δεν 
πίστευαν στα μάτια 
τους. Όταν το γεμάτο με 
προμήθειες φορτηγό μας 
μπήκε μέσα στο χωριό, 
χειροκροτούσαν από 
χαρά και ευγνωμοσύνη».
Χριστίνα Παπαγεωργίου 
Συντονίστρια 
Προγραμμάτων

Γάζα, 2001:
«Με τους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα  ένιωσα 
ότι βρίσκομαι μάρτυρας 
σε ανθρώπινες 
ιστορίες που τις 
ζεις από μέσα και 
καταλαβαίνεις πόσο 
ευάλωτοι νιώθουν όλοι 
απέναντι στη βία».
Πέτρος Ισαακίδης 
Γιατρός  
Επιδημιολόγος

Ζιμπάμπουε, 2006:
«Το πρώτο σοκ το 
έπαθα όταν είδα ένα  
νοσοκομείο γεμάτο 
από ενήλικες και 
παιδιά, όλοι φορείς 
του ΑΙDS. Mου είναι 
δύσκολο να αποδεχτώ 
ότι τα παιδιά είναι 
φορείς».
Κωνσταντίνα 
Μπουγονικολού 
Ειδικός Ψυχικής 
Υγείας

Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία, 2014:

«Στήσαμε καταυλισμό 
προσφύγων για 50.000 
άτομα. Χρειαζόμασταν 

600 άτομα που μετά από 
κλήρωση θα δούλευαν 
μαζί μας. Ένας έσκισε 
την πρώτη σελίδα του 

διαβατηρίου του για να 
δώσει το όνομά του».

Κλαίρη Γιάμαλη, 
Συντονίστρια 

Ανθρώπινου Δυναμικού

Γάζα, 1996:
«Όταν ο ίδιος γλιτώνεις,  
νιώθεις την αγωνία και 
τον πόνο αυτών που δεν 
τα κατάφεραν. Δεν πρέπει 
να αφήνεις τα σύνορα 
να γίνονται τείχη για 
ανθρώπους που πολεμάνε 
για την υγεία τους, 
την αξιοπρέπειά τους, 
τη ζωή τους».
Μιχάλης Φωτιάδης 
Τεχνικός Πεδίου

Σιέρα Λεόνε, 2015:
«Ήταν πολύ δύσκολο να 
εξηγήσω στους γονείς 
ότι έπρεπε να αφήσουν 
σε μένα να διαχειριστώ 
τη σορό του παιδιού 
τους που μόλις είχε 
πεθάνει από Έμπολα».
Δημήτρης Δενδρινός
Τεχνικός Συντονιστής

Μαλάουι, 2001:
«Οι δυσκολίες 

που αντιμετώπισα 
στο ξέσπασμα της 

επιδημίας χολέρας 
μού έδωσαν μεγάλο 

χαστούκι αλλά και τη 
δύναμη να συνεχίσω 

και να αφοσιωθώ  στην 
ανθρωπιστική δράση».

Μαριέττα 
Προβοπούλου 

Επικεφαλής 
Αποστολών 

Γενική Διευθύντρια

Συρία, 2013:
«Ψάχνοντας για νέο 
κτίριο νοσοκομείου, 
κατηγορηθήκαμε για 
κατασκοπεία από τους 
μαχητές. Καταφέραμε 
να απεγκλωβιστούμε 
χάρη στους έμπειρους 
χειρισμούς του συντονιστή 
της αποστολής μας».
Αναστασία Σμέρου, 
Συντονίστρια 
Προγραμμάτων

Νότιο Σουδάν, 2010:
«Δεν υπήρχαν 

χρήματα για πετρέλαιο 
και γεννήτρια στο 

νοσοκομείο για να 
σωθεί ένα μωράκι 7 

μηνών από ελονοσία.  
Την ίδια στιγμή η 

τηλεόραση μετέδιδε 
πολυδάπανες 

ποδοσφαιρικές φιέστες 
αλλού. Αυτό ήταν ένα 

καρφί στον λαιμό μας».
Θανάσης Σπυράτος, 

Τεχνικός Συντονιστής

Βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των ανθρωπιστικών κρίσεων. Έζησαν γεγονότα που σημάδεψαν τη 
ζωή τους. Κινδύνεψαν, πάλεψαν, απογοητεύτηκαν αλλά βρήκαν τη δύναμη να συνεχίσουν. Έζησαν 
δύσκολες στιγμές, στιγμές αγωνίας, συγκίνησης, αλλά και στιγμές χαράς, ικανοποίησης, στιγμές που 
δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Τις «Στιγμές Αλήθειας» αυτών των ανθρώπων που εδώ και 25 χρόνια γράφουν 
την ιστορία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, προσπάθησε να απαθανατίσει η φωτογράφος και μέλος 
της οργάνωσης, Μαριλένα Σταφυλίδου, σε μια έκθεση φωτογραφίας με αφορμή τα 25 χρόνια του 
Ελληνικού Τμήματος.

Στιγμές 
Αλήθειας

Ασπασία Κάκαρη / Υπεύθυνη Τμ. Επικοινωνίας
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συμβαίνει 
στον κόσμο

Αντιγόνη Ζυμπερδίκα /
Υπεύθυνη Ψηφιακής Επικοινωνίας

Ελλάδα

Ιράκ

Υεμένη

Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό

Ελλάδα

Με τις αφίξεις στα ελληνικά νησιά να έχουν 
ξεπεράσει τις 802.786 το 2015, βρισκόμαστε 
στο πλευρό των ανθρώπων που καταφθάνουν 
καθημερινά κυρίως από τη Συρία, το Ιράκ και 
το Αφγανιστάν:

 Στη Λέσβο πραγματοποιούμε επιχειρήσεις δι-
άσωσης ανθρώπων που διακινδυνεύουν τη 
ζωή τους προσπαθώντας να προσεγγίσουν τις 
ακτές του νησιού. Έχουμε περιθάλψει περισ-
σότερους από 7.500 πρόσφυγες στους καταυ-
λισμούς του Καρά Τεπέ, της Μόριας και στην 
κινητή μονάδα στο λιμάνι της Μυτιλήνης

 Στα Δωδεκάνησα περιθάλψαμε περισσότε-
ρους από 12.000 πρόσφυγες και διανείμαμε 
12.210 είδη πρώτης ανάγκης

 Στη Σάμο και το Αγαθονήσι παρέχουμε ιατρι-
κή φροντίδα στους νεοαφιχθέντες, υπηρεσί-
ες μεταφοράς για το κέντρο καταγραφής, δι-
ανέμουμε είδη πρώτης ανάγκης κι έχουμε 
διαμορφώσει ένα κτίριο σε καταφύγιο. Στη 
Σάμο προσφέρουμε επίσης περίπου 500 γεύ-
ματα ημερησίως

 Στην Αθήνα με κινητή μονάδα περιθάλπουμε 
και παραπέμπουμε στο νοσοκομείο πρόσφυ-
γες και διανέμουμε είδη πρώτης ανάγκης

 Στην Ειδομένη περιθάλψαμε περίπου 8.500 
πρόσφυγες, πραγματοποιήσαμε περισσότε-
ρες από 7.000 συνεδρίες ψυχικής υγείας και 
στήσαμε έναν καταυλισμό με δυνατότητα φι-
λοξενίας 640 ατόμων

Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό
Με σταθερή παρουσία στη χώρα από το 1981 
λειτουργούμε προγράμματα κατά της ελονο-
σίας, της ιλαράς, του υποσιτισμού και περιθάλ-
πουμε θύματα των συγκρούσεων στις ανατο-
λικές επαρχίες:

 Εμβολιάσαμε περισσότερα από 300.000 παι-
διά, από 6 μηνών μέχρι 15 ετών, κατά της ιλα-
ράς, σε τέσσερις επαρχίες

 Παρείχαμε θεραπεία σε 20.000 ασθενείς με 
ιλαρά συμβάλοντας στον περιορισμό της επι-
δημίας που ξέσπασε στην Κατάνγκα

 Εξετάσαμε 12.183 ανθρώπους, σε δύσβατες πε-
ριοχές, για την ασθένεια του ύπνου

 Περιθάλψαμε 500 ανθρώπους που έπαθαν δη-
λητηρίαση από χρήση ακατάλληλων φαρμάκων

Ιράκ

Ανταποκριθήκαμε σε μία από τις χειρότερες 
ανθρωπιστικές κρίσεις στην ιστορία του Ιράκ 
που αφήνει περισσότερους από 3.000.000 εκτο-
πισμένους με ελάχιστη πρόσβαση σε ιατρική 
φροντίδα:

 Περιθάλψαμε 126.722 ανθρώπους με χρόνιες 
ασθένειες, προβλήματα αναπαραγωγικής υγεί-
ας και ασθένειες που οφείλονται σε κακές συν-
θήκες διαβίωσης

 Παρείχαμε 5.789 ατομικές συνεδρίες ψυχικής 
υγείας 

 Διανείμαμε 22.198 κουβέρτες
 Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 665 παιδιά
 Περιθάλψαμε 32.694 Σύρους πρόσφυγες που 

έχουν βρει καταφύγιο στο Ιράκ

Υεμένη

Αντιμετωπίζουμε την κρίση που ξέσπασε τον 
Μάρτιο του 2015 λόγω των ένοπλων συγκρού-
σεων που έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό 
δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων:

 Παρείχαμε ιατρική περίθαλψη σε 15.587 τραυ-
ματίες πολέμου 

 Προσφέραμε περισσότερους από 400 τόνους 
ιατρικών προμηθειών

 Πραγματοποιήσαμε 4.662 χειρουργικές επεμ-
βάσεις στη μονάδα επειγόντων του νοσοκο-
μείου μας στο Άντεν 

 Δωρίσαμε 3.000 σάκους μετάγγισης αίματος 
στην Εθνική Τράπεζα Αίματος 

 Υποστηρίζουμε 15.000 εκτοπισμένους παρέ-
χοντας 240.000 λίτρα καθαρού νερού την ημέ-
ρα, στο Μπενί Χασάν

 Εργαζόμαστε σε οκτώ επαρχίες της Υεμένης 
προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες και προ-
γράμματα ψυχικής υγείας, κα
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Οι μετακινήσεις πληθυσμών είναι ένα φαινόμενο τόσο παλιό όσο και η ανθρώπινη 
ιστορία. Οι άνθρωποι ανέκαθεν μετακινούνταν ως άτομα ή ομάδες και αυτές οι με-
τακινήσεις έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο και την εξέλιξη της ανθρώ-
πινης κοινωνίας. 
Το 2013 τα Ηνωμένα Έθνη υπολόγιζαν ότι υπήρχαν περίπου 232 εκατομμύρια διεθνείς 
μετανάστες (3,2% ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού). 
Σήμερα η έννοια της μετανάστευσης χρησιμοποιείται πολλές φορές με αρνητικό 
πρόσημο ως ένα φαινόμενο που πρέπει να περιορισθεί. Κάτι τέτοιο όμως εκτός του 
ότι δεν είναι εφικτό, μπορεί να μην είναι και επιθυμητό. Ο ρόλος της μετανάστευσης 
είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας και την οικονομική με-
γέθυνση και τα οφέλη της αφορούν τόσο στις χώρες προορισμού όσο και στις χώρες 
καταγωγής. Η οικονομία πολλών φτωχών χωρών υποστηρίζεται από τα εμβάσματα 
πολιτών τους που έχουν μεταναστεύσει σε άλλες αναπτυσσόμενες ή σε αναπτυγμέ-
νες χώρες. Στην ίδια θέση άλλωστε έχει βρεθεί επανειλημμένα και η Ελλάδα. Μέσω 
της μετακίνησης των πληθυσμών εμπλουτίζεται εξάλλου το ανθρώπινο κεφάλαιο σε 
κάθε κοινωνία, καθώς οι μετανάστες «φέρνουν μαζί» τις δεξιότητες και ικανότητες τους. 
Το 2013 ο όγκος των εμβασμάτων που λάμβαναν οι αναπτυσσόμενες χώρες υπολογιζόταν 
από την Παγκόσμια Τράπεζα σε 404 δισεκατομμύρια δολάρια.
Προκειμένου να επιβιώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία και τα συστήματα συνταξιοδότησης  
υπό την πίεση της δημογραφικής γήρανσης στην Ευρώπη, 20 εκατομμύρια μετανάστες 
θα χρειασθεί να προστεθούν στο εργατικό δυναμικό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έως το 2030.

Οι μετανάστες συχνά κατηγοριοποίουνται βάσει του κινήτρου που τους ωθεί στην 
απόφαση να μεταναστεύσουν. Για παράδειγμα συχνά γίνεται αναφορά σε «οικονο-
μικούς» μετανάστες. Η διάκριση αυτή όμως παραβλέπει το γεγονός ότι οι άνθρωποι 

Mεταναστευτικό ζήτημα:
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Η μετανάστευση αποτελεί απειλή; Για ποιους λόγους μεταναστεύουν 
οι άνθρωποι; Ποιοι δικαιούνται διεθνή προστασία; Ποιος είναι ο ορισμός 
του πρόσφυγα; 
Σε μια εποχή που βρίσκει 60 εκατομμύρια ανθρώπους εκτοπισμένους 
από τα σπίτια τους, ο μεγαλύτερος αριθμός από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
και που μόνο στα ελληνικά νησιά έχουν φτάσει περισσότεροι από 800.000 
άνθρωποι στη διάρκεια του 2015, αυτά τα ερωτήματα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.

σπανίως ωθούνται στη μετανάστευση για έναν και μόνο λόγο. Συνήθως η απόφαση 
ενός ατόμου, μιας οικογένειας ή μιας ομάδας να εγκαταλείψει την εστία της είναι το 
αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που σχετίζονται με θέματα επιβίωσης, ασφάλειας, 
αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά και με τη δυνατότητα πραγμάτωσης στόχων όπως οι 
σπουδές. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλοί Σύροι προσφύγες που επιλέγουν να 
ρισκάρουν τη ζωή τους στο Αιγαίο 
για να φτάσουν στην Ευρώπη εί-
ναι νέα άτομα που αναγκάστηκαν 
να σταματήσουν τις σπουδές τους 
λόγω του πολέμου και θέλουν να 
τις συνεχίσουν για να δημιουργή-
σουν για τον εαυτό τους το μέλλον 
που έχουν ονειρευτεί. 
Εξαναγκαστική μετανάστευση εί-
ναι κάθε μετακίνηση πληθυσμού 
στην οποία ενυπάρχει ένα στοιχείο 
καταναγκασμού, συμπεριλαμβανο-
μένων απειλών για τη ζωή και τον 
βιοπορισμό, είτε αυτές οι απειλές 
προέρχονται από φυσικές καταστροφές είτε από ανθρώπινους παράγοντες. Η κλι-
ματική αλλαγή για παράδειγμα εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα εκατομμύρια 
άνθρωποι να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.  
Από τα 60 εκατομμύρια των ανθρώπων που υπολογίζεται ότι ήταν εκτοπισμένοι το 2013, 
περισσότεροι από 38 εκατομμύρια ήταν εσωτερικά εκτοπισμένοι, 19 εκατομμύρια ήταν 
πρόσφυγες και 1,8 εκατομμύρια είχαν αιτηθεί άσυλο. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός  
εκτοπισμένων από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα μέσα του 2015 οι καταγεγραμμένοι 
πρόσφυγες από τη Συρία μόνο ανέρχονταν σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια.
Η μέση διάρκεια εκτοπισμού είναι 17 χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό πολλοί ζουν σε 
επισφαλείς συνθήκες χωρίς τη δυνατότητα να επιστρέψουν σπίτι τους αλλά και χωρίς 
βιώσιμες εναλλακτικές αλλού.

Καθεστώς διεθνούς προστασίας, δηλαδή χορήγηση ασύλου, σημαίνει ότι ένα άτομο 
απολαμβάνει προστασία από τη διεθνή κοινότητα / ένα άλλο κράτος, επειδή η δική 
του χώρα δεν μπορεί ή αρνείται να το προστατεύσει, δηλαδή να του εξασφαλίσει 
τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Διεθνής προστασία, βάσει της ελληνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είναι το καθεστώς πρόσφυγα και το καθεστώς επικουρικής 
προστασίας.  

Πρόσφυγας, σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης του 1951 
για το Καθεστώς των Προσφύγων, είναι το άτομο, το οποίο βρίσκεται έξω από την 
πατρίδα του και το οποίο διατρέχει βάσιμο φόβο δίωξης, λόγω της φυλής, της θρη-
σκείας, της εθνικότητας, της συμμετοχής του σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή των 
πολιτικών του πεποιθήσεων και λόγω αυτού του φόβου δεν μπορεί να γυρίσει εκεί. 
Με την έννοια «δίωξη» νοείται η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώ-
που. Δίωξη αποτελούν τα βασανιστήρια, η αυθαίρετη κράτηση, η διακριτική μεταχεί-
ριση που θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση του διωκόμενου, κ.ο.κ.

Το καθεστώς επικουρικής προστασίας χορηγείται σε πρόσωπα που κινδυνεύουν να 
υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής τους, λόγω βίας ασκούμενης αδιακρί-
τως, σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.

Η Ελληνική νομοθεσία υιοθετεί τη Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προ-
σφύγων, όπως κάνουν και οι συναφείς Κανονισμοί και οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που επίσης αποτελούν νόμο για την Ελλάδα. Η χορήγηση ασύλου δεν αποτε-
λεί πράξη φιλανθρωπίας αλλά υποχρέωση της χώρας με βάση τις διεθνείς συνθήκες 
και την ελληνική νομοθεσία.

Ιωάννα Κοτσιώνη /
Συντονίστρια προγράμματος 
για την αποκατάσταση 
θυμάτων βασανιστηρίων

Αποτελεί απειλή 
η μετανάστευση;

Είναι επιλογή 
η μετανάστευση;

Τί σημαίνει 
«καθεστώς διεθνούς 

προστασίας»; 
Ποιος το δικαιούται;

Πηγές / Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, IOM, Glossary on Migration, International Migration Law Series No. 25, 2011 (http://www.iom.int/key-
migration-terms / United Nations Development Programme (http://www.undp.org) / Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
(http://www.yptp.gr/asylo.php?option=ozo_content&perform=view&id=5055&Itemid=465&lang=&lang=&lang=&lang#diethprostasia)

Ποιος είναι 
πρόσφυγας;

Ποιος δικαιούται 
επικουρική 
προστασία;

Τι ισχύει 
στην Ελλάδα;
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Ποιο είναι το βασικότερο κίνητρο για να συμμετάσχει κάποιος σε αποστο-
λή ιατρικής ανθρωπιστικής βοήθειας με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα; 
Οι βασικές αρχές πού διέπουν την πανανθρώπινη αλληλεγγύη αποτελούν 
το ισχυρότερο κίνητρο συμμετοχής σε μια αποστολή.

Πώς ορίζεται για σένα ένας «επαγγελματίας που σώζει ζωές»;
Κάθε μέλος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που εργάζεται σε αποστολή ια-
τρικής ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ένας πλήρως καταρτισμένος ειδι-
κός, ο οποίος διαθέτει τόσο την εκπαίδευση όσο και το ψυχικό σθένος 
να ανταπεξέλθει στα δύσκολα περιβάλλοντα των αποστολών, πάντα με 
σεβασμό στις αρχές που διέπουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Επέστρεψες πρόσφατα από την αποστολή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
στη Λέσβο. Ποιοι είναι τελικά αυτοί οι άνθρωποι που από το καλοκαίρι 
του 2015 κράτησαν «ζωντανά» τα ελληνικά νησιά και συνέβαλαν στην 
αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος; 
Καταρχήν αξίζουν συγχαρητήρια και οι απλοί πολίτες της Λέσβου, οι 
οποίοι με τη στάση τους κράτησαν ζωντανή την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια στο νησί. Ταυτόχρονα όμως εκφράζω και βαθιά συγκίνηση και 
αλληλεγγύη για το ντόπιο και διεθνές προσωπικό των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα, οι οποίοι κάτω από δύσκολες συνθήκες εργάστηκαν κι εργά-
ζονται με περίσσιο σθένος, νύχτα και μέρα, ώστε να διασώσουν και να 
βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που καταφτά-
νουν εξουθενωμένοι στα  ελληνικά νησιά.

Η εργασία σε αποστολή είναι περισσότερο μια αυτόνομη διαδρομή ή 
υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων και υπηρεσιών που την πλαισιώνουν;
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αποτελούν μια συλλογική οργάνωση με αρχές 
που βασίζονται στη συνεργασία, την αλληλοβοήθεια και την κατανόη-
ση, έτσι ώστε όλοι να συνεργάζονται για το κοινό καλό. Όλοι εμείς που 
ανήκουμε στην ευρύτερη οικογένεια της οργάνωσης προσπαθούμε να 
συνεργαζόμαστε αρμονικά ώστε να πετυχαίνουμε όσο το δυνατόν κα-
λύτερα αποτελέσματα στις αποστολές μας.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγ-
γελματικό επίπεδο, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει κάποιος που μετέ-
χει για πρώτη φορά σε αποστολή;
Αναμφισβήτητα πέρα από τις τεχνικές δυσκολίες, το πιο δύσκολο και 
απαιτητικό κομμάτι είναι η διαχείριση του ανθρώπινου πόνου, που 
πολλές φορές φτάνει σε ακραία όρια.

Εκτός από το έργο που γίνεται στις αποστολές, πόσο σημαντικό είναι 
το να μεταφέρεις και να αφηγηθείς την ιστορία αυτών των ανθρώπων 
όταν επιστρέφεις πίσω στη χώρα σου;
Η Ελλάδα αποτελεί κοιτίδα πολιτισμού με τεράστια παράδοση στις αν-
θρωπιστικές αξίες και πιστεύω πως η αφήγηση των ιδιαίτερων ιστο-
ριών των ανθρώπων που συναντάς και προσπαθείς να βοηθήσεις στις 
αποστολές, κατορθώνει να ξυπνά τα θετικά αντανακλαστικά της εδώ 
κοινωνίας μας.

Τι είναι αυτό που σε κάνει να θέλεις να επιστρέφεις στις αποστολές των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα, παντού στον κόσμο, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη;
Ένα σφίξιμο χεριού, ένα βλέμμα όταν δεν βγαίνουν οι λέξεις, ένα χαμό-
γελο ελπίδας. Μόνο αυτά αρκούν και περισσεύουν.

σε αποστολή Αλέξανδρος Μακρυγιάννης /
Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημήτρης 
Γιαννούσης 

χειρουργός/

Ο Δημήτρης Γιαννούσης 
αποφάσισε πως «αυτό» θέλει 

να κάνει από μικρός: να σώζει 
ζωές. Ως ιπτάμενος γιατρός 
στο ΕΚΑΒ, ως εκπαιδευτής 

του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, ως συνεργάτης 

του προγράμματος «Διεθνής 
Ιατρική - Διαχείρηση Κρίσεων 

Υγείας» του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ως χειρουργός των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην 

Υεμένη, τη Συρία, το Σουδάν, την 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 

και τελευταία τη Λέσβο. 

Σε αποστολή

Στα προγράμματά μας 
σε όλο τον κόσμο 
εργάζονται περισσότερα από 
33.500 άτομα, διεθνές και 
ντόπιο προσωπικό, 
ενώ στα προγράμματά μας 
στην Ελλάδα εργάζονται 
περισσότερα από 300 άτομα.
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έκκληση

οι ζωές 
των παιδιών
πάνω από το 

κέρδος 

Η πνευμονία σκοτώνει ένα εκατομμύριο παιδιά σε 
όλο τον κόσμο κάθε χρόνο ενώ υπάρχει αποτελεσμα-
τικό εμβόλιο που θα μπορούσε να τα προστατεύσει. 
Ο βασικός λόγος που το 75% των παιδιών παγκο-
σμίως δεν εμβολιάζονται κατά της πνευμονίας 
είναι το κόστος του εμβολίου. Οι παρασκευάστρι-
ες εταιρίες Pfizer και GlaxoSmithKline (GSK) χρε-
ώνουν τόσο υψηλές τιμές για αυτό το εμβόλιο που 
πολλές κυβερνήσεις και ανθρωπιστικές οργανώσεις 
δεν μπορούν να το αγοράσουν. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ασκήσαμε για χρόνια πίεση 
στις δύο εταιρίες να μειώσουν την τιμή του εμβο-
λίου, για τη χρήση τόσο στα προγράμματά μας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες όσο και στις ανθρωπιστικές 
κρίσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας στις 12 Νοεμβρίου, 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απευθύναμε παγκόσμια 
έκκληση για μείωση της τιμής στα 5 δολάρια (και 
για τις τρεις δόσεις) για κάθε παιδί στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες και για τις ανθρωπιστικές οργα-
νώσεις και καλέσαμε τον κόσμο να υποστηρίξει την 
προσπάθειά μας υπογράφοντας την έκκλησή μας 
(http://www.afairshot.org/#petition-en). 

Σήμερα ο εμβολιασμός ενός παιδιού στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες κοστίζει 68 φορές περισσότερο σε 
σχέση με το 2001 και σχεδόν η μισή αύξηση οφεί-
λεται στην υψηλή τιμή του εμβολίου της πνευμονίας. 
Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερες αναπτυσσό-

μενες χώρες δεν είναι σε θέση να αγοράσουν αυτό το 
εμβόλιο και να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τη 
θανάσιμη ασθένεια.

Από την άλλη πλευρά οι παγκόσμιες πωλήσεις μόνο 
αυτού του εμβολίου έχουν αποφέρει στην Pfizer και 
τη GSK περισσότερα από 28 δισεκατομμύρια δολά-
ρια καθώς το εμβόλιο της πνευμονίας είναι το εμβό-
λιο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο. Για το 
λόγο αυτό οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θεωρούμε ότι 
οι δύο εταιρίες μπορούν να αντέξουν οικονομικά 
τη μείωση της τιμής ώστε όλες οι αναπτυσσόμε-
νες χώρες να μπορούν να προστατεύσουν τα παι-
διά τους από μία βασική αιτία θανάτου. 

«Ως γιατροί έχουμε δει πάρα πολλά παιδιά να πεθαί-
νουν από πνευμονία και γι’ αυτό δεν πρόκειται να 
υποχωρήσουμε μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι όλες 
οι χώρες μπορούν να αντέξουν το κόστος του εμβο-
λίου», δήλωσε ο Δρ Manica Balasegaram, Διευθυ-
ντής της Εκστρατείας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για 
την Πρόσβαση στα Βασικά Φάρμακα. «Ποιο είναι το 
νόημα ενός σωτήριου εμβoλίου εάν οι πιο ευάλω-
τοι άνθρωποι δεν μπορούν να το αντέξουν οικο-
νομικά;» αναρωτιέται ο Δρ Balasegaram.

Μήτση Περσάνη /
Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας
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/ Στις εταιρίες
/ IKOS CIF Ltd. και BETA CAE Systems S.A. για την πολυετή στήριξη των δράσεών μας
/ Artion Security Systems και Goldair Group για τη σημαντική υποστήριξή τους
/ Aegean Airlines για την πολύ σημαντική δωρεά εισιτηρίων για τη μετακίνηση των εργαζομένων μας στα προγράμματά μας στην Ελλάδα

/ Στις εταιρίες Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα – Γρανίτες, ΑΒ Βασιλόπουλος και Alpha Bank για τη μακροχρόνια υποστήριξη του 
έργου μας και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την έμπρακτη προσφορά της

/ Στις εταιρίες ΜΕΓΑ Α.Ε.  και Bloomberg Business για την υποστήριξη των προγραμμάτων μας στην Ελλάδα

Το 2015 το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χω-
ρίς Σύνορα συμπλήρωσε 25 χρόνια δράσης και 
στο πλαίσιο αυτό, από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου 
πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων στην Τεχνό-
πολη του Δήμου Αθηναίων με κεντρικό τίτλο 
«25 χρόνια Γιατροί Χωρίς Σύνορα: The Untold 
Stories», που περιελάμβανε:

 Έκθεση Φωτογραφίας «Στιγμές Αλήθειας» 
 της Μαριλένας Σταφυλίδου
 Συζήτηση για την Προσφυγική Κρίση
 Recruitment Info Day
 Προβολή Ντοκιμαντέρ «25 Χρόνια Χωρίς 

 Σύνορα-The Untold Stories» 
 του Γιάννη Μαυρογένη

Θερμές ευχαριστίες
/ Στην Τεχνόπολη για τη φιλοξενία των εκδηλώσεων / Στη Μαριλένα Σταφυλίδου για την έκθεση φωτογραφίας και στην 

Ελίνα Δάλλα για την επιμέλειά της / Στον Γιάννη Μαυρογένη για το ντοκιμαντέρ / Στον Νικόλαο Σδράλη για τις εκτυπώσεις 
των φωτογραφιών / Στη View Μaster για την εικονική περιήγηση στην έκθεση / Στη δημοσιογράφο Χριστίνα Βίδου και τον 

ηθοποιό Κωνσταντίνο Σειραδάκη για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση για τους υποστηρικτές μας

Τη στιγμή που οι δρομείς του Μαραθωνίου της 
Αθήνας τερμάτιζαν ο ένας μετά τον άλλον στο 
Καλλιμάρμαρο, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα φορώντας 
σωσίβια, διοργάνωσαν ένα flash mob κι έστειλαν 
το δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης για τους πρό-
σφυγες που χάνονται άδικα στη θάλασσα. 
Για να δείτε το video: 
http://www.msf.gr/node/4391

Ευχαριστούμε θερμά τους συντελεστές:
/ Κάμερα: Δημήτρης Μαυροφοράκης, Νίκος Ψαράς, 

Πάνος Κατσίμπερης, Χρήστος Ξυλάς. / Μοντάζ: rgbstudios.gr. 
/ Φωτογραφία: Νικολέτα Κοντούλη, Νιόβη Σταυροπούλου. / Μουσική: Υshai Afterman - The Stream

τα νέα μας

Η ομάδα μας, «Δρομείς Χωρίς Σύνορα», έλαβε 
μέρος στον 33ο Μαραθώνιο της Αθήνας, στις 8 
Νοεμβρίου. Η συμμετοχή των 557 δρομέων μας 
με κεντρικό μήνυμα, «Τρέχω Εδώ για έναν Για-
τρό που είναι Εκεί», ήταν αφιερωμένη σε όλους 
τους ανθρώπους του Ελληνικού Τμήματος που 
25 χρόνια τώρα, μακριά από το σπίτι τους και 
τους δικούς τους ανθρώπους, προσφέρουν ια-
τρική βοήθεια όπου υπάρχει ανάγκη και δίνουν 
καθημερινά τον δικό τους αγώνα για να κρατή-
σουν ανθρώπους στη ζωή. 

Ευχαριστούμε
/ τους δρομείς μας και τον ΣΕΓΑΣ για την υποστήριξή τους / το Photo Party Box και το Commons Lab για την ευγενική τους 

χορηγία και την πολύτιμη υποστήριξή τους την ημέρα του Μαραθωνίου

Μαραθώνιος: 
«Τρέξαμε Εδώ για έναν Γιατρό 

που είναι Εκεί»

25 χρόνια 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: 

«Ευρώπη οι φράχτες σου 
σκοτώνουν» 

/ Στον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Παλαιμάχων Π.Α.Ο. 
/ Στην Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού για τη συμμετοχή μας 
στη 13η Ημερίδα Εθελοντισμού
/ Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου Κρήτης 
για την όμορφη πρωτοβουλία τους
/ Στη Νικόλ Κονστάντε για τη διάθεση εσόδων από συναυλία 
στη Ρόδο
/ Στο «Θεατράκι της Γειτονιάς» για τη διάθεση εσόδων 
από θεατρική παράσταση
/ Στον Νίκο Σαραφανιάν για την παραχώρηση περιπτέρου 
στο 3rd Bollywood & Multicultural Dance Festival 
/ Στη Μαριέττα Φαφούτη και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
για την παρουσία μας στη συναυλία στον Κήπο του Μεγάρου
/ Στον Σόλωνα Παπαδόπουλο για την αφιέρωση της 
συμμετοχής του στον Ποδηλατικό Γύρο της Αθήνας
/ Στον Mohamed Saoute για την αφιέρωση της συμμετοχής 
του στο Spartathlon 
/ Στην Άλκηστη Νούτση και στη Θεατρική Παράσταση 
«Η Μαγεία της Σκέψης» για τη διάθεση εσόδων 
από τις παραστάσεις
/ Στην Anne Neve, στην Golfo Tsakumis & Mahi Society, 
στον Jay Mehta, στο café «Statler & Waldorf», 
στην Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου και στο Zen Center Athens, 
στο Sahara Lounge Restaurant, στο King’s College London, 
στην Αναστασία Μάρκου, στο Cocoon Urban Spa 
για τη συγκέντρωση δωρεών για τα προγράμματά μας 
για τους πρόσφυγες
/ Στην Ιόνιο Σχολή, το ISA, το Byron College, το European 
Baby School για τη συγκέντρωση δωρεών και στο 
American Community Schools για την ίδρυση της ομάδας 
“MSF Club” που μας υποστηρίζει σταθερά
/ Στα εμπορικά κέντρα River West & Avenue και στα 
καταστήματα ΙΚΕΑ για την ευγενική φιλοξενία των ομάδων μας
/ Στο Politeia Tennis Club για τη φιλοξενία της ομάδας μας 
στο Christmas Bazaar

/ Στους ομίλους: ThinkDigital Group, DPG Digital Media, 
24MEDIA, ΔΟΛ Digital ΑΕ, Linkwise, Koolworks, Attica 
Media Online Network, DOUSIS COM, Motor Press Group, 
Prime Media

/ Στα site: skroutz.gr, meteo.gr, pathfinder.gr. alfavita.gr, 
insomnia.gr, babyzone.gr 
/ Στην εταιρία ADMAN για την υποστήριξή της
/ στην Encode S.A. για την ιδιαίτερα σημαντική υποστήριξη 
και προστασία της ιστοσελίδας μας
/ Στα Μέσα: Αθηνόραμα, Lifo, Καθημερινή, ΤΟ ΒΗΜΑ 
της Κυριακής, ΤΑ ΝΕΑ Business Leaders in Greece, 
Ναυτεμπορική, Το Ποντίκι, Εφημερίδα των Συντακτών, 
Αγγελιοφόρος Θεσσαλονίκης, Τηλέραμα, Τηλεθεατής, 
Athens Voice, Free Sunday, kariera.gr,  Skywalker.gr, Retail 
Today, 2 Board, CSR Week, Business Today,τους οδηγούς 
της ICAP για τη δωρεάν φιλοξενία των καταχωρήσεών μας
/ Στην εταιρία ΙΝΚΑΜ για την προώθηση της διαφημιστικής 
καμπάνιας των 25 χρόνων σε περιφερειακά Μέσα
/ Στη CINENEWS για την προβολή του χριστουγεννιάτικου 
τηλεοπτικού μας σποτ στους κινηματογράφους

/ Στις οικογένειες των Αντωνίου Κολλάρου, Αλκιβιάδη 
Κιούση, Χαράλαμπου Βασιλόπουλου, Παρασκευής Λιόλια, 
Τζούλιας Βασιλακάκη, Ανταίου Χρυσοστομίδη, Δάφνης 
Θεοδώρας Μπενάκη, Γεωργίου Στούπη, Μιχαήλ Λήτου, 
Μαρίας Κοσμοπούλου, Δημητρίου Αργυρόπουλου, Γεωργίας 
Δασκαλάκη, Γεωργίας Ξεναρίου, Ευαγγελίας Παπαγεωργίου 
Μαριγλή, Παναγιώτη Λαγού, Κωνσταντίνου Άρχων, 
Βασιλικής Σταθάκη, Σοφίας Φιλιπποπούλου, Ευλαμπίας 
Κωνσταντοπούλου, Βασιλείου Αυγερινού, Στέφανου 
Λαζάρου, Βασίλη Φραγκούς, Μάρκου Γιαννιτσόπουλου, 
Χαράλαμπου Τσικνιά, οι οποίες τη δύσκολη ώρα της 
απώλειας των δικών τους ανθρώπων κάλεσαν έναν 
εκπρόσωπο της οργάνωσης στην εξόδιο ακολουθία 
προκειμένου οι δωρεές αντί στεφάνων να διατεθούν στους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

/  Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
θερμά τον ΟΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ 
για την ευγενική προώθηση των 
μηνυμάτων μας στα εισιτήρια 
και τους σταθμούς των Αττικό 
Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ
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/ Στα ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος, Solidarity Now, ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα για τη σημαντική συμβολή τους στις δράσεις μας
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σε πρώτο πρόσωπο

Ζάμπια, Μαλάουι, Ουγκάντα, Μοζαμβίκη, Σερβία, 
Ιράκ, Τουρκία, Αιθιοπία. Ποια εικόνα δεν θα 

ξεχάσεις ποτέ από τις αποστολές σου με τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα;

Τι είναι αυτό που σου έμαθαν οι αποστολές των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα;

Ποια εικόνα, πιστεύεις, ότι μπορεί σήμερα να 
ευαισθητοποιήσει τον κόσμο που κατακλύζεται από 

εκατομμύρια εικόνες μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης;

Ο φακός στο φωτογραφικό project «Στιγμές 
Αλήθειας» που παρουσίασες με αφορμή τα 25 

χρόνια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα, ήταν για πρώτη φορά στραμμένος στα 

πρόσωπα της οργάνωσης και όχι στις καταστάσεις 
που αντιμετωπίζουν. Ποιο ήταν το μήνυμα που 

ήθελες να περάσεις στο κοινό;

Δεν μπορώ πια να ξεχωρίσω κάποια... είναι τόσες 
πολλές που αδυνατώ! Συγκρατώ στη μνήμη μου 
τα χαμόγελα των παιδιών, το τρυφερό βλέμμα των 
ανθρώπων, τα πρόσωπα των εθελοντών μας… Είναι 
σαν ένα παζλ από πρόσωπα και καταστάσεις που 
είναι πολύ δύσκολο να απομονώσεις ένα κομμάτι 
γιατί όλα είναι εξίσου σημαντικά.

Να αγωνίζομαι με επιμονή για αυτό που πιστεύω, 
να είμαι αλληλέγγυα στις δυσκολίες των άλλων, να 
πιστεύω στην ομάδα, να έχω ανθρωπιά.

Η απλή, ειλικρινής και αληθινή φωτογραφία πάντα 
ευαισθητοποιεί. Για αυτούς που έχουν βέβαια τα 
αντίστοιχα μάτια.

Ήθελα το κοινό να γνωρίσει αυτούς τους ανθρώ-
πους, να τους δει κατάματα. Είναι οι άνθρωποι της 
διπλανής πόρτας, έχουν κανονικές ζωές, οικογένει-
ες, φίλους... μόνο που οι «φίλοι τους» είναι πολλοί 
και διαφορετικοί!
Έχουν φίλους σχεδόν παντού, από την Αφρική 
μέχρι τη Νότιο Αμερική. Είναι οι άνθρωποι τους 
οποίους φρόντισαν στις δύσκολες στιγμές τους, 
όταν ήταν θύματα φυσικών καταστροφών, πολέμων, 
επιδημιών, πείνας... Αυτοί οι άνθρωποι δεν τους 
ξεχνούν, τους έχουν πάντα στην καρδιά τους κι ας 
μην τους ξανασυναντήσουν ποτέ.
Στα 25 πορτρέτα της έκθεσης τιμώνται όλοι όσοι 
συμμετείχαν στα προγράμματά μας και προσέφε-
ραν τη βοήθειά τους, ενώ ταυτόχρονα παρουσι-
άζεται ένα κομμάτι της ιστορίας του Ελληνικού 
Τμήματος, από την ίδρυσή του μέχρι τη σημερινή 
νεότερη γενιά.

Ασπασία Κάκαρη /
Υπεύθυνη Τμήματος Επικοινωνίας

Μαριλένα Σταφυλίδου
«Το να είσαι MSF είναι 
μια αθεράπευτη ασθένεια»

Δεν είναι τυχαίο που την πρώτη της αποστολή με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, στη Ζάμπια το 1993, ακολού-
θησαν δεκάδες άλλες. «Το να είσαι MSF είναι μια αθεράπευτη ασθένεια. Επανέρχεται διαρκώς, δεν σε αφήνει 
σε ησυχία, απαιτεί δράση και συμμετοχή». Η φωτογράφος και μέλος της οργάνωσης, Μαριλένα Σταφυλίδου, 
με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Τμήματος της οργάνωσης, παρουσίασε 
την έκθεση φωτογραφίας «Στιγμές Αλήθειας» και θυμήθηκε το ταξίδι της με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, 
«ίσως το πιο ωραίο ταξίδι» της ζωής της. 

σας χρειαζόμαστε 
δίπλα μας

ΕτΑΙΡΕΙΕΣ ΥπΟΣτΗΡΙΚτΕΣ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιδιώκουμε τη 

συνεργασία με εταιρείες, οι οποίες επιθυμούν, 
μέσα από τα προγράμματα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, να υποστηρίξουν το 
έργο μας. Eνδεικτικές μορφές συνεργασίας  

είναι η δωρεά μέρους των εσόδων από την 
προώθηση προϊόντων, η πάγια ή εφάπαξ 

οικονομική υποστήριξη των προγραμμάτων 
μας, οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης των 

εργαζομένων, πελατών και συνεργατών της 
εταιρείας προκειμένου να γίνουν υποστηρικτές 

μας ή η ένθεση/διανομή επικοινωνιακού υλικού 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να 
διαμορφώσουμε το ιδανικό πλαίσιο 

συνεργασίας 
(Υπεύθυνος Εταιρικών Συνεργασιών, 

210 5 200 500, corpfr@athens.msf.org)

ΜΥΣτΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 
(ΓΑΜΟΣ - ΒΑπτΙΣΗ)

Μοιραστείτε τη χαρά μιας από τις πιο 
προσωπικές στιγμές της ζωής σας, όπως είναι 

ένας γάμος ή μια βάπτιση, ενισχύοντας το έργο μας. 
Μπορείτε να το κάνετε δωρίζοντας ένα ποσό 

της επιλογής σας αντί προσκλητηρίων ή 
μπομπονιέρων ή ζητώντας από τους καλεσμένους 

αντί δώρου γάμου ή βάπτισης να κάνουν 
μια δωρεά στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. 

Εναλλακτικά μπορείτε και εσείς αντί δώρου γάμου 
ή βάπτισης να δωρίσετε το αντίστοιχο ποσό 

στην οργάνωσή μας. 
Για πληροφορίες: 210 5 200 500 (εσωτ. 110).

ΚΛΗΡΟδΟτΗΜΑ
ΓΙΑ τΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ακολουθήστε το παράδειγμα δεκάδων ανθρώπων 
που τα τελευταία χρόνια έχουν συμπεριλάβει 

τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στη διαθήκη τους 
και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε 

ιατρική βοήθεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 

στο 210 5 200 500 (εσωτ. 307).

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι 
κάνουν μία δωρεά εις μνήμην κάποιου 

αγαπημένου τους προσώπου

ΥπΟΣτΗΡΙΚτΗΣ 1ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Η αμεσότητα της παρέμβασής μας όταν ξεσπά μία επείγουσα 
κρίση, κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου 
για τους πληγέντες. Αυτήν ακριβώς την ταχύτητα 
και την ευελιξία μάς διασφαλίζει η πάγια υποστήριξή σας. 
Εσείς, απλά, επιλέγετε τη συχνότητα και το ποσό με το οποίο 
θέλετε να μας στηρίζετε σε σταθερή βάση, είτε μέσω πάγιας 
τραπεζικής εντολής, είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, 
χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεστε το ταχυδρομείο ή την 
τράπεζα. Μπορείτε να διακόψετε ή να τροποποιήσετε την πάγια 
εντολή σας επικοινωνώντας με το Τμήμα Δωρητών.  
Για να γίνετε Υποστηρικτής 1ης Γραμμής μπείτε 
στο www.msf.gr ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Δωρητών 
στο 210 5 200 500, για να σας στείλουμε την ειδική αίτηση.
 

ΕφΑπΑξ δΩΡΕΑ
Ακόμα κι ένα μικρό ποσό μπορεί να κάνει τη διαφορά 
στη ζωή των ανθρώπων που περιθάλπουμε. 
Μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας:
• Με οποιαδήποτε κάρτα Visa, Mastercard ή Diners
• Συμπληρώνοντας την ταχυπληρωμή που εσωκλείεται 
 και καταθέτοντας στα ΕΛΤΑ το ποσό που επιθυμείτε
• Μέσω του προγράμματος EASYPAY στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.easypay.gr
• Μέσω PAYPAL ή VIVA PAYMENTS στη διεύθυνση 
 www.msf.gr/support 
• Κάνοντας κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς,
 δίνοντας τον κωδικό δωρητή σας:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN GR 3601 1008 0000 0008 0480 84795
ALPHA BANK
IBAN GR 09 0140 1040 1040 0278 6014 420
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN GR96 0172 0110 0050 1101 3626 464
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
IBAN GR50 0260 2150 0004 1010 0065 050

• Δωρίζοντας τους πόντους από την πιστωτική σας κάρτα, 
έκδοσης Alpha Bank:

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

 στο 801 11 326 0000.
Μετά την τραπεζική κατάθεση, παρακαλούμε ενημερώστε μας 
στο 210 5 200 500 για να σας στείλουμε την απόδειξή σας.

δΩΡΑ πΟΥ ΣΩζΟΥΝ ζΩΕΣ
Χαρίστε δώρα που σώζουν ζωές. 
Μέσω του www.msfgifts.gr και των επιλογών PAYPAL 
και VIVAPAYMENTS κάντε ένα εικονικό δώρο (κουνουπιέρα, 
εμβόλιο, θεραπευτική τροφή) σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. 
Ο παραλήπτης θα λάβει μία ηλεκτρονική κάρτα που θα 
τον ενημερώνει για το δώρο που έχει γίνει στο όνομά του.
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