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Οι Γιατροί του Κόσμου σε Αθήνα και Επαρχία
Θεσσαλονίκη
Στις 30 Ιουλίου οι Γιατροί του Κό-
σμου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν 
στις εκδηλώσεις του Δήμου Κασσαν-
δρείας Χαλκιδικής και συγκεκριμένα 
στην Κοινότητα της Φούρκας. Εθε-
λοντές της οργάνωσης ενημέρωναν 
τους πολίτες, των οποίων η συμμε-
τοχή ήταν αξιοσημείωτη, για τη δρά-
ση και το έργο της Οργάνωσης.

Στις 10, 11 & 12 Σεπτεμβρίου η Ορ-
γάνωση συμμετείχε στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του Τοπικού Συμβουλί-
ου Νέων του Δήμου Θέρμης με ενη-
μερωτικό υλικό και τα είδη που δια-
θέτουμε προς πώληση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΡΟ-
ΜΑ πραγματοποιήθηκε επίσκε-
ψη στη Ν. Μεσήμβρια, με παιδία-
τρο και εθελοντές μας σε συνεργασία 
με την Δ/νση Υγείας Θεσσαλονίκης, 
παρουσία της αντινομάρχου Θεσ/νί-
κης με δύο αντιπροσώπους της Νο-
μαρχίας και του δημάρχου του Αγί-
ου Αθανασίου με δύο κοινωνικούς 
λειτουργούς. Εξετάστηκαν 21 παι-
διά και πραγματοποιήθηκαν 30 εμ-
βολιασμοί. Οι ηλικίες των παιδιών 
ήταν από 7 μηνών έως και 17 ετών. 
Εδώ και 5 χρόνια ζουν στον οικι-
σμό αυτό, των 25 περίπου ιδιόκτη-

Χανιά
Στις 25 Αυγούστου το Παράρτημα 
Χανίων των Γιατρών του Κόσμου δι-
οργάνωσε μία ξεχωριστή συναυλία 
με το συνθέτη και τραγουδιστή Μάνο 
Παπαδάκη. Η βραδιά ήταν αφιερωμέ-
νη στους σκοπούς των ΓτΚ και πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη οργανωτική 
και οικονομική επιτυχία. Στην εκδή-
λωση παρευρέθησαν ο πρόεδρος των 
Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, κος 
Νικήτας Κανάκης, καθώς και η γενι-
κή διευθύντρια των Γιατρών του Κό-
σμου Ελλάδας, κα Ευγενία Θάνου. Ο 
κος Παπαδάκης και οι μουσικοί, που 
τον συνόδευαν, συμμετείχαν στην εκ-
δήλωση αφιλοκερδώς.

Στις 12 και 13 του Σεπτέμβρη οι Για-
τροί του Κόσμου Χανίων συμμετεί-
χαν στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, 
που διοργανώθηκε στα Χανιά από το 
Κοινωνικό Στέκι/Στέκι Μεταναστών.

Καβάλα
Στις 4 Απριλίου το Παράρτημα 
των Γιατρών του Κόσμου Καβάλας 
πραγματοποίησε αποστολή καρδι-
ολόγου και ορθοπεδικού στο δήμο 
Παρανεστίου και συγκεκριμένα στα 
χωριά Κρήνη, Στέρνα και Πρασι-
νάδα. Στόχος της αποστολής ήταν η 
εξέταση των ηλικιωμένων κατοίκων 
της περιοχής. 

Στις 13 και 14 Ιουνίου το τμήμα της 
Οργάνωσης στην Καβάλα επισκέ-
φθηκε το χωριό Κεχρόκαμπος, στο 
δήμο Ορεινού με τη συνοδεία ορθο-
πεδικού και καρδιολόγου.

Στις 24 Ιουνίου πραγματοποιήθη-
κε από το Παράρτημα της Οργάνω-
σης στην Καβάλα η διοργάνωση ετή-
σιου καφέ με στόχο την ενημέρωση 
του κοινού και την υποστήριξη του 
ανθρωπιστικού έργου των Γιατρών 
του Κόσμου.

Στις 16-19 Ιουλίου το γραφείο της 
Καβάλας συμμετείχε, με τη διανο-
μή ενημερωτικών εντύπων και με 
την πώληση προϊόντων των Γιατρών 
του Κόσμου, στο φεστιβάλ «Παι-
δοCosmopolis», το οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο του 9ου φε-
στιβάλ «Cosmopolis» στην Καβάλα. 

των στρεμμάτων, περίπου 150 άτομα 
εκ των οποίων τα 50 είναι παιδιά. 
Έχουν χτίσει παράνομα 20 παρά-
γκες και 5 σπίτια.  Όλοι είναι συγγε-
νείς μεταξύ τους και κατάγονται από 
την Ν. Ιωνία Βόλου.  Τα παιδιά με-
ταφέρονται κάθε μέρα με λεωφορείο 
της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης στα 
σχολεία της Ν. Μεσήμβριας.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 
θα ήθελαν να ευχαριστήσουν:
• Το Αθηναϊκό και Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων
• Την ΕΡΤ 3
• Τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
• Την εταιρεία ΣΤ. ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «Cosmos Trade O.E.»
• Το Τοπικό συμβούλιο νέων του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης
• Τον πολιτιστικό σύλλογο της κοινότητα Φούρκας του Δήμου Κασσανδρείας
• Το Δ1 τμήμα του 13ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης
• Το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
• Την εταιρεία ιατρικών μηχανημάτων MEDIMEC A.E.
• Τη φαρμακευτική εταιρία Generics Pharma Hellas Ltd/MYLAN
• Το Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων
• Το υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στα Χανιά
• Την Τυποεκδοτική ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
• Τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων

Όλους εκείνους τους ιδιώτες, που προσφέρουν τη βοήθειά τους στην εκ-
πλήρωση των στόχων της Οργάνωσης.

Από την 1η Αυγούστου του 2009 
και εξ αιτίας του μεγάλου φόρτου 
εργασίας, το γραφείο των Γιατρών 
του Κόσμου στα Χανιά προχώρη-
σε στην πρόσληψη νέου διοικητικού 
υπαλλήλου, ο οποίος εργάζεται για 
λογαριασμό της οργάνωσης 20 ώρες 
την εβδομάδα.

Το μήνα Οκτώβριο το Παράρτημα 
Χανίων ασχολείται με την προετοι-
μασία της αποστολής της οργάνω-
σης στην Ουγκάντα, όπου εθελοντές 
Γιατροί του Κόσμου και από τα Χα-
νιά ταξιδεύουν σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα στην περιοχή, εγκαινιάζο-
ντας άμεσα μια «γέφυρα ανθρωπιάς 
ΧΑΝΙΑ-ΚΑΜΠΑΛΑ». 

Η λειτουργία του Πολυιατρείου Χα-
νίων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθ-
μούς. Από την αρχή του έτους μέ-
χρι σήμερα, οι επισκέψεις ασθενών 
έχουν φτάσει τον αριθμό των 800 
συνολικά.

Κατά την διάρκεια του τριμήνου (με 
εξαίρεση το μήνα Αύγουστο που το 
πολυϊατρείο παρέμεινε κλειστό λό-
γω καλοκαιριού) 445 ασθενείς δέ-
χτηκαν τις υπηρεσίες του πολυϊα-
τρείου, εκ των οποίων τα 206 ήταν 
παιδιά, δόθηκαν 55 πιστοποιητικά 
υγείας για το σχολείο και πραγματο-
ποιήθηκαν 116 εμβολιασμοί.
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Αθήνα
Οι καλοκαιρινοί μήνες στους Για-
τρούς του Κόσμου δεν θύμιζαν κα-
θόλου ρυθμούς διακοπών και χαλά-
ρωσης. Φεστιβάλ, αποστολές και μια 
μεγάλη Συνέντευξη Τύπου βρέθη-
καν στην καλοκαιρινή agenda μας. 

Πιο συγκεκριμένα, στις 3, 4 και 5 
Ιουλίου διεξάχθηκε το 14ο Αντιρα-
τσιστικό φεστιβάλ με βασικό μή-
νυμα «και τώρα ένα σύνθημα που 
όλους μας ενώνει…οι μετανάστρι-
ες και οι μετανάστες δεν είναι μό-
νοι».Οι ΓτΚ συμμετείχαν, όπως κά-
θε χρόνο, στο Φεστιβάλ που πλέον 
έχει εξελιχθεί σε θεσμό και τόπο 
συνάντησης όλων των Οργανώσε-
ων αλλά και των πολιτών  που θε-
ωρούν ότι ο ρατσισμός δεν πλήττει 
μόνο αυτούς που τον υφίστανται, 
αλλά και όσους τον ανέχονται. Φέ-
τος το Φεστιβάλ διοργανώθηκε στο 
πάρκο Αγίας Ειρήνης στο Ρέντη από 
το Συντονιστικό Μεταναστευτικών, 
Προσφυγικών και Αντιρατσιστικών 
Οργανώσεων.

Στις 7 Ιουλίου πραγματοποιήθη-
κε η τακτική συνάντηση εθελοντών 
με μεγάλη συμμετοχή. Όπως κάθε 
πρώτη Τρίτη του μήνα… έτσι και 
στις 7 του Ιουλίου οι ΓτΚ υποδέ-
χτηκαν τους εθελοντές, καλωσόρι-

σαν το καλοκαίρι και συζήτησαν για 
το χειμώνα που πέρασε.

Στις 24 Ιουλίου οι Γιατροί του Κό-
σμου παρουσίασαν στη Ρόδο την 
Έκθεση Εικαστικής Δημιουργί-
ας με τίτλο «Βιώσιμες μαρτυρίες» 
με τη δουλειά της  φωτογράφου 
Χριστιάνας Πετουσάκη. Η έκθεση 
πραγματεύεται θέματα κοινωνικού 
ρατσισμού και των ανθρώπινων δι-
καιώματων και πραγματοποιήθηκε 
με την υποστήριξη των Γιατρών του 
Κόσμου Ελλάδας και υπό την αιγίδα 
της Νομαρχίας Δωδεκανήσου.

Στις 25 Ιουλίου εστάλει το πρώ-
το φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας 
στην Ουγκάντα. Οι Γιατροί του Κό-
σμου τηρώντας τις δεσμεύσεις τους, 
απέστειλαν το Σάββατο 25 Ιουλί-
ου 2009, το πρώτο φορτίο ανθρω-
πιστικής βοήθειας στην Ουγκάντα, 
στο Κέντρο προστασίας εγκαταλειμ-
μένων παιδιών του χωριού Mόντε, 
που βρίσκεται 200 χλμ. Βόρεια της 
Καμπάλα.

Στις 3, 4 και 5 Αυγούστου πραγμα-
τοποιήθηκε αποστολή στα Γρεβενά 
(Μεσολούρι) από μια ομάδα εθε-
λοντών αποτελούμενη από 1 καρδι-
ολόγο, 1 νοσηλεύτρια και 3 διοικη-
τικούς. Η συγκεκριμένη επίσκεψη 
είχε ως στόχο την παροχή πρωτο-
βάθμιας ιατρικής περίθαλψης και 
προληπτικής αγωγής υγείας.

Στις 9 και 10 Αυγούστου πραγμα-
τοποιήθηκε αποστολή στη Ζαχάρω 
(Ξηροχώρι), όπου μια ομάδα εθε-
λοντών αποτελούμενη από 1 καρδι-
ολόγο, 1 παθολόγο, 1 νοσηλεύτρια 
και 3 διοικητικούς επισκέφτηκε την 
περιοχή με στόχο την παροχή πρω-
τοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και 

προληπτικής αγωγής υγείας (πραγ-
ματοποιήθηκαν ιατρικές εξετάσεις, 
καρδιογραφήματα και τεστ Παπανι-
κολάου, κ.α.).

Στις 20 Αυγούστου οι Γιατροί του 
Κόσμου επισκέφθηκαν τον κρα-
τούμενο (προφυλάκιση) και απερ-
γό πείνας Θεόδωρο Ηλιόπουλο στο 
Νοσοκομείο των Φυλακών Κορυ-
δαλλού. Η αντιπροσωπεία μίλησε 
με τον ασθενή, τον εξέτασε και έλαβε 
γνώση των εκθέσεων και των εργα-
στηριακών εξετάσεων των γιατρών 
του Νοσοκομείου Φυλακών Κορυ-
δαλλού και των εξωτερικών θεραπό-
ντων ιατρών. 

Στις 24 Σεπτεμβρίου οι Γιατροί του 
Κόσμου ολοκλήρωσαν με επιτυχία 
την Συνέντευξη Τύπου παρουσιάζο-
ντας τα αποτελέσματα της Δεύτερης 
Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Παρατη-
ρητηρίου των Γιατρών του Κόσμου με 
θέμα την ιατρική περίθαλψη των μετα-
ναστών χωρίς έγγραφα παραμονής.

Στις 26-29 Σεπτεμβρίου η κινητή 
μονάδα των Γιατρών του Κόσμου 
«ΛΗΤΩ» επισκέφθηκε τα Ψαρά. 
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των 
επισκέψεων της κινητής Παιδοοδο-
ντιατρικής Μονάδας στα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου, η ιατρική ομά-
δα βρέθηκε στην περιοχή για να εξε-
τάσει παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο 
και το Γυμνάσιο του νησιού. 

Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, τα 
παιδιά του ξενώνα των Γιατρών του 
Κόσμου φιλοξενήθηκαν στις παι-
δικές κατασκηνώσεις «Χαρούμενα 
παιδιά Χαρούμενα νιάτα» και Δή-
μου Αθηναίων.
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Γ
ια ένα χρόνο, από τον 
Οκτώβριο του 2008, πα-
ρατηρώ αυτή την κλειστή 
κοινωνία των προσφύ-
γων. Ταυτόχρονα πα-
ρατηρώ την πόλη μου, 

την απουσία της από τα μεγάλα και 
σημαντικά θέματα, την αδυναμία 
της να αντιμετωπίσει την κρίση, το 
ρατσισμό της και πολλές φορές την 
υποκρισία της. Τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης μιλάνε για γκέτο προ-
σφύγων και μεταναστών στο κέντρο 
της Αθήνας, η αστυνομία μιλάει 
για επιχειρήσεις «σκούπα» για να 
αδειάσει επιτέλους η πόλη μας και 
οι πολιτικοί μιλάνε για προγράμ-

ματα σχετικά με τη μετανάστευση. 

Κανείς δε θέλει να δει τα πράγματα 

κατάματα. Όλοι φοβούνται και όλοι 

απέχουν. Οι δηλώσεις δε φτάνουν, 

πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει και 

να αναλάβει δράση. 

Πριν μια εβδομάδα, επισκέφθηκα 

τη Fariba στο σπίτι της στην Λεω-

φόρο Κηφισίας. Ζει εκεί μαζί με 
τον άνδρα της και το νεογέννητο 
παιδί τους. Η Fariba είναι μια κο-
πέλα, 30 ετών, από το Ιράν. Ήρθε 
στην Ελλάδα πριν ένα χρόνο με τον 
άντρα της. Όταν την είδα στο Πολυ-
ϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου, 
ξέχασα την ιδιότητα μου ως κοι-
νωνικής λειτουργού, κατάργησα τα 
όρια και βάλθηκα να τη βοηθήσω. 
Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. 
Μου είπε, ότι χρειάζεται τη βοήθειά 
μου και ότι πρέπει να μπω στη θέση 
της για να νιώσω πως ζει αυτή τη 
στιγμή. Και εγώ μπήκα... Έμενε σε 
ένα ξενοδοχείο μαζί με 10 άτομα. 
Είχε δικό της δωμάτιο με τον άνδρα 
της, αλλά η τουαλέτα ήταν κοινή για 
όλους. «Μόλις μπαίνω στην τουαλέ-
τα, η μυρωδιά μου φέρνει αηδία και 
έχω τάση για εμετό. Το σώμα μου με 
πονάει και οι κοριοί κοιμούνται μαζί 
μας κάθε βράδυ. Οι συνθήκες είναι 
απαίσιες. Ντρέπομαι... Αν στο Ιράν 
δε γνώριζαν την ύπαρξη μου, εδώ 
δεν ξέρει κανείς πως πεθαίνω κάθε 
νύχτα. Κάνε κάτι να με σώσεις... Τα 
χρήματα δε μου φτάνουν και κάθε 
βράδυ για το ξενοδοχείο δίνουμε 10 
ευρώ. Σήμερα είναι τα τελευταία μας 
χρήματα. Από αύριο;». Λίγο αργό-
τερα, ο γυναικολόγος των Γιατρών 
του Κόσμου της ανακοίνωσε πως 
είναι έγκυος. Απελπίστηκα… Έγκυ-

ος, χωρίς στέγη, χωρίς χρήματα και 
χωρίς χαρτιά... Έπρεπε να το πιάσω 
από την αρχή... Την ίδια ημέρα της 
έδωσα ένα παραπεμπτικό για τη Δι-
εύθυνση Αλλοδαπών για να κάνει 
αίτηση ασύλου μαζί με τον άνδρα 
της... Οι ροζ κάρτες δόθηκαν την 
ίδια ημέρα. Μίλησα με έναν Ξενώ-
να για να στεγαστεί και η απάντηση 
ήταν θετική. Την ίδια ημέρα έγιναν 
οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για 
να γίνει η εισαγωγή τους στον Ξενώ-
να. Την επομένη της έκλεισα ραντε-
βού για να ξεκινήσει να παρακολου-
θείται σε Δημόσιο Νοσοκομείο κατά 
τη διάρκεια της κύησής της. Όλα πή-
γαν “ρολόι”... Την ίδια εβδομάδα, η 
Fariba με επισκέφθηκε στο γραφείο 
μου και σε τίποτα δεν έμοιαζε με 
εκείνο το απελπισμένο κορίτσι που 
είχα αντικρύσει πριν μερικές ημέ-
ρες. Κάθε φορά που την κοιτούσα 
στα μάτια, συνειδητοποιούσα όλο 
και περισσότερο πόσο περήφανος 
άνθρωπος ήταν και πόσο η ζωή της 
και η τύχη της άλλαξε μέσα σε μερι-
κές ημέρες. Η εγκυμοσύνη της προ-
χωρούσε ομαλά και η ζωή της στον 
Ξενώνα ήταν όμορφη. Μου ζήτησε 
να την επισκεφθώ μια ημέρα, όπως 
και έγινε. Πήγα στον Ξενώνα και τη 
βρήκα με το σύζυγο της στο δωμάτιό 
τους να πίνουν καφέ. Αμέσως μου 
έφτιαξε και εμένα και αρχίσαμε να 

Πρόσφυγας είναι αυτός που δεν είχε άλλη επιλογή παρά να 
φύγει από την πατρίδα του. Σύμφωνα με τη Συνθήκη του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες (Σύμβαση της Γενεύης 1951), ο πρόσφυ-
γας είναι κάποιος που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του, 
κινδυνεύει πραγματικά να υποστεί παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του στη χώρα του εξαιτίας της ταυτότητάς του ή των 
πεποιθήσεών του και δεν μπορεί ή δε θέλει να επιστρέψει, επει-
δή η κυβέρνησή του δεν μπορεί ή δε θέλει να τον προστατέψει. 
Για το λόγο αυτό δικαιούται προστασία από μια εξαναγκαστική 
επιστροφή στη χώρα καταγωγής του (αρχή της μη επαναπροώ-
θησης), από δίωξη για παράνομη είσοδο ή για έγγραφα ταυτότη-
τας και ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως και πρόσβαση σε μια μακρο-
πρόθεσμη λύση. Αυτή μπορεί να είναι η ενσωμάτωση στη χώρα 
που του παρέχει άσυλο, η επανεγκατάσταση σε μια άλλη χώρα ή 
ο εθελούσιος επαναπατρισμός στη χώρα καταγωγής του, εφόσον 
αυτή γίνεται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. 

Νάνσυ Ρετινιώτη 
Κοινωνική Λειτουργός

Ξεφυλλίζοντας τη ζωή της
Αφιερωμένο στη φίλη μου Fariba
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μιλάμε για τη ζωή τους στο Ιράν. 
Η Fariba μιλάει πολύ καλά αγγλι-
κά, αλλά ο άντρας της μιλάει μόνο 
Περσικά(φαρσί). Μου μίλησαν για 
τη χώρα τους με ζωγραφισμένη τη 
θλίψη στα μάτια τους. Μου είπαν, 
ότι πρέπει να είσαι “πρόβατο” για 
να ζήσεις στο Ιράν. Η Fariba, εμ-
φανώς συγκινημένη, μου είπε: «Ο 
άντρας μου ήταν πιο τυχέρος στο 
Ιράν, γιατί είναι άντρας. Για τις γυ-
ναίκες το Ιράν είναι κολαστήριο. 
Τιμωρούνται με το παραμικρό. 
Οποιονδήποτε κανόνα κι αν παρα-
βεί μια γυναίκα η τιμωρία που την 
περιμένει είναι απάνθρωπη. Η βία 
και η σκληρότητα είναι ίδια απένα-
ντι σε όλες τις γυναίκες, δεν κάνει δι-
άκριση τάξεων, δεν έχει σημασία αν 
μια γυναίκα είναι μορφωμένη ή όχι, 
γιατί έτσι είναι ο νόμος. Δεν κάνουν 
διάκριση σε Ιρανές ή ξένες, σε μου-
σουλμάνες ή μη, σε εκείνες που ανή-
κουν σε υψηλά ή χαμηλά κοινωνικά 
στρώματα. Οποιαδήποτε γυναίκα 
έρθει στο Ιράν ακόμη και αν δεν εί-
ναι ιρανή και μουσουλμάνα οφείλει 
να υπακούει στο νόμο, γιατί είναι 
ο νόμος. Και μιλάμε για ένα νόμο, 
που είναι εναντίον της γυναίκας ως 
γυναίκας, επειδή είναι γυναίκα. 
Φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις 
-ειδικά σε κάποιες οικογένειες με 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο, όπου 

οι γυναίκες έχουν κάποιο λόγο στις 
αποφάσεις για την οικογένεια- αλλά 
σε γενικές γραμμές πρέπει να υπα-
κούουν στους άντρες τους και υπο-
χρεώνονται να κάνουν ό,τι θέλουν 
εκείνοι. Δεν έχουν δικαίωμα διαζυ-
γίου και για να το πάρουν αντιμε-
τωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες, 
αντίθετα με τους άντρες που έχουν 
κάθε δικαίωμα και στο θέμα αυτό. 
Ο ρόλος των γυναικών είναι, με μια 
κουβέντα, να μεγαλώνουν τα παιδιά 
τους και να υπακούουν τους άντρες 
τους. Οφείλουν να ζητούν άδεια για 
να κάνουν οτιδήποτε. Σύμφωνα με 
το νόμο, αν μια γυναίκα θέλει να 
παραστεί στην κηδεία του πατέρα 
της δεν μπορεί να πάει, αν δεν πά-
ρει την άδεια του άντρα της. Τέτοιο 
είναι το μέγεθος της μισογυνίας στο 
Ιράν. Το Ισλάμ, όμως, δε λέει πως 
μια γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να 
κάνει κάτι χωρίς την άδεια του άντρα 
της… Διέφερα πολύ από τις Ιρανές 
γυναίκες, αν και αγαπώ το Ιράν. 
Είναι πανέμορφη χώρα. Τα βράδια 
φέρνω στο μυαλό μου την Τεχεράνη, 
τους δρόμους που περπάτησα σαν 
παιδί, τις βόλτες με τους γονείς μου 
και τα αδέλφια μου. Μου λείπει η 
οικογένειά μου και το Ιράν... Αλλά 
αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες, αν δεν 
αλλάξουν τα πράγματα, οι ιδέες αυ-
τές, δε θέλω να επιστρέψω». 

Εντυπωσιάστηκα με τις ιδέες τόσο 
της Fariba όσο και του συζύγου της. 
Μετά από λίγη ώρα τους άφησα να 
ξεκουραστούν και έφυγα από τον 
Ξενωνά. Η επικοινωνία μας ήταν συ-
χνή και τους επισκεπτόμουν τακτικά. 
Τον Ιούνιο η Fariba γέννησε το κο-
ριτσάκι της. Ήταν τρισευτυχισμένη. 
Πήγα στο Νοσοκομείο και την είδα. 
Όταν βγήκε πήγα στο Ξενώνα να δω 
τη μικρή. Της είχα πάρει φορμάκια 
και η Fariba ήταν πολύ χαρούμενη. 
Βγάλαμε φωτογραφίες με το μωρό 
και συζητήσαμε για αρκετή ώρα. 
Η Fariba μου ζήτησε να γίνω νονά 
της μικρής Μελίνας. Δεν το σκέφτη-
κα λεπτό. Η μικρή με κοίταξε και 
μου χαμογέλασε, της χαμογέλασα 
και εγώ. Όλα κυλούσαν όμορφα... 
Μια μέρα η Fariba μου τηλεφώ-
νησε και μου είπε ότι ο άνδρας της 
βρήκε δουλειά σε ένα κατάστημα με 

περσικά χαλιά, που το είχε ένας συ-
μπατριώτης τους. Ο εργοδότης τους 
παραχώρησε και ένα μεγάλο χώρο 
που είναι το γραφείο του άντρα της 
και μπορούν να μένουν κιόλας εκεί. 
Πήγα αμέσως να δω το καινούργιο 
τους “σπίτι”... Ήταν ευχαριστημένοι 
και η Μελίνα είχε μεγαλώσει αρκε-
τά. Το σπίτι ήταν όμορφο.... Υπήρ-
χε ένα μεγάλο επιβλητικό γραφείο, 
που ήταν το γραφείο του συζύγου 
της με δυο μεγάλες δερμάτινες πο-
λυθρόνες. Απέναντι από το γραφείο 
ήταν η κουζίνα, δίπλα στην κουζίνα 
ήταν το δωμάτιο τους με την κούνια 
της μικρής και το μπάνιο τους. Το 
σπίτι ήταν ψηλοτάβανο και από το 
ταβάνι κρεμόντουσαν 2 μεγαλοπρε-
πή ξύλινα φωτιστικά που μέσα είχαν 
λευκά κεριά. Το σπίτι ήταν φωτεινό 
και συμμαζεμένο. Η Fariba είχε 
μαγειρέψει ρύζι με κάρυ και φά-
γαμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή την 
ώρα του φαγητού με κοίταξε και μου 
είπε: «Είσαι περήφανη για μένα;» 
Δεν ξέρω γιατί είχε ανάγκη να επι-
βεβαιώσω τη δύναμη που έκρυβε 
μέσα της και την επιτυχία της... Της 
απάντησα ότι είμαι πολύ τυχερή που 
τη γνώρισα... Με τη Fariba είμα-
στε φίλες... Θα την έχω πάντα στο 

νου μου. Τη συμβουλεύω και με 
συμβουλεύει. Θέλω το καλύτερο 
για εκείνη, τον άνδρα της αλλά και 
τη Μελίνα. Θα με μάθει φαρσί και 
θα τη μάθω ελληνικά. Από το Νο-
έμβριο θα ξεκινήσουμε τα μαθήμα-
τα στο σπίτι της. Της υποσχέθηκα να 
την ξεναγήσω στην Αθήνα και να τις 
μιλήσω για την ιστορία του τόπου 
μας και εκείνη μου υποσχέθηκε μια 
μέρα να πάμε μαζί στο Ιράν, να μου 
δείξει το χωριό της και να με γνωρί-
σει στους δικούς της. Αφού όλα τα 
καταφέραμε μαζί, ίσως μια μέρα να 
μπορέσουμε να κάνουμε τις υποσχέ-
σεις μας πράξη. Υπάρχει, όμως, και 
άλλη μια υπόσχεση που έχει δώσει η 
ίδια στον ευατό της: να πάρει κάποτε 
άσυλο στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή 
η Fariba, ο άντρας της και η μικρή 
Μελίνα έχουν ροζ κάρτες, δηλα-
δή είναι αιτούντες άσυλο. Κάθε έξι 
μήνες, περιμένουν στην ουρά στην 
Πέτρου Ράλλη να ανανεώσουν τα 
δελτία τους... Κάποια στιγμή μπο-
ρεί η αίτηση ασύλου τους να απορ-
ριφθεί... Η ιδέα αυτή την τρομάζει 
κάθε μέρα. Θα μπορέσει άραγε να 
κάνει την υπόσχεση αυτή που έδωσε 
στον εαυτό της πράξη; Είναι άραγε 
στο χέρι της;                                   n
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Ε
ίναι γεγονός, πως ό, τι 
κάνει με τη θέλησή του ο 
άνθρωπος έχει πολύ με-
γαλύτερη άξια από αυτό 
που του επιβάλλεται και 
είναι υποχρεωμένος να 

το κάνει! Η ενασχόληση μου με τις 
δραστηριότητες των ΓτΚ την τελευταία 
χρονιά μου έδωσε τη δυνατότητα να 
συντελέσω ενεργητικά πλέον στην ποι-
ότητα ζωής των ανθρώπων και ιδιαί-
τερα των παιδιών όλου του κόσμου.

Σταθμός –ορόσημο, σ’ αυτήν την εθε-
λοντική μου δράση ήταν η αποστολή 
μου στην Ουγκάντα, μετά από ειδική 
εκπαίδευση που είχα από την ομάδα 
των ΓτΚ. Ο κύριος σκοπός της απο-
στολής ήταν τριπλός. Πρώτα, εκπαί-
δευση των μαθητών σε πρώτες βοή-
θειες και ενημέρωση των εφήβων για 
τις διάφορες μεταδοτικές αρρώστιες 
(ΑΙDS, μαλάρια, διφθερίτιδα, μη-
νιγγίτιδα κ.α.). Έπειτα, ομιλία στους 
κατοίκους των χωριών Μοnde και 
Swambe για τους απαραίτητους εμβο-
λιασμούς που πρέπει να γίνονται και 
τέλος, να δοθούν οι κατάλληλες συμ-
βουλές για μια σωστή ατομική υγιει-
νή φροντίδα, οι οδηγίες και τα μέτρα 
πρόληψης που πρέπει να ληφθούν 
για τον καθαρισμό του νερού, των 
τροφών και την εξυγίανση του σχεδόν 
ανύπαρκτου αποχετευτικού συστήμα-

Αν δεν βοηθήσω εγώ,
Αν δεν βοηθήσεις εσύ,
Αν δεν βοηθήσουμε εμείς.
Ποιος τότε θα γίνει φως, να 
μεταλαμπαδεύσει μια σπίθα 
ελπίδας και συμπόνιας, για 
να φωτίσει το κόσμο;

(ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ)

τος. Οι δυο μικρές κοινωνίες δέχτη-
καν τις πληροφορίες σαν «μάννα» εξ 
ουρανού ανταποδίδοντας με ένα μονα-
δικό «βλέμμα» ευγνωμοσύνης που θα 
μου μείνει αξέχαστο! Αυτά τα χωριά 
δεν είχαν ούτε ρεύμα, ούτε νερό! Τα 
παιδιά καθημερινά, ολομόναχα, διέ-
νυαν μια διαδρομή τεσσάρων χιλιομέ-
τρων -τα περισσότερα ξυπόλυτα- μέσα 
στο αχανές δάσος για να φτάσουν στο 
σχολείο τους, κρατώντας ένα πλαστικό 
κύπελλο στο χέρι…

 Η χαρακτηριστική πινακίδα έξω και 
από τα δύο σχολεία, σηματοδοτού-
σε τον σκοπό και τον στόχο αυτών 
των παιδιών. «NO STRUGGLE, 
NO GAIN» (Χωρίς αγώνα και προ-
σπάθεια, δεν υπάρχει όφελος). Με 
αυτό, λοιπόν, το κοινό σύνθημα όλα 
τα παιδιά έρχονταν κάθε μέρα στο 
σχολείο τους, στο φάρο τους που 
έστελνε καθημερινά σήματα ελπί-
δας-γνώσης για το αβέβαιο μέλλον 
τους. Θέλοντας να τους τονίσω πόσο 
σημαντική είναι η υγεία για τον άν-
θρωπο και κατά συνέπεια, τα μέ-
τρα πρόληψης για να έχουμε υγεία, 
ξεκίνησα την παρουσίαση με την 
απλή ερώτηση: Τι νομίζετε ότι έχει 
μεγαλύτερη άξια για τον άνθρωπο; 
Η απάντηση ενός δεκατετράχρονου 
ήταν μονολεκτική και εντυπωσιακή! 
«Η ΜΟΡΦΩΣΗ», είπε. Επικράτησε 
απόλυτη ησυχία, μετά όμως συνέχι-
σε: «Γιατί χωρίς αυτή, δε θα μπορώ 
να ενημερώνομαι σωστά για να είμαι 
υγιής και να ενεργώ ανάλογα για να 
αλλάξω τη ζωή μου». Ελπίζω και 
εσείς αυτή τη στιγμή, που διαβάζε-
τε αυτές τις λέξεις να πήρατε το δικό 
σας μήνυμα. Τα παιδιά δεν πεινού-
σαν πλέον λόγω έλλειψης τροφής, δε 
διψούσαν για νερό -γιατί αυτά πλέον 
είχαν γίνει η καθημερινότητα τους, ο 
τρόπος ζωής τους και είχαν συνηθί-
σει να προσπαθούν να επιβιώνουν 
με αυτές τις ελλείψεις. Αγωνιούσαν, 
όμως, και διψούσαν για μόρφωση, 
για πνευματική τροφή που μόνο στο 
σχολείο τους μπορούσαν να βρουν, 
γι’ αυτό παρά τους κινδύνους και τις 
δυσκολίες συνέχιζαν να περπατούν 
τρεις ώρες καθημερινά...

 Η απουσία ρεύματος και οι άθλι-
ες συνθήκες, που επικρατούσαν στα 
σχολεία, από την αρχή μας δυσκό-
λευαν στον τρόπο προσέγγισης της 
εκπαίδευσης των πρώτων βοηθειών 
και της ενημέρωσης για πρόληψη. 
Έτσι, η αντιμετώπιση του μαθήμα-

τος έγινε με έναν ασυνήθιστο και 
βιωματικό τρόπο. Αφού ετοιμά-
σαμε διάφορες αφίσες με όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για κάθε 
περίπτωση, προσεγγίσαμε την εκ-
παίδευση των παιδιών με τη μέθοδο 
«ΠΕΣ –ΔΕΙΞΕ-ΚΑΝΕ» και έτσι 
τους δώσαμε την ευκαιρία όχι μόνο 
να ακούσουν απλά τα πρωτόγνω-
ρα αυτά θέματα, αλλά επίσης να τα 
αφομοιώσουν καλύτερα, εφαρμό-
ζοντάς τα. Επίσης, στην προσπάθεια 
να ενεργοποιήσουμε τη δυναμική 
και την αυτοπεποίθηση τους ορ-
γανώσαμε ένα μικρό διαγωνισμό 
λόγου – αντίλογου, όπου είχαν την 
δυνατότητα να συμμετέχουν όλα τα 
παιδιά από 5 έως 17 χρόνων. Βά-
σει, λοιπόν, των όσων άκουσαν και 
κατανόησαν, έλεγε το καθένα τη 
γνώμη του, τα υπέρ και τα κατά, τα 
«πρέπει» και «δεν πρέπει» των κι-
νήσεων που χρειάζονται να γίνουν 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για 
να προσφέρουν άμεση βοήθεια. Με 
αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν όλα 
στο εξής -από το μικρότερο έως το 
μεγαλύτερο- να βοηθήσουν τα αδέλ-
φια τους, την πιθανή οικογένεια, 
τους φίλους και τους συγχωριανούς 
τους σε περίπτωση ανάγκης, γνωρί-
ζοντας επιπλέον πότε θα πρέπει να 
ζητάνε αμέσως ιατρική βοήθεια και 
να μην παρεμβαίνουν.

 Αυτά τα παιδιά παρ’ όλο τον καθη-
μερινό αγώνα για επιβίωση–κέρδος, 
αντιμετωπίζουν τη ζωή πάντα με χα-
μόγελο. Γιατί αν δεν της χαμογελάσουν 
πρώτα αυτά, κρατώντας την ελπίδα για 
ένα καλύτερο αύριο ζωντανή, ποιος 
άραγε θα φροντίσει για εκείνα;

 Παιδιά της γενιάς μου, άνθρωποι 
της προηγούμενης γενιάς, μπορεί η 

Αποστολή στην Ουγκάντα
>ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΓτΚ

Βασίλης Τσιάνος 
μαθητής ΙΒ 2 της σχολής Μωραΐτη

εποχή μας να διέρχεται από μεγάλη 
οικονομική κρίση, αλλά δεν θέλω να 
πιστέψω ότι έχει επέλθει συγχρόνως 
και κρίση ανθρωπιάς. Η εμπειρία 
μου στην Ουγκάντα με έκανε να συ-
νειδητοποιήσω, ότι πράγματι ο εθε-
λοντισμός δίνει ουσιαστικό νόημα, 
σκοπό και πληρότητα στη ζωή των 
ανθρώπων. Είναι μια στάση ζωής 
που σου δίνει τη δυνατότητα να ωρι-
μάσεις κοινωνικά και πολιτικά, να 
διαμορφώσεις ήθος και να διοχε-
τεύσεις τις δημιουργικές σου δυνά-
μεις για το κοινό καλό. Η αδιαφορία 
και η παθητικότητα αναφορικά με τα 
προβλήματα των καιρών μας, ιδιαί-
τερα στο τρίτο κόσμο, αποτελούν μια 
επικίνδυνη και ανήθικη στάση ζωής 
για τον Άνθρωπο του Σήμερα.

Ας ενστερνιστούμε την άποψη του 
Ν. Καζαντζάκη «Αν δε σωθεί η γης, 
εγώ θα φταίω» και ας κάνουμε όλοι 
κάτι για τα παιδιά των χωριών του 
Μonde και του Swambe. O καθέ-
νας ό, τι μπορεί. Για να μπορέσουν 
και αυτά τα παιδιά απλά να ζήσουν 
και να αποτελέσουν και αυτά ένα 
κομμάτι του μέλλοντος της ανθρω-
πότητας! 

Ευχαριστώ θερμά τους ΓτΚ για την 
καθοδήγηση και την εμπιστοσύνη, 
που μου έδειξαν για αυτήν την απο-
στολή. Τον Φοίβο Βίκτωρα Τσιάνο 
για τη συνεργασία του στην οργάνω-
ση και την παρουσίαση της ενημέ-
ρωσης στα σχολεία. Και πιο πολύ, 
ευχαριστώ, τον Πατέρα Αντώνιο και 
τα παιδιά των χωριών του Monde 
και Swambe που με τη ζεστασιά τους 
έκαναν την αποστολή μου ανεπανά-
ληπτη εμπειρία και μάθημα ζωής! n





Ένα ασφαλές καταφύγιο 
στο κέντρο της Αφρικής
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Α
πό το Αφγανιστάν 
ως την Κολομβία και 
από τη Λιβερία ως 
την Αϊτή εκατομμύ-
ρια είναι όσοι κα-
ταστράφηκαν, όταν 

αντίπαλες ιδεολογίες, εξουσίες ή 
συμφέροντα διασταύρωσαν πάνω 
από τις ζωές τους τα πυρά τους. Τί 
τους απομένει, όταν ζουν συχνά με 
τη βεβαιότητα πως η γεωγραφική 
τους θέση και η ιστορία όρισαν πως 
γι’ αυτούς ο πόλεμος είναι δυνατός 
και η ειρήνη ανέφικτη; Άλλοτε η πα-
ραίτηση: να αφεθούν στη μοίρα τους 
ελπίζοντας στην αρωγή των ανθρω-
πιστικών οργανώσεων. Κι άλλοτε η 
απελπισμένη έξοδος από τη χώρα 
τους. Να γίνουν πρόσφυγες, παρά-
νομοι μετανάστες σε χώρες «ασφα-
λείς», που όμως συχνά είναι αυτές 
που κρύβονται πίσω από το δράμα 
τους. Για να ανέβουν ένα «μεγάλο» 
σκαλοπάτι: από θύματα πολέμου να 
γίνονται θύματα κάθε είδους εκμε-
τάλλευσης.

Οι Γιατροί του Κόσμου δημιουρ-
γούν την πρώτη τους Αποστολή Ια-
τρείο στην Ουγκάντα στο μικρό χω-
ριό Μόντε. Το ανακαλύψαμε πριν 8 
μήνες μέσα από τα μάτια του παπα-
Αντώνη Μουτουάμπε όταν πρωτο-
ήρθε στα γραφεία των ΓτΚ και με 
φώναξε ο Νικήτας: έλα να δεις τι 
μπορείς να κάνεις στην Αφρική...

Στην πρώτη μας αποστολή στην Ου-
γκάντα, σε μια γενική παιδιατρική 
πτέρυγα, συγκλονίστηκα όταν είδα 
πόσο πιο βαριά άρρωστα είναι εδώ 
τα παιδιά. Ήμουν συνηθισμένος στο 
να μπορείς εύκολα να βοηθήσεις 
τα παιδιά να ξεπεράσουν μια κρίση 
διάρροιας, αλλά στην Ουγκάντα οι 
γιατροί παλεύουν να τα κρατήσουν 
ζωντανά.

Τα πολύ μεγάλα ποσοστά θνησι-
μότητας, η απουσία ιατρικής περί-
θαλψης και ο αποκλεισμός από την 
ιατρική φροντίδα της πλειοψηφίας 
των ασθενών -παρόλο που η ειρήνη 
έχει αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο 

μέρος της Ουγκάντα, η κατάσταση 
υγείας των κατοίκων της χώρας πα-
ραμένει προβληματική.

Για πάνω από 20 χρόνια οι άνθρω-
ποι, κυρίως στη βόρεια Ουγκάντα, 
έπεφταν θύματα μιας απάνθρωπης 
σύγκρουσης με συνέπειες που είναι 
σχεδόν άγνωστες στον έξω κόσμο. 
Πάνω από 1,6 εκατομμύρια άνθρω-
ποι -το 80% του συνολικού πληθυ-
σμού της βόρειας Ουγκάντα- έχουν 
εκτοπιστεί και ζουν κάτω από άθλιες 
συνθήκες. Μέχρι πολύ πρόσφατα οι 
άμαχοι δέχονταν επιθέσεις και σκοτώ-
νονταν από τον Αντιστασιακό Στρατό 
του Κυρίου (LRA) στα χωριά τους, 
καθώς και στους καταυλισμούς όπου 
είχαν αναζητήσει καταφύγιο. Οι κα-
ταυλισμοί αυτοί ακόμα και σήμερα 
είναι ένα από τα πιο ζωντανά παρα-
δείγματα της βίας, που εξακολουθεί 
πολλές φορές να πλήττει την περιοχή.

Ο LRA έχει απαγάγει δεκάδες χι-
λιάδες παιδιά και τα αναγκάζει να 
συμμετέχουν σε μάχες και να γίνο-
νται σεξουαλικοί σκλάβοι, ένας φό-
βος που ανάγκαζε έως και 50.000 
παιδιά να συρρέουν κάθε νύχτα σε 
πόλεις ή κέντρα καταυλισμών σε 
ολόκληρο το βορρά, περπατώντας 
μερικές φορές έως και 10 χλμ., για 
να βρουν ένα ασφαλές μέρος να 
κοιμηθούν. Οι ειρηνευτικές προ-
τάσεις τόσο από τον LRA όσο και 
από την κυβέρνηση, δεν οδήγησαν 
σε εμφανή βελτίωση της κατάστασης 
των ανθρώπων που ζουν σε φρικτές 
συνθήκες και σε μόνιμο φόβο.

Η Ουγκάντα και πιο ειδικά το Μό-
ντε σε κάνεις να δεις, να σκεφθείς, 

Βασικός στόχος της  αποστολής μας 
είναι η υποστήριξη του συστήματος 
υγείας με έργα υποδομής (συντήρη-
ση και χρήση του κέντρου υγείας στο 
Μόντε, παροχή ιατρικού εξοπλισμού 
κλπ.) ούτως ώστε το επίπεδο των 
προσφερομένων υπηρεσιών υγείας 
να αναβαθμιστεί και να γίνει προσιτό 
σε ένα ευρύ κοινό.

Καθώς η χώρα μπαίνει στην φάση 
της ανάπτυξης, πιστεύουμε ότι η πιο 
σημαντική προσφορά προς τους δι-
καιούχους είναι η αναβάθμιση των 
δομών υγείας με έργα τα οποία 
θα παραμείνουν στην περιοχή και 
στη διάθεση των επωφελούμενων 
ομάδων. Με βάση τα μέχρι στιγμής 
πορίσματα της έρευνάς μας αναφο-
ρικά με τις ανάγκες των κατοίκων, 
τις δεσμεύσεις μας προς την τοπική 
κυβέρνηση αλλά και κυρίως την 
αναγκαιότητα στήριξης της τοπικής 
κοινωνίας, προκειμένου να κάνει 
ουσιαστικά βήματα προς την κατεύ-
θυνση της σταθερής ανάπτυξης, δη-
μιουργούμε.

Οι Γτκ ανέλαβαν από τον Αύγουστο, 
μετά τη παραχώρησή του, την  ανα-
βάθμιση, το εξοπλισμό και τη χρήση 
του Κέντρου Υγείας Μόντε, έκτασης 
600 μ2, που ήδη υπάρχει αλλά πα-
ράμενε ανεκμετάλλευτο. Το Κέντρο 
Υγείας έχει κατασκευάσει ο Έλληνας 
ιερέας Αντώνης Μουτουάμπε και 
με την υποστήριξη της χριστιανικής 
ιεραποστολής οι ΓτΚ  ανέλαβαν τον 
πλήρη εξοπλισμό του με τα κατάλ-
ληλα ιατρικά μηχανήματα, που θα 
παρέχουν τη δυνατότητα διαγνωστι-
κών εξετάσεων και θα επιτρέπουν 
τη θεραπευτική αντιμετώπιση όλων 
των περιστατικών. Στο Κέντρο Υγείας 
θα απασχολούνται μία μόνιμη νο-
σοκόμα και ένας επισκέπτης ιατρός, 
καθώς και εθελοντές ιατροί από την 
Ελλάδα, οι οποίοι θα συνεισφέρουν 
με τις γνώσεις τους και με την παροχή 
κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής 
αλλά και ενημέρωσης στην αναβάθ-
μιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και την εξύψωση της υγείας των 
κατοίκων. Άμεσοι δικαιούχοι είναι 
οι κάτοικοι του Μόντε, περίπου 900 
παιδιά, που ζουν στο οικοτροφείο 
ενώ έμμεσοι θεωρείται ο πληθυ-
σμός της περιοχής Luwaro, περίπου 
400.000 άτομα (από τον συνολικό 
επωφελούμενο πληθυσμό, το 50% 
είναι παιδιά κάτω των 14 ετών)

Μόντε / 
Αποστολή ΓτΚ

να μοιραστείς, να πολεμήσεις για την 
επόμενη μέρα. Τα άστεγα, αναλφά-
βητα παιδιά με τα κουρέλια και την 
πείνα γροθιά-μαχαιριά στο στομάχι 
τους, που αφυπνίζουν με σφοδρό-
τητα τα όποια υπολείμματα της ηθι-
κής μας υπόστασης: «κάντε κάτι για 
μας, κάντε κάτι για σας»!  Είναι τόσο 
αλληλοεξαρτημένες οι ζωές μας...

Αφήνω ένα κομμάτι της ψυχής μου 
δώρο σε αυτά τα παιδιά και φεύγο-
ντας, ελπίζω προσωρινά, κουρασμέ-
νος αλλά γαλήνιος, σκέφτομαι:  τέ-
τοια πείνα, αρρώστια και εξαθλίωση 
κι όμως τόσα χαμογελαστά μάτια... 

Ας κάνουμε κάτι, έστω τόσα δα, τώρα  n

Γιάννης 
Γιαννακόπουλος 
Φωτοειδησεογράφος
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Ο 
σιρόκος που φυσά-
ει σηκώνει σύννεφα 
άμμου που σου τρυ-
πάνε το δέρμα, μπαί-
νουν στα ρουθούνια 
και στα αυτιά, σου 

γεμίζουν το στόμα, τα ρούχα σου... 
Στους καταυλισμούς των Σαχραουί 
στη Δυτική Σαχάρα, ανάμεσα στο 
Μαρόκο, την Αλγερία και την Μαυ-
ριτανία, ξεχασμένοι από τη διεθνή 
κοινότητα και την πολιτισμένη αν-
θρωπότητα, οι πρόσφυγες ζουν το 
δικό τους δράμα. Πρόσφυγες στην 
ίδια τους τη γη εδώ και τριάντα πέ-
ντε κοντά χρόνια αγωνίζονται για το 
αυτονόητο: το δικό τους ανεξάρτητο 
κράτος στη γη των προγόνων τους.

Ένας άγνωστος πόλεμος
Στ’ αλήθεια, λίγοι σήμερα θυμούνται 
τους ηρωικούς αγώνες του μετώπου 
Πολισάριο για αυτοδιάθεση του 
λαού των Σαχραουί και εθνική ανε-
ξαρτησία. Η κατοχή του μεγαλύτερου 
μέρους της δυτικής Σαχάρας από τα 
στρατεύματα του Μαρόκου, η προ-
σφυγιά δεκάδων χιλιάδων  Σαχραουί 
στους καταυλισμούς που στήθηκαν 
στο φιλόξενο έδαφος της Αλγερίας, 
η υποκριτική στάση των μεγάλων 
δυνάμεων και η απραξία του ΟΗΕ 
συνθέτουν το ζοφερό παζλ μιας από 
τις τελευταίες ξεχασμένες κρίσεις του 
εικοστού πρώτου αιώνα. 

Παλιά Γαλλική και αργότερα Ισπα-
νική αποικία μέχρι το 1975, η Δυτι-
κή Σαχάρα περιήλθε μετά την απο-
χώρηση των Ισπανών και μέσα από 
επαίσχυντες συνθήκες στην κυριαρ-
χία του Μαρόκου και της Μαυριτα-
νίας. Και οι δύο χώρες επεδίωξαν 

να εκμεταλλευτούν την απέραντη 
αυτή έκταση που εκτείνεται από τις 
πλούσιες σε αλιεύματα ακτές του 
Ατλαντικού μέχρι το εσωτερικό της 
πλούσιας σε κοιτάσματα ερήμου. Η 
ανακήρυξη της Αραβικής Δημοκρα-
τίας της Δυτικής Σαχάρας (RASD) 
από το μέτωπο Πολισάριο και οι 
μάχες που ακολούθησαν δημιούρ-
γησαν κύματα προσφύγων που ζουν 
σήμερα στο έδαφος της Αλγερίας 
γύρω από την πόλη Τιντούφ, περι-
μένοντας την υλοποίηση της απόφα-
σης του ΟΗΕ για διοργάνωση δη-
μοψηφίσματος που θα τους χαρίσει 
την πολυπόθητη ανεξαρτησία.

Ένα άγνωστο τείχος του αίσχους
Το 1980 το Μαρόκο κατασκευάζει 
ένα τεράστιο φράγμα για να εμπο-
δίσει τη διέλευση των Σαχραουί από 
τα ελεύθερα εδάφη στο έδαφός του. 
Το φράγμα αυτό, που διασχίζει την 
έρημο από πάνω ως κάτω σε μήκος 
πάνω από δυο χιλιάδες χιλιόμετρα, 
χωρίζει στα δύο έναν περήφανο νο-
μαδικό λαό που έχει ζήσει προαιώ-
νια στα εδάφη αυτά.

Ο Κόσμος γνωρίζει τα τείχη του 
αίσχους που χωρίζουν ακόμα σή-
μερα τους λαούς στην Παλαιστίνη ή 
ακόμα στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, 
αλλά δεν ξέρει για το μεγαλύτερο 
ίσως ενεργό σήμερα τείχος του αί-
σχους που στιγματίζει τον πολιτι-
σμό μας: ένα πέπλο ένοχης σιωπής 
σκεπάζει την ξεχασμένη αυτή κρίση. 
Ένα πέπλο που φέρει, δυστυχώς, σε 
μεγάλο μέρος του λεκέδες της Ευ-
ρώπης και του ΟΗΕ...

Οι νάρκες σκοτώνουν άμαχους
Μόλις πριν λίγες ημέρες, σε μια δι-
αδήλωση των Σαχράουι και πολλών 
μελών οργανώσεων υποστήριξης 
μπροστά στο τείχος, μία «ξεχασμέ-
νη» νάρκη τραυμάτισε βαριά τρία 
άτομα. Η δυτική Σαχάρα εξακολου-
θεί να είναι μια από τις πιο βαριά 
ναρκοθετημένες περιοχές. Δεκά-
δες άμαχοι έχασαν τη ζωή τους ή 
έμειναν ανάπηροι στα ναρκοπέδια 
αυτά, και καθώς η άμμος σκεπάζει 
τα πάντα, ένας θανάσιμος και ύπου-
λος κίνδυνος κρέμεται πάνω από τις 
επόμενες γενιές...  

Βούλα Μανή
Μια υπέροχη γυναίκα, μια ακού-
ραστη εθελόντρια, μια αποφασι-
σμένη ακτιβίστρια, μια θερμή υπο-
στηρικτής  μας δεν υπάρχει πια. 
Η Βούλα Μανή μας άφησε στις 
αρχές του Αυγούστου μετά από 
μακριά και επώδυνη αρρώστια, 
την οποία ωστόσο πολέμησε με 
απαράμιλλο κουράγιο και καρτε-
ρικότητα.
Έφυγε σαν αγωνίστρια, τέτοια 
που ήταν σε όλη της τη ζωή: 
Τη θυμόμαστε κοντά στους Κούρ-
δους πρόσφυγες στον καταυλισμό 
στην Πεντέλη, τη θυμόμαστε να 
πρωτοστατεί στο συλλαλητήριο 
διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΕΗ, 
τη θυμόμαστε να διασκεδάζει με 
τα θεατρικά παραμύθια της και τα 
ξύλινα καράβια της τα παιδιά του 
Χαλανδρίου, του Περιστερίου 
και της Πεντέλης. 
Με τη βαθιά σοφία και τον ήπιο 
χαρακτήρα της, η Βούλα Μανή 
βρέθηκε πάντα στην πρώτη γραμ-
μή της συζήτησης των  θεωρη-
τικών προβλημάτων της Οργά-
νωσής μας. Δε διεκδίκησε ποτέ 
διοικητικές ή άλλες διακρίσεις. 
Ήταν, όμως, πάντα παρούσα 
κάθε φορά που χρειάστηκε να 
δηλώσει με παρρησία τη θέση 
της. Μια θέση ανυποχώρητα 
αγωνιστική ενάντια στην αδικία, 
στον εφησυχασμό, στην παραίτη-
ση ή στην τακτική της ανώδυνης 
φιλανθρωπίας.
Βούλα Μανή, μάνα Γιατρών του 
Κόσμου,
Καλό σου ταξίδι

Θ. Ρόζενμπεργκ 

Μια αποστολή αλλιώτικη από τις άλλες
Σήμερα, ανήμερα του Αϊ Γιώργη, έχει 
35 βαθμούς υπό σκιά στο χωριό... 
Και είναι μόνο η αρχή της Άνοι-
ξης. Το καλοκαίρι η θερμοκρασία 
σκαρφαλώνει στους 60 βαθμούς στη 
σκιά....Τα κολλύρια εξατμίζονται, τα 
υπόθετα λιώνουν, οι αλοιφές γίνονται 
λάδι, η ινσουλίνη και τα εμβόλια κα-
ταστρέφονται αμέσως... Στις συνθή-
κες αυτές, ο τακτικός εφοδιασμός των 
νοσοκομείων και των ιατρείων στους 
πέντε καταυλισμούς των προσφύγων 
είναι μία πραγματική πρόκληση.

Οι Γιατροί του Κόσμου είμαστε, εδώ 
και τέσσερα χρόνια, υπεύθυνοι για 
ολόκληρο το κύκλωμα προμήθειας, 
μεταφοράς, αποθήκευσης και διανο-
μής όλων των απαραίτητων φαρμά-
κων για την υγεία των 120.000 προ-
σφύγων. Τα φάρμακα ξεφορτώνονται 
στο λιμάνι του Οράν, εκτελωνίζονται 
και μεταφέρονται στην κεντρική φαρ-
μακαποθήκη στο Τιντούφ. Τέσσερις 
μεγάλες γεννήτριες και εφεδρικά συ-
στήματα εξασφαλίζουν σταθερή θερ-
μοκρασία στο τεράστιο υπόστεγο. Για 
τα πιο ευαίσθητα φάρμακα λειτουργεί 
ειδικός ψυκτικός θάλαμος. Τα φάρμα-
κα διανέμονται σε τακτικά διαστήματα 
στα πέντε νοσοκομεία  των καταυλι-
σμών που βρίσκονται σε ακτίνα 150 
χιλιομέτρων μέσα στην έρημο, καθώς 
και στα αντίστοιχα κέντρα υγείας. Μία 
συστηματική δουλειά απογραφής, 
ελέγχου της διάθεσης και στατιστικής 
αξιολόγησης των επιδημιολογικών 
δεδομένων έχει αναληφθεί από το 
προσωπικό των φαρμακείων. Για το 
σκοπό αυτό έγιναν πολλά σεμινάρια 
και εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις...

Μια πολύτιμη εμπειρία
Σήμερα, οι Γιατροί του Κόσμου έχου-
με αποκτήσει μία σημαντική πείρα 
στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προ-
γραμμάτων προμήθειας, αποθήκευ-
σης και διανομής των απαραίτητων 
φαρμάκων για τις ανάγκες αποκλει-
σμένων ή απομονωμένων πληθυσμών 
κάτω από ακραίες συνθήκες. 

Την εμπειρία μας αυτή θα συνεχί-
σουμε να την τάσσουμε στην υπηρε-
σία των πληθυσμών, που μας έχουν 
ανάγκη.                                          n

Μια ξεχασμένη Κρίση 
που διαιωνίζεται

>Δυτική Σαχάρα 

Θεόφιλος 
Ρόζενμπεργκ 
καθηγητής Χειρουργικής 
Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος 
των Γιατρών του Κόσμου
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δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με βάση τις κείμενες διατάξεις.
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«…Τον συνάντησα στο Γουδί στο αμφιθέατρο 
της Ανατομίας. Ηθελε να δεί και να ακούσει τι 
αλήθεια μαθαίνουν οι νέοι γιατροί. Μετά την 
πρώτη έκπληξη τον πλησιάσαμε. Με το θράσος 
των 20 χρόνων, του ζήτησα αν μπορούσε να 
μας δώσει μια συνέντευξη για την ‘’Σύγκλειση’’ 
ένα χειροποίητο περιοδικό που βγάζαμε τότε 
μια ομάδα ονειροπόλων φοιτητών .

Εκείνη η πρώτη συνέντευξη-χείμαρρος εξελί-
χτηκε σε μια βαθιά φιλία. Ο θαυμασμός μου 
για τον συγγραφέα είδωλο των εφηβικών μου 
χρόνων, έδωσε την θέση του σε έναν απέραντο 
σεβασμό και εκτίμηση για έναν άνθρωπο που 
άκουγε με αληθινή και όχι προσποιητή προ-
σοχή νέα παιδιά που πίστευαν και ήθελαν να 
αλλάξουν τον κόσμο. Και μας ενθάρρυνε. Μας 
υποστήριζε. Μοιραζόταν μαζί μας τον ενθου-
σιασμό. Μας καταλάβαινε.

Ξεκινώντας την ειδικοτητά μου στην Αγγλία 
ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με το ανθρω-
πιστικό κίνημα. Όπως και πολλούς της γενιάς 
μου μας συγκλόνιζε η περιθωριοποίηση του 
3ου κόσμου, μας απασχολούσε η κοινωνική 
ευθύνη της Ιατρικής.

Μοιράστηκα τις σκέψεις μου με τον Αντώνη. 
Ηταν η εποχή που ήταν συντετριμένος αλλά 
και θυμωμένος από το θέαμα των παιδιών στην 
Αφρική. Μου είπε πως δεν έχω δικαίωμα να 
αναρωτιέμαι και να διστάζω. 

Την στράτευση μου στους Γιατρούς του Κόσμου 
την χρωστάω σε κείνη τη συζήτηση.

Αυτές τις μέρες ξαναβρέθηκα στην Βόρεια Ου-
γκάντα. Σε ένα κέντρο με εγκατελειμένα ορφανά 
παιδιά του εμφυλίου πολέμου. Είχα από καιρό 
αρχίσει να σκέφτομαι πως ήταν πια καιρός να 
αποστρατευθώ, να ξαναγίνω ένας ‘’κανονικός 
γιατρός’’. 

800 ξυπόλητα τρομαγμένα παιδιά που περίμε-
ναν στην ουρά για λίγο χυλό, και η φευγαλέα 
εικόνα του Αντώνη Σαμαράκη, μου υπενθύμι-
σαν πως δεν έχω δικαίωμα να αναρωτιέμαι…

Νικήτας Κανάκης
Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου

Ζητείται ελπίς
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Δικαιώματα των νέων εργαζομέ-
νων γυναικών στη Γουατεμάλα

Το κλίμα μας θέτει τελεσίγραφο

>Επιτροπή των Χορηγών

>Κινητοποίηση

Το φαινόμενο των επιχειρήσεων 
maquilas που αναπτύχθηκε στην 
Κεντρική Αμερική δεν είναι πρό-
σφατο. Οι επιχειρήσεις αυτές κα-
τευθυνόμενες προς τις δραστηριό-
τητες που παρακινούν τα εργατικά 
χέρια χαμηλού κόστους (αγροτική 
βιομηχανία τροφίμων και κλωστο-
ϋφαντουργικός τομέας) προς εξα-
γωγή, επωφελούνται από σημαντι-
κά φορολογικά πλεονεκτήματα και 
αντιπροσωπεύουν το 54% του βιο-
μηχανικού τομέα στη Γουατεμάλα. 
Η απουσία κρατικού ελέγχου τους 
επιτρέπει να ασκούν, όσον αφορά 
τους υπαλλήλους τους που βρίσκο-
νται σε μειονεκτική θέση, μια πολι-
τική άρνησης των εργασιακών και 
υγειονομικών τους δικαιωμάτων: 
υπερωρίες, μεγάλες κατακρατήσεις 
μισθών, απουσία της συμβολής 
τους στο ταμείο κοινωνικής ασφά-
λειας, δύσκολες συνθήκες εργασί-
ας. Ισχυροί λόγω της εμπειρίας τους 
στη Γουατεμάλα από το 1983, οι ΓτΚ 
αποφάσισαν να λάβουν υπόψη τους 
το δικαίωμα στην υγεία αυτών των 
νέων εργαζόμενων γυναικών στηρί-

Αναδημοσίευση άρθρων από την 
έκδοση του περιοδικού των Γάλλων 
Γιατρών του Κόσμου. 
Μετάφραση: Ελένη Λάγκη, 
Υπεύθυνη Γραφείου Αποστολών 
Εξωτερικού των Γιατρών του 
Κόσμου

ζοντας 3 άξονες: τη δημιουργία ενός 
ιατρείου πρωτοβάθμιας υγείας στο 
Chimaltenango, τη λειτουργία μιας 
ιατρικής κινητής μονάδας στις βιο-
μηχανικές περιοχές, την εξειδίκευση 
γυναικών, δραστήριων στο χώρο ερ-
γασίας τους για την προώθηση θε-
μάτων που αφορούν τα δικαιώματα 
υγείας. Η συλλογή στατιστικών δεδο-
μένων για την κατάσταση υγείας είναι 
επίσης ένα εργαλείο, που συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της συνείδησης των 
δημόσιων φορέων σε συνάρτηση με 
τις δραστηριότητες άλλων τοπικών 
και διεθνών οργανώσεων.  

Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετέ-
χουν στη συλλογικότητα «Κλιματικό 
τελεσίγραφο». Αυτή η «διεταιρική» 
συλλογικότητα εξέδωσε τον περα-
σμένο Μάιο μια δημόσια έκκληση 
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
της Γαλλίας, επικεφαλής της γενικής 
συνέλευσης του ΟΗΕ για το κλίμα, 
που αναμένεται να εξελιχθεί το Δε-
κέμβριο στην Κοπεγχάγη. 

Κατόπιν αυτής της έκκλησης, οι 
11 ανθρωπιστικές και περιβαλλο-
ντικές ΜΚΟ που συγκροτούν τη 
συλλογικότητα (Γιατροί του Κό-
σμου, Greenpeace, WWF, Action 
conte la faim, Care, Fédération 
Internationale des ligues des 
droits de l’homme, Oxfam, Secours 
Catholique, fondation Nicolas 
Hulot, les Amis de la Terre, 

Réseau Action Climat) οργάνω-
σαν μια εκστρατεία υπογραφών, 
καλώντας τις βιομηχανοποιημένες 
χώρες να μειώσουν τις εκπομπές 
των ρύπων τους κατά τουλάχιστον 
40% μέχρι το 2020. Ο στόχος είναι 
η συλλογή ενός εκατομμυρίου υπο-
γραφών πριν το μήνα Δεκέμβριο. 

Για να υπογράψετε την αίτηση: 
www.copenhague-2009.com



www.mdmgreece.gr #45 | Ιούλιος/Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2009

MDM International |13

Προστατεύοντας και περιθάλπο-
ντας τα κορίτσια των δρόμων

>Απευθείας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

«Δες τη ζωή με καλό μάτι». Αυτό το 
σύνθημα της Coca-Cola πάνω σ’ έναν 
τοίχο της πόλης φαίνεται σαν αστείο 
όταν ονομάζεσαι Bijou, Rosalie και 
ανήκεις σ’αυτά τα 14.000 παιδιά των 
δρόμων της Κινσάσας. Μίας πόλης 
στην οποία πάνω από το 80% του 
πληθυσμού είναι άνεργο και όπου 
οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας 
είναι ανύπαρκτες. «Έχω σκωληκοει-

δίτιδα, πρέπει να εγχειριστώ αλλά δε 
θέλω. Ποιος θα φροντίζει την κόρη 
μου;», λέει η Rosalie 17 ετών, στη 
νοσηλεύτρια της νυχτερινής βάρδιας 
επειδή πονάει η κοιλιά της. Μια φίλη 
την καθησυχάζει, θα κρατήσει αυτή 
το μωρό και έτσι η νοσηλεύτρια ετοι-
μάζει την παραπομπή της Rosalie σε 
ένα νοσοκομείο, που ενισχύεται από 
τους ΓτΚ.

Το σημαντικότερο είναι η δημιουργία 
σχέσεων εμπιστοσύνης
Η ομάδα μόλις έχει φτάσει στην το-
ποθεσία Molokai. Μια ομάδα γυ-
ναικών κάθεται πάνω σε ένα κάλυμμα 
δίπλα από ένα δέντρο. Η μεγαλύτερη 
είναι κάτω των 30 ετών, η νεώτερη 
έχει μόλις κλείσει λίγες εβδομάδες. 
Οι νυχτερινές ομάδες του AED κι-
νητοποιούνται στους δρόμους πολλά 
βράδια μέσα στην εβδομάδα προ-
σφέροντας βοήθεια πρώτης ανάγκης, 
ευαισθητοποιώντας για τους κινδύ-
νους μετάδοσης των ΛΜΣ και του 
AIDS, διανέμοντας προφυλακτικά 
και παραπέμποντάς τες στο BBS. 
Μέσα σ’αυτό το κέντρο υποδοχής 
και προστασίας (BBS), βρίσκεται 
ένα κέντρο περίθαλψης πρωτοβάθ-

Παρόντες εδώ και δέκα χρόνια στο πλάι των παιδιών 
των δρόμων, οι ΓτΚ κατεύθυναν το πρόγραμμά τους 
στην πρόσβαση και στην περίθαλψη των νέων γυναι-
κών. Εδώ και λίγες εβδομάδες, ένα καινούριο κέντρο 
συγκροτήθηκε για να απαντήσει στις ανάγκες τους.

μιας υγείας και ένα άλλο κέντρο πε-
ρίθαλψης αναπαραγωγικής υγείας, 
καθώς οι νεαρές κοπέλες είναι ιδι-
αίτερα εκτεθειμένες στις μη επιθυμη-
τές εγκυμοσύνες και στις ΛΜΣ. «Το 
σημαντικότερο είναι να δημιουργη-
θούν σχέσεις εμπιστοσύνης», εξηγεί 
ο Papado, υπεύθυνος της νυχτερινής 
ομάδας.

Δημιουργία ενός καινούριου κέντρου
Η ώρα είναι 1 μ.μ. Ο ήλιος δυνατός. 
Το κέντρο BBS είναι ανοιχτό εδώ 
και λίγες ώρες. Όπως κάθε μέρα, το 
πρόγραμμα είναι γεμάτο. Ορισμέ-
νες πλένουν τα ρούχα τους, άλλες 
κάνουν μπάνιο. Το φαγητό ψήνεται 
μέσα στο φοινικέλαιο, κάποιες βγαί-
νουν από το κομμωτήριο με λαμπε-
ρά μαλλιά, άλλες απαγγέλλουν την 
αλφάβητο. «Οι δραστηριότητες τους 
επιτρέπουν να ξεχάσουν τις δυσκο-
λίες τους», εξηγεί η Lili, εκπαιδευ-
τικός του AED. Τους προτείνεται 
επίσης η ραπτική, η σχολική εκπαί-
δευση, η εκμάθηση κομμωτικής για 
την ενίσχυση της εκτίμησης του εαυ-
τού τους και ως μία παρένθεση στη 
σκληρότητα της ζωής στο δρόμο. Σαν 
μια προκαταρκτική επαγγελματική 
εκπαίδευση, οι δραστηριότητες αυ-
τές καθιστούν μία εναλλακτική από 
την πορνεία ως λύση επιβίωσης. 
«Προσπαθούμε να μειώσουμε τους 
κινδύνους που συνδέονται με τη ζωή 
στους δρόμους», λέει η Sandrine, 
πρώην συντονίστρια. «Ευαισθητο-
ποιούμε τον πληθυσμό για την κατά-
σταση αυτών των νεαρών γυναικών, 
καθώς και τους δημόσιους φορείς 
για τη νομική και υγειονομική τους 
προστασία», προσθέτει ο Δρ. Didier 
Cannet, υπεύθυνος του προγράμμα-
τος. Στο καινούργιο κέντρο, ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην αναπαραγωγική 
υγεία και στην παρακολούθηση των 
εγκύων. Ένας νυχτερινός ξενώνας 
τους προσφέρει ένα προστατευτικό 
και ασφαλές μέρος για να μην είναι 
στο έλεος της μοίρας τους, έστω και 
για λίγες ώρες.                                n

Bénédicte Moquard

Οι στόχοι μας
Η κάλυψη των αναγκών στον το-
μέα της αναπαραγωγικής υγείας, η 
προστασία των νέων γυναικών των 
δρόμων και των παιδιών τους. Η 
αναβάθμιση της υγείας των παιδιών 
των δρόμων, η καταπολέμηση των 
Λοιμώξεων Μεταδιδόμενων Σεξουα-
λικά και του AIDS σε τρεις περιοχές 
της Κινσάσας. 

Τα μέσα που διαθέτουμε
4 ιατρεία αναφοράς για την περίθαλ-
ψη πρωτοβάθμιας υγείας και των 

ΛΜΣ, ένα ειδικό κέντρο για την πε-
ρίθαλψη αναπαραγωγικής υγείας για 
τις νέες γυναίκες και ένα ειδικό κέ-
ντρο υποδοχής και προστασίας των 
γυναικών κάτω των 21 ετών.

Νυχτερινές περιπολίες (street work) 6 
μέρες την εβδομάδα και ένα κέντρο 
διανυκτέρευσης, που λειτουργεί από 
το Μάιο του 2009.

Στον ψυχοκοινωνικό τομέα, συνερ-
γασίες με την τοπική ΜΚΟ Aide à 
l’enfance désocialisée (AED) και 
την ΜΚΟ Internationale Africare.

Angola
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 du Congo

SoudanRép. centrafricaine

Ouganda
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Tanzanie

Rwanda
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Congo
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Φ
ως στο θρίλερ της 
ομηρείας του Έλλη-
να εκπαιδευτικού 
Θανάση Λερούνη 
πέφτει εδώ και δύο 
εικοσιτετράωρα, 

καθώς τα κομμάτια του παζλ άρχι-
σαν πλέον να συμπληρώνονται το ένα 
μετά το άλλο. Ο 53χρονος καθηγη-
τής-ηλεκτρονικός, ο οποίος απήχθη 
πριν από 35 ημέρες στο Βορειοδυτι-
κό Πακιστάν, εμφανίζεται τώρα μέσω 
τριών ιδιόχειρων επιστολών του να 
απευθύνει δραματική έκκληση για την 
ικανοποίηση της διπλής απαίτησης 
των απαγωγέων του, Ταλιμπάν, ώστε 
όπως ο ίδιος γράφει εις τριπλούν να 
μη βρεθεί περαιτέρω σε κίνδυνο η 
ζωή του. «Με ημερομηνία 2 Οκτω-
βρίου, γραμμένες στα αγγλικά και με 
ιδιόχειρη την υπογραφή του, απευθύ-
νονται η μία προς την πρεσβεία του 
Πακιστάν, η δεύτερη προς εμάςτην 
οργάνωση Έλληνες Εθελοντές- και η 
τρίτη προς τις πακιστανικές Αρχές. 
Είναι σχεδόν πανομοιότυπες. Και 
στις τρεις γράφει το «είμαι καλά». 
Υποστηρίζει ότι μόλις εκείνη την ημέ-
ρα- στις 2 Οκτωβρίου- ενημερώθηκε 

Είμαι ζωντανός, 
με κρατούν Ταλιμπάν
Φως στο θρίλερ της ομηρίας του έλληνα εκπαιδευτικού δίνουν τρεις χειρόγραφες επιστολές 

Πέτρος Στεφανής 
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα 
«Τα Νέα», 13/10/2009

«Εδώ και λίγες μέρες ξέρουμε ότι ευτυχώς ο Θανάσης Λερού-
νης ζει. Επιπλέον γνωρίζουμε και την ταυτότητα των δραστών, 
ότι τον απήγαγαν οι Ταλιμπάν. Από προχθές έχουμε ως επίσημα 
δεδομένα και τα δύο αιτήματά τους, προκειμένου να τον απε-
λευθερώσουν: στα χέρια μας έφθασαν οι τρεις χειρόγραφες 
επιστολές του άτυχου φίλου μας». 

και ο ίδιος από απεσταλμένο των Τα-
λιμπάν σχετικά με τα αιτήματά τους: 
ότι ζητούν δηλαδή από την πακιστα-
νική κυβέρνηση να αφήσει ελεύθερα 
τρία ηγετικά στελέχη τους, καθώς και 
2.000.000 δολάρια ως λύτρα. 

«Δώστε του την ευκαιρία»
Επιπλέον, ειδικά στην επιστολή του 
προς την κυβέρνηση του Πακιστάν, 
αφενός εξηγεί την πολυετή δραστη-
ριότητά του στην περιοχή- για την 
οποία, όπως λέει, και η πρεσβεία του 
Πακιστάν στην Ελλάδα είναι καλά 
ενημερωμένη- αφετέρου εκφράζει τις 
ευχαριστίες του για τις προσπάθει-
ες που καταβάλλει, ώστε να λυθεί το 
θέμα του. Την παρακαλεί μάλιστα να 
βάλει τα δυνατά της, ούτως ώστε να 
απελευθερωθεί σύντομα. «Η ζωή μου 
κινδυνεύει, ξέρω ότι εσείς μπορείτε να 
μου δώσετε την ευκαιρία να επιστρέ-
ψω στην πατρίδα μου», λέει χαρακτη-
ριστικά», αφηγείται στα «ΝΕΑ» η κ. 
Μαρία Μανέτα, μέλοςτης Μη Κυ-
βερνητικής Οργάνωσης Έλληνες Εθε-
λοντές, που έχει ως πρόεδρό της τον 
απαχθέντα. Οι επιστολές αυτές, όπως 
εξηγεί, ήταν το δεύτερο σημάδι πως 
ο Αχαιός εκπαιδευτικός τουλάχιστον 
δέκα μέρες πριν ήταν ζωντανός. 

«Την πρώτη επιβεβαίωση τη λάβα-
με στις 28 Σεπτεμβρίου. Είχε προη-
γηθεί, στις 18 του περασμένου μήνα 
μια πρώτη, άκαρπη διαπραγματευτι-
κή προσπάθεια, κατά την επίσκεψη 
αντιπροσωπείας τοπικών ηγετών της 
κοιλάδας Μπουμπουρέτ στα κρησφύ-
γετα του Ινδοκαύκασου, όπου και 
κρατείται ο Θανάσης. Τότε τον είχαν 
δει με τα ίδια τους τα μάτια ότι είναι 
ζωντανός, σε καλή κατάσταση. Τους 
είχε δώσει κι ένα γράμμα που έλεγε: 
«Είμαι καλά, ζω με ένα γκρουπ Ταλι-

μπάν, στο Νουριστάν. Μην ανησυχείτε 
για την υγεία μου, φροντίζουν για τη 
ζωή και την ασφάλειά μου. Ειδοποι-
ήστε τους συγγενείς μου, την ελληνι-
κή πρεσβεία στο Ισλαμαμπάντ και τα 
μέλη των Ελλήνων Εθελοντών να μην 
ανησυχούν για μένα...», λέει η κ. Μα-
νέτα και συμπληρώνει. «Στα τέλη του 
περασμένου μήνα, μερίδα των ίδιων 
διαπραγματευτών-κατοίκων της περι-
οχής έφυγαν εκ νέου με σκοπό να τον 
συναντήσουν. Αυτή τη φορά ωστόσο 
δεν κατάφεραν να έρθουν σε άμεση 

οπτική επαφή μαζί του, καθώς η κα-
τάσταση στη δύσβατη αυτή πλευρά του 
Πακιστάν ήταν και πάλι έκρυθμη, με 
συνεχείς επιχειρήσεις των Ταλιμπάν. 
Κατάφεραν όμως και συνάντησαν άν-
θρωπο των απαγωγέων. Μέσω αυτού 
πήραν κι έφεραν πίσω τα τρία αυτά 
γράμματα του Θανάση», λέει, αλλά εί-
ναι επιφυλακτική, αμφιβάλλει για το 
αυθόρμητο των επιστολών αυτών. 

Οι απαγωγείς δεν κάνουν βήμα πίσω  
ΑΠΟ ΕΔΩ και πέρα η φόρμουλα για 
την απελευθέρωση του άτυχου εθε-
λοντή είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής 
πρωτοβουλίας, υποστηρίζει. «Η αλή-
θεια είναι ότι η περίπτωση του Θα-
νάση είναι πολύ δύσκολη, οι απαγω-
γείς δεν έκαναν πίσω από τα αρχικά 

ΖΗΤΟΥΝ 2.000.000 ΔΟΛΑΡΙΑ 
Στις επιστολές κάνει έκκληση να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των απαγωγέ-
ων του που ζητούν 2.000.000 δολάρια για να τον ελευθερώσουν

αιτήματά τους. Πρέπει άμεσα να γίνει 
κάτι, αλλά επίσημα, σε κυβερνητικό 
επίπεδο, δεν είναι λύση οι ενέργει-
ες μιας μικρής επιτροπής κατοίκων. 
Ήδη, για τις τελευταίες εξελίξεις με 
τις επιστολές ενημερώθηκε ο έλληνας 
πρέσβης στο Ισλαμαμπάντ, που με τη 
σειρά του ειδοποίησε, ως όφειλε, και 
το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. 
Τις τελευταίες μέρες βλέπω μια κινη-
τικότητα, μέχρι και δέκα μέρες πριν το 
θέμα δεν κινήθηκε όσο έπρεπε». 

Ο Θανάσης Λερούνης, ο «Ατανάσι» 
των Καλάς, έπεσε στα χέρια των Τα-
λιμπάν τα ξημερώματα της 8ης Σε-
πτεμβρίου, στο χωριό Μπρουν, στην 
κοιλάδα Μπουμπουρέτ, στο Βορειο-
δυτικό Πακιστάν, στα σύνορα με το 
Αφγανιστάν. Ομάδα πολυάριθμων 
ένοπλων μασκοφόρων εισέβαλε στο 
Πολιτιστικό Κέντρο των Καλάς, το 
«Καλάς-Ντουρ»- δημιούργημά του- 
όπου και διέμενε, αφού πρώτα εξου-
δετέρωσε με ξυλοδαρμό τους δύο 
αστυνομικούς του κτιρίου, ο ένας 
εκ των οποίων κατέληξε από ανακο-
πή. Οι απαγωγείς διέσχισαν με τον 
Αχαιό εκπαιδευτικό τα βουνά του 
Ινδοκαύκασου, για να καταλήξουν 
στην κοιλάδα του Νουριστάν, επαρ-
χία του Αφγανιστάν.                       n
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Λίγα λόγια για τη Μ.Κ.Ο. «Έλληνες Εθελοντές» 

Πρωτοβουλία των 
Γιατρών του Κόσμου

Η 
Μ.Κ.Ο. «Έλληνες Εθελο-
ντές» έχει δραστηριοποι-
ηθεί στο Β.Δ. Πακιστάν, 
στην οροσειρά του Ινδικού 

Καυκάσου, στα σύνορα με το Αφγα-
νιστάν, σε υψόμετρο 2.000 μ. - 2.500 
μ. στην περιοχή των Καλλάσα, όπου 
από το 1995 ο Θανάσης Λερούνης 
εργαζόταν υπό την αιγίδα της εκπαι-
δευτικής κοινότητας ΟΛΜΕ-ΔΟΕ. 
Έχει πραγματοποιήσει στην αναφε-
ρόμενη περιοχή έργα κοινής ωφέλει-
ας με πόρους, που εξασφαλίζει από 
τις εθελοντικές δραστηριότητες των 
μελών, φίλων και συνεργατών της 
οργάνωσης καθώς και από χορηγίες 
διαφόρων φορέων, συλλόγων, ορ-
γανισμών, δήμων κ.α.. Από το 2001 
ο κύριος χορηγός των έργων της εί-
ναι η «HELLENIC AID» του Ελ-
ληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. 

Τα έργα που κατασκευάζουν οι 
«ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ» είναι 
σχολεία, δεξαμενές πόσιμου νερού 
και συστήματα ύδρευσης οικισμών 
που απευθύνονται και στις δύο 
μειονότητες της περιοχής -Καλλα-
σική και Μουσουλμανική- Σπίτια 
Μητρότητας (Bashali). Το 2004 
ολοκλήρωσαν το «Καλλασαντούρ» 
(Πολιτιστικό Κέντρο των Καλλάσα) 
που περιλαμβάνει:

1) Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, όπου 
Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές πα-
ρέχουν τις υπηρεσίες τους στους κα-
τοίκους και των δύο κοινοτήτων των 

Οι Γιατροί του Κόσμου από τις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα έχουν ανα-
λάβει εκστρατεία συλλογής υπογραφών για την άμεση απελευθέρωση του 
Θανάση Λερούνη, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την απαγωγή 
και παρατεινόμενη ομηρία του έλληνα εθελοντή, «εθνικού ευεργέτη» της 
φυλής των Καλάς που αγνοείται από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Οι Γιατροί του Κόσμου έχοντας διεξάγει επανειλημμένα επιχειρήσεις στις 
περιοχές του Αφγανιστάν και του Πακιστάν έχουν τεθεί αλληλέγγυοι στο 
πλευρό των δοκιμαζόμενων από τον πόλεμο πληθυσμών. 

Όπως άλλωστε και στη χώρα μας πρωτοστατούμε στο πλευρό των προσφύ-
γων από αυτή την περιοχή. 

Η δράση μας παραμένει πάντα αυστηρά ανεξάρτητη από πολιτικές και θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις.

Η απαγωγή του Θανάση Λερούνη δυναμιτίζει σε παγκόσμιο επίπεδο τη 
δυνατότητα εθελοντικής παρέμβασης σε αυτή την περιοχή και υπό αυτή την 
έννοια αφορά όλους όσους κινούμαστε στο Ανθρωπιστικό Κίνημα.

Οι Γιατροί του Κόσμου αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και στέκονται αλλη-
λέγγυοι για την άμεση απελευθέρωση του Θανάση Λερούνη. 

Η υπογραφή σας είναι σημαντική: http://www.mdmgreece.gr/

κοιλάδων προσφέροντας δωρεάν ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη.

2) Παραδοσιακό Καλλασικό Σχο-
λείο, όπου μαθητές Καλλάσα παρα-
κολουθούν μαθήματα της βασικής εκ-
παίδευσης της χώρας και μαθαίνουν 
την Καλλασική γραφή και ανάγνωση, 
στηριζόμενοι από ανάδοχες ελληνικές 
οικογένειες για τη φοίτησή τους.

3) Αίθουσες Σεμιναρίων για παρα-
δοσιακά και άλλα τεχνικά επαγγέλ-
ματα.

4) Βιβλιοθήκη.

5) Κέντρο Μελέτης της Καλλασικής 
Παράδοσης.

6) Εθνολογικό-Λαογραφικό Μου-
σείο, για το οποίο οι αρχές της χώρας 
του Πακιστάν αλλά και ξένοι επισκέ-
πτες που έχουν φθάσει μέχρι εκεί 
έχουν εκφραστεί με εξαιρετικά θετικά 
λόγια στον τοπικό και διεθνή τύπο. 

Έκκληση από την ΜΚΟ «Έλληνες Εθελοντές»
Τα μέλη της οργάνωσης, αλλά και οι φίλοι και συνοδοιπόροι του στους 
αγώνες για αξίες και ιδανικά, απευθύνουμε έκκληση να ασκήσετε όλη 
την επιρροή σας για την άμεση απελευθέρωση του Θανάση Λερούνη. 
Η ενεργοποίηση της Διεθνούς κοινότητας, του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ), της κυβέρνησης του Πακιστάν αλλά και κάθε φορέα που 
μπορεί να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν πολύτιμη για 
τη ζωή του.

Τα μέλη και οι συνεργάτες της οργά-
νωσης επισκέπτονται κάθε χρόνο τις 
κοιλάδες των  , για τις ανάγκες υλο-
ποίησης των έργων. Τα τελευταία 
δύο χρόνια έχουν επικεντρώσει τις 
δραστηριότητές τους στην αξιοποί-
ηση των παραπάνω τμημάτων του 
«Καλλασαντούρ». Γι’ αυτό, ο πρόε-
δρος της οργάνωσης, εκπαιδευτικός 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

Θανάσης Λερούνης διαμένει στις κοι-

λάδες των Καλλάσα για μεγάλα χρο-

νικά διαστήματα και συνεργάζεται με 

τους γέροντες της φυλής και Καλλά-

σα δασκάλους για την καταγραφή της 

μοναδικής Καλλασικής παράδοσης 

στην Καλλασική γλώσσα.
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Ο 
ιός πέρασε σύντομα 
τα σύνορα του Με-
ξικού, μπήκε στις 
ΗΠΑ και άρχισε να 
εξαπλώνεται σε όλη 
την υφήλιο... Η ταχύ-

τατη εξάπλωση της γρίπης ανάγκασε 
τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας), αλλά και όλες τις χώρες του 
κόσμου να πάρουν άμεσα μέτρα προ-
κειμένου να περιορίσουν τη μετάδο-
ση του ιού και να ελαχιστοποιήσουν 
τις επιπτώσεις της ασθένειας. Οι τα-
ξιδιώτες έπρεπε να προσέχουν ιδι-
αίτερα, το ίδιο όμως ίσχυσε και για 
τους κατοίκους των χωρών όπως η 
Ελλάδα, που δέχονται μεγάλο κύμα 
τουριστών, ιδίως το καλοκαίρι.

Τα ΜΜΕ έκαναν πρώτο τους θέμα 
τη γρίπη. Στις εφημερίδες, στα δελτία 
ειδήσεων αλλά και σε ειδικές εκπο-

μπές - αφιερώματα φιλοξενήθηκαν 
όλες οι απόψεις της επιστημονικής 
κοινότητας. Όλοι συνιστούσαν προ-
σοχή, ψυχραιμία και αποφυγή πανι-
κού και υπερβολών. Η έμφαση πολύ 
σωστά δόθηκε στους τρόπους προ-
στασίας, που περιελάμβαναν σχεδόν 
αποκλειστικά την τήρηση των καθη-
μερινών κανόνων ατομικής υγιεινής.

Ας πάρουμε όμως από την αρχή το 
νήμα...
Ο νέος ιός της γρίπης Α (Η1Ν1), 
που απομονώθηκε πρόσφατα για 
πρώτη φορά, είναι ένας νέος υπο-
τύπος του ιού της γρίπης, που προ-
σβάλλει και τους ανθρώπους. Περι-
έχει γονίδια από τον ιό της γρίπης 
των χοίρων, των πτηνών και των αν-
θρώπων σε ένα συνδυασμό που δεν 
έχει εμφανιστεί ποτέ μέχρι σήμερα. 

Με τον όρο γρίπη των χοίρων εννο-
ούμε την οξεία ιογενή λοίμωξη του 
αναπνευστικού συστήματος των χοί-
ρων, που προκαλείται από τον ιό της 
γρίπης τύπου Α. Ο ιός μεταδίδεται 
σε άγρια πτηνά, πουλερικά, άλογα 
και ανθρώπους, αλλά η μετάδοση 
από το ένα ζωικό είδος στο άλλο εί-
ναι σπάνια. Έως τώρα έχουν απομο-
νωθεί σε χοίρους τρεις υποτύποι του 
ιού της γρίπης: ο A (Η1Ν1), ο A 
(Η1Ν2) και ο A (Η3Ν2). 

 Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 
1950, είχαν αναφερθεί μεμονωμένα 
κρούσματα γρίπης των χοίρων στους 

ανθρώπους εκείνους, που είχαν άμε-
ση επαφή με τα ζώα όπως π.χ. στους 
εργαζόμενους σε φάρμες με χοίρους. 

Από την άλλη πλευρά, ο νέος ιός της 
γρίπης μεταδίδεται από άνθρωπο σε 
άνθρωπο καταλήγοντας μερικές φο-
ρές σε σοβαρή νόσηση, αυτό δε που 
ανησύχησε ιδιαίτερα τους επιστήμο-
νες ήταν ότι προσβάλλονταν κυρίως 
οι ηλικίες 25-45 ετών. 

Τα συμπτώματα της νόσου είναι 
παρόμοια με αυτά της εποχικής γρί-
πης και περιλαμβάνουν αιφνίδια 
έναρξη πυρετού, συμπτώματα από 
το αναπνευστικό σύστημα (όπως 
βήχας, καταρροή, πονόλαιμος, πό-
νος στους μύες, πονοκέφαλος), ενώ 
μπορεί να παρουσιαστούν και άλλα 
συμπτώματα, όπως ρίγη, αίσθημα 
κόπωσης, διάρροια και έμετοι. 

Η μόλυνση του ανθρώπου από τον 
ιό γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως 
και στην εποχική γρίπη. Ο ιός με-
ταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο 
μέσω σταγονιδίων από ασθενή που 
βήχει ή φτερνίζεται. Μπορεί όμως 
να μεταδοθεί και έμμεσα, όταν τα 
μολυσμένα σταγονίδια που προέρχο-
νται από τον ασθενή, εγκαθίστανται 
στα χέρια του ή σε άλλες επιφάνειες 
και στη συνέχεια μεταδίδουν τον ιό 
σε ανθρώπους που τις ακουμπούν 
και θέτουν τα χέρια τους στη μύτη, 
τα μάτια ή το στόμα. 

Το ευχάριστο νέο ήταν πως ο νέος 
ιός δε μεταδίδεται με την κατανά-
λωση καλά μαγειρεμένου χοιρινού 
κρέατος ή παραγόντων του. 

Έχοντας υπόψη του τα νέα δεδομένα 
για τη γρίπη των χοίρων, ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
έσπευσε να ανεβάσει το επίπεδο συ-
ναγερμού για τη γρίπη από το βαθ-
μό 4 που είχε οριστεί αρχικά στον 
βαθμό 6 και να κηρύξει πανδημία. 

Σαν πανδημία χαρακτηρίζουμε μία 
επιδημία με παγκόσμια εξάπλωση, 
η οποία προκαλείται από έναν και-
νούριο ιό, ο οποίος προσβάλλει ένα 
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που 
δεν έχει προηγούμενη ανοσία στον 
ιό. Κατά τον εικοστό αιώνα, υπήρξαν 
στον κόσμο 3 πανδημίες (το 1918, το 
1957 και το 1968). Μετά την κήρυξη 
της πανδημίας οι προσπάθειες της 
διεθνούς επιστημονικής κοινότητας 
στράφηκαν στην παρασκευή εμβολί-
ου, που θα προστάτευε από τον ιό. 
Ήδη η Κομισιόν ενέκρινε τα αντίστοι-
χα εμβόλια δύο γνωστών φαρμακευ-
τικών εταιρειών και ο εμβολιασμός 
των ευπαθών ομάδων στην Ελλάδα 
προγραμματίζεται να αρχίσει στα 
μέσα Οκτωβρίου.

Από τα διαθέσιμα αντι-ιικά φάρ-
μακα, ο νέος ιός γρίπης A (H1N1) 
είναι ευαίσθητος στους αναστολείς 
νευραμινιδάσης (οσελταμιβίρη και 
ζαναμιβίρη), αλλά ανθεκτικός στην 

Καλοκαίρι του 2009 και μία νέα απειλή έκανε την εμ-
φάνισή της από το μακρινό Μεξικό. Τα φαξ και τα μέιλ 
των υπουργείων υγείας και των νοσοκομείων όλου 
του κόσμου άναψαν. Τα ανακοινωθέντα έφθαναν με 
καταιγιστικούς ρυθμούς από τις χώρες, όπου παρουσι-
άστηκαν τα πρώτα κρούσματα και συνωστίζονταν στις 
υπηρεσίες αυτές κάνοντας κυβερνητικούς αξιωματού-
χους, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό να μπαίνει 
σε μια άνευ προηγουμένου εγρήγορση και κινητοποίη-
ση για την αντιμετώπιση του κινδύνου που ονομάσθηκε 
ιός της γρίπης των χοίρων.

Γιούλη Κόκκορη 
Συντακτική Ομάδα

Γρίπη των χοίρων:
Απειλή ή υπερβολή;
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αμανταδίνη και ριμανταδίνη. Πά-
ντως, η θεραπεία για τη γρίπη είναι 
κυρίως συμπτωματική.

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης αρχικά εφάρμοσε 
για την αντιμετώπιση της ασθένειας τη 
φάση περιχαράκωσης του ιού, κατά 
την οποία αναζητείτο επίμονα κάθε 
κρούσμα νέας γρίπης με την πραγμα-
τοποίηση εργαστηριακού ελέγχου σε 
όλα τα ύποπτα περιστατικά. Επίσης, 
συνίστατο όχι μόνο η απομόνωση 
των ασθενών και η εφαρμογή μέτρων 
υγιεινής (μέτρα που ακόμη έχουν με-
γάλη αξία), αλλά και η θεραπεία τους 
με αντι-ιικά φάρμακα.

Τέλος, στα άτομα που είχαν έλθει 
σε στενή επαφή με τους ασθενείς 
τούς παρείχετο χημειοπροφύλαξη 
με αντι-ιικά. Στόχος της χορήγησης 
αντι-ιικών φαρμάκων –τόσο ως θε-
ραπείας στους ασθενείς όσο και ως 
χημειοπροφύλαξης στις στενές επα-
φές τους– ήταν σε μεγάλο βαθμό η 
ελάττωση της διασποράς του ιού 

Με τον τρόπο αυτό προστατευόταν 
κυρίως η δημόσια υγεία και κατά 
δεύτερο λόγο, οι ασθενείς που τα 
λάμβαναν. Αυτή η προσέγγιση εξά-
ντλησε σύντομα τα όριά της, καθώς 
η εξάπλωση του ιού της νέας γρίπης 
δεν μπορούσε να ανασχεθεί, όπως 
σημειωνόταν κατά την κήρυξη “φά-
σης 6” της πανδημίας από τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Κατόπιν τούτου κρίθηκε αναγκαίο, 
η αντιμετώπιση της κατάστασης 
να περάσει σε μία νέα φάση που 
ονομάστηκε φάση προστασίας των 
ασθενών. Στη φάση αυτή η προ-
σοχή επικεντρώθηκε κυρίως στους 
ασθενείς με σοβαρές εκδηλώσεις της 

νόσου, καθώς επίσης και στα άτομα 
υψηλού κινδύνου που έχουν πιθα-
νότητα για σοβαρή νόσηση και επι-
πλοκές. Παράλληλα, συνεχιζόταν 
να δίνεται έμφαση στην απομόνωση 
των ασθενών (κατά κανόνα στο σπί-
τι τους) και στα μέτρα γενικής και 
ατομικής υγιεινής, στοχεύοντας στην 
καθυστέρηση της εξάπλωσης του ιού 
–και όχι πλέον στην περιχαράκωση 
και αποτροπή της εξάπλωσής του.

Αναλυτικότερα στα μέτρα ατομικής 
υγιεινής συμπεριλήφθηκαν τα εξής: 

•  Η αποφυγή στενών επαφών με 
άτομα που έχουν ασθενήσει. 

•  Η κάλυψη του στόματος και τη 
μύτης με μαντήλι κατά το βήχα ή 
το φτάρνισμα και τέλος, το συχνό 
πλύσιμο των χεριών και η απο-
φυγή επαφής τους με τα μάτια τη 
μύτη ή το στόμα .

Κίνδυνος φαίνεται να υπάρχει από τα 
μέχρι τώρα δεδομένα μόνο για τα άτο-
μα υψηλού κινδύνου τα οποία, όπως 
μας είπε η Λοιμωξιολόγος επιμελήτρια 
της Μονάδας Λοιμώξεων του A’ Πα-
θολογικού Τμήματος του Γ.Π.Ν.Α. 
“Γ. Γεννηματάς”, κα Μυρτώ Αστρίτη, 
«είναι τα άτομα με: χρόνια αναπνευ-
στικά προβλήματα ή αναπνευστική 
ανεπάρκεια, οποιασδήποτε μορφής 
ανοσοκαταστολή -είτε φαρμακευτική 
είτε λόγω νόσου, με καρδιακή, ηπα-
τική ή νεφρική ανεπάρκεια, τα παιδιά 
και νέοι ενήλικες». Ο εμβολιασμός 
ενδείκνυται, λοιπόν, για τις ομάδες αυ-
τές. Τώρα, όσον αφορά τις επιπλοκές 
της νόσου για τις οποίες πολύς λόγος 
έχει γίνει, η λοιμωξιολόγος μάς ανέφε-
ρε, ότι «είναι κυρίως η πνευμονία και 
το ARDS (Σύνδρομο οξείας αναπνευ-
στικής δυσχέρειας του ενηλίκου- acute 

respiratory distress syndrome). Η 
θνητότητα από αυτό φθάνει το 80%, 
ενώ η πνευμονία είναι κατά κύριο 
λόγο ιογενής. Στη συνέχεια δε, μπορεί 
να επιπλακεί από πνευμονιόκοκκο ή 
σταφυλόκοκκο κ.λ.π.».

Κάθε χρόνο, παρατηρούνται στο 
γενικό πληθυσμό πολλά κρούσματα 
της εποχικής γρίπης. Μέχρι τώρα 
δεν ήταν γνωστός ο μηχανισμός κα-
ταμέτρησης τους. Αναρωτηθήκαμε, 
λοιπόν, αν υπάρχουν επιδημιολογικά 
στοιχεία για να μπορούμε να κάνου-
με συγκρίσεις της νέας γρίπης με την 
εποχική. Στο ερώτημά μας αυτό η κα 
Αστρίτη, μας απάντησε ότι, «Όλες 
οι χώρες, όπως και εμείς, έχουν ένα 
σύστημα που αφορά και ιδιώτες για-
τρούς και νοσοκομεία με το οποίο 
κάνουμε ενδεικτικές δειγματοληψίες, 
παίρνουμε δηλαδή τυχαία δείγματα 
ανθρώπων που μπορεί να έχουν τη 
γρίπη και αυτά τα δείγματα με βάση 
στατιστικό μοντέλο προβάλλονται 
στον πληθυσμό». 

Στο πιο πρόσφατο ανακοινωθέν της 
Επιδημιολογικής Επιτήρησης της 
Γρίπης (14/10/2009) που εκδόθηκε 
από το ΚΕΕΛΠΝΟ αναφέρεται ότι 
ο αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων 
νέας γρίπης Α(Η1Ν1) στην Ελλάδα 
είναι 2.334, ενώ έχουν χάσει τη ζωή 
τους από τη γρίπη 3 άτομα.

Καταλήγοντας εκφράσαμε τους φό-
βους μας για το πόσο μπορεί να κρα-
τήσει η ιστορία αυτή και ποια θα είναι 
τελικά τα αποτελέσματά της. «Αυτό 
που φοβόμαστε είναι να μη μεταλ-
λαχθεί ο ιός, να μην ανασυνδυαστεί 
με άλλο ιό, να μη βρεθεί δηλαδή ένας 
άνθρωπος που να έχει μολυνθεί από 
δύο στελέχη γρίπης -τη νέα και την 
εποχική- και μέσα σε αυτόν τον άν-
θρωπο να μπορέσει να ανασυνδυ-
αστεί το γενετικό τους υλικό και να 
φτιάξουν έναν ιό με υψηλότερη θνη-

τότητα. Στο Νότιο ημισφαίριο, όπου 
το τελευταίο τρίμηνο υπήρχε και η 
εποχική γρίπη και η γρίπη των χοί-
ρων, δεν παρατηρήθηκε κάτι ιδιαίτε-
ρο και δεν υπήρχε πολύ μεγαλύτερος 
αριθμός κρουσμάτων. Αυτό είναι το 
κακό σενάριο, η κακή εξέλιξη που 
φοβόμαστε, το οποίο όμως έχει λίγες 
πιθανότητες να συμβεί. Θεωρητικά, 
θα πρέπει να περιμένουμε να περά-
σει άλλη μία περίοδος γρίπης και του 
χρόνου να μην έχουμε τίποτα. Να 
ξεπερασθεί ένα κριτικό όριο στατι-
στικά, ώστε να νοσήσει ένα μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού και να σταμα-
τήσει πια η μετάδοση. Δεν είμαστε, 
όμως, σε θέση να ξέρουμε πότε θα 
γίνει αυτό». «Για να αναγνωρίσουμε 
δε την μετάλλαξη του ιού», μας λέει η 
κα Αστρίτη, «πρακτικά περιμένουμε 
να δούμε μία μεγάλη αύξηση της βα-
ρύτητας των κρουσμάτων και αύξηση 
της θνητότητας, οπότε και αναλύουμε 
τον ιό για να εξακριβώσουμε ότι κάτι 
έχει αλλάξει στο γονιδίωμα».

Ίσως, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι 
βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα 
εποχή. Οι ασθένειες έχουν αρχί-
σει πια να παγκοσμιοποιούνται και 
αυτές και να αποτελούν γενικότερο 
κίνδυνο για τους λαούς όλου του κό-
σμου. Μένει σε μας να προβληματι-
στούμε για τα αίτια που δημιουργούν 
τη γένεση και την ταχύτατη εξάπλω-
ση ιώσεων, όπως η γρίπη από τον 
Η1Ν1. Όλες αυτές οι καταστάσεις 
ανεξάρτητα από τον πάντοτε υπάρ-
χοντα βαθμό υπερβολής τους, έχουν 
πάντα και την καλή τους πλευρά. Και 
αυτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
είναι το γεγονός ότι αναγκαστήκαμε 
να ξαναθυμηθούμε παλιές καλές συ-
νήθειες υγιεινής, αλλά και να τεθού-
με πλέον και οι ίδιοι σε μία συνεχή 
επιφυλακή, γιατί οι απειλές είναι 
απρόβλεπτες και όταν προκύπτουν, 
επικίνδυνες.                                   n
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Άγης Τερζίδης 
Παιδίατρος

Η 
οργανωμένη μελέτη 
θεμάτων υγείας που 
αφορούν στους μετα-
ναστευτικούς πληθυ-
σμούς είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη στην Ε.Ε 

κι έτσι η επιδημιολογική επιτήρηση 
των ασθενειών που σχετίζονται με 
τη φτώχεια είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 
Είναι όμως πλέον γεγονός η επανεμ-
φάνιση στην Ευρώπη των λεγόμενων 
ξεχασμένων ασθενειών, με χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα την Φυματίωση

Τα προβλήματα κοινωνικού απο-
κλεισμού στις χώρες προέλευσης 
μπορεί να αποτελέσουν ένα από τα 
πολλά κίνητρα ώστε τα μέλη των κα-
τωτέρων κοινωνικοοικονομικών τά-
ξεων, να λάβουν την οριστική από-
φαση για τη μετανάστευση.

Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός 
θα λέγαμε ότι, αν και είναι ιδιαίτε-
ρα χρησιμοποιούμενος, δεν είναι 
ξεκάθαρο κάθε φορά το τι ακρι-
βώς εννοείται με τη χρήση του, τι 
συμπεριλαμβάνει και πού αναφέ-
ρεται. Υπάρχει μία τάση να περι-
λαμβάνονται διαφορετικές μεταξύ 
τους καταστάσεις, διαδικασίες και 
πληθυσμιακές ομάδες υπό τον όρο 
«κοινωνικός αποκλεισμός».

Ο κοινωνικός αποκλεισμός συχνά 
παρουσιάζεται ως άρρηκτα συνδεδε-
μένος ή και ταυτόσημος με τη φτώχια, 
δίνοντας στον όρο μία οικονομική δι-
άσταση με κοινωνικές συνέπειες και 
ερμηνεύεται ως έλλειψη ή αδυναμία 
συμμετοχής του ατόμου σε οικονομι-
κές και παραγωγικές δραστηριότητες. 
Στην προκείμενη εννοιολόγηση εκτός 
του ότι γίνεται μία ταύτιση του κοινω-
νικού αποκλεισμού με εξίσου ασαφείς 
και σχετικές έννοιες, όπως είναι εκεί-
νες της «φτώχιας» ή του «κοινωνικού 
περιθωρίου», επιπλέον το ενοποιητι-
κό στοιχείο που τίθεται για τον κοινό 
χαρακτηρισμό είναι η κατάσταση και 
όχι οι αιτίες που προκαλούν την κα-
τάσταση. Αιτίες που συνήθως είναι δι-
αφορετικές μεταξύ τους και περιλαμ-
βάνουν ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα 
φαινομένων, καταστάσεων και διαδι-
κασιών- από τις αλλαγές στην παγκό-
σμια οικονομία έως απλά γεγονότα 
στην προσωπική ζωή των ανθρώπων. 
Αιτίες που ούτε κοινή ρίζα έχουν, 
αλλά ούτε και κάποιο κοινό στοιχείο 
(Τσιάκαλος, 1998). 

Κοινωνικά περιθωριοποιημένες 
ομάδες είναι λοιπόν, οι ευπαθείς 
πληθυσμοί, ευάλλωτοι στις σύγχρο-
νες επιδημίες, με δυσκολία πρό-
σβασης στην πρωτοβάθμια φροντί-
δα υγείας και κατά συνέπεια στην 
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Η 
φυματίωση είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγμα επανεμφάνισης νόσου 
στον αναπτυγμένο κόσμο που χαρα-
κτηρίζει κυρίως τις ομάδες αυτές.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ έχει 
μολυνθεί με το μυκοβακτηρίδιο της 
φυματίωσης το 1/3 του πληθυσμού 
της γης ενώ υπολογίζεται ότι σχεδόν 
το 10% του συνολικού πληθυσμού 
θα αναπτύξει τη νόσο κατά τη διάρ-
κεια της ζωής του.

Πάνω από 2 δισεκατομμύρια άν-
θρωποι έχουν μολυνθεί με το μυ-
κοβακτηρίδιο της φυματίωσης και 
πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρω-
ποι έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV 
Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ 3 
στους 10 ασθενείς με HIV λοίμωξη 
έχουν ταυτόχρονα μολυνθεί και με 
το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης.
Από αυτούς 7 στούς 10 ζούν στις 
χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής.

Στην Ευρώπη οι αιτίες της ραγδαίας 
αύξησης των κρουσμάτων φυματίω-
σης είναι πολλές και διαφορετικές: 
νέα στελέχη του μυκοβακτηριδίου, 
ανάπτυξη αντοχής στη θεραπεία, 
κοινωνική περιθωριοποίηση, μετα-
νάστευση, επιδείνωση των κοινω-
νικοοικονομικών συνθηκών, κατα-
στροφή του περιβάλλοντος κ.α.

Σύμφωνα με στοιχεία του 
Κ.Ε.Ε.Λ.Π.ΝΟ την τελευταία δεκα-
ετία στην Ελλάδα, έχουν καταγρα-
φεί περίπου 8.000 νέα περιστατικά 
φυματίωσης. Ο αριθμός αυτός είναι 
εύκολα αντιληπτό ότι είναι υποε-
κτιμημένος, γιατί όπως αναφέρεται 
στην αρχή του άρθρου υπάρχει αδυ-
ναμία σωστής καταγραφής των νο-
σημάτων αυτών στην Ε.Ε. Συνεπώς 
το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο 
από όσο καταγράφεται, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται κι από την απόφαση 
του ΠΟΥ να ανακυρήξει την φυμα-
τίωση σε παγκόσμια προτεραιότητα 
για τη δημόσια υγεία. Με τη σημε-
ρινή μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών 
“κανένας δε μπορει να είναι ασφα-

Οι επιπτώσεις στην υγεία των κοινωνικά αποκλεισμέ-
νων ομάδων – οι σύγχρονες επιδημίες – φυματίωση
Οι σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από 
την ύπαρξη κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και κατά 
συνέπεια οι κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
υγεία είναι επίσης άνισα κατανεμημένοι στις διάφορες πλη-
θυσμιακές ομάδες. Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι, στο σύ-
νολο των χωρών της Ε.Ε, υπάρχει αδυναμία καταγραφής 
του φαινομένου με στατιστικά στοιχεία και η Ελλάδα δεν 
αποτελεί εξαίρεση, δεδομένου ότι το φαινόμενο της μετα-
νάστευσης είναι σχετικά πρόσφατο στη χώρα μας.

λής αν όλοι δεν είναι ασφαλείς” το-
νίζουν οι ειδικοί του ΠΟΥ και για 
το λόγο αυτό σχεδίασαν κι εφαρμό-
ζουν μία στρατηγική εξάλειψης της 
νόσου σε παγκόσμιο επίπεδο (THE 
STOP TB STRATEGY)

Οι ΓτΚ έχοντας από καιρό καταγρά-
ψει και συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο 
των σύγχρονων επιδημιών που απει-
λούν τη δημόσια υγεία καθώς και την 
ανάγκη προσέγγισης των ευπαθών 
ομάδων, σχεδιάζουν κι υλοποιούν 
προγράμματα ιατρικής της γειτονιάς 
(street-medicine) στοχεύοντας στον 
εντοπισμό της νόσου στην πηγή, 
όπως ορίζουν οι οδηγίες του ΠΟΥ κι 
όχι όταν αυτή θα έχει εξαπλωθεί και 
θα έχει γίνει ανεξέλεγκτη.                n
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Η INTERAMERICAN υλοποιεί 
ένα μακρόπνοο πρόγραμμα κοινω-
νικής προσφοράς, με την ταυτότητα 
«Πράξεις Ζωής», ένα πλέγμα πρω-
τοβουλιών, που αναπτύσσονται σε 
τέσσερις κατευθύνσεις: τη φροντίδα 
για την υγεία, την εκπαίδευση για την 
αντιμετώπιση κινδύνων, τη στήριξη 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων και 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Στον τομέα της φροντίδας της υγεί-
ας των ευπαθών κοινωνικών ομά-
δων η INTERAMERICAN έχει 
αναπτύξει έως σήμερα αξιοσημεί-
ωτη δραστηριότητα. Βασικό τομέα 
ανάληψης πρωτοβουλιών αποτελεί 
η συνεργασία της εταιρείας με τους 
Γιατρούς του Κόσμου, έναν οργα-
νισμό που επιτελεί αναγνωρισμένα 
σημαντικό έργο.

Η INTERAMERICAN είχε ανα-
λάβει να υποστηρίξει, από τον 
Απρίλιο του 2008 έως τον Απρίλιο 
του 2009, την κάλυψη αναγκών ια-
τροφαρμακευτικού εξοπλισμού και 
δαπανών προσωπικού του Παιδια-
τρικού Τμήματος του Πολυϊατρείου 
Αθήνας των Γιατρών του Κόσμου. 
Η πρωτοβουλία αυτή χρηματοδοτή-
θηκε από το EUREKO ACHMEA 
FOUNDATION, ανεξάρτητο κοινω-
φελές ίδρυμα που αντλεί τους πόρους 
του κυρίως από τα κέρδη του Ομίλου 
εταιρειών EUREKO, του οποίου εί-
ναι μέλος η INTERAMERICAN. 
Η διαχείριση του ποσού των 75.000 
ευρώ που διατέθηκαν στον Οργανι-
σμό, ήταν πολύ αποτελεσματική. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παιδι-
ατρικού Τμήματος Αθήνας του Ανοι-
χτού Πολυιατρείου των Γιατρών του 
Κόσμου, κατά το διάστημα Απριλί-
ου - Οκτωβρίου 2008 οι επισκέψεις 

Αποτελεσματική η συνεργασία 
INTERAMERICAN και Γιατρών του Κόσμου

ιατρικής φροντίδας έφθασαν τις 
2.126. Οι περισσότερες πραγματο-
ποιήθηκαν στο Ανοιχτό Πολυιατρείο 
(1.537), ενώ οι Γιατροί του Κόσμου 
επισκέφθηκαν και καταυλισμούς 
της Αττικής στις περιοχές Νέα Ζωή, 
Γκοριτσά και Ελευσίνα, όπου εξέτα-
σαν και φρόντισαν 589 παιδιά. 

Εθνολογικά, τα μισά σχεδόν παιδιά 
προέρχονταν από το Αφγανιστάν και 
ακολουθούν τα Ελληνόπουλα από-
ρων οικογενειών (10%). Χορηγή-
θηκε δωρεάν φαρμακευτική αγωγή 
σε 1.283 περιστατικά και παραπέμ-
φθηκαν 55 παιδιά για εργαστηρια-
κές εξετάσεις και 53 για νοσηλεία. 
Ιδιαίτερη έμφαση φροντίδας δόθηκε 
στα παιδιά των τσιγγάνων Ρομά, των 
οποίων η έλλειψη ενημέρωσης σε 
συνδυασμό με τις κακές συνθήκες 
διαβίωσης επηρεάζουν την υγεία 
του παιδικού πληθυσμού.

Οι υπηρεσίες του Οργανισμού 
σε παιδιά κατά το πρώτο επτάμη-
νο είχαν καλύψει ήδη το 70% του 
στόχου. Για το δωδεκάμηνο Απρι-
λίου 2008 - Απριλίου 2009 του 
προγράμματος συνεργασίας με την 
INTERAMERICAN, στόχος του 
Παιδιατρικού Τμήματος των Για-
τρών του Κόσμου είναι να φροντίσει 
πάνω από 3.000 παιδιά.

Διερευνώντας κάθε δυνατότητα συ-
μπληρωματικής υποστήριξης του 
έργου των Γιατρών του Κόσμου, η 
INTERAMERICAN για το ίδιο 
χρονικό διάστημα της χορηγίας συμ-
φώνησε με τη Μη Κυβερνητική Ορ-
γάνωση να παρέχει μέσω του πολυ-
ϊατρείου MEDIFIRST, που ανήκει 
στον Όμιλο INTERAMERICAN, 
τις εργαστηριακές εξετάσεις για ασθε-
νείς άνω των 8 ετών. Οι ασθενείς πα-
ραπέμπονταν στο MEDIFIRST από 
το Ανοιχτό Πολυϊατρείο των Γιατρών 
του Κόσμου και την οικονομική κά-
λυψη των εξετάσεων αναλάμβανε η 
INTERAMERICAN. 

Επιπλέον, τον περασμένο Οκτώ-
βριο η Εταιρεία θέλοντας να ενι-
σχύσει την έννοια του «κοινωνικώς 
επιχειρείν» και στο δίκτυο πωλή-
σεών της, δεσμεύτηκε ότι για κάθε 
συμβόλαιο νέων προγραμμάτων 
MediSystem έως το τέλος του 2008, 
η INTERAMERICAN θα απέδω-
σε από τον προϋπολογισμό της για 

δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητα 
1 ευρώ υπέρ του έργου των Γιατρών 
του Κόσμου. Η επίδοση της επιτα-
γής έγινε τον Φεβρουάριο 2009 στο 
Ανοιχτό Πολυϊατρείο Αθηνών. 

Τέλος, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
της INTERAMERICAN με τους 
Γιατρούς του Κόσμου, τον Μάρτιο 
του 2009 πραγματοποιήθηκε επί-
σκεψη στελεχών της Εταιρείας, κλι-
μακίου των Γιατρών του Κόσμου και 
ιατρού του Medisystem στο Λύρειο 
Παιδικό Ίδρυμα, με σκοπό των εμ-
βολιασμό των παιδιών που φιλοξε-
νούνται στο Ίδρυμα. 

Ο Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμ-
βουλος του Ομίλου INTERAMERI-INTERAMERI-
CAN, σε παλαιότερη δήλωση του είχε 
τονίσει την ανάγκη να αρθούν τα τείχη 
του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
περιθωριοποίησης των ευπαθών κοινω-
νικών ομάδων, υπογραμμίζοντας ότι “η 
υγεία είναι δικαίωμα ζωής και η υπο-
στήριξη αυτού του δικαιώματος συνιστά 
πράξη ζωής. Η INTERAMERICAN 
δηλώνει έμπρακτα την κοινωνική υπευ-
θυνότητά της με Πράξεις Ζωής, όπως 
αυτή της υποστήριξης του έργου των 
Γιατρών του Κόσμου”.

Νέα Συνεργασία 2009 - 2010
Η ουσιαστική συνεργασία των Για-
τρών του Κόσμου με την INTER-INTER-
AMERICAN θα συνεχιστεί για 
ακόμα μια χρονιά (2009-2010). Το 
πρόγραμμα «Παροχή Πρωτοβάθμιας 
Ιατρικής Φροντίδας και Αγωγής Υγεί-
ας», που θα υποστηρίξει χορηγικά η 
INTERAMERICAN, απευθύνεται 

στις πληθυσμιακές ομάδες Ρομά που 
ζουν σε καταυλισμούς εντός του Νο-
μού Αττικής. Η υποστήριξη θα γίνει 
και φέτος, με πόρους του ιδρύματος 
EUREKO ACHMEA FOUNDA-
TION.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία σκοπεύει 
να αναλάβει την κάλυψη αναγκών 
ιατροφαρμακευτικής βοήθειας, μέσω 
κινητής ιατρικής μονάδας, θα βοηθή-
σει την ευάλωτη ομάδα των Ρομά να 
μεριμνά για την υγεία των παιδιών 
τους χωρίς το άγχος της οικονομι-
κής επιβάρυνσης. Ως αποτέλεσμα, οι 
άνθρωποι αυτοί διασφαλίζουν κα-
λύτερη ποιότητα ζωής τόσο για τους 
ίδιους, όσο και τις οικογένειές τους. 

Στόχοι της INTERAMERICAN εί-
ναι η βελτίωση του επιπέδου υγείας 
της συγκεκριμένης πληθυσμιακής 
ομάδας μέσω ενίσχυσης της πρό-
σβασής τους σε προγράμματα πρό-
ληψης και λοιπών υπηρεσιών Υγεί-
ας. Η ευρύτερη κάλυψη πληθυσμού 
από τα μεταδιδόμενα λοιμώδη νοσή-
ματα καθώς και η  ενημέρωση των 
Ρομά όσον αφορά τα δικαιώματα 
πρόσβασής τους σε υπηρεσίες Υγεί-
ας. Η παρακολούθηση του επιπέδου 
υγείας περιθωριοποιημένων πληθυ-
σμιακών ομάδων και η ανάπτυξη 
γνώσης σχετικά με τις ιατρικές και 
κοινωνικές τους ανάγκες και τέλος 
η ευαισθητοποίηση δημοσίων και 
ιδιωτικών φορέων με απώτερο σκο-
πό την αφύπνιση και τη  συμμετοχή 
τους στην εκστρατεία που στόχο έχει 
τη βελτίωση του επιπέδου υγείας 
των Ρομά στην Ελλάδα.                 n
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Γιατί Γιατρός του Κόσμου;

Σ
τη δεκαετία του 1980 
διατυπώθηκε ένας νέος 
όρος: «Ανθρωπιστική 
Ιατρική». Ο όρος «Αν-
θρωπιστική Ιατρική» 
(λες και μπορεί να υπάρ-

ξει και μη Ανθρωπιστική Ιατρική!) 
ορίζει μια Ιατρική, η οποία ασχο-
λείται με την σωματική και ψυχική 
υγεία των ασθενών της, υπερβαίνο-
ντας την κλασσική ιατρική φροντί-
δα και θεραπευτική αντιμετώπιση. 
Η Ανθρωπιστική Ιατρική δεν είναι 
ιατρική των οργάνων. Αντιμετωπί-
ζει τον άρρωστο σαν ενιαία ύπαρξη, 
σαν ολότητα., διότι σύμφωνα με τα 

σύγχρονα δεδομένα, η ασθένεια δεν 
προκαλείται μόνο από τη διατάραξη 
της σωματικής ή ψυχικής υγείας, 
αλλά και από το κοινωνικό πλαίσιο 
στο οποίο διαβιώνει το άτομο.

Η έννοια όμως της Ανθρωπιστι-
κής Ιατρικής γεννήθηκε την δεκαε-
τία του 1960. Αφετηρία της είναι ο 
Γαλλικός Μάης του 1968, ο Μάης 
της αμφισβήτησης, της ιδεολογικής 
επανάστασης των νέων. Τότε μία 
νέα γενιά Ανθρωπιστικής Δράσης 
γεννιέται. Η γενιά των γιατρών, των 
νοσηλευτών, των τεχνικών, των οι-
κονομολόγων και των νομικών που 
αποφασίζουν να συνδυάσουν τις 
γνώσεις, τις εμπειρίες, το όραμα και 
την ενέργειά τους. Στόχος τους να 
παρέμβουν σε μείζονες καταστρο-
φές και συγκρούσεις, που ταλάνιζαν 
(και ταλανίζουν) τον τρίτο κόσμο 
και να παράσχουν βοήθεια στα θύ-
ματα, αδιακρίτως συνόρων, φυλής, 
θρησκείας ή άλλων ιδιαιτεροτήτων.

Μια Ανθρωπιστική Ηθική γεννή-
θηκε. Μια ηθική που επαναστάτησε 
κατά του εφησυχασμού της συνείδη-
σης, που έθεσε τα θύματα του πολέ-
μου, των φυσικών και των ανθρωπο-

γενών καταστροφών, τα θύματα των 
λιμών και των επιδημιών στο κέντρο 
του ενδιαφέροντός της. Μια ηθι-
κή βασισμένη στην υπευθυνότητα, 
στο δικαίωμα της παρέμβασης και 
στη μετάβαση από την ένοχη σιωπή 
στη δημόσια μαρτυρία. Μια ηθική 
βασισμένη εν τέλει στα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, η θεσμική κατοχύρω-
ση των οποίων εμφανίζεται υπό την 
μορφή οργανωμένων διακηρύξεων 
μόνο τον 18ο αιώνα. 

Η Ανθρωπιστική Ιατρική ασχολεί-
ται με τους ευάλωτους πληθυσμούς. 
Στοχεύει στην αποκατάσταση της 
ταυτότητας των ασθενών, προστα-
τεύει το δικαίωμα πρόσβασης στο 
σύστημα υγείας, υιοθετεί πρακτικές 
μείωσης των κινδύνων από κατα-
χρήσεις ουσιών, καταγγέλλει κάθε 
προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας και κουλτούρας, βοηθάει στην 
τελική αποκατάσταση και επανέ-
νταξη των θυμάτων στην κοινωνία. 
Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, 
διαμορφώνονται διαφορετικά και 
οι δείκτες που καθορίζουν την έν-
νοια «ευάλωτοι πληθυσμοί» και οι 
δείκτες αυτοί είναι: η ηλικία, η σω-
ματική και ψυχική υγεία, το φύλο, η 
φυλή, η θρησκεία και η κοινωνική 
θέση ή ιδιαιτερότητα. 

Η ηθική ευθύνη της Ανθρωπιστικής 
Ιατρικής είναι πάνω απ’ όλα ηθική 
της άρνησης του μοιραίου. Η υπεύ-
θυνη αυτή αντιμετώπιση πραγματώ-
νεται στα πλαίσια του σεβασμού των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, διότι το 
δικαίωμα στην υγεία και στην περί-
θαλψη είναι έννοιες συνυφασμένες 
με τις βασικές αξίες των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων.

Κύριοι φορείς της Ανθρωπιστικής 
Δράσης γενικά και της υλοποίησης 
της Ανθρωπιστικής Ιατρικής ειδικό-
τερα είναι οι ΜΚΟ (Μη Κυβερνητι-
κοί Οργανισμοί), τα μέλη των οποίων 
απαρτίζουν τα τελευταία 30 χρόνια 
τη λεγόμενη Κοινωνία των πολιτών. 
Η δράση των ΜΚΟ δεν είναι πια 
φιλανθρωπική, είναι Ανθρωπιστική, 
πλησιάζει και ακουμπάει τον άνθρω-
πο από χρέος, χωρίς υπεροψία, με 
σεβασμό προσπαθώντας να κάνει 
τη ζωή του καλύτερη. Η δράση αυτή 
των ΜΚΟ είναι συνεπώς πολιτική 
δράση. Τα μέλη τους γέννησαν και 
εξέθρεψαν ένα κίνημα, μικρό στην 

Ιατρός (Ιητρός στην ιωνική) είναι ο θεραπεύων, αυτός που 
προσπαθεί με τις γνώσεις και τις ικανότητές του να ανακου-
φίσει ή να ελευθερώσει τον πάσχοντα από τον πόνο και την 
αρρώστια. Ιατρική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την 
διατήρηση ή αποκατάσταση της Υγείας και οι υπηρετούντες 
αυτήν ορκίζονται να «χρησιμοποιήσουν τη θεραπευτική 
τους μόνο για ωφέλεια των αρρώστων -όσο εξαρτάται από 
τη δύναμη και την κρίση τους- και να τους προφυλάξουν 
από κάθε βλάβη και αδικία…».

αρχή, το οποίο στη συνέχεια μεγά-
λωσε κι απέκτησε φωνή. Η φωνή 
αυτή δυνάμωσε και έγινε ενοχλητική 
στα ώτα των κρατούντων. Τους υπο-
χρέωσε να την υπολογίζουν, υπαγό-
ρευσε σπουδαία κείμενα, παρενέβη 
σε θεσμικά όργανα, υποχρέωσε σε 
θέσπιση και εφαρμογή νόμων και σε 
υιοθεσία συνθηκών για την προστα-
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μια τέτοια Οργάνωση είναι οι ΓτΚ, 
μια τέτοια δράση καλούνται τα μέλη 
της να υλοποιήσουν. 20 χρόνια συ-
μπληρώνονται φέτος που γιατροί, 
νοσηλευτές, τεχνικοί, νομικοί και 
άλλοι επαγγελματίες ενώνουμε τις 
δυνάμεις και δεξιότητές μας για να 
υπηρετήσουμε τους στόχους της. 
Πέρα και πάνω από την καθημερινή 
και «στενή» άσκηση της επιστήμης 
και της τέχνης του καθένα από μας. 
Είμαστε όλοι -20 χρόνια τώρα- Για-
τροί του Κόσμου. Γιατί;

Διότι όλοι πιστεύουμε πως είμαστε 
συμμέτοχοι στα γιγνόμενα αυτού του 
πλανήτη και συνυπεύθυνοι για τα 
προβλήματα που αυτά προκαλούν. 
Όλοι θεωρούμε υποχρέωσή μας να 
συμβάλουμε στη λύση αυτών των 
προβλημάτων, δρώντας σαν ενεργοί 
πολίτες μέσα από τους κόλπους της 
Οργάνωσης. 

Διότι η Ανθρωπιστική Ιατρική μπο-
ρεί να μην έχει λύσεις για όλες τις 
αρρώστιες, ούτε έτοιμες απαντήσεις 
σε όλες τα αμείλικτες ερωτήσεις των 
ευάλωτων πληθυσμών του αναπτυσ-
σόμενου κόσμου, των πεινασμένων 
και καχεκτικών παιδιών όλων των 
Ηπείρων και του νέου «τέταρτου 
κόσμου» των σύγχρονων μεγαλου-
πόλεων. Ανταποκρίνεται όμως στις 
εκκλήσεις όλων των πασχόντων, 
αδιακρίτως γένους, φυλής, θρη-
σκείας, ηλικίας, κοινωνικής ή άλλης 
ιδιαιτερότητας, παρέχοντας ιατρική 
περίθαλψη, καταθέτοντας και δημο-
σιοποιώντας την άθλια κατάστασή 
τους, την προσβολή της αξιοπρέπει-
άς τους και την όποια παραβίαση 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Η Ανθρωπιστική Ιατρική υπάρχει, 
δρα και εξελίσσεται αποδεικνύοντας 
πως ο Ιπποκράτης και οι ιδέες του - 
παρά τις προσπάθειες των υλιστών, 
των καιροσκόπων, των φαύλων και 
επίορκων υπηρετών τους - δεν πε-
θαίνουν. Ζουν και θα ζουν διότι εί-
ναι άφθαρτοι, είναι αθάνατοι.       n

Ηρώ Βαρσαμή 
Βιοπαθολόγος, Πρώην πρόεδρος 
των Γιατρών του Κόσμου
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Τάζομαι μετανάστης και 
σε καλό να μου βγει

Χριστίνα Ψαρρά 
Συντονίστρια Κινητών Μονάδων

Τ
ο Μάρτιο η αστυνομία 
έπιασε το Μ. και τον 
προμήθευσε με ένα χαρ-
τάκι που έλεγε πως έπρε-
πε να φύγει από τη χώρα 
στις επόμενες 30 μέρες. 

Δεν πρόλαβε να φύγει πέθανε μέσα 
σε μια εβδομάδα. Μια μέρα μια ελ-
ληνίδα γειτόνισσα επισκέφτηκε τη F. 
της είπε πόσο πολύ στεναχωρήθηκε 
για αυτό που έγινε, ο Μ. της θύμιζε 
το δικό της αδελφό που έχασε πριν 
από 4 χρόνια. «Είχαμε πάει στους 

καλύτερους γιατρούς, ταλαιπωρήθηκε 
αλλά τουλάχιστον δεν πονούσε. Είχε 
πάντα όλη τη φροντίδα και την αγάπη 
μας». Ο αδελφός της Ελένης πέθανε 
από καρκίνο στους πνεύμονες. 

Ο Μ. αν γύριζε πίσω στο Σουδάν 
δεν θα επισκεπτόταν το νοσοκομείο, 
γιατί στην περιοχή του δεν υπήρχε. 
Αν συνέχιζε να μένει στην Ελλάδα 
δεν θα πήγαινε στο νοσοκομείο γιατί 
δεν του επιτρεπόταν. 

Το Σεπτέμβριο του 2009 δύο χρόνια 
μετά την πρώτη Ευρωπαϊκή έρευνα, 
οι Γιατροί του Κόσμου παρουσίασαν 
τη δεύτερη έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου που αφορά στην 
πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη 
των ατόμων χωρίς άδεια παραμονής. 

11 Ευρωπαϊκές χώρες, 31 πόλεις και 
1.218 συνεντεύξεις
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Πα-
ρατηρητηρίου των ΓτΚ είναι μια 
μοναδική καταγραφή αυθεντικών 

μαρτυριών σχετικά με τις συνθή-
κες διαβίωσης, την κατάσταση της 
υγείας και την πρόσβαση σε ιατρι-
κή περίθαλψη των πλέον άπορων 
και περιθωριοποιημένων ατόμων 
που υφίστανται και τις μεγαλύτερες 
διακρίσεις στην Ευρώπη: των μετα-
ναστών χωρίς έγγραφα. Και ειδικό-
τερα, των πλέον ευάλωτων ανάμεσα 
τους, των εγκύων και των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια του 2008 πραγμα-
τοποιήθηκαν δύο έρευνες: μία πο-
σοτική έρευνα, η οποία αφορούσε 
τους ενήλικες χωρίς νόμιμα έγγρα-
φα και μία ποιοτική, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων 
και αφορούσε την κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται τα παιδιά τους 
(χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 
Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασί-
λειο, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, 
Πορτογαλία και Σουηδία). 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μια 
ενδελεχής συγκριτική μελέτη των 

Τον Αύγουστο του 2008 έφτασαν στην Ελλάδα από το Σουδάν 
μαζί με τα δύο τους παιδιά. Ο Μ. έπιασε δουλειά αμέσως, η F. δεν 
μπορούσε να δουλέψει γιατί έπρεπε να προσέχει τα παιδιά. Το χει-
μώνα ο Μ. άρχισε να αρρωσταίνει, έβηχε πολύ έντονα και πονούσε 
συνεχώς… Η F. του φώναζε να προσέχει, να μη φεύγει τόσο πρωί 
από το σπίτι, τώρα κάνει κρύο, να γυρίζει νωρίς και να προσέχει 
γιατί μόνο αυτόν έχουν, αν πάθει τίποτα τι θα κάνει; Αυτός της έλεγε 
να μην ανησυχεί, και ότι πρέπει να είναι σκοτάδι όταν φεύγει… να 
μην τον δει κανείς, να μην τον δει η αστυνομία… 



22|Θέσεις 
νομοθεσιών 10 χωρών της Ε.Ε. η 
οποία παρείχε τη δυνατότητα μιας 
σφαιρικής και εμπεριστατωμένης 
αποτύπωσης της κατάστασης με 
πρόσφατα στοιχεία. 

Το 80% των ατόμων που συναντήσαμε 
δεν είχαν οποιαδήποτε ιατρική ασφα-
λιστική κάλυψη την τελευταία φορά 
που χρειάστηκαν περίθαλψη, εξαιτίας 
περιοριστικών νόμων, ελλιπούς ενημέ-
ρωσης, διοικητικών κωλυμάτων καθώς 
και πρακτικών που εισάγουν διακρί-
σεις στο σύστημα υγείας.

Η παρούσα έκθεση των ΓτΚ κα-
ταρρίπτει και πάλι το μύθο «της 
μετανάστευσης για εξασφάλιση της 
περίθαλψης», που κυριαρχεί στις 
πολιτικές συζητήσεις. Μόνον το 6% 
των ερωτηθέντων ανέφερε λόγους 
υγείας ανάμεσα στα κίνητρα άφιξής 
του στην Ευρώπη. Το 56% αναφέρει 
κίνητρα μετανάστευσης που σχετίζο-
νται με οικονομικές δυσκολίες. Πολύ 
συχνά, δηλώνουν ότι αποφάσισαν να 
μεταναστεύσουν για πολιτικούς, θρη-
σκευτικούς ή εθνικούς λόγους, λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού ή για να 
γλιτώσουν από τον πόλεμο (26%) -κί-
νητρα τα οποία θεωρητικά παρέχουν 
το δικαίωμα στο πολιτικό άσυλο. 

Άλλωστε παρατηρούμε, ότι η με-
τανάστευση για λόγους υγείας δε 
σχετίζεται με τις ευνοϊκότερες συν-
θήκες που επικρατούν σε ορισμένες 
χώρες -όσον αφορά την πρόσβαση 

των ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα 
σε περίθαλψη: μετά τη Γαλλία (η 
νομοθεσία της οποίας είναι σχετικά 
ευνοϊκή) οι δημοφιλέστερες χώρες 
μετανάστευσης για λόγους υγείας, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευ-
νας, είναι η Ελλάδα και η Σουηδία, 
δυο χώρες όπου δεν υπάρχει καμία 
πιθανότητα κάλυψης των δαπανών 
περίθαλψης.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) 
συστάθηκε το 1983, η Οικουμενι-
κή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου ψηφίστηκε από τη Γενι-
κή Συνέλευση των Η.Ε. το 1948 και 
διανύοντας το τέλος του 2009, ακόμα 
πραγματοποιούνται εκστρατείες για το 
σεβασμό του πανανθρώπινου δικαι-
ώματος της υγείας. Σε πολλές χώρες 
η πρόσβαση στην περίθαλψη περιο-
ρίζεται μόνο στα έκτακτα περιστατικά. 
Ορισμένες χώρες δεν παρέχουν κα-
μία ειδική προστασία ούτε στα παιδιά 
ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα, φτά-
νοντας ορισμένες φορές στο σημείο να 
απαιτούν την καταγγελία τους, όπως 
και των γονέων τους, σε περίπτωση 
που καταφύγουν στις υπηρεσίες του 
τομέα της υγείας. Ένας νοήμων άν-
θρωπος θα απορούσε, γιατί η ιδιότη-
τα «μετανάστης» θα πρέπει να προη-
γείται της ιδιότητας «παιδί»;…

Οι μετακομίσεις λόγω των απελάσε-
ων και η προσωρινή στέγαση προ-
καλούν άγχος, απουσία σταθερών 
σημείων αναφοράς και δυσκολίες 

προσαρμογής. Σε ορισμένες συνε-
ντεύξεις, οι γονείς δηλώνουν ακόμη 
και τη διακοπή της ιατρικής παρα-
κολούθησης.

Πέρα από τις οικονομικές δυσκολίες 
και το πρόβλημα της στέγασης, την 
υγεία των παιδιών επηρεάζει και η 
υποβόσκουσα απειλή της σύλληψης, 
ο φόβος του αποχωρισμού από την 
οικογένεια και οι διακρίσεις.

Η κατάσταση της υγείας των ενηλί-
κων και των παιδιών τους είναι συ-
χνά αλληλένδετη. Όσες προσπάθειες 
και αν καταβάλλουν για να προφυ-
λάξουν τα παιδιά τους, η ανησυχία 
και η σύγχυση που τους διακατέχουν 

συχνά επηρεάζουν την πνευματική 
υγεία των ιδίων και κατ’ επέκταση 
των παιδιών τους. Η κακή κατάστα-
ση της υγείας των παιδιών μπορεί 
επίσης να επιδεινώσει την κατάστα-
ση της οικογένειας, καθιστώντας για 
παράδειγμα πολύπλοκη τη στέγαση 
σε κοντινά πρόσωπα.

Τα παιδιά καλούνται πολλές φορές 
να αναλάβουν ευθύνες ενηλίκων κυ-
ρίως όταν διαδραματίζουν ρόλο δι-
αμεσολαβητή και διερμηνέα μεταξύ 
των γονιών και της κοινωνίας, στην 
οποία ζουν, εφόσον χειρίζονται 
πολύ καλύτερα τη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής συγκριτικά με τους γονείς 
τους. Ορισμένα αποτελούν πραγμα-
τικό στήριγμα για τους γονείς τους. 
Πολλοί γονείς δήλωσαν, ότι αισθά-
νονται ακόμη και ενοχές απέναντι 
στα παιδιά τους.

Οι οικογένειες που συναντήσαμε 
συχνά διαμένουν σε ανθυγιεινά 
και υπερβολικά μικρά καταλύματα 
(86% όσων ζουν μαζί με τα παιδιά 
τους διαμένουν σε καταλύματα όπου 
επικρατεί συνωστισμός). Το γεγονός 
αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για 
την ανάπτυξη των παιδιών λόγω, με-
ταξύ άλλων, της απουσίας ιδιωτικής 
ζωής, της έλλειψης χώρου για την 
υποδοχή φίλων καθώς και της έλ-
λειψης ενός ήσυχου χώρου, κατάλ-
ληλου για μελέτη. Σύμφωνα με μαρ-
τυρία που αναφέρουν οι ερευνητές 
στη Σουηδία, υπάρχουν γονείς που 
υπερσιτίζουν το παιδί τους για να 
κοιμάται βαθιά και να μην ξυπνάει 
τους υπολοίπους ενοίκους.

Περισσότεροι από τους μισούς ερω-
τηθέντες (52%) είναι άστεγοι, ζουν 
σε επισφαλή καταλύματα ή σε κέ-
ντρα παροχής βραχυπρόθεσμης ή 
μεσοπρόθεσμης στέγασης. Το ήμισυ 
των ερωτηθέντων (51,3%) έχουν 
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μια τακτική ή περιστασιακή δουλειά 
για να εξασφαλίζουν τα προς το ζην. 
Υπενθυμίζουμε, ότι είναι αδύνατο 
για ένα άτομο χωρίς άδεια παραμο-
νής να εργαστεί νόμιμα. 

Το 37% εργάζεται περισσότερες από 
δέκα ώρες την ημέρα, και το 22% 
εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες 
τις περισσότερες μέρες της εβδομά-
δας, κυρίως γυναίκες.

Η μοναξιά που βιώνουν είναι ένα 
ακόμα ζήτημα που εκπίπτει στην 
κατηγορία «ψιλά γράμματα» για τις 
κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χω-
ρών. Ένα ποσοστό περίπου 60% 
των γονέων δε ζει με κανένα από 
τα ανήλικα παιδιά του. Μετάφρα-
ση: περισσότεροι από τους μισούς 
γονείς δε ζουν μαζί με τα παιδιά 
τους ή αλλιώς περισσότερα από τα 
μισά παιδιά δε ζουν με τη μητέρα 
τους ή τον πατέρα τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις το ψυχικό κόστος δεν 
μπορεί να μετρηθεί ούτε με ποσοστά 
ούτε με αριθμούς. 

Ένα μεγάλο κομμάτι της έκθεσης 
αφιερώθηκε στην ύπαρξη της κα-
κοποίησης ή καλύτερα στην ύπαρξη 
άλλων μορφών κακοποίησης, κα-
θώς η μια μορφή είναι ήδη δεδο-
μένη. Συναντήσαμε μεγάλο αριθμό 
ατόμων που υπήρξαν θύματα κα-
κοποίησης πριν, κατά τη διάρκεια 
αλλά και μετά τη μετανάστευση. Το 
59% του πληθυσμού αναφέρει, ότι 
έχει υποστεί τουλάχιστον μία μορ-
φή κακοποίησης ενώ ποσοστό 40% 
αναφέρει ότι έχει υποστεί διάφορα 
είδη κακοποίησης.

Πολύ συχνά οι ερωτηθέντες αναφέ-
ρουν, ότι έχουν υποφέρει από την 
πείνα ή τον υποσιτισμό, έχουν ζήσει 
σε εμπόλεμη χώρα, έχουν υποστεί 
σωματική κακοποίηση (περιλαμ-
βανομένης της ενδοοικογενειακής 

βίας), έχουν αντιμετωπίσει εμπόδια 
κατά την προσπάθειά τους να εξα-
σφαλίσουν τα προς το ζην ή τους 
έχουν στερήσει χρήματα που είχαν 
κερδίσει, έχουν κακοποιηθεί από 
τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, 
έχουν υποστεί παρακολούθηση ή 
απαγόρευση των δραστηριοτήτων 
τους, έχουν δεχτεί απειλές ή έχουν 
φυλακιστεί για τις ιδέες τους, έχουν 
υποστεί βασανιστήρια και σεξουαλι-
κές επιθέσεις. Πρέπει να υπογραμμί-
σουμε, ότι το ένα τέταρτο των ατόμων 
που συναντήσαμε (24%) αναφέρεται 
σε κακοποιήσεις που υπέστη μετά 
την άφιξή του στην Ευρώπη. 

Το 60% του συνόλου των ερωτηθέ-
ντων υποστηρίζει, ότι περιορίζει τις 
δραστηριότητες του λόγω του φό-
βου της σύλληψης και ένα ελάχιστα 
μικρότερο ποσοστό δηλώνει πως 
έπεσε προσωπικά θύμα ρατσισμού. 

Αρκετές φορές ερχόμαστε αντιμέτω-
ποι με ένα κύμα πρωτόγονου λαϊκι-
σμού και άκρατης δημαγωγίας, που 
εκδηλώνεται με φράσεις του τύπου 
«δεν μπορούμε να χωρέσουμε άλ-
λους», «δεν θα πληρώνουμε εμείς 
για αυτούς» και πολλά άλλα που 
φαντάζουν το λιγότερο εξωφρενικά, 
ειδικά όταν ακούγονται από θεω-
ρητικά έγκριτους ανθρώπους αλλά 
και νέους και μάλιστα σε χώρες που 
θέλουν να αυτοαποκαλούνται ανε-
πτυγμένες. 

Στο Καλαί, στη Γαλλία, οι μετανά-
στες έχουν φτάσει στο σημείο να 
καίνε τα ακροδάχτυλά τους πάνω 
σε πυρακτωμένες λαμαρίνες, ώστε 
να εξαφανίσουν τα δακτυλικά τους 
αποτυπώματα και έτσι να μην μπο-
ρούν να τους επαναπροωθήσουν 
ή να τους απελάσουν. Έτσι, η σύγ-
χρονη Δύση εφαρμόζει επιχειρήσεις 
που τις αποκαλεί με τον ευφάνταστο 
όρο «σκούπα» (σύμφωνα με το λε-
ξικό Τριανταφυλλίδη, σκούπα: ερ-
γαλείο του νοικοκυριού με το οποίο 
απομακρύνουμε από το πάτωμα 
σκόνες, σκουπίδια) και συνδέει το 

ζήτημα της υγείας με τη χάραξη των 
μεταναστευτικών πολιτικών. 

Οι ΓτΚ ζητούν το αυτονόητο
Την προστασία του ιατρικού απορ-
ρήτου και την επίσημη απαγόρευση 
της καταγγελίας ή σύλληψης με-
ταναστών χωρίς άδεια παραμονής 
κατά τη διάρκεια της περίθαλψης. 
Τη λήψη άμεσων μέτρων σε όλα τα 
ευρωπαϊκά κράτη προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ειδική προστασία 
των ανηλίκων και των εγκύων. Την 
έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο ενός νέου ψηφίσματος, το 
οποίο θα επαναβεβαιώνει την ανά-
γκη ίσης πρόσβασης σε περίθαλψη 
για όλους, περιλαμβανομένων των 
μεταναστών χωρίς άδεια παραμο-
νής και των αιτούντων άσυλο. Την 
προστασία των αλλοδαπών που εί-
ναι σοβαρά άρρωστοι και δεν έχουν 
αποτελεσματική πρόσβαση σε περί-
θαλψη στη χώρα προέλευσής τους. 
Τα εν λόγω άτομα δεν πρέπει να 
απελαύνονται. Θα πρέπει να τους 
χορηγείται άδεια παραμονής, ώστε 
να τους δίνεται η δυνατότητα να πα-
λέψουν ενάντια στην ασθένεια υπό 
αξιοπρεπείς συνθήκες. 

Με λίγα λόγια, θεωρώ, ότι ζητούν η 
ιδιότητα «παιδί» να προηγείται της 
ιδιότητας «μετανάστης» και η λέξη 
άνθρωπος να μην χρησιμοποιείται 
μόνο σε φιλοσοφικές συζητήσεις.  n




