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Οι Γιατροί του Κόσμου σε Αθήνα και Επαρχία
Θεσσαλονίκη
Στις 14 Οκτωβρίου, πραγματοποι-
ήθηκε επίσκεψη στη θεραπευτική 
κοινότητα «Ιθάκη» στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υποστήριξη Εξαρ-
τημένων Νέων». Δύο γενικοί ιατροί 
-με τη βοήθεια δύο εθελοντών διοι-
κητικών- εξέτασαν και εμβολίασαν 
κατά του τετάνου 21 νέες και νέους.

Στις 17 και 18 Οκτωβρίου το Γραφείο 
των Γιατρών του Κόσμου Θεσσαλονί-
κης σε συνεργασία με το Γραφείο της 
Καβάλας, συμμετείχε στην 3η Διοργά-
νωση αγώνων βουνού «Υπερμαρα-
θώνιος Παρθένου Δάσους» (Virgia 
Forest Trait-VFT), που διοργανώ-
θηκαν από το Δήμο Παρανεστίου 
Δράμας. Η συμμετοχή περιλάμβανε 
την παροχή πρώτων βοηθειών από 
τρεις εθελοντές ιατρούς των Γραφείων 
των Γιατρών του Κόσμου.

Στις 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιή-
θηκε και δεύτερη επίσκεψη στη θε-
ραπευτική κοινότητα «Ιθάκη», όπου 
δύο γενικοί ιατροί με τη βοήθεια τρι-
ών διοικητικών εξέτασαν και εμβο-
λίασαν κατά της εποχικής γρίπης 33 
άτομα.  Επιπλέον, ενημερώθηκαν 
για θέματα υγείας και υγιεινής, για 
τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων, 
ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον 
ιό της γρίπης H1N1.  Στα μέσα Δε-
κεμβρίου θα πραγματοποιηθεί και 
νέα επίσκεψη στην κοινότητα για εμ-
βολιασμούς κατά του τετάνου.

Στις 12 Νοεμβρίου, οι Γιατροί του 

Αθήνα
Η κινητή Παιδοοδοντριατική Μονά-
δα του προγράμματος «Λητώ» επι-
σκέφτηκε στη διάρκεια του τελευταίου 
τριμήνου πέντε διαφορετικούς προ-
ορισμούς. Συγκεκριμένα, η ιατρική 
ομάδα βρέθηκε στις 7-9 Οκτωβρίου 
στη Ζάκυνθο, στις 15 και 16 Οκτω-
βρίου στην Αγία Βαρβάρα, στις 27-31 
Οκτωβρίου στην Αμοργό και στις 26 
και 27 Νοεμβρίου στην Αιτωλοακαρ-
νανία. Τέλος, η κινητή μονάδα έφτασε 
στην Κρήτη, όπου πραγματοποιήθη-
καν επισκέψεις στους νομούς Λασιθί-
ου, Ηρακλείου και Χανίων.

Στις 14 και 15 Νοεμβρίου, οι Για-
τροί του Κόσμου συμμετείχαν στο 
διήμερο Διεθνές Φεστιβάλ της Δεύ-
τερης Γενιάς Μεταναστών, «Talking 

Κόσμου Θεσσαλονίκης βρέθηκαν 
στο Διαπολιτισμικό γυμνάσιο Πυλαί-
ας Θεσσαλονίκης, όπου δύο παιδία-
τροι με τη βοήθεια τριών διοικητικών 
εξέτασαν και έδωσαν 74 πιστοποιη-
τικά υγείας στα παιδιά του σχολείου, 
για το μάθημα της γυμναστικής.

Στις 14 Νοεμβρίου, εθελοντές των 
Γιατρών του Κόσμου συμμετείχαν 
σε εκδήλωση του φιλανθρωπικού 
ομίλου διοργάνωσης εκδηλώσεων 
«Upper Group of companies» στο 
καφέ «Venga», στην πλατεία Αρι-
στοτέλους.  Η εκδήλωση αυτή πραγ-
ματοποιήθηκε για να συγκεντρωθούν 
και να σταλούν χριστουγεννιάτι-
κες κάρτες των Γιατρών του Κό-
σμου στον μικρό Noah Biorkman, 
που είναι 5 ετών, πάσχει από νευρο-
βλάστωμα -ένα είδος καρκίνου- και 
βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Το 
ενδιαφέρον του κόσμου υπήρξε ιδι-
αιτέρως συγκινητικό.

Στις 20, 21 και 22 Νοεμβρίου, το 
Γραφείο Θεσσαλονίκης συμμετείχε 
στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη από την Ελληνική Εται-
ρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του 
AIDS. Εθελοντές ενημέρωσαν τους 
παρευρισκομένους για την Οργάνω-
ση και διένειμαν το ενημερωτικό υλι-
κό των Γιατρών του Κόσμου.

Στις 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθη-
κε επίσκεψη στο 30ο Γυμνάσιο Θεσ-
σαλονίκης, όπου μία παιδίατρος με τη 
βοήθεια δύο εθελοντών διοικητικών, 
εξέτασε και έδωσε 18 πιστοποιητικά 

υγείας στα παιδιά του σχολείου, για 
το μάθημα της γυμναστικής.

Στις 29 Νοεμβρίου το γραφείο Θεσ-
σαλονίκης συμμετείχε στις χριστου-
γεννιάτικες εκδηλώσεις της Ευαγγε-
λικής Εκκλησίας Γερμανόγλωσσων 
Ελλάδος, στις εγκαταστάσεις της Γερ-
μανικής Σχολής στην Πυλαία Θεσσα-
λονίκης, όπου εθελοντές διέθεσαν τα 
χριστουγεννιάτικα και υπόλοιπα είδη 
της Οργάνωσης και μοιράστηκε ενη-
μερωτικό υλικό στους επισκέπτες.

Στις 4 Δεκεμβρίου, το Δ.Σ. του Συν-
δέσμου Ιατρών-Οδοντιάτρων Γυναι-
κών Ελλάδος διοργάνωσε εκδήλωση 
συμπαράστασης για τον κ. Λερούνη 
Αθανάσιο, τον πρόεδρο των «Ελ-
λήνων Εθελοντών», που παραμέ-
νει όμηρος των Ταλιμπάν.  Στην εκ-
δήλωση αυτή, συμμετείχαν με τις 
ομιλίες τους δύο ιατροί- μέλη των 
Γιατρών του Κόσμου, που είχαν 
επισκεφθεί την περιοχή των Καλλάς 
και γνώρισαν από κοντά τον κ. Λε-
ρούνη και το έργο του.

Κατά τη διάρκεια των μηνών Οκτω-
βρίου και Νοεμβρίου, άνω των 600 
ασθενών δέχθηκαν τις υπηρεσίες 
του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης 
και με τον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκαν 
οι επισκέψεις και κατά τη διάρκεια 
του Δεκέμβρη. 

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις:
Κατά τη διάρκεια των ημερών των Χρι-
στουγέννων οι Γιατροί του Κόσμου 
Θεσσαλονίκης, όπως κάθε χρόνο, θα 
βρίσκονται στην πλατεία Αριστοτέ-

λους και θα διαθέτουν τις χριστουγεν-
νιάτικες κάρτες, τα ημερολόγια και τα 
υπόλοιπα είδη της Οργάνωσης.

Στις 13 Δεκεμβρίου, θα συμμετάσχουν 
στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
του Κολεγίου «Ανατόλια» Θεσσαλο-
νίκης, όπου εθελοντές  θα επανδρώ-
σουν το σταντ της Οργάνωσης με σκο-
πό την ενημέρωση των επισκεπτών 
και την οικονομική ενίσχυση της δρά-
σης των Γιατρών του Κόσμου.         n

about my Generation».

Στις 16 Νοεμβρίου στα γραφεία της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, 
δόθηκε στον υπεύθυνο του Γραφεί-
ου των Γιατρών του Κόσμου Χανί-
ων, κ. Μηνά Βουλγαρίδη, η πρώτη 
επιταγή –ύψους 5,000 ευρώ.

Το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 
Νοεμβρίου, το Γραφείο των Γιατρών 
του Κόσμου Χανίων πραγματοποίη-
σε επίσκεψη στον καταυλισμό τσιγ-
γάνων στην περιοχή Τσεσμέ, του νο-
μού Ρεθύμνου.

Από τις 28 Νοεμβρίου έως την 1η 
Δεκεμβρίου, οι Γιατροί του Κόσμου 
συμμετείχαν στο 2ο Φεστιβάλ Υγεί-
ας του Δήμου Αθηναίων, το οποίο 
ήταν αφιερωμένο στην καταπολέμη-
ση του HIV/AIDS και έλαβε χώρα 
στην Πλατεία Συντάγματος.           n

Οι ΓτΚ καλούν τα μέλη, τους εθε-
λοντές  και τους φίλους της Οργά-
νωσης, στη δημιουργία Ομάδας Ερ-
γασίας για τις προετοιμασίες του 
επετειακού φεστιβάλ, του συνεδρί-
ου και της προβολής των δράσεων. 

Επικοινωνία 
info@mdmgreece.gr 
Υπ’ όψην: Ηρώ Βαρσαμή 
Γιάννης Γιαννακόπουλος

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 
θα ήθελαν να ευχαριστήσουν:
-  Το Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δή-

μου Αθηναίων και προσωπικά τον 
αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Σκιαδά

-  Το «Ίδρυμα Marfin»

-  Τα καταστήματα «Praktiker»

-  Τα καταστήματα «Lidl»

-  Την εταιρεία «Interamerican» 

-  Την εταιρεία  «Coca Cola»

-  Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επε-
ξεργασίας Εσπεριδοειδών (ΑΣΕΕ) 
Αμυκλών Σπάρτης «Λακωνία» 

-  Την κα Ελένη Καρβούνη  

-  Τις Κατασκηνώσεις «Παιδική Πολιτεία»

-  Την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου 

-  Την εταιρεία «Egypt Air»

-  Το Π.Γ.Ν. «ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Medical»

-  Την εταιρεία «LAVIFARM HELLAS»

-  Την εταιρεία «CHIESI HELLAS»

-  Την εταιρεία «ALER TEC»

-  Τις εταιρείες «Hellenic Seaways», 
«BLUE STAR LINES» και «NEL 
LINES»

-  Την εταιρεία «Pharma Logistics»

-  Την εταιρεία «Πρόκτερ & Γκαμπλ 
Ελλάς» 

-  Τη Γενική Γραμ. Νεολαίας Υ. Σ .Ε.Ε. 

-  Τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο

-  Την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση 

-  Τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους Λα-
σιθίου, Χανίων και Ηρακλείου, κα-
θώς και τους Δήμους για την αποστο-
λή του Λητώ στην Κρήτη

-  Το Δήμο Θεσσαλονίκης

-  Το εμπορικό κέντρο «Mediterranean 
Cosmos»

-  Τα «Ster Century Cinemas Μακεδο-
νία» & «City Gate»

-  Την Πανελλήνια Τράπεζα Πολιτείας 
Ευόσμου

-  Το Σύλλογο καθηγητών Γυμνασίου 
Κοπανού Δήμου Ανθεμίων Ημαθίας

Όλους εκείνους του ιδιώτες, που προ-
σφέρουν τη βοήθειά τους στην εκπλή-
ρωση των στόχων της Οργάνωσης.
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Διαπολιτισμική Εκπαίδευση εργαζομένων σε Δημόσια 
Νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης για την κα-
λύτερη αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση των μεταναστών  

Το δικαίωμα στην Υγεία είναι πα-
νανθρώπινη αξία. Θεμελιώδης αρ-
χή, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φι-
λοσοφία και το πνεύμα που διέπει 
το Έργο των Γιατρών του Κόσμου. 
Η ανεμπόδιστη και ποιοτική ιατρι-
κή περίθαλψη ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων, όπως είναι οι μετανάστες, 
πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα 
και προτεραιότητα για όλους. Στις 
μέρες μας, όπου έχει αυξηθεί η έντα-
ση του μεταναστευτικού ρεύματος 
προς την Ελλάδα, οι συνθήκες πα-
ραμονής και διαβίωσης των μετανα-
στών θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική 
και σωματική τους υγεία, ενώ έρχο-
νται συχνά αντιμέτωποι με ένα αφι-
λόξενο κοινωνικό σύστημα. 
Στο κρίσιμο θέμα της αντιμετώπισης 
των μεταναστών στον τομέα της ια-
τρικής περίθαλψης, απαραίτητη προ-
ϋπόθεση είναι ο σεβασμός της πολι-
τισμικής τους ταυτότητας, μέσα από 
την αποδοχή των ηθών και των εθί-

Διαπολιτισμική Πύλη 

μων, της γλώσσας και της θρησκείας 
τους, από το σύνολο των αρμόδιων 
φορέων και οργανισμών της χώρας 
υποδοχής τους. Υπό αυτό το πρί-
σμα, οι ΓτΚ ένωσαν τις δυνάμεις τους 
με τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ-Εκπαιδευτικές & 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, για ένα 
ουσιαστικό ‘Άνοιγμα της Διαπολιτι-
σμικής Πύλης στην Υγεία’.
Σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμ-
μα 2008 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών 
στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εσω-
τερικών ενέκρινε και χρηματοδο-
τεί προγράμματα, ευαισθητοποίησης 
των δημοσίων υπαλλήλων σε θέμα-
τα ομαλής ένταξης και ενσωμάτωσης 
των μεταναστών στους κόλπους της 
ελληνικής κοινωνίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, ανατέθηκε στους 
ΓτΚ και στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ, η οργάνω-
ση και υλοποίηση ολοκληρωμένου 
προγράμματος «Διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων 

που ασχολούνται με θέματα νοσοκο-
μειακής περίθαλψης των υπηκόων 
τρίτων χωρών σε νοσοκομεία της Ατ-
τικής και της Θεσσαλονίκης». 
Το Πρόγραμμα εστιάζει στην ευαι-
σθητοποίηση και στην επιμόρφωση 
των εργαζομένων στα δημόσια νο-
σηλευτικά ιδρύματα, οι οποίοι ερ-
χόμενοι σε άμεση και συχνή επαφή 
με μετανάστες, αντιμετωπίζουν κα-
θημερινά προβλήματα επικοινωνί-
ας που οφείλονται, κατά κύριο λό-
γο, στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
αυτών των ανθρώπων και δυσχεραί-
νουν το έργο τους στην παροχή ια-
τρικής περίθαλψης. 
Σκοπός είναι να αποκτηθούν εξειδι-
κευμένες γνώσεις και να αναπτυχθούν 
κατάλληλες δεξιότητες στους άμεσα 
ωφελούμενους -ιατρούς, νοσηλευτικό 
και διοικητικό προσωπικό- των δημό-
σιων νοσοκομείων, οι οποίες θα συμ-
βάλλουν δραστικά στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας τους, μέσα από τη 
σωστή αντιμετώπιση ανθρώπων προ-
ερχόμενων από διαφορετικό πολιτι-
σμικό περιβάλλον.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευ-
θύνονται σε 800 εργαζομένους των 
δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής 
και της Θεσσαλονίκης: 
-  ιατρούς 
-  νοσηλευτικό προσωπικό
-  διοικητικό προσωπικό
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εκ-
παιδευτικά σεμινάρια, διάρκειας 40 
ωρών, τα οποία θα πραγματοποιη-
θούν στα νοσοκομεία της Αττικής και 
της Θεσσαλονίκης, από τον Ιανουά-
ριο 2009 έως τον Απρίλιο 2010.
Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα πρόκειται να ενταχθεί στη 
διαδικασία μοριοδότησης από τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμ-
φωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο μο-
ριοδότησης των ιατρικών συλλόγων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Βασικός στόχος του Προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της προσαρμοστι-
κότητας των εργαζομένων στις νέες 
συνθήκες και η ευχερής ανταπόκρι-
σή τους στις απαιτήσεις που επιβάλ-
λει η επικοινωνία και η επαφή με 
τους υπηκόους Τρίτων Χωρών, για 
τη διαχείριση όχι μόνο των προβλη-
μάτων υγείας αλλά και των δυσκολι-
ών της καθημερινότητάς τους. 

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης 
έχει ως βάση τη Διαπολιτισμικότη-
τα και τις ωφέλειες που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της και εναρμο-
νίζεται πλήρως με το γενικό πλαίσιο 
και τη γενική στρατηγική που χα-
ράσσει το Ετήσιο Πρόγραμμα 2008 
του ΕΤΕ. Η Διαπολιτισμικότητα ως 
αφετηρία έχει τη «σύζευξη» πολιτι-
σμών και τη διαδραστική σχέση που 
αναπτύσσεται μεταξύ τους. Μέσα 
από τις τρείς θεματικές ενότητες των 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων, οι συμ-
μετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα 
να κατανοήσουν σε βάθος τις παρα-
πάνω έννοιες και τη σημασία τους 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
Οι θεματικές ενότητες περιλαμβά-
νουν:
1η Ενότητα: έννοια και ορισμός της 
Διαπολιτισμικότητας και των Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, καθώς και εισα-
γωγή στην κοινωνική δυναμική του 
φαινομένου της μετανάστευσης (αιτί-
ες μετανάστευσης, πολιτισμική ταυτό-
τητα, σύγκρουση ταυτοτήτων, η διαδι-
κασία ένταξης ως ατομική προσπάθεια 
προσαρμογής, πολλαπλές ταυτότητες, 
διαπολιτισμικότητα, θεμελιώδη δικαι-
ώματα του Ανθρώπου). 
2η Ενότητα: πολιτισμικές ιδιαιτε-
ρότητες ως προς την παροχή νοσο-
κομειακής περίθαλψης (με έμφαση 
στις γυναίκες και τους ηλικιωμένους 
ασθενείς) και ανάπτυξη επικοινωνι-
ακών δεξιοτήτων. 
3η Ενότητα: προβλήματα υγείας 
που σχετίζονται με το «ψυχολογικό 
τραύμα» της μετανάστευσης, το πο-
λιτισμικό σοκ της διαβίωσης σε δι-
αφορετικό και ανοίκειο περιβάλλον 
και σε προβλήματα υγείας που εί-
τε έχουν οι μετανάστες πριν έλθουν 
από τις χώρες προέλευσης, είτε απέ-
κτησαν στη χώρα υποδοχής λόγω 
εργατικών και άλλων ατυχημάτων.

Για την αποτελεσματικότερη διεξα-
γωγή των εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων έχουν επιλεγεί συγκεκριμένες 
μέθοδοι εκπαίδευσης, όπως τεχνι-
κές ανάλυσης περιπτώσεων, υποθε-
τικών ρόλων και ειδικές διαλέξεις, οι 
οποίες θα δώσουν στους συμμετέχο-
ντες τη δυνατότητα προσέγγισης των 
θεμάτων μέσα από ένα δημιουργικό 
και βιωματικό πρίσμα, αξιοποιώ-
ντας τις εμπειρίες τους.                  n

στην Υγεία
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Με το Βραβείο «Εστία» τιμήθηκαν 
οι Γιατροί του Κόσμου

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος 
Σ. Ωνάσης» διοργάνωσε το Φόρουμ 
της Κοινωνίας των Πολιτών, με πρό-
εδρο το διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη 
Κώστα Γαβρά, στο πλαίσιο του 3ου 
Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανά-
στευση και την Ανάπτυξη, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Ελλάδα και που 
έλαβε χώρα από τις 2 έως τις 5 Νο-
εμβρίου. Στις εργασίες του Φόρουμ 
της Κοινωνίας των Πολιτών συμμε-
τείχαν 200 σύνεδροι από όλο τον κό-
σμο (εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων και άλλων φορέων) και 
30 εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνί-
ας των Πολιτών από την Ελλάδα, ενώ 
τελέστηκε υπό την παρουσία του Γε-
νικού Γραμματέα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Γκι Μουν. 
Στο πλαίσιο του Φόρουμ και σε συ-
νάρτηση με τους στόχους που έχουν 
τεθεί από τον ιδρυτή του, Αριστοτέ-
λη Ωνάση, για την απονομή διεθνών 
βραβείων, το Ίδρυμα θέσπισε το Διε-
θνές Βραβείο Ωνάση “Εστία” για την 
Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών 
και την Ανθρώπινη Ανάπτυξη. Με 
αυτήν την πρωτοβουλία του, το Ίδρυ-
μα, επαληθεύει το αμείωτο ενδιαφέ-
ρον και την ισχυρή δέσμευσή του στη 
ζωτικής σημασίας κοινωνική πρόκλη-
ση που αφορά στη μετανάστευση. 

Το βραβείο αυτό, που συνοδεύε-
ται από χρηματικό έπαθλο ύψους 
50,000 ευρώ, αποτελεί ουσιαστι-
κά μια τριετή δέσμευση του Ιδρύμα-
τος Ωνάση, το οποίο θέτει ως στόχο 
την επιβράβευση μιας αξιόλογης κοι-
νωνικής και πρωτοποριακής πρωτο-
βουλίας κοινωνικής ένταξης μετανα-
στών και ανθρώπινης ανάπτυξης. Με 
δέσμευση του Ιδρύματος, το βραβείο 
πρόκειται να απονεμηθεί και στις δύο 

επόμενες διοργανώσεις του Φόρουμ 
της Κοινωνίας των Πολιτών, που θα 
πραγματοποιηθούν στο Μεξικό το 
2010 και στη Μαδρίτη το 2011. 

«Είμαστε ευτυχείς που το φετινό βρα-
βείο απονέμεται σε μια οργάνωση δι-
εθνούς αναγνωρισιμότητας, όπως οι 
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, αλ-
λά και υπερήφανοι που με το βρα-
βείο “Εστία” θα μπορέσουμε να συμ-
βάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη 
του πολύτιμου έργου της». Με αυ-
τήν τη δήλωση, ο πρόεδρος του Κοι-
νωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. 
Ωνάσης», κύριος Αντώνης Παπαδη-
μητρίου, απένειμε το τιμητικό βραβείο 
στους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 
στο πλαίσιο της τελετής λήξης του Φό-
ρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το πρόγραμμα των Γιατρών του 
Κόσμου Ελλάδας, «Ανοιχτό Πο-
λυϊατρείο», επελέγη μεταξύ 27 αν-
θρωπιστικών οργανώσεων και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων από 
όλη την Ελλάδα, οι οποίες συμμετεί-
χαν στο Φόρουμ. Οι υποψηφιότη-
τες αξιολογήθηκαν από την εξαμελή 
Επιτροπή Απονομής του Βραβεί-
ου “Εστία”, η οποία απαρτίστηκε 
από Έλληνες και ξένους ακαδημαϊ-
κούς και ανθρώπους από την Κοι-
νωνία των Πολιτών και η οποία λει-
τούργησε υπό την προεδρία (χωρίς 
ψήφο) της κυρίας Μαριάννας Μό-
σχου, της Γενικής Γραμματέως του 
Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση. Στη συ-
νέχεια, οι πέντε επικρατέστερες συμ-
μετοχές βαθμολογήθηκαν από 20 
μέλη της Διεθνούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής του Φόρουμ της Κοινω-
νίας των Πολιτών. Η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Απονομής Βραβείου, 
κυρία Μαριάννα Μόσχου δήλωσε: 

«Είχαμε πολύ αξιόλογες συμμετο-
χές για το βραβείο Ωνάση “Εστία” 
και το έργο της βαθμολόγησης ήταν 
πράγματι δύσκολο. Μας τιμά που 
ενισχύουμε την αποτελεσματικότη-
τα ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, 
οι οποίες φέτος προήλθαν από την 
Ελλάδα, του χρόνου θα προέρχο-
νται από τη Λατινική Αμερική και το 
2011 από την Ευρώπη».

Το πρόγραμμα «Ανοιχτό Πολυϊα-
τρείο» λειτουργεί στις πόλεις της Αθή-
νας, της Θεσσαλονίκης και των Χανί-
ων και έχει στόχο τη δωρεάν παροχή 
πρωτοβάθμιας ιατρικής και φαρμα-
κευτικής περίθαλψης και ψυχοκοι-
νωνικής υποστήριξης σε όσους έχουν 
περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην 
ουσία του, το πρόγραμμα λειτουργεί 
με στόχο να ανταποκριθεί στις ανά-
γκες των πληθυσμών των προσφύ-
γων, των μεταναστών, των αστέγων, 
των απόρων, των ανασφάλιστων και 
των Ρομά, που διαβιώνουν στην Ελ-
λάδα και οι οποίοι υπό διαφορετικές 
συνθήκες δε θα είχαν τη δυνατότητα 
ιατρικής κάλυψης από το κράτος.

Το ανθρώπινο δυναμικό των Για-
τρών του Κόσμου Ελλάδας απαρτί-
ζεται από εθελοντές ειδικευμένους 
ιατρούς, νοσοκόμους, κοινωνικούς 
λειτουργούς και ψυχολόγους, με 
τη βοήθεια των οποίων έχουν λά-

βει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
περισσότεροι από 150,000 μετανά-
στες ασθενείς από το Ιράκ, το Μπα-
γκλαντές, τις Αφρικανικές Χώρες, 
το Ιράν, τη Βουλγαρία, την Πολωνία 
την Ουκρανία και την Αλβανία.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 
νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστή-
σουν δημόσια το Ίδρυμα Ωνάση για 
την έμπρακτη στήριξη και αναγνώ-
ριση του έργου τους.

Το βραβείο “Εστία” αφιερώνεται 
σε όλους τους εθελοντές που έχουν 
συμμετάσχει και συμμετέχουν στις 
δράσεις του «Ανοιχτού Πολυϊατρεί-
ου» στη διάρκεια των 12 ετών λει-
τουργίας του. Οι άνθρωποι αυτοί 
με την πολύτιμη ανθρωπιστική προ-
σφορά τους βοήθησαν την Οργάνω-
ση να μεταφράσει τα συναισθήματα 
αλληλεγγύης της ελληνικής κοινω-
νίας σε έμπρακτη βοήθεια και εξα-
σφάλισαν μέσα από την καθημερινή 
τους ιατρική πράξη το δικαίωμα στη 
ζωή και την αξιοπρέπεια για όλους. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με το Διεθνές Βραβείο Ωνάση 
«Εστία» και το Φόρουμ της Κοινωνί-
ας των Πολιτών του 3ου Παγκόσμι-
ου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και 
την Ανάπτυξη, παρακαλούμε να επι-
σκεφθείτε τα: www.gfmd2009.org 
και www.onassis.gr

Το Διεθνές Βραβείο Ωνάση “Εστία”, απονεμήθηκε στην 
οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας και συ-
γκεκριμένα στο πρόγραμμα «Ανοιχτό Πολυϊατρείο» από 
το Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση. Η απονομή έλαβε χώρα 
στο πλαίσιο της τελετής λήξης του Φόρουμ της Κοινω-
νίας των Πολιτών και τελέστηκε από την Υφυπουργό 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, κυρία Θεοδώρα Τζάκρη.
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Η 
πρόσφατη Έκθε-
ση Goldstone του 
ΟΗΕ στο Συμβού-
λιο Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων σχετικά 
με τον πόλεμο στη 
Λωρίδα της  Γάζας 

αποκάλυψε αυτό που εδώ και πολ-
λούς μήνες γνωρίζαμε και καταγ-
γέλλαμε από τις πρώτες εβδομάδες 
μετά την εισβολή: την κατάφορη πα-
ραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων πάνω στην περιουσία 

και τη ζωή των κατοίκων της Γά-
ζας από τις Ισραηλινές στρατιωτι-
κές δυνάμεις κατοχής. Τα ευρήματα 
της έκθεσης αποκάλυψαν  γνωστές 
αλήθειες για όλους τους εκπροσώ-
πους ΜΚΟ, που δρουν στην περι-
οχή: ότι στην πρόσφατη εισβολή οι 
Ισραηλινές Δυνάμεις στοχοθέτησαν 
και χτύπησαν άμαχο πληθυσμό με 
καταστροφικές συνέπειες για χιλιά-
δες κατοίκους. Ότι  άμαχοι πολίτες 
χρησιμοποιήθηκαν σαν ανθρώπινες 
ασπίδες από Ισραηλινούς στρατιώ-
τες -τακτική που έχει απαγορευθεί 
και από το Ανώτατο Δικαστήριο του 
Ισραήλ. Ότι χτυπήθηκαν και κατα-
στράφηκαν ολοσχερώς: το μοναδικό 
εργοστάσιο παραγωγής αλεύρου, το 
υδραγωγείο, πάνω από 200 βιομη-
χανίες παραγωγής και επεξεργασίας 
τροφίμων στην περιοχή, καθώς επί-
σης ότι μπουλντοζοποιήθηκαν και 
τεράστιες αγροτικές εκτάσεις, με τη 
δικαιολογία ότι χτυπήθηκαν υποδο-
μές της Χαμάς. Με τη σύνδεση αυτή 
επιχειρήθηκε να δοθεί συλλογική 
ευθύνη και να εξισωθούν οι άμαχοι 

με τους ενόπλους στους βομβαρδι-
σμούς της Χαμάς με ρουκέτες, σε 
πόλεις του νοτίου Ισραήλ. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να αγνοήσει 
κανείς τις ανθρώπινες απώλειες, 
καθώς και τον τρόμο που μπορεί τα 
τυφλά χτυπήματα από πυραύλους 
Κασάμ να γεννούν στους κατοίκους 
των πόλεων του νοτίου Ισραήλ Σντε-
ρόντ, Ασκελόν και Ασντόντ. Ωστό-
σο, το συντριπτικά δυσανάλογο της 
βίας καθώς και η μέθοδος της συλ-
λογικής τιμωρίας και ευθύνης από 
τον στρατιωτικό «Γολιάθ», που χρη-
σιμοποίει τις απαγορευμένες βόμβες 
διασποράς και λευκού φωσφόρου 
στην περιοχή, που στερεί από τους 
κατοίκους τα μέσα για μια αξιοπρε-
πή διαβίωση, εξαθλιώνοντας έναν 
ολόκληρο λαό, είναι ενάντια σε όλη 
τη δομή της διεθνούς προστασίας 
των βασικών ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, αρχών και αξιών πάνω στις 
οποίες βασίστηκε ο Οργανισμός  
Ηνωμένων Εθνών.

Ο βομβαρδισμός και η ισοπέδωση 

Η Λωρίδα της Γάζας
ένα χρόνο μετά

Αντώνης Γλαρός 
Οικονομολόγος, Μέλος των ΓτΚ

Σχεδόν δώδεκα μήνες έχουν 
περάσει από την ολοκλήρωση 
της επιχείρησης  των Ισραη-
λινών δυνάμεων ασφαλείας, 
που με τον ανελέητο βομβαρ-
δισμό της άφησε βαθειά πλη-
γωμένη τη Λωρίδα της Γάζας 
και τον πληθυσμό της. Δυστυ-
χώς, οι λέξεις δεν είναι ικανές 
να μεταφέρουν την εικόνα που 
αντικρίσαμε κατά τη διάρκεια 
της πρόσφατης παραμονής μας 
στη δοκιμαζόμενη περιοχή. 
Ούτε μπορούν να αποτυπω-
θούν στην πλήρη τους έκταση 
τα τεράστια προβλήματα, που 
έχουν προκληθεί και γιγαντω-
θεί λόγω της τρομακτικής -σε 
κλίμακα- βίας, που χρησιμο-
ποιήθηκε με πολλές μορφές 
και εκφάνσεις από τον ισραη-
λινό στρατό.

χιλιάδων σπιτιών είτε με βόμβες από 
αέρα, είτε από τη θάλασσα με τα κα-
νόνια των πολεμικών πλοίων, με τα 
τανκς και τις διαβόητες μπουλντόζες 
του Ισραηλινού Στρατού, που εισέβα-
λαν σε δεύτερη φάση στη Λωρίδα της 
Γάζας, ολοκλήρωσαν ένα έργο που 
αφήνει όποιον ξένο βρεθεί στον τόπο 
αυτό πραγματικά εμβρόντητο, τόσο 
από το μέγεθος της καταστροφής όσο 
και από τις συνθήκες διαβίωσης του 
πληθυσμού. Σε μια από τις πιο πυ-
κνοκατοικημένες περιοχές του πλα-
νήτη, η δημιουργία «ουδέτερων ζω-
νών» (demilitarized zones-DMZ) 
σε βάθος χιλιομέτρων, για λόγους 
ασφαλείας γύρω από το παράνομο 
τείχος του Ισραηλινού απαρτχάιντ, 
δημιουργούν μια μικρή κόλαση για 
τους κατοίκους της Ράφα, της Γαζας, 
και των γύρω Ριμάλ, Τζιμαλίγια, Νάζ-
λα, Μπαΐτ Λαχίγια, Μπαΐτ Χανούν 
κ.α. Για όποιον δεν έχει επισκεφθεί 
αυτά τα μέρη είναι πόλεις-λέξεις, χω-
ρίς κάποιο ιδιαίτερο νόημα και καμιά 
συναισθηματική βαρύτητα. Για τους 
κατοίκους της περιοχής, αλλά και για 
όσους γεννήθηκαν, μεγάλωσαν αλλά 
δεν ζουν πια εκεί και δεν μπορούν να 
γυρίσουν, αυτές οι πόλεις αποτελούν 
σημεία αναφοράς μιας ζωής.

Ως παρατηρητές, αυτό που μας συ-
γκλονίζει είναι η τρομερή αξιοπρέ-
πεια των κατοίκων, που ζουν σε κα-
τάσταση εξαθλίωσης και η στωικότητα 
με την οποία αυτός ο λαός βιώνει ένα 
δράμα ανείπωτο. Μια ενσυνείδητη 
συμφιλίωση με το θάνατο και την 
καταστροφή, που είναι μια μόνιμη 
καθημερινή πραγματικότητα  για 
το ενάμισι εκατομμύριο του πληθυ-
σμού της περιοχής, «ένας κοντινός 
μας συγγενής τον όποιο φιλοξενούμε 
στο σπίτι» (όπως μου είπε ο Σαΐντ, ο 
οδηγός που με μετέφερε από τα σύ-
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νορα στην Γάζα).  Στοιβαγμένοι σε 
κοντέινερ ή πρόχειρα παραπήγματα 
λόγω της αδυναμίας να ξαναφτιάξουν 
τα γκρεμισμένα τους σπίτια (αποτέ-
λεσμα της απαγόρευσης από τις Ισ-
ραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας της 
εισόδου στην περιοχή οποιουδήποτε 
κατασκευαστικού υλικού όπως το τσι-
μέντο, ο ασβέστης, κτλ), οι άνθρωποι 
προσπαθούν με τα λιγοστά μέσα που 

διαθέτουν να ξαναχτίσουν τις ζωές 
τους. Με τις διακοπές του ηλεκτρικού 
να είναι καθημερινές και πολύωρες, 
το νερό να είναι σπάνιο και ακατάλλη-
λο για πόση (έχει σαν αποτέλεσμα την 
κατακόρυφη αύξηση των παθήσεων 
που σχετίζονται με ακάθαρτα ύδατα, 
ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας μιλάει πλέον ανοιχτά για  επικείμε-
νη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή 

που θα σχετίζεται με μεταδιδόμενες 
από τα ύδατα ασθένειες, όπως η χολέ-
ρα!) αυτή η προσπάθεια  γίνεται ολο-
ένα και πιο αδύνατη και η ελπίδα ένα 
είδος υπό εξαφάνιση. 

Το ελληνικό τμήμα των Γιατρών του 
Κόσμου -μετά κι από συναντήσεις 
με τους τοπικούς εκπροσώπους της 
UNICEF, της ECHO (European 
Community Humanitarian Office) 
καθώς και με άλλες ΜΚΟ που δρουν 
στην περιοχή-  έχει θέσει σαν στόχο 
την προώθηση ενός προγράμματος 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για 
παιδιά κάτω των έξι ετών (καθώς και 
για τους γονείς τους), τα τραύματα 
των οποίων από την πρόσφατη κα-
ταστροφή έχουν αποτυπωθεί βαθειά 
στις ψυχές τους κι έχουν επηρεάσει 
άμεσα την ψυχική τους υγεία. Στην 
ερώτηση του υπεύθυνου ασφαλείας, 
που με ανέκρινε κατά την έξοδό μου 
από τη Γάζα, «γιατί θέλουμε να βοη-
θήσουμε τρομοκράτες, γιατί θέλουμε 
να βοηθήσουμε τη Χαμάς», απαντά-
με πως όλοι εμείς, τα μέλη της μη κυ-
βερνητικής, ανθρωπιστικής οργάνω-
σης Γιατροί του Κόσμου-Ελλάδας,  
που μας ενώνει η ανάγκη για τη στή-
ριξη όλων των άμαχων πληθυσμών 
που βρίσκονται στην «μέγγενη» 
των στρατιωτικών συγκρούσεων, 
χωρίς πολιτικές, φυλετικές και θρη-
σκευτικές προκαταλήψεις, έχουμε 
σαν επιδίωξη την ανακούφιση των 
αθώων θυμάτων των πολεμικών συ-
γκρούσεων, μακριά από πολιτικές 
σκοπιμότητες. Η δράση μας συνε-
πικουρεί στην αποφυγή δημιουρ-

γίας μιας νέας κουλτούρας μίσους 
και βίας, που σαν αποτέλεσμα θα 
έχει το αδιέξοδο και τη διαιώνι-
ση αυτού του φαύλου κύκλου βίας 
και ανθρωποθυσίας, που λαμβάνει 
χώρα τα τελευταία 60 χρόνια στην 
περιοχή. Η διαιώνιση της βίας, που 
μολύνει τις ψυχές των αθώων παι-
διών της περιοχής δεν θα οδηγήσει 
ποτέ μελλοντικά σε έναν αμοιβαίο 
συμβιβασμό και στον απαιτούμενο 
σεβασμό του δικαιώματος της ύπαρ-
ξης και συνύπαρξης όλων των λαών 
της περιοχής. Αντίθετα, θα εντείνει 
τις ακραίες εκφάνσεις της βίας και 
του εξτρεμισμού. Εκεί ακριβώς πα-
ρεμβαίνουμε εμείς έμμεσα, προσπα-
θώντας να διατηρήσουμε ζωντανή 
την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον 
γι’ αυτούς τους ανθρώπους κι αυτό 
είναι κάτι που η εκεί παρουσία μας 
και μόνο, το δημιουργεί. Το γεγο-
νός, ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει, ότι 
συμμεριζόμαστε τον πόνο τους, ότι 
τείνουμε χείρα βοηθείας σ’ αυτούς 
τους «ξεχασμένους» απ’ τον κόσμο. 
Ζητάμε από τη διεθνή κοινότητα να 
λάβει τάχιστα μέτρα για τη συνέτιση 
του Ισραηλινού κράτους, που οδη-
γεί καθημερινά ένα λαό στο χείλος 
της ανθρωπιστικής καταστροφής. 
Στη νομική δικονομία, η εγκλημα-
τική αμέλεια διώκεται ποινικά. Στο 
διεθνές δίκαιο, αυτό το έγκλημα που 
συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση εδώ 
και εξήντα χρόνια, τί ποινή επισύρει 
-τόσο γι’ αυτόν που το πραγματο-
ποιεί όσο και για εκείνον που σφυ-
ρίζει αμέριμνα και κοιτά αλλού όταν 
αυτό πραγματοποιείται;                 n©
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Μια γέφυρα ανθρωπιάς στήθηκε...
>ΧΑΝΙΑ-ΚΑΜΠΑΛΑ

Τ
ην ιδέα μου την έδωσε ο 
Γιάννης Γιαννακόπουλος 
(μέλος του Δ.Σ των ΓτΚ), 
όταν μου ζήτησε να ετοι-
μάσω κάτι για το ΟΔΟΙ-
ΠΟΡΙΚΟ: «Φτιάξε κάτι 

σαν ημερολόγιο» μου είπε. «Κάτι 
σαν αναφορά της δραστηριότητας της 
αποστολής στην Ουγκάντα». Αυτό εί-
ναι ίσως κάποια λύση. Έτσι, προτιμώ 
να μοιραστώ μαζί σας, επιλεκτικά, κά-
ποιες από τις πλούσιες σε εντυπώσεις 
ημέρες που περάσαμε στην Ουγκάντα, 
ελπίζοντας να μην κουράσω...

Τετάρτη 14 Οκτώβρη
Μαύρη νύχτα, στις 3 τα ξημερώμα-
τα, προσγειώθηκε στο Έντεμπε της 
Ουγκάντα, στην καρδιά της Μαύρης 
Αφρικής, το αεροπλάνο που μετέ-
φερε την αποστολή των Γιατρών του 
Κόσμου. Είναι η πρώτη αποστολή 
της «Γέφυρας Ανθρωπιάς Χανιά-
Καμπάλα» και αποτελείται από τους 
Μηνά Βουλγαρίδη (πνευμονολόγο), 
Βασίλη Πετρουλάκη (ορθοπεδικό), 
Νίκη Μπαρδάτσου (αναισθησιολό-
γο), Βαΐτσα Σχετάκη (βοηθό μικρο-

Εικόνες από τα παιδιά με τις πρησμένες κοιλιές, που υποφέρουν 
από υποσιτισμό. Εικόνες από ανθρώπους, που ψήνονται στον πυ-
ρετό και που δεν έχουν δεχθεί ποτέ στη ζωή τους ιατρική φρο-
ντίδα. Εικόνες από νοσοκομεία χωρίς κανένα ειδικευμένο γιατρό, 
χωρίς στοιχειώδεις υποδομές.  Σκέψεις για την ελονοσία, τη φυμα-
τίωση και το έιτζ που καλπάζουν. Σκέψεις για το προσδόκιμο επιβί-
ωσης που φτάνει τα 53 χρόνια. Σκέψεις για τη βρεφική θνησιμότητα 
που βρίσκεται στο 8%. Σκέψεις για το μισό του πληθυσμού που δεν 
έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό, σε μια εύφορη καταπράσινη χώρα, 
που θα μπορούσε χωρίς υπερβολή να είναι «γη της επαγγελίας»...    
Πώς να ιεραρχήσεις τις εικόνες, πώς να ταξινομήσεις τις σκέψεις, 
που γεννά η σκληρή πραγματικότητα με την οποία σε φέρνει αντι-
μέτωπο ένα ταξίδι-αποστολή με τους Γιατρούς του Κόσμου στη 
σημερινή Ουγκάντα; 

βιολογικού εργαστηρίου) και Μα-
νόλη Κυριακάκη (φωτογράφο). 

Η ανησυχία που λίγο-πολύ είχαμε 
για τον τελωνειακό έλεγχο, αποδεί-
χθηκε υπερβολική. Τα φάρμακα και 
το υγειονομικό υλικό (19 κιβώτια) 
πέρασαν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, 
χάρη στο έγγραφο της δωρεάς που 
είχαμε μαζί μας. Ο Παπά-Αντώνης 
Μουτιάμπα, εφημέριος του Μόντε, 
που μιλά θαυμάσια ελληνικά λόγω 
της δωδεκάχρονης παραμονής του 
στην Ελλάδα, μας παρέλαβε και μας 
οδήγησε στον ξενώνα της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας στην Καμπάλα, όπου 
τακτοποιηθήκαμε. Ο ξενώνας είναι 
πολύ καλός, άνετος και καθαρός. 
Αμέσως μετά, επισκεφθήκαμε το νο-
σοκομείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
για τις πρώτες γνωριμίες. Γνωρίσα-
με τη διευθύντρια του Νοσοκομεί-
ου, την Christine Nalubwama -ένα 
νέο, ικανό και δραστήριο άτομο-, 
τους 3-4 γιατρούς και τις 8-10 νο-
σηλεύτριες που εργάζονται εκεί.  Το 
νοσοκομείο της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας είναι επανδρωμένο με γιατρούς 
ανειδίκευτους, ενώ το επισκέπτονται 
και κάποιοι ειδικευμένοι γιατροί 
για λίγες ώρες την εβδομάδα. Όσον 
αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, 
υπάρχουν τραγικές ελλείψεις. Σο-
βαρές χειρουργικές επεμβάσεις δεν 
μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχει 
αιμοδυναμικό τμήμα, αναισθησιολο-
γικό μηχάνημα, μόνιτορ, διαθερμία 
κλπ. Και γι’ αυτές τις επεμβάσεις 
που γίνονται, όμως, θα πρέπει να 
φροντίσει κανείς από πριν, ώστε να 
υπάρχουν ράμματα, γάζες κλπ...

Το απόγευμα γνωρίσαμε τον Αντώ-
νη Λιάσκο, έναν αλτρουιστή γιατρό 

χειρουργό από το Ρέθυμνο, που εδώ 
και 15 χρόνια σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα, παρέχει τις πολύτιμες 
υπηρεσίες του σε δυσπρόσιτες περι-
οχές της χώρας. Συμφωνήσαμε την 
άλλη ημέρα να πάμε μαζί του, για να 
κατατοπιστούμε καλύτερα.

Πέμπτη 15 Οκτώβρη
Επισκεφθήκαμε το Nkwale (Νκου-
άλε) μια αγροτική περιοχή που βρί-
σκεται σε απόσταση μιάμισης ώρας 
με το αυτοκίνητο δυτικά. Διαδρομή 
κατά διαστήματα δύσκολη, όταν πρέ-
πει να διασχίσεις αποστάσεις που 
δεν υπάρχει καν οδικό δίκτυο.  Ια-
τρείο κάναμε στην κυριολεξία κάτω 
από ένα δέντρο, αφού μέσα στις λίγες 
καλύβες του χωριού δεν χωρούν πε-
ρισσότερα από 4 άτομα. Εξετάσαμε 
περίπου 60 άτομα, είδαμε ένα σο-
βαρό περιστατικό επιληψίας και 5-6 
ελονοσίας, δυο από τα οποία ήταν 
πολύ σοβαρά. Επιστρέψαμε νωρίς 
το απόγευμα και πήγαμε κατ’ ευθεί-
αν στο Νοσοκομείο, όπου περίμεναν 

5-6 σοβαρά περιστατικά. Εκεί συνα-
ντήσαμε και τον οφθαλμίατρο Χρι-
στόφορο Magimbi, που έχει σπου-
δάσει στην Ελλάδα και απασχολείται 
κάποιες ώρες στο Νοσοκομείο. 

Παρασκευή 16 Οκτώβρη
Ακολουθούμε από σήμερα το γρα-
πτό πρόγραμμα που καταρτίστηκε 
σε συνεννόηση με τη διευθύντρια του 
νοσοκομείου. Σύμφωνα με αυτό, σή-
μερα δουλεύουμε στο Νοσοκομείο. 
Είδαμε πολλά περιστατικά, τα πε-
ρισσότερα βαριά και παραμελημένα, 
κυρίως ορθοπεδικά. Το φαρμακείο 
του νοσοκομείου έχει κάποια βασικά 
φάρμακα, υπάρχει ακτινολογικό μη-
χάνημα για απλές ακτινογραφίες που 
δεν λειτουργεί πάντα, ενώ το μικρο-
βιολογικό εργαστήριο έχει σημαντι-
κές ελλείψεις, δεν διαθέτει βιοχημικό 
αναλυτή κλπ. Τα τεστ της ελονοσίας 
που φέραμε μαζί μας και που δίνουν 
ασφαλή και γρήγορα αποτελέσματα, 
τους ήταν άγνωστα...

Μηνάς Βουλγαρίδης 
Πνευμονολόγος
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Γενικά, η υγεία στην Ουγκάντα βρί-
σκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια του 
ιδιωτικού κεφαλαίου. Ιατρικές εξε-
τάσεις και φαρμακευτική αγωγή 
παρέχονται μόνο με αμοιβή. Ιατρο-
φαρμακευτική ασφάλιση για τους 
πολίτες δεν υπάρχει ούτε καν σαν 
έννοια και -με δεδομένο το χαμηλό 
βιοτικό επίπεδο του λαού- για τη 
συντριπτική πλειοψηφία των πολι-
τών που θα νοσήσουν, η επιβίωση 
είναι καθαρά θέμα τύχης...

Σάββατο 17 Οκτώβρη 
Κάναμε ιατρείο στην περιοχή 
Bwetyaba που απέχει 90 λεπτά από 
την Καμπάλα. Είναι κοντά στο πανε-
πιστήμιο του Ndeje. Το ιατρείο ήταν 
καλά οργανωμένο, μέσα στο σχολείο 
της περιοχής. Είχαμε μεταφραστές 
φοιτητές από το πανεπιστήμιο και 
εξετάσαμε μέχρι το απόγευμα περισ-
σότερα από 200 άτομα, τα περισσότε-
ρα παιδιά. Πολλά εμπύρετα, κάναμε 
16 τεστ ελονοσίας από τα οποία τα 
8 ήταν θετικά. Η προηγούμενη επί-
σκεψη γιατρού είχε γίνει πριν ένα 
χρόνο. Το Bwetyaba είναι μια από 
τις 12 ενορίες της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας που υπάρχουν στο Luwero, που 
υγειονομικά θα πρέπει να καλύπτει 
το Κέντρο Υγείας του Monde. 

Δευτέρα 19 Οκτώβρη
Κι αν στην Καμπάλα η κατάσταση 
ήταν πολύ δύσκολη, λίγα χιλιόμετρα 
μακριά από την πρωτεύουσα οι συν-
θήκες που επικρατούν είναι τραγικές. 
Είναι χαρακτηριστικό, πως στο Μόντε 
που επισκεφθήκαμε σήμερα, η εξέτα-
ση των ασθενών κράτησε όσο υπήρχε 
το φως του ήλιου, καθώς δεν υπήρχε 
ηλεκτρικό ρεύμα. Πραγματικά, αι-
σθανθήκαμε όλοι πολύ όμορφα όταν 
αντικρίσαμε τη σημαία των ΓΙΑΤΡΩΝ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, μόλις μπήκαμε στον 
άνετο χώρο που έχει παραχωρηθεί 
στην Οργάνωσή μας για τη δημιουρ-
γία ενός Κέντρου Υγείας της περιοχής. 
Ο χώρος αυτός -με δικά μας έξοδα- 
είχε εξοπλιστεί με γραφεία, καρέκλες, 
νιπτήρες, πάγκους και είχε πια την 
όψη ιατρείου. Όπως μας διαβεβαίω-
σε ο παπα-Αντώνης, σε λίγες ημέρες 
θα έχει εγκατασταθεί και η γεννήτρια, 
που εκτελωνίζεται. 

Εξετάσαμε πάνω από 200 ασθενείς. 
Διαγνώσαμε πολλές αναπνευστικές 
λοιμώξεις, φυματίωση και πάρα πολ-
λά περιστατικά ελονοσίας. Επίσης, 
είδαμε πολλά γαστρεντερικά λόγω 
έλλειψης καθαρού νερού. Δώσαμε 
φάρμακα, κάναμε τεστ ελονοσίας 
κλπ. Ξεχωριστά συγκινητική ήταν η 
στιγμή εκείνη, όπου μέσα στα τόσα 
προβλήματα που βλέπαμε, η Βαίτσα 
ανακοίνωσε σε μας και στην ενδια-
φερόμενη μητέρα, πως το τεστ εγκυ-
μοσύνης που είχε κάνει ήταν θετικό! 
Ποιος ξέρει, ίσως κάτι καινούργιο 

γεννιέται στο Μόντε. Ας ελπίσουμε 
πως οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
θα βοηθήσουν όσο τους αναλογεί, 
να ξαναέλθει η ζωή και η ελπίδα σ’ 
αυτό τον ταλαιπωρημένο λαό... 

Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Οκτώβρη
Αυτές τις δυο ημέρες κάναμε ιατρείο 
στο Γκούλου, που βρίσκεται βορειο-
δυτικά της Καμπάλα κοντά στα σύ-
νορα του Σουδάν. Κατοικείται από 
την φυλή Ατσόλι, μια περήφανη 
φυλή που βρίσκεται χρόνια σε αντι-
παλότητα με την επίσημη κυβέρνη-
ση της Ουγκάντα. Ήταν η έδρα των 
ανταρτών, που μέχρι πέρυσι βρίσκο-
νταν σε εμφύλια διαμάχη -έχοντας 
την υποστήριξη του Σουδάν- με την 
κυβέρνηση. Η εμπειρία του ιατρείου 
για όλους μας ήταν συγκλονιστική. 
Ίσως τώρα μόνο καταλάβαμε γιατί η 
βρεφική θνησιμότητα στην Ουγκά-
ντα βρίσκεται στο 8%...

Στο Γκούλου φτάσαμε μετά από 6 
ώρες πολύ κουραστικού ταξιδιού, 
όπου μας περίμενε ο παπα-Γιώργης 
που είχε ενημερώσει τον κόσμο για 
την άφιξή μας. Αφού τακτοποιηθή-
καμε σ’ ένα μικρό ξενοδοχείο, πή-
γαμε κατευθείαν στο Akonyi Bedo, 
10 χλμ βόρια του Γκούλου. Όλο το 
χωριό μας υποδέχτηκε κυριολεκτι-
κά με χειροκροτήματα και αλαλαγ-
μούς. Δεν ήταν όμως μόνο το χωριό: 
όπως μας εξήγησαν αργότερα είχαν 
έλθει και ασθενείς από δεκάδες χλμ 
μακριά, περπατώντας από την προ-
ηγούμενη μέρα και αφού είχαν δια-
νυκτερεύσει στην ύπαιθρο! Σύντομα 
διαπιστώσαμε το λόγο: αυτοί οι άν-
θρωποι κατά το 90% δεν είχαν δει 
ποτέ γιατρό, αφού δεν υπάρχει δη-

μόσιο νοσοκομείο παρά μόνο στην 
Καμπάλα και φυσικά δεν έχουν 
χρήματα για τους ιδιώτες γιατρούς!

Ιατρείο κάναμε σε μια μεγάλη καλύ-
βα, που χρησιμεύει και σαν εκκλη-
σία. Πολλά περιστατικά ήταν σοβαρά, 
είδαμε βρέφη λίγων μηνών αλλά και 
μεγαλύτερα παιδιά με ψηλό πυρετό 
που ήταν σχεδόν σε ημικωματώδη 
κατάσταση. Συναντήσαμε κυρίως πε-
ριπτώσεις ελονοσίας (κάναμε πολλά 
τεστ), πνευμονίας, λοιμώξεις του ανα-
πνευστικού και φυματίωση. Για την 
τελευταία, δυστυχώς, δεν υπήρχε δυ-
νατότητα διάγνωσης. Επίσης, πολλά 
περιστατικά ψώρας, δερματολογικών 
και ρευματικών παθήσεων. Είδαμε 
παιδιά με πρησμένη κοιλιά λόγω του 
υποσιτισμού και των πολλών προ-
σβολών από την ελονοσία. Είχαν το 
βλέμμα ενός γερασμένου ανθρώπου, 
σε κοίταζαν θλιμμένα, χωρίς να μιλά-
νε, χωρίς καμία ζωηράδα... 

Τις δύο ημέρες που μείναμε εξετάσα-
με πάνω από 500 άτομα. Δυνατότητα 
επανεξέτασης δεν υπήρχε, έπρεπε 
να βγάλουμε διάγνωση, αλλά και να 
δώσουμε και τη σωστή αγωγή με τα 
φάρμακα που είχαμε μαζί μας. Δεν 
μπορώ να ξέρω πόσο βοηθήσαμε, 
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ελπίζω τουλάχιστον, πως κάποια από 
τα παιδιά που είδαμε ήταν τυχερά που 
βρεθήκαμε στο δρόμο τους.  Φύγαμε 
με μια πικρή γεύση όλοι στο στόμα, 
γιατί αφήσαμε πολλούς χωρίς εξέ-
ταση. Ήταν αδύνατο να τους προλά-
βουμε όλους. Όπως είπε και ο παπα-
Γιώργης και μια εβδομάδα να μέναμε 
πάλι δεν θα μας έφτανε...Αυτοί οι άν-
θρωποι είναι πραγματικά εγκαταλε-
λειμμένοι στη μοίρα τους, κανείς δεν 
ασχολείται μαζί τους. Πρόκειται σί-
γουρα για μια από τις πιο σοβαρές πε-
ριπτώσεις ανθρωπιστικής κρίσης που 
υπάρχει σήμερα στον πλανήτη. Ίσως η 
οργάνωση μας, μέσα στα πολλά που 
σκοπεύει και έχει δρομολογήσει να 
κάνει για την Ουγκάντα, να πρέπει να 
εξετάσει χωριστά το ενδεχόμενο εκπό-
νησης κάποιου προγράμματος κατά 
της ελονοσίας και της φυματίωσης σ’ 
αυτήν τη συγκεκριμένη περιοχή. 

Μετά από πέντε ημέρες, πήραμε το 
αεροπλάνο της επιστροφής για την 
Ελλάδα. Η υπόσχεση που δώσαμε 
αποχαιρετώντας τους τοπικούς συ-
νεργάτες μας «θα τα ξαναπούμε σύ-
ντομα», ήταν μια υπόσχεση που δεν 
είχε μόνο αυτούς αποδέκτες. Ήταν 
μια υπόσχεση που είχε αποδέκτες 
και εμάς τους ίδιους…                 n
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>ΒΙΡΜΑΝΙΑ
Πρόληψη του HIV /ΣΜΛ (Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις)

ΟΠΙΟ ΚAI AIDS,
ΜΑΣΤΙΓΕΣ ΤΟΥ KACHIN
Στους 465.000 ανθρώπους που ζουν  στο Kachin (βόρειο 
κρατίδιο της Βιρμανίας), αναλογούν 10.000 με 20.000 
χρήστες ναρκωτικών ουσιών που στερούνται περίθαλψης 
και κατ’ επέκταση περιθωριοποιούνται από την κοινωνία. 
Από το 1995, οι Γιατροί του Κόσμου εργάζονται για να τους 
προσφέρουν περίθαλψη και υποστήριξη.

Σ
ε απόσταση μόλις 
11.000 χλμ. από το 
γαλλικό έδαφος ξετυ-
λίγεται μια έκταση σε 
σχήμα χαρταετού. Αλλά 
εδώ, καμία απογείω-
ση δεν είναι δυνατή... 

Απελευθερωμένο το 1948 από την 
αγγλική παρουσία, το Μιανμάρ δεν 
βίωσε παρά μια σύντομη παρένθεση 
δημοκρατικού πολιτεύματος και ζει 
από το 1962 υπό το καθεστώς μιας 
στρατιωτικής χούντας, που υποτάσ-
σει το λαό στην απομόνωση και τη 
φτώχεια. 

Η εκπαίδευση και η υγεία αποτελούν 
τους φτωχότερους τομείς της δημο-
σιονομικής πολιτικής της χώρας. Με 
μόνο το 2,3% του προϋπολογισμού 
να αφιερώνεται στην υγεία, το AIDS 
δεν σταματά να αυξάνεται και οι θε-
ραπείες σπάνια προσφέρονται…
ειδικά για τους περισσότερο περι-
θωριοποιημένους και εκτεθειμένους 
στον κίνδυνο πληθυσμούς, όπως οι 
χρήστες ναρκωτικών ουσιών που γί-

νονται στόχος μιας καταναγκαστικής 
πολιτικής που δεν τους παρακινεί να 
στραφούν προς τα νοσοκομεία.

Στην προσπάθειά τους να αντιμετω-
πίσουν διακρίσεις και ανεπάρκειες, 
οι Γιατροί του Κόσμου άνοιξαν κέ-
ντρα που προσφέρουν πρόληψη και 
περίθαλψη στους πιο περιθωριοποι-
ημένους πληθυσμούς στο Kachin. 
Οι πιο βόρειες περιοχές της Βιρμα-
νίας αποτελούνται από ένα κυρίως 
αγροτικό και χριστιανικό πληθυσμό, 
ο οποίος καλλιεργεί ρύζι και ζαχα-
ροκάλαμο. Η έλλειψη της εργασίας 
στις αστικές περιοχές και η αναζή-
τηση κέρδους, ωθούν μεγάλο μέρος 
του νέου εργατικού δυναμικού στα 
ορυχεία του Βορρά για την εξαγωγή 

του χρυσού και του νεφρίτη ή και 
στις περιοχές έντονης οικονομικής 
δραστηριότητας που συνορεύουν με 
την Κίνα.

Το απαραίτητο κλίμα 
εμπιστοσύνης
Αυτοί οι εργαζόμενοι πληρώνονται 
σχετικά καλά και η κατανάλωση 
ναρκωτικών γίνεται εύκολα μια συ-
νήθεια σε αυτό το κρατίδιο, που εί-
ναι ο τέταρτος παραγωγός της χώρας 
σε όπιο. Οι εκτάσεις που καταλαμ-
βάνουν τα ορυχεία θεωρούνται πε-
ριοχές, όπου δεν εφαρμόζονται νό-
μοι και όπου η χρήση ναρκωτικών 
είναι αρκετά ανεκτή. Η εξάρτηση 
αναγκάζει τους χρήστες να εργάζο-
νται περισσότερο, ώστε να μπορούν 
να πληρώσουν την ηρωίνη, τις αμ-
φεταμίνες και άλλα ναρκωτικά.

Το AIDS δεν σταματά να 
εξαπλώνεται και οι θερα-
πείες είναι δύσκολα δια-
θέσιμες

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

«Λόγω της ελλιπούς  γνώσης πάνω 
στους τρόπους μετάδοσης του HIV 
και πρακτικών υψηλού ρίσκου, 
όπως η κοινή χρήση συριγγών, 55% 
των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκω-
τικών, που παρακολουθούνται στα 
κέντρα μας, είναι οροθετικοί», ση-
μειώνει η Aurelie, η οποία συντονί-
ζει τις δραστηριότητες των τριών κέ-
ντρων υγείας στο Kachin. Έτσι, στη 
Myitkyina, στο Moegang και στο 
Ubyit, οι άνθρωποι αυτοί που είναι 
γύρω στα 30, οι σύντροφοί τους και 
τα παιδιά τους έχουν τη δυνατότη-
τα να συναντιούνται κάθε μέρα για 
καφέ και για γεύμα και να λαμβά-
νουν χαμόγελα και μια ανθρώπινη 
ζεστασιά. Οι εκπαιδευτικοί κηδεμό-
νες παίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο 
μέσα σε αυτήν την προσπάθεια. Σή-
μερα, 30 χρήστες ναρκωτικών που 
έχουν εκπαιδευτεί πάνω στο θέμα 
του AIDS, τους τρόπους μετάδοσής 
του και τις θεραπείες μεταδίδουν κα-
λύτερα από οποιονδήποτε τα μηνύ-
ματα της εκπαίδευσης για την υγεία. 
Είναι η περίπτωση του Ζ…, 26 ετών, 
«Εδώ πέρα έμαθα τα πάντα για το 
AIDS και για τους τρόπους προ-
στασίας. Θα ήθελα να τα ήξερα όλα 
αυτά νωρίτερα για να μην αντάλλα-
ζα τις σύριγγές μου. Σήμερα, όμως, 
ανταλλάσσω τις γνώσεις μου με τους 
φίλους μου στο κέντρο ή και εκτός 
αυτού και αυτή η λειτουργία του 
εκπαιδευτικού μου δίνει ένα στόχο 
ζωής διαφορετικό από αυτόν της 
αναζήτησης ναρκωτικών, η οποία 
καθόριζε τα τελευταία δέκα έτη της 
ύπαρξής μου». Μερικοί που επεν-
δύουν πολύ στο πρόγραμμα, όπως ο 
Aung, συνθέτουν τραγούδια για την 
πρόληψη του AIDS. Συνοδευόμενοι 
στην κιθάρα από τον Lum Khaung 
-επίδοξο τραγουδιστή στην  Ubyit- 
οι δικαιούχοι τραγουδούν τους στί-
χους και χορεύουν. Μια φορά το 
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μήνα η γιορτινή ατμόσφαιρα κορυ-
φώνεται, ενώ καθημερινά οι μεση-
μεριανοί ύπνοι και τα γέλια δομούν 
τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και 
τις προτεινόμενες εκπαιδεύσεις για 
την υγεία. «Δημιουργούν ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης απαραίτητο για την 
αποτελεσματικότητα των δράσεών 
μας», προσθέτει η Aurelie. 

Μια προσφορά γενικής 
περίθαλψης
Μετά από καταγραφή,  ο υπεύθυνος 
της πρόληψης ακούει προσεκτικά 
την ιστορία των νέων ασθενών, τους 
οποίους παραπέμπουν στη συνέχεια 
στη νοσηλεύτρια. Με τη σειρά της, 
τους προτείνει να κάνουν μία δια-
γνωστική εξέταση (για το AIDS, τις 
ηπατίτιδες…). Έτσι και ο Κ. ανα-
κάλυψε ότι είναι οροθετικός στο 
κέντρο Moegang. «Πριν από ένα 
χρόνο ήμουν βαριά άρρωστος και οι 
γιατροί μου δώσανε μια αντιρετροϊ-
κή θεραπεία και από τότε ξαναζώ». 
Σήμερα, περίπου 200 ασθενείς που 
ακολουθούν μία αντιρετροϊκή θερα-
πεία μπορούν και επενδύουν πάλι 
στο μέλλον. «Ίσως μια μέρα θα μπο-
ρέσω να πραγματοποιήσω το όνειρό 

μου: να ζω από τις πορτοκαλιές που 
θα φυτεύω», μας ομολογεί ο Κ.. Η 
Τania, εκπατρισμένη γιατρός, ειδική 
για το AIDS, εποπτεύει τη δουλειά 
των γιατρών και των νοσηλευτών στα 
κέντρα της περιοχής. «Έχω έρθει 
εδώ με σκοπό να τελειοποιήσω τις 
θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές 

τους στο HIV, τις καιροσκοπικές 
ασθένειες ΣΜΝ, τις αντιρετροϊκές 
θεραπείες (ARV) και τη θεραπεία 
αντικατάστασης. Τους παρακολουθώ 
στις διαγνωστικές επισκέψεις, και 
εάν είναι απαραίτητο, τους βοηθάω 
να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για 
μια διάγνωση ή μια θεραπεία».

Σήμερα, περίπου 200 ασθε-
νείς που ακολουθούν μία 
αντιρετροϊκή θεραπεία μπο-
ρούν και επενδύουν πάλι 
στο μέλλον.
Και σήμερα ο Kyaw Wei, νέος για-
τρός του Myitkyina, ακούει προσε-
κτικά. «Μετά την αναχώρησή μου, ο 
Δρ. Moe, εντόπιος γιατρός που έχει 
εκπαιδευτεί από τους Γιατρούς του 
Κόσμου, θα είναι υπεύθυνος για 
την εποπτεία των ιατρικών δραστη-
ριοτήτων». Πέραν των ιατρικών επι-
σκέψεων, υπάρχουν και οι απαραί-
τητες ιατρικές κινητές μονάδες, που 
συμπεριλαμβάνουν προγράμματα 
περισυλλογής χρησιμοποιημένων 
συριγγών στις όχθες του ποταμού 
Irrawaddy, τη διανομή kits με απο-
στειρωμένες ενέσεις και προφυλα-
κτικών και τη μετάδοση μηνυμάτων 
πρόληψης. 

Πλέον, στο Kachin, συγκεντρώνο-
νται όλα τα βασικά στοιχεία για να 
μπορούν να προταθούν πολλαπλές 
μέθοδοι περίθαλψης.                    n

Valène Shell

1) Κέντρο υγείας του Moegang
Σήμερα, ένας εκπαιδευτικός κηδεμόνας εξη-
γεί ποιες είναι οι «καθαρές» μέθοδοι για τις 
ενέσεις με σκοπό τη μείωση των κινδύνων 
μετάδοσης του AIDS. 

2)Κέντρο υγείας του Ubyit
Οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών φιλοξενούνται: 
περίθαλψη, συμμετοχή σε δημιουργικές δρα-
στηριότητες και ξεκούραση. Ένας τρόπος για να 
αναδημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις.

3) Κέντρο στο Ubyit
Γιατροί που εξετάζουν την κατάσταση ενός 
ασθενή. Προσβεβλημένος από το AIDS, έχει 
αναπτύξει μια ευκαιριακή λοίμωξη που εμ-
φανίζεται συχνά στην Ασία.

4) Myitkyina: περισυλλογή των συριγγών
Ένας εκπαιδευτικός κηδεμόνας συλλέγει με 
τη βοήθεια μιας χειρουργικής λαβίδας τις 
παρατημένες από τους χρήστες ναρκωτικών 
σύριγγες, στις απόμακρες περιοχές μακριά 
από τα βλέμματα των ανθρώπων.

5) Κέντρο υγείας του Myitkyina
Όπως και στα άλλα κέντρα του Kachin, οι 
αντιρετροϊκές θεραπείες διανέμονται δωρε-
άν στου νοσούντες από το AIDS. Φάρμακα 
που σπάνια προσφέρονται στα νοσοκομεία 
της περιοχής.

6) Κέντρο υγείας του Moegang
Κάθε μέρα οι χρήστες ναρκωτικών μπορούν 
να παρευρεθούν για έναν καφέ ή ένα γεύμα.
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Α
ντ ιλαμβανόμενη 
πλήρως την κοινω-
νική της ευθύνη, η 
ΜΕΒΓΑΛ επιδιώ-
κει να είναι ο ιδα-
νικός εταιρικός πο-
λίτης, επιτελώντας 

σημαντικό κοινωνικό, πολιτιστικό 
και φιλανθρωπικό έργο τόσο στις 
τοπικές κοινωνίες όσο και πανελλα-
δικά. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συμ-
μετέχει σε ενέργειες, που προάγουν 
την εκπαίδευση, την τέχνη, τον αθλη-
τισμό και τον πολιτισμό. Παράλλη-
λα, επιλέγει να στηρίζει ιδρύματα 
και φορείς που προσφέρουν σημα-
ντικό κοινωφελές και επιστημονικό 
έργο. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η 
εταιρεία είναι βασικός χορηγός του 
Ελληνικού Συλλόγου Υποστήριξης 
Ασθενών με Οστεοπόρωση και συ-
μπράττει μαζί του σε ενέργειες που 
στόχο έχουν την ενημέρωση και την 
πρόληψη σε θέματα σκελετικής υγεί-
ας. Εδώ και χρόνια στηρίζει ενεργά 
το σημαντικό έργο της Εταιρείας 
Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφή-
βου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και συνεργάζεται 
στενά με το Ελληνικό Ίδρυμα Καρ-

διολογίας και την Ελληνική Εταιρεία 
Αθηροσκλήρωσης, τόσο στα πλαί-
σια ενημέρωσης του κοινού για την 
υγιεινή διατροφή, όσο και για την 
παραγωγή προϊοντικών προτάσεων 
που καλύπτουν τις ανάγκες μιας υγι-
εινής διατροφής με γαλακτοκομικά 
προϊόντα. 

Η εταιρεία προσπαθεί να βρίσκεται 
δίπλα σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα 
και να βοηθάει, στο πλαίσιο των δυ-
νατοτήτων της. Είναι σταθερός χο-
ρηγός γαλακτοκομικών προϊόντων 
σε φορείς όπως: η Τράπεζα Τροφί-
μων, το Χαμόγελο του Παιδιού, τα 
Παιδικά Χωριά S.O.S., ορφανοτρο-
φεία κ.ά. 

Η ΜΕΒΓΑΛ έχει ευαισθητοποιη-
θεί από πολύ νωρίς σε θέματα που 
αφορούν στην προστασία του περι-
βάλλοντος και επενδύει δυναμικά 
προς αυτή την κατεύθυνση. Η πε-
ριβαλλοντική πολιτική της εταιρείας 
περιλαμβάνει αρκετές πρακτικές, 
όπως τη λειτουργία, εδώ και πολλά 
χρόνια, μονάδας βιολογικού καθα-
ρισμού στο εργοστάσιο, η οποία συ-
νεχώς εκσυγχρονίζεται και επεκτεί-
νεται. Επίσης, σαν ένα επιπρόσθετο 
μέτρο για την προστασία του περι-
βάλλοντος, από το 2000 η επιχείρη-
ση προχώρησε στην κατασκευή και 
λειτουργία μονάδας συμπύκνωσης 
τυρογάλακτος, η οποία είναι μονα-
δική στον κλάδο της ελληνικής γα-
λακτοβιομηχανίας. 

Παράλληλα, εφαρμόζει σύστημα 

ορθολογικής διαχείρισης και εξοι-
κονόμησης νερού στις παραγωγικές 
της διαδικασίες.

Τέλος, η εταιρεία συμμετέχει σε 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
όλων των συσκευασιών, γι’ αυτό και 
συνεργάζεται με αδειοδοτημένες ιδι-
ωτικές εταιρείες ανακύκλωσης υλι-
κών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, μπα-
ταρίες, ξύλο) καθώς και ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Η ΜΕΒΓΑΛ πιστεύει, ότι το πο-
λυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτει 
είναι οι άνθρωποί της και στηρίζει 
όλους τους εργαζομένους της δίνο-
ντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή 
επιμόρφωσή τους. Επιπλέον, βο-
ηθά οικονομικά κάθε εργαζόμενο 
που αποκτά 3ο παιδί, καθώς και 
όλα τα παιδιά των εργαζομένων που 
εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Επίσης, παρέχει ίσες ευκαι-
ρίες στην απασχόληση χωρίς περι-
ορισμούς λόγω συγγένειας, φύλου, 
εθνικότητας, αναπηρίας κ.ά.

Στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης 
των εργαζομένων της εταιρείας λει-
τουργεί Τράπεζα Αίματος με εθελο-

Με επίκεντρο τον άνθρωπο
Η ΜΕΒΓΑΛ, η μεγαλύτερη βιομηχανία γάλακτος στη Βόρειο 
Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τροφίμων 
στη χώρα, είναι μία εταιρεία που αναγνωρίζει ότι αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και έτσι οι δραστηριότη-
τές της έχουν και κοινωνικό προσανατολισμό. Η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται από το 1950 στην καρδιά της παραγωγής 
του αγελαδινού γάλακτος, στη Μακεδονία, όπου συγκε-
ντρώνεται το 67% του φρέσκου γάλακτος της Ελλάδας και 
εισκομίζει σταθερά πρώτη ύλη από περισσότερες από 1,400 
φάρμες της ευρύτερης περιοχής. Απασχολεί περίπου 1,100 
εργαζόμενους και είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα της 
πρώτης ύλης, τη γνησιότητα των προϊόντων της και την υγι-
εινή των παραγωγικών της διαδικασιών. Με σεβασμό στην 
παράδοση και αφοσίωση στην ποιότητα, υπογράφει περισ-
σότερα από 170 προϊόντα.

ντική αιμοδοσία των εργαζομένων 
της ΜΕΒΓΑΛ σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα.

Οι άνθρωποι της ΜΕΒΓΑΛ πιστεύ-
ουν ότι η επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα συμβαδίζει με την κοινωνική 
ευθύνη. Κατά συνέπεια, η προ-
σφορά προς το κοινωνικό σύνολο 
αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας της 
εταιρείας.

Στη ΜΕΒΓΑΛ, όμως, υπάρχει άλλη 
μία ιδιαιτερότητα, που την κάνει να 
ξεχωρίζει. Είναι η μοναδική εταιρεία 
τροφίμων με πρόεδρο Ιατρό – Καρ-
διο-λόγο, ενεργό μέλος της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. 
Αυτό αποτυπώνεται τόσο στα προϊό-
ντα της, όσο και στην κοινωνική της 
δράση, όπως αυτή προαναφέρθηκε. 
Έτσι, η συνεργασία της ΜΕΒΓΑΛ με 
τους Γιατρούς του Κόσμου είναι μια 
κίνηση που συμβαδίζει απόλυτα με 
τη φιλοσοφία της εταιρείας, καθώς 
ο ανθρωποκεντρικός προσανατολι-
σμός, η υγεία και η ασφάλεια είναι 
κυρίαρχες και πρωταρχικές επιδιώ-
ξεις και των δύο. 

Η έκδοση του Ημερολογίου 2010 των Γιατρών του Κόσμου, είναι μια ευγενική χορηγία της ΜΕΒΓΑΛ
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Συνήγοροι στα Δικαιώματα 
του Παιδιού

Χριστίνα Ψαρρά 
Μέλος των Γιατρών του Κόσμου

Στις 20 Νοεμβρίου 2009 συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από 
την ομόφωνη υιοθέτηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού (1989) από τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ελλάδα επικύρωσε 
τη Σύμβαση στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 και μέχρι σήμερα 
έχει επικυρωθεί από 193 χώρες, με εξαίρεση τη Σομαλία και 
τις Η.Π.Α που δεν της έχουν δώσει ακόμα νομική ισχύ.

Άρθρο 24 και Άρθρο 26. Δύο άρθρα 
για το δικαίωμα της υγείας. Κατά πόσο 
σεβόμαστε αυτά τα άρθρα σήμερα;

…στις περισσότερες χώρες όπου 
δρουν οι Γιατροί του Κόσμου τα 
παιδιά των μη καταγεγραμμένων 
μεταναστών είναι αποκλεισμένα από 
την κοινωνική πρόνοια. Σε κάποιες 
χώρες, προστατεύονται από συστή-
ματα παράλληλα στην εθνική νομο-
θεσία, που όμως και σε αυτά η πρό-
σβαση παραμένει περίπλοκη, ενώ σε 
άλλες είναι αποκλεισμένα τόσο από 
τα συστήματα προστασίας όσο και 
φροντίδας. Το ίδιο συμβαίνει και με 
τις εγκύους, παρά τις υποδείξεις της 
Σύμβασης.

Αυτό καταδεικνύουν και οι μαρτυ-
ρίες των εγκύων γυναικών, που πε-
ριλαμβάνει η Έκθεση του Ευρωπα-
ϊκού Παρατηρητηρίου των Γιατρών 
του Κόσμου που πραγματοποιήθη-
κε σε 11 χώρες (http://www.mdm-
international.org). Οι μαρτυρίες 
τους καταδεικνύουν ένα ολόκληρο 
σύστημα άρνησης στη θεραπεία, 
ψυχολογικών πιέσεων, απειλών και 
διακρίσεων, που καθιστούν ανεπαρ-
κή την προγεννητική φροντίδα, αλλά 
και εσπευσμένες αποχωρήσεις από 
το νοσοκομείο μετά τον τοκετό. 

Στις 3 Νοεμβρίου 2009 πραγματο-
ποιήθηκε στα γραφεία του Συνηγό-
ρου του Πολίτη η ιδρυτική Γενική 
Συνέλευση του Δικτύου Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων για την 
Παρακολούθηση της Εφαρμογής 
της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού, στο οποίο 
συμμετέχουν 47 οργανώσεις που 
ασχολούνται με τα δικαιώματα του 
παιδιού.

Στόχος του δικτύου των ΜΚΟ είναι 
η ισχυροποίηση της θέσης των παι-
διών και η αποτελεσματικότερη συ-
νεργασία μεταξύ της κοινωνίας των 
πολιτών και των δημοσίων οργάνων, 
που είναι αρμόδια για τη διασφάλι-

ση της εφαρμογής των δικαιωμάτων 
του παιδιού.

Πρώτη ενέργεια του νέου δικτύου 
είναι η προετοιμασία Εναλλακτικής 
Έκθεσης για την εφαρμογή της Σύμ-
βασης στη χώρα μας, η οποία θα 
αποσταλεί στην Επιτροπή Δικαιω-
μάτων του Παιδιού του ΟΗΕ. 

Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν 
στην Ιδρυτική Συνέλευση του Δικτύ-
ου και αναδείχθηκαν στην 9μελή Συ-
ντονιστική Επιτροπή του μαζί με το  
Δίκτυο Δικαιωμάτων του Παιδιού, 
τη Διεθνή Αμνηστία, την Ελληνική 
Εθνική Επιτροπή της UNICEF, τα 
Παιδικά Χωριά SOS, την ΑΡΣΙΣ - 
Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 
Νέων, το Ελληνικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες, το Κέντρο Μέρι-
μνας Οικογένειας και Παιδιού και 
τη ΣΧΕΔΙΑ - Κέντρο Παιδαγωγικής 
και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης. 

Οι Γιατροί του Κόσμου ανέλαβαν 
στο πλαίσιο των εργασιών για την 
εκπόνηση της Εναλλακτικής Έκθε-
σης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
το συντονισμό της Ομάδας Εργασί-
ας «Υγεία – Πρόνοια». 

Οι Γιατροί του Κόσμου καλούν τις 
κυβερνήσεις να εφαρμόσουν άμεσα 
όλα τα άρθρα που αναφέρονται στην 
ιατρική φροντίδα των ανηλίκων και 
των εγκύων γυναικών, ανεξάρτητα 
από τη διοικητική τους κατάσταση 
και συνεχίζουν να μάχονται για την 
προστασία της παιδικής ηλικίας.   n

Άρθρο 24

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνω-
ρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να 
απολαμβάνει το καλύτερο δυνατόν 
επίπεδο υγείας και να επωφελείται 
από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπεί-
ας και αποκατάστασής αναπήρων. Τα 
Συμβαλλόμενα Κράτη επιδιώκουν να 
διασφαλίσουν το ότι κανένα παιδί δεν 
θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης 
στις υπηρεσίες αυτές.

Άρθρο26 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνω-
ρίζουν σε κάθε παιδί το δικαίωμα να 
επωφελείται από την κοινωνική πρό-
νοια, συμπεριλαμβανομένων των κοι-
νωνικών ασφαλίσεων, και παίρνουν 
τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφα-
λίσουν την πλήρη πραγματοποίηση 
του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία τους.
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Κάθε χρόνο ὁ Ἅγιος Βασίλης τὶς παραμονὲς τῆς 
Πρωτοχρονιᾶς γυρίζει ἀπὸ χώρα σὲ χώρα κι ἀπὸ χω-
ριὸ σὲ χωριό, καὶ χτυπᾶ τὶς πόρτες γιὰ νὰ δεῖ ποιὸς 
θὰ τὸν δεχτεῖ μὲ καθαρὴ καρδιά. 
Μία χρονιὰ λοιπόν, πῆρε τὸ ραβδί του καὶ τράβηξε. 
Ἤτανε σὰν καλόγερος ἀσκητής, ντυμένος μὲ κάτι μπα-
λωμένα παλιοράσα, μὲ χοντροπάπουτσα στὰ ποδάρια 
του καὶ μ᾿ ἕνα ταγάρι περασμένο στὸν ὦμο του. Γὶ 
αὐτὸ τὸν παίρνανε γιὰ διακονιάρη καὶ δὲν τ᾿ ἀνοίγανε 
τὴν πόρτα. Ὁ Ἅγιος Βασίλης ἔφευγε λυπημένος, γιατὶ 
ἔβλεπε τὴν ἀπονιὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ συλλογιζότανε 
τοὺς φτωχοὺς ποὺ διακονεύουνε, ἐπειδὴς ἔχουνε ἀνά-
γκη, μ᾿ ὅλο ποὺ αὐτὸς ὁ ἴδιος δὲν εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ κα-
νέναν, κι οὔτε πεινοῦσε, οὔτε κρύωνε.
Ἀπ᾿ ὅλα τὰ χωριὰ πρόκρινε τὰ πιὸ φτωχά, καὶ τρά-
βηξε κατὰ κεῖ, ἀνάμεσα στὰ ξερὰ βουνὰ ποὺ βρι-
σκόντανε κάτι καλύβια. Περπατοῦσε νύχτα κι ὁ 
χιονιᾶς βογκοῦσε, ἡ πλάση ἤτανε πολὺ ἄγρια. Ψυχὴ 
ζωντανὴ δὲν ἀκουγότανε, ἐξὸν ἀπὸ κανένα τσακάλι 
ποὺ γάβγιζε. Ἀφοῦ περπάτηξε κάμποσο, βρέθηκε σ᾿ 
ἕνα ἀπάγκιο ποὺ ἔκοβε ὁ ἀγέρας ἀπό ῾να μικρὸ βου-
νό, κι εἶδε ἕνα μαντρὶ κολλημένο στὰ βράχια. 
Ὁ Ἅγιος σίμωσε στὸ καλύβι τοῦ τσομπάνου καὶ χτύ-
πησε τὴν πόρτα μὲ τὸ ραβδί του καὶ φώναξε:
«Ἐλεῆστε με, χριστιανοί, γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν ἀποθα-
μένων σας! Κι ὁ Χριστὸς μᾶς διακόνεψε σὰν ἦρθε σὲ 
τοῦτον τὸν κόσμο!».
Ἡ πόρτα ἄνοιξε καὶ βγῆκε ἕνας τσομπάνης, παλικά-
ρι ὡς εἰκοσιπέντε χρονῶ, μὲ μαῦρα γένια· καὶ δίχως 
νὰ δεῖ καλὰ καλὰ ποιὸς χτυποῦσε τὴν πόρτα, εἶπε 
στὸ γέροντα:
«Πέρασε μέσα στ᾿ ἀρχοντικό μας νὰ ζεσταθεῖς! 
Καλὴ μέρα καὶ καλὴ χρονιά!».
Αὐτὸς ὁ τσομπάνης ἤτανε ὁ Γιάννης ὁ Μπάικας, ποὺ 
τὸν λέγανε Γιάννη Βλογημένον, ἄνθρωπος ἀθῶος 
σὰν τὰ πρόβατα ποὺ βόσκαγε, ἀγράμματος ὁλότελα. 
Μέσα στὴν καλύβα ἔφεγγε μὲ λιγοστὸ φῶς ἕνα λυ-
χνάρι. Ὁ Γιάννης, σὰν εἶδε στὸ φῶς πὼς ὁ μουσα-
φίρης ἤτανε γέροντας καλόγερος, πῆρε τὸ χέρι του 
καὶ τ᾿ ἀνασπάστηκε καὶ τό ῾βαλε ἀπάνω στὸ κεφάλι 
του. Ὕστερα φώναξε καὶ τὴ γυναίκα του, ὡς εἴκο-
σι χρονῶ κοπελούδα, ποὺ κουνοῦσε τὸ μωρό τους 
μέσα στὴν κούνια. Κι ἐκείνη πῆγε ταπεινὰ καὶ φίλη-
σε τὸ χέρι τοῦ γέροντα, κι εἶπε:
«Κόπιασε, παπποῦ, νὰ ξεκουραστεῖς».
Ὁ Ἅγιος Βασίλης στάθηκε στὴν πόρτα καὶ βλόγησε 
τὸ καλύβι κι εἶπε:
«Βλογημένοι νά ῾σαστε, τέκνα μου, κι ὅλο τὸ σπιτι-
κό σας! Ὁ Γιάννης ἔβαλε ξύλα στὸ τζάκι καὶ ξελόχισε 
ἡ φωτιά. Ὁ Ἅγιος ἀπίθωσε σὲ μία γωνιὰ τὸ ταγάρι 

του, ὕστερα ἔβγαλε τὸ μπαλωμένο τὸ ράσο του κι 
ἀπόμεινε μὲ τὸ ζωστικό του. Τὸν βάλανε κι ἔκατσε 
κοντὰ στὴ φωτιά, κι ἡ γυναίκα τοῦ ῾βαλε καὶ μία 
μαξιλάρα ν᾿ ἀκουμπήσει. Ὁ Ἅγιος Βασίλης γύρισε κι 
εἶδε γύρω του καὶ ξανάπε μέσα στὸ στόμα του:
«Βλογημένο νά ῾ναι τοῦτο τὸ καλύβι!».
Ὁ Γιάννης μπαινόβγαινε, γιὰ νὰ φέρει τό ῾να καὶ τ᾿ 
ἄλλο. Ἡ γυναίκα του μαγείρευε. Ὁ Γιάννης ξανάριξε 
ξύλα στὴ φωτιά.
Μονομιᾶς φεγγοβόλησε τὸ καλύβι μὲ μίαν ἀλλιώτι-
κη λάμψη καὶ ἐφάνηκε σὰν παλάτι. Τὰ δοκάρια σὰν 
νά ῾τανε μαλαμοκαπνισμένα, κι οἱ πυτιὲς ποὺ ἤτανε 
κρεμασμένες σὰν νὰ γινήκανε χρυσὰ καντήλια, καὶ 
τὰ τυροβόλια κι οἱ καρδάρες καὶ τ᾿ ἄλλα τὰ σύνεργα 
ποὺ τυροκομοῦσε ὁ Γιάννης, λὲς κι ἤτανε διαμαντο-
κολλημένα. Καὶ τὰ ξύλα ποὺ καιγόντανε στὴ φωτιὰ 
εὐωδιάζανε σὰν μοσκολίβανο καὶ δὲν τρίζανε, ὅπως 
τρίζανε τὰ ξύλα τῆς φωτιᾶς, παρὰ ψέλνανε σὰν τοὺς 
ἀγγέλους πού ῾ναι στὸν Παράδεισο. Ὁ Γιάννης ἤτα-
νε καλὸς ἄνθρωπος, ὅπως τὸν ἔφτιαξε ὁ Θεός.
Φτωχὸς ἤτανε, εἶχε λιγοστὰ πρόβατα, μὰ πλούσια 
καρδιά: «Τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια!». Ἤτανε αὐτὸς κα-
λός, μὰ εἶχε καὶ καλὴ γυναίκα. Κι ὅποιος τύχαινε νὰ 
χτυπήσει τὴν πόρτα τους, ἔτρωγε κι ἔπινε καὶ κοιμό-
τανε. Κι ἂν ἤτανε καὶ πικραμένος, ἔβρισκε παρηγο-
ριά. Γὶ αὐτὸ κι ὁ Ἅγιος Βασίλης κόνεψε στὸ καλύβι 
τους, ξημερώνοντας Πρωτοχρονιά, παραμονὴ τῆς 
χάρης του, κι ἔδωσε τὴν εὐλογία του.
Κείνη τὴ νύχτα τὸν περιμένανε ὅλες οἱ πολιτεῖες καὶ 
τὰ χωριὰ τῆς οἰκουμένης, ἀρχόντοι, δεσποτάδες κι 
ἐπίσημοι ἀνθρώποι, πλὴν ἐκεῖνος δὲν πῆγε σὲ κα-
νέναν τέτοιον ἄνθρωπο, παρὰ πῆγε στὸ μαντρὶ τοῦ 
Γιάννη τοῦ Βλογημένου.
Καθίσανε στὸ τραπέζι καὶ φάγανε, ὁ Ἅγιος Βασίλει-
ος ὁ Μέγας, ὁ Γιάννης ὁ Βλογημένος, ἡ γυναίκα του 
κι ὁ μπάρμπα - Μάρκος ὁ Βουβός, ποὺ τὸν εἶχε συμ-
μαζέψει ὁ Γιάννης καὶ τὸν βοηθοῦσε.
Σὰν τελείωσε τὴν εὐχὴ κι ἑτοιμαζόντανε νὰ πλαγιά-
σουνε, τοῦ λέγει ὁ Γιάννης:
«Ἐσύ, γέροντα, ποῦ ξέρεις τὰ γράμματα, πές μας σὲ 
ποιὰ παλάτια ἄραγες πῆγε ἀπόψε ὁ Ἅη-Βασίλης; 
Οἱ ἀρχόντοι κι οἱ βασιλιάδες τί ἁμαρτίες μπορεῖ νά 
῾χουνε; Ἐμεῖς οἱ φτωχοὶ εἴμαστεν ἁμαρτωλοὶ καὶ κα-
κορίζικοι, ἐπειδὴς ἡ φτώχεια μᾶς κάνει νὰ κολαζό-
μαστε!».
Ὁ Ἅγιος Βασίλης δάκρυσε… 

Φώτης Κόντογλου Το βλογημένο μαντρί
Για την αντιγραφή και τις ευχές

Νικήτας Κανάκης
Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου
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Διαβήτης 
Μια νέα παγκόσμια πρόκληση υγείας 
για τον αναπτυσσόμενο κόσμο
Ζω και εργάζομαι σαν γιατρός στη Σουηδία. Έχοντας την 
ευκαιρία να υπηρετώ ένα σύστημα υγείας που δίνει –μέχρι 
υπερβολής μερικές φορές- τη δυνατότητα σε κάθε ασθενή 
να έχει πρόσβαση όχι μόνο στην καλύτερη δυνατή υγειο-
νομική φροντίδα, αλλά πολύ περισσότερο να τον φροντίζει 
στο πλαίσιο μιας παράλληλης ολοκληρωμένης κοινωνικής 
προσέγγισης. Πρακτική, που για χρόνιες ασθένειες, όπως ο 
διαβήτης, κάνει τη μεγάλη διαφορά όχι μόνο στο προσδόκιμο 
της επιβίωσης, αλλά και στην ποιότητα ζωής τους.

Έ
χω αναρωτηθεί πολ-
λές φορές, αν κάποιος 
από τους διαβητικούς 
ασθενείς μου είχε την 
ατυχία να ζει σε κά-
ποια από τα μέρη, που 
έχω ταξιδέψει. Αν ζού-

σε στο Σοβέτο της Νότιας Αφρικής 
ή ήταν αγρότης στη Μοζαμβίκη, αν 
ήταν νεαρός έφηβος στο Βιετνάμ ή 
έπρεπε να στηρίξει μια μεγάλη οικο-
γένεια στον Καύκασο, πόση διαφο-
ρά θα είχε από έναν καταδικασμένο 
σε αργό θάνατο;   

Κάθε 10 δευτερόλεπτα κάποιος στον 
κόσμο πεθαίνει εξαιτίας του διαβή-
τη. Στα ίδια 10 δευτερόλεπτα, άλλοι 
2 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με την 
ασθένεια και άλλοι δύο νοσούν χω-
ρίς να το γνωρίζουν. Γεγονός, που 

Κατερίνα Κρόλεβετς 
Ιατρός, Μέλος των ΓτΚ

πέρα από το σοβαρό κίνδυνο για 
τη ζωή τους και την επιβάρυνση 
της υγείας τους οδηγεί σε τεράστιες 
αλλαγές στην ποιότητα ζωή τους, με 
απροσδιόριστες ιατρικές, κοινωνι-
κές και οικονομικές συνέπειες, τόσο 
για τους ίδιους τους ασθενείς, όσο 
και για τις οικογένειές τους. Και οι 
περισσότεροι από αυτούς ζουν σε 
μέρη του πλανήτη, που δεν έχουν 
καμία πρόσβαση σε θεραπεία. 

Τα στατιστικά της νόσου από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι 
αποκαλυπτικά. Μόνο στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, οι διαβητικοί ασθενείς ξο-
δεύουν συνολικά για θέματα υγείας 
έξι φορές περισσότερο και είναι ση-
μαντικά πιο φτωχοί από το μέσο όρο.

Σήμερα, έχουμε περισσότερο από 
240 εκατομμύρια ασθενείς διαγνω-
σμένους,  με τον αριθμό να ανεβαί-
νει στα 380 εκατομμύρια μέσα στα 
επόμενα 20 χρόνια. Αν σε αυτόν 
τον αριθμό προστεθούν άλλα 200 
εκατομμύρια (που θα αυξηθούν σε 
420) με αντίσταση ανοχής γλυκόζης, 
δηλαδή σε προστάδιο διαβήτη, αντι-
λαμβάνεται κανείς πως πρόκειται 
για μια “επιδημία”, που σε μεγάλο 
βαθμό θα επηρεάσει τα συστήματα 
υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. 

Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς από τα 
παραπάνω πόσο πιο δύσκολα γίνονται  

τα πράγματα σε χώρες με ανεπαρκή 
κοινωνικά συστήματα και πολύ περισ-
σότερο σε χώρες του αναπτυσσόμενου 
κόσμου, όπου τόσο η διάγνωση όσο 
και η πρόσβαση  σε ινσουλίνη είναι η 
εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Σήμερα, πλέον, με την όλο και μεγαλύ-
τερη υιοθέτηση του τρόπου ζωής αλλά 
και διατροφής του δυτικού κόσμου 
-όπου τα φθηνά κορεσμένα λιπαρά 
κυριαρχούν-, ο διαβήτης που κάποτε 
αποτελούσε κατά κάποιον τρόπο νόσο 

της δύσης, αποτελεί μια νέα εφιαλτική 
πραγματικότητα για τον τρίτο κόσμο 
που έρχεται να προστεθεί στα ήδη 
τεράστια προβλήματα του AIDS, της 
φυματίωσης και της ελονοσίας, δημι-
ουργώντας ένα επιπλέον μεγάλο θέμα 
δημόσιας υγείας με ανυπολόγιστες 
συνέπειες για την επιβίωση των πιο 
φτωχών οικογενειών. 

Πώς, άραγε, μια οικογένεια με ένα 
διαβητικό μέλος, που ήδη βρίσκε-
ται κάτω από το ελάχιστο όριο επι-
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βίωσης μπορεί να αντεπεξέλθει, 
όχι μόνο στα τεράστια έξοδα που 
συνεπάγεται μια εφ’ όρου ζωής θε-
ραπεία ή μια ειδική διατροφή, αλλά 
και στην ανάγκη συνεχούς ιατρικής 
παρακολούθησης; Πώς, άραγε, μια 
ήδη εξαθλιωμένη οικογένεια, που 
έχει ανάγκη όλα της τα μέλη να εργά-
ζονται στις πιο σκληρές και ανθυγι-
εινές δουλειές για να εξασφαλίσουν 
τα καθημερινά τρόφιμα, μπορεί να 
ανταποκριθεί στην ανάγκη συνεχούς 
ιατρικής παρακολούθησης ή στις 
αναπηρίες που συνεπάγεται μια πα-
ραμελημένη αντιμετώπιση;

Πρακτικά, η διάγνωση διαβήτη συ-
νιστά για τους πιο καταφρονεμένους 
αυτού του πλανήτη μια σιωπηλή και 
αργή θανατική ποινή.  

Είναι χαρακτηριστικά και πάλι τα 
νούμερα εκεί που μπορούν να υπάρ-
χουν στατιστικές –γιατί για πολλές 
από τις φτωχές χώρες το θέμα συνε-
χίζει να είναι terra incognita. Έτσι, 
στην Ινδία, για παράδειγμα, χάνο-
νται κάθε χρόνο εξαιτίας του διαβή-
τη περισσότερα από 300 δισεκατομ-
μύρια ευρώ, που λείπουν ακριβώς 
από εκείνες τις οικογένειες που τα 
έχουν περισσότερο ανάγκη.

Στην Αφρική θα έχουμε το υψηλότε-
ρο ποσοστό αύξησης του αριθμού των 
ατόμων με διαβήτη κατά τα επόμενα 
20 χρόνια, λόγω της ταχείας εκβιο-
μηχάνισης, της μεταβολής της δίαιτας 
και της άκριτης και μαζικής υιοθέτη-
σης ενός δυτικού τρόπου ζωής – χω-
ρίς βέβαια τα δικαιώματα που αυτός 
εξασφαλίζει σε όλους εμάς.

Σήμερα, τουλάχιστον το 80% των 
περιπτώσεων των ανθρώπων με 
διαβήτη στην Αφρική παραμένουν 
αδιάγνωστες. Η εικόνα δε, γίνεται 
ακόμη πιο ζοφερή για εκείνους, που 
ήδη πλήττονται από διαβήτη, μιας 
και οι περισσότεροι από όσους πε-
θαίνουν από διαβήτη ανήκουν στην  
οικονομικά παραγωγική ηλικιακή 
ομάδα (30 έως 60 ετών).

Και όμως, παρά την πληθώρα στα-
τιστικών που επισημαίνουν τις ολέ-
θριες συνέπειες για τις κοινωνίες 
του τρίτου κόσμου και τη ραγδαία 
αύξησή τους, τόσο ο διαβήτης -όπως 
άλλωστε και οι καρδιοπάθειες-, όσο 
και ο καρκίνος δεν βρίσκονται στην 
προτεραιότητα των παγκόσμιων πο-
λιτικών υγείας για τον αναπτυσσό-
μενο κόσμο, με αποτέλεσμα οι τόσο 
αναγκαίες χρηματοδοτήσεις από 
τους παγκόσμιους δωρητές να είναι 
εξαιρετικά περιορισμένες. Σε συν-
δυασμό δε με τη βαθιά εδραιωμένη 
πεποίθηση, πως ασθένειες σαν το 

διαβήτη αποτελούν ακόμη “πολυτέ-
λεια” της δύσης, έχει σαν συνέπεια 
το ενδιαφέρον -όπως και κατ’ επέ-
κταση η αντίστοιχη πληροφόρηση 
και αγωγή υγείας, που είναι τόσο 
κρίσιμα  σημαντικές- να περνούν σε 
δεύτερη μοίρα. Αυτό αποτελεί, δυ-
στυχώς, μια πραγματικότητα που θα 
έχει σύντομα δραματικές συνέπειες.

Σήμερα έχουμε ανάγκη -και αυτό εν 
πολλοίς αποτελεί και ευθύνη των Ια-
τρικών Ανθρωπιστικών Οργανώσε-
ων- να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα 
του παρελθόντος και να συμβάλου-
με στο να διαμορφωθεί μια νέα πα-
γκόσμια στρατηγική για το διαβήτη, 
που θα αφορά και θα περιλαμβάνει 
και τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Μια 
στρατηγική, που παράλληλα με την 
κινητοποίηση και την ευαισθητοποί-
ηση των παγκόσμιων δωρητών, θα 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα ενημέ-
ρωσης και πρόσβασης για δεκάδες 
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον 
πλανήτη. Μια νέα στρατηγική, που 
θα τοποθετεί το διαβήτη στην ατζέ-

ντα των παγκόσμιων πολιτικών υγεί-
ας, συνδέοντας την πρόληψη και τη 
θεραπεία του με τη στήριξη των συ-
στημάτων υγείας και την επιμόρφω-
ση του υγειονομικού προσωπικού.

Μια νέα θεώρηση, που θα ενισχύει 
την ενημέρωση για την ασθένεια και 
θα συμβάλει στη διαμόρφωση πολι-
τικών εκπαίδευσης και ενημέρωσης 
με πρόσβαση ακόμα και στους πιο 
φτωχούς. Που θα καταδεικνύει τη 
φτώχεια και την υπανάπτυξη σαν το 
βασικό εμπόδιο στην πρόσβαση στη 
θεραπεία και στο δικαίωμα σε μια 
υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.

Οι Έλληνες Γιατροί του Κόσμου 
θέτοντας σήμερα ως προτεραιότητά 
τους για τα επόμενα χρόνια τη δια-
μόρφωση και τη στήριξη ιατρικών 
προγραμμάτων ανάπτυξης σε ξεχα-
σμένες κρίσεις στην Αφρική, βά-
ζουν και στη δική τους ατζέντα το 
πρόβλημα του διαβήτη στον Τρίτο 
Κόσμο και ειδικότερα στην Υποσα-
χάρια Αφρική.

Ήδη, διαμορφώνεται σε συνεργα-
σία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμ-
μα Διεθνούς Ιατρικής της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα 
δημιουργίας ενός κέντρου νεανικού 
διαβήτη στην περιοχή της Ιφακάρα 
στην Νότια Τανζανία. Ένα πρωτο-
ποριακό πρόγραμμα, που πέρα  από 
τις πολύτιμες υπηρεσίες στον ντόπιο 
πληθυσμό, θα δώσει την ευκαιρία 
να κατανοήσουμε καλύτερα το πρό-
βλημα και να αναπτύξουμε τη δρά-
ση μας με τρόπο που θα αποτελέσει 
οδηγό για αντίστοιχες παρεμβάσεις. 
Και που θα δώσει την ευκαιρία σε 
όλους, όσοι αντιλαμβανόμαστε το 
ιατρικό λειτούργημα εκτός των άλ-
λων και σαν παρέμβαση υπεράσπι-
σης του βασικού δικαιώματος στην 
επιβίωση και την αξιοπρέπεια, να 
δώσουμε μια ευκαιρία ζωής σε 
όσους σήμερα στερούνται των προ-
νομίων που απολαμβάνουν οι ασθε-
νείς μας στην Ευρώπη.                 n
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HIV/AIDS
Δεν είναι πλέον η άγνοια που σκοτώνει…αλλά η φτώχεια
Το AIDS (σύνδρομο της επίκτητης 
ανοσολογικής ανεπάρκειας του αν-
θρώπου), που προκαλείται από τον 
ιό του HIV -αποκλειστικά στον άν-
θρωπο-, έχει αλλάξει δραστικά τόσο 
την κοινωνική πραγματικότητα, όσο 
και την ιατρική σκέψη και πρακτική.

Από το 1981 που αναγνωρίσθηκε 
το πρώτο κρούσμα HIV στο Λος 
Άντζελες των Η.Π.Α. (παρ’ ό,τι τα 
πρώτα κρούσματα τοποθετούνται 
πολύ νωρίτερα -περί το 1959 στην 
περιοχή του Κονγκό) μέχρι σήμερα 
πολλά έχουν αλλάξει, πολλά έχουν 
λεχθεί, αλλά και γραφτεί.

Υπάρχει, έκτοτε, ένα μόνιμα ανοικτό 
μέτωπο από την ιατρική κοινότητα 
και μελέτες, που διεξάγονται προς 
πλήθος κατευθύνσεων. Δυστυχώς, 
όμως, όσα λόγια και αν ειπωθούν, 
όσες μελέτες κι αν γίνουν, φαίνεται 
ότι δεν είναι αρκετά, ώστε να αλλά-
ξουμε ριζικά τη συνολική συνείδηση 
και να κατευνάσουμε αρχέγονους 
φόβους της ανθρωπότητας. Γι’ αυτό, 
κρίνουμε σκόπιμο να ξεκινήσουμε 
τούτη την αναφορά στον ιό από τους 
τρόπους μετάδοσής του.

Έτσι, λοιπόν, ο ιός του HIV μετα-
δίδεται με:
-  Σεξουαλική επαφή χωρίς προστασία 

(πρωκτική-κολπική-στοματική).
-  Μετάγγιση μολυσμένου αίματος, 

πλάσματος συμπυκνωμένων ερυ-
θρών κ.τ.λ.

-  Μολυσμένες σύριγγες, βελόνες ή 
άλλα αιχμηρά αντικείμενα. 

-  Από μητέρα σε παιδί: κατά τη δι-

Αλεξία Κλεισούρα 
Ιατρός

άρκεια εγκυμοσύνης, τοκετού είτε 
με το θηλασμό.

Ο ιός του HIV δεν μεταδίδεται με:
-  Την κοινωνική επαφή, τη χειρα-

ψία, την αγκαλιά, την κοινή χρήση 
τουαλέτας, τα κοινωνικά φιλιά. 

-  Τη χρήση κοινού ποτηριού, με το 
βήχα και το φτέρνισμα. 

-  Μέσω των κουνουπιών και άλλων 
εντόμων. 

Με λίγα λόγια, ο ιός δεν μεταδίδεται 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί 
να σκεφτεί κανείς, πλην αυτών που 
σημειώθηκαν ως τρόποι μετάδοσης.

Επομένως, πραγματικά δεν θα έπρε-
πε να υπάρχει κανένας φόβος, που 
να αποτρέπει την κοινωνική επαφή 
με ανθρώπους που ζουν με τον ιό.

Τί είναι, όμως, ο HIV και το AIDS;
Ο HIV είναι ένας ιός που προσβάλει 
τα κύτταρα του ανθρώπινου αμυντι-
κού συστήματος (κυρίως τα CD4+ 
T-λεμφοκύτταρα και τα μακροφά-
γα) και καταστρέφει τη λειτουργία 
του. Σταδιακά, ο ιός “εξαντλεί” την 
άμυνα του οργανισμού αφήνοντάς 
τον εκτεθειμένο απέναντι σε λοιμώ-
ξεις και ασθένειες, που υπό κανονι-
κές συνθήκες είναι σπάνιες ανάμεσα 
σε ανθρώπους χωρίς ανοσολογική 
ανεπάρκεια. Το AIDS είναι το σύν-
δρομο επίκτητης ανοσολογικής ανε-
πάρκειας και αποτελεί το τελικό στά-
διο της λοίμωξης από  τον ιό HIV.

Η φυσική πορεία της νόσου (όπως 
θα ήταν, δηλαδή, χωρίς τη βοήθεια 
των φαρμάκων) έχει ως εξής: Τη 
μόλυνση ακολουθεί μια ασυμπτω-
ματική περίοδος, έως ότου να ανα-
πτυχθούν τα αντισώματα από τον 
οργανισμό έναντι του ιού, οπότε 
και ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν 
ένα σύνδρομο που προσομοιάζει σε 
οξεία ιογενή λοίμωξη -τη λοιμώδη 
μονοπυρήνωση. Η περίοδος αυτή 
διαρκεί περίπου 10 ημέρες και συ-
νοδεύεται από πυρετό, κακουχία, 
ανορεξία, φαρυγγαλγία, μυαλγίες, 
απώλεια βάρους, διόγκωση λεμφα-
δένων κ.α. Ακολουθεί μια φάση χω-
ρίς κανένα σύμπτωμα διάρκειας πε-
ρίπου 6-12 μηνών (είναι δυνατό να 

επεκταθεί και σε διάρκεια κάποιων 
χρόνων) και έπειτα εμφανίζεται 
γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, η 
οποία για χρόνια αποτελεί  και το 
μόνο σύμπτωμα. Σιγά-σιγά, και όσο 
ο ιός πολεμά την άμυνα του οργανι-
σμού και την εξασθενεί, αρχίζουν να 
εμφανίζονται γενικά συμπτώματα, 
όπως πυρετός διάρροια και απώλεια 
βάρους, καθώς και μυκητιασικές 
στοματίτιδες και ερπητικές λοιμώ-
ξεις. Αυτή η κλινική εικόνα αποτελεί 
το σύνδρομο που είναι σχετιζόμενο 
με το AIDS και διαρκεί έως και λίγα 
χρόνια μέχρι, δηλαδή, να αναπτυ-
χθεί το πλήρες σύνδρομο. Η πλή-
ρης ανάπτυξη επέρχεται, όταν πια η 
άμυνα του οργανισμού έχει πλήρως 
αποδεκατιστεί. Στη φάση αυτή, ο 
οργανισμός στέκεται ανυπεράσπι-
στος απέναντι σε πλήθος ευκαιρια-
κών λοιμώξεων, ενώ εμφανίζονται 
παράλληλα νεοπλασίες, νευρολο-
γικές εκδηλώσεις κ.α. Έπειτα από 
μια μεγάλη και δύσκολη πορεία, οι 
ασθενείς “καταλήγουν” εξαιτίας, ου-
σιαστικά, της ανεπαρκείας του αμυ-
ντικού τους συστήματος.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι το άτομο από τη στιγμή 
που προσβάλλεται από τον ιό του 
HIV και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη 
του AIDS, αποκαλείται “φορέας”. 
Στη φάση αυτή είναι, βεβαίως, σε 
θέση να μεταδώσει τον ιό. 

Από τη στιγμή της μόλυνσης από 
τον ιό, αντισώματα για τον HIV στο 
αίμα ανιχνεύονται μετά από 2 πε-
ρίπου μήνες (με τη μέθοδο Elisa). 
Η ανίχνευση του γενετικού υλικού 
(RNA) του ιού μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί μετά το πέρας 10ημέρου 
με μέθοδο ιδιαίτερα εξειδικευμένη 
και δαπανηρή και σε ορισμένες μο-
νάδες λοιμώξεων.

Εάν κάποιος έχει έρθει σε επαφή με 
τον ιό και υπάρχει πιθανότητα μό-
λυνσής του, πρέπει να επικοινωνήσει 
αμέσως με Μονάδα Ειδικών Λοιμώ-
ξεων για να διαπιστωθεί εάν χρήζει 
προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγω-
γής ή να κάνει το RNA TEST.

Σήμερα, έχουμε παρ’ όλα αυτά στα 

χέρια μας μια σειρά φαρμάκων, που 
αν και δεν θεραπεύουν το AIDS, 
αναχαιτίζουν ωστόσο την εξέλιξή 
του, την ανάπτυξη του συνδρόμου και 
γενικά εξασφαλίζουν για τους φέρο-
ντες τον ιό HIV συνανθρώπους μας 
μακροβιότερη και υγιέστερη ζωή.

Ο ιός του AIDS είναι υπερδρα-
στήριος -από την άποψη, ότι πολ-
λαπλασιάζεται ταχύτατα- και πολύ 
“πονηρός”, καθώς βρίσκει συνεχώς 
τρόπους να ανθίσταται στη δράση 
των φαρμάκων.

Για αυτό και ο συνδυασμός των 
φαρμάκων είναι πιο αποτελεσματι-
κός από ό,τι θα ήταν η μονοθερα-
πεία. Οι ασθενείς θα πρέπει, εφό-
σον έχει έρθει η σωστή στιγμή για να 
λάβουν θεραπεία –πράγμα το οποίο 
καθορίζεται από τον ιατρό τους κα-
τόπιν εξετάσεων-, να τη λαμβάνουν 
εφ’ όρου ζωής.

Εάν στην πορεία η ανταπόκριση στα 
φάρμακα αυτά αρχίσει να μειώνεται, 
αποφασίζεται  αλλαγή φαρμακευτι-
κής αγωγής.

Θα μπορούσαν πολλά ακόμη να ειπω-
θούν για τον ιό του AIDS, κάτι τέτοιο 
όμως θα ξέφευγε από  του σκοπούς 
αυτού του κειμένου. Για το λόγο αυτό, 
θα κλείσουμε κάπως “ανορθόδοξα” 
παραθέτοντας κάποιους αριθμούς. Τα 
“μαθηματικά”, άλλωστε, τείνουν να 
καταργούν πολλά λόγια….

Ελλάδα: 9,798 άτομα είναι οι γνω-
στές περιπτώσεις HIV+ σήμερα, 
ενώ υπολογίζεται ότι κάθε 6 ώρες 
μολύνεται από τον ιό 1 άνθρωπος.

Παγκοσμίως (2008): 33,4 εκατομμύ-
ρια ζουν με τον HIV, εκ των οποίων 
τα 22,7 εκατομμύρια συναντώνται 
στην υποσαχάρια Αφρική και τα 2,1 
εκατομμύρια είναι παιδιά…

Πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι 
δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα. 
Το 2008 δόθηκαν περίπου 10 δις. 
δολάρια στις “φτωχές” χώρες, αλλά 
οι ανάγκες υπολογίζεται ότι είναι 
πάνω από 18 δις.

Στην Γκάνα μόνο 1 στους 10 έχει πρό-
σβαση σε φάρμακα.                      n

μια ξεχασμένη κρίση
∆υτική Σαχάρα

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου
7 μ.μ. | Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Οι Γιατροί του Κόσμου με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος
δράσης τους  στην Αλγερία για το 2009 σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα 

Συμμετέχουν:
Δρ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ
Sid'Ahmed Tayeb
Στυλιανός Περράκης 
Αστέριος Χουλιάρας 
Lyes Kesri

Προβολές:
VIDEO από τη Μάγια Τσόκλη

Συντονιστής:
Μπάμπης Αγρολάμπος

Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανθρωπιστική βοήθεια

Η ημερίδα πραγματοποιείται
υπό την αιγίδα της διεύθυνσης
ανθρωπιστικής βοήθειας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



μια ξεχασμένη κρίση
∆υτική Σαχάρα

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου
7 μ.μ. | Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Οι Γιατροί του Κόσμου με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος
δράσης τους  στην Αλγερία για το 2009 σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα 

Συμμετέχουν:
Δρ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ
Sid'Ahmed Tayeb
Στυλιανός Περράκης 
Αστέριος Χουλιάρας 
Lyes Kesri

Προβολές:
VIDEO από τη Μάγια Τσόκλη

Συντονιστής:
Μπάμπης Αγρολάμπος

Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανθρωπιστική βοήθεια

Η ημερίδα πραγματοποιείται
υπό την αιγίδα της διεύθυνσης
ανθρωπιστικής βοήθειας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



20|Επικαιρότητα

Η πολιτικοποίηση 
του θανάτου
Μ

εγαλωμένοι στο 
πλαίσιο ενός πο-
λιτισμού, όπου 
γέννησε την έν-
νοια της δημο-
κρατίας, οδηγού-
μαστε με σταθερά 

βήματα στη σκληρή συνειδητοποίηση 
του γεγονότος, πως η λέξη δημοκρα-
τία δεν θα μπορούσε να αποτελέσει 
τίποτε άλλο παρά μια ελκυστική έν-
νοια. Τόσο σε εγχώριο, αλλά και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, το ανθρώπινο 
βλέμμα δεν μπορεί πλέον να ατενίσει 
παρά εικόνες φρίκης, αδικίας και κα-
ταπάτησης των όποιων δικαιωμάτων 
απέμειναν για το ανθρώπινο γένος. 
Στα τέλη του 20ου αιώνα ένας από 
τους μεγαλύτερους γάλλους στοχα-
στές, ο Michel Foucault, έκανε λόγο 
για τους διαφορετικούς τρόπους 
άσκησης εξουσίας και τις εκάστοτε 
μορφές κοινωνικού ελέγχου. Επι-
προσθέτως, μέσα από την ιστορική 
αναδρομή του σχετικά με την πο-
ρεία των ανθρώπινων βασανιστηρί-
ων, αποκαλύπτει πως το ανθρώπινο 
σώμα είναι εκείνο που πάντα υποφέ-
ρει, εξουσιάζεται, θανατώνεται. 
Το συμπέρασμα στο οποίο με λύπη 
-και ενίοτε με συναισθήματα από-
γνωσης- φθάνει κανείς ανατρέχο-
ντας στην παγκόσμια ιστορία, είναι 
πως τα μέλη διαφορετικών κοινω-
νικών συνόλων και εποχών, βιώ-
νουν τα ίδια αποτελέσματα ποικίλων 
μορφών εξουσίας. Επιδιωκόμενος 

Νίκη Μπέρκου 
Kοινωνική Aνθρωπολόγος

στόχος, ο έλεγχος της ανθρώπινης 
συνείδησης, μέσα από τον άμεσο 
ή και έμμεσο παραδειγματισμό, με 
σταθερά πάντα θύματα το ανθρώπι-
νο σώμα και την ανθρώπινη ζωή. 
Αν προσπαθούσαμε να βάλουμε ει-
κόνα και συναίσθημα στις παραπάνω 
λέξεις, δεν θα ήταν δύσκολο να βρού-
με τα ανάλογα ερεθίσματα σε όποιο 
σημείο του πλανήτη κι αν στρέφαμε το 
βλέμμα μας. Διαφορετικοί πολιτισμοί, 
ποικίλα πολιτικά καθεστώτα κι όμως 
στόχος τους το ίδιο πάντα πρόσωπο. 
Εκείνος, που θα αντισταθεί απένα-
ντι στο αίτημα να του στερήσουν την 
ελευθερία έκφρασης των αισθημάτων, 
που το ίδιο το σύστημα έχει αναθρέ-
ψει. Η συγκεκριμένη, ίσως είναι και 
η μοναδική περίπτωση, όπου το σύ-
στημα αντιμετωπίζει ισότιμα τα μέλη 
του -ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικής 
τάξης και ηλικίας. 
Ο περασμένος χρόνος έρχεται να 
επισφραγίσει τα παραπάνω, φέρ-
νοντας δυο τρανταχτά παραδείγματα 
στυγνών δολοφονιών εφήβων, των 
οποίων ο αυθορμητισμός που συνο-
δεύει πάντα άτομα αυτής της ηλικίας, 
τους επέτρεψε να πιστέψουν, πως το 
δικαίωμα να ζεις και να εκφράζεσαι 
είναι αναμφισβήτητα αναφαίρετο 
από τους πολίτες μιας κοινωνίας. 
Ο έλληνας Αλέξης Γρηγορόπουλος 
και ο Παλαιστινιος Yousef Ahmed 
Younis Amera βρήκαν τραγικό 
θάνατο μετά απο την ένοπλη επί-
θεση αστυνομικών και στρατιωτι-
κών αρχών αντίστοιχα. Ελλάδα και 
Παλαιστίνη, μπορεί να βιώνουν 
διαφορετικές πολιτισμικές και κοι-
νωνικοπολιτικές πραγματικότητες, 
αλλά στο επίπεδο της αντιμετώπισης 
της ατομικής ελευθερίας τα περιθώ-
ρια δεν μοιάζει να απέχουν πολύ. 
Στην πρώτη περίπτωση, οι ελληνικές 
αστυνομικές αρχές αντιμετώπισαν 
ως εξαιρετικά επικίνδυνο έναν έφη-
βο, ο οποίος πετώντας ένα μπουκάλι 
νερό στο περιπολικό θέλησε να εκ-
φράσει την ενδεχόμενη δυσαρέσκεια 
απέναντι σε ένα σύστημα, που του 
στερεί το δικαίωμα να ονειρεύεται. 

Στη δεύτερη περίπτωση, οι ισραη-
λινές δυνάμεις θεώρησαν αναγκαία 
την αφαίρεση της ζωής ενός 17χρο-
νου έφηβου, ο οποίος πέταξε πέτρες 
σε ισραηλινή μπουλντόζα ως ένδειξη 
διαμαρτυρίας σχετικά με το φράγμα, 
που κατασκευάστηκε στο χωριό του 
και το οποίο απομονώνει χιλιάδες 
Παλαιστίνιους από τη γη τους, τις 
δουλειές τους καθώς επίσης και από 
σημαντικές υπηρεσίες, στις οποίες 
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση. 
Πόσο απειλητική μπορεί να φα-
ντάζει η αυθόρμητη αντίδραση ενός 
εφήβου απέναντι στα δεδομένα, που 
του επιβάλλει η εκάστοτε κοινωνία 
στην οποία ανήκει; Και πόσο φρικτά 
απαράλλαχτη μπορεί να μοιάζει η 
απάντηση των στρατιωτικών ή αστυ-
νομικών δυνάμεων ακόμα και δια-
φορετικών καθεστώτων; Οι παραπά-
νω περιπτώσεις δεν μπορούν παρά 
να πιστοποιήσουν τη διαρκή αδυνα-
μία της εκάστοτε εξουσίας να συνομι-
λήσει με τα μέλη της, καθώς επίσης 
και το μοναδικό πρόσωπο που κρύ-
βεται πίσω από την όποια πρόφαση 
διαφορετικότητας στο πλαίσιο άσκη-
σης του κοινωνικού ελέγχου. Συγκε-
κριμένα, είτε μιλάμε για έλεγχο των 
παλαιστίνιων εδαφών και πολιτών 
από τα ισραηλινά στρατεύματα, είτε 
για έλεγχο των ελλήνων πολιτών από 
τις ελληνικές αστυνομικές αρχές, η 
σχέση εξουσίας είναι η ίδια πάντοτε 
άνιση σχέση που αποσκοπεί στη δη-
μιουργία πειθήνιων σωμάτων. Και 
που απαντά με την ίδια πάντοτε βί-
αιη στάση σε όποιο από τα παραπά-
νω σώματα αδυνατεί να πειθαρχήσει 
σύμφωνα με τους κανόνες που του 
επιβάλλονται. Έτσι, όταν το εφηβι-
κό χέρι τολμήσει να επικοινωνήσει 
το θυμό του απέναντι σε μια άδικη 
-προφανή ή όχι- κοινωνική πραγ-
ματικότητα, πετώντας ένα μπουκάλι 
νερό ή μια πέτρα σ’ εκείνους που 
«αντιπροσωπεύουν» τη δεδομένη 
στιγμή το εκάστοτε σύστημα, μοναδι-
κή απάντηση στέκεται η βία, που όχι 
μόνο ακινητοποιεί το χέρι αυτό, αλλά 
«εγκλωβίζει» το σώμα σε ένα θάνατο 

που σταματά την καρδιά του ατόμου, 
αλλά και την καρδιά της όποιας ειλι-
κρινούς αντίδρασης μπορεί να χωρέ-
σει το σύστημα αυτό. 
Συνεπώς, οποιαδήποτε «υγιής» και 
αυθόρμητη αντίδραση στέκεται ανή-
μπορη μπροστά στο συντηρητικό 
βλέμμα της εξουσίας, το οποίο πα-
ρουσιάζεται μέσα από τα μάτια εκεί-
νων, που επιλέγουν να υπηρετήσουν 
το ψέμα, την υποκρισία και το άδικο. 
Κανένας χώρος για εφηβικές αντι-
δράσεις απέναντι στη στέρηση του 
δικαιώματος για ψευδαίσθηση της 
ατομικής ελευθερίας. Του δικαιώμα-
τος να ελπίζει κανείς, πως η φωνή του 
μπορεί να ακουστεί. Του δικαιώμα-
τος, να αποτυπώσει κάποιος σε μια 
κίνηση την οργή απέναντι σ’ εκείνους 
που τον κοιτούν αυστηρά την ώρα 
που πάει να «αναπνεύσει». Όποια 
κι αν είναι η χιλιομετρική απόσταση 
που χωρίζει τη μια εξουσία από την 
άλλη και όποιο κι αν είναι το καθε-
στώς μέσα από το οποίο αυτές εκφρά-
ζονται, η δράση τους πάντα θα είναι 
κοινή και ο απώτερος στόχος πάντα ο 
ίδιος. Παρά τους παραδειγματικούς 
ήχους των κρότων εκείνων που αφαι-
ρούν παιδικές ζωές -από όποια μεριά 
της γης κι αν αυτοί ακούγονται-, εμείς 
θα επιλέξουμε να αφουγκραστούμε τη 
γεμάτη λέξεις νεκρική σιωπή που έχει 
να μοιραστεί μαζί μας τον πόθο της 
πραγμάτωσης μιας ζωής, που ξεχει-
λίζει από αυθορμητισμό, ελπίδα και 
εφηβικά χαμόγελα.                        n
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Marfin Foundation:

Κοινωνική Παρέμβαση
Το Ίδρυμα Marfin είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα 
την Αθήνα. Χρηματοδοτεί και υπο-
στηρίζει τοπικά προγράμματα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση και την 
επέκταση των υπηρεσιών υγείας και 
περίθαλψης στην Ελλάδα και παρέ-
χει οικονομική ενίσχυση σε οικο-
γένειες που τη χρειάζονται. Μέσω 
των προγραμμάτων του προωθεί τη 
φιλανθρωπία, τη γενναιοδωρία και 
τη συμμετοχή.
Η Marfin Investment Group 
(MIG) είναι μία επενδυτική εταιρεία 
συμμετοχών με έδρα την Ελλάδα. Με 
αφετηρία το καλοκαίρι του 2007, μία 
σειρά από επιτυχείς συγχωνεύσεις 
και εξαγορές κατέστησαν τη MIG 
μία ισχυρή και αξιόπιστη δύναμη 
στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής 
Ευρώπης. Πρόσφατα, η διοικητική 
ομάδα της MIG συνειδητοποίησε, 
ότι βρισκόταν στην μοναδικά προνο-

μιούχα θέση να μπορεί να εκμεταλ-
λευτεί το ανθρώπινο δυναμικό, την 
εξειδίκευση και τα οικονομικά μεγέ-
θη που προέκυψαν από τη δυναμική 
ανάπτυξη του ομίλου και να τα θέσει 
στην υπηρεσία του κοινού καλού. Με 
αυτό το γνώμονα και κατόπιν έρευ-
νας για τα κυριότερα προβλήματα 
που απασχολούν την ελληνική κοι-
νωνία, αποφάσισε να επικεντρώσει 
τις προσπάθειές της στο να βελτιώσει 
την πρόσβαση των πολιτών στις υπη-
ρεσίες της υγείας και της ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης. Ως αποτέλε-
σμα, το Ίδρυμα Marfin ιδρύθηκε το 
2008 με στόχο να χρηματοδοτεί και 
να υποστηρίζει τοπικά προγράμματα 
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και 
τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας 
στην Ελλάδα.

Στο Ίδρυμα Marfin, θεωρούν ηθική 
τους υποχρέωση να υποστηρίξουν 

έργα που βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής. Έχουν το προνόμιο να μπο-
ρούν να συνδυάσουν τους σημαντι-
κούς τους πόρους με την πολυετή 
τους εμπειρία σε θέματα διαχείρισης 
και να τα υποστηρίξουν οικονομικά, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι ολοένα και 
περισσότεροι άνθρωποι έχουν εγγυ-
ημένη πρόσβαση σε ποιοτική ιατρι-
κή περίθαλψη. Θεωρείται ως ηθική 
ευθύνη του Ιδρύματος να στηρίξει 
τα έργα, που βοηθούν στη βελτίωση 
της κοινωνίας. Στο Ίδρυμα Marfin 
πιστεύουν, ότι όλοι έχουν δικαίωμα 
στην πρόσβαση σε οικονομικά προ-
σιτές υπηρεσίες υγείας. Ότι υπάρ-
χουν πάντα τρόποι να ενισχυθεί και 
να αναβαθμιστεί το ελληνικό σύστη-
μα υγείας, ούτως ώστε περισσότε-
ροι άνθρωποι να έχουν εγγυημένη 
πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Για το λόγο αυτό επικε-
ντρώνονται σε συγκεκριμένα και αυ-

στηρώς καθορισμένα έργα και αφιε-
ρώνουν σ’ αυτά όλο το έμψυχο και 
άψυχο δυναμικό τους. Διότι, ο πιο 
εποικοδομητικός τρόπος για βελτίω-
ση και εξέλιξη είναι μέσω της ενερ-
γής συνεργασίας των τοπικών αρχών 
με την κοινωνία των πολιτών.
Για όλους αυτούς τους λόγους, οι 
άνθρωποι του Ιδρύματος Marfin 
εργάζονται για τη χρηματοδότηση 
και υποστήριξη τοπικών προγραμ-
μάτων που θα βελτιώσουν και θα 
αναπτύξουν τις υπηρεσίες υγείας. 
Ταυτόχρονα, προχωρούν στην πα-
ροχή οικονομικής βοήθειας σε οι-
κογένειες χαμηλού εισοδήματος με 
ιατροφαρμακευτικές ανάγκες, ενώ 
επιδιώκουν και την επέκταση των 
δραστηριοτήτων τους και στην ευρύ-
τερη περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής 
Ευρώπης, εφόσον ολοκληρωθούν 
με επιτυχία κάποιοι από τους στό-
χους τους στην Ελλάδα.
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Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ:

Ζήτημα αιχμής και ευθύνης
Πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες, προερχόμενοι στην πλειονότητά 
τους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και των Βαλκανίων κατέ-
κλυσαν τη χώρα μας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αναζητώντας κα-
λύτερη τύχη. Το φαινόμενο εντάθηκε την τελευταία δεκαετία, ευνοούμενο 
και από την παγκόσμια συγκυρία (πολιτικές ταραχές, φτώχεια, ανέχεια). Με 
μεγάλη καθυστέρηση, η Ελληνική Πολιτεία αντιλήφθηκε τις διαστάσεις του 
μεταναστευτικού ζητήματος και τα ποικίλα προβλήματα που γεννά -κοινω-
νικά, πολιτικοοικονομικά, νομικά. Και τούτο, διότι αντιμετώπισε το ζήτημα 
της διαχείρισης του αλλοδαπού πληθυσμού, κυρίως των οικονομικών με-
ταναστών  που εισήλθαν στη χώρα μας, περισσότερο σαν πρόβλημα που 
θέλει λύση και όχι ως ένα φαινόμενο που ζητά τη διαχείρισή του. 

Αγγελική 
Παπαπαναγιώτου-Λέζα 
Προέδρος Πρωτοδικών Δ.Δ

Η 
Ελληνική Πολιτεία, 
στην προσπάθειά της 
να διαχειριστεί πρωτί-
στως τον αιφνιδιασμό 
της και δευτερευόντως 
το μεταναστευτικό  
ρεύμα, προέβη σε νο-

μοθετικές ρυθμίσεις. Ο Ν.1975/1991 
έχει καταγραφεί ως νόμος αυστηρός 
και μη λειτουργικός. Περιείχε μέτρα 
κατασταλτικά και εν πολλοίς αστυ-
νομικά, με απόλυτη προτεραιότητα 
την πάταξη της λαθρομετανάστευσης. 
Ακολούθησε ο Ν. 2910/2001, με τον 
οποίο επήλθαν μεν βελτιώσεις στο νο-
μικό καθεστώς των αλλοδαπών που 
διέμεναν για κάποια χρόνια στη χώρα 
μας -όπως ειδικότερα  στα θέματα της 
οικογενειακής κατάστασης, της εκπαί-
δευσης και της εργασίας τους-, αλλά 
γρήγορα καταδείχθηκε η ανάγκη, μετά 
από τις πολλές τροποποιήσεις αυτού, 
για νέα νομοθετική  ρύθμιση. Ο Ν.  
3386/2005 ήρθε ως τρίτη προσπάθεια 
της ελληνικής  πολιτείας να διευθετή-
σει το νομικό καθεστώς των υπηκόων 
τρίτων χωρών, που διαμένουν και ερ-
γάζονται νόμιμα στην χώρα. Παράλ-
ληλα, κατ’ επιταγή των κανόνων  της 
συνταγματικής και της διεθνούς έννο-
μης τάξης, που έχουν υπερνομοθετική 

ισχύ, κατ’ άρθρο 28 του Συντάγματος, 
αναγνωρίσθηκε στους παράνομα δια-
μένοντες στη χώρα αλλοδαπούς το δι-
καίωμα πρόσβασης σε επείγουσα ια-
τρική φροντίδα και -όσον αφορά στα 
τέκνα αυτών- το δικαίωμα νοσηλείας  
και η κατ’ εξαίρεση εγγραφή  τους στα 
δημόσια σχολεία. Ακολούθησαν οι 
Ν.3448/2006, 3536/2007, 3613/2007,  
3731/2008 και 3772/2009. Οι συ-
νεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις κατα-
δεικνύουν, ότι ο κοινός νομοθέτης 
δεν είχε κατανοήσει και αφομοιώσει 
καλά το μεταναστευτικό ζήτημα. Δεν 
νομοθέτησε με φιλοσοφικό στοχασμό 
και κατεύθυνση τέτοια, που θα εξυπη-
ρετούσε αυτό το κοινωνικό-πολιτικό-
οικονομικό φαινόμενο. Η βραχύβια 
ισχύς των εν λόγω  νομοθετημάτων 
και οι νομοτεχνικές ατέλειές τους βε-
βαιώνουν του λόγου το ασφαλές. Από 
τα προαναφερθέντα γίνεται κατανοη-
τό, ότι η μη έγκαιρη  χάραξη μετανα-
στευτικής πολιτικής και  διαχείρισης 
του φαινομένου αυτού, σε συνδυασμό 
με τις εγγενείς αδυναμίες της δημόσι-
ας διοίκησης (όπως επικαλύψεις αρ-
μοδιοτήτων, αδράνεια, υποβαθμισμέ-
νη υπηρεσιακή ηθική) καθόρισε  τις 
εξελίξεις στο μεταναστευτικό ζήτημα 
στη χώρα μας. Οδήγησε  τις τοπικές 
κοινωνίες σε οριακά επίπεδα ανοχής, 
όπως στην περίπτωση της  Πάτρας και 
νησιών όπως το Αγαθονήσι, η Σάμος 
και η Μυτιλήνη. Ενώ, τα  Διοικητικά 
Δικαστήρια, κατεξοχήν αρμόδια για 
τις υποθέσεις των αλλοδαπών,  κατα-
κλύσθηκαν από  πληθώρα υποθέσε-
ων, αδυνατώντας να ανταποκριθούν. 

Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες εξη-
γούν το λόγο, που  το Δίκαιο των 
Αλλοδαπών εμφανίζεται δυναμικά, 
τα τελευταία χρόνια, στο προσκήνιο 
και απασχολεί έντονα τόσο τους θε-
ωρητικούς όσο και τους εφαρμοστές 
του Δικαίου στη χώρα μας. Πλούσια 

νομολογία έχει διαμορφωθεί από τα 
αρμόδια Δικαστήρια, το Συμβούλιο 
της Επικρατείας και τα Τακτικά Δι-
οικητικά Δικαστήρια, από την οποία 
καταδεικνύεται η αγωνία και προ-
σπάθεια του Διοικητικού Δικαστή να 
προστατεύσει τα ατομικά δικαιώμα-
τα, -όπως της ανθρώπινης ζωής και 
υγείας, της προσωπικής ελευθερίας, 
της πρόσβασης σε δικαστική προστα-
σία- που δοκιμάζονται ιδιαίτερα στο 
δίκαιο αυτό, το οποίο από τη φύση 
του αγγίζει την ανθρώπινη ύπαρξη.

Το κράτος, στο όνομα της εθνικής 
του κυριαρχίας, διαθέτει ευρεία  δι-
ακριτική ευχέρεια αναφορικά με την 
αποδοχή, την άρνηση ή την απομά-
κρυνση ενός αλλοδαπού από την 
επικράτειά του, η οποία περιορίζεται  
από δύο απόλυτα όρια: την αρχή της 
αναλογικότητας (που έχει κατοχυρω-
θεί και συνταγματικά μετά την αναθε-
ώρηση του 2001)  και την προστασία 
της ανθρώπινης αξίας (που επιτάσσει 
το άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος). 
Παραβίαση αυτών ελέγχεται από τον 
Ακυρωτικό  Διοικητικό Δικαστή. 
Έτσι, ενδεικτικά, τα Διοικητικά Δι-
καστήρια έχουν κρίνει, ότι αντίκει-
ται στην αρχή της αναλογικότητας: η 
απέλαση έγγαμης με δύο ανήλικα τέ-
κνα, επειδή αυτή καταδικάσθηκε για 
την κλοπή έξι σαμπουάν συνολικής 
αξίας 16 Ευρώ  (Δ.Πρωτ.Αθηνών 
14783/2004), η απέλαση αλκοολικού 
με ανάγκη ιατρικής παρακολούθησης 
και αγωγής, όταν ο απελαυνόμενος 
διαμένει πολλά έτη στην Ελλάδα  
-όπου κατοικούν μόνιμα και τα τέκνα 
του-, όταν η αξιόποινη πράξη (για την 
οποία του αναγνωρίσθηκε μειωμένος 
καταλογισμός λόγω αλκοολισμού) 
τελέσθηκε προ μακρού χρονικού δι-
αστήματος και έκτοτε ο αλλοδαπός 
δεν έχει υποπέσει σε άλλο ποινικό 
αδίκημα (Δ.Πρωτ Αθ.8452/2004).

Είναι δεδομένο ότι, η Ευρώπη λόγω 
και της παγκόσμιας συγκυρίας και 
ιδιαίτερα η Ελλάδα, λόγω και της 
γεωγραφικής της θέσης, θα συνε-
χίσει να δέχεται αυξημένα κύματα 
προσφύγων και παράνομων οικο-
νομικών μεταναστών. 

Απαιτείται, οι νομοθετικές πρωτο-
βουλίες της Ελληνικής Πολιτείας να 
στοχεύουν σε μια μακροπρόθεσμη 
διευθέτηση των μεταναστευτικών 
υποθέσεων με κύριο γνώμονα πρω-
τίστως, την πάταξη της λαθρομετανά-
στευσης και την επαναπροώθηση των 

παράνομων μεταναστών στις χώρες 
καταγωγής μέσω προγραμμάτων εθε-
λούσιου επαναπατρισμού, υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση της ασφά-
λειάς τους και του σεβασμού στο δι-
καίωμα του ασύλου. Άλλως, η όποια 
ανοχή επιδεικνύεται στη λαθρομετα-
νάστευση  ενισχύει  τα κυκλώματα  
εμπορίας ανθρώπων, που αποτελεί 
μια από τις πιο προσοδοφόρες δρα-
στηριότητες του οργανωμένου εγκλή-
ματος στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Ευρώπης, με τζίρο περί-
που  8 δις. δολαρίων  ετησίως, ενώ 
η  οικονομική συγκυρία δημιουργεί 
προϋποθέσεις εργασιακής εκμετάλ-
λευσης αυτών. Περαιτέρω, ζητούμενο 
πρέπει να είναι η σωστή διαχείριση 
της μεταναστευτικής ροής με ελεγ-
χόμενη ένταξη των μεταναστών στην 
ελληνική κοινωνία  και ενθάρρυνση 
της νόμιμης μετανάστευσης για την 
άντληση του απαραίτητου εργατικού 
δυναμικού. Τα οφέλη μιας εποικο-
δομητικής ένταξης είναι πολλά.

Η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, πρέπει   να απαιτήσει  από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο αύξηση των 
κονδυλίων για τη λειτουργία των ανα-
γκαίων υποδομών, την εντατικοποί-
ηση της φύλαξης των συνόρων, την 
άσκηση πίεσης στην Τουρκία, ενόψει 
και των ενταξιακών διαδικασιών, για 
την τήρηση απ’ την πλευρά της των 
πρωτοκόλλων επανεισδοχής των πα-
ράνομα εισελθόντων μέσω των εδα-
φών της στη χώρα μας μεταναστών .

Η βελτιστοποίηση της νομοθετικής, 
διοικητικής και δικαστικής αντιμετώ-
πισης του μεταναστευτικού ζητήματος 
πρέπει να αποτελεί σταθερό στόχο 
κάθε εγχώριας πολιτικής. Αυτό απαι-
τούν οι αρχές του κράτους δικαίου 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο 
πλαίσιο, όμως, της παγκοσμιοποίη-
σης και του αλληλοεπηρεασμού των 
οικονομικών και κοινωνικών εξελίξε-
ων η προσπάθεια αυτή δεν επαρκεί. 
Απαιτούνται συγχρονισμένες κρατι-
κές δράσεις (νομοθετικές, διοικητικές, 
δικαστικές) στο πλαίσιο του κράτους 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
οφείλει να προχωρήσει με αποφασι-
στικότητα προς μια κοινή πολιτική με-
τανάστευσης και ασύλου, με γνώμονα 
όμως την αλληλεγγύη και το σεβασμό 
του ατόμου. Ο ΟΗΕ δε μέσω των αρ-
μοδίων διευθύνσεών του μπορεί να 
διαδραματίσει άμεσο και σημαντικό 
ρόλο στην κατεύθυνση αυτή.            n
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Off the record

Α, ο Μοχάμεντ έφυγε τελικά! 
Τα κατάφερε!
“Μπήκε σ’ένα φορτηγό μάλλον, δεν τον ξαναείδαμε.. 
Εμείς να δούμε.. Εσύ σίγουρα δεν μπορείς να με βο-
ηθήσεις?” Ο ίδιος, κι αυτός Μοχάμεντ, κι αυτός από το 
Αφγανιστάν, πέντε μήνες πιο πρίν που πήγα να επισκε-
φτώ τον καταυλισμό της Πάτρας για λογαριασμό της 
Guardian του Λονδίνου, με είχε πιάσει απο τα μούτρα: 
“Τι ήρθατε να κάνετε πάλι εδω? Όλα τα κανάλια έχουν 
έρθει και δεν αλλάζει τίποτα. Άμα θες να με βοηθήσεις, 
βρες έναν τρόπο να με στείλεις στην Αγγλία, εκεί που 
είναι ο ξαδερφός μου....όχι άλλα λόγια..!”

Παναγιώτης 
Μοσχανδρέου
Φωτοειδησεογράφος

Μ
άταια του εξηγού-
σα, ότι η δική μου 
δουλειά και συν-
δρομή στο πρό-
βλημά του – και 
ταυτόχρονα εξιλέ-
ωση και αντίστα-

ση προσωπική στην κατάντια αυτού 
του κόσμου που πετάει ανθρώπους 
στα χαρτόκουτα- είναι να καταγράψω, 
να διαδώσω το τι συμβαίνει σ’αυτήν 
τη μικρή πόλη, την Πάτρα. Μια πόλη, 
όμως, που έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει 
λιμάνι. Και μάλιστα λιμάνι, που οδη-
γεί στη γη της Επαγγελίας, στην υπό-
λοιπη Ευρώπη, στους συγγενείς, στη 
συνέχιση του ταξιδιού, στην ελπίδα...

Ο Μοχάμεντ ανήκει στους 300,000 
περίπου ανθρώπους, που βρέθηκαν 
στη χώρα μας τον τελευταίο χρόνο 
σαν επισκέπτες. Όχι σαν τουρίστες, 
όμως. Δεν αποτελούν στατιστική της 
αποτελεσματικότητας της “Live your 
myth in Greece” διαφημιστικής κα-

μπάνιας του ΕΟΤ. Κι αυτό, γιατί δεν 
ταξίδεψαν μέχρι εδώ για να δούν τις 
παραλίες μας ή να επισκεφτούν την 
Ακρόπολη και το καινούριο μουσείο 
της. Μερικοί δε, δεν ταξίδεψαν καν 
με τη θέλησή τους. 

Ήρθαν εδώ, γιατί έπρεπε να φύγουν 
απο εκεί που ήταν πρίν. Γιατί δεν εί-
χαν άλλη επιλογή.... 

Είναι άνθρωποι από το Ιράκ, από 
το Αφγανιστάν, από τη Σομαλία, 
από μέρη της γης που η πολιτισμένη 
Δύση φρόντισε να νουθετίσει ξεκινώ-
ντας έναν ακόμη πόλεμο, μία ακόμη 
εμφύλια σύγκρουση. Πρέπει να φύ-
γουν, αλλιώς θα πεθάνουν. Απλά.

Από αυτούς, το μηδέν κόμμα μηδέν 
κάτι τοις εκατό εγκρίνεται για Ασυ-
λία απο το ελληνικό κράτος. Αυτό 
αποτελεί το μικρότερο ποσοστό σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλη 
μια πρωτιά...

Ένας από αυτούς είναι και ο Τζαφέρ 
που γνώρισα σε μια αποστολή της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
του Πρόσφυγες, που έλαβε χώρα 
στη Λέρο. Ήταν χαρούμενος και χα-
μογελούσε -μετά από σίγουρα πολλές 
μέρες, που περπατούσε στα βουνά- 
μόλις τον έσωσαν και τον φρόντι-
σαν...”Χάρηκα που σε γνώρισα, θα σε 
δω στην Πάτρα ή στον Άγιο Παντελεή-
μονα..” σκέφτηκα λίγο κυνικά... Εκεί, 
στη Λέρο, οι κάτοικοι είναι από άλλο 
ανέκδοτο...Με το που έρχεται καρά-
βι με πρόσφυγες, τρέχουν όλοι στο 
λιμάνι, ό,τι ώρα και να είναι, ακόμα 
και μαύρα μεσάνυχτα. Ιδίως δε τότε, 

καθώς οι περισσότεροι δουλέμποροι 
βουλιάζουν μόνοι τους τις βάρκες 
τους εκείνες τις ώρες, τις σκοτεινές, 
ώστε να αλλάξει αυτόματα η επιχείρη-
ση του λιμενικού από “σύλληψη” σε 
“εύρεση και διάσωση”. Τους στεγνώ-
νουν, τους δίνουν ρούχα που συλλέ-
γουν όλη τη χρονιά, τους φτιάχνουν 
φαγητό να φάνε, τους κοιμίζουν σπίτι 
τους. Σπάνιοι άνθρωποι...

Και πολύ κουρασμένοι. Γιατί το 
κράτος δεν τους βοηθάει. Τουλάχι-
στον, όχι όσο του επιβάλλεται από 
τις διεθνείς του υποχρεώσεις λόγω 
Συνθηκών, και όσο οφείλει ηθικά 
και συναισθηματικά αντιπροσωπεύ-
οντας ένα λαό που ήταν μετανάστης 
στην Αμερική και στα εργοστάσια της 
Γερμανίας για γενιές ολόκληρες. Ό,τι 
γίνεται γι’ αυτούς τους ανθρώπους 
οφείλεται στην Ύπατη Αρμοστεία, 
στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες, στον Ελληνικό Ερυθρό 

Σταυρό, στους ακτιβιστές σαν τη Μα-
τίνα και το Σπύρο στη Λέρο, στη Μα-
ρία της Καθημερινής, ίσως σε εσένα. 

Δεν θα έπρεπε, όμως, να γίνεται έτσι, 
κατά τη γνώμη μου. Όταν μιλάς για 
«λαθρομετανάστευση» στέκεσαι απέ-
ναντι στον άνθρωπο, ενώ προϋπόθεση 
για την πολιτική είναι η κατανόηση. Η 
αλληλεγγύη. Οταν αντιμετωπίζεις τον 
Άλλο σαν Ξένο, του στερείς την αν-
θρώπινη υπόστασή του, γίνεται πια 
αντικείμενο, αντί-κειται. 

Δεν μπορώ να μην θυμάμαι συ-
νέχεια μια αφίσα που είχα δει στα 
γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην 
Αθήνα: ένα γκράφιτι σε κάποιο τοί-
χο κάποιας ευρωπαϊκής χώρας που 
έγραφε «Refugees go home» (Πρό-
σφυγες, πηγαίνετε σπίτια σας) και η 
Ύπατη Αρμοστεία σχολίαζε: «Θα 
πηγαίναμε, εάν μπορούσαμε»...  n
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