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Οι Γιατροί του Κόσμου σε Αθήνα και Επαρχία
Θεσσαλονίκη
Οι Γιατροί του Κόσμου Θεσσαλονί-
κης επισκέφθηκαν στις 14 Απριλίου 
το 12ο Γυμνάσιο Ξηροκρήνης, στις 
15 Απριλίου το 1ο Γυμνάσιο Βέροι-
ας, στις 21 του μήνα το 2ο Πειρα-
ματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και 
στις 29 του ίδιου μήνα το 1ο Γυμνά-
σιο Αμπελοκήπων, όπου εθελόντρια 
οδοντίατρος ενημέρωσε τους μαθη-
τές και τους εκπαιδευτικούς για την 
Oργάνωση και τον εθελοντισμό.

Από τις 21 έως και τις 25 Απριλίου 
συμμετείχαμε στην Τουριστική Έκ-
θεση «Summer Holidays 2010» πα-
ράλληλα με την Διεθνή Έκθεση Βι-
βλίου, που πραγματοποιήθηκε στην 
Δ.Ε.Θ. Θεσσαλονίκης, όπου εθελο-
ντές διένειμαν το ενημερωτικό υλικό 
της οργάνωσης, σε συνεργασία με το 
«Focus Greece Travel».

Στις 28 Απριλίου μαθητές του τμή-
ματος Γ1 του 26ου Γυμνασίου Θεσ-
σαλονίκης, επισκέφθηκαν το Πολυ-
ϊατρείο της Οργάνωσης μαζί με τον 

-  Ευχαριστούμε το Σύλλογο Κοινωνι-
κής Παρέμβασης «Έρασμος» Βέροι-
ας και το μουσικό συγκρότημα «Ούτε 
σπόντα» για την διοργάνωση συναυ-
λίας που πραγματοποιήθηκε στην πό-
λη της Βέροιας, της οποίας τα έσοδα 
διατέθηκαν για την αγορά φαρμά-
κων και εμβολίων για το Πολυϊατρείο 
Θεσσαλονίκης.

-  Το Ταξιδιωτικό γραφείο «Focusgreece 
travel»

-  Τον Κοινωνικό Σύνδεσμο Κατοίκων 
Χαριλάου Θεσ/νίκης

-  Το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο 
Γλαύκης Ξάνθης – δωρεά για την Αιτή.

Οι Γιατροί του Κόσμου Θεσσαλονί-
κης θα ήθελαν να ευχαριστήσουν:

Καβάλα
Τα 20 χρόνια δράσης και προ-
σφοράς στο συνάνθρωπο γιόρ-
τασε το παράρτημα των Για-
τρών του Κόσμου στην Καβάλα 
στις 21 Απριλίου 2010.

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο της Νο-
μαρχίας Καβάλας -παρουσία του 
προέδρου των Γιατρών του Κόσμου 
κου Νικήτα Κανάκη και της Γενικής 
Διευθύντριας κας Ευγενίας Θάνου- 
πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός 
των 20 χρόνων της Οργάνωσης στην 
πόλη. Την ξεχωριστή αυτή επέτειο 
ανέλαβε να επενδύσει μουσικά το 
συγκρότημα «Εν αρχή ην ο ήχος». 
Ο Μανώλης Παργιεντάκης μαζί με 
τους Έφη Λεωνίδου, Κοσμά Σαρη-
γιαννίδη, Γιάννη Κουφού και Πα-
ντελή Κεχαγιόγλου, ταξίδεψαν τους 
παρευρισκόμενους στην Ινδία, Μέ-
ση Ανατολή, Μικρά Ασία και Ελ-
λάδα. Το σκηνικό με τα παραδοσια-
κά όργανα και το ειδυλλιακό ντεκόρ 
που έφερνε εικόνες από κόσμους 
μαγικούς, που όμως γνωρίζουν τη 
φρίκη των πολέμων και των φυσι-
κών καταστροφών, έδενε αρμονι-

κά με τις εικόνες που προβάλλονταν 
από τις αποστολές της Οργάνωσης.

Χαιρετισμό απεύθυναν ο αντινομάρ-
χης κος Θανάσης Βαφειάδης, ο αντι-
δήμαρχος κος Νίκος Κούτρας -μέλη 
και οι δύο της Οργάνωσης. Εκείνος 
όμως που ήταν ιδιαίτερα συγκινητι-
κός ήταν ο πρόεδρος κος Κανάκης 
που μίλησε από καρδιάς και ανα-
φερόμενος στην αποστολή στην Αϊ-
τή πληροφόρησε το ακροατήριο για 
τα δύο βρέφη που γεννήθηκαν στο 
υπαίθριο νοσοκομείο της Οργάνω-
σης και τα βάφτισαν Ιπποκράτη και 
Ελπίδα. Από όλους τους ομιλητές 
έγινε ιδιαίτερη μνεία στον εθελοντι-
σμό στην πόλη της Καβάλας και στο 
γεγονός ότι παρ’ όλα τα προβλήματα 
και την οικονομική κρίση οι Γιατροί 
του Κόσμου συνεχίζουν να πιστεύ-
ουν ότι η πρόσβαση στην υγεία είναι 
δικαίωμα και όχι προνόμιο.

> Απρίλιος 2010
Από τις 12 έως τις 23 Απριλίου 
πραγματοποιήθηκε έκθεση ζωγρα-
φικής στη δημοτική καπναποθήκη 
από τον κο Θεοχαρίδη Πασχάλη με 
έργα της συζύγου του κας Ευδοξί-
ας Κουμουρτζόγλου – Θεοχαρίδου, 

εκπαιδευτικό τους για να ενημερω-
θούν για την Οργάνωση και τον εθε-
λοντισμό.

Στις 13 Μαΐου πραγματοποιήθηκε 
ενημέρωση για την Οργάνωση και 
τον εθελοντισμό, στους φοιτητές του 
κολεγίου «Ανατόλια» Θεσσαλονί-
κης, από εθελόντρια οδοντίατρο της 
Οργάνωσης.

Από τις 18 έως και τις 20 Ιουνίου 
συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από τον Κοι-
νωνικό Σύνδεσμο Κατοίκων Χα-
ριλάου στο πάρκο της Ν. Ελβετίας 
Χαριλάου. Εθελοντές μας επάνδρω-
σαν το περίπτερο των Γιατρών του 
Κόσμου και διέθεσαν τα είδη της 
Οργάνωσης, καθώς και ενημερωτι-
κό υλικό στους επισκέπτες. 

Από τις 25 έως και τις 27 Ιουνίου 
συμμετείχαμε στο 13ο Αντιρατσιστι-
κό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου 
εθελοντές της Οργάνωσης διένειμαν 
το ενημερωτικό υλικό και ενημέρω-
ναν τους επισκέπτες του φεστιβάλ, 

των οποίων η συμμετοχή ήταν αξι-

οσημείωτη.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμή-

νου, 955 ασθενείς δέχτηκαν τις υπη-

ρεσίες του Πολυϊατρείου Θεσσαλο-

νίκης και πραγματοποιήθηκαν 190 

εμβολιασμοί.                                 n

η οποία απεβίωσε. Μέρος των εσό-
δων της έκθεσης διατέθηκαν στους 
Γιατρούς του Κόσμου.

Στις 19 Απριλίου έλαβε χώρα εμ-
βολιασμός για ηπατίτιδα Β των ατό-
μων στο κέντρο αποτοξίνωσης «Κι-
βωτός» στην Καβάλα από τη γιατρό 
Παπαδοπούλου Μαρία. Τα εμβόλια 
ήταν χορηγία διαφόρων φαρμακο-
ποιών του Δήμου Πιερέων.

Στις 21 Απριλίου πραγματοποιήθη-
κε συναυλία για τα 20 χρόνια δρά-
σης και προσφοράς της Οργάνωσης 
στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας Κα-
βάλας, με το συγκρότημα «Εν αρχή 
ην ο Ήχος» του κου Μανώλη Παρ-
γιεντάκη.

> Μάιος 2010 
Οι Γιατροί του Κόσμου, μεριμνώ-
ντας για την υγεία των πιο ευπαθών 
ομάδων με σταθερή παρέμβαση στο 
πλευρό των πιο απομακρυσμένων 
πληθυσμών στην Ελλάδα, επισκέ-
φθηκαν με ομάδα εθελοντών για-
τρών, νοσηλευτών και διοικητικών 
την Κοινότητα Κενταύρου στο Δήμο 
Μύκης στο Νομό Ξάνθης το Σάββα-
το 15 Ιουνίου. 

Στη συγκεκριμένη αποστολή διμελής 
ομάδα γιατρών της Οργάνωσης, η 
οποία πλαισιώνεται από καρδιολόγο 
και ορθοπεδικό, εξέτασαν τους ηλι-
κιωμένους κατοίκους της περιοχής.

Το παράρτημα των Γιατρών του Κό-
σμου στην Καβάλα επισκέφθη-
κε στις 19 Μαΐου το κέντρο αποτο-
ξίνωσης «Κιβωτός» και εμβολίασε 
10 άτομα με το εμβόλιο της ηπατίτι-
δας Β. Τα εμβόλια ήταν χορηγία των 
Γιατρών του Κόσμου. 

> Ιούνιος 2010
Κατά τη διάρκεια του μήνα Ιουνίου 
το παράρτημα Καβάλας με την κινη-
τή παιδοοδοντιατρική μονάδα «Λη-
τώ» επισκέφθηκε στις 4 Ιουνίου το 
Δροσερό στο Δήμο Ξάνθης με 2 παι-
διάτρους και οδοντίατρο. Η επίσκε-
ψη πραγματοποιήθηκε στο δημο-
τικό σχολείο Δροσερού όπου και 
έγιναν οι εμβολιασμοί και ο οδοντι-
ατρικός έλεγχος.

Την επόμενη ημέρα, στις 5 Ιουνίου, 
με την κινητή μονάδα και παιδίατρο, 
οδοντίατρο, δερματολόγο, καρδιο-
λόγο και ορθοπεδικό επισκεφθήκα-
με το Δήμο Μύκης. Στις 6 Ιουνίου 
με την κινητή μονάδα και παιδίατρο 
και οδοντίατρο, επισκεφθήκαμε τις 
Πηγές του Δήμου Κεραμωτής όπου 
έγιναν εμβολιασμοί και οδοντιατρι-
κός έλεγχος και τον οικισμό Περι-
γιάλι στην Καβάλα όπου έγινε οδο-
ντιατρικός έλεγχος.

Στις 11 Ιουνίου πραγματοποιήθη-
καν εμβολιασμοί στον οικισμό Πε-
ριγιάλι Καβάλας.

Στις 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στη θεραπευτική κοινότη-
τα «Κιβωτός» στο πλαίσιο του προ-
γράμματος υποστήριξης νέων όπου 
εμβολιάστηκαν οι νέοι κατά του τε-
τάνου και της ηπατίτιδας.

Στις 26 και 27 Ιουνίου το παράρ-
τημα Καβάλας συμμετείχε στο φε-
στιβάλ «Στου φεγγαριού τις δια-
δρομές» στο Δήμο Ελευθερών με 
διανομή ενημερωτικών εντύπων και 
πώληση προϊόντων της Οργάνωσης.

Στις 29 Ιουνίου έγινε εμβολιασμός 
άπορων παιδιών στα γραφεία του πα-
ραρτήματος για να έχουν τη δυνατότη-
τα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις. n
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Αθήνα
Δυναμικά ξεκίνησε το τρίμηνο Απρί-
λιος-Μάιος-Ιούνιος για τους Για-
τρούς του Κόσμου με τη Συνάντηση 
των Προέδρων και των Διευθυντών 
όλων των αντιπροσωπειών της Ορ-
γάνωσης στο Παρίσι, στις 29 και 30 
Απριλίου. Στη διήμερη συνάντηση 
αυτή συμμετείχαν η Ευγενία Θάνου – 
Διευθύντρια των ΓτΚ Ελλάδας και ο 
Νικήτας Κανάκης – Πρόεδρος Δ.Σ. 

Στις 16 Μαΐου αναχώρησε η απο-
στολή της Οργάνωσης από τα Χα-
νιά για την Ουγκάντα. Από τις 16 
Μαΐου, λοιπόν, πνευμονολόγος, 
χειρουργός, αναισθησιολόγος, γε-
νική γιατρός και διοικητικός κα-
λύπτουν τις ανάγκες του Κέντρου 
Υγείας του Μόντε, που λειτουργεί 
από τον περασμένο Οκτώβριο. Στο 
πρόγραμμα της αποστολής που δι-
ήρκεσε μέχρι τις 2 Ιουνίου, πραγ-
ματοποιήθηκαν επισκέψεις στις 
ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές 

Αϊτή / Οικονομικός απολογισμός

του Τέζο που βρίσκεται στα σύνορα 
με την Κένυα και του Γκούλου στα 
σύνορα με το Σουδάν.

Στις 19 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθη-
κε στον ΟΛΠ στο πλαίσιο του Δικτύου 
HUMA (Health for Undocumented 
Migrants and Asylum Seekers), το 
Συνέδριο με τίτλο «Χωρίς Χαρτιά – 
Χωρίς Υγεία; Έγκυες και παιδιά στην 
Ελλάδα» . Στο συνέδριο συμμετείχαν 
25 ομιλητές στις 5 διαφορετικές ενό-
τητες και παραβρέθηκαν περισσότερα 
από 150 άτομα.

Στις 20 και 21 Μαΐου στα γραφεία των 
Γιατρών του Κόσμου έλαβαν χώρα 
workshops (εργαστήρια) με τη συμμε-
τοχή εκπροσώπων και άλλων αντιπρο-
σωπειών των Γιατρών του Κόσμου.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 
τον αριθμό των παιδιών που επισκέ-
φθηκαν την Παιδο-οδοντιατρική κι-
νητή μονάδα «Λητώ», η οποία έχει 
ως στόχο την προαγωγή ιατρικής 
φροντίδας στην ευάλωτη ομάδα των 

Οι ΓτΚ δίνοντας έμφαση στη δι-
αφανή διαχείριση των χρημά-
των που τους εμπιστεύτηκαν οι 
πολίτες δημοσιοποιούν τα οι-
κονομικά στοιχεία της αποστο-
λής στην Αϊτή.

Οι Γιατροί του Κόσμου δεν έχουν 
λάβει ακόμα καμιά κρατική ή ευ-
ρωπαϊκή ενίσχυση και στηρίζονται 
αποκλειστικά στην γενναιοδωρία 
των ελλήνων πολιτών. Το συνολι-
κό κόστος της αποστολής συμπερι-
λαμβανομένων και των τροφίμων 
που απεστάλησαν ανέρχεται στο πο-
σό των 175.434,08 ευρώ, το οποίο 
κατανέμεται ως ακολούθως. Τα πο-
σά είναι σε ευρώ:

Σύνολο Οικονομικής Ενίσχυσης
..........................................................100.734,75

Εισιτήρια
............................................................38.538,52

Φάρμακα
............................................................24.508.92

Διοικητική υποστήριξη (Αθήνα)
..................................................................3.112,92

Αποστολή στο πεδίο
............................................................38.273,72

Σύνολο Εξόδων Αποστολής
............................................................ 104.434,0

Οι σπουδαστές του ΑΚΤΟ σχε-
διάζουν αφίσες, για τα 20 χρόνια 
δράσης των Γιατρών του Κόσμου 
Ελλάδας
Ο ΑΚΤΟ, δίνοντας έμφαση στην αξία της 
κοινωνικής ευαισθησίας έχει καθιερώσει 
την εκπόνηση projects από τους σπου-
δαστές του, που έχουν στόχο την προβο-
λή κοινωνικών μηνυμάτων. Το “social 
design” (κοινωνικός σχεδιασμός) απαι-
τεί από τους δημιουργούς να σχεδιάζουν 
με φαντασία και συγχρόνως υπευθυνότη-
τα - και με τα έργα τους να επηρεάζουν την 
κοινή γνώμη και να συμβάλλουν στο να γί-
νει ο κόσμος μας καλύτερος.
Έτσι, κατά τη διάρκεια του φετινού ακα-
δημαϊκού έτους μετά από πρόσκληση των 
Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, οι σπουδα-
στές του ΑΚΤΟ, θέλοντας να ενισχύσουν 
το έργο της ΜΚΟ, σχεδίασαν αφίσες για 
την επέτειο των 20 χρόνων δράσης της.
Στο project συμμετείχαν σπουδαστές 
από τις ειδικότητες “Γραφιστικής” και 
“Computer Graphics DTP & Web 
Publishing Design” που εργάστηκαν υπό 
την καθοδήγηση των καθηγητών τους Μά-
νου Διαμαντίδη και Γιώργου Φώσκολου.
Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται 25 αφί-
σες -από τις 80 που προέκυψαν συνολικά- 
οι οποίες ξεχώρισαν κατά τη διαδικασία 
επιλογής της κριτικής επιτροπής που απο-
τελούσαν μέλη των ΓτΚ.

παιδιών που ζουν σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές της Ελλάδας και κατά 
συνέπεια έχουν μειωμένη πρόσβα-
ση σε υπηρεσίες υγείας.

ΛΗΤΩ 
Κινητή Παιδο-Οδοντιατρική Μονάδα

Ημερομηνία: ................... Απρίλιος
Περιοχή: ............................. Λαμία
Παιδιά: ................................... 155

Ημερομηνία: ....................... Μάιος
Περιοχή: ..............................Θήβα
Παιδιά: .....................................50
Περιοχή: ........................... Κοζάνη
Παιδιά: .....................................41
Περιοχή: ......................... Φλώρινα
Παιδιά: ................................... 179

Ημερομηνία: ..................... Ιούνιος
Περιοχή: ............................. Ξάνθη
Παιδιά: .....................................94
Περιοχή: .......................... Τρίπολη
Παιδιά: .....................................31

Σύνολο: .................................. 550

Στις 1 με 6 Ιουνίου οι Γιατροί του 
Κόσμου συμμετείχαν στη συνάντη-
ση με τίτλο «Μέρες Αποστολών» 
(Missions Days 2010) που πραγ-
ματοποιείται κάθε χρόνο στα κε-
ντρικά γραφεία των ΓτΚ στο Παρί-
σι. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι 
επικεφαλής όλων των αποστολών 
(εσωτερικού και εξωτερικού) των 
ΓτΚ Γαλλίας και εκπρόσωποι από 
τις αντιπροσωπείες των ΓτΚ. Τους 
ΓτΚ Ελλάδας εκπροσώπησε στη συ-
νάντηση η Χριστίνα Ψαρρά.

Στις 7, 8 και 9 Ιουνίου η Οργάνω-
ση συμμετείχε στη συνάντηση με τίτ-
λο «Reception Expert Team» που 
πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία. 
Στην ευρωπαϊκή συνάντηση συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι κρατικών φορέων 
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
που ασχολούνται με θέματα υποδο-
χής αιτούντων άσυλο και προσφύ-
γων. Τους ΓτΚ εκπροσώπησε η κοι-
νωνική λειτουργός Νάνσυ Ρετινιώτη. 

Από τις 9 Ιουνίου έως τις 11 Ιουνίου 
οι Γιατροί του Κόσμου έλαβαν μέρος 
στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του QeC- 
European Regeneration Areas 
Network, «Healthy and Wealthy 
together» στο Roquetas de Mar στην 
Ισπανία. Εκ μέρους των Ελλήνων 
Γιατρών του Κόσμου η Ιάνθη Σταυ-
ροπούλου παρουσίασε στο Συνέδριο 
το θέμα: «Sensitising professionals 
from health services providers to 
meet the needs of migrant groups».

Στις 16 έως τις 20 Ιουνίου οι Για-
τροί του Κόσμου συμμετείχαν στο 
Athens Fringe Festival με μια ξε-

χωριστή έκθεση φωτογραφίας με 
τίτλο «Μια Πόλη – ένα Πρόσωπο» 
με τη στήριξη 130 καλλιτεχνών.

Από τις 18 έως τις 27 Ιουνίου πραγ-
ματοποιήθηκε η Έκθεση Φωτο-
γραφίας με τίτλο ΜΕΤΑπολις – 
METApolis, από τη Φωτογραφική 
Ομάδα που ίδρυσαν οι φωτογράφοι 
Γιάννης Γιαννακόπουλος και Κώστας 
Κουρτίδης. Η Έκθεση φιλοξενήθηκε 
στη γκαλερί Μαυρομιχάλη 55 (Μ55) 
στα Εξάρχεια και πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα των Γιατρών του Κό-
σμου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
εορτασμού των 20 Χρόνων της Ορ-
γάνωσης στην Ελλάδα και περιελάμ-
βανε έργα 23 καλλιτεχνών. 

Στις 15 Ιουνίου επέστρεψε η 
6η και τελευταία αποστολή 
των Γτκ στην Αιτή. 

Στις 9, 10 και 11 Ιουλίου οι Γιατροί 
του Κόσμου θα συμμετάσχουν και 
φέτος στο 15ο Αντιρατσιστικό Φε-
στιβάλ στο Άλσος στο Γουδί με τον 
τίτλο: «Δεν είναι οι μετανάστες οι 
εχθροί μας, εχθροί μας είναι αυτοί 
που κλέβουν τη ζωή μας» και σας 
προσκαλούν όλους να επισκεφτείτε 
το stand της Οργάνωσης.               n

Μαζί κάνουμε
την ελπίδα πράξη

Υλική ενίσχυση/Δωρεές σε είδος 
(που έχουν αποτιμηθεί, ποσά σε ευρώ):

20 τόνοι ιατροφαρμακευτικού υλικού 
................................................................... 56.000
12 τόνους τροφίμων 
....................................................................15.000

Υλική ενίσχυση/Δωρεές σε είδος 
(που δεν έχουν αποτιμηθεί, ποσά σε ευρώ):

Κινητό Χειρουργείο (ΓΕΕΘΑ)
Χώρα Προέλευσης: .........................Ελλάδα

35 Σκηνές (Air Canada)
Χώρα Προέλευσης: .................................Αϊτή

35 Στρώματα (Air Canada)
Χώρα Προέλευσης: .................................Αϊτή

30 Κρεβάτια Εκστρατείας (Air Canada)
Χώρα Προέλευσης: .................................Αϊτή

Κλινοσκεπάσματα (Air Canada)
Χώρα Προέλευσης: .................................Αϊτή

Τρόφιμα (Sikhs United , AVSI)
Χώρα Προέλευσης: .................................Αϊτή

Φάρμακα (MDM – FR,  
International Medical Corps)
Χώρα Προέλευσης: .................................Αϊτή

Προφυλακτικά (Peanesse)
Χώρα Προέλευσης: .................................Αϊτή

Κουνουπιέρες
Χώρα Προέλευσης: .................................Αϊτή

*Χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του υπαί-
θριου νοσοκομείου των Γιατρών του Κόσμου.
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Διαπολιτισμική διάσταση 

στην υγεία
Τεράστια και πολλές φο-
ρές ανυπέρβλητα είναι τα 
εμπόδια που καλούνται να 
ξεπεράσουν οι εργαζόμε-
νοι στην υγεία κατά την 
επαφή τους με υπηκόους 
τρίτων χωρών. Τα προ-
βλήματα κλήθηκε να αντι-
μετωπίσει ένα ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα με τίτλο 
«Διαπολιτισμική εκπαίδευ-
ση των δημόσιων υπαλ-
λήλων που ασχολούνται 
με θέματα νοσοκομειακής 
περίθαλψης των υπηκό-
ων τρίτων χωρών σε νο-
σοκομεία της Αττικής και 
της Θεσσαλονίκης». 

Λεωνίδας Βατικιώτης
Δημοσιογράφος ΓτΚ

Τ
α προβλήματα κλήθη-
κε να αντιμετωπίσει ένα 
ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα με τίτλο «Δια-
πολιτισμική εκπαίδευση 
των δημόσιων υπαλλή-

λων που ασχολούνται με θέματα νο-
σοκομειακής περίθαλψης των υπη-
κόων τρίτων χωρών σε νοσοκομεία 
της Αττικής και της Θεσσαλονίκης». 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ευαι-
σθητοποίησης των δημοσίων υπαλ-
λήλων σε θέματα ομαλής ένταξης κι 
ενσωμάτωσης των μεταναστών στην 
ελληνική κοινωνία χρηματοδοτήθη-
κε από το ετήσιο πρόγραμμα 2008 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης 
Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελ-
λάδα. Ανατέθηκε δε στους Γιατρούς 
του Κόσμου και στην Μη Κυβερνη-
τική Οργάνωση «Διάσταση Εκπαι-
δευτικές και Συμβουλευτικές Υπη-
ρεσίες». Το υπουργείο Εσωτερικών 
ενέκρινε και χρηματοδότησε προ-
γράμματα ευαισθητοποίησης των δη-
μοσίων υπαλλήλων ώστε η συμπερι-
φορά τους να προσαρμοστεί στο όλο 
και πιο έντονο διαπολιτισμικό περι-
βάλλον που δημιουργεί η ένταση των 
μεταναστευτικών ρευμάτων. 

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε 800 
εργαζομένους των δημοσίων νοσο-
κομείων της Αττικής και της Θεσ-
σαλονίκης κι ειδικότερα σε ιατρούς, 
νοσηλευτικό και διοικητικό προσω-
πικό. Να αναφερθεί η συμμετοχή 
στα προγράμματα εντάχθηκε στη δι-
αδικασία μοριοδότησης από τον Πα-
νελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα 
με το πρότυπο ευρωπαϊκής μοριοδό-
τησης των ιατρικών συλλόγων.

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην 
διαπολιτισμική επιμόρφωση των ερ-
γαζομένων στα δημόσια νοσηλευτι-
κά ιδρύματα που έρχονται σε άμεση 
και συχνή επαφή με μετανάστες και 
αντιμετωπίζουν καθημερινά προ-
βλήματα επικοινωνίας. Τα προβλή-
ματα αυτά κατά κύριο λόγο οφείλο-
νται στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

αυτών των ανθρώπων δυσχεραίνο-
ντας αφάνταστα το έργο της παρο-
χής ιατρικής περίθαλψης. Σκοπός 
του προγράμματος ειδικότερα ήταν 
να αποκτηθούν εξειδικευμένες γνώ-
σεις και να αναπτυχθούν κατάλλη-
λες δεξιότητες στους εργαζομένους 
των δημοσίων νοσοκομείων. Γνώ-
σεις που θα συμβάλουν καθοριστι-
κά στην βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και στην αποτελεσματική 
περίθαλψη των μεταναστών, μέσα 
από τη σωστή αντιμετώπιση ανθρώ-
πων που προέρχονται από διαφορε-
τικό πολιτισμικό περιβάλλον. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε εκ-
παιδευτικά σεμινάρια, διάρκειας 40 
ωρών, που ξεκίνησαν στα νοσοκο-
μεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης από 
τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι τον 
Ιούνη. Οι τρεις θεματικές τους ενό-
τητες αφορούσαν: 

Πρώτη θεματική ενότητα: Έννοια 
και ορισμός της διαπολιτισμικότη-
τας και των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των καθώς και εισαγωγή στην κοι-
νωνική δυναμική του φαινομένου 
της μετανάστευσης (αιτίες μετανά-
στευσης, πολιτισμική ταυτότητα, 
σύγκρουση ταυτοτήτων, η διαδικα-
σία ένταξης ως ατομική προσπάθεια 
προσαρμογής, πολλαπλές ταυτότη-
τες, διαπολιτισμικότητα, θεμελιώδη 
δικαιώματα του ανθρώπου).

Δεύτερη θεματική ενότητα: Πολιτι-
σμικές ιδιαιτερότητες ως προς την 
παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης 
(με έμφαση στις γυναίκες και τους 
ηλικιωμένους ασθενείς) και ανάπτυ-
ξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Τρίτη θεματική ενότητα: Προβλή-
ματα υγείας που σχετίζονται με το 
«ψυχολογικό τραύμα» της μετανά-
στευσης και το πολιτισμικό σοκ της 
διαβίωσης σε ένα διαφορετικό και 
ανοίκειο περιβάλλον. Επίσης προ-
βλήματα υγείας που είτε έχουν οι 
μετανάστες πριν έλθουν από τις χώ-
ρες προέλευσης στην Ελλάδα, εί-

τε προβλήματα που απέκτησαν στη 
χώρα υποδοχής λόγω εργατικών και 
άλλων ατυχημάτων. 

Για την αποτελεσματικότερη διεξα-
γωγή των εκπαιδευτικών μαθημά-
των επιλέγηκαν συγκεκριμένοι μέ-
θοδοι εκπαίδευσης, όπως τεχνικές 
ανάλυσης περιπτώσεων, υποθετικών 
ρόλων και χρήσης ειδικών διαλέξε-
ων. Οι συγκεκριμένες αυτές μέθοδοι 
έδωσαν στους συμμετέχοντες τη δυ-
νατότητα προσέγγισης των θεμάτων 
που θίγονται μέσα από ένα βιωματι-
κό και δημιουργικό πρίσμα, αξιοποι-
ώντας εμπειρίες που ήδη κατείχαν 
από την επαφή τους με μετανάστες. 

Η «Διάσταση Εκπαιδευτικές και Συμ-
βουλευτικές Υπηρεσίες» που ανέλα-
βε την διεξαγωγή του προγράμματος, 
μαζί με τους Γιατρούς του Κόσμου, 
είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης. Λειτουργεί 
από το 1997 και προσφέρει ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού. Με ιδι-
αίτερη επιτυχία επίσης αναπτύσσει 
υπηρεσίες στήριξης κοινωνικά ευπα-
θών ομάδων, όπως πρόσφυγες, μετα-
νάστες και παλιννοστούντες. Κύριος 
στόχος είναι η ομαλή τους ένταξη στην 
ελληνική κοινωνία. Γι αυτό το σκοπό 
λειτουργεί και το Γραφείο Στήριξης 
και Ενημέρωσης Κοινωνικά Ευπα-
θών Ομάδων. n
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Σαέλ: Διατροφική 
ανασφάλεια

Διατροφικά προγράμματα

Μπροστά στην απειλή του λοιμού στην επαρχία του Σαέλ , οι ΓτΚ ξεκίνησαν διατροφικά 
προγράμματα στη Νιγηρία και στο Τσαντ.

Νιγηρία 
Αυτοί που αναμένεται να ωφεληθούν:
12.010 παιδιά έως 5 ετών που έχουν πλη-
γεί από την έντονη και κακή διατροφή, 1.747 
παιδιά σοβαρά κακώς διατρεφόμενα και 349 
παιδιά σοβαρά κακώς διατρεφόμενα με σο-
βαρές συνέπειες.

Τσαντ
Σχέδιο για την επαρχία του Κανέμ στα δυ-
τικά της χώρας.
Θα έρθει να συμπληρώσει δράσεις που 
έχουν ήδη αναλάβει αυτοί που απασχολού-
νται με την έντονα κακή διατροφή. Η δράση 
αυτή θα κινηθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε 
20 κέντρα υγείας.

Αυτοί που επωφελούνται άμεσα:
Παιδιά κάτω των 5 ετών, γυναίκες έγκυες και 
σε θηλασμό οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από 
το κέντρο υγείας του Μάο και θα ακολουθή-
σουν θεραπεία.

Χ
ρονίζει η διατροφική 
ανασφάλεια στη Νιγη-
ρία. Χειροτέρεψε από 
τις βροχές του 2009 που 
προκάλεσαν μείωση της 

διατροφικής παραγωγής. Οι φτω-
χοί πληθυσμοί δεν έχουν τα μέσα να 
αγοράσουν τα διατροφικά προϊόντα 
εφόσον οι τιμές αυξήθηκαν λόγω της 
έλλειψης προϊόντων”, εξηγεί ο Ζελ λε 
Κορέ, υπεύθυνος της αποστολής στη 
Νιγηρία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 
των Ηνωμένων Εθνών για την ανά-
πτυξη, η Νιγηρία είναι μία από τις 
φτωχότερες χώρες του κόσμου. Το 
65% του πληθυσμού ζει με λιγότε-
ρο από 1 ευρώ την ημέρα. Όπως και 
η γειτονική χώρα του Τσαντ, ο πλη-
θυσμός της Νιγηρίας είναι στην πλει-
οψηφία του αγροτικός, συγκεντρω-
μένος σε ένα αδύναμο κομμάτι της 
χώρας κι επηρεάζεται έντονα από τις 
κλιματικές αλλαγές.

Ένας Νιγηριανός στους δύο θα πλη-
γεί από το λοιμό. Από την πλευρά 
του Τσαντ, η κατάσταση είναι ιδιαί-
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τερα ανησυχητική στην επαρχία του 
Μεγάλου Κανέμ. 

«Με αυτή την παρακμή της διατρο-
φικής κατάστασης μπορούν να ωφε-
ληθούν, παιδιά κάτω των 5 ετών, 
έγκυες γυναίκες και γυναίκες που 
θηλάζουν. Είναι οι περισσότεροι 
που θα παρουσιαστούν στις πόρτες 
των υπευθύνων για τη διατροφή.

Στο Τσαντ, 2 εκατομ-
μύρια άνθρωποι απει-
λούνται από την πείνα.
Τα ανησυχητικά νούμερα εξ’ αιτίας 
των ερευνών για τη διατροφή που 
έγιναν από τη Δράση ενάντια στη 
Φτώχεια και οι προοπτικές της επι-
δείνωσης της διατροφικής κατάστα-
σης τους επόμενους μήνες, έπεισαν 
τους ΓτΚ στο Τσαντ να εκτιμήσουν 
την κατάσταση για να αναλάβουν ια-
τρικώς παθήσεις που σχετίζονται με 
περιπτώσεις κακής διατροφής σε 

νοσοκομειακές εγκαταστάσεις στο 
Κανέμ. Όπως τις δείχνει η αναφορά 
που έγινε από τον Ερίκ Πέτερμαν, 
υπεύθυνο της αποστολής στο Τσαντ. 
Η κυβέρνηση και τα Ηνωμένα Έθνη 
εκτιμούν ότι δύο εκατομμύρια άν-
θρωποι στο Τσαντ απειλούνται από 
λοιμό εξ’ αιτίας της σημερινής δια-
τροφικής κρίσης, δηλαδή το 18% 
του πληθυσμού». 

Να συμμετάσχει κράτος 
και πληθυσμός

Οι ΓτΚ που έχουν αναλάβει εδώ και 
πολλά χρόνια δράσεις σε αυτές τις δύο 
χώρες έχουν αρχίσει ήδη να εκπονούν 
διατροφικά προγράμματα. Στο Τσαντ, 
οι ΓτΚ στηρίζουν σήμερα πέντε κέντρα 
υγείας και το νοσοκομείο στο Μάο σε 
ζητήματα προγεννητικού ελέγχου, στην 
πρόληψη νοσημάτων καθώς και χει-
ρουργικές επεμβάσεις στις γέννες.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της νέας πα-
ρέμβασης, η στρατηγική των ΓτΚ στη-
ρίζεται στην εντατικοποίηση των δρά-
σεών μας μέσα στα κρατικά πλαίσια 
υγείας, που συμπληρώνεται με την 
προσέγγιση της κοινότητας, ώστε να 
ενταχθούν και να ευαισθητοποιηθούν 
οι πληθυσμοί πάνω σε ζητήματα κα-
κής διατροφής και στην αντιμετώπισή 
τους» προσδιορίζει η ίδια αναφορά.

Στη Νιγηρία, οι ΓτΚ ξεκίνησαν το Μά-
ιο μία αποστολή για να συνεισφέρουν 
στη μείωση της θνησιμότητας και της 
νοσηρότητας που συνδέονται με την 
κακή διατροφή για τα παιδιά κάτω των 
5 ετών σε 3 κέντρα υγείας της επαρχί-
ας Ταούα και για να ενισχύσουν τις δυ-
νατότητες των τοπικών αρχών και των 
δομών υγείας των 3 κέντρων για την 
ιατρική και διατροφική φροντίδα των 
παιδιών κάτω των 5 ετών.

Όπως τονίζει η Echo, που χρηματο-
δοτεί αυτά τα δύο προγράμματα «η 
κρίση στην επαρχία του Σαέλ (κυρί-
ως στη Μπουρκίνα Φάσο, στο Τσαντ, 
στο Μαλί, στη Μαυριτανία και στη 
Νιγηρία) θεωρείται και αυτή «ξεχα-
σμένη» καθώς η επαρχία υποφέρει 
από συνεχή εξωτερικά σοκ (λιγοστές 
βροχές, πολιτική αστάθεια, υψη-
λές τιμές των προϊόντων, επιδημίες 
κ.λπ.) που δυσκολεύουν μία ήδη κρί-
σιμη κατάσταση. Η οποία, όμως, δεν 
τραβάει την προσοχή των μέσων μα-
ζικής ενημέρωσης».                          n

της Μαρί Πιέρ Μπουτιζιέ

Αναδημοσίευση άρθρων από την έκδοση του 
περιοδικού των Γάλλων Γιατρών του Κόσμου.

Στην επαρχία της Ταούα στη Νιγηρία, ο 
αριθμός των περιπτώσεων οξείας κακής δια-
τροφής τριπλασιάστηκε μέσα σε ένα χρόνο.
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Τερέζα Μιμίκου
Γραφείο Εξωτερικών Αποστολών 
Γιατροί του Κόσμου

Ιφακάρα, μια μικρή, 
χωμάτινη κωμόπο-
λη, με πληθυσμό που 
ασχολείται κυρίως με 
τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία βρίσκε-
ται κοντά στον ποτα-

μό Κιλομπέρο, ο οποίος ενώ από τη 
μία ευεργετεί τον τόπο με την πλη-
θώρα της τροφής που προσφέρει, 
από την άλλη αποτελεί πηγή ελο-
νοσίας. Αρρώστια που μαστίζει την 
ευρύτερη περιοχή.

Το νοσοκομείο St. Francis γεωγρα-
φικά εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός με-
γάλου τμήματος του πληθυσμού της 
περιφέρειας. Ωστόσω η πρόσβα-
ση είναι δύσκολη καθώς αφ’ ενός 
οι αποστάσεις που πρέπει να δια-
νυθούν είναι εξαιρετικά μεγάλες και 
δύσβατες (ο μοναδικός δρόμος που 
οδηγεί στην πόλη είναι 100 περίπου 

χιλιόμετρα χωματόδρομου), αφ’ε-
τέρου πολλοί δεν είναι σε θέση να 
πληρώσουν το ελάχιστο αντίτιμο του 
λεωφορείου (κάτι λιγότερο από 20 
λεπτά του ευρώ) πόσο μάλλον της 
νοσηλείας ή της θεραπείας για μια 
αρρώστια σαν το διαβήτη.

Το πρόγραμμα των ΓτΚ, το οποίο 
χρηματοδοτείται από τη Novo 
Nordisk, αποτελεί μια πρωτοβουλία 
για την αντιμετώπιση του σοβαρού 
προβλήματος του διαβήτη στην περι-
οχή. Η ασθένεια αυτή για τον δυτικό 
πολιτισμό αποτελεί ένα ελεγχόμενο 
πρόβλημα, το οποίο με την κατάλλη-
λη πρόληψη και θεραπεία αντιμετω-
πίζεται σε μεγάλο βαθμό. Δεν ισχύει 
το ίδιο και στην περίπτωση της Αφρι-
κής. Στη μαύρη ήπειρο, ο διαβήτης, 
όντας «διακριτικός» όσον αφορά στα 
συμπτώματά του, μένει απαρατήρη-
τος και γίνεται επικίνδυνος. Φαινόμε-
να ακρωτηριασμών λόγω εκτεταμένης 
έκθεσης στην ασθένεια δεν αποτελούν 
εξαίρεση και ο εντόπιος πληθυσμός 
από τη μία αδυνατεί να την αντιμετω-
πίσει και από την άλλη δεν διαθέτει τα 
εφόδια για την πρόληψή της. Η πε-
ριορισμένη εκπαίδευση και ενημέρω-
ση σχετικά με το θέμα της πρόληψης 
αποτελεί ένα από τα βασικότερα προ-
βλήματα, τα οποία οι ΓτΚ προτίθενται 
να αντιμετωπίσουν διοργανώνοντας 
εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο 
λειτουργίας κλινικής του διαβήτη.

Έχοντας την εικόνα αυτή στο μυαλό 

μου και την ελπίδα ότι η συμμετοχή 
μου σε μια τέτοια αποστολή θα μπο-
ρούσε να συμβάλλει με κάποιο τρό-
πο στην αντιμετώπιση μέρους του 
προβλήματος ξεκίνησα για μια νέα 
χώρα, για μια νέα ήπειρο. Η παρα-
μονή μου στην Ιφακάρα αν και σύ-
ντομη (περίπου δύο εβδομάδες) με 
γέμισε με τα πιο ακραία συναισθή-
ματα και με ώθησε, ακόμη πιο συ-
νειδητά, στο να ασχοληθώ με τον 
τομέα της ανθρωπιστικής δράσης. 
Ξεκινώντας, γνώριζα ότι θα αντιμε-
τώπιζα καταστάσεις εξαθλίωσης και 
φτώχειας. Γνώριζα ότι ο κόσμος τον 
οποίο θα ανακάλυπτα θα ήταν τε-
λείως διαφορετικός από αυτόν στον 
οποίο ζω και κινούμαι. Ο φόβος 
για το άγνωστο και το αντίκτυπο των 
αντιθέσεων που θα αντίκριζα ήταν 
έντονος. Φτάνοντας όμως εκεί, γνω-
ρίζοντας τον κόσμο αυτό και ζώντας 
μαζί τους στις πόλεις τους, στα σπί-
τια τους, στα σχολεία τους, στα νο-
σοκομεία τους, συνειδητοποίησα 
ότι τελικά η διαφορές μας είναι πο-
λύ μικρές. Η φτώχεια και η έλλειψη 
υποδομών αποτελούν μόνο τη μία 
όψη της ζωής στην Τανζανία. Η άλ-
λη όψη, αυτή που είδα και αγάπη-
σα, είναι αυτή των ανθρώπων που 
σε κοιτούν στα μάτια και σου χαμο-
γελούν με όλη τους την ψυχή. Είναι 
αυτή των παιδιών που θέλουν μόνο 
να σου μιλήσουν και να σε αγγίξουν, 
χωρίς να ζητούν κάτι παραπάνω από 
τη λιγοστή προσοχή σου. Είναι αυτή 

Σκοπός της αποστολής 
στην Τανζανία, όπου βρέ-
θηκα ως μέλος της απο-
στολής των Γιατρών του 
Κόσμου, ήταν η ανακαί-
νιση κι ο εξοπλισμός της 
κλινικής διαβήτη του νο-
σοκομείου St. Francis 
στην πόλη της Ιφακάρα, 
420 περίπου χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά της πρωτεύ-
ουσας Νταρ ες Σαλάαμ, 
καθώς και η στελέχωσή 
του με κατάλληλο ιατρικό 
προσωπικό.

των γυναικών που με τρομερή αξιο-
πρέπεια φροντίζουν τα παιδιά τους. 
Είναι αυτή των ανθρώπων που έχο-
ντας λιγοστά δίνουν πολλά.

Μια από τις πιο έντονες αναμνήσεις 
μου από την Τανζανία οφείλεται στον 
μικρό Γιοχάνες, ένα ορφανό αγόρι 10 
ετών, φορέα και ασθενή HIV/AIDS. 
Εμφανίστηκε ένα πρωί (στις 8.00) 
στο νοσοκομείο, πλησίασε και αμέ-
σως ένιωσα ένα δέσιμο. Είχε ξεκινή-
σει περπατώντας από το σπίτι του, 30 
χιλιόμετρα μακριά από την Ιφακάρα, 
με την αδερφή του, προκειμένου να 
φτάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο για 
να εξεταστεί και να λάβει τη θεραπεία 
του. Η ταλαιπωρία και τα συμπτώμα-
τα της νόσου ήταν τόσο εμφανή που 
η εικόνα της πρώτης ματιάς έδινε την 
εντύπωση ενός ηλικιωμένου στο σώ-
μα ενός παιδιού. Η παιδικότητά του 
όμως ήταν τόσο έντονη που με σόκα-
ρε. Ένα παιδί που θέλει να τρέξει, να 
παίξει, να μάθει, να γελάσει να ζήσει. 

Αυτό που φοβόμουν εξ’ αρχής πη-
γαίνοντας ήταν το αίσθημα του οί-
κτου. Το αίσθημα της ανωτερότητας. 
Το αίσθημα ότι είμαι πιο τυχερή ότι 
η ζωή μου είναι πιο άνετη, πιο εύ-
κολη… Ο μικρός Γιοχάνες μου απέ-
δειξε ότι η τύχη είναι κάτι που δεν 
ελέγχεται. Ο τρόπος με τον οποίο 
αντιμετωπίζεται είναι αυτό το οποίο 
μας κάνει να ξεχωρίζουμε, είναι αυ-
τό που κάνει τη διαφορά. 

Και γι’ αυτό τον ευχαριστώ…        n
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Columbia /
η πικρή μελωδία 
της μετανάστευσης
Μέχρι πρόσφατα μια επίσκεψη στο παλιό εργοστάσιο 
της δισκογραφικής εταιρείας Columbia, στη Ριζούπο-
λη δίπλα από το σταθμό του Περισσού, ήταν ένα τα-
ξίδι στο χρόνο – μετά μουσικής, κάθε είδους μάλιστα. 
Εξώφυλλα, αφίσες ακόμη και μήτρες δίσκων εξακο-
λουθούν να βρίσκονται παρατημένα στους διαδρό-
μους – τεκμήρια της αδιαφορίας του κράτους για την 
μουσική ιστορία αυτού του τόπου. 

Τ
ους τελευταίους μή-
νες το ταξίδι στο χρό-
νο συνοδεύεται κι 
από ένα παράλληλο 
ταξίδι στο χώρο: στο 
Σουδάν, το Τσαντ, το 
Μαρόκο, την Αλγερία 

και φυσικά την Παλαιστίνη! Τις χώ-
ρες και τους τόπους απ’ όπου προ-
έρχονται ή δηλώνουν ότι προέρχο-
νται οι εκατοντάδες πρόσφυγες που 
έχουν κατακλείσει τα ερείπια της 
Columbia, μετατρέποντας το ιστο-

ρικό κτίριο σε ένα νέο Εφετείο. Το 
πρωί ελάχιστους ανθρώπους συνα-
ντά κανείς στα τρία κτίρια που γλί-
τωσαν την κατεδάφιση. Πενήντα – 
εξήντα κι ίσως να είναι πολλοί. Το 
βράδυ όμως οι πρόσφυγες που βρί-
σκουν καταφύγιο εκεί ξεπερνούν 
τους 150, πολλές φορές και τους 
200. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται 
από 18 έως 30 ετών και σε αντίθεση 
με ότι συναντά κανείς στους περισ-
σότερους αυτοσχέδιους μεταναστευ-
τικούς καταυλισμούς δεν υπάρχουν 
ανήλικα παιδιά ή ηλικιωμένοι. Η 
συγκέντρωσή τους στη Ριζούπολη, 
δίπλα στο γήπεδο του Απόλλωνα, 
ίσως να μην είχε συμβεί ποτέ αν η 
αστυνομία δεν εφάρμοζε τις απάν-
θρωπες τακτικές των επιχειρήσεων 
– σκούπα στο κέντρο της Αθήνας. Η 
μεταφορά τους δηλαδή στις συνοι-
κίες της Αθήνας είναι το τίμημα της 
βίαιης εκδίωξής τους από το κέντρο. 
Πολλοί δε από αυτούς επιχείρησαν, 
χωρίς επιτυχία, να περάσουν τα σύ-
νορα της Ελλάδας για να ταξιδέψουν 

στην Ευρώπη κι έφτασαν μέχρι την 
Ηγουμενίτσα, την Πάτρα, ακόμη και 
τη Φλώρινα. Σε λίγες μέρες ωστόσο 
γύρισαν πίσω άπραγοι.

Η αστυνομία έχει γνώση της παρου-
σίας τους στο ιστορικό κτίριο. Πολ-
λές φορές μάλιστα τους «τιμάει» και 
με την απρόσκλητη κι όχι τόσο… κα-
λοδεχούμενη παρουσία της. Η Ελλη-
νική Αστυνομία είναι άλλωστε η μό-
νη κρατική υπηρεσία που ασχολείται 
μαζί τους. Κανένας άλλος δημόσιος 
φορέας δεν τους έχει επισκεφθεί για 
να τους ενημερώσει σχετικά με τα δι-
καιώματά τους και τις δυνατότητες 
που έχουν κατά την παραμονή τους 
στην Ελλάδα, με βάση το νόμο και το 
ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Η διαβίωσή τους είναι εξαιρετι-
κά προβληματική στον βαθμό που 
απουσιάζουν από το χώρο οι στοι-
χειώδεις υποδομές, όπως για παρά-
δειγμα νερό. Το βρίσκουν μεταφέ-
ροντάς το από ένα γειτονικό πάρκο, 
το οποίο επισκέπτονται ένας – ένας 
μην τυχόν και ενοχλήσουν τους κα-
τοίκους με την εμφάνισή τους κι αρ-
χίσουν να έχουν προβλήματα. Μη 
έχοντας νερό, όπως είναι φυσικό, 
οι συνθήκες υγιεινής είναι δραματι-
κές – και θα οξύνονται – ενώ οι πε-
ρισσότεροι αδυνατούν ακόμη και να 
μαγειρέψουν ένα πιάτο φαΐ. 

Οι Γιατροί του Κόσμου επισκέφθη-
καν αρκετές φορές το κτίριο της 
Columbia. Προχώρησαν στη δια-
νομή φαγητού (κυρίως όσπρια) και 
ειδών προσωπικής υγιεινής (σα-
πούνια, χαρτιά υγείας, κ.λπ.), προ-
σπαθώντας έτσι να βελτιώσουν τους 
όρους ζωής των μεταναστών, να τους 
εξασφαλίσουν μια πιο αξιοπρεπή 
και ανθρώπινη διαβίωση. Ταυτό-
χρονα σχεδιάζουν να προχωρήσουν 
στην καταγραφή του πληθυσμού, 
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβα-
σή τους σε όποιες κρατικές υπηρεσί-
ες μπορούν να τους διευκολύνουν. 
Άμεσα επίσης, οι Γιατροί του Κό-
σμου σχεδιάζουν να προχωρήσουν 
και στον εμβολιασμό τους.              n
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Για μία πρόσβαση χωρίς διακρίσεις 
στην υγειονομική περίθαλψη
Ευρωπαϊκή Διακήρυξη των επαγγελματιών υγείας
Οι μετανάστες χωρίς χαρτιά 
αντιμετωπίζουν πολλά προ-
βλήματα κατά την πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη 
στα περισσότερα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
προβλήματα αυτά οφείλονται 
σε νόμους που περιορίζουν 
ή αποκλείουν την πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλ-
ψη, στην πολυπλοκότητα του 
συστήματος υγείας, στο φό-
βο σύλληψης ή καταγγελίας, 
στην άρνηση παροχής υγειο-
νομικής περίθαλψης ή σε άλ-
λου είδους διακρίσεις. 

1. World Medical Assembly Declaration on the Rights of the Patient, (Διακήρυξη της Λισσαβόνας της Πα-
γκόσμιας Ιατρικής Συνέλευση για τα Δικαιώματα του Ασθενούς) που υιοθετήθηκε από την 34η Παγκόσμια 
Ιατρική Συνέλευση (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1981), 1η αρχή.

2. World Medical Assembly Declaration on the Rights of the Patient, (Διακήρυξη της Λισσαβόνας της 
Παγκόσμιας Ιατρικής Συνέλευσης για τα Δικαιώματα του Ασθενούς), εισαγωγή.

Η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στον 
κώδικα ιατρικής δεοντολογίας ο 
οποίος μας υπενθυμίζει ότι: «κά-
θε άνθρωπος έχει δικαίωμα χωρίς 
διακρίσεις στην κατάλληλη ιατρική 
φροντίδα»1. Η εν λόγω δεοντολογία 
υπογραμμίζει, επίσης, ότι: «οι για-
τροί και άλλα άτομα ή οργανισμοί 
που συμμετέχουν στην παροχή υγει-
ονομικής περίθαλψης έχουν από 
κοινού την ευθύνη της αναγνώρισης 
και του σεβασμού των δικαιωμά-
των αυτών. Στην περίπτωση που η 
νομοθεσία, τα κυβερνητικά μέτρα ή 
οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ορ-
γανισμός στερήσουν από ασθενείς 
τα δικαιώματα αυτά, τότε οι γιατροί 
πρέπει να προβούν στις κατάλληλες 
ενέργειες για να διασφαλιστεί ή να 
αποκατασταθεί ο σεβασμός τους»2.

Αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση

Εμείς, γιατροί, νοσοκόμοι/ες, βο-
ηθοί νοσοκόμων,… εργαζόμενοι ή 
άνθρωποι που συμμετέχουμε στην 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης

Διακηρύσσουμε για μια ακόμη φο-
ρά την αφοσίωσή μας στον κώδικα 
ιατρικής δεοντολογίας σύμφωνα με 
τον οποίο καλούμαστε να παράσχου-
με χωρίς διακρίσεις την απαραίτητη 
φροντίδα σε κάθε ασθενή. Ζητάμε 
να έχουμε τη δυνατότητα να ασκούμε 
τα επαγγελματικά μας καθήκοντα με 
το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό στον 
κώδικα δεοντολογίας.

Συνεπώς,

1. ΖΗΤΑΜΕ να έχουμε τη δυνατό-
τητα, ως γιατροί, να προσδιορίζου-
με σε μια δεδομένη κατάσταση την 
υγειονομική περίθαλψη που πρέ-
πει να παρασχεθεί στον ασθενή μας, 
χωρίς περιορισμούς και ανεξάρτη-
τα από το καθεστώς διαμονής στο 
οποίο υπόκειται (όσον αφορά το εί-
δος ή/και τη διάρκεια της υγειονομι-
κής περίθαλψης).

2. ΖΗΤΑΜΕ να χρηματοδοτείται από 
δημόσια ταμεία η υγειονομική περί-
θαλψη που παρέχεται σε άτομα χω-
ρίς επίσημα έγγραφα, όταν τα άτο-

μα αυτά δεν έχουν την δυνατότητα 
να καλύψουν το αντίστοιχο κόστος. 
Επίσης, ζητάμε να αρθούν τα εμπό-
δια οργανωτικής φύσης με τα οποία 
έρχονται αντιμέτωποι οι επαγγελμα-
τίες υγείας και τα ιδρύματα υγείας 
κατά την παροχή υγειονομικής περί-
θαλψης σε μετανάστες χωρίς επίση-
μα έγγραφα.

3. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι οι εργα-
ζόμενοι στην υγεία και οι υπηρεσί-
ες υγείας έχουν το δικαίωμα να πα-
ρέχουν υπηρεσίες φροντίδας στους 
μετανάστες χωρίς επίσημα έγγραφα. 
Αρνούμαστε να καταγγείλουμε τους 
μετανάστες χωρίς επίσημα έγγραφα 
στις (αρμόδιες για τη μετανάστευ-

Η Υπογραφή σου έχει δύναμη
www.mdmgreece.gr

http://www.huma-network.org/averroes_gr/Petitions/Gia-mhia-prhosvase-
chorhis-diakrhiseis-sten-ygeionomikhe-perhithalpse

ση) αρχές. Αρνούμαστε κάθε ποι-
νικοποίηση της παροχής υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στους με-
τανάστες χωρίς επίσημα έγγραφα.

4. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΜΕ ότι είναι 
αναγκαία η επαρκής ενημέρωση των 
εργαζομένων στην υγεία και των με-
ταναστών χωρίς επίσημα έγγραφα 
για κάθε τι που αφορά τις υπάρχου-
σες δυνατότητες παροχής υγειονομι-
κής περίθαλψης στα άτομα αυτά.

Η παρούσα δήλωση θα αποσταλεί 
στα υπουργεία Υγείας και στους αρ-
χηγούς κρατών σε χώρες όπου είναι 
ενεργό το δίκτυο HUMA και θα με-
ταδοθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
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Η ολοκλήρωση του παρόντος τεύχους επιτεύχθηκε με την εθελοντική συνεργασία της Ομάδας Επικοινωνίας των ΓτΚ.

Αθήνα: Σαπφούς 12, 105 53 Τ: 210.32.13.150, F: 210.32.13.180, www.mdmgreece.gr, e-mail: info@mdmgreece.gr Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δρα-
γούμη 65, 546 30, Τ/F: 2310.56.66.41, e-mail:thessaloniki@mdmgreece.gr Κρήτη: Μπόνιαλη 11, 73 133 Χανιά, Τ: 28210.23.110 e-mail: 
chania@mdmgreece.gr Καβάλα: Καράνου 13, 65 302, T/F: 2510.227.224. e-mail: kavala@mdmgreece.gr

Μέλη Δ.Σ.: Πρόεδρος: Κανάκης Νικήτας Α΄ Αντιπρόεδρος: Αγγελίδης Χρήστος Β΄ Αντιπρόεδρος: Κλουδάς Σπυρίδων Γεν. Γραμματέας: 
Ελευθερία Μουλουδάκη Ειδ. Γραμματέας: Ολυμπίτης Φίλιππος Ταμίας: Σκολαρίκος Χρήστος Υπ. Δημ. Σχέσεων: Γιαννακόπουλος Γιάννης 
Μέλη: Ανδρούτσος Αντώνης, Μουζάλας Ιωάννης

Tα ενυπόγραφα κείμενα είναι προσωπικές απόψεις και οι ΓτΚ δεν φέρουν καμία ευθύνη

Το Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας» που εδρεύει στην οδό 
Σαπφούς 12, 105 53 Αθήνα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
Ν.2427/1997 (και με την αρ. 408/30-11-1998 απόφαση του προ-
έδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-
ρα) γνωστοποιεί στα μέλη, τους δωρητές, εθελοντές, εργαζομένους 
και προμηθευτές ότι, τηρεί χωρίς τη σύμπραξη τρίτων, Αρχείο Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με βάση τις κείμενες διατάξεις.
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Είναι γνωστό ότι τα ΜΜΕ διαθέτουν μόνο προσω-
ρινή μνήμη: τρέχουν πίσω από τον πόλεμο ή την κα-
ταστροφή της στιγμής, αλλά λίγο μετά την ξεχνούν για 
την επόμενη τραγωδία. Στην περίπτωση της δύσμοι-
ρης Αϊτής, αυτός ο άγραφος κανόνας χρειάζεται να 
παραβιαστεί: 6 μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό 
που σκότωσε περίπου 250.000 ανθρώπους, η χώρα 
χρειάζεται ξανά την προσοχή και τη βοήθειά μας.

Η περίπτωση Αϊτή είναι χαρακτηριστική για την κατά-
σταση και τα ήθη του πλανήτη. Αμέσως μετά την κατα-
στροφή εκδηλώθηκε διεθνώς ένα πρωτοφανές κίνημα 
αλληλεγγύης και έτσι συγκεντρωθήκαν 2 δισ. δολάρια. 
Αντίθετα, όμως, με τους πολίτες όλου του κόσμου που 
έτρεξαν να βοηθήσουν, πολλές φορές με το υστέρημά 
τους, οι κυβερνήσεις-αφέντες του κόσμου αποδείχθη-
καν για μια ακόμη φορά κατώτερες των περιστάσεων.

Οι δωρητές που συγκεντρώθηκαν το Μάρτιο στη 
Νέα Υόρκη υποσχέθηκαν 10 δισ. δολάρια για την 
αϊτινή ανασυγκρότηση, αλλά μέχρι στιγμής μόνο το 
2% της βοήθειας έχει συγκεντρωθεί: στο ειδικό τα-
μείο που δημιούργησε η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν 
καταθέσει χρήματα μόνο η Βραζιλία και η Νορβηγία. 
Οι ΗΠΑ και η Γαλλία, οι δύο χώρες που λεηλατώ-
ντας και καταστρέφοντας την Αϊτή για 150 και πλέον 
χρόνια την κατέστησαν τόσο ευάλωτη σε μία φυσική 
καταστροφή, λάμπουν διά της απουσίας τους.

Για την επίσημη Ελλάδα καλύτερα να μη γίνεται 
λόγος. Το ελληνικό τμήμα των Γιατρών του Κόσμου 
που έτρεξε αμέσως στον τόπο της καταστροφής έκα-
νε θαύματα. Κάθε μέρα επισκέπτονταν τις πρόχειρες 
εγκαταστάσεις του για να εξεταστούν 150-250 άτομα, 
ενώ 20 νοσηλεύονταν κατά μέσον όρο στο κινητό του 
νοσοκομείο. Ακόμη και γέννες πραγματοποίησαν με 
επιτυχία τα μέλη της αποστολής, 2-3 γιατροί και ένας 
δύο άνθρωποι για τον μηχανισμό υποστήριξης, γέν-
νες που τις πρώτες μέρες γίνονταν υπό το φως των 
φακών. (Υπάρχει και βίντεο για όλα αυτά, αλλά βε-

βαίως πού να αντέξει στον ανταγωνισμό με το DVD 
της Τζούλιας.)

Όμως, τις προηγούμενες μέρες η ελληνική αποστο-
λή αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς 
εξαντλήθηκαν τα χρήματα από τις δωρεές των ιδιω-
τών, πάνω στα οποία στηρίχθηκε αποκλειστικά η όλη 
επιχείρηση. Η περίπτωση το υπουργείο Εξωτερικών 
να εξασφάλιζε τη συνέχιση της αποστολής προκαλεί 
ειρωνικά χαμόγελα στους παροικούντες την Ιερουσα-
λήμ: το ελληνικό κράτος, που, ως γνωστόν, έχει ήδη 
κηρύξει στάση πληρωμών, χρωστάει σε ανθρωπιστι-
κές οργανώσεις τα χρήματα που τους είχε υποσχεθεί 
για το τσουνάμι της Σρι Λάνκα...

Όπως οι Έλληνες Γιατροί του Κόσμου, έτσι και άλ-
λες διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις αναγκάζο-
νται να εγκαταλείψουν την Αϊτή, καθώς εξαντλού-
νται τα ποσά που τους αναλογούσαν από τα 2 δισ. 
δολάρια της αρχικής γενναιόδωρης αλληλεγγύης. 
Τα υπόλοιπα χρήματα ροκανίζονται από την τοπική 
γραφειοκρατία και την πλήρη διάλυση της δημόσιας 
διοίκησης, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν 
μυριστεί ψητό και τους συμβούλους-οικονομικούς 
δολοφόνους που, ως αντάλλαγμα για τα δάνεια που 
υπόσχονται να δώσουν, απαιτούν την πλήρη νεοφιλε-
λευθεροποίηση της ντόπιας οικονομίας.

Στα 1.300 πρόχειρα στρατόπεδα όπου έχουν στοι-
βαχτεί κάπου 1,6 εκατομμύρια πρόσφυγες, βράζουν 
η οργή με την αγανάκτηση για τους αργούς ρυθμούς 
αποκατάστασης της ζωής στην κατεστραμμένη πρω-
τεύουσα Πορτ Ο Πρενς και, κατ’ επέκταση, σε όλη τη 
χώρα. Τα τρόφιμα αρχίζουν και λείπουν, ενώ μέχρι 
τον Οκτώβριο οι καταυλισμοί και οι κατεστραμμένες 
υποδομές θα δοκιμαστούν από τους κυκλώνες. Ενώ 
η χώρα μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, μέλη της 
αποστολής των Γιατρών του Κόσμου δεν αποκλείουν 
μεγάλες ταραχές το ερχόμενο διάστημα. Ίσως τότε να 
ξαναδούμε εικόνες από την Αΐτή...

Αϊτή: Σπάζοντας τη σιωπή, 6 μήνες μετά.
Του Σ.Κούλογλου

Στο τωρινό τεύχος του Οδοιπορικού έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ αναδημοσιευμένο 
ένα σημαντικό άρθρο του Στέλιου Κούλογλου. Οχι μόνο γιατί προσυπογράφω μέχρι κεραίας κάθε λέξη 
του άρθρου, αλλά γιατί θεωρώ πως επιτέλους πέρα από κείμενα που θρίβουν καλών τρόπων και προσεκτικών 
διατυπώσεων και ευχολογίων, μακριά από δήθεν βαθυστόχαστες και βαρύγδουπες θεωρητικές αναλύσεις που 
εξωραίζουν την πραγματικότητα των ανθρωπιστικών κρίσεων, παρουσιάζει χωρίς φτιασίδια και ωραιολογίες με 
αφορμή την Αιτή, την ζοφερή εικόνα της παγκόσμιας βοήθειας όπως εκφράζεται από Παγκόσμιους Οργανισμούς 
και Κυβερνήσεις και που μια λέξη θα αρκούσε να την περιγράψει. Υποκρισία.
Κλείνουμε αυτή την αποστολή που πραγματοποιήθηκε χάρη στις ΔΙΚΗ ΣΑΣ και ΜΟΝΟ βοήθεια και την αυτα-
πάρνηση των Εθελοντών Ελλήνων Γιατρών περήφανοι. Όχι μόνο γιατί ξέρουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ και 
το τελευταίο σακούλι ρύζι πως έπιασε τόπο,. Αλλά γιατί είκοσι χρόνια μετά, από όταν ξεκινήσαμε δεν αλλάξαμε 
δεν χαλάσαμε. Είμαστε το ίδιο ενθουσιώδεις, ρομαντικοί, επίμονοι, ανιδιοτελείς.
Γιατι είκοσι χρόνια μετά παραμένουμε Γιατροί του Κόσμου. Και θα μας χρειαστούν όλα αυτά που το Σεπτέμβρη 
γυρίζουμε πίσω στους δικούς μας φτωχούς. 

Νικήτας Κανάκης
Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου
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Επιτυχημένη αποστολή 
στην Αϊτή
Πήρα μέρος στην 5η αποστολή των Γιατρών του Κόσμου 
στην Αϊτή, φτάνοντας στο Πορτ ο Πρενς στις 28 Μαρτίου. 
Οι Γιατροί του Κόσμου ήταν από τις πρώτες ΜΚΟ που 
ήρθαν στη χώρα, στις 15 Ιανουαρίου 2010, τρεις μέρες 
μετά το σεισμό, με τα ιδρυτικά τους στελέχη στην αρχή 
κι αντικαταστάτες τους αργότερα. Εγκαταστάθηκαν σε 
ένα βιομηχανικό πάρκο, το SONAPI, έκτασης πολλών 
στρεμμάτων με εργοστάσια. Ο χώρος που στήθηκαν οι 
πρώτες σκηνές στην αρχή ήταν έξω ακριβώς από ένα 
τοπικό κέντρο υγείας, του OFATMA, τοπικού ταμείου 
ασφάλισης υγείας. 

Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα από 
πλευράς εξοπλισμού. Μόνο ότι  κου-
βαλήθηκε από την Ελλάδα, από τους 
ίδιους τους γιατρούς. Σύντομα, με  
δωρεές από διάφορους χορηγούς 
της ανθρωπιστικής βοήθειας (Air 
Canada,  Καναδικός στρατός κλπ) 
και υλικό που μεταφέρθηκε από την 
επίσημη  ελληνική ανθρωπιστική βο-
ήθεια που έφτασε εκεί με αεροσκά-
φος C 130 της  ελληνικής κυβέρνη-
σης, στήθηκε ένα μικρό camp υγείας, 
με δυνατότητες  ημερήσιας νοσηλείας 
μέχρι και 80 ατόμων, σε σκηνές. Τα 
περιστατικά  ήταν κάθε είδους, άλ-
λα από τα οποία αντιμετωπιζόταν επί 
τόπου κι άλλα  διακομίζονταν σε άλ-
λα κέντρα παροχής φροντίδας, νοσο-
κομεία ή κλινικές.

Τον Ιανουάριο τα επείγοντα ήταν ο 
κύριος σκοπός και όγκος των  περι-

Θάνος Γαργαβάνης
Ειδ/νος Α’ χειρ/κού τμήματος Α.Ν.Θ. 
Θεαγένειο 
ΓτΚ Θεσσαλονίκη 

στατικών, με 100 και πλέον περιστα-
τικά την ημέρα. Δύο μήνες μετά, όταν 
έφτασα εγώ, είχαμε περισσότερο να 
αντιμετωπίσουμε χρονιότητες, άλλες 
από το σεισμό, κι άλλες από το χα-
μηλό βιοτικό επίπεδο, με τα επείγο-
ντα βέβαια  ποτέ να μην λείπουν τε-
λείως. Ούτως ή άλλως, η Αϊτή ήταν 
σε δεινή  οικονομική κατάσταση και 
πριν το σεισμό, πράγμα που οδή-
γησε σε  υποτίμηση του νομίσματος 
της Αϊτής πριν λίγα χρόνια, με πα-
ράλληλες  κινήσεις ελέγχου της χώ-
ρας από τον αμερικανικό στρατό με 
πρόσχημα πάντα την ασφάλεια.

Παράλληλα, στο Πορτ ο Πρενς δρα-
στηριοποιούταν ΓτΚ από Γαλλία,  
Ισπανία, Πορτογαλία, Καναδά, Αγ-
γλία, κ.α. Επίσης ήταν το διεθνές κέ-
ντρο των ΓτΚ. Τα γαλλικά έπαιζαν 
εξέχοντα ρόλο στην επικοινωνία, αλ-
λά η ομοιότητα  που έχουν με τα κρε-
ολικά είναι μόνο στον ήχο, οπότε αν 
δεις κάτι γραμμένο  πρέπει να το δια-
βάσεις δυνατά για να το καταλάβεις.

Στις 12 Απριλίου η φύση της απο-
στολής άλλαξε, κι από το κομμά-
τι  emergency, πέρασε στο κομμά-
τι relief. Το συμβόλαιο συνεργασίας 
με τον  OFATMA έληγε, και έπρεπε 
αφ ενός να μετακομίσουμε σε άλλο 
χώρο  διαμονής, αφ’ ετέρου να δρα-
στηριοποιηθούμε σε επίπεδο κα-
ταυλισμού,  στήνοντας κινητές κλινι-

κές (mobile clinics). Παρόλ’ αυτά, 
μέχρι και την  τελευταία μέρα της με-
τακόμισης τα περιστατικά ήταν γύ-
ρω στα 80, με  αμείωτο ρυθμό, και 
1-2 από αυτά απολύτως επέιγοντα, 
με ανάγκη  σταθεροποίησής τους και 
διακομιδή σε άλλο κέντρο παροχής 
δευτεροβάθμιας  φροντίδας υγείας.  
Τι είναι όμως μια κινητή κλινική;

Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει 
δοθεί εδώ από το συντονιστικό όρ-
γανο του υπουργείου Υγείας της Αϊ-
τής πρόκειται για ομάδα επαγγελμα-
τιών υγείας που επιχειρούν σ’ ένα 
camp, με εξοπλισμό που μπορεί να 
μεταφερθεί εύκολα και να προσφέ-
ρει υπηρεσίες υγείας για μια μέρα, 
και μετά να ξαναφύγει.  Δηλαδή το 
νόημα είναι η προσφορά υπηρεσιών 
υγείας σ’ αυτούς που δεν  μπορούν 
να βρουν φροντίδα υγείας με άλλο 
τρόπο. Μπορεί να πρόκειται  είτε για 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είτε 
για κάτι άλλο, όπως πχ  ψυχοκοινω-
νική στήριξη με ψυχολόγους, ψυχιά-
τρους και κοινωνικούς λειτουργούς. 
Η δική μας απαρτίζεται πλέον από 
ένα γιατρό των ελλήνων Γιατρών του 
Κόσμου, μια μαία των Γυναικολόγων 
Χωρίς Σύνορα, που  συνεργαζόμα-
στε στο πεδίο, δύο αϊτινούς γιατρούς 

που σκοπεύουμε σε πιο  μακροπρό-
θεσμη συνεργασία, τρεις ντόπιους 
υπαλλήλους μας που παίζουν το ρό-
λο νοσοκόμου, μεταφραστή και οδη-
γού. Στην προκειμένη περίπτωση ο 
γιατρός των ΓτΚ ήμουν εγώ, που εί-
χα πάρει παράταση της παραμονής 
μου από τα κεντρικά γραφεία μας 
στην Αθήνα, και την Α’ χειρουργική 
του Θεαγενείου για 10 περίπου μέ-
ρες μέχρι να βρεθεί το διάδοχο σχή-
μα.  Τις πρώτες μέρες εργασίας μας 
δικαιώθηκε απόλυτα η επιλογή του 
camp.  Ξεκινήσαμε με 85 περιστατι-
κά ανά μέρα, με ασθενείς κάθε ηλικί-
ας, χρονίως  νοσούντες από αρτηρι-
ακή υπέρταση, διαβητικούς ασθενείς 
χωρίς αγωγή,  παιδικές λοιμώξεις 
χωρίς φροντίδα, εγκυμοσύνες χωρίς 
παρακολούθηση,  αλλά κι ένα επεί-
γον, μια έναρξη τοκετού σε γυναίκα 
στον έκτο μήνα, που  μεταφέρθηκε 
στο κοντινό γυναικολογικό κέντρο.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το σύστη-
μα υγείας της Αϊτής είναι μεικτό, δη-
μόσιο και ιδιωτικό. Δηλαδή, πληρώ-
νεις για να είσαι ασφαλισμένος από 
το εισόδημα που φτάνει στα χέρια 
σου, δεν υπάρχουν κρατήσεις που 
να επαρκούν για πλήρη ασφάλιση 
παρά μόνο για τους υψηλόβαθμους 
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ΑΙΤΗ / Φτάσαμε αμέσως στο Port-au-Prince. Φτάσαμε 5 μέρες μετά τον τρομα-
κτικό σεισμό που ισοπέδωσε την πρωτεύουσα της Αϊτής, σκότωσε πάνω από 
250.000 ανθρώπους, πλήγωσε χιλιάδες, ακρωτηρίασε εκατοντάδες και άφησε 
1.500.000 άστεγους και φτωχότερους από ό,τι ήδη ήταν. 

Μείναμε εκεί 5 μήνες. Χωρίς στήριξη από κανέναν επίσημο κρατικό ή μη φο-
ρέα. Απόντες το Ελληνικό κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μεγάλες Εταιρείες 
και άλλοι μείζονες χορηγοί. Παρόντες μόνο οι απλοί πολίτες, που από το υστέ-
ρημά τους, σε καιρούς χαλεπούς, στήριξαν την πολύ δύσκολη αυτή προσπά-
θειά μας. Τους ευχαριστούμε. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. 

Παρόντες και οι δεκάδες εθελοντές μας που- σε πείσμα της έλλειψης χρημά-
των, σε πείσμα των δυσκολιών και των αντιξοοτήτων- επί 5 μήνες πρόσφεραν 
τον χρόνο, τις γνώσεις και κυρίως την αγάπη τους στα επιζήσαντα θύματα. 
Με σοβαρότητα, αυτοθυσία, συνέπεια και συναίσθηση ευθύνης. Τους ευχαρι-
στούμε εκ μέρους της Οργάνωσης, τους ευχαριστούμε και εκ μέρους  των Αϊ-
τινών φίλων μας που τόσο σκληρά δοκιμάζονται και θα εξακολουθήσουν δυ-
στυχώς για χρόνια να δοκιμάζονται.

Ίσως μπορέσουμε να ξαναπάμε. Τα προβλήματα δυστυχώς παραμένουν και 
διογκώνονται στην σκληρά δοκιμαζόμενη μικρή χώρα. Ίσως μπορέσουμε να 
ξαναπάμε. Το προσπαθούμε. Δεν ξεχνάμε. Η καρδιά μας είναι εκεί και η ελ-
πίδα πεθαίνει τελευταία.

Ηρώ Βαρσαμή 

δημόσιους υπαλλήλους. Με βάση 
αυτό το γεγονός, εύκολα μπορεί κα-
νείς να καταλάβει  πως σε μια χώ-
ρα που το 80% ζει με λιγότερο από 
1,5 δολάριο τη μέρα, η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας είναι όνειρο απα-
τηλό. Έτσι, έγινε δεκτή από όλο τον 
αϊτινό λαό με μεγάλη ικανοποίηση 
η απόφαση της κυβέρνησης για την  
παράταση της δωρεάν παροχής υγει-
ονομικής κάλυψης μέχρι τα μέσα  
Ιουλίου, από οποιοδήποτε νοσοκο-
μείο ή κέντρο υγείας. Αυτό φυσικά 
διευκολύνει το έργο Μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων όπως η δική  μας, 
γιατί αφ’ ενός μπορούμε να προ-
σφέρουμε δωρεάν υπηρεσίες χωρίς 
να  ερχόμαστε σε σύγκρουση με το 
αμειβόμενο τοπικό σύστημα υγείας, 
αλλά από την άλλη μας διευκολύνει 
πολύ όταν μια διακομιδή επείγοντος 
κρίνεται αναγκαία και κοντά μας εί-
ναι κάποιο τοπικό νοσοκομείο.

Πώς γίνεται η επιλογή του camp που 
κάθε ΜΚΟ επιχειρεί; Το θέμα είναι 
χρονοβόρο. Άλλωστε έχει αναφερθεί 
ξανά ο λαβύρινθος της αϊτινής γραφει-
οκρατίας. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να 

εξασφαλιστεί η άδεια  επιχειρήσεων 
και να αποκτηθεί πιστοποιητικό εγγρα-
φής από το Κέντρο Συντονισμού Υγεί-
ας της Αϊτής. Ύστερα, αποκτάς πρό-
σβαση στην  επίσημη λίστα των camps 
και από τη λίστα αυτή βρίσκεις σε ποια 
μπορείς  να επιχειρήσεις σύμφωνα με 
την άδεια που έχεις λάβει. Παράλλη-
λα, στα  health clusters (σημεία συ-
νάντησης όλων των ΜΚΟ υγείας με 
τον τοπικό  εκπρόσωπο της Παγκό-
σμιας Οργάνωσης Υγείας και ανταλ-
λαγή πληροφοριών)  μαθαίνεις τις εξε-
λίξεις πάνω στα θέματα της μεταφοράς 
και μετεγκατάστασης των camps σε άλ-
λες περιοχές, αφού οι μουσώνες έχουν 
αρχίσει. Επόμενο βήμα είναι η επιτό-
που εκτίμηση του camp, με τη συνδρο-
μή του προέδρου συνήθως της επιτρο-
πής του camp (ουσιαστικά πρόκειται 
για εκλεγμένο δια βοής εκπρόσωπο 
του camp, που αποτελεί το συνδετικό 
κρίκο μεταξύ του πληθυσμού και των 
ΜΚΟ). Το νόημα της επί τόπου εκτί-
μησης είναι ουσιαστικά η ιδίοις όμμα-
σι διαπίστωση των αναγκών. Πολλάκις 
πέσαμε σε camps των οποίων η υγειο-
νομική κατάσταση ήταν κατά πολύ κα-

λύτερη από αυτή που δήλωναν, ενώ 
επίσης πολλάκις πέσαμε σε camps των 
οποίων ο πληθυσμός ήταν πολύ μικρό-
τερος από αυτόν που δήλωναν προς τα 
έξω. Τέλος, αφού καταλήξει κανείς σε 
κάποιο camp, θα πρέπει να μιλήσει με 
οποιαδήποτε άλλη ΜΚΟ επιχειρεί κο-
ντά, έτσι ώστε να ξεκαθαριστεί το πεδίο 
δράσης καθεμιάς. Ως εκ τούτου, μετά 
από τόσο τρέξιμο και κυνήγι, μπορεί 
να γίνει κατανοητός ο ενθουσιασμός 
μας που η επιλογή του camp αποδεί-
χτηκε επιτυχής.

Παράλληλα οι συνθήκες παρέμεναν 
λίγο πολύ ίδιες. Η βενζίνη αγοράζε-
ται με το γαλόνι στη μαύρη αγορά, 
αλλά τουλάχιστον η  τιμή έχει πέσει. 
Οι μουσώνες δεν είναι τόσο ισχυ-
ροί όσο στην αρχή τους. Η μετεγκα-
τάσταση του πληθυσμού συνεχίζεται 
με βραδείς ρυθμούς προς  ασφαλέ-

στερα από τη βροχή σημεία. Το πρό-
γραμμα της κυβέρνησης για πλήρη 
λειτουργικότητα των σχολείων πά-
ει καλά. Η συνδρομή της Γαλλίας σ’ 
αυτό το κομμάτι κρίνεται ανεκτίμητη, 
αφού δαπανά χρόνο και χρήμα για 
να  ξαναλειτουργήσουν όλα τα  σχο-
λεία, είτε επισκευασμένα, είτε σε  λυ-
όμενα..

Στις φωτογραφίες είναι η πρώτη μας 
κινητή κλινική, κι εκτός από εμένα,  
φαίνεται κι ο Κώστας Βαλσαμίδης, 
ειδ/νος χειρουργός που δουλεύαμε  
μαζί. Δυστυχώς δεν έχω φωτό της 
Ζωής Στεργιούδα, της ειδ/νης  αναι-
σθησιολόγου που συνεργαστήκαμε 
στο πεδίο. Επίσης, θεωρώ  άδικο 
το  να παραλείψω την αναφορά στη 
Σκεύη Νικολάκη, διοικητικό χωρίς 
τη  βοήθεια της οποίας η γραφειο-
κρατία θα ήταν ανίκητος εχθρός.   n
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ΑΦΡΙΚΗ: 
Η αποικιοκρατία ξαναγεννιέται! 
Θλιβερό ήταν το φινάλε του παγκόσμιου Κυπέλλου 
ποδοσφαίρου όπως γράφτηκε όχι στη Νότια Αφρική, 
όπου διεξήχθησαν οι αγώνες του Μουντιάλ, αλλά στην 
Καμπάλα, την πρωτεύουσα της Ουγκάντα. Εκεί που οι 
Γιατροί του Κόσμου το τελευταίο διάστημα έχουν πυ-
κνώσει τις ανθρωπιστικές αποστολές. Η διπλή δολοφο-
νική επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε την ώρα που 
δεκάδες άτομα παρακολουθούσαν τον τελικό Ισπανία 
– Ολλανδία έφερε στην επιφάνεια την άλλη πραγμα-
τικότητα της Αφρικής. Μια πραγματικότητα που δεν κα-
τάφερε να κρύψει η διοργάνωση της FIFA, όσο κι αν οι 
λίγες εβδομάδες που διήρκεσαν οι αγώνες, στις οθόνες 
όλου του κόσμου κυριάρχησε το άλλο, πιο ανέμελο, 
φιλικό και οικείο πρόσωπο της μαύρης ηπείρου. 

Τα πρώτα ρεπορτάζ απέδιδαν την 
ευθύνη για την δολοφονική και 
άνανδρη επίθεση που οδήγησε στον 
θάνατο 65 άτομα σε σομαλούς ισλα-
μιστές. Η αιτία του μίσους τους για 
την Ουγκάντα βρίσκεται στην συμμε-
τοχή της με εκατοντάδες στρατιώτες 
στην διεθνή αφρικανική ειρηνευτική 
δύναμη που έχει εγκατασταθεί στη 
Σομαλία, επιδιώκοντας να θωρακί-
σει την επίσημη κυβέρνηση απένα-
ντι στους φονταμενταλιστές της Αλ 
Σαμπάμπ. Η Καμπάλα ενδέχεται 
να επιλέγηκε επίσης επειδή αναμέ-
νεται να φιλοξενήσει μεταξύ 19 και 
27 Ιούλη τη σύνοδο κορυφής της 
Αφρικανικής Ένωσης, όπου μεταξύ 
άλλων θα συζητηθεί κι η αποστολή 
επιπλέον στρατιωτών στη Σομαλία. 

Τις πρώτες ώρες της επίθεσης πά-
ντως κανένας αξιωματούχος της Ου-
γκάντας δεν απέκλειε το ενδεχόμε-
νο η επίθεση να σημειώθηκε από το 
αντάρτικο Στρατός Αντίστασης του 
Κυρίου (Lord’s Resistance Army) 
που με την εγκληματική του δράση 
αποτελεί το φόβο και τον τρόμο όλης 
της περιοχής κι όχι μόνο της Ουγκά-
ντας. Η δράση του ειδικότερα, και 
λόγω των συνεχών εκκαθαριστικών 
επιθέσεων του κυβερνητικού στρα-
τού τα τελευταία χρόνια, έχει επε-
κταθεί σε τρεις γειτονικές χώρες: 
την Κεντροαφρικανική Δημοκρα-
τία, το Κονγκό και το Σουδάν. Με 
βάση εκθέσεις διεθνών οργανισμών, 
ενώ στο παρελθόν ήταν γνωστός για 
τις απαγωγές και τις στρατολογήσεις 
ανήλικων παιδιών, πλέον επιδίδε-
ται συστηματικά σε σφαγές χωρικών 
επιδεικνύοντας μάλιστα ανείπωτη 
αγριότητα και ωμότητα. 

Κατά κοινή ομολογία οι πόροι που 
κινητοποιούν τέτοιους αντάρτικους 
στρατούς, όχι μόνο στην ανατολική 
Αφρική αλλά και την Δυτική σχετί-
ζονται με τον μυθικό ορυκτό πλού-
το που διαθέτει η μαύρη ήπειρος και 
το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει 
μετατραπεί σε μήλο της έριδας, με-
ταξύ των πιο διαφορετικών μεγάλων 
δυνάμεων. Η διαπάλη που συντε-

λείται είναι τόσο σφοδρή ώστε πολ-
λοί αναλυτές (βλέπε για παράδειγ-
μα ρεπορτάζ των Financial Times 
στις 3 Ιούνη 2010) συγκρίνουν την 
μάχη για τον έλεγχο της Αφρικής με 
το Μεγάλο Παιχνίδι μεταξύ της Βρε-
τανικής και της Ρωσικής αυτοκρατο-
ρίας που είχε ως επίκεντρο το Αφ-
γανιστάν και κορυφώθηκε πριν δύο 
αιώνες. Καθόλου τυχαία. Στο ίδιο 
δημοσίευμα τεκμηριώνεται με τον 
πιο ανάγλυφο και πειστικό τρόπο 
ο ισχυρισμός: «Στην Αφρική βρί-

σκεται το 10% των παγκόσμιων βε-
βαιωμένων αποθεμάτων πετρελαίου 
– ενώ πολύ μένει ακόμη να ανακα-
λυφθεί. Η Κίνα αγοράζει το ένα 
τρίτο του πετρελαίου της από την 
Αφρική και οι ΗΠΑ σκοπεύουν 
να εισάγουν το 25% της κατανάλω-
σής τους από την δυτική αφρικανι-
κή ακτή μέχρι το 2015. Η Νιγηρία 
και η Αλγερία έχουν αντίστοιχα τα 
έβδομα και όγδοα στην παγκόσμια 
κατάταξη μεγαλύτερα αποθέματα 
φυσικού αερίου. Η Νότια Αφρική 
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Λεωνίδας Βατικιώτης
Δημοσιογράφος ΓτΚ
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έχει το 40% του παγκόσμιου χρυ-
σού. Η Αφρική επίσης υπολογίζεται 
ότι διαθέτει, μετά την Κίνα, τα μεγα-
λύτερα αποθέματα σπάνιων μετάλ-
λων που βρίσκονται στη γη κι είναι 
απαραίτητα για την παραγωγή εξαρ-
τημάτων υψηλής τεχνολογίας από 
λέιζερ μέχρι τουρμπίνες… Η ζήτη-
ση για κοβάλτιο, στοιχείο που συνή-
θως συναντιέται μαζί με χαλκό, και 
χρησιμοποιείται για την δημιουργία 
κραμάτων για μηχανές αεριωθουμέ-
νων και τουρμπίνες, είναι στα ύψη. 
Το κοβάλτιο είναι στο επίκεντρο του 
νέου Μεγάλου Παιχνιδιού: Η Ζά-
μπια και η Δημοκρατία του Κονγκό 
έχουν περισσότερο από το ένα τρί-
το των παγκόσμιων αποθεμάτων. 
Οι ασιατικές χώρες ελέγχουν γύρω 
στο 44% του παγκόσμιου εμπορίου 
κοβαλτίου, η Ευρώπη το 30% κι οι 
ΗΠΑ γύρω στο 26%».

Αυτός ο αμύθητος πλούτος έχει 
αναγορεύσει την Αφρική σε νέο Ελ 
Ντοράντο. Το τραγικό μάλιστα εί-
ναι ότι η Αφρική αναβαθμίζεται στα 
επενδυτικά σχέδια των μεγαλύτερων 
χωρών και πολυεθνικών του πλα-
νήτη – τυπικά – τη χρονιά αυτή που 
γιορτάζεται μισός αιώνας από την 
ανεξαρτητοποίησή της καθώς ακρι-
βώς πριν 50 χρόνια, το 1960, 17 

χώρες της Αφρικής διακήρυξαν την 
ανεξαρτησία τους από τον αποικιο-
κρατικό ζυγό. Πενήντα χρόνια με-
τά, λοιπόν, τι; είναι το ερώτημα που 
αβίαστα προκύπτει.

Πενήντα χρόνια μετά, η Αφρική εξα-
κολουθεί να καταληστεύεται, ο πλη-
θυσμός της να υποφέρει από χρόνιο 
υποσιτισμό, οι κάθε λογής φύλαρ-
χοι και πραξικοπηματίες με ειδικό-
τητα στο one night stand στα προ-
εδρικά παλάτια να αποτελούν την 
μοναδική εξουσία στην υποσαχά-
ρια Αφρική (με μοναδική εξαίρεση 
τη Ν. Αφρική κι ένα ή δύο ακόμη 
κράτη) κι οι αιματηροί κι αδυσώπη-
τοι εμφύλιοι να είναι η καθημερινή 
πραγματικότητα.

Το παράδειγμα της Αφρικής υπο-
γραμμίζει ότι η οικονομική μεγέ-
θυνση αν αποτελεί την αναγκαία 
δεν αποτελεί και την ικανή συνθήκη 
για την κοινωνική ανάπτυξη. Σε χώ-
ρες όπως η Μοζαμβίκη και πολλές 
ακόμη επικρατεί συνωστισμός με-
ταξύ Κινέζων, Αυστραλών, Ρώσων 
και Βραζιλιάνων για το ποιος θα εκ-
μεταλλευτεί πρώτος τα κοιτάσματά 
τους. Το εμπόριο μεταξύ Κίνας και 
Αφρικής από το 2000 μέχρι το 2008 
δεκαπλασιάστηκε. Από 10 δισ. δολ. 

που ήταν έφθασε πρόπερσι τα 108. 
Εξ ίσου αλματωδώς έχουν αυξηθεί 
κι οι άμεσες επενδύσεις της Κίνας, 
χωρίς πάντως να έχουν ξεπεράσει 
αυτές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, 
που συνεχίζουν να κρατούν τα πρω-
τεία. Το ποιος ωφελείται από αυτό 
το κυνήγι του χρυσού φαίνεται από 
τις ροές εμπορίου: Μόνο το 10% - 
12% συντελείται εντός της ηπείρου! 
Όλο το υπόλοιπο εκτός, προδικά-
ζοντας και το είδος των εμπορευμά-
των που πηγαινοέρχονται. Εξαγω-
γές ορυκτών και μαύρου χρήματος 
(σε 700 δισ. ευρώ υπολογίζεται, 
σύμφωνα με τους Financial Times 
το χρήμα που έχει φύγει από το 
1970 μέχρι σήμερα) και εισαγωγές 
βιομηχανικών ειδών. Παρόλα αυ-
τά ο υποσιτισμός κι η χρόνια εξάρ-
τησή της από την διεθνή αναπτυξια-
κή βοήθεια, όπως φαίνεται και στον 
πίνακα που παραθέτουμε, κάνει την 
Αφρική (με ένα ΑΕΠ που ισούται 
με αυτό της Γαλλίας) να είναι μόνι-
μα υπόλογη για υπερπληθυσμό. Η 
γέννηση πέρυσι τον Δεκέμβρη του 
παιδιού που είχε την τύχη να οδηγή-
σει τον πληθυσμό της Αφρικής στο 
1 δις. ανθρώπους την ίδια μέρα που 
στελέχη του ΟΗΕ συζητούσαν για 
τον οικογενειακό προγραμματισμό 

έδωσε τροφή για τις πιο ρατσιστικές 
αντιλήψεις. Τι κι αν της αναλογεί το 
20% της παγκόσμιας επιφάνειας και 
μόλις το 13% του πληθυσμού; Η 
μόνιμη, εδώ και δεκαετίες έλλειψη 
πόρων, μεταφέρει τις ευθύνες στον 
ίδιο αυτό πληθυσμό που είναι ξένος 
στον τόπο του και δυστυχεί (αναβι-
ώνοντας έτσι τις πιο απαρχαιωμέ-
νες μαλθουσιανές θεωρίες) κι όχι σε 
ένα σύστημα διεθνών ανταλλαγών 
που στηρίζεται στην ανισότητα και 
την υπερεκμετάλλευση.                  n

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Καθαρή επίσημη βοήθεια ως % των 
κυβερνητικών δαπανών το 2008

Μαρόκο ...........................................................8%

Τυνησία ............................................................8%

Αλγερία ...........................................................1%

Λιβύη ................................................................1%

Αίγυπτος ..........................................................8%

Σενεγάλη .....................................................80%

Γκάμπια .........................................................73%

Γουινέα Μπισάου...................................221%

Γουινέα ..........................................................91%

Σιέρα Λεόνε ............................................ 150%

Λιβερία ...................................................... 771%

Ακτή Ελεφαντοστού ................................31%

Γκάνα .............................................................38%

Ισημερινή Γουινέα ......................................8%

Γκαμπόν ..........................................................5%

Κονγκό..........................................................36%

Τσαντ ..............................................................40%

Σουδάν .........................................................26%

Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία ... 195%

Δημοκρατία του Κονγκό  .....................26%

Ζάμπια ...........................................................84%

Κένυα ............................................................26%

Ουγκάντα ....................................................98%

Ρουάντα ....................................................205%

Μαλάουι ...................................................164%

Αιθιοπία ......................................................133%

Μαδαγασκάρη ....................................... 194%

Μοζαμβίκη ............................................... 167%

Σουαζιλάνδη ...............................................11%

Λεσότο ..........................................................33%

Ναμίμπια .......................................................12%

Μποτσουάνα ..............................................27%

Ν. Αφρική .......................................................2%

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα
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Ανθρωπιστική δράση 
όχι μόνο ως αφορμή

Από την Αϊτή μέχρι την Παλαιστί-
νη κι από το Αφγανιστάν μέχρι το 
Νταρφούρ, είναι πολλά τα παρα-
δείγματα των αναπτυσσόμενων πε-
ριοχών όπου η εντεινόμενη κρίση 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη στή-
ριξης ανθρωπιστικών δραστηριο-
τήτων. Κι όσο η κρίση μεταφέρεται 
προς την καρδιά του αναπτυγμένου 
κόσμου –με τον αριθμό, λόγου χά-
ρη, των γυναικών που πεθαίνουν 
κατά τη γέννα να έχει αυξηθεί κατά 
42% στις ΗΠΑ, στο διάστημα 1990-
2008– τόσο περισσότερο θα περίμε-
νε κάποιος να σταματήσει η διγλωσ-
σία των Δυτικών κυβερνήσεων στο 
θέμα αυτό. Ωστόσο, οι κυβερνή-

Κατερίνα Κιτίδη
Αρχισυντάκτρια του TVXS

σεις όχι μόνο κλείνουν τη στρόφιγ-
γα της χρηματοδότησης στα ανθρω-
πιστικά προγράμματα, αλλά θέτουν 
και νομοθετικά προσκόμματα στην 
ανθρωπιστική δράση. Στα τέλη Ιου-
νίου, το Ανώτατο Δικαστήριο των 
ΗΠΑ υποστήριξε ως δίκαιες διατά-
ξεις του αντιτρομοκρατικού νόμου 
(Patriot Act) που απαγορεύουν την 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
σε ομάδες που συνδέονται με τρο-
μοκρατικές οργανώσεις. Δεν χρειά-
ζεται ιδιαίτερη σχέση με το αντικεί-
μενο για να αναρωτηθεί κανείς: πώς 
θα παραδοθεί, λοιπόν, η ανθρωπι-
στική βοήθεια σε περιοχές που ελέγ-
χονται από «τρομοκράτες» μαχητές 
χωρίς τη συνεργασία τους;

Τέτοιες αποφάσεις κάνουν ακόμα 
πιο μακρά τη λίστα με τα προβλήμα-
τα και τις προκλήσεις που τίθενται 
στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. 
Προβλήματα όπως ο συντονισμός 
μεταξύ τους ή η διαφθορά που συ-
ναντούν και προκλήσεις όπως η δι-
ατήρηση ισορροπιών στις σχέσεις 
τους με το στρατό, όταν εργάζονται 
σε περιοχές συγκρούσεων. 

Τι μπορεί και πρέπει να γίνει σε μέ-
ρη όπως η Ελλάδα; Όπως και σε 

Αρκετός καιρός έχει πλέον περάσει από τις συνόδους 
των G8 και G20 στον Καναδά, όμως η πικρή γεύση από 
τα αποτελέσματά τους παραμένει στο στόμα όσων ασχο-
λούνται με το ζήτημα των ανθρωπιστικών κρίσεων. Δύο 
σύνοδοι με κόστος διοργάνωσης που ξεπέρασε το 1,1 
δισ. δολάρια κατάφεραν να δεσμεύσουν μόλις 5 δισ. για 
ανθρωπιστική βοήθεια – δηλαδή, το ένα δέκατο του πο-
σού που είχε προγραμματιστεί για το 2010 κατά τη σύνο-
δο των G8 του 2005. Η σημαντική αυτή μείωση στη χρη-
ματοδότηση αποδόθηκε στα αυξημένα ελλείμματα των 
πλουσιότερων κρατών και τη δυσχερή οικονομική κα-
τάσταση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δύο πραγματικά κι 
επείγοντα προβλήματα, που όμως με τη σειρά τους αυ-
ξάνουν την ανάγκη λήψης (και κατ’ επέκταση χρηματο-
δότησης) άμεσης ανθρωπιστικής δράσης. 

πολλά ακόμη θέματα, λύση είναι η 
κινητοποίηση από τα κάτω. Οι εκ-
στρατείες ευαισθητοποίησης και συ-
γκέντρωσης υποστήριξης απ’ τους 
πολίτες, αφενός άμεσης, για το σκο-
πό της κάθε ανθρωπιστικής οργά-
νωσης, και αφετέρου έμμεσης, για 

την άσκηση πίεσης στους ιθύνο-
ντες, προκειμένου να καταλάβουν το 
εξής: η ανθρωπιστική δράση είναι 
απαραίτητη όχι μόνο ως δικαιολο-
γία για τη διεξαγωγή πολέμων, αλ-
λά και ως μέσο για την αντιμετώπιση 
πολυποίκιλων κρίσεων. n  
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Palestine!

Τάσος Κουράκης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Στο πλαίσιο αυτό είχα την τύχη να 
συμμετάσχω στο το πρώτο εγχείρη-
μα του «Free Gaza Movement» τον 
Αύγουστο 2008, μαζί με 44 ακτι-
βιστές από 11 έθνη που κατάφε-
ρε να σπάσει, μετά από 41 χρόνια, 
τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γά-
ζας.. Εκεί είδαμε παιδιά στα νοσο-
κομεία να πεθαίνουν από έλλειψη 
φαρμάκων και υλικών, τα ισραηλινά 
τανκς και οι μπουλντόζες κάθε τόσο 
να οργώνουν τα χωράφια τους και 
να ξεκοιλιάζουν τους τάφους στα νε-

Όλοι εμείς που στηρίζουμε τον αγώνα των Παλαιστινί-
ων για λευτεριά και ανεξαρτησία δεν το κάνουμε από φι-
λανθρωπία. Γιατί η αλληλεγγύη δεν είναι φιλανθρωπία, 
όπου ο έχων δίνει σε κείνον που έχει ανάγκη. Η αλλη-
λεγγύη αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι αυτοπραγματώνο-
νται και υψώνεται το ανάστημά τους, μέσα στις συλλογι-
κότητες, μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες. Ότι η ευημερία 
του συνόλου είναι προϋπόθεση για την ευημερία των 
προσώπων. Ότι η αλληλεγγύη των λαών δεν περιορί-
ζεται από σύνορα και ότι τα κράτη μπορούν να προκό-
ψουν μόνο με σχέσεις αλληλοβοήθειας, συνεργασίας 
και αλληλο κατανόησης.

κροταφεία θέλοντας να κάμψουν το 
φρόνημά τους, έχοντας σύμμαχο την 
ένοχη σιωπή και συνενοχή της «πο-
λιτισμένης» Δύσης και των αδιάφο-
ρων αραβικών κρατών. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλ-
λες αποστολές που δεν κατάφεραν 
να φτάσουν στο λιμάνι της Γάζας 
αντιμετωπίζοντας το ισραηλινό ναυ-
τικό. Παρόλα αυτά η ευαισθητοποί-
ηση της διεθνούς κοινότητας έκανε 
πράξη το εγχείρημα του «Στόλου της 
Ελευθερίας» τον φετινό Μάη. Μέσα 
από μια πολύμηνη, επίμονη και συ-
στηματική διαδικασία, (που συνέ-
γειρε πολίτες σε  40 περίπου χώρες), 
η αποστολή «Freedom Flotilla» 
(F.F.) – «Στόλος της Ελευθερί-
ας», συγκρότησε ένα ισχυρό διεθνές 
συντονιστικό κέντρο αποτελούμε-
νο από έξι πυλώνες: το πολυεθνικό 
«Free Gaza Movement (FGM)», 
με σημαντική ιρλανδική συμβολή, 
την ελληνική Πρωτοβουλία «Ένα 
Καράβι για τη Γάζα», την τουρκι-
κή μη κυβερνητική οργάνωση ΙΗΗ, 
την «European Campaign to end 

the Siege on Gaza» που εκπροσω-
πεί την παλαιστινιακή διασπορά της 
Ευρώπης, την σουηδική πρωτοβου-
λία «Ship to Gaza - Sweden» και 
την «International Committee to 
Lift the Siege on Gaza» ως εκπρο-
σώπου της παλαιστινιακή διασπο-
ράς στον αραβικό κόσμο. Να σημει-
ώσω πως σε όλες τις αποστολές μας 
συμμετέχουν εβραίοι και φιλειρηνι-
στές ισραηλινοί πολίτες. 

Η αιματηρή επέμβαση των ισραηλι-
νών ενόπλων δυνάμεων είναι γνω-
στή. Η κρατική πειρατεία στα διεθνή 
ύδατα και οι δολοφονική επίθεση 
του Ισραήλ έδειξαν σε όλο τον κό-
σμο το αποκρουστικό πρόσωπο 
των σιωνιστών. Παρόλα αυτά οι εν-
νιά νεκροί τούρκοι αδελφοί μας από 
το πλοίο Mavi marmara καθώς και 
το όλο ηρωικό εγχείρημα έχει μετα-
βάλλει τα δεδομένα στην περιοχή. 
Ήδη νέες αποστολές ετοιμάζονται 

από όλο τον κόσμο παρόλη την τρα-
γική εξέλιξη του «Στόλου της Ελευ-
θερίας»

Για μας το ταξίδι προς την Γάζα έχει 
προ πολλού αρχίσει . Το ταξίδι συνε-
χίζεται. Θα τελειώσει όταν θα ανοί-
ξουν τα θαλάσσια σύνορα της Γάζας, 
όταν αποχωρήσουν οι έποικοι και 
διαλυθούν όλοι οι ισραηλινοί εποι-
κισμοί στην Δυτική όχθη, όταν θα 
γκρεμιστεί το τείχος που σαν φίδι 
απομονώνει παλαιστινιακά εδάφη 
για να τα αποσπάσει στη συνέχεια. 
Το ταξίδι θα τελειώσει όταν γυρί-
σουν τα 4 εκατομ πρόσφυγες στη γη 
και τις εστίες τους. Όταν οι 11.000 
παλαιστίνιοι πολιτικοί κρατούμενοι 
απελευθερωθούν από τις αρχές του 
Ισραήλ. Το ταξίδι θα τελειώσει όταν 
σταματήσει η ισραηλινή κατοχή και 
δικαιωθεί το σύνθημα που ακούγε-
ται στις διαδηλώσεις σ’ όλο τον κό-
σμο: Free – free Palestine! n  

Free - free
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