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2|Δράσεις 
Οι Γιατροί του Κόσμου σε Αθήνα και Επαρχία

Το παρακάτω κείμενο από παράληψη δε δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τρι-
μήνου του 2011, το γραφείο των 
Γιατρών του Κόσμου Θεσσαλονίκης 
ανέπτυξε αξιόλογη δράση κατά την 
οποία σημειώθηκε μεγάλη συμμε-
τοχή εθελοντών στις δραστηριότητες 
της οργάνωσης, ενώ πλήθος χορη-
γιών και δωρεών ανακούφισαν την 
λειτουργία του γραφείου αυτές τις 
δύσκολες για όλους εποχές. Με μια 
ομάδα ιατρών διαφόρων ειδικοτή-
των που φτάνει πλέον τους 15 στο 
Πολυϊατρείο και τους 51 εκτός αυ-
τού, παρατηρήθηκε σημαντικότατη 
αύξηση της προσέλευσης ασθενών, 
οι οποίοι ξεπέρασαν τους 1,500.

Τους μήνες αυτούς, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Μέλισσα» και σε 
συνεργασία με το ορφανοτροφείο 
θηλέων, πραγματοποιήθηκαν 3 επι-
σκέψεις από γενική γιατρό παθολό-
γο. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε 
και από διοικητικούς εθελοντές. Στις 
επισκέψεις αυτές εξετάστηκαν ανή-
λικα κορίτσια, ενώ ενημερώθηκαν 
και σχετικά με ιατρικά θέματα που 
τους απασχολούσαν. 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν κατά το 
διάστημα των μηνών Φεβρουαρίου 
και Μαρτίου η δράση ενημέρωσης 
σε σχολεία αναφορικά με τον εθε-
λοντισμό και την γνωστοποίηση της 
δράσης των Γιατρών του Κόσμου. 
Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σε σχο-
λεία των περιοχών Σταυρούπολης, 
Περαίας, Λαγκαδά και Νεάπολης, 
ενώ αρκετά από αυτά έδειξαν ιδιαίτε-

Στις 8 Ιανουαρίου οι Γιατροί του 
Κόσμου Χανίων πραγματοποίησαν 
εκδήλωση, όπου παρουσιάστηκε το 
έργο της Οργάνωσης με αφορμή τα 20 
χρόνια δράσης της. Ιδιαίτερη έμφαση 
δόθηκε στο έργο του παραρτήματος 
Χανίων «Γέφυρα ανθρωπιάς: Χανιά-
Καμπάλα, Ουγκάντα», ενώ στην εκ-
δήλωση έδωσε το παρόν και ο μητρο-
πολίτης Χανίων, ο οποίος παρέδωσε 
στην Οργάνωση επιταγή 15000€ για 
την ενίσχυση του έργου της.

Στη διάρκεια του Ιανουαρίου ομά-
δα γιατρών, νοσηλευτών και διοι-
κητικών από το παράρτημα Χανίων 
βρέθηκαν στην Ουγκάντα, προσφέ-
ροντας τις υπηρεσίες τους στον εκεί 
πληθυσμό και πραγματοποιώντας 
έτσι την 5η κατά σειρά αποστολή στη 
χώρα. Παράλληλα, εγκαινιάστηκε 

Θεσσαλονίκη Χανιά

Ευχαριστούμε:
•  Το τυπογραφείο Αστέριος Χ. Γούσιος.

•  Το ζαχαροπλαστείο Τερκενλής.

•  Το δήμο Θεσσαλονίκης.

•  Το γραφιστικό γραφείο «Gra-fystiki».

•  Tα φαρμακεία των: κου. Bουδούρο-
γλου, κα. Καραγκουνίδου, κα. Καρα-
γιαννίδου-Σπάνδου,  κα. Χαμουρα-
τίδου, κα. Μπόλιου, κου. Τυμπανίδη, 
κου. Σκούρα, το Κοινωνικό Ιατρείο 
Κιλκίς «Αθανάσιος Τηλιάκος», τους 
Φαρμακοποιούς του Κόσμου.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα ήθελαν να 
ευχαριστήσουν το τουριστικό γραφείο 
ZORPIDIS AEE, για την ευγενική χορή-
γηση λεωφορείου στα μέλη μας για τις 
εκλογές στην Αθήνα.

και τέθηκε σε λειτουργία ένα νέο 
ιατρείο στη βόρεια Ουγκάντα, στην 
περιοχή του Γκούλου.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμή-
νου του 2011, εθελοντές γιατροί και 
νοσηλευτές της Οργάνωσης πραγμα-
τοποίησαν αποστολές με στόχο την 
παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας 
σε μετανάστες εγκατεστημένους στις 
Καλύβες, στο Καστέλι και στην Πα-
λαιοχώρα. Στις επισκέψεις αυτές οι 
Γιατροί του Κόσμου Χανίων προχώ-
ρησαν και σε διανομή ρουχισμού.

Τέλος, το τμήμα Χανίων βρέθηκε 
στο πλευρό των υπηκόων του Μπα-
γκλαντές, οι οποίοι ερχόμενοι από 
τη Λιβύη έπεσαν στα νερά του λιμα-
νιού της Σούδας ελπίζοντας να μην 
απελαθούν. Οι Γιατροί του Κόσμου 
προσέφεραν ρουχισμό και υπόδηση 
στους επιζήσαντες.                        n

ρη δραστηριότητα και στην συλλογή 
φαρμάκων για την Οργάνωση. Πα-
ράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και 
ενημερώσεις πάνω στην εφαρμογή 
πρώτων βοηθειών σε σχολεία.

Κατά το μήνα Φεβρουάριο ενεργο-
ποιήθηκε το πρόγραμμα «Γειτονιές 
της Θεσσαλονίκης», με κατ’ οίκον 
επίσκεψη και περίθαλψη σε κατά-
κοιτους ασθενείς με δυσκολία μετα-
κίνησης, από εθελοντές ιατρούς και 
διοικητικούς της Οργάνωσης. 

Την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση για την 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλό-
πιτας στο καφέ του Μουσείου Φωτο-
γραφίας Θεσσαλονίκης, όπου συγκε-
ντρώθηκαν μέλη της Οργάνωσης και 
με ιδιαίτερη χαρά το γραφείο Θεσσα-
λονίκης υποδέχθηκε τα μέλη του Δ.Σ., 
μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο 
της Οργάνωσης, κ. Κανάκη Νικήτα. 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε στις 8 Μαρτίου -ημέρα 
της Γιορτής της Γυναίκας- εκδήλωση 
στο Φουαγιέ-καφέ του Κινηματο-
γράφου Ολύμπιον, όπου μέλη της 
Οργάνωσης μίλησαν για την εθελο-
ντική δράση της γυναίκας σήμερα. 
Τα έσοδα από την εκδήλωση διατέ-
θηκαν για την οικονομική ενίσχυση 
των Γιατρών του Κόσμου.

Στις 18 Μαρτίου οι Γιατροί του Κό-
σμου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν με 
περίπτερο στην πλατεία Ευόσμου, 
στο πλαίσιο εκδήλωσης της Γραμμα-
τείας Εθελοντισμού & ΜΚΟ με θέμα 
«Υγεία και Πρόνοια», ενώ στις 23 
Μαρτίου παρευρέθηκαν στη ΧΑΝΘ 
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εκδήλω-
σης προβολής των ΜΚΟ, από το δί-
κτυο εθελοντικών οργανώσεων Θεσ-
σαλονίκης «Thess ΔΙΚΤΥΟ».

Στη διάρκεια αυτού του τριμήνου, προ-
βλήθηκε ιδιαίτερα η Οργάνωση και η 
δράση της στη Θεσσαλονίκη με ειδι-
κά αφιερώματα και συνεντεύξεις στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ο οποίος 
κάλυψε τις εκδηλώσεις και τις δράσεις 
της εντός και εκτός Πολυϊατρείου.

Τέλος, το γραφείο Θεσσαλονίκης 
δέχτηκε γενναιόδωρη προσφορά εμ-
βολίων και φαρμάκων από ιδιώτες 
και πλήθος φαρμακείων. Επίσης, 
δέχτηκε σημαντική δωρεά σε βρε-
φικά γάλατα και κρέμες από παιδι-
άτρους, τα οποία και μοιράστηκαν 
στο Πολυϊατρείο.                           n

Με μια ξεχωριστή εκδήλωση, τα Χα-
νιά γιόρτασαν τα 20 χρόνια ζωής και 
δράσης των ΓτΚ. Στις 29 Αυγούστου 
τα μέλη και οι φίλοι των ΓτΚ είχαν 
την ευκαιρία να απολαύσουν σε 
μια ιδιαίτερη συναυλία αφιερωμένη 
στους ΓτΚ, το γνωστό τραγουδοποιό 
Μίλτο Πασχαλίδη και το συγκρότημα 
του, που προσφέρθηκαν αφιλοκερ-
δώς να διασκεδάσουν όλους αυτούς 
που ενισχύουν και στηρίζουν το έργο 
της Οργάνωσης τα τελευταία χρόνια 
στα Χανιά.  Η συναυλία έγινε στη 
Χρυσοπηγή του Δήμου Ελευθερί-
ου Βενιζέλου και κράτησε μέχρι τις 
πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες. Πα-
ραβρέθηκαν σ’ αυτήν ο Νομάρχης 
Χανίων, ο Δήμαρχος Ελευθερίου 
Βενιζέλου –που ήταν και συνδιορ-
γανωτές της εκδήλωσης- και πολλοί 
άλλοι εκπρόσωποι των τοπικών αρ-
χών. Αναμφισβήτητα αποτέλεσε ένα 
από τα πιο σημαντικά καλλιτεχνικά 
γεγονότα του καλοκαιριού για την 
πόλη των Χανίων και σχολιάσθηκε 
με τα καλύτερα λόγια από τον τοπικό 
τύπο, τις επόμενες ημέρες. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η Ηρώ 
Βαλσαμή, ιδρυτικό μέλος των ΓτΚ 
και ο παπα-Αντώνης Μουτιάμπα, 
ιερέας στην περιοχή του Μόντε της 
Ουγκάντα, όπου δραστηριοποιείται 
η οργάνωση με τη λειτουργία ενός 
Κέντρου Υγείας τον τελευταίο χρό-
νο. Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο 

χαιρετισμός-ευχαριστήριο προς την 
Οργάνωση για το έργο της στην Ου-
γκάντα, που απεύθυνε ο τελευταίος 
στην εκδήλωση και χειροκροτήθηκε 
από όλους τους παριστάμενους.  Χο-
ρηγοί της εκδήλωσης ήταν οι γραφι-
κές τέχνες Κασιμάτης, το ξενοδοχείο 
Porto Veneziano, τα σουπερμαρκετ 
ΙΝΚΑ και Χαλκιαδάκης

Αναχώρησε στις 9 του Οκτώβρη από 
την Ελλάδα η 4η αποστολή της «Γέ-
φυρας ανθρωπιάς Χανιά-Καμπάλα» 
με σκοπό να παραμείνει μέχρι τις 24 
του Οκτώβρη. Στην αποστολή συμμε-
τέχουν η Ηρώ Βαλσαμή, ο Ανδρέας 
Θωμόπουλος και τέσσερα νέα μέλη της 
Οργάνωσης από τα Χανιά: ο Μιχάλης 
Πέτρου (παθολόγος), ο Μάνος Σπε-
τσωτάκης (γενικός γιατρός), η Γεωργία 
Καρακίτσου (παιδίατρος) και η Μαρία 
Παπανικολάου (νοσηλεύτρια).

Η αποστολή αυτή, εκτός από το έργο 
που έχει να επιτελέσει όπως πάντα 
στο Κέντρο Υγείας του Μόντε και τις 
γειτονικές περιοχές, έχει επιφορτιστεί 
αυτή τη φορά και με το καθήκον της 
διερεύνησης δημιουργίας ενός δεύτε-
ρου Κέντρου Υγείας στην περιοχή του 
Γκούλου, σε κτίριο που έχει παραχω-
ρήσει στην Οργάνωση η Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Ουγκάντα. Το Κέντρο 
αυτό έχει προσφερθεί να χρηματο-
δοτήσει η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας 
και Αποκορώνου των Χανίων.        n
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Με την έναρξη του νέου έτους, οι 
Γιατροί του Κόσμου Καβάλας προ-
χώρησαν στην πραγματοποίηση της 
ετήσιας εκδήλωσης κοπής της πίτας, 
παρουσία των μελών της οργάνω-
σης. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε 
στο ξενοδοχείο «Ωκεανίς», στις 23 
Ιανουαρίου 2011 και στη διάρκειά 
της παραχωρήθηκε στους παρευρι-
σκομένους ενημέρωση σχετικά με τις 
δραστηριότητες του παραρτήματος 
της Οργάνωσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 26 Ια-
νουαρίου, το παράρτημα Καβάλας 
συμμετείχε σε εκδήλωση του Ροτα-
ριανού ομίλου Καβάλας.

Στις 10 Φεβρουαρίου πραγματοποι-
ήθηκε ομιλία σε σχολή μαθητείας 
του ΟΑΕΔ από το γυναικολόγο και 
γιατρό της Οργάνωσης, Μπαρμπα-
γιάννη Θάνο, με θέμα το AIDS και 
άλλες μολυσματικές ασθένειες.

Στις 28 Φεβρουαρίου οι Γιατροί του 
Κόσμου Καβάλας πραγματοποί-
ησαν εμβολιασμούς άπορων παι-
διών μεταναστών με εμβόλια MMR, 
Engerix, Varivax και Pentavac.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του Φε-
βρουαρίου συγκεντρώθηκε αρκετή 
ποσότητα φαρμάκων από διάφορα 
ιδρύματα της Καβάλας, που στη συ-
νέχεια στάλθηκε στη Θεσσαλονίκη 

Καβάλα για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες 
του εκεί Πολυϊατρείου.

Στις 17 Μαρτίου πραγματοποιήθη-
κε ομιλία-ενημέρωση στο 8ο δημο-
τικό σχολείο Καβάλας σχετικά με 
τις δραστηριότητες της Οργάνωσης 
εντός και εκτός Ελλάδας.

Στις 24 Μαρτίου πραγματοποίηθη-
καν εμβολιασμοί άπορων παιδιών 
με εμβόλια Engerix και MMR.

Στη διάρκεια του Μαρτίου δόθηκαν 
συνεντεύξεις σε τοπικούς ραδιοφωνι-
κούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της 
Καβάλας και έγινε έκκληση για τη συ-
γκέντρωση φαρμάκων, ώστε να καλυ-
φθούν οι ανάγκες των Πολυϊατρείων.

Στις 8 Απριλίου πραγματοποιήθηκε 
αποστολή των Γιατρών του Κόσμου 
Καβάλας με την οφθαλμολογική 
κινητή μονάδα «Ίρις», συνοδεία 
οφθαλμιάτρου και καρδιολόγου, 
στο δήμο Νευροκοπίου.

Στις 9 Απριλίου η κινητή μονάδα 
«Ίρις», συνοδεία οφθαλμιάτρου, 
καρδιολόγου και ορθοπεδικού, επι-
σκέφθηκε τον Κένταυρο του δήμου 
Μύκης.

Στις 10 Απριλίου η ίδια αποστολή, 
συνοδεία οφθαλμιάτρου, καρδιολό-
γου, ορθοπεδικού, δερματολόγου 
και παιδιάτρου, πραγματοποιήθηκε 
στη Γλαύκη του δήμου Μύκης.     n

Αθήνα
Στις 25 και 26 Ιανουαρίου η παιδο-
οδοντιατρική κινητή μονάδα «Λητώ» 
επισκέφθηκε το δημοτικό σχολείο Ελά-
τειας, όπου πραγματοποιήθηκε οδοντι-
ατικός έλεγχος και ενημέρωση για τη 
στοματική υγιεινή σε 148 παιδιά.

Στις 26 Ιανουαρίου οι Γιατροί του 
Κόσμου, πιστοί στην ιατρική δεοντο-
λογία και στις ανθρωπιστικές τους 
αρχές, θεώρησαν υποχρέωσή τους 
-και εφόσον τους ζητήθηκε- να συν-
δράμουν υγειονομικά στην απεργία 
πείνας των μεταναστών στο κτίριο 
της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Στις 28 Ιανουαρίου πραγματοποιή-
θηκε η ετήσια εκδήλωση της κοπής 
της πίτας στο «Σπίτι των Κυπρίων» 
στην Πλάκα, παρουσία των μελών 
της Οργάνωσης.

Στις 22 Φεβρουαρίου οι Γιατροί του 
Κόσμου, στο πλαίσιο του Ευρωπα-
ϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011 και 
με την υποστήριξη των «Φίλων των 
Γιατρών του Κόσμου» και του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, διοργάνωσαν 
μια μεγάλη συνάντηση με στόχο την 
αναζήτηση πόρων για τα προγράμ-
ματα των αποστολών στην Αφρική.

Στις 23 Φεβρουαρίου η Οργάνω-
ση παρευρέθηκε στο Club Εκάλης, 
όπου πραγματοποιήθηκε προβολή 
για τον εορτασμό των 20 χρόνων 
δράσης των Γιατρών του Κόσμου 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις 28 Φεβρουαρίου οι Γιατροί του 
Κόσμου βραβεύτηκαν για το έργο 
τους από το Δημοσιογραφικό Οργα-
νισμό «Corfu» και σε συνεργασία με 
την Κερκυραϊκή Ένωση Πειραιά, στα 
βραβεία «Προσωπικότητες 2010», 
που έλαβαν χώρα στον Πειραιά.

Στις 28 Φεβρουαρίου οι εθελόντριες 
της Οργάνωσης, Μιχαλάκη Ασπα-
σία και Πένυ Πέιτζ βραβεύτηκαν 
για την προσφορά τους, σε εκδήλω-
ση που πραγματοποιήθηκε στο Δη-
μαρχείο Κηφισιάς.

Στις 3 Μαρτίου η κινητή μονάδα 
«Ρομά» επισκέφθηκε το 7ο δημοτι-
κό σχολείο Νέας Ζωής στον Ασπρό-
πυργο, όπου πραγματοποιήθηκαν 
εμβολιασμοί και παιδιατρική εξέτα-
ση σε 110 παιδιά.

Στις 10 Μαρτίου οι Γιατροί του Κό-
σμου σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων 
επειγόντων μέτρων του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσφύγων για το έτος 
2010, ξεκινούν άμεσα πρόγραμμα 
ιατρικής παρέμβασης σε άτομα τα 
οποία χρήζουν διεθνούς προστασί-
ας στην Πάτρα και την Ηγουμενίτσα. 
Πρωταρχικός στόχος των Γιατρών 
του Κόσμου θα είναι η ενίσχυση της 
πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης 

μεταναστών και αιτούντων ασύλου, 
ενώ η ενημέρωση για τα δικαιώμα-
τά τους με βάση την ελληνική νο-
μοθεσία και η υποστήριξη για την 
άσκηση των δικαιωμάτων αυτών θα 
υλοποιηθεί από τη ΜΚΟ «Αίτημα» 
σε συνεργασία με τους Γιατρούς του 
Κόσμου. Επιπρόσθετοι στόχοι των 
Γιατρών του Κόσμου θα είναι η προ-
στασία του ευαίσθητου πληθυσμού 
(γυναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι 
ανήλικοι), η διανομή κουβερτών 
και ειδών υγιεινής, η στήριξη των 
τοπικών δομών υγείας στην παροχή 
πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης 
για τον πληθυσμό, όπως επίσης και 
άλλων ευπαθών κοινωνικών ομά-
δων, προκειμένου επιπρόσθετα να 
εξασφαλιστεί η προστασία της δημό-
σιας υγείας των πόλεων της Πάτρας 
και της Ηγουμενίτσας.

Στις 12 Μαρτίου η Οργάνωση απεύ-
θυνε επείγουσα έκκληση στους συ-
μπολίτες μας, για αντιβιοτικά και 
φάρμακα πρωτοβάθμιας ιατρικής 
φροντίδας, καθώς έχουν εξαντληθεί 
και τα τελευταία αποθέματα φαρμά-
κων στα Πολυϊατρεία της.

Στις 19 Μαρτίου η Οργάνωση συμμε-
τείχε σε εκδήλωση, που πραγματοποι-
ήθηκε από τον Εθνικό Συντονιστικό 
Φορέα του Ευρωπαϊκού Έτους Εθε-
λοντισμού 2011 και της Γενικής Γραμ-
ματείας Νέας Γενιάς, στην Τεχνόπολη 
του δήμου Αθηνών στο Γκάζι, σε ένα 
διαδραστικό πρόγραμμα γύρω από το 
θέμα του εθελοντισμού.

Στις 20 Μαρτίου το κουκλοθέατρο 
«Καραμπόλα» πραγματοποίησε την 
παιδική παράσταση «Η Λίμνη το 
‘σκασε», στο θέατρο «Φούρνος». Τα 
έσοδα από αυτήν την πρωτοβουλία 
διατέθηκαν στους Γιατρούς του Κό-
σμου. Η ιστορία είναι εμπνευσμένη 
από τραγούδια και παιχνίδια των 
παιδιών, που φιλοξενούνται στον 
ξενώνα της Οργάνωσης.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε 
ομιλία της κοινωνικής λειτουργού, 
Νάνσυ Ρετινιώτη, στο Δημαρχείο 
Κορωπίου σχετικά με το έργο και 
τις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 
Εθελοντισμού 2011.

Παράλληλα, στις 20 Μαρτίου, τα 
μέλη των Γιατρών του Κόσμου προ-
σκλήθηκαν σε Ετήσια Τακτική Γενι-
κή Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για 
την εκλογή νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επι-
τροπής, στο αμφιθέατρο του νοσο-
κομείου ΝΜΙΤΣ, στην οδό Μονής 
Πετράκη 10, στην Αθήνα.

Στις 31 Μαρτίου, στα γραφεία της 
Οργάνωσης, το ψυχολογικό τμήμα 
των Γιατρών του Κόσμου ανακοίνω-
σε την πραγματοποίηση της πρώτης 
επίσημης εκπαιδευτικής ημερίδας για 
τους εθελοντές που το απαρτίζουν.  n
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συμβουλευτικές υπηρεσίες μας να 
επιτύχουμε άμεση και αποτελεσμα-
τική παροχή ιατρικής και ανθρω-
πιστικής βοήθειας σε εκείνους που 
βρίσκονται σε κρίση με κινητήρια 
αρχή μας φυσικά ότι κάθε ανθρώ-
πινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην 
ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα 
από φυλή, θρησκεία, ιδεολογία ή 
πολιτική πεποίθηση. Παρακάτω θα 
αναλυθούν διεξοδικά τα προγράμ-
ματα των Γιατρών του Κόσμου.

|5Ανασκόπηση

Τα τελευταία χρόνια όμως διαπι-
στώνουμε ότι, όπως ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας ορίζει την υγεία 
ενός ατόμου, δηλαδή την πλήρη σω-
ματική, ψυχική και κοινωνική ευ-
εξία του ατόμου και όχι απλώς την 
απουσία ασθένειας ή αναπηρίας, 
έτσι κάπως και οι Γιατροί του Κό-
σμου ολιστικά αντιμετωπίζουν τις 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με τις 
οποίες έρχονται καθημερινά σε επα-
φή μέσω των προγραμμάτων τους. 
Μέσω των Πολυϊατρείων των ΓτΚ, 
του Ξενώνα Υποδοχής Αιτούντων 
Άσυλο, των κινητών ιατρικών μας 
μονάδων αλλά και των υπόλοιπων 
παρεμβάσεων μας, προσπαθούμε 
να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώ-
πους που βρίσκονται σε ανάγκη, με 
ευαισθησία, πολιτισμική επάρκεια 
αλλά και ενσυναίσθηση στα ποικίλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, 
που μπορεί να είναι ιατρικά, κοι-
νωνικά αλλά και ψυχολογικά. Προ-
σπαθούμε μέσα από τις ιατρικές, 
κοινωνικές υποστηρικτικές αλλά και 

Προγράμματα Εσωτερικού
Ανοιχτό Πολυϊατρείο
Το πρόγραμμα «Ανοιχτό Πολυϊα-
τρείο» λειτουργεί με βασικό στόχο 
την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης και 
ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα 
τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως μετα-
νάστες και πρόσφυγες που δεν δια-
θέτουν νόμιμα έγγραφα παραμονής 
στη χώρα, αλλά και άπορους, ανα-
σφάλιστους, αστέγους και Ρομά. 

Το Πρόγραμμα στηρίζεται σε 3 άξονες, 
περιλαμβάνοντας πρώτα την Πρωτο-
βάθμια Περίθαλψη, όπου το σύνολο 
του ιατρικού προσωπικού του Πολυϊ-
ατρείου εξυπηρετεί τους ασθενείς κατά 
τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του. 
Στη συνέχεια, υπάρχει ο άξονας Επεί-
γοντα Περιστατικά, όπου στηρίζεται σε 
ένα δίκτυο εθελοντών στα νοσοκομεία 
όλης της χώρας, το οποίο και μεσο-
λαβεί σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης 
πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγεί-

ας, «παρακάμπτοντας» τις γραφειο-
κρατικές δυσκολίες. Τέλος, ο άξονας 
Φαρμακείο εξυπηρετεί την ανάγκη 
χορήγησης φαρμάκων, μετά την πα-
ρακολούθηση του ασθενούς από τους 
ιατρούς του Πολυϊατρείου.

Το πρόγραμμα «Ανοιχτό Πολυϊα-
τρείο» λειτουργεί στην Αθήνα από 
το 1997, στη Θεσσαλονίκη από το 
2001, στα Χανιά από το 2007 και 
στο Πέραμα από το 2009, όπου 
εθελοντές γιατροί, νοσηλευτές, ψυ-
χολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί 
παρέχουν, ιατρική, φαρμακευτική 
περίθαλψη και ψυχολογική υπο-
στήριξη δωρεάν σε άτομα που έχουν 
περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως 
είναι κυρίως οι μετανάστες και οι 
πρόσφυγες που δε διαθέτουν νόμι-
μα έγγραφα παραμονής στη χώρα, 
αλλά και σε άπορους, σε άτομα που 
δεν έχουν ασφάλιση, σε άστεγους 
και στον πληθυσμό των «Ρομά».

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
12 ετών, περισσότεροι από 120.000 
ασθενείς δέχθηκαν δωρεάν ιατρο-
φαρμακευτική υποστήριξη. Στη δι-
άρκεια των τελευταίων ετών, οι εξει-
δικευμένες ομάδες εθελοντών του 
Πολυϊατρείου περιθάλπουν, κατά 
μέσο όρο, 14.000 ασθενείς ετησίως. 
Με μια σειρά εθελοντών γιατρών 
διαφόρων ειδικοτήτων (παθολόγο, 
καρδιολόγο, παιδίατρο, οφθαλμία-
τρο κλπ.) και παραϊατρικών επαγ-
γελματιών, το Ανοιχτό Πολυϊατρείο 
της Αθήνας εξυπηρέτησε μόνο στη 
διάρκεια του 2010, περίπου 19.000 
ασθενείς. Οι κύριες χώρες προσέ-

λευσης των εξυπηρετούμενων είναι 
το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, 
οι Αφρικανικές χώρες, το Ιράν, η 
Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ουκρανία 
και η Αλβανία, αλλά και η Ελλάδα, 
καθώς ανταποκρίνεται και στις εξε-
λισσόμενες ανάγκες του ελληνικού 
πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το πρόγραμμα των Γιατρών του Κό-
σμου «Ανοιχτά Πολυϊατρεία» τιμή-
θηκε με το Διεθνές Βραβείο Ωνάση 
«Εστία» στις 3 Νοεμβρίου 2009, 
καθώς επελέγη μεταξύ 27 ανθρωπι-
στικών Μη Κυβερνητικών Οργανώ-
σεων από όλη την Ελλάδα, για την 
αξιόλογη και πρωτοποριακή πρωτο-
βουλία κοινωνικής ένταξης μετανα-
στών και ανθρώπινης ανάπτυξης.

Ψυχο-κοινωνικό Τμήμα Ανοι-
χτού Πολυϊατρείου Αθήνας
Ο στόχος του προγράμματος αυτού 
είναι να ανταποκριθεί στην αυξα-
νόμενη ανάγκη ψυχολογικής υπο-
στήριξης των ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων που προσέρχονται στο Πο-
λυϊατρείο για ιατρική περίθαλψη. 
Πρόκειται για πρόγραμμα ατομικής 
υποστήριξης, το οποίο γίνεται από 
7 ψυχολόγους με εμπειρία στη συμ-
βουλευτική καθώς και 2 κοινωνικούς 
λειτουργούς με εμπειρία στην κοινω-
νική εργασία με το άτομο και την κοι-
νότητα. Κατά τη διάρκεια του 2010, η 
Κοινωνική Υπηρεσία του Ανοιχτού 
Πολυϊατρείου εξυπηρέτησε συνολικά 
104 περιπτώσεις με βασικά αιτήμα-
τα την παροχή στέγης, ειδών πρώτης 
ανάγκης, την εύρεση εργασίας, την 

20 χρόνια δίπλα στον άνθρωπο
πάντα στην πρώτη γραμμή

Απολογισμός δράσης των Προγραμμάτων των Γιατρών του Κόσμου

Σε μια περίοδο, όπως η σημερινή που διανύουμε, οι Γιατροί 
του Κόσμου δίνουν βάρος στην ανάπτυξη των προγραμμά-
των εσωτερικού, καθώς οι ανάγκες στην Ελλάδα, τόσο των 
μεταναστών, των προσφύγων, όσο και των Ελλήνων ευ-
παθών κοινωνικών ομάδων γίνονται ολοένα αυξανόμενες. 
Όπως γνωρίζετε, οι Γιατροί του Κόσμου βρίσκονταν πάντα 
στο πλευρό των ευάλωτων πληθυσμών τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό και βασικός στόχος τους παραμένει 
η πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην υγεία ως βασικό 
ανθρώπινο θεμελιώδες δικαίωμα. 

Αθήνα
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Ευγενία Θάνου 
Διευθύντρια 
των Γιατρών του Κόσμου
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παροχή ενημέρωσης για κοινωνικά, 
προνοιακά ή άλλα δικαιώματα καθώς 
και διασυνδετική εργασία με άλλους 
φορείς και οργανώσεις (παραπο-
μπές) προκειμένου να λάβουν νομι-
κή ή άλλη βοήθεια. Στο κομμάτι της 
ψυχολογικής υποστήριξης, ο αριθμός 
των περιστατικών ανήλθε στα 45 άτο-
μα, εκ των οποίων 24 άνδρες και 21 
γυναίκες, με κύριες χώρες προέλευ-
σης το Ιράκ, το Αφγανιστάν και την 
Ελλάδα. Παράλληλα λειτούργησαν 
κατά τη διάρκεια του 2009 μια ομάδα 
παιδιών και μια ομάδα εφήβων από 
τους συμβούλους – θεραπευτές που 
αφορούσε τα παιδιά και τους εφή-
βους του Ξενώνα των ΓτΚ, με στόχο 
την πρόληψη της ψυχικής και ευρύ-
τερα κοινωνικής υγείας των παιδιών 
στη χώρα υποδοχής. 

Πέραμα
Οι Γιατροί του Κόσμου, επεκτείνουν 
τη δράση τους με το νέο Πολυϊατρείο 
στην περιοχή του Περάματος, το 
οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία στα τέλη 
του 2009, που απευθύνεται σε ευά-
λωτους πληθυσμούς της ευρύτερης 
περιοχής του Περάματος, με στόχο 
την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής 
περίθαλψης και ανθρωπιστικής βο-
ήθειας. Η μεγάλη πλειοψηφία του 
πληθυσμού που θα ωφεληθεί από τις 
υπηρεσίες του νέου αυτού Πολυϊα-
τρείου, σε αντίθεση με το Πολυϊατρείο 
της Αθήνας όπου η πλειοψηφία των 
δικαιούχων είναι πρόσφυγες και με-
τανάστες, είναι Έλληνες πολύ χαμηλό 
βιοτικό επίπεδο που ζουν κάτω από 
τα όρια της φτώχειας και σε μεγάλο 
βαθμό κοινωνικά αποκλεισμένοι.

Κινητές Μονάδες
Λητώ
Η Κινητή Παιδο-οδοντιατρική Μο-
νάδα «ΛΗΤΩ», που δημιουργήθηκε 
το 2003 με τη βοήθεια της Vodafone, 

έχει στόχο να παρέχει ιατρική φρο-
ντίδα σε ευάλωτους πληθυσμούς και 
κυρίως σε παιδιά που ζουν σε απο-
μακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας 
και δεν έχουν εύκολα πρόσβαση σε 
ιατρικές υπηρεσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η «ΛΗΤΩ» τα-
ξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με ομάδες 
οδοντιάτρων εθελοντών, οι οποίοι 
πραγματοποιούν οδοντιατρικές εξε-
τάσεις και προληπτικό οδοντιατρικό 
έλεγχο στα παιδιά αλλά και τα ενη-
μερώνουν για την στοματική υγιεινή 
δίνοντάς τους κατευθυντήριες οδηγί-
ες και συμβουλές.

Στη διάρκεια του 2009, η Κινητή 
Οδοντιατρική Μονάδα επισκέφθη-
κε 52 περιοχές και εξέτασε συνολικά 
8.500 παιδιά. Κατά το έτος 2010, η 
«ΛΗΤΩ» πραγματοποίησε 35 επι-
σκέψεις σε 19 Νομούς και 42 Δή-
μους της Ελλάδας, παρέχοντας οδο-
ντιατρική φροντίδα σε 7.500 παιδιά. 
Στις αποστολές συμμετείχαν 15 οδο-
ντίατροι και 5 παιδίατροι. 

Ρομά
Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν 
το πρόγραμμα «παροχής πρωτοβάθ-
μιας ιατρικής φροντίδας και αγωγής 
υγείας» που απευθύνεται σε Ρομά 
οι οποίοι διαβιούν σε καταυλισμούς 
εντός της Αττικής και χρηματοδοτεί-
ται από την EAF. Στο πλαίσιο αυτό, 
πραγματοποιείται ένα πρόγραμμα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
με εβδομαδιαίες επισκέψεις σε κα-
ταυλισμούς Ρομά σε περιοχές όπως 
ο Ασπρόπυργος (Νέα Ζωή, Γκορυ-
τσά) με κύριο στόχο την παιδιατρική 
εξέταση των παιδιών και την εμβολι-
αστική τους κάλυψη. Για την ορθό-
τερη λειτουργία του προγράμματος, 
πραγματοποιείται πλήρης ονομαστι-
κή καταγραφή, ώστε να γνωρίζουμε 
το είδος των εμβολίων που έχει κάνει 
κάθε παιδί και διανέμονται βιβλιάρια 

υγείας. Επίσης κάθε φορά πραγμα-
τοποιείται η απαραίτητη ενημέρωση 
στον κηδεμόνα για τη χρησιμότητα 
των εμβολίων και της τήρησης του 
βιβλιαρίου υγείας του παιδιού. 

Το 2009, πραγματοποιήθηκαν εμ-
βολιασμοί σε 600 παιδιά. Στη δι-
άρκεια του 2010, εξετάστηκαν 552 
παιδιά στα οποία παρασχέθηκαν 
780 εμβόλια. 

Ίρις
Από το 2006, οι Γιατροί του Κόσμου 
λειτουργούν το πρόγραμμα «Ίρις», 
παρέχοντας εξειδικευμένη ιατρική πε-
ρίθαλψη, όπως είναι η οφθαλμολογι-
κή φροντίδα, σε πληθυσμούς απομα-
κρυσμένων περιοχών στην Ελλάδα. 

Η σύγχρονα εξοπλισμένη κινητή 
οφθαλμολογική μονάδα πραγμα-
τοποιεί επισκέψεις σε γεωγραφικά 
απομονωμένες περιοχές της Ελλάδας 
με στόχο τον προληπτικό και οφθαλ-
μολογικό διαγνωστικό έλεγχο. Η 
οφθαλμολογική εξέταση απευθύνεται 
τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά 
καθώς περιλαμβάνει και ηλικιωμένα 
άτομα που πάσχουν από σοβαρά και 
χρόνια οφθαλμολογικά προβλήματα. 

Δρόμοι της Αθήνας
Tο πρόγραμμα «Δρόμοι της Αθήνας» 
λειτουργεί από το 2000 με στόχο τη 
μείωση της βλάβης και την παροχή 
πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας 
και ψυχοκοινωνικής συμβουλευ-
τικής σε χρήστες ουσιών. Η κινη-
τή μονάδα του Προγράμματος, με 
ομάδες εθελοντών της Οργάνωσης, 
επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση 
την πλατεία της Ομόνοιας, τόπο συ-
νάντησης των χρηστών και με τη μέ-
θοδο του «streetwork», δηλαδή της 
εργασίας στο δρόμο, τους προσεγ-
γίζουν θέλοντας να παρέμβουν στα 
άμεσα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν τόσο λόγω της χρήσης όσο και 

των συνθηκών διαβίωσής τους. Η 
ανάγκη, μιας τέτοιου είδους παρέμ-
βασης, κρίνεται σημαντική καθώς ο 
συγκεκριμένος πληθυσμός αποτελεί-
ται από ανθρώπους οι οποίοι στε-
ρούνται υποστηρικτικού περιβάλλο-
ντος, ζουν σε επισφαλείς συνθήκες, 
υποσιτίζονται και έχουν μειωμένη 
πρόσβαση στο Σύστημα Υγείας.

Αρχικά, στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος, προωθείται η ασφαλής χρή-
ση ουσιών και η μείωση της βλάβης, 
μέσω της ανταλλαγής των χρησιμοποι-
ημένων συρίγγων με ολοκληρωμένο 
ειδικό πακέτο, που περιέχει όλα τα 
απαιτούμενα για την ασφαλή χρήση. 
Στόχο της συγκεκριμένης διαδικασίας 
αποτελεί τόσο η προστασία των ίδιων 
των χρηστών όσο και του κοινωνικού 
συνόλου. Ακόμα, πραγματοποιείται 
εργαστηριακός έλεγχος μέσω εξετά-
σεων σε όσους το επιθυμούν, καθώς 
και ενημέρωση των χρηστών για την 
ηπατίτιδα, τον ιό HIV και άλλα μετα-
διδόμενα νοσήματα. Οι γιατροί και οι 
ψυχολόγοι της ομάδας παρέχουν πρω-
τοβάθμια ιατρική περίθαλψη και ψυ-
χοκοινωνική συμβουλευτική στα άτο-
μα που επισκέπτονται τη μονάδα, ενώ 
παραπέμπουν και «διασυνδέουν» τα 
περιστατικά με αρμόδιους φορείς και 
εφημερεύοντα νοσοκομεία. Επιπλέον, 
σημαντική είναι και η προσφορά του 
Προγράμματος σε θέματα πρόληψης 
και ευαισθητοποίησης σχετικά με ζη-
τήματα υγείας και υγιεινής.

Η διεπιστημονική ομάδα του Προ-
γράμματος απαρτίζεται από εθελο-
ντές γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχο-
λόγους και άλλους επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας, κοινωνικούς επι-
στήμονες και άλλες ειδικότητες.

e-Kιβωτός
Το πρόγραμμα «e-Kιβωτός», ένα 
πρόγραμμα για τη ψυχοκοινωνι-
κή υποστήριξη και την ενημέρωση 
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εφήβων, λειτουργεί από το 2005 με 
στόχο την ενημέρωση και συμβου-
λευτική υποστήριξη σε θέματα που 
απασχολούν τους νέους 10-18 ετών 
αναφορικά με τις διαπροσωπικές 
σχέσεις, την υγεία, την οικογένεια 
και πολλά άλλα θέματα.

Ξενώνας
Ο Ξενώνας Υποδοχής Αιτούντων 
Άσυλο» ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2008 και είναι ένα πρόγραμ-
μα συγχρηματοδοτούμενο από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 
και το Υπουργείο Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης. Είναι δυ-
ναμικότητας 70 ατόμων, ομαδικής 
διαβίωσης, 24ωρης κάλυψης και 
διάρκειας παραμονής από 2 έως 4 
μήνες με δυνατότητα παράτασης για 
τις ευάλωτες περιπτώσεις. Απευθύ-
νεται σε οικογένειες αιτούντων άσυ-
λο(μονογονεϊκές/πυρηνικές) αλλά 
και γενικότερα σε αιτούντες άσυλο 
(άνδρες και γυναίκες), που δύνα-
νται να αυτοεξυπηρετηθούν και να 
συμβιώσουν με άλλα άτομα.

Ο Ξενώνας παρέχει: Στέγαση, τροφή, 
είδη πρώτης ανάγκης, πρωτοβάθμια 
ιατρική περίθαλψη, φαρμακευτική 
αγωγή, προληπτική φροντίδα και 
αγωγή υγείας, κοινωνική συμβου-
λευτική( Υποδοχή, Κοινωνική Έντα-
ξη και Ενσωμάτωση, Διασύνδεση με 
φορείς), παροχή ψυχολογικής στή-
ριξης και συμβουλευτικής, εκμάθηση 
ελληνικής, αγγλικής και γερμανικής 
γλώσσας και δημιουργική απασχό-
ληση των παιδιών. 

Κατά τη διάρκεια του 2010 έχουν 
φιλοξενηθεί στον ξενώνα 130 άτομα 
ενώ από την έναρξη λειτουργίας του 
προγράμματος έχουν φιλοξενηθεί 
συνολικά 283 άτομα. 

Το 33% των φιλοξενούμενων είναι 
άνδρες, το 23% είναι γυναίκες και το 
44% είναι παιδιά. Βασική χώρα προ-
έλευσης είναι το Αφγανιστάν αλλά 
και υπήκοοι αφρικανικών χωρών.

Φτώχεια και Κοινωνικός 
Αποκλεισμός
 Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους 
κατά της Φτώχειας και του Κοινω-
νικού Αποκλεισμού, οι Γιατροί του 
Κόσμου υλοποίησαν ένα Πρόγραμ-
μα ενημέρωσης και κατάρτισης με 
θέμα: «Φτώχεια και κοινωνικός 
αποκλεισμός και το δικαίωμα στην 
υγεία, την παιδεία και την εργασία». 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
αυτού, υλοποιήθηκαν 2 σεμινάρια 
με χρονική απόσταση ενός μήνα:

Το 1ο σεμινάριο: «Σεμινάριο ενη-
μέρωσης φτωχών και κοινωνικά 
αποκλεισμένων ομάδων σχετικά με 
τα δικαιώματά τους στην υγεία, την 
παιδεία και την εργασία».

Το 2ο σεμινάριο: «Σεμινάριο δια-
πολιτισμικής και κοινωνικής εκπαί-
δευσης επαγγελματιών που ασχο-
λούνται με θέματα υγείας, παιδείας 
και εργασίας φτωχών και κοινωνικά 
αποκλεισμένων ομάδων».

Μια επιπλέον δράση του προγράμ-
ματος αυτού ήταν η υλοποίηση μιας 
ερευνητικής μελέτης με θέμα: «Η 

πρόσβαση των φτωχών και κοινωνι-
κά αποκλεισμένων ομάδων που ζουν 
στο κέντρο της Αθήνας, σχετικά με την 
υγεία, την παιδεία και την εργασία».

Παράλληλα με την έρευνα, δημιουρ-
γήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια σε 
όλες τις γλώσσες (αραβικά, φαρ-
σί, αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά), τα 
οποία πραγματεύονται τα δικαιώμα-
τα και τις υποχρεώσεις των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων στους τομείς 
της υγείας, της εκπαίδευσης και της 
εργασίας, ενώ υλοποιήθηκε και ένας 
οδηγός υπηρεσιών για ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες ο οποίος απευθύνε-
ται σε επαγγελματίες υγείας. 

Διαπολιτισμική πύλη 
στην Υγεία
Αποτέλεσε ένα πρόγραμμα διαπο-
λιτισμικής εκπαίδευσης δημοσίων 
υπαλλήλων που ασχολούνται με 
θέματα νοσοκομειακής περίθαλψης 
υπηκόων τρίτων χωρών σε νοσο-
κομεία της Αττικής και της Θεσσα-
λονίκης, το οποίο υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών 
με πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης και συγ-
χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους. 

Το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε 
800 εργαζόμενους δημόσιων νοσο-
κομείων της Αττικής και της Θεσ-
σαλονίκης (ιατρούς, νοσηλευτικό 
προσωπικό και διοικητικό προσω-
πικό). Περιλάμβανε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, διάρκειας 40 ωρών, τα 
οποία πραγματοποιήθηκαν κατά το 
Α΄ εξάμηνο του 2010. 

Βασικός στόχος του Προγράμματος 
ήταν η ενίσχυση της προσαρμογής 
των εργαζομένων στις νέες συνθήκες 
και η ευχερής ανταπόκριση τους στις 
απαιτήσεις που επιβάλλει η επικοι-
νωνία και η επαφή με τους υπηκόους 
Τρίτων Χωρών, για τη διαχείριση όχι 
μόνο προβλημάτων υγείας, αλλά και 
δυσκολιών της καθημερινότητας τους. 
Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είχε 
ως βάση τη διαπολιτισμικότητα και 
τις ωφέλειες που προκύπτουν από 
την εφαρμογή της. 

Κέντρο Υποδοχής Προ-
σφύγων και Αιτούντων 
Άσυλο Άνω Καλλιθέα – 
Σπερχειάδα
Τον Αύγουστο του 2010, μετά την 
αποχώρηση του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού από το πρόγραμμα του Κέ-

ντρου Υποδοχής Προσφύγων και 
Αιτούντων Άσυλο στην περιοχή της 
Λαμίας, το Υπουργείο Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης ανέθεσε στους 
Γιατρούς του Κόσμου τη συνέχιση 
της λειτουργίας του Ξενώνα με στόχο 
την κοινωνική ένταξη 9 οικογενειών 
αιτούντων άσυλο, προκειμένου το Κέ-
ντρο να τερματίσει τη λειτουργία του. 
Οι Γιατροί του Κόσμου ανέλαβαν τη 
διαχείριση του Κέντρου από τον Αύ-
γουστο του 2010 μέχρι το Δεκέμβριο 
του 2010 και με πλήρη επιτυχία κατά-
φεραν μέσα σε διάστημα 3 μηνών να 
εντάξουν 45 άτομα, δηλαδή 9 οικογέ-
νειες, στην ευρύτερη περιοχή της Λα-
μίας, παρέχοντας στον πληθυσμό αυτό 
κοινωνική υποστήριξη και συμβου-
λευτική, υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, 
ένταξη των παιδιών σε σχολεία της πε-
ριοχής, εύρεση κατοικίας, παρέχοντας 
τους από το Υπουργείο Υγείας επιδό-
τηση ενοικίου που θα διευκόλυνε τις 
οικογένειες για την αυτονομία τους 
αλλά και συνεχιζόμενη ιατρική και 
κοινωνική παρακολούθηση. 

HUMA
(Health for Undocumented 
Migrants and Asylum Seekers)
Το HUMA ένα υποστηρικτικό, ενερ-
γό δίκτυο σε εθνικό και Eυρωπαΐκό 
επίπεδο. Αποτελείται από 12 Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις στην Ευρώπη 
και από μία συντονιστική ομάδα που 
τοποθετείται στο Παρίσι, τις Βρυξέλ-
λες και την Μαδρίτη. Σκοπός του Δι-
κτύου HUMA είναι η προαγωγή της 
ισότιμης πρόσβασης των μεταναστών 
και των αιτούντων άσυλο, στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέλη του Δικτύου HUMA ανα-
πτύσσουν δραστηριότητες σχετικές 
με την υγεία και τη μετανάστευση, 
στοχεύοντας συγκεκριμένα σε μετα-
νάστες χωρίς έγγραφα και αιτούντες 
άσυλο. Επίσης, οι συμμετέχουσες 
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χώρες ηγούνται διαφόρων προ-
γραμμάτων και εκστρατειών ενημέ-
ρωσης και νομικής υποστήριξης σε 
εθνικό και Eυρωπαΐκό επίπεδο, 
συμβάλλοντας, έτσι, στην επιστημο-
νική αρτιότητα και συλλογή πληρο-
φοριών του Δικτύου. Στο κομμάτι 
αυτό του Δικτύου συμμετέχουν δια-
φορετικές αντιπροσωπείες και γρα-
φεία των Γιατρών του Κόσμου από 
την Ευρώπη. Σχετικά, η εργασία των 
περισσότερων τους αφορά την προ-
σφορά πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
και δράσεις για την ενημέρωση και 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
συγκεκριμένων πληθυσμών.

Επικεφαλής του Προγράμματος εί-
ναι η Γαλλική Αντιπροσωπεία των 
Γιατρών του Κόσμου, μαζί με την 
Ισπανική και την Βελγική.

Το 2011, το Δίκτυο HUMA θα δη-
μοσιεύσει μια έρευνα με όλα τα πρό-
σφατα στοιχεία για την κατάσταση 
που επικρατεί σε ακόμα 9 χώρες: 
Ελλάδα, Αυστρία, Τσεχία, Κύπρο, 
Φιλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρου-
μανία και Σλοβενία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετι-
κά με το Δίκτυο και τις δραστηριότη-
τές του, μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.huma-network.org

Προγράμματα Εξωτερικού
Αλγερία (2009 & 2010)
Οι ΓτΚ από το 2005, δραστηριοποι-
ούνται στην ερημική περιοχή του 
Τιντούφ της Αλγερίας, τον τόπο κα-
τοικίας των Σαχαράουι, οι οποίοι 
αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες 
«ξεχασμένες κρίσεις» της εποχής μας. 

Η δραστηριότητα των ΓτΚ διεξάγεται 
υπό την χρηματοδότηση της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης (ECHO) για την ανα-
βάθμιση του συστήματος υγείας στην 
περιοχή και τη δημιουργία υποδομών 
για τη σωστή αποθήκευση και διατή-

ρηση των φαρμάκων. Συγκεκριμένα, 
διαθέτουν ετησίως φάρμακα και φαρ-
μακευτικό υλικό αξίας 400,000 ευρώ 
στον ευπαθή πληθυσμό και συντονί-
ζουν τις υπόλοιπες ΜΚΟ που προ-
μηθεύουν φάρμακα στην περιοχή, 
πραγματοποιούν ελέγχους ποιότητας 
των φαρμάκων στα νοσοκομεία και 
τα φαρμακεία της περιοχής, και έχουν 
αναλάβει την εκπαίδευση των υπαλ-
λήλων στα φαρμακεία για τη σωστή 
διαχείριση προμηθειών. Παράλληλα, 
ελέγχουν τη διαχείριση των φαρμα-
κευτικών αποβλήτων και την επέκτα-
ση του δικτύου αποβολής τους.

Ουγκάντα (2010)
Από τον Αύγουστο του 2009, στο 
πλαίσιο του έργου αυτού «Γέφυρες 
της Ανθρωπότητας», ομάδες, κυρί-
ως γιατρών εθελοντών αλλά και τε-
χνικών όταν έχουν χρειαστεί, έχουν 
πραγματοποιήσει περισσότερες από 
6 αποστολές, προσφέροντας πολύτι-
μη βοήθεια στα νοσοκομεία και τα 
κέντρα υγείας των περιοχών Μόντε 
και Γκούλου της Ουγκάντας.

Η Ουγκάντα των 30 εκατομμυρίων 
αποτελεί σήμερα μια από τις πιο 
φτωχές χώρες του κόσμου με προσ-
δόκιμο μέσο όρο ζωής λιγότερο από 
50 χρόνια. Η παρουσία των Γιατρών 
του Κόσμου επικεντρώνεται στην 
υποστήριξη των τοπικών Κέντρων 
Υγείας, με έργα υποδομής και στην 
αναβάθμιση της παροχής υπηρεσι-
ών υγείας για όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερο ποσοστό του πληθυσμού της 
ευρύτερης περιοχής.

Τα κέντρα υγείας, που η οργάνωση 
έχει αναλάβει στηρίξει, έχουν εφο-
διαστεί με νέο εξοπλισμό που περι-
λαμβάνει κατάλληλα ιατρικά μηχα-
νήματα που παρέχουν τη δυνατότητα 
διαγνωστικών εξετάσεων και επιτρέ-
πουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση 
όλων των περιστατικών. Επιπλέον, 
έχουν στελεχωθεί απασχολώντας 
μία μόνιμη νοσοκόμα και έναν επι-
σκέπτη ιατρό.

Τανζανία (2010)
Τον Ιανουάριο του 2010, μια ομάδα 
γιατρών των ΓτΚ πραγματοποίησαν 
διερευνητική αποστολή στην περιοχή, 
ώστε να αξιολογήσουν την επίπτω-
ση του παιδικού διαβήτη μεταξύ του 
αστικού καθώς και του αγροτικού 
πληθυσμού γύρω από την περιοχή της 
Ιφακάρας στην Τανζανία. Η περιοχή 
αυτή αποτελεί μια από τις φτωχότερες 
αυτής της τεράστιας χώρας με μειωμέ-
νη οδική πρόσβαση. Οι κάτοικοι πέρα 
από τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης, 
καλούνται να αντιμετωπίσουν και την 

μονική επίβλεψη του μεταπτυχι-
ακού τμήματος «Διεθνής Ιατρική-
Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, διευθυντής του οποίου εί-
ναι επίτιμος πρόεδρος και ο ιδρυτής 
των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, 
Δρ Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ.

Στα πλαίσια της έγκαιρης διάγνωσης, 
οι ΓτΚ διοργανώνουν εκστρατείες 
ενημέρωσης κοινού καθώς και σειρές 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο για 
τους ασθενείς όσο και για τις οικογέ-
νειες τους, ώστε να αντεπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις μιας τέτοιας ασθένειας.

Η κλινική λειτουργεί από τον Σε-
πτέμβριο του 2010, με ικανοποιητι-
κότατο αριθμό προσέλευσης.

Αϊτή (2010)
Από το σεισμό της 12ης Ιανουαρίου 
2010, οι Αϊτινοί επιβιώνουν ουσια-
στικά χάρη στην κινητοποίηση της διε-
θνούς βοήθειας και της παρουσίας των 
ΜΚΟ. Σχεδόν από την πρώτη στιγμή 
και για περίπου 6 μήνες, οι ΓτΚ Ελ-
λάδας, ήταν παρόντες στην περιοχή, 
συνεισφέροντας στους επιζήσαντες του 
καταστρεπτικού αυτού σεισμού.
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έλλειψη βασικών υποδομών υγείας, 
ειδικά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας.

Η ίδρυση μιας κλινικής εξειδικευ-
μένης στον Διαβήτη κρίθηκε απα-
ραίτητη, καθώς τα περιστατικά που 
συνδέονται με την ασθένεια είναι 
διαρκώς αυξανόμενα και επιπλέον, 
δεν υπάρχει καμία ειδική μέριμνα 
για την αντιμετώπιση τους. 

Η κλινική έγκαιρης διάγνωσης και 
θεραπείας Διαβήτη, στήθηκε ως 
εξωτερικό ιατρείο στο Νοσοκομείο 
Παραπομπής, Άγ. Φραγκίσκος της 
Ιφακάρα. Έχει εξοπλιστεί με όλο 
τον απαραίτητο εξοπλισμό και η στε-
λέχωση της έχει γίνει με ειδικά εκ-
παιδευμένο προσωπικό, 4 γιατρούς 
και 2 νοσηλευτές/εκπαιδευτές. 

Η χορήγηση των ειδικών αντιδια-
βητικών φαρμάκων γίνεται από μια 
φαρμακευτική εταιρεία, με ισχυρή 
παρουσία στον τομέα της Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης, τη Novo 
Nordisk, η οποία αποτελεί και χρη-
ματοδότης της αποστολής.

Το έργο βρίσκεται υπό την επιστη-
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Στο πολυϊατρείο των Γιατρών του 
Κόσμου στην Θεσσαλονίκη πραγμα-
τοποιήθηκαν κατά το 2009 πάνω από 
4000 επισκέψεις, ενώ αυξήθηκαν 
σημαντικά πλησιάζοντας τις 5000 το 
2010. Η πλειοψηφία των ανθρώπων 
που επισκέπτονται το πολυϊατρείο εί-
ναι παιδιά, ενώ δραστηριοποιούνται 
σε μόνιμη εβδομαδιαία βάση συνο-
λικά 25 εθελοντές γιατροί διαφόρων 
ειδικοτήτων καθώς και νοσηλευτές, 
οι οποίοι αποτελούν την ψυχή του 
πολυϊατρείου μας, τα θεμέλια, που 
στηρίζουν τη δράση του.  Σε ότι αφο-
ρά τώρα στις χώρες προέλευσης που 
δεχόμαστε, σε όλο αυτό το διάστημα, 
παρέχοντας πρωτοβάθμια ιατρική 
εξέταση, κυρίαρχη θέση κατείχαν η: 
Αλβανία, το Αφγανιστάν, η Γεωρ-
γία, η Νιγηρία, η Μπουρκίνα Φάσο. 
Ωστόσο, δεδομένης της δύσκολης οι-
κονομικής κατάστασης που βιώνει η 
χώρα μας, από πέρυσι ως και σήμερα 
αυξήθηκαν σημαντικά και οι Έλληνες 
που επισκέπτονται το πολυϊατρείο 
μας σε ποσοστό που πλέον ξεπερνά 
το ποσοστό των αλλοδαπών. 

Ακόμη, σε όλο αυτό το διάστημα, η 
κοινωνική υπηρεσία παρείχε συμ-
βουλευτική στήριξη, διαμεσολάβη-
σε, και έδωσε κατευθύνσεις σε πε-
ρίπου 1000 άτομα ενώ ταυτόχρονα 
μερίμνησε με ιδιαίτερο ζήλο για τη 
λειτουργία του προγράμματος «Γει-
τονιές της Θεσσαλονίκης» το οποίο 
και αποτελεί μια από τις αναγκαίες 
δράσεις μας. Χάρη στο πρόγραμμα 
αυτό, η κοινωνική μέριμνα των Για-
τρών του Κόσμου δρα ενεργά και 
φροντίζει όλους εκείνους που αδυ-
νατούν λόγο πολύ σοβαρών προ-
βλημάτων υγείας και οικονομικής Ανοικτό Πολυϊατρείο

Η καταγραφή των στατιστικών του 
πολυϊατρείου μας απέδειξε τη σο-
βαρότητα  της κρίσης που διανύει η 
χώρα μας και τα μεγάλα υγειονομι-
κά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
κάθε πολίτης, ο μετανάστης, ο άνεργος 
ο οικονομικά φτωχός και ανήμπο-
ρος. Βλέπουμε ότι το 2008 όπου και 
ιδρύθηκε το ιατρείο στη πόλη μας, ο 
αριθμός των καταγεγραμμένων ασθε-
νών ήταν  388 και οι  ιατρικές επισκέ-
ψεις  ήταν στις 450. Το 2009 βλέπου-
με μια αύξηση των καταγεγραμμένων 
ασθενών στους 969 ενώ ο αριθμός 
των ιατρικών επισκέψεων έφτασε  τις 
1001 ενώ για το χρόνο που πέρασε 
η αύξηση τόσο των  ασθενών όσο 
και των ιατρικών επισκέψεων είναι 
σημαντική, αγγίζοντας τους 1224 ο 
αριθμός των ασθενών και τις 1640 
οι επισκέψεις. Όσον αφορά τώρα τη 
χώρα προέλευσης των ασθενών μας, 

Θεσσαλονίκη

Χανιά

δυσχέρειας να μετακινηθούν. 

 Αξιόλογη και ιδιαίτερα συγκινητική 
ήταν όμως και η συνεισφορά των πο-
λιτών στη συγκέντρωση ανθρωπιστι-
κής βοήθειας και για το εξωτερικό. 
Δήμοι και φορείς της Βορείου Ελ-
λάδος, πολίτες, ο καθένας ξεχωριστά 
και όλοι μαζί, συγκέντρωσαν φάρμα-
κα, τρόφιμα και χρήματα για τις απο-
στολές στη Γάζα και στην Αιτή.

Προγράμματα
Ρομά / Σε ότι αφορά τώρα στις δρά-
σεις μας εκτός πολυϊατρείου θέλουμε 
να επισημάνουμε κατά κύριο λόγο το 
πρόγραμμα των Ρομά που ανακού-
φισε σημαντικά μια ιδιαίτερα ευαί-
σθητη κοινωνική ομάδα, πού πλήτ-
τεται από τον αποκλεισμό και βιώνει 
έντονα τον ρατσισμό της κοινωνίας. 
Ο απολογισμό μας για τις χρονιές 
2009-2010 είναι 38 επισκέψεις σε 
πέντε καταυλισμούς του νομού Θεσ-
σαλονίκης κατά τις οποίες δέχθηκαν 
περίθαλψη πάνω από 700 άτομα, 
ενώ πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχοι 
εμβολιασμοί. Το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα δυστυχώς δεν λαμβάνει πλέ-
ον χώρα σε εβδομαδιαία βάση όπως 
παλαιότερα λόγω έλλειψης εμβολίων 
παρά μόνο σε συνεργασία με την δι-
εύθυνση υγείας των περιφερειών, 
όποτε μας χορηγήσει εμβόλια.

Ιθάκη / Σε συνέχεια των δράσεων μας 
εκτός πολυϊατρείου χαρακτηριστική 
είναι η δραστηριοποίησή μας στην 
θεραπευτική κοινότητα «Ιθάκη» 
όπου στα πλαίσια του προγράμματος 
«Υποστήριξη Εξαρτημένων Νέων» 
πραγματοποιούμε εμβολιασμούς με 
ομάδα εθελοντών γιατρών και διοι-
κητικών. Ενδεικτικά σας αναφέρου-
με ότι μέσα στο 2009 πραγματοποι-

το Μαρόκο ευρίσκεται στη πρώτη 
θέση, ακολουθεί η Βουλγαρία, η Τυ-
νησία το Σουδάν η Αλγερία , η Ρου-
μανία και η Ελλάδα.  

Εμείς κάθε απόγευμα είμαστε, εκεί 
προσφέροντας εθελοντικά τις υπη-
ρεσίες μας και από εσάς, ζητάμε να 
σταθείτε στο πλευρό μας με τις χο-
ρηγίες και δωρεές σας που διασφα-
λίζουν  το έργο με σκοπό  την υγεία 
όλων μας…    

Το ιατρείο δέχεται κάθε απόγευμα 
6-8 όλους εκείνους που δεν έχουν 
πρόσβαση στο σύστημα υγείας. 

Παιδιατρικό Τμήμα του 
Ανοικτού Πολυϊατρείου Χανιά
Με σκοπό να καλυφθούν οι ελλεί-
ψεις σε παιδιατρική φροντίδα στο 
νομό μας, το γραφείο Χανίων των 
Γιατρών του Κόσμου έχει συστήσει 
παιδιατρικό τμήμα που λειτουργεί 
τακτικά κάθε Τετάρτη απόγευμα στα 
πλαίσια λειτουργίας του Ανοικτού 
Πολυϊατρείου.                                 n

Οι ΓτΚ δραστηριοποιήθηκαν στο 
Πόρτ ο Πράνς και συγκεκριμένα στο 
μητροπολιτικό βιομηχανικό πάρκο 
Σονάπι, περιοχή νοτιο-δυτικά του 
κεντρικού αεροδρομίου της χώρας. 
Η αποστολή λειτούργησε με 6 ομά-
δες εθελοντών. Κάθε ομάδα παρέ-
μενε στην περιοχή για διάστημα πε-
ρίπου ενός μήνα. 

Για την υλοποίηση και τη στήριξη 
της ιατρικής τους παρέμβασης οι 
Γιατροί του Κόσμου δημιούργησαν:

Ένα κέντρο υγείας με 200 - 300 ασθε-
νείς την ημέρα και ένα νοσοκομείο 
πεδίου με 15 μεγάλες σκηνές όπου 
η κάθε μία διέθετε 3 ιατρικές κλίνες. 
Οι νοσηλευόμενοι ήταν τραυματίες 
και μετεγχειρητικοί ασθενείς που 

διακομίζονταν από τα περιφερειακά 
νοσοκομεία, καθώς και περιπτώσεις 
παραπομπών από το κέντρο υγείας 
των ΓτΚ (π.χ. νεογέννητα, αφυδα-
τωμένα από γαστρεντερίτιδες παιδιά 
και άλλες περιπτώσεις.

Συνολικά απεστάλησαν 22 τόνοι ια-
τροφαρμακευτικού υλικού, το οποίο 
κυρίως προήλθε από δωρεές το οποίο 
περιλαμβάνει τον απαραίτητο ιατρο-
φαρμακευτικό εξοπλισμό για την πε-
ρίθαλψη περίπου 30.000 ασθενών.

Τον Ιούνιο του 2010 οι ΓτΚ αποχώ-
ρησαν από το πεδίο και σύμφωνα με 
τις αρχές και την πάγια τακτική τους, 
παρέδωσαν όλο το εναπομείναν υλι-
κό στα νοσοκομεία και κέντρα υγεί-
ας της σεισμόπληκτης Αϊτής.         n
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Ήταν μία βροχερή Τετάρτη του 
Οκτώβρη. Η μέρα συννεφιασμένη 
από το πρωί και σκοτεινή, προ-
μήνυε τα χνάρια του χειμώνα ενώ 
ο αέρας συμμέτοχος στην καιρική 
αυτή στιγμή σκορπούσε τα κίτρινα 
φύλλα των δέντρων. Η πόλη, σκε-
φτόμουν, είχε διαφορετικούς ήχους 
μέσα στη βροχή που μόνο τελικά αν 
απομονωθείς από τις καθημερινές 
σκοτούρες του μυαλού σου μπορείς 
να ακούσεις. Ακούς τα βήματα των 
περαστικών να γίνονται πιο γρήγο-
ρα, φωνές που «πλατσουρίζουν» 
και αυτές στον αέρα προσπαθώντας 
να βρουν καταφύγιο κάτω από μία 
στέγη ή ομπρέλα για προστασία.

Τη μέρα εκείνη ο καιρός δεν εμπόδι-
σε σίγουρα τον ανθρώπινο πόνο για 
μία ακόμη φορά να χτυπήσει την 
πόρτα του Πολυϊατρείου ζητώντας 
την ιατρική φροντίδα των εθελοντών 
ιατρών μας αλλά και περιμένοντας 
με ελπίδα μία παιδική τροφή, ένα 
ένδυμα ή ένα ζευγάρι παπούτσια 
από αυτά που συγκέντρωναν συχνά 
πολίτες, είδη ανάγκης δεδομένα για 
τον περισσότερο κόσμο που ωστόσο 
αυτοί οι άνθρωποι τα είχαν άμεση 
ανάγκη αφού τα στερούνταν. Ίσως 
όμως ο ερχομός τους στα ιατρεία να 
ήταν απλά η αφορμή για την λήψη 
ενός χαμόγελου, μιας εικόνας που 
θα τους κρατούσε «ζεστούς» στην 
καρδιά και στη σκέψη...

Οι γιατροί μας ακούραστοι και μαζί 
με τους εθελοντές πρόθυμοι να εξυ-
πηρετήσουν τα περιστατικά που έρ-
χονταν- που ως επί το πλείστον είχες 
την εντύπωση ότι έφταναν όλοι μαζί 
και φεύγανε όλοι συγχρόνως- εντύ-
πωση που μας είχε αποτυπωθεί σαν 
να ήταν μία παρέα που περίμενε 
ο ένας τον άλλον. Εκείνη τη μέρα 
ωστόσο παρά τη βροχή, το δυνατό 
αέρα η πόρτα ανοιγόκλεινε συνέχεια 
καθώς δεν είχε σταματήσει η προσέ-
λευση του κόσμου που είχε φτάσει 
ως το διάδρομο έξω, μη χωρώντας 
πλέον στο χώρο της υποδοχής. Ένας 
παιδίατρος, ένας γυναικολόγος και 
ένας γενικός γιατρός μαζί με την νο-
σηλεύτριά μας τρέχανε κυριολεκτικά 
να προλάβουν όλα τα περιστατικά, 
ψάχνανε να βρούνε τα συγκεκριμένα 
φάρμακα να περιορίσουν τον πόνο 
αλλά περισσότερο τη θλίψη…

Περασμένες 3 μετά το μεσημέρι και 
η κίνηση στο Πολυϊατρείο είχε αρ-
χίσει να σταματά ενώ έξω η βροχή 
είχε μόλις κοπάσει. Αφού έφυγαν 

οι γιατροί μετά από μία κουραστική 
πράγματι ημέρα, μείναμε σιωπηλοί, 
προσηλωμένοι ο καθένας να ολο-
κληρώσει κάποια αφημένη εργασία 
στο γραφείο, κάποια έγγραφα, κου-
τιά με φάρμακα από αυτά που οι 
πολίτες συγκέντρωναν και σε κάθε 
έκκλησή μας περνούσαν το κατώ-
φλι του ιατρείου μας για να μας τα 
αφήσουν. Λίγο πριν το κλείσιμο 
και αυτής της ημέρας το κουδούνι 
χτύπησε δειλά μία φορά και η πρώ-
τη σκέψη μας ήταν ότι οι γιατροί εί-
χαν ήδη αποχωρήσει και θα έπρεπε 
όποιοι και να ήταν να τους πούμε να 
περάσουν και πάλι την επομένη για 
εξέταση ή για χορήγηση φαρμάκων. 
Στην πόρτα αντικρίσαμε 3 αδέρφια, 
μία κοπέλα 18 χρονών, ένα 14χρο-
νο αγόρι και στα χέρια της κοπέλας 
ένα μωρό ενός έτους το μικρό τους 
αδερφάκι. Το 14χρονο αγόρι κρα-
τούσε στα χέρια του μία σακούλα 
με φάρμακα. Θλιμμένα πρόσωπα 
με μεγάλα εκφραστικά μάτια μας 
κοιτούσαν με κάποια αμηχανία. 
Τα δύο μεγάλα παιδιά φορούσαν 
μαύρα ρούχα εξηγώντας μας ότι 
τα φάρμακα ήταν του πατέρα τους 
που είχε «φύγει» πριν λίγες μέρες 
από καρκίνο και τους είχε στείλει η 
μητέρα τους στο ιατρείο για να μας 
τα προσφέρουν γιατί ίσως κάποιοι 
να τα είχαν ανάγκη! Μέσα στο πόνο 
τους είχαν σκεφτεί και τον συνάν-
θρωπό τους σκεφτήκαμε. Ήταν από 
τις στιγμές εκείνες που δεν έχεις λό-
για να πεις από τη μία προσπαθείς 
να συλλυπηθείς και από την άλλη 
να θαυμάσεις κρυφά μέσα σου τη 
μεγάλη μεγαλοψυχία στα πρόσωπα 
τριών ορφανών παιδιών. Κρατήσα-
με τα φάρμακα και τους ζητήσαμε 
αν είχαν από κάτι ανάγκη. Μας χα-
μογέλασαν με κάποια πικρία και 
μας είπαν όχι. Άλλωστε δεν είχαν 
έρθει για να ζητήσουν αλλά για να 
δώσουν...

Ξεδιαλύναμε τα τελευταία φάρμακα 
του πατέρα τους στα ράφια, σχε-
δόν αμίλητοι, μόλις τα παιδιά με το 
μωρό στα χέρια μας αποχαιρέτησαν 
και έφυγαν. Κοίταξα στο τζάμι και 
οι σταγόνες από τη βροχή σχημά-
τιζαν τώρα σχέδια αινιγματικά, 
αφήνοντας στη τζαμαρία μία ακα-
θόριστη εικόνα, παρασύροντας τη 
σκέψη σε υγρές μορφές που χάνο-
νταν αμέσως αλλά παράμεναν σαν 
μνήμη δυνατή στο μυαλό…

Από το γραφείο της Θεσσαλονίκης

> Μία βροχερή μέρα του Οκτώβρη
ήθηκαν περίπου 250 εμβολιασμοί 
τετάνου, ηπατίτιδας Β και γρίπης.

Πρόγραμμα Μέλισσα / Τους τελευταί-
ους μήνες του 2010 ξεκινήσαμε ένα 
νέο πρόγραμμα το Μέλισσα, όπου σε 
συνεργασία με το ορφανοτροφείο θη-
λέων στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης 
πραγματοποιούνται επισκέψεις μία 
φορά το μήνα από ειδική παθολόγο. 
Εκτός από την κλινική εξέταση, γίνο-
νται ενημερώσεις για θέματα υγείας, 
διαπροσωπικών σχέσεων κ.α. σε μια 
προσπάθεια να στηρίξουμε και να 
ενθαρρύνουμε τα κορίτσια που ζουν 
εκεί. Την μονάδα αυτή βέβαια πέρα 
από την γιατρό μας στελεχώνουν και 
διοικητικοί εθελοντές. 

Ενημερώσεις σε σχολεία / Το γραφείο 
επίσης, σταθερά τα τελευταία χρόνια 
από την έναρξη κιόλας της σχολικής 
περιόδου, προγραμματίζει ενημε-
ρώσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια του 
νομού Θεσσαλονίκης και κοντινών 
πόλεων, ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των 
οποίων έχει αναλάβει οδοντίατρος 
και μέλος της οργάνωσης μας που 
έχει προσεγγίσει με πολύ αγάπη 
αυτό το ενημερωτικό κομμάτι του 
εθελοντισμού γνωστοποιώντας τις 
δράσεις της οργάνωσης. 

Περίπτερα / Εξίσου σημαντική υπήρ-
ξε σε όλο αυτό το διάστημα η δράση 
και η κίνηση των περιπτέρων που 
λειτουργούν κατά την διάρκεια των 
εορτών των Χριστουγέννων και του 
Πάσχα με εποχιακά είδη. Με την πο-
λύτιμη βοήθεια των εθελοντών μας 
λοιπόν, η λειτουργία των περιπτέρων 
αυτών γνωρίζει τη μεγάλη ανταπό-
κριση του κόσμου και συγκεντρώνο-
νται έτσι χρηματικά ποσά από δωρε-
ές και πωλήσεις που ανακουφίζουν 
έστω και παροδικά τις ανάγκες του 
πολυϊατρείου μας, σε φάρμακα και 
εμβόλια. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται 
και η προβολή της οργάνωσης με την 
διάθεση ενημερωτικού υλικού.

Εκδηλώσεις / Ιδιαίτερης και ξεχω-
ριστής σημασίας ήταν και οι εκδη-
λώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 
όλο αυτό το διάστημα. Κι αυτό γιατί 
αποτέλεσαν όχι μόνο ένα τρόπο να 
ενισχυθούν οικονομικά οι σκοποί 
μας αλλά κυρίως γιατί λειτούργησαν 
ως ένας τρόπος προβολής μας, συ-
ντελώντας σημαντικά σε μια ευρύτε-
ρη σύσφιξη των σχέσεων των μελών. 
Αρκετές λοιπόν εκδηλώσεις πλαισί-
ωσαν την δράση μας σε αυτά τα δύο 
χρόνια: όπως εκθέσεις φωτογραφίας 
που πραγματοποιήθηκαν από φω-
τογράφο και μέλος μας, συναυλίες 
από μουσικά σχήματα που έπαιξαν 
αφιλοκερδώς για εμάς, bazaar σε 
σχολεία, συμμετοχές σε φεστιβάλ νε-

ολαίας και πολλές ακόμη. Όλα αυτά, 
το καθένα με το δικό του τρόπο δώ-
σανε μια καλλιτεχνική διάσταση στο 
ευρύτερο πνεύμα των Γιατρών του 
Κόσμου και ενίσχυσαν κατά πολύ 
την οικονομική μας κατάσταση. 

Μ.Μ.Ε. / Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε 
ακόμη, στην προβολή της οργάνω-
σης και της δράσης μας στη Θεσ-
σαλονίκη, με ειδικά αφιερώματα 
και συνεντεύξεις στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο. Κατά τη διάρκεια 
του 2010 ιδιαίτερα με παρεμβάσεις 
και ενημερώσεις για την οργάνωση 
στην κοινή γνώμη μέσω τοπικών τη-
λεοπτικών καναλιών και ραδιοφω-
νικών σταθμών. 

Αποστολές Ηγουμενίτσα / Τέλος θα 
πρέπει να γίνει ξεχωριστός λόγος 
για τα προγράμματα που ξεκίνησαν 
από το γραφείο της Θεσσαλονίκης 
και υπήρξαν από τις πλέον σημαντι-
κές δράσεις μας, όπως οι αποστολές 
που διοργανώθηκαν σε Κομοτηνή 
παλαιότερα και πιο πρόσφατα στην 
Ηγουμενίτσα. Σκοπός της τελευταίας 
αυτής αποστολής μας, ήταν η παροχή 
πρωτοβάθμιας εξέτασης και φαρμα-
κευτικής αγωγής στους πρόσφυγες 
που είχαν βρει πρόχειρα καταλύ-
ματα στο δασύλλιο δίπλα στο λιμάνι 
της πόλης. Οι επισκέψεις αυτές που 
ξεκίνησαν από το γραφείο εντάσσο-
νται πλέον σε πρόγραμμα χρηματο-
δότησης του Υπουργείου Υγείας που 
πλαισιώνεται πλέον από 2 γιατρούς, 
μια νοσηλεύτρια και μια κοινωνική 
λειτουργό, ενώ για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου προγράμματος έχει 
μεταφερθεί επιπλέον και η κινητή 
μονάδα του γραφείου της Θεσσαλο-
νίκης. Στόχος σήμερα του γραφείου 
μετά την εγκατάσταση των κινητών 
μονάδων στην Ηγουμενίτσα είναι 
να συνεχιστεί η υποστήριξή μας, με 
ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη 
πρώτης ανάγκης. 

Κλείνοντας θα θέλαμε να υπογραμ-
μίσουμε ότι πέρα από κάθε συμμε-
τοχή, πρόταση, ή δράση, προέχει να 
έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα αυτά 
δεν μπορεί παρά να έχουν κοινό πα-
ρονομαστή την αγάπη και μόνο για 
τον συνάνθρωπο. Και επειδή κα-
θημερινά ο άνθρωπος είναι εκείνος 
που κάνει τη διαφορά, σε κάθε μι-
κρό η μεγάλο τόλμημα, να τονίσου-
με ότι τίποτε από τα παραπάνω δεν 
θα ήταν εφικτό, χωρίς τους αφανείς 
ήρωες, τους ανώνυμους και επώνυ-
μους εθελοντές μας που στηρίζουν 
με μεγάλη αγάπη όλα αυτά τα χρόνια 
το γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη.n
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Σε μία εγωκεντρική ιλουστρασιόν κοινωνία του 
θεάματος, της διαφήμισης και του εφησυχασμού, 
οι ανθρωπιστικές οργανώσεις σαν τους Γιατρούς 
του Κόσμου φιλοδοξούν να καλύψουν το κενό 
που αφήνει στις συνειδήσεις, η κρίση των ιδεολο-
γιών, αποτελώντας την απάντηση στην παθητικό-
τητα των εφησυχασμένων συνειδήσεων. 

Σε μια εποχή Ηθικής αχρωματοψίας, που μόνο 
μέτρο έχει την ισχύ και την επιτυχία, που ερμη-
νεύει τα πάντα με μοναδικά κριτήρια την αποτελε-
σματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, οι Γιατροί 
του Κόσμου θέλουν να θυμίζουν και να φέρνουν 
στο προσκήνιο κάποιες άλλες κοινωνικές σταθε-
ρές. Συντροφικότητα, αλληλεγγύη, προσφορά, 
αίσθημα ευθύνης, ανθρώπινα δικαιώματα. 

Σε ένα κόσμο που μεταλλάσσεται με μεγάλη τα-
χύτητα, έρμαιο οικονομικών συγκρούσεων και 
γεωπολιτικών ανακατατάξεων, το δικαίωμα στη 
ζωή και την αξιοπρέπεια, δεν είναι πλέον ούτε 
αυτονόητο, ούτε προφανές ούτε αυταπόδεικτο.

Αυτό ακριβώς το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα 
έχουμε υποχρέωση οι Γιατροί του Κόσμου να 
υπερασπιστούμε. Γιατί τα εκατομμύρια φτωχών, 
ταπεινών και καταφρονεμένων ανθρώπων σε όλο 
τον πλανήτη δικαιούνται ίδιο ενδιαφέρον, αντί-
στοιχη φροντίδα, ισότιμη μέριμνα με τους ασθε-
νείς μας στις πρωτεύουσες του Δυτικού Κόσμου.

Αυτή είναι, στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, 
η δική μας αποστολή.

Να διασφαλίσουμε το δικαίωμα του τελευταίου 
παιδιού στη Γάζα, στο Αφγανιστάν, ή στη Σρι 
Λάνκα, σήμερα, όπως εκείνου στο Ιράκ χθες, 
όπως εκείνου στο Κονγκό αύριο, να ονειρεύεται.

Να σταθούμε αλληλέγγυοι στους μισοπνιγμέ-
νους φτωχοπρόδρομους που ξεβράζονται καθη-
μερινά στα ακρογιάλια μας.

Να βρεθούμε στο πλάι των χιλιάδων “αθλίων” 
που στη σκιά της μεγάλης οικονομικής ύφεσης 
συνωθούνται απόκληροι, απεγνωσμένοι στα 
υπόγεια των πόλεων μας. 

Να διεκδικήσουμε η φωνή των ταπεινών και κα-
ταφρονεμένων να ακουστεί δυνατή.

Γιατί ξεπερνώντας το παραδοσιακό και εν πολ-
λοίς ανώδυνο μοντέλο της “φιλάνθρωπης δρα-
στηριότητας’’ θα υπερασπιστούμε με το παρά-
δειγμα και τη δράση μας το δικαίωμα στη ζωή. 

Για όλους. 

Γιατί τολμώντας “να μην κρατάμε το στόμα μας 
κλειστό’’ και αγνοώντας απαγορεύσεις και “κα-
θωσπρεπισμούς’’ δεν θα διστάζουμε με σοβα-
ρότητα και υπευθυνότητα κάθε φορά, να συ-
γκρουστούμε με “άδικες εξουσίες’’.

Γιατί ξεπερνώντας στερεότυπα και ακίνδυνες γε-
νικολογίες “καλών προθέσεων’’ θα τολμούμε να 
αποκαλύπτουμε τα πραγματικά αίτια της ανέχει-
ας και της υπανάπτυξης.

Γιατί εν τέλει για εμάς η φτώχεια δεν είναι μια 
“αισθητική παρεκτροπή’’, η αδικία δεν αποτελεί 
μια “αναπόφευκτη κοινωνική πραγματικότητα’’ 
αλλά μια υπόθεση υπεράσπισης ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων . 

Αυτή είναι σήμερα η νέα “ατζέντα’’ των Ελλή-
νων Γιατρών του Κόσμου.

Όπως διαμορφώθηκε από τη Γενική Συνέλευσή 
μας. Και παραδόθηκε σαν εντολή στο νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε με τη ψήφο σας. 

Ανάμεσά μας, στα νέα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, δεν θα βρείτε επαΐοντες, και επαγ-
γελματίες του ανθρωπισμού. 

Τις αγωνίες μας δεν τις μοιραζόμαστε με μάνατζερ 
και “ειδικούς’’ της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Στα προγράμματά μας δεν θα συναντήσετε κο-
σμικούς ανθρωπιστές που εξαντλούν την βοή-
θεια στη λάμψη των φλας και της δημοσιότητας.

Γιατί για όλους εμάς, όπως και για εσάς τα μέλη 
και τους εθελοντές των Γιατρών, είναι μια προ-
σπάθεια “ερασιτεχνών’’, και εγώ αυτό το θεωρώ 
τον μεγαλύτερο τίτλο τιμής όλων μας. 

Και όσο η συμμετοχή στους Γιατρούς του Κό-
σμου θα αμείβεται με κούραση, ταλαιπωρία, 
σκόνη, λάσπη και ιδρώτα θα μένει κατάθεση ψυ-
χής. Και όραμα. Για μια Ελλάδα της ανθρωπιάς 
και της αλληλεγγύης.

 

Νικήτας Κανάκης
Πρόεδρος ΔΣ©
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Ζήτημα διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών

Υγεία και κλίμα: 
ένας στενός σύνδεσμος
Κυκλώνες, πλημμύρες, επιδημίες, παρεμβάσεις 
έκτακτης ανάγκης και ύστερα; Συνήθως επιστρέ-
φουμε στο αρχικό σημείο και στην ολοκληρωτική 
έλλειψη υγειονομικής φροντίδας. Μετά από τη διαπί-
στωση αυτή, οι Γιατροί του Κόσμου αποφάσισαν να 
ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης κρίσεων και 
καταστροφών. Η κατάλληλη απάντηση για να στα-
ματήσει ο φαύλος κύκλος...

T
ο κόκκινο νησί, όπως 
η αφρικανική γη, 
από την οποία έχει 
διαχωριστεί εδώ και 
εκατόν εξήντα χρόνια, 
βρίσκεται στη βασική 
τροχιά των καταιγί-

δων που σάρωναν/σαρώνουν όλα 
τα χρόνια την ανατολική του ακτή. 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι ομά-
δες μας παρενέβησαν πολλές φορές 
στην παράκτια στενή πεδιάδα που 
συνορεύει με τον Ινδικό Ωκεανό, 
προκειμένου να βοηθήσουν τα θύ-
ματα των καταστροφικών ανέμων. 
«Αυτά τα προγράμματα προσέφε-
ραν άμεση στήριξη, αλλά μετά από 
την αποχώρηση των ομάδων, κανείς 
δεν ακολούθησε τις δράσεις αυτές, 
καμία επιδημιολογική παρακολού-
θηση δεν διατηρήθηκε κυρίως εξ 
αιτίας της απουσίας των κατάλλη-
λων μέσων και του προσωπικού. 
Την επόμενη φορά, όλα έπρεπε να 
γίνουν από την αρχή», υποστηρίζει 
η Chloé, ιατρική συντονίστρια του 
προγράμματος διαχείρισης κρίσεων 
και καταστροφών. 

Μειώνοντας τις 
επιπτώσεις στην υγεία 
εξ αιτίας των φυσικών 
καταστροφών. 

Με το τέλος του κυκλώνα Gafilo και 
Indlaha, το 2004 και το 2007 αντί-
στοιχα, αυτή η δραστήρια προσέγ-
γιση επανεξετάστηκε και επαναπρο-
σανατολίστηκε το 2008 μέσω μιας 
απάντησης βασισμένης στην προε-
τοιμασία των κοινοτήτων με σκοπό 
να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από 
τις τροπικές καταιγίδες. Μετά από 
έξι παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης 
στην περιοχή Μαροεντσέστρα από το 
1990, είναι βέβαια σε αυτό το κομ-
μάτι προς το βόρειο – ανατολικό μέ-
ρος της χώρας, που τα πρώτα μέτρα 
εφαρμόστηκαν για να μειώσουν τις 

συνέπειες στην υγεία (που προκα-
λούνται) από τις φυσικές καταστρο-
φές, με την στήριξη του Dip Echo(1). 
Είναι ένας τρόπος να στηρίζουμε την 
υγεία χωρίς να παραμελούμε τους 
συντελεστές του περιβάλλοντος. Δύο 
χρόνια αργότερα, η μη κυβερνητι-
κή οργάνωση Medair ξανάρχισε τις 
δραστηριότητές των Γιατρών του Κό-
σμου, αποφασίζοντας την εφαρμογή 
του προγράμματος και στην περιοχή 
Sambava, λίγο βορειότερα. 

Μία προσπάθεια/ένα εγχεί-
ρημα με μεγάλη συμμετοχή 
Μετά από δύο ώρες σε περιοχές δυ-
σπρόσιτες και μετά από αρκετό περ-
πάτημα μέσα σε βάλτους, η ομάδα 
συναντά το χωριό Mosorokely. Εδώ 
οι χωρικοί εργάζονται σε φυτείες κα-
ρύδας, καλλιεργούν βανίλια και ρύζι 
και ζουν στο ρυθμό των εποχών. Η 
πιο επικίνδυνη εποχή είναι αυτή του 
Ιανουαρίου μέχρι και τον Μάρτιο με 
κινδύνους ανέμων και βροχών και οι 
συνέπειες είναι μερικές φορές δρα-
ματικές, εφ’ όσον κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου(2) μπορεί η σο-
δειά του ρυζιού να καταστραφεί ολο-
σχερώς πριν από τη συγκομιδή. 

Οι κάτοικοι προειδοποιούνται για 
την άφιξη των Γιατρών του Κόσμου 
με αφίσες ή με το τοπικό ραδιόφωνο 
και τους υποδέχονται με χαμόγελα 
και τραγούδια. Ύστερα όλοι συγκε-

ντρώνονται σε κύκλο απέναντι στους 
εκπροσώπους του χωριού καθισμέ-
νοι στα θρανία του σχολείου ενώ ο 
Ginot, ένας από τους παρουσιαστές 
αρχίζει να παρουσιάζει το σχέδιο: 
«Θα είστε το χωριό από το οποίο θα 
ξεκινήσει το σχέδιο δράσης και πρέ-
πει να εξετάσουμε μαζί τί σημαίνει ο 
κίνδυνος ενός κυκλώνα ή μιας πλημ-
μύρας, όσον αφορά τις μετακινήσεις 
πληθυσμών, την εκκένωση, την απο-
θήκευση τροφίμων, την πρόσβαση 
στο νερό και στην περίθαλψη, τη στέ-
γαση... και να βρούμε μαζί τις λύσεις 
για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά.»

Χρειάζεται να γίνει 
πολλή δουλειά, 
κυρίως μία χαρτογρά-
φηση των κινδύνων 
(που προκαλούνται) 
από τις πλημμύρες.

Όλοι θυμούνται το Gafilo το 2004 
και το Justine το 1982 – οι πιο πα-
λιοί – που κατέστρεψαν φυτείες και 

Αναδημοσίευση άρθρου από την 
έκδοση του περιοδικού των Γάλλων 
Γιατρών του Κόσμου
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σπίτια. Η προσοχή πρέπει να δοθεί 
στο έπακρο... Και η Frankline, και 
αυτή οργανώτρια, συμπληρώνει: 
«Το βασικό είναι η θέληση να ερ-
γαζόμαστε μαζί, σας αφήνουμε λοι-
πόν το χρόνο να το σκεφτείτε». Την 
επομένη το πρωί, αρχηγοί και μέλη 
των οργανώσεων του χωριού συμ-
φωνούν ομόφωνα και εκλέγεται μία 
επιτροπή από επτά αντιπροσώπους 
της κοινότητας. «Μένει όμως να γί-
νει πολλή δουλειά, κυρίως μία χαρ-
τογράφηση των κινδύνων από τις 
πλημμύρες και μία αξιολόγηση της 
κατάστασης», επιμένει η Frankline. 

Η υγεία της κοινότητας 
σε διαφάνεια
Η ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων 
στο ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων και 
καταστροφών καθώς και η προετοιμα-

σία για τις καταστροφές με τη βελτίωση 
των καταφυγίων, με την πρόσβαση στο 
νερό ή ακόμα με το σύστημα κινδύνου 
και βοήθειας, δεν συνθέτουν παρά ένα 
μέρος της δουλειάς. 

157 εθελοντές έχουν εκπαιδευτεί 
στην παροχή βοήθειας σε συνεργασία 
με τον Ερυθρό Σταυρό της Μαδαγα-
σκάρης. Είναι πια έτοιμοι για να βοη-
θήσουν τον πληθυσμό στις συνοικίες 
των τεσσάρων κοινοτήτων. Παράλλη-
λα και σε συνεργασία με τις υγειονο-
μικές αρχές της χώρας, η οργάνωση 
έρχεται δύο φορές το μήνα στις ιατρι-
κές συναντήσεις των έξι κέντρων υγεί-
ας. Σήμερα το πρωί ο Χαβιέ, γιατρός 
από τη Μαδαγασκάρη, στην ομάδα 
των Γιατρών του Κόσμου, έρχεται 
να δώσει ορισμένες συμβουλές στον 
Justin, ιατρικό βοηθό στο χωριό 
Analamaho. «Διαπιστώνω εάν γίνο-
νται σεβαστοί οι κανόνες υγιεινής, αν 

το ιατρικό ιστορικό των ασθενών ενη-
μερώνεται και διατηρείται σωστά και 
αν η κακή διατροφή παρακολουθεί-
ται.» Σε περίπτωση κυκλώνα, αυτά τα 
στοιχεία διευκολύνουν τη λήψη μέ-
τρων επείγουσας ανάγκης, Όμως, μία 
ανθρωπολογική μελέτη έδειξε ότι τα 
κέντρα υγείας δεν τα επισκέπτονταν 
συχνά εξ αιτίας της έλλειψης μέσων 
και κυρίως γιατί ήταν η περίοδος που 
η σοδειά του ρυζιού στις αποθήκες 
είχε εξαντληθεί. 

Φυσικά, οι αγροτικές κοινότητες συ-
νεχίζουν να φροντίζουν τους ασθε-
νείς τους και αυτό είναι κάτι που 
αναγνωρίζει η Geneviève, έγκυος 
δύο μηνών: «Θα καλέσω μαμή επει-

δή κατοικώ πάρα πολύ μακριά από 
το κέντρο υγείας». Το να εκπαιδεύ-
σεις αυτούς τους παραδοσιακούς 
γιατρούς είναι πλέον μία πραγματι-
κότητα. Το ζήτημα της διαχείρισης 
κρίσεων και καταστροφών δημιουρ-
γήθηκε από τη δυνατή αλληλεπί-
δραση μεταξύ έκτακτης ανάγκης και 
ανάπτυξης και αποτέλεσε την πιο κα-
τάλληλη λύση μετά την εμπειρία που 
αποκτήθηκε στη Μαδαγασκάρη. Ο 
πολλαπλασιασμός του συστήματος 
κρίσεων και καταστροφών και σε 
άλλες χώρες, όπως η Βιρμανία ή η 
Ινδονησία, που εκτίθενται σε φυσι-
κές καταστροφές, δεν αποτελεί πλέ-
ον πρόκληση. HELENE VALLS         n

3

4

5

6

1&3. Μετά το Μπαγκλαντές και την Ινδία, η Μαδαγασκάρη είναι η Τρίτη χώρα που πλήττεται 
περισσότερο από τις φυσικές καταστροφές. Ο σκοπός των Γιατρών του Κόσμου είναι να μει-
ώσει την αδυναμία των πληθυσμών που ζουν στην περίμετρο των περιοχών που πλήττονται 
από τις πλημμύρες και να τους βοηθήσουν να διατηρήσουν την πρόσβαση στο νερό. 

2. Η δυνατότητα εποπτείας/ παρακολούθησης που διαθέτουν τα κέντρα υγείας επιτρέπει τη 
διασφάλιση της αναγκαίας επιδημιολογικής προσοχής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

4. Προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος πρόληψης των κινδύνων είναι 
βέβαια η ένταξη των κατοίκων και η αρμονική συνεργασία μαζί τους. 

5. Η υποστήριξη των υπηρεσιών υγείας έβγαλε στο φως τις αδυναμίες τους και έδειξε 
την μεγάλη ανάγκη των παραδοσιακών γιατρών στην παροχή φροντίδας. 

6. Κατά την περίοδο των κυκλώνων , η σοδειά του ρυζιού μπορεί να καταστραφεί βάζο-
ντας σε κίνδυνο μία ήδη εύθραυστη ισορροπία.

Υποσημειώσεις 
1  Υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , με βασική αρμοδιότητα 
την αντιμετώπιση καταστροφών. 

2  Είναι η περίοδος που χωρίζει το τέλος της κατανάλωσης της σοδειάς του ρυζιού από το 
προηγούμενο έτος και η εξάντληση των αποθεμάτων της επόμενης σοδειάς.
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Κάποιοι πήραν τα βουνά… 
και άλλοι τα βαγόνια

Η ιδέα ότι βοηθάς κάποιον «ξένο» 
δίχως να περιμένεις κάποιο αντάλ-
λαγμα είναι μύθος, γιατί πολύ 
απλά όχι μόνο κερδίζεις τον σεβα-
σμό και την αγάπη των ανθρώπων 
αυτών αλλά κυρίως κερδίζεις το 
εαυτό σου… έναν εαυτό που έχεις 

Γιώργος 
Αλεξανδράτος  
Συντονιστής αποστολής ΓτΚ 
σε Πάτρα/Ηγουμενίτσα
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χάσει προ πολλού. Και αν βλέπεις 
τις ψυχές που μένουν στα εγκατα-
λελειμμένα βαγόνια του ΟΣΕ στον 
Άγιο Αντρέα της Πάτρας ή στους 
βουνίσιους πρόχειρους καταυλι-
σμούς που «επιβλέπουν» από ψηλά 
την πόλη της Ηγουμενίτσας και πι-
στεύεις ότι κάτι πρέπει να γίνει για 
τους ανθρώπους αυτούς, τότε είναι 
καιρός να στηρίξεις τις προσπάθειες 
των Γιατρών του Κόσμου.

Οι Γιατροί του Κόσμου σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο 
πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων 
επειγόντων μέτρων του Ευρωπα-
ϊκού Ταμείου Προσφύγων για το 
έτος 2010, ξεκίνησαν από τις αρχές 
Απριλίου να προσφέρουν ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη σε άτομα 
τα οποία χρήζουν διεθνή προστασία 

Όπου και αν βρεθείς, όπου και αν σταθείς υπάρχουν 
δύο ειδών συζητήσεων, εκείνη για την οικονομία και 
εκείνη που αφορά για το καθεστώς των μεταναστών. 
Κάποιος θα έλεγε ότι για την οικονομία, δυστυχώς το 
μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συζητάμε, στο 
ζήτημα όμως των μεταναστών μπορούμε όλοι μας και 
κάθε ένας ξεχωριστά να διαπρέψει βοηθώντας τον συ-
νάνθρωπό του ανεξάρτητου εθνικότητας, θρησκείας ή 
πολιτικών πεποιθήσεων. 

στην πόλη της Πάτρας και της Ηγου-
μενίτσας. Πρωταρχικός στόχος του 
προγράμματος είναι η ενίσχυση της 
πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης 
μεταναστών και αιτούντων ασύλου, 
η ενημέρωση τους για τα δικαιώματά 
τους με βάση την ελληνική νομοθε-
σία και η υποστήριξη για την άσκηση 
των δικαιωμάτων αυτών διαμέσου 
συνεργασίας με τη ΜΚΟ ΑΙΤΗΜΑ. 
Η ιατρική περίθαλψη της προανα-
φερθείσας ομάδας στόχου θα πραγ-
ματοποιηθεί με την χρήση κινητών 
ιατρικών μονάδων και θα διαρκέσει 
έως το τέλος Ιουλίου 2011. 

Στις πόλεις της Πάτρας και της 
Ηγουμενίτσας – πύλες εξόδου προς 
τη Δυτική Ευρώπη - συνωστίζεται 
πληθυσμός ο οποίος έχει άμεση 
ανάγκη από ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Οι Γιατροί του Κόσμου 
θα συνεχίσουν να προσφέρουν βοή-
θεια σε εκείνους που τη χρειάζονται 
και καλούν όσους μπορούν, να συν-
δράμουν με κάθε τρόπο ειδικά στις 
εν λόγω πόλεις, να ξεπεράσουν τους 
φόβους τους για να γίνουν μέρος της 
λύσης ενός προβλήματος που από 
μόνο του δεν μπορεί να λυθεί.     n
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Ζερού Ζερού,

Νικήτας Κανάκης 
Πρόεδρος των ΓτΚ
Αναδημοσίευση από το blog “στην 
απέναντι όχθη”

Έ
να ξέφρενο ανθρωπο-
κυνηγητό έχει ξεσπάσει 
στην ειρηνική Τανζανία. 
Κυνηγοί κεφαλών δολο-
φονούν και ακρωτηριά-
ζουν Αλμπίνο για να πά-

ρουν τα μέλη τους. Σύμφωνα με την 
παρανοϊκή δεισιδαιμονία που καλλι-
εργήθηκε από τους 161.000 μάγους 
της Τανζανίας, τα μέλη του σώματος 
όσων γεννήθηκαν χωρίς μελανίνη 
στο δέρμα, φέρνουν καλοτυχία και 
πλούτο. Ένα εμπόριο φρίκης ανθρώ-
πινων μελών έχει στηθεί και εξαπλώ-
νεται σα φωτιά και στις γειτονικές 
χώρες. Οι Αλμπίνο σφαγιάζονται σα 
ζώα. Είναι οι Zeru Zeru, ο Κανένας, 
τα Φαντάσματα. Από τον Μάιο του 
2007 ένα ξέφρενο ανθρωποκυνηγητό 
έχει συγκλονίσει την ειρηνική, κατά 
τα άλλα, Τανζανία. Ξεκίνησε στη 
γη της Σουκούμα, στην περιοχή της 
Λίμνης Βικτωρία, Κανείς δεν ξέρει 
πώς ακριβώς άρχισε το κακό. Ποιος 
μάγος-γιατρός σκέφτηκε πρώτος να 
ζητήσει από τον πλούσιο πελάτη του 
ένα πόδι ή ένα χέρι αλμπίνου, ώστε 
να του φτιάξει το δικό του «μαγικό 
φίλτρο». Στον βωμό αυτής της δοξα-
σίας, όμως, περισσότεροι από 40 αλ-
μπίνοι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά, 
έχουν σφαγιαστεί στην Τανζανία. 
«Εκσυγχρονίζοντας» την προκατά-
ληψη που ήθελε τους ανθρώπους να 
φοβούνται τους αλμπίνο λόγω της 
διαφορετικότητάς τους, άρχισαν να 
διαδίδουν ότι φέρνουν καλή τύχη. 

Νεκροί. «Οι άνθρωποι ψάχνουν 
τους αλμπίνο, πηγαίνουν στους μά-
γους-γιατρούς, αυτοί τους λένε ότι θα 
γίνουν πλούσιοι εάν έχουν ένα μέλος 
του σώματος κάποιου αλμπίνο. Ένας 
στους 4.000 κατοίκους της Τανζανίας 
είναι αλμπίνο. Επίσημη καταγραφή 
δεν υπάρχει. Οι αλμπίνο είναι γνω-
στοί και ως Ζερού Ζερού, το Φάντα-
σμα, ο Κανένας. Λέξη απαγορευμένη. 
Άνθρωποι χωρίς μελανίνη, γενετική 
ανωμαλία, που κληρονομείται από 
γενιά σε γενιά. Κατάλευκοι με άσπρα 
μαλλιά και κόκκινα μάτια, οι αλμπί-
νο της Αφρικής ξεχωρίζουν. Με πε-
ριορισμένη όραση και απειλούμενοι 
από τον καρκίνο του δέρματος, γνω-
ρίζουν από μικροί την διαφορετικό-
τητα τους. Οι συμμαθητές τους, τους 
αγγίζουν για να δουν αν… ξεβάφουν. 
Καταραμένοι από την γέννα, αφού 
κατά την παράδοση είναι παιδιά μοι-
χείας OΚέβιν είναι επτά χρόνων, 
ένα απόλυτα φυσιολογικό παιδί, αν 
εξαιρέσει κανείς το λευκό δέρμα και 
τα διάφανα μάτια του. Δεν ζει όμως 
πια μαζί με την οικογένειά του στο 
σπίτι τους στο Μουάνζα, στις όχθες 
της λίμνης Βικτόρια, δεν πηγαίνει στο 
σχολείο της περιοχής όπως τα άλλα 
παιδιά. Έχει σταλεί οικότροφος σε 
ένα ειδικό σχολείο περίπου τριάντα 
χιλιόμετρα μακριά: ένα καταφύγιο, 
που φιλοξενεί ήδη καμιά εκατοστή 
μικρούς αλμπίνους. «Μια μέρα πή-
γαινε στο σχολείο», εξηγεί ο πατέρας 
του Ματέλα Μαρουά, «όταν τρεις άν-
δρες άρχισαν να φωνάζουν: “Λεφτά! 
Λεφτά!”. Προσπάθησαν να τον απα-
γάγουν. Μόλις που πρόφθασα». Ένα 
παιδί λευκό, γεννημένο από γονιούς 
μαύρους, είναι φαινόμενο αλλόκοτο: 
στην Αφρική, την ήπειρο με τη μεγα-
λύτερη συχνότητα αλφισμού στον κό-
σμο, οι αλμπίνοι εθεωρείτο ανέκαθεν 
ότι διέθεταν υπερφυσικές δυνάμεις. 
Ανάλογα με τις δεισιδαιμονίες, έφερ-
ναν άλλοτε τύχη άλλοτε κακοτυχία. 
Τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο, 
φέρνουν κυρίως «λεφτά!». «Εδώ, 
η μόνη ελπίδα πλουτισμού έγκειται 

στο εμπόριο ψαριών ή στην αναζήτη-
ση διαμαντιών», λέει στην απεσταλ-
μένη τής «Liberation» ο Αλφρέντ 
Καπόλε, πρόεδρος του Τανζανικού 
Συλλόγου Αλμπίνων της Μουάνζα, 
μιας περιοχής φτωχής, με ένα από τα 
χαμηλότερα ποσοστά αλφαβητισμού 
της Τανζανίας. «Οι επιχειρηματίες 
πάνε να δουν έναν γιατρό-μάγο, ο 
οποίος τους ζητεί να φέρουν μέλη 
αλμπινών ώστε να τους φτιάξει φίλ-
τρο. Αρκεί να προσλάβουν εκτελε-
στές, που θα τους προσκομίσουν ένα 
χέρι, ένα πόδι ή μαλλιά έναντι χιλιά-
δων δολαρίων». Ο ίδιος ο Καπόλε 
ομολογεί πως ζει σε μόνιμο τρόμο: 
«Είναι σαν να είσαι ξαπλωμένος σε 
ένα κρεβάτι νοσοκομείου, περι τρι-
γυρισμένος από ετοιμοθάνατους, 
ξέροντας πως θα είσαι ο επόμενος». 
Με τα πολλά, και ανησυχώντας κυρί-
ως για τις επιπτώσεις που μπορεί να 
έχουν όλα αυτά σε μια χώρα η οποία 
εξαρτάται κατά 40% από την εξωτερι-
κή βοήθεια, η κυβέρνηση της Τανζα-
νίας αποφάσισε να πάρει μέτρα. Το 
2008, μία αλμπίνα βουλευτής, η Σα-
ϊμάα Κουεγκίρ, επιφορτίστηκε από 
τον Τανζανό πρόεδρο με την αποστο-
λή μιας εκστρατείας ευαισθητοποίη-
σης, καθώς και με την προεδρία μιας 
επιτροπής έρευνας. Όμως οι μάγοι-
γιατροί έχουν πολλά χρήματα και με-
γάλη δύναμη. Τους είναι εύκολο να 
δωροδοκήσουν τους αστυνομικούς 
και επίσης οι καταγγελίες θέλουν 
αυτό το φρικιαστικό εμπόριο να έχει 
απλώσει τα πλοκάμια του μέχρι και 
τα ανώτατα οικονομικά και πολιτικά 
κλιμάκια του τόπου. Συχνά μάλιστα, 
«οι ίδιοι οι γείτονες και οι συγγενείς 
δίνουν την πληροφορία για κάποιον 
αλμπίνο, έναντι αμοιβής». Όπως 
εκτιμά ένας δικηγόρος της Μουάνζα, 
«πρακτικά όλοι οι πολιτικοί συμβου-
λεύονται μάγους πριν από μια προ-
εκλογική εκστρατεία, κάποιοι από 
αυτούς σίγουρα είναι μπλεγμένοι». 
Στην Τανζανία, στο Μπουρούντι, 
στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 
οι αλμπίνοι ζούσαν ανέκαθεν δα-

κτυλοδεικτούμενοι, στο περιθώριο. 
«Δεν μας θεωρούν ανθρώπινα πλά-
σματα», λέει η Αντζελίνα Τσούμα, 
ταμίας του Συλλόγου των Αλμπίνων. 
«Και επιπλέον, τώρα, θέλουν να μας 
σκοτώσουν σαν ζώα». «Φέρε μου 
μέλη από το σώμα αλμπίνο και θα γί-
νεις πλούσιος», προστάζει ο μάγος-
γιατρός στους πελάτες -ασθενείς του 
και εκείνοι τον πιστεύουν. Θα μπουν 
μέσα στα σπίτια των αλμπίνο νύχτα, 
και με μια μασέτα, το κοινό αγροτι-
κό εργαλείο, θα κόψουν τα χέρια, τα 
πόδια, τη γλώσσα, ή και το κεφάλι 
τους, ενώ εκείνοι είναι ακόμη ζω-
ντανοί. «Εισέβαλαν κρατώντας έναν 
αναμμένο πυρσό. Η Βομυλία τον 
ρώτησε “ποιοι είστε”. “Θα μας γνω-
ρίσεις σύντομα”, απάντησαν. Όταν 
προσπάθησα να κλείσω την πόρτα, 
ένας από αυτούς με συνέθλιψε πάνω 
στον τοίχο με την πόρτα. Ο άλλος 
έκοψε τον λαιμό της Βομυλίας με μια 
μασέτα. Έπεσε κάτω και μετά άρχισε 
να της κόβει το δεξί πόδι.». Η Τζέμε, 
από φτωχή αγροτική οικογένεια, είδε 
την 17χρονη κόρη της να κατακρε-
ουργείται μπροστά στα μάτια της. n

το Φάντασμα
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Τώρα είναι η ώρα για τη μεταμόρφωση του πλανήτη, πρακτικά και αποτελεσματικά.
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όπου υπάρχουν άνθρωποι
Οι Γιατροί του Κόσμου/Medecins du Monde, είναι μία διεθνής, ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυ-
βερνητική Οργάνωση. ∆ραστηριοποιείται τηρώντας αυστηρά την επιχειρησιακή της ανεξαρτησία, με 
μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες των πληθυσμών και τις δυνατότητες των ομάδων της να προσφέ-
ρουν βοήθεια σε μεγάλες αλλά και σιωπηρές κρίσεις του πλανήτη μας. Στην Ελλάδα, οι Γιατροί 
του Κόσμου ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν ένα από τα 16 τμήματα του διεθνούς δικτύου της 
οργάνωσης. Στο διάστημα αυτό, εθελοντές μας δραστηριοποιήθηκαν σε δεκάδες επείγουσες ιατρι-
κές αποστολές σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και στην Ελλάδα. 

Áêüìá êáé ç ðéï ìéêñÞ äùñåÜ, åßíáé ðïëýôéìç για íá óõíå÷ßóïõìå ôçí ðñïóöïñÜ áíèñùðéóôéêÞò 
âüçèåéáò êáé éáôñéêÞò öñïíôßäáò óå üóïõò ôçí Ý÷ïõí áíÜãêç, óôçí ÅëëÜäá êáé óôïí õðüëïéðï êüóìï.
Ãéá íá ìåôáôñÝøïõìå óå ðñáãìáôéêÞ âïÞèåéá ôç äéêÞ óáò ðñÜîç áëëçëåããýçò.

Óêåöôåßôå ðùò:
• Ìå 10 åõñþ ðáñÝ÷ïõìå èåñáðåßá óå 10 áóèåíåßò ìå åëïíïóßá
• Ìå 20 åõñþ åìâïëéÜæïõìå Ýíá ðáéäß êáôÜ ôçò çðáôßôéäáò
• Ìå 50 åõñþ åîáóöáëßæïõìå ôá öÜñìáêá åíüò Ýôïõò ãéá 20 Üôïìá

Επείγουσα έκκληση: Το τελευταίο διάστηµα τα πολυϊ-
ατρεία των Γιατρών του Κόσµου στην Ελλάδα δέχονται 
ένα δραµατικά αυξανόµενο αριθµό ασθενών. Χιλιάδες 
άποροι άνθρωποι (µετανάστες αλλά και Έλληνες πολί-
τες) συνωθούνται για δωρεάν πρωτοβάθµια ιατρική 
φροντίδα, µε αποτέλεσµα τα δωρεάν φάρµακα να εξα-
ντλούνται. Κάνουµε έκκληση για µία ακόµα φορά, στην 
ευαισθησία των Ελλήνων πολιτών για απολύτως ανα-
γκαίο φαρµακευτικό υλικό.
Πιο συγκεκριµένα, χρειαζόµαστε ΑΜΕΣΑ: Αντιβιοτι-
κά, Αντιπυρετικά, Αντιβηχικά δισκία, Αντιδιαβητικά δισκία, 
Φάρµακα για το στοµάχι, Δερµατολογικές αλοιφές


