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Ανθρώπινα
«σκουπίδια»
Οι περιπλανώμενοι άστεγοι μας θυμίζουν πως 
υπάρχει και μια άλλη Αθήνα. Μια πόλη περιθω-
ρίου, απομόνωσης, μόνιμης ανέχειας και σκλη-
ρής επιβίωσης

Γράφει ο Νικήτας Κανάκης 
Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου

Όσο η οικονομική κρίση θα εξαπλώνεται και η κοι-
νωνική κρίση θα βαθαίνει, τόσο θα εμφανίζονται 
ως τραγικές ειδήσεις στο προσκήνιο τα «ανθρώπι-
να σκουπίδια» που με τόση επιμέλεια και υποκρι-
σία είχαμε κρύψει όλα τα προηγούμενα χρόνια κά-
τω από το χαλί μιας υποτιθέμενης -και επίπλαστης, 
όπως αποδείχτηκε- ευημερίας.

Ο τραγικός δε θάνατος, την προηγούμενη εβδομάδα, 
του άστεγου από το κρύο που τόσο σόκαρε, επανέ-
φερε βίαια στο προσκήνιο το πρόβλημα της ακραίας 
φτωχοποίησης και πλέον εξαθλίωσης των πιο ευάλω-
των στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό που κά-
ποτε φάνταζε μακρινή εξωτική εικόνα σε κάποια δελ-
τία ειδήσεων δεν είναι πια πιο μακριά από τις γειτονιές 
της Αθήνας. Οι περιπλανώμενοι άστεγοι μας θυμίζουν 
ότι υπάρχει και μια άλλη Αθήνα. Μια πόλη περιθωρίου, 
απομόνωσης, μόνιμης ανέχειας, σκληρής επιβίωσης.

Απελπισμένοι, κυνηγημένοι και πεινασμένοι, ρακένδυ-
τοι πτωχοπρόδρομοι, που το ελληνικό τους όνειρο συ-
μπυκνώνεται σε ένα κομμάτι ψωμί, ανέτρεψαν την εξω-
ραϊσμένη για όλους μας εικόνα μιας χώρας με κοινωνική 
συνοχή και χωρίς περιθώριο, και μας υποχρέωσαν να 
ανακαλύψουμε το δικό μας, ως τότε καλά κρυμμένο μυ-
στικό, τους δικούς μας φτωχούς και περιφρονημένους.

Ανάμεσά τους, δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι στην 
Ελλάδα πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται 
απόλυτα αβοήθητοι και εξαθλιωμένοι, παρίες μιας 
κοινωνίας που πλέον δεν τους χρειάζεται για τα φθηνά 
μαύρα μεροκάματα, που άλλωστε δεν υπάρχουν πια.

Τα στοιχεία από τα πολυϊατρεία των Γιατρών του Κό-
σμου είναι χαρακτηριστικά. Σχεδόν 30.000 άνθρωποι 
κατατρεγμένοι και φοβισμένοι, ανάμεσά τους 8.000 
πεινασμένα παιδιά, αναζήτησαν αυτό που θα έπρεπε 
για μια ευρωπαϊκή κοινωνία του 21ου αιώνα να είναι 
αυτονόητο: το δικαίωμα στη στοιχειώδη περίθαλψη 
και την αξιοπρεπή διαβίωση.

Με εισοδήματα μικρότερα των 300 ευρώ τον μήνα, 
χωρίς σταθερή στέγη, χωρίς καμία πρόσβαση ακόμα 
και στις πιο βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, αποτελούν 
εκτός των άλλων βορά στα πιο ξενοφοβικά μισαλλόδο-
ξα ένστικτα, εύκολο στόχο για όσους παριστάνουν πως 
δεν καταλαβαίνουν τις πραγματικές αιτίες της φτωχο-
ποίησης της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και άφθονη 
ανεπεξέργαστη πρώτη ύλη στρατολόγησης στις συμ-
μορίες που γεννιούνται στους δρόμους της Αθήνας.

Μια κοινωνία σε κρίση δεν χρειάζεται υποψήφιους 

σκλάβους, δεν αντέχει περισσότερους εξαθλιωμένους 
και κοινωνικά απόβλητους.

Σήμερα που βρισκόμαστε στο μέσο μιας πρωτόγνωρης 
για τα δεδομένα της χώρας ανθρωπιστικής πλέον κρί-
σης, και πριν αυτή οδηγήσει σε κοινωνική ερημοποίη-
ση, πρέπει να προχωρήσουμε ΤΩΡΑ, έστω και στο παρά 
πέντε της κρίσης, σε άμεσα πρακτικά και απλά μέτρα 
που θα διαμορφώνουν ένα ελάχιστο δίχτυ επιβίωσης 
για όσους βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο.

Σε συνεργασία αυτοδιοικήσεων και ανθρωπιστικών 
οργανώσεων της Εκκλησίας, με τη αρωγή και την εγ-
γύηση της Πολιτείας. Με τη συνδρομή της κοινωνίας, 
που ήδη αφυπνίζεται, αγωνιά και προστρέχει.

Λαϊκά υπνωτήρια, συσσίτια, τράπεζες τροφίμων και 
ρούχων, δημόσια λουτρά, κοινωνικά ιατρεία, πρέπει να 
αναπτυχθούν παντού. Αμεσα. Χωρίς γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις και αργόστροφους σχεδιασμούς. Χωρίς με-
γάλα λόγια, κηρύγματα και ατελείωτες διαβουλεύσεις.

Σήμερα αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη όλων όσοι με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο συμμετέχουμε στον αγώνα κατά 
της φτώχειας. Και η μεγάλη πρόκληση. Για όσους εκφρά-
ζουμε δημόσιο λόγο για την κοινωνική αλληλεγγύη. Να 
συνεργαστούμε και να είμαστε άμεσα αποτελεσματι-
κοί. Άλλωστε, εντέλει από αυτό και όχι από τα κηρύγ-
ματά μας για τη φτώχεια θα κριθούμε. Ολοι μας.

Σχεδόν 30.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8.000 πεινα-
σμένα παιδιά, αναζήτησαν στους Γιατρούς του Κό-
σμου το δικαίωμα στη στοιχειώδη περίθαλψη και αξι-
οπρεπή διαβίωση.  
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Ο Δεκέμβριος του 2011 ήταν τόσο δυναμικός για την 
Οργάνωση, όσο και η χρονιά που έφυγε, με συνεχείς 
δράσεις και δημιουργικές συνεργασίες. Το διήμερο 
1-2 Δεκεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονάδα 
«Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη σε σχολεία στο 
Ξυλόκαστρο και στο Δερβένι του νομού Κορινθίας, 
όπου έγινε οδοντιατρικός έλεγχος και ενημέρωση για 
τη στοματική υγιεινή σε 232 παιδιά.

Στις 2 Δεκεμβρίου η κινητή μονάδα «Ρομά» επι-
σκέφθηκε το 7ο Δημοτικό σχολείο «Νέα Ζωή» στον 
Ασπρόπυργο Αττικής και προχώρησε σε εμβολιασμό 
και παιδιατρική εξέταση 35 παιδιών.

Την επόμενη ημέρα, στις 3 Δεκεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκε Ιατρικό σεμινάριο στα γραφεία της Οργά-
νωσης, όπου πήραν μέρος φοιτητές της ιατρικής και 
εθελοντές της Οργάνωσης, με ομιλητές τους γιατρούς 
του πολυιατρείου των ΓτΚ. 

Το πενθήμερο 5-9 Δεκεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική 
κινητή μονάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη σε 
σχολεία στην Πρέβεζα, όπου και έγινε οδοντιατρικός 
έλεγχος και ενημέρωση για την στοματική υγιεινή σε 
485 παιδιά.

Στις 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η απονομή 
βραβείων του φωτογραφικού διαγωνισμού «Πάμε Πα-
ραλία» στην Αιόλου & Κολοκοτρώνη, στην Αθήνα. Επί-
σης, η Φωτογραφική ομάδα του METAPolis δημιούρ-
γησε ένα φωτογραφικό event (Συμμετέχω - Ξεκολλώ 
μια φωτογραφία από τον τοίχο | Με Δυο Ευρώ - Αγο-
ράζω ένα εμβόλιο) με σκοπό τη συλλογή χρημάτων 
για την αγορά εμβολίων τα οποία θα διατεθούν στην 
Αποστολή των Γιατρών του Κόσμου στην Ουγκάντα.

Στις 12 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε από κοινού, από 
το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Παί-
δων ΜΗΤΕΡΑ και τους Γιατρούς του Κόσμου, η έναρξη 
εκτεταμένου προγράμματος δωρεάν εμβολιασμού 
για τα παιδιά που εξυπηρετούνται στο Πολυϊατρείο 
των Γιατρών του Κόσμου στο Πέραμα. Οι εκπρόσωποι 
του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, συνοδεία ασθενοφόρου του νο-
σοκομείου, παρέδωσαν τα εμβόλια, παρουσία του Δη-
μάρχου Περάματος κ. Παντελή Ζουμπούλη, εκπροσώ-
πων των Γιατρών του Κόσμου και συνεργαζόμενων με 
την Οργάνωση παιδιάτρων της ευρύτερης περιοχής.

Το διήμερο 13-14 Δεκεμβρίου η παιδο-οδοντιατρική 
κινητή μονάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη σε 
σχολεία της Ναυπάκτου, όπου έγινε οδοντιατρικός 
έλεγχος και ενημέρωση για τη στοματική υγιεινή σε 
202 παιδιά.

Στις 19 Δεκεμβρίου η κινητή μονάδα «Ρομά» επι-
σκέφθηκε το 7ο Δημοτικό σχολείο «Νέα Ζωή» στον 
Ασπρόπυργο Αττικής και προχώρησε σε εμβολιασμό 
και παιδιατρική εξέταση 51 παιδιών.

Την επόμενη ημέρα, στις 20 Δεκεμβρίου οι Γιατροί 
του Κόσμου σε συνεργασία με τους atenistas διοργά-
νωσαν και φέτος τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή τους για 
τα παιδιά που βιώνουν την οικονομική κρίση. Δημι-
ουργήθηκε το πιο όμορφο δέντρο από 25.000 κουτιά 
γάλα για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, καθώς επίσης 
συγκεντρώθηκαν και αρκετοί τόνοι από τρόφιμα.

Η ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης ιδιαίτερα των ασθενέστε-
ρων οικονομικών στρωμάτων στην Ελ-
λάδα και η συμβολή του έργου των Για-
τρών του Κόσμου στην αντιμετώπιση 
των αναγκών ιατρικής και φαρμακευ-
τικής περίθαλψης των συμπολιτών μας 
αποτελεί μέρος της ξένης ειδησεογρα-
φίας που αφορά τη χώρα μας.
Μεταξύ άλλων, γίνονται αναφορές στην πρωτοφανή 
φτώχεια που για πρώτη φορά στη ζωή του βιώνει ένα 
σημαντικό ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας και στις 
σοβαρότατες επιπτώσεις που επιφέρει η περικοπή δα-
πανών στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Η εφημερίδα “The Guardian” σε εκτενές της άρθρο με 
τίτλο «Η Ελλάδα σε κρίση. Το δημόσιο σύστημα υγείας 
βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής» αναφέρεται 
στο Πολυιατρείο των ΓτΚ στο Πέραμα και καταγράφει 
τη ζοφερή μαρτυρία ενός ασθενούς, ο οποίος «είχε 
ασφάλιση όταν ήταν νεώτερος, αλλά τώρα πλέον δεν 
διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να έχει 
πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας». Ιδιαίτερη 
αίσθηση προκαλεί η δήλωση ενός εθελοντή γιατρού 
του Πολυιατρείου Περάματος «όταν ήρθα εδώ δεν 
περίμενα να εξετάζω Έλληνες Δεν είχα ιδέα ότι τόσο 
πολλοί Έλληνες είχαν αυτά τα προβλήματα. Πίστευα 
ότι θα δούλευα με παράνομους μετανάστες».

http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/05/
greece-healthcare-brink-catastrophe

Δράσεις
Τα διεθνή μέσα 
για την κρίση στην Ελλά-
δα και το έργο των ΓτΚ
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ΑΘΗΝΑ

Το Περίπτερο των Γιατρών του Κόσμου λειτούργησε 
από τις 13 Δεκεμβρίου 2011 έως τις 5 Ιανουαρίου 
2012, απέναντι από την πλ. Κοραή, στην στάση μετρό 
Πανεπιστήμιο, όπου εθελοντές της Οργάνωσης ενη-
μέρωναν το κοινό σχετικά με τα προγράμματα και τις 
δράσεις των ΓτΚ .

Στις 17 Ιανουαρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μο-
νάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο ειδικό 
Γυμνάσιο & Λύκειο του Ιλίου όπου έγινε οδοντιατρι-
κός έλεγχος και ενημέρωση για τη στοματική υγιεινή 
σε 42 παιδιά.

Στις 18 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία και 
ενημέρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές 
του Α Εξαθέσιου Σχολείου Μαρασλείου από εθελό-
ντρια της οργάνωσης.

Στις 20 Ιανουαρίου η κινητή μονάδα «Ρομά» επι-
σκέφθηκε το 7ο Δημοτικό σχολείο «Νέα Ζωή» στον 
Ασπρόπυργο Αττικής και προχώρησε σε εμβολιασμό 
και παιδιατρική εξέταση 22 παιδιών.

Στις 23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία και 
ενημέρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές 
του Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Άγιος Ιωσήφ στη 
Πεύκη από την κοινωνική λειτουργό της οργάνωσης, 
Νάνσυ Ρετινιώτη.

Στις 24 Ιανουαρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μο-
νάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο 94ο Νη-
πιαγωγείο Αθηνών όπου έγινε οδοντιατρικός έλεγχος 
και ενημέρωση για τη στοματική υγιεινή σε 36 παιδιά.

Στις 25 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία και 
ενημέρωση για τις δράσεις των ΓτΚ, στους μαθητές 
του Δημοτικού Σχολείου Περάματος από εθελόντρια 
της οργάνωσης.

Στις 25-26 Ιανουαρίου η παιδο-οδοντιατρική κινη-
τή μονάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο 
4ο Δημοτικό σχολείο της Μεταμόρφωσης όπου έγινε 
οδοντιατρικός έλεγχος και ενημέρωση για τη στοματι-
κή υγιεινή σε 152 παιδιά.

Στις 27 Ιανουαρίου η κινητή μονάδα «Ρομά» επι-
σκέφθηκε το 7ο Δημοτικό σχολείο «Νέα Ζωή» στον 
Ασπρόπυργο Αττικής και προχώρησε σε εμβολιασμό 
και παιδιατρική εξέταση 38 παιδιών.

Στις 27 Ιανουαρίου η παιδο-οδοντιατρική κινητή μο-
νάδα «Λητώ» πραγματοποίησε επίσκεψη στο 7ο Νη-
πιαγωγείο & Δημοτικό σχολείο του Χαϊδαρίου όπου 
έγινε οδοντιατρικός έλεγχος και ενημέρωση για τη 
στοματική υγιεινή σε 93 παιδιά.

Στις 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πί-
τας των ΓτΚ, στο «Σπίτι των Κυπρίων» στην Πλάκα, πα-
ρουσία πολλών φίλων και εθελοντών της Οργάνωσης.



www.mdmgreece.grΣκεφτείτε πριν τυπώσετε αυτή τη σελίδα

Newsletter/01

Το μήνα Δεκέμβριο επισκέφθηκαν το πολυϊατρείο 
της Οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη 1045 ασθενείς, 
ενώ πραγματοποιήθηκαν 192 εμβόλια.

Το χρονικό αυτό διάστημα, μετά από έκκληση των 
Γιατρών του Κόσμου για είδη πρώτης ανάγκης, πολλοί 
ήταν οι φορείς που ανταποκρίθηκαν με πολύ ενδιαφέ-
ρον, οι οποίοι μάλιστα προγραμμάτισαν και εκδηλώ-
σεις για τη συγκέντρωση φαρμάκων, εμβολίων, τρο-
φίμων, ρούχων κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης αναφέρουμε εν-
δεικτικά την εκδήλωση για τη συγκέντρωση φαρμάκων, 
ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης του Γαλλικού Ινστι-
τούτου, τη συγκέντρωση φαρμάκων από την Γ΄ κοινό-
τητα του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Ελευθε-
ρίου-Κορδελιού Ευόσμου, επίσης από την ΔΕΗ, από την 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, από το Δελασάλ, από πολλά 
δημόσια σχολεία, από την ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης, κ.α.

Ενημερώσεις
Τον τελευταίο μήνα του 2011, πραγματοποιήθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη αρκετές ενημερώσεις σε σχολεία. Πιο συ-
γκεκριμένα, διοργανώθηκε ενημέρωση στο 3ο Διαπολι-
τισμικό Δημοτικό Δενδροποτάμου για τη σημασία των 
εμβολιασμών σε γονείς αθίγγανης καταγωγής από την 
εθελόντρια μας ιατρό κα Καράμαλη. Στο ίδιο σχολείο 
και στο γυμνάσιο εξετάστηκαν τα παιδιά από παιδία-
τρο και καρδιολόγο και χορηγήθηκαν 81 πιστοποιητικά 
υγείας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις στο 
2ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης, στο 10ο Διαπολιτισμικό 
Δημοτικό Ευόσμου και στο Γυμνάσιο Πεύκων.

Το παράρτημα Θεσσαλονίκης συμμετείχε, επίσης, σε 
συνέλευση φορέων που διοργάνωσε ο Δήμος Ελευ-
θερίου Κορδελιού- Ευόσμου με τη συμμετοχή του 
κου Αλέξανδρου Φτίκα, προέδρου της συντονιστικής 
επιτροπής των γιατρών Θεσσαλονίκης, με θέμα την 
ακρίβεια και αύξηση των τιμών. Στο πλαίσιο αυτής της 
συνάντησης έγινε εκτενής ενημέρωση για τις δράσεις 
της Οργάνωσης. 

Ενημερώση πραγματοποιήθηκε, επίσης, σε σπουδα-
στές των ΤΕΙ νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης για τον εθε-
λοντισμό και την Οργάνωση μας από εθελόντριά μας 
συνταξιούχο καθηγήτρια νοσηλευτικής. 

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας με άλλους φορείς, 
ενημερώθηκαν για τις δράσεις μας σπουδαστές του 
ομίλου ΞΥΝΗ, σε προγραμματισμένη εκδήλωσή τους. 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους υπεύ-
θυνους του σωματείου ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ με το ενδεχόμενο 
μελλοντικής συνεργασίας από το νέο έτος, με εθελο-
ντές μας ψυχολόγους οι οποίοι θα πραγματοποιούν 
ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης στα 
μέλη τους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Εκδηλώσεις
Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας γεμάτος εκδηλώσεις 
για το παράρτημα των Γιατρών του Κόσμου Θεσσαλο-
νίκης. Εθελοντές μας συμμετείχαν σε εκδηλώσεις της 
Παράλλαξης στην αποθήκη Δ΄στο Λιμάνι, όπου και 
συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες φαρμάκων για 
το Πολυϊατρείο. 

Πραγματοποιήθηκε μουσικοθεατρική παράσταση 
από το βρεφονηπιακό σταθμό «Ρεβυθούλη», τα έσο-
δα της οποίας (505€ με κατάθεση στην Εμπορική Τρά-
πεζα) διατέθηκαν υπέρ των Γιατρών του Κόσμου. 

Επίσης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας συγκέντωσης 
χρημάτων, τοποθετήθηκαν πάρα πολλά κυτία σε κα-
ταστήματα, τράπεζες και εταιρείες. 

Επιπρόσθετα, εφέτος κατά την διάρκεια των εορτών οι 
πωλήσεις μας σε χριστουγεννιάτικα είδη, και όχι μόνο, 
πήγε εξαιρετικά καλά, χάρη στους εθελοντές που 
στελέχωσαν τα περίπτερα μας σε καθημερινή βάση 
στην Ικτίνου με Τσιμισκή, αλλά και σε ανοίκιαστο κα-
τάστημα επί της Αγ. Σοφίας, που διατέθηκε για αυτόν 

τον σκοπό στην Οργάνωση μας. Ευχαριστούμε όλους 
τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που μας ενίσχυσαν για 
άλλη μια φορά τόσο ένθερμα.

Τέλος, το έργο του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης προ-
βλήθηκε εκτενώς με διάφορα άρθρα και συνεντεύξεις 
από δημοσιογράφους όλων των τοπικών μέσων, αλλά 
και ΜΜΕ του εξωτερικού (Ελβετία κρατικό ραδιόφωνο 
Radio Romande Suisse, Γαλλία εφημερίδα la dépêche, 
Γερμανική Καθημερινή). 

Το νέο έτος μπήκε δυναμικά με πολλές και αξιό-
λογες δράσεις για το παράρτημα των Γιατρών του 
Κόσμου Θεσσαλονίκης. Στο πολυϊατρείο, λοιπόν, 
στη Θεσσαλονίκη δέχθηκαν βοήθεια και εξετάστηκαν 
1113 ασθενείς και πραγματοποιήθηκαν 117 εμβολια-
σμοί τις 4 πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου.

Στις 10 του μήνα έγινε ραδιομαραθώνιος από την ΕΡΤ3 
υπέρ της Οργάνωσης. Στο στούντιο παρευρέθησαν η 
Γενική Διευθύντρια της Οργάνωσης κα Θάνου, η υπεύ-
θυνη του γραφείου στην Θεσσαλονίκη κα Γκαρανέ και 
από τη συντονιστική επιτροπή του γραφείου Θεσσαλο-
νίκης οι ιατροί κα Χαχαμίδου, κος Φτίκας και κος Σούπα-
ρης. Από τις προσφορές των πολιτών και φορέων στον 
αέρα συγκεντρώθηκαν άνω των 10.000€. Πολλές, όμως, 
και μεγάλες ήταν και οι προσφορές σε είδη και σε υπη-
ρεσίες προς το πολυϊατρείο μας. Οφείλουμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στη Διοίκηση και στη Διεύθυνση, τόσο του 
ραδιοφώνου, όσο και της τηλεόρασης της ΕΡΤ3, αλλά 
και σε όλους τους εργαζόμενους, δημοσιογράφους, 
διοικητικούς και τεχνικούς που δούλεψαν σκληρά για 
τους Γιατρούς του Κόσμου παρ’ όλες τις απεργίες εκεί-
νων των ημερών. Ευχαριστούμε βέβαια και τους δωρη-
τές χρημάτων, ειδών και υπηρεσιών: εταιρεία συστημά-
των ασφαλείας ‘’TECH FOR ALL’’, Σωματείο ιδιοκτητών 
ταξί ΕΡΜΗΣ, κατάστημα Ο.ΦΩΚΑΣ, Ξενοδοχείο PELLA, 
ανελκυστήρες KLEEMAN, LIDL, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, 
Σωματείο Τυφλών ΠΥΡΣΟΣ, ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ, 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Εμπορικό & Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Δήμο Θεσσαλονίκης, 
Δήμο Θέρμης, Δήμο Ελευθερίου-Κορδελιού Ευόσμου, 
Διοίκηση και εργαζόμενους της ΕΡΤ3, την ΠΟΣΠΕΡΤ, 
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ΚΑΕ 
ΠΑΟΚ, ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΑΕ Αναγέννη-
ση Γιαννιτσών, την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Δράμας, την ΜΕΒΓΑΛ, Μπάρμπα Στάθης, την Φάρμα 
Κουκάκη το σύλλογο των παιδιών με σύνδρομο DOWN, 
το σωματείο κρεοπωλών Θεσσαλονίκης, την κα Λα-
ζαρίδου Αρετή, την κα Αμβροσιάδου Έλενα, την κάβα 
ΝΤΟΡΤΟΓΛΟΥ, τον όμιλο ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ και την Βιοϊ-
ατρική, την EUROMEDICA επί της Αγ.Σοφίας, το κέντρο 
Υγείας Θέρμης και την πρόεδρο της εταιρείας κοινωνι-
κής παιδιατρικής κα Καραγγιανοπούλου, την κλινική 
ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ, τον Διοικητή Α & Γ ΥΠΕ Μακεδονίας κο 
Μουσιώνη, τον κο Παρασκευόπουλου Σάββα Πρόεδρο 
Ιατρών ΙΚΑ, τον Διοικητή του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΊΟΥ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΊΟΥ κο Χριστιανόπουλο, τον διοικητή του ΘΕΑΓΕΝΕΙ-
ΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κο Βεντούρη, τον διοικητή του ΑΧΕ-
ΠΑ κο Βέργουλα, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης κο Εξαδάκτυλο, τους Φαρμακοποιούς 
του Κόσμου, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και όλους 
τους ανώνυμους και επώνυμους ιδιώτες δωρητές και τα 
φαρμακεία που διέθεσαν χρήματα και φάρμακα.

Παρουσιάστηκε, σε συνέντευξη τύπου της Ακαδημίας 
Μπάσκετ, η δράση της Οργάνωσης για τουρνουά μπά-
σκετ που πραγματοποιήθηκε από τις 4-6 Ιανουαρίου, 
σε 3 δημοτικά γήπεδα του Δήμου Ελευθερίου Κορδε-
λιού-Ευόσμου, όπου ιατροί εθελοντές της Οργάνωσης 
βρισκόταν εκεί για προσφορά πρώτων βοηθειών. 

Πραγματοποιήθηκε, επίσης, επίσκεψη στη ‘’Μέριμνα 
Παιδιού’’, όπου συζητήθηκε η πιθανότητα συνεργα-
σίας, καθώς και στο σωματείο ΕΚΠΟΙΖΩ, όπου έγινε 
συζήτηση σχετικά με την επικείμενη συνεργασία με 
ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης των 

μελών-περιστατικών του ΕΚΠΟΙΖΩ από εθελοντές 
ψυχολόγους της Οργάνωσης. Επιπλέον, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση με τον πρόεδρο ενός συλλόγου 
απόρων και αναπήρων Ρομά του Ν.Ημαθίας, ο οποίος 
παρουσίασε τις δράσεις τους και σκιαγράφησε την 
προσφορά τους προς τους πληθυσμούς Ρομά της 
περιοχής και ζήτησε τη βοήθεια της Οργάνωσης στο 
πλαίσιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και πραγ-
ματοποίησης εμβολιασμών των παιδιών τους. 

Πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις σε 3 σχολεία για τις 
δράσεις της Οργάνωσης και επιπλέον ενημέρωση σε 
γονείς και εκπαιδευτικούς για τη σημασία των εμβολι-
ασμών και τις ασθένειες από τον παιδίατρο κο Τζουβε-
λέκη. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στο ια-
τρικό προσωπικό της Γαστρεντερολογικής κλινικής του 
Νοσοκομείου Παπανικολάου, απ’ όπου υπήρξε μεγάλο 
ενδιαφέρον για τις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου.

Το παράρτημα Θεσσαλονίκης παρευρέθηκε, επίσης, 
στην κοπή της πίτας του Γαλλικού Ινστιτούτου, ενώ το 
απόγευμα της ίδιας ημέρας, μέλος της συντονιστικής 
επιτροπής του γραφείου εκπροσώπησε την Οργάνω-
ση, κατόπιν πρόσκλησης για γεύμα, στην οικία του 
γάλλου προξένου κου Christian Thimonier, παρουσία 
της αντιπροέδρου του συμβουλίου των Γάλλων του 
εξωτερικού, κας Dafna Roznaski, η οποία και θέλησε 
να ενημερωθεί ιδιαίτερα για τις δράσεις μας. Μετα-
ξύ άλλων, πρόκειται να υπογραφεί και ένα μνημόνιο 
συνεργασίας της Οργάνωσης μας με το Γαλλικό προ-
ξενείο προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στο 
Πρόξενο να διεκδικεί για την Οργάνωση χορηγίες από 
εταιρείες γαλλικών συμφερόντων.

Μέλη της συντονιστικής επιτροπής του γραφείου μαζί, 
με την υπεύθυνη της Οργάνωσης, πραγματοποίησαν 
συνεχείς επαφές και συναντήσεις με το Διοικητή της 
Δ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας κο Τσιτουρίδη Κων-
σταντίνο, καθώς και με τον κο Μουσιώνη Άρη, Διοι-
κητή της Α & Γ ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, απ’ όπου 
υπάρχει η διάθεση και πρόθεση να παραχωρηθεί στην 
Οργάνωση μας δωρεάν χώρος προς χρήση νέου πο-
λυϊατρείου στην Θεσσαλονίκη. -Ευελπιστούμε ότι σύ-
ντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τις 
υπηρεσίες μας και την προσφορά μας και να δοθεί και 
η δυνατότητα στους ιατρούς μας να εξυπηρετούν κα-
λύτερα τους ασθενείς που έχουν ανάγκη.

Τον Ιανουάριο υπεγράφη τυπικό συμφωνητικό, όπου 
το μέλος μας κος Τουλουμάκος διατίθεται να αποδίδει 
στην Οργάνωση, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, 
σε μορφή δωρεάς, ποσό που θα απορρέει από την 
προσφορά 1€ για κάθε διανυκτέρευση σε οποιοδήπο-
τε δωμάτιο στον ξενώνα ‘’Σέλευκος’’, του οποίου είναι 
ιδιοκτήτης στο Σέλι-Ημαθίας.

Σημαντική επιτυχία για την Οργάνωση αποτελεί η 
έγκριση για την τοποθέτηση κυτίων συγκέντρωσης 
χρημάτων στα σούπερ μάρκετ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
καθώς και στον αερολιμένα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από το 
Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Το παράρτημα των Γιατρών του Κόσμου στα Χανιά 
κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων συμμετείχε 
σε πολλές εκδηλώσεις και πραγματοποίησε αρκετές 
δράσεις. Από 30 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου φιλο-
ξενήθηκε εικαστική έκθεση στις Γλωσιτσες, τα έσοδα 
της οποίας δόθηκαν στην Οργάνωση μας. Επίσης, οι 
Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαν στο Χριστουγεννιά-
τικο παζάρι στο παλιό τελωνείο.

Στις 5 Δεκέμβρη παρουσιάστηκε το έργο της Οργά-
νωσης, ενώ μίλησαν ομάδες εθελοντών για τον εθελο-
ντισμό στη βιβλιοθήκη Χανίων και Σούδας.

Το εννιαήμερο 12-20 Δεκεμβρίου, το δημοτικό σχο-
λείο Μουρνιών φιλοξένησε τους Γιατρούς του Κόσμου, 
ενώ στις 12 Δεκεμβρίου οι ΓτΚ παρέλαβαν από το Ρέ-
θυμνο μεγάλη ποσότητα τροφίμων και ρουχισμού σε 
μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη νεολαία της 
ΟΝΕΔ. Παράλληλα, ο εκθεσιακός χώρος στο Πλατανιά 
φιλοξένησε τους Γιατρούς του Κόσμου για συλλογή 
φαρμάκων.

Στις 15 Δεκεμβρίου η Οργάνωση διένειμε τρόφιμα σε 
οικογένειες στην πόλη του Ηρακλείου. Λίγες ημέρες αρ-
γότερα, στις 17 Δεκεμβρίου, στο Βάμο παρουσιάστηκε 
το έργο της Οργάνωσης σε μια εκδήλωση που διοργά-
νωσαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι Βάμου, Καλυβών και ο 
σύλλογος καθηγητών, συλλέγοντας φάρμακα και τρόφι-
μα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο των ΓτΚ.

Στις 18 Δεκεμβρίου οι ΓτΚ προσέφεραν τρόφιμα στο 
συσσίτιο των Κατσιφαριανών, ενισχύοντας το έργο 
της εκκλησίας. 

Λίγες μέρες αργότερα, στις 21 Δεκεμβρίου τα εκ-
παιδευτήρια Θεοτοκοπούλου παρέδωσαν στους ΓτΚ 

τρόφιμα και φάρμακα. Παράλληλα, την ίδια ημέρα, 21 
Δεκεμβρίου, στο Παλλάς διοργανώθηκε μια μουσική 
βραδιά και μέρος των εσόδων δωρήθηκαν για την ενί-
σχυση των δράσεων των ΓτΚ.

Στις 22 Δεκεμβρίου, μέλη του τμήματος Χανίων επι-
σκέφτηκαν το Ρέθυμνο, όπου προσέφεραν τρόφιμα 
στο συσσίτιο του Αγίου Κωνσταντίνου και φάρμακα 
στο κοινωνικό ιατρείο.

Μία μέρα αργότερα, στις 23 Δεκεμβρίου, μέλη της 
Οργάνωσης παρουσίασαν το έργο μας στο Γυμνάσιο 
Σούδας, ενώ άλλοι εθελοντές παρέλαβαν από το Ηρά-
κλειο μεγάλη ποσότητα τροφίμων και φαρμάκων που 
το γυμνάσιο Αλικαρνασσού είχε συλλέξει.

Ο τελευταίος μήνας του 2011 αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
δραστήριος για το παράρτημα Καβάλας. Ξεκίνησε 
με επίσκεψη δύο γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων 
στις 3 Δεκεμβρίου στο Νομό Ξάνθης και πιο συγκεκρι-
μένα στο χωριό Κένταυρος, στο Δήμο Μύκης. Κατά τη 
δράση αυτή πραγματοποιήθηκε εξέταση 35 ασθενών 
από τον καρδιολόγο και 32 από τον ορθοπεδικό. 

Λίγες μέρες αργότερα, στις 7 Δεκεμβρίου πραγματοποι-
ήθηκε εκδήλωση από τον όμιλο Inner Wheel Καβάλας. 
Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στους Γιατρούς 
του Κόσμου για αγορά εμβολίων για άπορα παιδιά και 
για το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός. Επίσης, στο πλαίσιο της συγκεκρι-
μένης συνεργασίας, το παράρτημα Καβάλας αποδέχθη-
κε πρόσκληση από το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός για τα εγκαίνια του 
γυμναστηρίου της κοινότητας, όπου και έγινε αποδέκτης 
ευχαριστιών για τη βοήθεια και τη συμπαράστασή.

Στις 16 Δεκεμβρίου το παράρτημα αποδέχθηκε την πρό-
σκληση από την περιφερειακή ενότητα Καβάλας για τη 
δημιουργία επιτροπής για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το τετραήμερο 19-22 Δεκεμβρίου οι Γιατροί του Κό-
σμου Καβάλας λειτούργησε, με την υποστήριξη του 
Δήμου Καβάλας, περίπτερο στην κεντρική πλατεία με 
σκοπό τη διανομή έντυπου υλικού και την πώληση των 
προϊόντων της Οργάνωσης. Ιδιαίτερα επιτυχής ήταν η 
εκδήλωση, καθώς συγκεντρώθηκαν και απεστάλησαν 
τόσο φάρμακα στο πολυιατρείο Θεσσαλονίκης, όσο 
και σε 30 άπορες οικογένειες.

Στις 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε εμβολια-
σμός στο ΚΕΘΕΑ Κιβωτός 8 ατόμων με Enzerix. Λίγες 
μέρες αργότερα, στις 28 Δεκεμβρίου έγινε εμβολια-
σμός άπορων παιδιών με Enzerix και Varilrix. Τα εμβό-
λια αποτέλεσαν χορηγία του ομίλου Inner Wheel.

ΧΑΝΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ

Δεν είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς το σοκ που προ-
κλήθηκε διεθνώς τον Ιανουάριο του 2010 σχετικά με 
το σεισμό στην Αϊτή. Σε αυτά τα δύο χρόνια, οι Γιατροί 
του Κόσμου, μέσα από τη συνεργασία του δικτύου 
τους, δημιούργησαν ομάδες διαφόρων αρμοδιοτή-
των, αποτελούμενες κατά 95% από Αϊτινούς, σε μία 
περίοδο έντονων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομι-
κών μεταβολών.

Με τη δράση τους οι ΓτΚ κατάφεραν να προσφέρουν 
την καλύτερη δυνατή βοήθεια, που μπορούσαν παρά 
τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα. 
Συγκεκριμένα, μόνο το 2011, έγιναν 250.000 ιατρικές 
γνωματεύσεις και εγχειρήσεις, περίπου 4.000 εξετά-
σεις ασθενών την εβδομάδα, εκ των οποίων το 55% 
αντιστοιχούσε σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Για να στη-
ριχθεί το σύστημα υγείας της χώρας γενικότερα ,οι 
Γιατροί του Κόσμου προώθησαν τη δημιουργία ενός 
«δικτύου ασφαλείας» για τα παιδιά κάτω των 5 ετών 
και τις εγκύους, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα της 
δωρεάν εξέτασης και περίθαλψης.

 Αυτή η προσπάθεια σε μία χώρα που υπέφερε στο 
πρόσφατο παρελθόν γίνεται συντονισμένα από όλα 
τα μέρη του κόσμου, στα οποία δραστηριοποιούνται 
οι Γιατροί του Κόσμου . Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια 
οι ΓτΚ έχουν προσφέρει μία σημαντική ώθηση για τη 
βιωσιμότητα του συστήματος υγείας της χώρας. 

Αϊτή

Οι ΓτΚ στο διαδίκτυο

ΓτΚ: Κινητοποίηση δύο χρόνων 
για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας

http://www.nytimes.com/2011/12/27/world/europe/greeks-reeling-from-health-care-cutbacks.html?_r=1&pagewanted=all

http://www.liberation.fr/economie/01012386707-on-n-avait-pas-vu-ca-en-grece-depuis-l-occupation

http://www.iocc.org/news/1-7-12greece.aspx

http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/05/greece-healthcare-brink-catastrophe

http://www.lepetitjournal.com/athenes/a-la-une-athenes/93028-sante-un-secteur-victime-de-la-crise.html

http://www.nytimes.com/2011/12/27/world/europe/greeks-reeling-from-health-care-cutbacks.html?pagewanted=all)

http://www.bbc.co.uk/iplayer/epis

http://nyti.ms/skj0A5.

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16256235

http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/grece-a-la-recherche-d-une-vie-plus-
simple-11-12-2011-1529924.php?utm_source=rss_telegramme&utm_medium=rss&utm_campaign=rss&xtor=RSS-20

http://thegreattranslationchain.wordpress.com/2011/11/20/chain-26-avec-les-grecs-k-o-debout/

http://www.mediapart.fr/journal/international/041111/athenes-medecins-du-monde-ne-reserve-plus-son-aide-aux-migrants

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/tragedia/griega/crisis/sanidad/elpepusoc/20111012elpepusoc_13/Tes

Στις 24 Δεκεμβρίου τα μέλη μας διένειμαν τρόφιμα 
σε οικογένειες της πόλης μας, ενώ παράλληλα στήθη-
κε περίπτερο στην κεντρική αγορά από 3 εθελοντές.

Στις 31 Δεκεμβρίου εθελοντές διένειμαν τρόφιμα σε 
οικογένειες της πόλης των Χανίων. 

Το ανοικτό πολυϊατρείο της Οργάνωσης, που λειτουρ-
γεί στη Μπόνιαλη 11, κάθε απόγευμα 6-9, αποκλειστι-
κά με εθελοντές γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό 
προσωπικό δέχτηκε όλο το 2011, 2400 ασθενείς, χο-
ρηγώντας και τη φαρμακευτική αγωγή στους ασθε-
νείς αυτούς. Τέλος, το πολυϊατρείο Χανίων παρέχει 
φαρμακευτική κάλυψη στους κρατουμένους φυλα-
κών και στον ΟΚΑΝΑ.
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Aλληλεγγύη!

Web documentary

Η Αθήνα

Κάθε χρόνο μέχρι πέρσι τα Χριστούγεννα έδινα ένα 
ποσό και μερικά ρούχα καινούρια, αφόρετα που 
«κρίμα είναι να στέκονται στη ντουλάπα». Πιθανόν 
και εσύ να έκανες το ίδιο. Μια πράξη βοήθειας, φιλαν-
θρωπίας, όχι αλληλεγγύης, δεν είχε γίνει ακόμα...

Φέτος. Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα λίγοι κατάλα-
βαν και χάρηκαν, οι μέρες είναι όλες λίγο πολύ ίδιες και 
γκρι, τόσο γκρι. Προχωράς στο δρόμο, βλέπεις έναν 
άστεγο. Δε μπορείς να γυρίσεις το κεφάλι απ’ την άλλη 
και δε θες κιόλας. Έτσι κι αλλιώς, θα είναι κι άλλοι πα-
ρακάτω. Σκέφτεσαι «θεέ μου θα παγώσουν εδώ έξω», 
«Θεέ μου μήπως αύριο είμαι και εγώ εδώ;» Ξαφνικά το 
αύριο είναι τόσο εύκολο να σε βρει όντως εκεί. 

 Το βράδυ δεν κοιμάσαι εύκολα γιατί όσα είδες και 
άκουσες όλη μέρα σε ενόχλησαν και σου κλέβουν 
ώρες. Λίγο η ανεργία σου, λίγο το μέλλον που σου φαί-
νεται ξεγραμμένο και εκείνος ο άστεγος που τί θέλει 
πια και δε λέει να φύγει απ’ το κεφάλι σου;

 Τρίτη 20 Δεκέμβρη. Το αποφάσισες! Σηκώνεσαι πρωί, 
πας πάλι στη ντουλάπα, μετά στην κουζίνα γεμίζεις δυο 
τσάντες. Όχι από αυτά που θα ‘ταν κρίμα να κάθονται, 
άλλα από αυτά που αντέχεις ακόμα να στερηθείς. 

Και το απόγευμα έρχεσαι στο Χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο με τα γάλατα των Γιατρών του Κόσμου. Κάπου το 
άκουσες, κάποιος στο είπε, το ραδιόφωνο ή ένας φίλος, 
δεν έχει σημασία. Θα κάνεις κάτι και αυτό είναι που σε 
νοιάζει. Πρέπει να κάνεις κάτι. Όχι για να είσαι καλός άν-
θρωπος μα γιατί το έχεις ανάγκη για να ηρεμήσεις.

Φτάνεις λοιπόν με τις τσάντες σου και βλέπεις κι άλ-
λους πολλούς ίδιους με σένα. Εμείς μαζεύουμε, μας 
βοηθάτε, όλοι πακετάρουμε και κουβαλάμε. Μιλάμε 
και γνωριζόμαστε. 

Είναι μια ανατριχίλα που νιώθεις εκείνη την ώρα και 
δεν φταίει το κρύο. Τα μάτια να βουρκώνουν ανεπαί-
σθητα, μέσα σου να βράζεις, νομίζεις πώς αν φωνά-
ξεις θα βγει κραυγή. Ένα συναίσθημα όπως όταν ερω-
τεύεσαι! Α! Μα είναι ωραία λέξη η αλληλεγγύη γιατί 
μπορείς και την αισθάνεσαι στο κορμί σου. 

Από εκείνη τη μέρα σα να ησύχασες μια στάλα... Δε μπο-
ρείς να ελέγξεις την κρίση, ίσως ούτε τον οικιακό προϋπο-
λογισμό σου, άλλα ξέρεις ότι το τέλος της ημέρας κάποιον 
έχεις δίπλα σου να σε στηρίξει και να τον βοηθήσεις και 
αυτό ακριβώς είναι ό,τι μας έχει απομείνει ολόδικο μας!

Μία μέρα στην Αθήνα του 2012, δεν είναι τίποτα 
παραπάνω από στιγμές ρουτίνας και καθημερινό-
τητας. Η καθημερινότητα, όμως πολλές φορές δια-
ταράσσεται από θορύβους, που έρχονται από εκεί 
που δεν το περιμένεις. Η ζωή κυλά, προχωράς μέσα 
στο κρύο και βλέπεις ανθρώπους να ζητιανεύουν. 
Προχωράς παρακάτω και συναντάς και άλλους. Οι 
περισσότεροι από αυτούς είναι άστεγοι. Δεν έχουν 
που να μείνουν και φτάνουν στο εξαθλιωτικό ση-
μείο της ζητιανιάς. Για πόσο ακόμα θα μείνεις ασυ-
γκίνητος με το δράμα τους; 

Λίγες μέρες πριν μέσα στο βαγόνι στο μετρό του Συ-
ντάγματος μπήκε ένας άνθρωπος εξαθλιωμένος και 
κάπως μισότρελος. Ήθελε να πει σε όλους τους επιβά-
τες την ιστορία του, κρατώντας μία γλάστρα, γιατί όπως 
ανέφερε «αγαπά τα λουλούδια». Με μάτια δακρυσμέ-
να έλεγε «Θα πάω στο σπίτι μου τώρα με τη γλάστρα 
μου. Μένω κάτω από τις σκάλες στον Ευαγγελισμό. 
Σκεπάζομαι με 2 κουβέρτες. Αν δε βγάλω τη νύχτα 
από το κρύο, θα πάω να δω τη μανούλα μου. Δεν είμαι 
ζητιάνος! Απλά θέλω να με ακούσετε». Τότε θυμήθηκα 
τα λόγια του κυρίου Νικήτα.: «Κάθε φορά που πηγαίνω 
στο Ιατρείο μας στο Πέραμα κάθομαι και μιλάω με τους 
ανθρώπους που υπομονετικά περιμένουν. Για την ακρί-
βεια δεν μιλάω, ακούω... Και όσα πιο πολλά ακούω τόσο 
πιο πολύ ντρέπομαι...». Ήρθε η ώρα της αποβίβασης… 
Ο συρμός έφυγε, εμείς συνεχίζουμε τις ζωές μας, μα… 
η ντροπή δεν πρόκειται να σβήσει! 

Η ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα είναι πλέον γε-
γονός και φαινόμενο που εξελίσσεται καθημερινά 
χωρίς ακόμη να μπορούμε να δούμε τα όρια και τις 
πραγματικές διαστάσεις που θα λάβει. Η αξιοσημεί-
ωτη μείωση μισθών και συντάξεων και η αυξανόμενη 
ανεργία διαμορφώνουν σταθερά μια νέα κοινωνική 
τάξη φτωχών που μαζί με τις ήδη ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες ωθούνται στα όρια της επιβίωσής τους. Από 
τις πρωταρχικές απώλειες η πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υγείας, η επαρκής τροφή και ρουχισμός και σιγά σιγά 
η διακοπή της παροχής του ρεύματος και του νερού, 
η μη συστηματική παρακολούθηση των σχολείων, οι 
ψυχικές διαταραχές, ο κοινωνικός αποκλεισμός. 

Αυτές τις ανθρώπινες ιστορίες που η πολιτεία μοιάζει 
να αγνοεί ή να τις αντιμετωπίζει ως εξαιρέσεις, στα πο-
λυϊατρεία των Γιατρών του Κόσμου αποκτούν ξεχωρι-
στή θέση και σημασία. Γιατί η Οργάνωση, παράλληλα 
με τις δράσεις συγκέντρωσης και διανομής τροφίμων, 
φαρμάκων και ρουχισμού, αποφάσισε τη δημιουργία 
διαδικτυακού ντοκιμαντέρ (Web documentary) που 
θα προβάλλει μαρτυρίες και αφηγήσεις ανθρώπων 
που βιώνουν σε ακραίο βαθμό την κοινωνική κρίση 
και παλεύουν καθημερινά για την σωματική και ψυχι-
κή επιβίωσή τους. Ο στόχος να ευαισθητοποιήσει ένα 
ευρύτερο κοινό εκτός συνόρων για τις πραγματικές 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αλλά, 

Γράφει η Μαρία Πεσλή 
Σκηνοθέτης, Εθελόντρια των ΓτΚ

Γράφει η Ράνια Παπαδοπούλου 
Εθελόντρια των ΓτΚ

της ντροπής

και να φωτίσει για λίγο τις ξεχασμένες από την πολι-
τεία ζωές που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη. 

Από τον Νοέμβριο, μια ομάδα εθελοντών του τμήμα-
τος επικοινωνίας με συντονιστή τον Γιάννη Γιαννακό-
πουλο, εργαζόμαστε πάνω στην ανάπτυξη της ιδέας 
που επικεντρώνεται για την ώρα στο Πέραμα, περιοχή 
που έχει πληγεί καθοριστικά από την κρίση. Με δύο 
κύριες ομάδες εργασίας, μια ερευνητική και μία δημι-
ουργική συγκεντρώνουμε σιγά σιγά υλικό, ενώ έχουμε 
την ευκαιρία να ερχόμαστε σε άμεση και συχνή επαφή 
με τους ανθρώπους του Περάματος που καταφέρνουν 
ακόμη να χαμογελούν και να μας θυμίζουν τις αξίες 
της ανθρώπινης αλληλεγγύης και επικοινωνίας. 


