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Οι Γιατροί του Κόσμου σε Αθήνα και Επαρχία
Χανιά
Στις 20 Φεβρουαρίου το Παράρτημα
Χανίων πραγματοποίησε ανοικτή
εκδήλωση κοπής πίτας-απολογισμού
έργου της Οργάνωσης με μεγάλη
προσέλευση. Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι βουλευτές κκ Βολουδάκης
και Νικηφοράκης, ενώ η Ελευθερία
Μουλουδάκη παρουσίασε το έργο των Γιατρών με χρήση σχετικού
οπτικοακουστικού υλικού.
Στις 7 Μάρτη, με την ευκαιρία
της γιορτής της Γυναίκας, η Νίκη
Μπαρδάτσου μίλησε σε εκδήλωση
της Νομαρχιακής Διοίκησης Χανίων με θέμα «Γυναίκα και Ειρήνη»,
παρουσιάζοντας το έργο της Οργάνωσης γενικά, αλλά και ειδικά την
πρόσφατη αποστολή στη Λωρίδα

Θράκη
Το Παράρτημα Θράκης στο πλαίσιο στήριξης προς τον Παλαιστινιακό
λαό και συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, πραγματοποίησε μια σειρά από εκδηλώσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
με μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν
τόσο το στήσιμο περίπτερου στο Πανθρακικό Στάδιο Κομοτηνής κατά τον
αγώνα Πανθρακικού – Παναθηναϊκού, όσο και την συνδιοργάνωση συναυλίας με την «Πρωτοβουλία Πολιτών αλληλεγγύης του Παλαιστινιακού
Λαού» με τη συμμετοχή 6 μουσικών
σχημάτων της πόλης (Ο Ηλίας Ιωαννάκης με την ορχήστρα του κουιντέτο
τζαζ Croovy Minds, το σχήμα Χάρης
και Χάρης με τους οποίους τραγούδησε η Σούλα Κυρατζόγλου, ο Θανάσης

της Γάζας, προβάλλοντας και την
ταινία του κ. Θωμόπουλου.
Ο Μηνάς Βουλγαρίδης, πρώην πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου,
επισκέπτεται σχολεία του Νομού
και κάνει διαλέξεις για τη βλαπτική
επίδραση του καπνίσματος. Ήδη
στις 24 Φλεβάρη επισκέφθηκε το
Πολυκλαδικό Λύκειο Χανίων και το
Επαγγελματικό Λύκειο, ενώ στις 10
Μάρτη το Γυμνάσιο και το Λύκειο
της Χώρας Σφακιών.
Τέλος, η λειτουργία του ανοικτού
πολυϊατρείου Χανίων συνεχίζεται
καθημερινά 6-8 το απόγευμα με την
προσέλευση των ασθενών να έχει
αυξηθεί το τελευταίο δίμηνο σημαντικά (περίπου 150 επισκέψεις τους
μήνες Ιανουάριο/Φεβρουάριο, έναντι 450 όλο το 2008).
Γκαϊφύλλιας με την ορχήστρα του οι
Balkanatolia και ο Χρήστος Χατζόπουλος με την ορχήστρα του) στην
αίθουσα εκδηλώσεων της παλιάς Νομικής Σχολής Κομοτηνής. Πραγματοποιήθηκε, επίσης κοινή συνέντευξη
τύπου του Παραρτήματος με τη Νομαρχία Ροδόπης με θέμα τη Γάζα.
Σημαντική ήταν η βοήθεια που προσέφερε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Ν. Ροδόπης συγκεντρώνοντας φάρμακα σε ειδικά κουτιά που έχουν τοποθετηθεί στα φαρμακεία, τα οποία
μετά από διαλογή παρέδωσε στο παράρτημα μας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Γάζας και των πολυϊατρείων μας.
Τέλος, συγκινητική υπήρξε η πρωτοβουλία των μαθητών Γυμνασίου/
Λυκείου & ΕΠΑΛ Γλαύκης Ν. Ξάνθης, οι οποίοι συγκέντρωσαν αξιόλογη βοήθεια σε είδη και χρήματα
και τα παρέδωσαν στα γραφεία μας.

Θεσσαλονίκη
Στις 9 Ιανουαρίου το Παράρτημα
Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε συγκέντρωση μελών, ενημέρωση και
κοπή βασιλόπιτας για τη νέα χρονιά,
ενώ πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις για τον εθελοντισμό και τη δράση των ΓτΚ σε δύο σχολεία της πόλης και μία επίσκεψη στο γραφείο
από μαθητές του Ελληνογαλλικού
κολλεγίου Δελασάλ, που εκδίδουν
την εφημερίδα του σχολείου. Επίσης, στις 25 Φεβρουαρίου οι ΓτΚ
επισκέφθηκαν τη θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη για ενημέρωση για τα
μεταδιδόμενα νοσήματα και εμβολιασμό των νέων που είναι ενταγμένοι
στο πρόγραμμα.
Στις 4 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο
στήριξης προς τον Παλαιστινιακό
λαό, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης καλλιτεχνικής φωτογραφίας με τίτλο «Η πόλη του νερού» στο καφέ-γκαλερί «Μουσείο».
Τα έργα διατέθηκαν στο κοινό και
οι φωτογράφοι Ελένη Μπεντίλλα
–Κακαράτσιου και Θεόδωρος Μεσημέρης δώρισαν όλα τα έσοδα στην
οργάνωση για τις ανάγκες της αποστολής στη Γάζα. Συνολικά, σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια για τον

Καβάλα
Το μήνα Ιανουάριο και με αφορμή την
κρίση στη Γάζα, το τοπικό Παράρτημα
των Γιατρών του Κόσμου, οργάνωσε σε
συνεργασία με τη Νομαρχία Καβάλας,
εκστρατεία συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας για το δοκιμαζόμενο
Παλαιστινιακό λαό. Η συγκέντρωση
των τροφίμων και των φαρμάκων, διήρκησε από τις 9 έως τις 19 Ιανουαρίου, σε χώρο που παραχωρήθηκε από
τη Νομαρχία της Καβάλας στο Διοικητήριο της Νομαρχίας.

παλαιστινιακό λαό συγκεντρώθηκε
σε αποθήκη στο λιμάνι Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με δήμους και
φορείς της Β. Ελλάδας.
Στις 8 Μαρτίου, με αφορμή τη γιορτή της γυναίκας σε εκδήλωση του
δήμου Αμπελοκήπων, παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό από τη
δράση των ΓτΚ και διανεμήθηκαν
ενημερωτικά έντυπα.
Στις 20 Μαρτίου, το παράρτημα
Θεσσαλονίκης διοργάνωσε και
πραγματοποίησε μεγάλη συναυλία
με τίτλο «Μίλα μου για Αγάπη»
στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, με
το μουσικό σχήμα «Ούτε Σπόντα»
και τη συμμετοχή της χορωδίας «Οι
Μακεδόνες». Το πρόγραμμα περιελάμβανε τραγούδια του έντεχνου και
λαϊκού ρεπερτορίου καθώς και ποιήματα αφιερωμένα στην Αγάπη.
Τέλος, το ανοιχτό πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης δέχτηκε το Α’ τρίμηνο
περισσότερες από 820 επισκέψεις
ασθενών, εκ των οποίων 270 περίπου δέχτηκαν κατευθύνσεις και
συμβουλευτική από την κοινωνική υπηρεσία, ενώ στα πλαίσια του
προγράμματος «Γειτονιές της Θεσσαλονίκης»
πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις κατ’ οίκον σε παλιά και
νέα περιστατικά.

Στις 4 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, με μεγάλη προσέλευση μελών της οργάνωσης.
Τέλος, στις 25 Φεβρουαρίου και μετά από πρόσκληση του μέλους των
Γιατρών του Κόσμου και Προέδρου
του Ροταριανού ομίλου Δυτικής Καβάλας, πραγματοποιήθηκε ομιλία
– ενημέρωση από την υπεύθυνη του
Παραρτήματος στα μέλη του Ροταριανού ομίλου, σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου και τις δράσεις
της Οργάνωσης.
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Αθήνα
Οι Γιατροί του Κόσμου, ανταποκρινόμενοι στο καθήκον τους, απέστειλαν ελληνική ομάδα στη Λωρίδα της Γάζας από την πρώτη στιγμή
των εχθροπραξιών στην περιοχή.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας, η
οργάνωση βρέθηκε σε όλη την Ελλάδα. Εκδηλώσεις και εκστρατείες ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν στη
Λαμία, στην Πάρο και στη Σύρο.
Παράλληλα, στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου 2009 στην Αίθουσα Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου ανοιχτή
στο κοινό από την ομάδα της διερευνητικής αποστολής των Γιατρών του
Κόσμου στη Λωρίδα της Γάζα.
Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009,
ο πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου
Νικήτας Κανάκης και τα μέλη του
Δ.Σ. Γιάννης Μουζάλας και Γιάννης
Γιαννακόπουλος, σε εκδήλωση της
ομάδα βιβλίου ΧΕΝ Αργυρούπολης
στο αμφιθέατρο του Ωδείου Αργυρούπολης, μίλησαν για το θέμα «Οι
ανάγκες και οι δυνατότητες ανθρωπιστικής βοήθειας σήμερα και οι δράσεις των Γιατρών του Κόσμου».
Στις 20 Φεβρουαρίου, η οργάνωση
πραγματοποίησε ανοικτή εκδήλωση κοπής πίτας για τη νέα χρονιά,
με μεγάλη προσέλευση. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το έργο των
Γιατρών του Κόσμου στη Γάζα μέσω
του ντοκιμαντέρ «Γάζα: μια Μαρτυρία» του μέλους-εθελοντή Ανδρέα
Θωμόπουλου.
Το πρόγραμμα «e-Κιβωτός» -για
παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε εφήβους σε όλη την Ελλάδα- επισκέφτηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 τέσσερα Γυμνάσια,

τέσσερα Λύκεια, ένα Δημοτικό Σχολείο και ένα Τ.Ε.Ε. της περιφέρειας.
Πιο αναλυτικά:
Οι γιατροί επισκέφτηκαν το Δήμο
Αταλάντης του Νομού Φθιώτιδας (46/02/2009: Γυμνάσιο Αταλάντης και
11/02/2009: Λύκειο και ΤΕΕ Αταλάντης), τους Δήμους Δερβενοχωρίων
και Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας
(11/3/2009: Γυμνάσιο - Λύκειο Πύλης
& Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού και 13/03/2009:
Γυμνάσιο και Λύκειο Ασωπίας) και το
Δήμο Αναβύσσου του Νομού Αττικής
(26-27/03/2009: Γυμνάσιο Αναβύσσου και 30-3/03/2009: Λύκειο Αναβύσσου). Τη μονάδα συνολικά επισκέφτηκαν 1.222 παιδιά ηλικίας 11
έως 18 ετών.

www.mdmgreece.gr

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ρομά» -για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πληθυσμούς
Ρομά- πραγματοποιήθηκαν 6 επισκέψεις στον καταυλισμό της Νέας
Ζωής Ασπροπύργου καθώς και στο
7ο Δημοτικό σχολείο του Ασπροπύργου. Σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας πραγματοποιήθηκαν
370 εμβολιασμοί σε 180 παιδιά.
Τέλος, οι ασθενείς που επισκέφθηκαν
το Ανοιχτό Πολυϊατρείο κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009
ξεπέρασαν τους 5.000, εκ των οποίων οι 2.200 είναι νέοι ασθενείς. Παρατηρείται δε μία συνεχόμενη αύξηση
ασθενών από το Αφγανιστάν, όπου
ξεπερνά το 60% επί του συνόλου.

Οι ΓτΚ εγκαινιάζοντας μια νέα προσέγγιση με τους νέους εθελοντές τους, συναντώνται και ανταλλάσσουν μαζί τους,
την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στις 19.00
σκέψεις και προβληματισμούς.
Οι ΓτΚ ζητούν εθελοντές ιατρούς με ή
χωρίς ειδικότητα, νοσηλευτές και φαρμακοποιούς για την στελέχωση των Πολυιατρείων και Κινητών Μονάδων τους σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανία.
Οι ΓτΚ ζητούν εθελοντές στο Τμήμα
Επικοινωνίας-Τύπου και Ανεύρεσης
Πόρων για εθελοντική εργασία στα κεντρικά γραφεία των ΓτΚ.
Ο κόσμος μας αλλάζει, αλλάζουμε κι
εμείς! Ο δικτυακός μας χώρος ανανεώνεται! Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας σε τυχόν προβλήματα ή
ελλείψεις των σελίδων μας!
#43 | Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2009
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Κάθε βράδυ είναι μια
διαφορετική ιστορία
«Εσύ που το ακούς μία φορά σου φαντάζει τεράστιο: τοξικομανείς, βράδυ, σύριγγες… εγώ που το
ζω σχεδόν κάθε μέρα -αν και με διαφορετική ένταση ανάλογα με τις ιστορίες που συναντάμε- μου
φαίνεται οικείο. Το σκηνικό αυτό επαναλαμβάνεται δέκα χρόνια τώρα και οι εικόνες δεν είναι τόσο
τρομακτικές συγκριτικά με αυτό που μεταφέρεται σε σένα», μας λέει η Στέλλα Δέτση, εθελόντρια στο
πρόγραμμα των Γιατρών του Κόσμου «Δρόμοι της Αθήνας». Σταματάει και μας ρωτάει αν συνεχίζουμε
να θέλουμε να μας περιγράψει τι γίνεται κάθε Τρίτη βράδυ, μετά τις 9.00, γύρω από το παρκαρισμένο,
στην πλατεία της Ομόνοιας, φορτηγάκι των Γιατρών του Κόσμου.

Στέλλα Δέτση

© Γιάννης Γιαννακόπουλος

εθελόντρια στους ΓτΚ

«Μπορώ να θυμηθώ πολλά από τα
περιστατικά που αντιμετωπίζουμε
κάθε βράδυ. Ιστορίες που μπορεί
να εξιτάρουν κάποιους ή που μπορεί
να αποτρέψουν κάποιους άλλους.
Όταν περιέγραψα σε κάποιους φοιτητές μου από το ΤΕΙ Αθήνας, που
διδάσκω, μερικές από τις εμπειρίες
μου, μου είπαν ότι ήθελαν και αυτοί
να έρθουν στο πρόγραμμα για να το
ζήσουν. Ήρθαν, το έζησαν και μάλιστα συνεχίζουν να έρχονται ακόμα
και τώρα. Κάποιοι άλλοι εθελοντές

πάλι δεν το άντεξαν, έφυγαν την
ίδια μέρα», μας λέει και συνεχίζει
λέγοντας ότι όντως δεν είναι εύκολη
υπόθεση. «Η οικογένειά μου αναρωτιέται γιατί κάθε Τρίτη βρίσκομαι
εκεί. Κάποιος φίλος, μάλιστα, μου
είχε πει ότι η παρουσία μου στην
Ομόνοια δεν είναι προσφορά γιατί
οι άνθρωποι αυτοί είναι στη μοίρα
τους και δεν υπάρχει λόγος να τους
βοηθάμε. Λέει ότι απλώς χάνουμε
το χρόνο μας. Για μένα δεν είναι
έτσι τα πράγματα, ζω κάθε βράδυ

μια διαφορετική ιστορία και αυτοί
οι άνθρωποι έχουν πραγματικά ανάγκη. Και ξέρεις κάτι; Το πρόβλημα
των ναρκωτικών δεν είναι η ιστορία
της διπλανής πόρτας, μπορεί να είναι μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Στην
οικογένεια μου δεν το έχω ζήσει.
Δεν είμαι για αυτόν τον λόγο εκεί,
αλλά έχω δει και ανθρώπους δικούς
μου να έρχονται να ζητούν βοήθεια,
όπως για παράδειγμα, το παιδί ενός
οικογενειακού μου φίλου».
Την ρωτάμε να μας διηγηθεί συγκεκριμένες ιστορίες και ξεκινάει την
αφήγηση: «Έχω ζήσει πολλά περιστατικά που με έχουν προβληματίσει
για το τι συμβαίνει γύρω μας και το
τι πρέπει να γίνει. Πιο συγκεκριμένα,
θα αναφερθώ στο περιστατικό ενός
27χρονου πρώην χρήστη ο οποίος
μόλις είχε αποφυλακιστεί και δεν
είχε τη βοήθεια κανενός», μας αναφέρει η εθελόντρια και συνεχίζει: «Ο
αδερφός του δεν το δέχτηκε σπίτι και
δουλειά δεν μπορούσε να βρει γιατί
ήταν πρώην φυλακισμένος. Πραγματικά, αν και είχε καταλάβει τα λάθη
του, γνώριζε ότι -αν δεν του δινόταν
ευκαιρία να ξανααποκτήσει τη ζωή
του- σε μία βδομάδα θα κατέληγε
στην Ομόνοια να κάνει χρήση. Αυτά
τα παιδιά χωρίς βοήθεια είναι δύσκολο να καταλάβουν την κατάστασή
τους και ακόμα και αν τη συνειδητοποιήσουν χρειάζονται πραγματικά
τη βοήθειά μας -τόσο των εθελοντών
όσο και όλης της κοινωνίας».
Η αφήγησή της συνεχίζει με μια
ιστορία ενός ανθρώπου που τα ναρκωτικά τον έκαναν τραγική φιγούρα
στην Ομόνοια. Η ιστορία του παρότι
φαίνεται βγαλμένη από ταινία είναι
πραγματικότητα: «Ήταν ένα παιδί,
ο Π., πριν πέσει στα ναρκωτικά είχε
τη ζωή του, μεγάλο κύκλο γνωριμιών και φίλων και μεγάλη περιουσία.
Κάποιος από τους φίλους τον έριξε
στα ναρκωτικά. Ο φίλος του πέθανε
και ο ίδιος καταστράφηκε οικονομικά λόγω χρήσης ουσιών. Αυτήν
τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στα

/ Στέλλα Δέτση
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Δρόμοι της Αθήνας
Πρόγραμμα των Γιατρών του Κόσμου
για την ευάλωτη ομάδα των τοξικοεξαρτημένων.

© Γιάννης Γιαννακόπουλος

Το πρόγραμμα «Δρόμοι της Αθήνας» λειτουργεί σχεδόν 10 χρόνια με στόχο «τη
μείωση βλάβης και την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής
συμβουλευτικής σε τοξικοεξαρτημένους».

40 -ίσως και παραπάνω- ακρωτηριασμένος στο ένα πόδι από τη χρήση
και πιθανότατα να είναι και έμπορος, καθώς όλοι αναγκάζονται να
γίνονται βαποράκια. Ο Π. ερχόταν
για πολύ καιρό σε εμάς, ώστε να τον
βοηθήσουμε για το άλλο του πόδι,
το οποίο είχε και αυτό γάγγραινα.
Την τελευταία φορά που ήρθε στο
φορτηγάκι ζητιάνευε για να ζήσει.
Βέβαια, αυτήν την στιγμή μάλλον είναι καλύτερα διότι τον είδα ένα πρωί
στο μετρό με τον σύντροφό του σε
αρκετά καλή κατάσταση».
www.mdmgreece.gr

Οι ιστορίες είναι πραγματικά πολλές,
η Στέλλα μας περιγράφει με έντονα
χρώματα τι ζει κάθε βράδυ και τι της
διηγούνται οι τοξικοεξαρτημένοι που
περνούν από το φορτηγάκι των Γιατρών του Κόσμου. Δεν έχει σημασία
να τις αναφέρουμε όλες. Μία ιστορία
όμως μας έκανε να συγκινηθούμε και
πιστεύουμε ότι είναι ο ωραιότερος
επίλογος: «Ένα βράδυ πάρκαρα το
αυτοκίνητό μου αρκετά πιο μακριά
από το φορτηγό της οργάνωσης και
τελειώνοντας τη βάρδια μου ήθελα
να κόψω δρόμο από μία στοά για να
φτάσω πιο γρήγορα. Με είδαν, λοι-

πόν, κάποια παιδιά που πριν λίγη
ώρα είχαν περάσει από το φορτηγάκι
και αμέσως απαίτησαν να με συνοδέψουν κατά μήκος της στοάς μη τυχόν
και κάποιοι χρήστες που κοιμόνταν
στο σκοτάδι δεν με αναγνωρίσουν
και μου επιτεθούν. Αυτό πραγματικά
το εκτίμησα. Δεν το περιμένεις. Δεν
ξέρω αν εγώ το υπερεκτιμώ ή πραγματικά έχω ζήσει ευγνωμοσύνη που
στην κοινωνία έξω δεν έχω συναντήσει. Αν τους δώσεις, θα σου δώσουν
και αυτό το έχω εισπράξει και εγώ
και οι άλλοι εθελοντές».
n

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα των ΓτΚ με ομάδες εθελοντών της οργάνωσης, επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση την πλατεία
της Ομόνοιας, όπου είναι τόπος συνάντησης των τοξικοεξαρτημένων. Αρχικά, στο
πλαίσιο του προγράμματος προωθούν
την ασφαλή χρήση ουσιών και τη μείωση
βλάβης πραγματοποιώντας ανταλλαγή των
χρησιμοποιημένων συριγγών με ολοκληρωμένο ειδικό πακέτο που περιέχει όλα τα
απαιτούμενα για την ασφαλή χρήση (σύριγγα, αμπούλα με αποστειρωμένο νερό,
βαμβάκι και κιτρικό οξύ σε σκόνη), με
στόχο την προστασία τόσο των ίδιων των
χρηστών όσο και του κοινωνικού συνόλου. Πραγματοποιείται ακόμα εργαστηριακός έλεγχος μέσω εξετάσεων σε όσους
το επιθυμούν, καθώς και ενημέρωση των
χρηστών για την ηπατίτιδα, τον ιό HIV και
άλλα μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι γιατροί
και οι ψυχολόγοι της ομάδας παρέχουν ιατρική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική συμβουλευτική στα άτομα που επισκέπτονται
τη μονάδα, ενώ παραπέμπουν και διασυνδέουν τα περιστατικά με αρμόδιους φορείς
και εφημερεύοντα νοσοκομεία.
Κατά τη διάρκεια του 2008, επισκέφθηκαν την Κινητή Μονάδα των Γιατρών του
Κόσμου περίπου 2.400 άτομα, διανεμήθηκαν 4.000 σύριγγες μίας χρήσης
και πραγματοποιήθηκαν πάνω από150
αιμοληψίες. Παράλληλα, προσφέρθηκαν ιατρικές υπηρεσίες σε 180 άτομα και
πραγματοποιήθηκε ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε 150 άτομα.
Η ανάγκη για νέους και παλιούς εθελοντές πάντα υπάρχει: Γιατροί, νοσηλευτές,
ψυχολόγοι, οδηγοί και διοικητικό προσωπικό μπορούν να απευθύνονται στους
Γιατρούς του Κόσμου και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
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Εν ψυχρώ δολοφονία
άμαχων πολιτών
Ο Ανδρέας Θωμόπουλος
μας στέλνει εικόνες και
μια συγκλονιστική μαρτυρία από τη Γάζα, όπου
βρέθηκε ως μέλος της
αποστολής των ΓτΚ
Όλοι έχουμε ακούσει για τον αποκλεισμό και την ιδιότυπη πολιορκία που υφίσταται τα τελευταία 2
χρόνια αυτή στενόμακρη λωρίδα
της γης στη Μεσόγειο, που κατοικείται από Παλαιστίνιους και συνορεύει με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.
Όμως, πόσοι από μας γνωρίζουν ή
μπορούν να φανταστούν τι σημαίνει αυτός ο αποκλεισμός για τους
κατοίκους της, ύστερα κι απ’τις τελευταίες επιθέσεις με τους 1507 νεκρούς, τους 5500 τραυματίες, 500
απ’τους οποίους σοβαρά, και με τις
υποδομές - νοσοκομεία, σχολεία,
συγκοινωνία, ρεύμα, νερό, σύστημα αποχετευτικό κλπ. - ημιτσακισμένες ή εντελώς τσακισμένες,
κατά τα στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας;

Λωρίδα της Γάζας

Έκταση:
360 τ.χλμ. (μικρότερη απ’την Άνδρο)
....................................................
Πληθυσμός:
1,500,202 (τον Ιούλιο 2008)
................................................
Ηλικίες:
0-14 ετών: 44.7%
15-64 ετών: 52.7%
65 ετών και άνω: 2.7%
................................................
Μέση ηλικία:
17.2 έτη
................................................
Γενικό προσδόκιμο ζωής:
73.16 έτη
................................................
Γεωγραφική σημείωση: η Λωρίδα με κέντρο την πόλη της Γάζας,
που στρατηγικά ενώνει Μέση
Ανατολή και Βόρεια Αφρική,
έχει πολιορκηθεί και αποκλειστεί αναρίθμητες φορές στην
ιστορία της.

Ο

νομάζομαι Κχάλεντ
Μοχάμεντ Αμπετράμπο, είμαι κάτοικος
της Ανατολικής Τζαμπάλιαχ και ζούσα σε
αυτό εδώ το σπίτι. Η
καταστροφή του σπιτιού και ο σκοτωμός
των παιδιών μου έγινε στις 7 Ιανουαρίου στις 12.50. Ζούσαμε 8 ειρηνικές οικογένειες εδώ. Κανείς μας δεν ανήκει σε
ένοπλο κόμμα ή ομάδα. Ο Ισραηλινός
στρατός μπήκε για έλεγχο στο σπίτι μας
πολλές φορές στο παρελθόν. Τελευταία
φορά την 1 Μαρτίου 2008. Έλεγξαν τις
ταυτότητές μας, έψαξαν το σπίτι και μας
είπαν πως είμαστε εντάξει και πως
δεν υπάρχει πρόβλημα.
Όταν έγινε η εισβολή του πυροβολικού στη Γάζα ήρθαν σε αυτή την
περιοχή, όπου δεν υπήρχαν πυροβολισμοί και καμία απειλή εναντίον του Ισραηλινού στρατού - καμία
ρουκέτα δεν είχε πυροδοτηθεί από
αυτήν εδώ την περιοχή. Την τέταρτη
ημέρα της εισβολής, στις 7 Ιανουαρίου γύρω στις 12 το μεσημέρι μείναμε έκπληκτοι όταν αντιληφθήκαμε
την παρουσία τριών τάνκς του Ισραηλινού στρατού να δημιουργούν ένα
σημείο ελέγχου μπροστά στο σπίτι
μας, σε απόσταση 10 μέτρων.
Μας ζήτησαν να βγούμε από το σπίτι.
Ήμουν με την μητέρα μου, τη γυναίκα
μου και τα τρία παιδιά μου. Βγήκαμε
με τα χέρια ψηλά, κρατώντας λευκές
σημαίες, κοιτάζοντας τους δύο στρατιώτες που κάθονταν στο τάνκ σε απόσταση 10 μέτρων από εμάς και έτρωγαν πατατάκια και σοκολάτες.
Δεν μας μίλησαν. Δεν μας ζήτησαν να κατεβάσουμε τα χέρια ή να
επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Απλά
έτρωγαν και μας κοιτούσαν. Δέκα
λεπτά αργότερα, ένας τρίτος στρατι-

ώτης βρήκε από το τάνκ και άρχισε
να πυροβολεί τα παιδιά - κάτι ασύλληπτο από οποιοδήποτε ανθρώπινο
μυαλό. Η κόρη μου Αμάλ, 2 ετών,
σκοτώθηκε επί τόπου και τα σωθικά της βγήκαν από τη κοιλιά της.
Σε κατάσταση σοκ σήκωσα το κορμί
της, μαζί και την κόρη μου Σαμάλ,
4 ετών, που χτυπήθηκε στην κοιλιά
από σφαίρες που βγήκαν από την
πλάτη, θρυμματίζοντας τη σπονδυλική της στήλη. Η Σαμάλ είναι τώρα
παράλυτη. Η μητέρα μου άρχισε να
φωνάζει ενώ οι στρατιώτες ξαναπυροβόλησαν και την 7χρονη κόρη
μου Σουάδ στο στήθος και τη μητέρα μου, 60 χρονών, που δέχτηκε 3
σφαίρες στη κοιλιά και 1 στο αριστερό χέρι. Αρχίσαμε να φωνάζουμε για ασθενοφόρο, για τον Ερυθρό
Σταυρό και για οποιον μπορούσε να
βοηθήσει. Μετά από λίγο ακούσαμε ένα ασθενοφόρο να πλησιάζει,
αλλά οι Ισραηλινοί το σταμάτησαν
και το κατέστρεψαν, αφήνοντας το
προσωπικό του να επιστρέψει στην
Τζαμπάλιαχ. Για 2 ώρες μείναμε
στο σπίτι ενώ η ζωντανή κόρη κι η
μητέρα μου αιμορραγούσαν. Τότε
πήρα την απόφαση και σήκωσα τη
ζωντανή κόρη μου, βγήκα και περπάτησα προς τα τάνκς, πιστεύοντας
πως το να πεθάνουμε ήταν καλύτερο από την κατάσταση στην οποία
βρισκόμασταν. Άρχισα να περπατώ
ενώ με ακολούθησαν κι οι άλλοι.
Περπάτησα για περίπου 1 χιλιόμετρο, κρατώντας το κορμί της δολοφονημένης κόρης μου Σουάδ 7 έτών
- η γυναίκα μου κρατούσε το κορμί
της κόρης μας Αμάλ, 2 ετών, ενώ ο
αδελφός μου Ιμπραχήμ κρατούσε
το κορμί της κόρης μου Σαμάλ, 4
ετών. Κάποιοι γείτονες έφεραν ένα
παιδικό κρεβάτι και μετέφεραν την
μητέρα μου. Όσο περπατούσαμε

όλοι μαζί οι στρατιώτες πυροβολούσαν στο έδαφος και πάνω από
τα κεφάλια μας. Προτού φτάσουμε
στην πλατεία του Σαλαχεντίν, ένας
άνδρας με άλογο και άμαξα, μας
πλησίασε για να βοηθήσει και προσπάθησε να ανεβάσει την μητέρα
μου στο κάρο. Αμέσως οι στρατιώτες πυροβόλησαν και αυτόν και το
άλογο, σκοτώνοντας και τους δύο. Ο
άνδρας λεγόταν Αντχάμ Καμίς Κασίρ. Συνεχίσαμε να περπατάμε στο
κέντρο της Τζαμπάλιαχ όταν πολλοί
άνθρωποι άρχισαν να έρχονται προς
το μέρος μας. Εκείνη τη στιγμή με
εγκατέλειψαν οι δυνάμεις μου και
έμεινα για περίπου μισή ώρα αναίσθητος. Όταν συνήλθα, σηκώθηκα
και πήγα στο νοσοκομείο Καμάλ
Εντουάν, όπου επιβεβαίωσαν πως
οι δυο κόρες μου ήσαν νεκρές, ενώ
η τρίτη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα. Αυτά μου συνέβησαν
στις 7 Ιανουαρίου.
Κάνω έκκληση στο Ερυθρό Σταυρό
και σε όλους τους οργανισμούς για
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάνω
έκκληση στον πολιτισμένο κόσμο
που έχει δημιουργήσει οργανώσεις
ακόμα και για τα δικαιώματα των
ζώων. Τα παιδιά μου δολοφονήθηκαν μπροστά στα μάτια μου - και
ποιο είναι το έγκλημα που διέπραξαν για να δολοφονηθούν; Τι έκαναν τα παιδιά μου στο Ισραήλ; Αυτή
την ερώτηση στέλνω στον Ισραηλινό
λαό. Ποιο είναι το έγκλημα που διέπραξαν τα παιδιά μου και η 60χρονή
μητέρα μου, για να δολοφονηθούν;
Σας ευχαριστώ...

Κχάλεντ Μοχάμμεντ Αμπέτράμπο,
n
κάτοικος Τζαμπάλιαχ

Τα παιδιά υπό την πίεση του αποκλεισμού
Η έρευνα που έγινε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από τον Dr. Qouta, Δ/ντή Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο
της Γάζας, μας δίνει τα εξής αποτελέσματα: το 51% των παιδιών έχουν χάσει κάθε διάθεση για συμμετοχή σε σχολικές
ή άλλες δραστηριότητες. Το 40% απέχει εντελώς απ’το σχολείο. Το 41% υποφέρει από πονοκεφάλους και άλλους
ανεξήγητους πόνους. Το 48% υποφέρει από μειωμένη ενέργεια και υποσιτισμό. Το 45.5% εκφράζει ιδιαίτερο θυμό,
το 43% έχει πρόβλημα ύπνου και το 63% εκδηλώνει αφύσικες για την ηλικία ψυχικές διαταραχές.
n
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Επιδημία χολέρας, η τιμωρία του Μουγκάμπε

Οι αιτίες της δε, ξεφεύγουν από τη
σφαίρα της οικονομίας κι ανάγονται
ως επί το πλείστον στην πολιτική. Συγκεκριμένα, στην απόφαση της κυβέρνησης του Ρόμπερτ Μουγκάμπε να
εθνικοποιήσει τις αχανείς φάρμες των
λευκών που είχαν ξεμείνει στη νοτιοαφρικανική χώρα από την εποχή της
αποικιοκρατίας, που ειδικά για τη Ζιμπάμπουε δεν είναι και τόσο μακρινό
παρελθόν καθώς το 1980 έγινε τελευταία φορά η υποστολή της βρετανικής
σημαίας από τα εδάφη της. Από τότε κυβερνάει κι ο Μουγκάμπε, επικεφαλής μιας κυβέρνησης που δεν συγκεντρώνει μόνο στρατιωτικούς που
διακρίθηκαν για τους αγώνες τους εναντίον των βρετανών κατακτητών, αλλά
και πλήθος διαφθαρμένων που οικειοποιούνταν συστηματικά δημόσιους
πόρους. Η οργή των Βρετανών πρώτα και κύρια και των Αμερικανών στη
συνέχεια ως αιτία είχε το δημοκρατικό μέτρο της εθνικοποίησης. Καλύφθηκε όμως πίσω από την διαφθορά
και την εκλογική νοθεία που αποτέλεσαν πρώτης τάξης αφορμές για να επιβληθούν βαριές οικονομικές κυρώσεις εν είδει συλλογικής τιμωρίας στο
καθεστώς του Μουγκάμπε, δηλαδή
στη Ζιμπάμπουε, από την Αγγλία και
τις ΗΠΑ που ακόμη και σήμερα θεωρούν χρέος τους να προστατεύουν τα
www.mdmgreece.gr
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Αντιμέτωπη, με μια πρωτοφανή για
τα τελευταία χρόνια ανθρωπιστική
κρίση, βρίσκεται η Ζιμπάμπουε από
τον περασμένο Αύγουστο. Στη νοτιοαφρικανική χώρα με πληθυσμό 12
περίπου εκατομμύρια, λόγω της ολοσχερούς κατάρρευσης του συστήματος υγείας και των δημόσιων υποδομών, έχει ξεσπάσει επιδημία χολέρας
που εδώ και έξη μήνες έχει οδηγήσει στο θάνατο 3.600 ανθρώπους
και έχει πλήξει περισσότερους από
60.000. Στο πλαίσιο της ίδιας κρίσης αναμένεται να επιδεινωθεί ραγδαία η υπάρχουσα κρίση AIDS,
βάση της οποίας ο ένας στους τρεις
είναι φορέας του υιού, ενώ θεωρείται
θέμα χρόνου να ξεσπάσει και επιδημία ελονοσίας. Το δράμα ολοκληρώνεται με την συντριπτική πλειοψηφία
του πληθυσμού, τουλάχιστον 7 εκατ.
ανθρώπους να υποσιτίζονται συστηματικά, περιμένοντας τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια για να μην πεθάνουν από την πείνα. Πρόκειται για
νούμερα, που προκαλούν κλονισμό,
πολύ περισσότερο αν πάρουμε υπ’
όψη μας ότι δεν μεσολάβησε κάποια
πολεμική σύγκρουση για να εμφανιστεί αυτή η ανθρωπιστική κρίση.

αποικιοκρατικά συμφέροντα. Αφθονούν σ’ αυτό το πλαίσιο οι δηλώσεις
της πρώην υπουργού Εξωτερικών των
ΗΠΑ, Κοντολίζα Ράις και του βρετανού πρωθυπουργού που ζητούν ανατροπή του καθεστώτος Μουγκάμπε
και το ταυτίζουν με το καθεστώς του
Αχμαντινετζάντ στο Ιράν.
Αποτέλεσμα των κυρώσεων ήταν η
οικονομική κατάρρευση της χώρας
όπως μαρτυρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός, την τελευταία φορά που
ήταν δυνατό να μετρηθεί τον προηγούμενο χρόνο, εκτιμήθηκε σε 231
εκατ. τοις εκατό! Από τότε σταμάτησαν να τον υπολογίζουν, το εθνικό
νόμισμα έπεσε σε πλήρη αχρηστία
και αποφασίστηκε οι 130.000 δημό-

σιοι υπάλληλοι (στρατιώτες, δάσκαλοι και υπάλληλοι της κυβέρνησης)
να πληρώνονται σε δολάρια.
Το αδιέξοδο ξεπεράστηκε στις 13 Φεβρουαρίου όταν ο Μουγκάμπε κατόπιν πιέσεως από τη μεριά της νοτιοαφρικανικής κυβέρνησης δέχθηκε
να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας με τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο όρος έτσι των Αγγλοαμερικανών για συμμετοχή του εκλεκτού
τους, Μόργκαν Τσβανγκιράι, επικεφαλής του κόμματος Κίνημα για τη
Δημοκρατική Αλλαγή στην κυβέρνηση ώστε να αρχίσει να τρέχει πάλι
η διεθνής βοήθεια εκπληρώθηκε. Η
απαίτησή τους ωστόσο, όσο κι αν διορθώνει τη νοθεία στην οποία προέ-

βη πέρυσι ο Μουγκάμπε, κρύβει τεράστιες πολιτικές σκοπιμότητες καθώς
ο άνθρωπός τους είναι υπέρμαχος των
ιδιωτικοποιήσεων και της σφιχτής οικονομικής πολιτικής για να ανακάμψει
η χώρα. «Οτιδήποτε εμποδίζει τις ξένες άμεσες επενδύσεις πρέπει να αναθεωρηθεί», δήλωνε πρόσφατα σύμφωνα με τους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς του
προηγούμενου Σαββατοκύριακου, με
αποτέλεσμα η συμμετοχή του στην κυβέρνηση να προοιωνίζεται και μια γενικότερη στροφή της Ζιμπάμπουε στη
νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία.
n
Λεωνίδας Βατικιώτης
Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα “Το Παρόν” την 1/3/09
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Από τον πόλεμο
στην ελπίδα
Ήταν πριν από έντεκα χρόνια, όταν
ο Qadir αναγκάστηκε να αφήσει
πίσω του κάθε συνήθεια του παρελθόντος του. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν διέλυσε και τη δική του
οικογένεια, όπως και τόσων άλλων
ανθρώπων. Ξεκινώντας από την αρπαγή του από τους Ταλιμπάν, όντας
ακόμη μαθητής, κατάφερε τα τελευταία οκτώ χρόνια να ζει στην Ελλάδα και να εργάζεται στην οργάνωση
των Γιατρών του Κόσμου. Η πορεία
του μέχρι τη σημερινή ημέρα υπήρξε
κάθε άλλο παρά εύκολη.
Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν είναι μία
πραγματικότητα, η οποία επαναλαμβάνεται για τριάντα χρόνια. Από το
Σοβιετικό πόλεμο που ξεκίνησε το
1979 φτάνουμε στο σήμερα, όπου
οι Ταλιμπάν συνεχίζουν τις λεηλασίες στη χώρα. Το 1994 υπήρξε έτοςορόσημο για το Αφγανιστάν, καθώς
τότε γεννήθηκε το επαναστατικό
κίνημα των Ταλιμπάν. Δύο χρόνια
αργότερα, το κίνημα καταπάτησε την

Λίλιαν Γλαρού
Νίκη Κλεισούρα
Συντακτική Ομάδα

κυβέρνηση και πήρε τη χώρα στα
χέρια του. Εγκαθίδρυσαν νέους νόμους και συνήθειες, επέβαλαν έναν
νέο τρόπο ζωής και όλα αυτά με κύρια συνισταμένη την καταπάτηση των
περισσότερων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτήν την πραγματικότητα τη
βίωσε και ο Qadir. Αυτή ήταν και η
δική του καθημερινότητα σαν παιδί,
που ζούσε πάντα με φόβο.
Ζητήσαμε από τον Qadir να μας περιγράψει πώς ξεκίνησε η “οδύσσειά”
του, τι ήταν εκείνο που πυροδότησε
την αλληλουχία των γεγονότων, τα
οποία τον οδήγησαν εδώ. «Ήταν
το 1998, ένα κανονικό πρωινό στο
σχολείο. Ήμασταν μέσα στην τάξη,
όταν ξαφνικά μπήκαν στο κτίριο οι
Ταλιμπάν, χωρίς να καταλάβουμε
από πού ήρθαν. Μας μάζεψαν, όλα
τα παιδιά, και μας πήγαν σε κάποιο
άγνωστο μέρος. Ακόμη δεν ξέρω,
πού μας κρατούσαν. Εκεί ήταν και
άλλος κόσμος, ήμασταν περίπου
300 άτομα και μας κράτησαν ομήρους. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ
δύσκολες. Μας έδιναν φαγητό, αλλά
δε μας άφηναν να βγούμε έξω. Συνεχώς μας έπαιρναν έναν-έναν και
μας ζητούσαν να τους πούμε πού
βρίσκονται οι αρχηγοί μας και πού
είναι κρυμμένα τα όπλα. Αλλά εμείς
ήμασταν παιδιά, κανείς δεν ήξερε
τίποτα. Ένα μήνα μετά μας άφησαν
ελεύθερους ξαφνικά, είτε επειδή δεν
είχαμε απαντήσεις σε αυτά που ρωτούσαν είτε γιατί έγινε κάποια ανταλλαγή με δικούς τους ομήρους».
Όταν αφέθηκε ελεύθερος, γύρισε στο
σπίτι του για να βρει την οικογένειά
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Ο Qadir, Αφγανός πρόσφυγας, χρειάστηκε να υπερπηδήσει
πολλά εμπόδια, για να μπορεί σήμερα να στέκεται στα πόδια
του και να αντιμετωπίζει τη ζωή με αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια,
που για εμάς θεωρείται δεδομένη και αναπόσπαστο κομμάτι της
ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά για μεγάλο πληθυσμό του κόσμου
μας αποτελεί δυσεύρετη πολυτέλεια. Αλλά, όπως λέει και ο
ίδιος… το όνομά του σημαίνει ικανότητα.

του. Δε βρήκε, όμως, κανέναν εκεί.
Οι άνθρωποι εγκατέλειπαν τα σπίτια
τους, ενώ οι περισσότεροι είχαν ήδη
φύγει. «Μια οικογένεια που ζούσε στην περιοχή και τους γνώριζα,
έφευγε εκείνη την ώρα. Με είδαν
μόνο μου, με ρώτησαν τι είχε συμβεί
και όταν τους εξήγησα, μου είπαν πως
πήγαιναν στο Πακιστάν και πως, αν
ήθελα, μπορούσα να πάω μαζί τους.
Έφυγα, λοιπόν, για το Πακιστάν. Η
οικογένεια αυτή είχε εκεί συγγενείς
και φίλους για να τη βοηθήσουν.
Εγώ δεν είχα κανέναν. Ήμουν 20
χρονών και έμενα μόνος μου σε μια
πλατεία», μας λέει. Με τον καιρό
γνώρισε ανθρώπους και μαζί με κάποιους φίλους του αποφάσισαν να
φύγουν για το Ιράν. Πέρασαν τα σύνορα περπατώντας, παράνομα, χωρίς
χαρτιά και όταν έφτασαν συνάντησαν
διάφορους, οι οποίοι επί πληρωμή
τους μετέφεραν στην πόλη. «Περπατήσαμε κάπου οκτώ ώρες και φοβόμασταν πάρα πολύ. Ο δρόμος γύρω
μας ήταν γεμάτος νάρκες και έπρεπε
να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όταν
φτάσαμε στο Ιράν είδαμε, ότι τους
Αφγανούς τους έστελναν πίσω. Εγώ
βρήκα εκεί το θείο μου και με έβα-

λε σε μια δουλειά. Δεν έβγαινα όμως
έξω, δούλευα κρυφά. Ήθελα, να μαζέψω χρήματα και να μπορέσω να
φύγω στην Ευρώπη ή ίσως και στην
Τουρκία. Δούλεψα για ένα χρόνο
και έπειτα, αποφάσισα να φύγω για
την Τουρκία. Με τα λεφτά που είχα
βγάλει από τη δουλειά μπόρεσα να
πληρώσω κάποιον για να με περάσει
στη χώρα». Ο Qadir φτάνοντας εκεί
κατάφερε να πιάσει πάλι μια δουλειά
για να βγάλει χρήματα, ενώ αργότερα
μαζί με τρεις φίλους του αποφάσισαν
να ξεκινήσουν ένα ταξίδι με στόχο να
φτάσουν στην Ελλάδα. Πέρασαν από
το Αϊβαλί στη Μυτιλήνη μέσα σε μία
πλαστική φουσκωτή βάρκα. Όπως,
μας διηγείται: «Φοβόμασταν πάρα
πολύ. Βάλαμε τη βάρκα στο νερό και
δεν ξέραμε πώς να την κατευθύνουμε.
Ξεκινήσαμε στις 12:00 το βράδυ από
την Τουρκία και φτάσαμε στις 09:00
το πρωί στη Μυτιλήνη. Ήταν πάρα
πολύ δύσκολα. Ήμασταν μόνοι μας».
Φτάνοντας στη Μυτιλήνη ο Qadir
με τους φίλους του ξεκίνησαν για
το λιμάνι, ώστε να επιβιβαστούν σε
πλοίο για την Αθήνα. Ο ίδιος και
ένας ακόμη από τους φίλους του,
όμως, πιάστηκαν από την αστυνο-

/ Qadir
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μία. Αφέθηκαν σύντομα ελεύθεροι
και κάποιοι τους βοήθησαν να αγοράσουν εισιτήρια για την Αθήνα.
Και οι τέσσερεις μαζί, λοιπόν,
έφτασαν στον Πειραιά τον Αύγουστο του 2001. Το ταξί, που πήραν
τους μετέφερε στην πλατεία Ομονοίας. Μη γνωρίζοντας προς τα πού
να κινηθούν, βρήκαν μέσω κάποιου
γνωστού τους στην Αγγλία, συμπατριώτες τους στην Αθήνα. «Μας
ενημέρωσαν εκείνοι, πως έπρεπε
να απευθυνθούμε στο “Ελληνικό
Συμβούλιο των Προσφύγων”. Στο
“Συμβούλιο” κάναμε εγγραφή, μας
δώσανε διάφορα έγγραφα, ενώ στη
συνέχεια σφραγίσαμε τα χαρτιά μας
στην Ελληνική Αστυνομία, ώστε να
έχουμε προσωρινή άδεια παραμονής». Τα διαδικαστικά είχαν τελειώσει, αλλά ο Qadir δεν είχε πού να
μείνει και πώς να επιβιώσει στην
Αθήνα. «Το “Συμβούλιο των Προσφύγων” μας έστειλε στον ξενώνα
των Γιατρών του Κόσμου. Ήμασταν
γύρω στα δεκαέξι άτομα, που μπήκαμε τότε στον ξενώνα με τα χαρτιά μας. Επειδή εγώ γνώριζα λίγα
Αγγλικά, βοήθησα εκεί ως διερμηνέας. Αργότερα, συνέχισα να τους
www.mdmgreece.gr

βοηθάω στις μεταφράσεις με τους
Αφγανούς, τους Ιρανούς και τους
Τούρκους, που έφταναν εκεί, γιατί
μιλούσα τις γλώσσες».
Όπως μας διηγήθηκε ο Qadir, μία
κοινωνική λειτουργός, που εργαζόταν για τους Γιατρούς του Κόσμου
τον βοήθησε να βγάλει τη “ροζ
κάρτα” παραμονής με εξάμηνη διάρκεια, ενώ παράλληλα τον έστειλε
στη Φιλοσοφική Σχολή για να μάθει
την ελληνική γλώσσα. Παρακολούθησε μαθήματα για ένα χρόνο και
αργότερα μπήκε σε πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ για να κάνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και κάποια σεμινάρια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και
συνεχίζει λέγοντάς μας: «Το 2003
οι Γιατροί του Κόσμου μου προσέφεραν εργασία. Εκείνο το διάστημα
λειτουργούσε ένα πρόγραμμα για το
trafficking, το οποίο υποστήριζε
γυναίκες που ήταν θύματα “εμπορίας ανθρώπων” και άρχισα να εργάζομαι στον ξενώνα του συγκεκριμένου προγράμματος το Νοέμβριο
εκείνου του έτους. Από όταν έπαψε
η λειτουργία αυτής της δράσης, εργάζομαι στα κεντρικά γραφεία της
οργάνωσης. Από εκείνη την περί-

οδο, πληρώνομαι κανονικά και ζω
μόνος μου, σε διαμέρισμα που νοικιάζω. Η οργάνωση για μένα είναι
σαν οικογένεια εδώ στην Ελλάδα.
Έχω κάνει πολλούς φίλους από εδώ
και έχω μια κανονική ζωή».
Καθ’ όλη αυτή τη διάρκεια όμως, ο
Qadir ακόμη δε γνώριζε πού βρισκόταν και τι είχε συμβεί στην οικογένειά του. Μας εξηγεί πώς μέσω
των Γιατρών του Κόσμου ήρθε σε
επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό και
άρχισε να αναζητά τους δικούς του:
«Μου είπαν από την οργάνωση πού
έπρεπε να πάω, για να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Έκανα, λοιπόν,
αίτηση στον Ερυθρό Σταυρό για να
βρω τους γονείς μου. Τους έδωσα
τα στοιχεία, πότε και πώς τους έχασα στο Αφγανιστάν. Τρεις μήνες
μετά με κάλεσαν, γιατί είχε έρθει
ένα γράμμα για μένα. Ήταν από τον
πατέρα μου και μου έλεγε πως ήταν
καλά και πως βρίσκονταν όλοι στο
Αφγανιστάν. Με τη βοήθεια της οργάνωσης, γύρισα κι εγώ εκεί. Τους
ψάξαμε και τους βρήκαμε. Τους
γονείς μου, τα αδέρφια μου, όλους
τους δικούς μου ανθρώπους. Εκείνοι έχουν μείνει πίσω τώρα, στο χω-

ριό μας, και επικοινωνούμε όποτε
πηγαίνουν στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα, γιατί στο χωριό δεν υπάρχουν τηλέφωνα».
Και τώρα τι σκέφτεται; Ποια είναι τα
μελλοντικά του σχέδια; «Τον Αύγουστο θα ξαναγυρίσω στο Αφγανιστάν
για να παντρευτώ, αυτό θέλουν και
οι δικοί μου. Θέλω να γυρίσω στην
Ελλάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Εκεί
δεν υπάρχει ασφάλεια και έχω φόβο
ακόμη. Αν δεν μπορέσω να φέρω και
τη γυναίκα μου εδώ, θα προσπαθήσω να πάμε οπουδήποτε αλλού. Πάντα, όμως, ελπίζω, πως μια μέρα θα
είναι ασφαλές το Αφγανιστάν και θα
μπορέσω να επιστρέψω».
Κι εμείς ελπίζουμε να έρθει σύντομα
εκείνη η ημέρα, που οι φυλές του Αφγανιστάν θα νιώθουν ασφαλείς στον
τόπο τους. Μέχρι τότε, οι Γιατροί του
Κόσμου θα αγωνίζονται ενάντια σε
κάθε αδικία, σταθεροί υπερασπιστές
των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
n

Η ιστορία του Qadir έχει παρουσιαστεί στην ταινία «Qadir: ένας Αφγανός Οδυσσέας» σε σκηνοθεσία
της Αννέτας Παπαθανασίου.
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Δόθηκε τέλος στην ιστορία της απαγωγής των δύο εθελοντών των ΓτΚ
Ελεύθεροι μετά από τρεις μήνες ομηρίας

Αναδημοσίευση άρθρου από την
έκδοση του περιοδικού των Γάλλων
Γιατρών του Κόσμου.
Μετάφραση: Χριστίνα Σαμαρτζή

Ελευθερώθηκαν στις 7 Ιανουαρίου 2009, μετά από
108 μέρες φυλάκισης, η
Κeiko Akahane και ο Willem
Sools, δύο εθελοντές των
Γιατρών του Κόσμου που
απήχθησαν στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αιθιοπία και βρίσκονταν υπό κράτηση στη
Σομαλία.

Η

Κeiko Akahane, μια
32χρονη γιαπωνέζα
γιατρός και ο Willem
Sools, ένας 27χρονος ολλανδός νοσηλευτής, βρίσκονταν σε
αποστολή με τη γαλλική αντιπροσωπεία της οργάνωσης στην Αιθιοπία,
όπου από το 2007 το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας είναι χαμηλό
και η πρόσβαση των κατοίκων στην
περίθαλψη είναι δύσκολη. Τα υψη-

λά επίπεδα θνησιμότητας, ο αυξημένος ρυθμός μετάδοσης νοσημάτων,
η έλλειψη τροφίμων και εμβολίων,
αλλά και η γενικότερη ανεπαρκής
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χαρακτηρίζουν το επίπεδο της υγείας
στην Αιθιοπία. Σε αυτήν την εξαιρετικά παραμελημένη περιοχή οι δύο
εθελοντές επισκέπτονταν μαζί με μία
μικρή ομάδα τα κέντρα υγείας των
χωριών της περιφέρειας για να υποστηρίξουν την κοινότητα στους τομείς
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και
να αναβαθμίσουν την υγειονομική
περίθαλψη.
Η Κeiko και ο Willem απήχθησαν
στην Αιθιοπία και μεταφέρθηκαν

αμέσως στη Σομαλία. Οι ομάδες
των Γιατρών του Κόσμου στο Ναϊρόμπι και στην Αντίς Αμπέμπα, καθώς και οι ομάδες των Γιατρών του
Κόσμου στην Ολλανδία και στην Ιαπωνία βρίσκονταν σε συνεχή επαφή
με την έδρα της οργάνωσης στο Παρίσι και με τις οικογένειες της Κeiko
και του Willem, ενώ κινητοποιούνταν αδιάκοπα για να καταλήξουν το
συντομότερο δυνατό στην απελευθέρωση των δύο συναδέλφων μας.
Στην Αιθιοπία οι απαγωγές αποτελούν συχνό φαινόμενο, έτσι αρκετοί
εθελοντές από τις περισσότερες ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή έχουν τε-

θεί υπό κράτηση. Το διεθνές δίκτυο
των Γιατρών του Κόσμου παρέχει την
υποστήριξή του στις οργανώσεις, εθελοντές των οποίων έχουν πέσει θύματα απαγωγής και ζητούν τη γρήγορη
απελευθέρωση των ατόμων που βρίσκονται ακόμα υπό κράτηση.
n

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας
αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται
από 16 συνολικά τμήματα. Η στήλη
MDM International αποτελείται από
κείμενα που μας παρέχονται ελεύθερα για αναδημοσίευση από τα
αντίστοιχα περιοδικά του δίκτυου
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Editorial
> No problem
Τον πρωτοσυνάντησα το ‘97. Σε έναν προσφυγικό καταυλισμό μια παλαιστινιακή γειτονιά λίγα
χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ, ζωσμένη από
Ισραηλινά μπλόκα και check-point. Το χαμόσπιτο με την τενεκεδένια στέγη ήταν ακριβώς δίπλα
στο ιατρείο της αποστολής. Ένα δωμάτιο όλο κ’
όλο με μια χαροκαμένη μάνα που πάλευε πουλώντας αραβικές πίτες στο δρόμο και δυο μικρότερα
αδέλφια, την Αισέ και τη Μόνα. Γειτονόπουλο.
Που καμάρωνε γιατί 8 χρόνω μόλις και ήταν κιόλας ο άντρας του σπιτιού, ο προστάτης των δικών
του. Είχε 2 τεράστια αυτιά που πέταγαν από ένα
βρώμικο κεφάλι γεμάτο τούφες-τούφες ανακατωμένες. Ένα ξεθωριασμένο και μπαλωμένο παντελόνι που χώραγε τουλάχιστον άλλον ένα και μια
απίθανη σάκα που έσερνε πίσω του. Μια απίθανη
φατσούλα όλο πονηριά που σαν άρχιζε να γελά
ξεχνούσε να σταματήσει. Δεν άργησε πολύ να γίνει «μέλος» της αποστολής. Ο πιο μικρός ‘‘γιατρός του κοσμού’’, που καμάρωνε την κονκάρδα
της οργάνωσης που ποτέ του δεν έβγαζε από την
τρύπια μπλούζα του.
Με το που ακουγόταν η κόρνα του σχολείου,
έτρεχε και θρονιαζόταν στο γραφειάκι που είχαμε για να γράφουμε τις συνταγές. Διάβαζε
στα βιαστικά, ζωγράφιζε, σκάλιζε τα εργαλεία,
μας χάζευε να δουλεύουμε και έτρεχε πρόθυμος για όλα τα μικροθελήματα. Η καλύτερή του
όταν βγαίναμε με το τζιπ, πρώτος και καλύτερος στα πόδια του συνοδηγού. Στα μικροσόκακα της αγοράς σαν βγαίναμε για τρόφιμα πάντα
με κρατούσε σφικτά από το χέρι για να μην ξεμένω πίσω και χαθώ. Μόνο σαν έβλεπε τίποτε
στρατιώτες χωνόταν στην αγκαλιά μου.
Ποτέ δεν δεχόταν τίποτα να του πάρουμε γι αυτόν, κούναγε με πείσμα το μικρό κεφάλι, «no
problem» έκανε, το μόνο που περίμενε και
δεχόταν ήταν σοκολάτες όταν ερχόταν κάποιος
από την Ελλάδα. Μασούλαγε τις Λάκτες και γέμιζε το σπίτι τα βράδια με ζωγραφιές.
Κατά καιρούς, μας κουβάλαγε “πελάτες”. Όλο
το σχολείο του καταυλισμού συνωστιζόταν έξω
από την αποστολή όπου ο Χασάν μας έδειχνε
και καμάρωνε όλο περηφάνια. Καλύτερο κράχτη σαν οδοντίατρος δεν θα μπορούσα να έχω.
Μόνο όταν ήταν η σειρά του να κάτσει στην καρέκλα μου, μου τα γύριζε “No problem” μου
‘κάνε κάθε φορά που τον κυνήγαγα χωρίς ποτέ
να τα καταφέρνω να του φτιάξω ένα σπασμένο
μπροστινό δόντι. Μόνο τις Παρασκευές εξαφανιζόταν. Άφαντος. Μετά την προσευχή της

Παρασκευής, ώρα συνάθροισης για τους μουσουλμάνους του καταυλισμού στη μικρή πλατεία, πουθενά ο Χασάν. Ένα μυστήριο. Που
στην ευχή ήσουν ρε Χασάν; «No problem»
ήταν η απάντηση του τα Σάββατα. Μας κοίταζε
πονηρά και ξεκαρδιζόταν.
Το ‘98 η αποστολή έκλεισε. Η Παλαιστίνη έδειχνε κουτσά-στραβά να βρίσκει το δρόμο της.
Και η παλιά συμφωνία του Όσλο να γίνεται
πράξη. Χαλάρωσαν οι αποκλεισμοί άνοιξαν
δειλά οι πρώτες δουλειές. Ήταν η ώρα για άλλες
γειτονιές του κόσμου.
Τον Χασάν δεν τον ξαναείδα. Θυμάμαι πάντα την
τελευταία φορά που φεύγοντας του χάρισα το μικρό λεξικό που είχα. Ήταν η πρώτη φορά που
δεχόταν κάτι. Πρόλαβα να δω ένα δάκρυ. «No
problem» μου έκανε γελώντας και μου έβαλε
μια ζωγραφιά στην τσέπη. Από την Παλαιστίνη
έγραφε με τα ελληνικά που είχε μάθει. Ακόμα
την έχω τούτη τη ζωγραφιά. Στη βιβλιοθήκη.
Μαζί με τις χάντρες της Φυντάν από την Τουρκία
–Ηρώ την θυμάσαι την μικρή μας την Φυντάν?-,
τους βόλους του Σάσα, την παλιά κούκλα της
Μαργαρίτας, το κουτί του Αλιόσα... Τον σκεφτόμουν κατά καιρούς. Θα χει ψηλώσει θα έβγαλε
το πρώτο χνούδι στο χείλος. Και ποιος ξέρει,
ίσως μάλλον το λεξικό μου θα έπιασε τόπο...
Αποχαιρετώντας πριν λίγες βδομάδες τους Γιάννηδες για την πρώτη αποστολή στη Γάζα τον
ξανάφερα στο μυαλό μου. Που να’ναι άραγε ο
Χασάν τούτες τις δίσεκτες μέρες? Ένας καλός
φίλος, Παλαιστίνιος γιατρός σπουδασμένος στην
Αθήνα, που μαζί ήμασταν εκεί κάτω με πήρε τις
προάλλες για να μάθει τα νέα μας. Μιλήσαμε για
την κατάσταση, τη νέα αποστολή, τι χρειαζόμαστε. «No problem» του κάνω και γελάμε και οι
δύο. Ήταν το σύνθημα της αποστολής, αυτό που
μας ένωνε. «Τον θυμάσαι το Χασάν ε? Που μάζευε την πιτσιρικαρία τις Παρασκευές μετά την
προσευχή στο λοφάκο πίσω από το ισραηλινό
φυλάκιο, και πέταγαν πέτρες στους στρατιώτες
που πέρναγαν. Ξέρεις πως έγινε νοσηλευτής και
δούλευε για την Ερυθρά Ημισέληνο...’’. Σιώπησε ξαφνικά. «Σκοτώθηκε τις προάλλες. Ένα
άρμα τον γάζωσε, καθώς έτρεξε να ξεπλακώσει
απ’τα συντρίμμια ένα παιδί.»
Στο Χασάν και στον κάθε Χασάν όλου του κόσμου, που παλεύει να αλλάξει την μοίρα του είναι
αφιερωμένο αυτό το τεύχος.
n
Νικήτας Κανάκης
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Οι πληγές στη Γάζα
θα αργήσουν να κλείσουν

Μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η ανθρωπότητα άφωνη παρακολουθούσε την έναρξη της
επιχείρησης με το κωδικό όνομα «Συμπαγές Μολύβι», που περιελάμβανε
σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και είχε στόχο «την εξάλειψη
της τρομοκρατίας», σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Ισραήλ Σιμόν Πέρες.
«Η Χαμάς χρειάζεται ένα μάθημα
κι αυτή την περίοδο το παίρνει», συμπλήρωνε σε δηλώσεις του ο ισραηλινός πρόεδρος. Η δήλωση ήταν ουσιαστικά απάντηση στην έκκληση του
Γκόρντον Μπράουν για άμεση κατάπαυση του πυρός. Οι διπλωματικοί εκπρόσωποι του Τελ Αβίβ ισχυρίστηκαν, ότι η Χαμάς ήταν εκείνη
η οποία διέκοψε την εκεχειρία στις
19 Δεκεμβρίου του 2008, ενώ το «
Συμπαγές Μολύβι», σύμφωνα με
την ομολογία του Εχούντ Μπάρακ,
προετοιμαζόταν εδώ και έξι μήνες.

Γιούλη Κόκκορη
Συντακτική Ομάδα

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2008,
οι ισλαμιστές μαχητές είχαν σταματήσει να εκτοξεύουν ρουκέτες
-ακόμη και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών το αναγνωρίζει. Οι
εκτοξεύσεις, ωστόσο, ξανάρχισαν
τον Νοέμβριο. Και δικαιολογημένα,
καθώς μια λεπτομέρεια που συχνά
«ξεχνιέται» είναι ότι ο ισραηλινός
στρατός διεξήγαγε στις 4 Νοεμβρίου
του 2008 μια επιχείρηση που στοίχισε τη ζωή σε έξι μαχητές της Χαμάς
και στην οποία η Χαμάς απάντησε.
Ένα άλλο σημείο που σπανίως αναφέρεται είναι ότι η εκεχειρία θα συμβάδιζε με τον τερματισμό του αποκλεισμού της Γάζας και το άνοιγμα
των συνόρων της, κάτι που το Ισραήλ δεν αποδέχθηκε ποτέ. Ακόμη χειρότερα, το εμπάργκο είχε γίνει σχεδόν ολοκληρωτικό τους τελευταίους
μήνες, σε σημείο που πριν ακόμη την
επίθεση, τα τέσσερα πέμπτα του πληθυσμού εξαρτιόνταν από τη βοήθεια
των Ηνωμένων Εθνών. Με την ισραηλινή επίθεση, ακόμη και το νερό, τα
καύσιμα, ο ηλεκτρισμός και τα βασικά είδη διατροφής έγιναν σπάνια.
Την 5η ημέρα του πολέμου η Ε.Ε.
πρότεινε σχέδιο 48ωρης κατάπαυσης
του πυρός, που απορρίφθηκε από
την ισραηλινή πλευρά ως μη ρεαλιστικό. Μέχρι τις 3 Ιανουαρίου, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν σε πολλά
σημεία της Λωρίδας της Γάζας σκορπώντας το θάνατο σε αμάχους και
καταστρέφοντας βασικές υποδομές.

Τους βομβαρδισμούς ακολούθησαν,
στις 3 Ιανουαρίου 2009, χερσαίες
επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες άνδρες, αλλά
και ισχυρή δύναμη τεθωρακισμένων.
Στόχος τους ήταν η «καταστροφή της
υποδομής της Χαμάς στην περιοχή
των επιχειρήσεων».
Η εκπρόσωπος της πρεσβείας του
Ισραήλ στη Γαλλία κα Μπεν Αμί
δήλωνε: «Η Χαμάς στοχεύει τους
αμάχους, εμείς κάνουμε τα πάντα
για να τους προφυλάξουμε». Πρέπει κάποιος όμως να μην έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στη Γάζα,
για να φανταστεί ότι οι μαχητές θα
μπορούσαν να είναι αλλού και όχι
ανάμεσα στους αμάχους. Και το να
ισχυρίζεται κανείς ότι οι βόμβες ξεχωρίζουν την ήρα απ’ το στάρι δεν
είναι παρά κακόγουστο αστείο: τα
δύο τρίτα των θυμάτων της ισραηλινής επίθεσης δεν ήταν μαχητές
της Χαμάς. Το ένα τρίτο ήταν κάτω
των 18 χρόνων. Αεροπλάνα και άρματα μάχης είχαν σα στόχο δημόσια κτίρια και κατοικίες. Και όμως,
η κα Μπεν Αμί υποστήριζε: «πετάμε προκηρύξεις για να αναγγείλου-

με τους βομβαρδισμούς και για να
καλέσουμε τους κατοίκους να φύγουν». Όμως να πάνε πού; Κανείς
δεν μπορεί να εγκαταλείψει το έδαφος, ούτε από την ξηρά, ούτε από
τη θάλασσα. Άλλωστε, αν το Ισραήλ
επιθυμούσε πραγματικά να προστατεύσει τον παγιδευμένο πληθυσμό,
το ελάχιστο θα ήταν να διευκολύνει
το έργο του Ερυθρού Σταυρού.
Στην διάρκεια των βομβαρδισμών,
φάλαγγα φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια δέχθηκε ισραηλινή επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο
οδηγός ενός φορτηγού. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις του ΟΗΕ ανέστειλαν τη δράση τους εξαιτίας του
κινδύνου, που διέτρεχαν από τις διαρκείς επιθέσεις του ισραηλινού
στρατού. Με κείμενο ασυνήθιστα
σκληρό, για την ουδετερότητα που
συνήθως τηρεί, ο Ερυθρός Σταυρός
κατηγόρησε το Ισραήλ για «σοκαριστικές» συνθήκες στη Λωρίδα της
Γάζας. Στις 7 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε από το Ισραήλ διακοπή των
βομβαρδισμών της Λωρίδας της Γάζας για τρεις ώρες καθημερινά.

© Ηρώ Βαρσαμή

Τη νύχτα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2009, η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε δύο αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της
Γάζας, σε αντίποινα για την εκτόξευση ρουκετών, ανακοίνωσε ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος. Η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα εδάφη στον κόσμο: ενάμισι
εκατομμύριο άτομα ζουν σε 370 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σε αυτό
το μικρό και πολύπαθο κομμάτι της Μέσης Ανατολής, δυόμισι μήνες πριν και συγκεκριμένα στις 27 Δεκεμβρίου του 2008, ξεκινούσε η επίθεση του Ισραήλ κατά της Λωρίδας της Γάζας..
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Στα τέλη του πρώτου μισού του Ιανουαρίου, η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού εισήλθε στην τρίτη της
φάση, με προέλαση στρατευμάτων για
τον εντοπισμό ενόπλων στις κυριότερες πόλεις και καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας. Την ίδια περίοδο οι
νεκροί Παλαιστίνιοι είχαν ξεπεράσει
τους 900 από την έναρξη των επιχειρήσεων και οι τραυματίες τους 3.620.
Στις 17 Ιανουαρίου το Ισραήλ ανακοίνωσε μονομερή εκεχειρία. H κατάπαυση του πυρός ξεκινούσε από

«Οι κάτοικοι της Γάζας δεν
μπορούν και δεν πρέπει να
περιμένουν άλλο, η κατάσταση στα συνοριακά περάσματα είναι απαράδεκτη.
Τα απαραίτητα αγαθά δεν
μπορούν να μεταφερθούν,
δεν υπάρχει τσιμέντο και
ατσάλι για την κατασκευή
σπιτιών ή καταφυγίων»
www.mdmgreece.gr

τα μεσάνυχτα της 17ης προς 18η Ιανουαρίου-τοπική ώρα. Η Χαμάς,
ωστόσο, την απέρριψε λόγω της παραμονής των ισραηλινών δυνάμεων
στα παλαιστινιακά εδάφη.
Την 8η Ιανουαρίου οι διπλωματικές
αντιπροσωπείες του Ισραήλ, της Χαμάς και του Παλαιστίνιου προέδρου
Μαχμούντ Αμπάς κατέφθασαν στο
Κάιρο, όπου η αιγυπτιακή κυβέρνηση είχε αναλάβει πρωτοβουλία με
στόχο την κατάπαυση του πυρός και
στη συνέχεια τη δημιουργία μια μεικτής αποστολής επιτήρησης.
Στις 2 Μαρτίου 2009 διεξήχθη στο
Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, με τη
συμμετοχή 75 χωρών, η διεθνής Σύνοδος των δωρητών για την Λωρίδα της Γάζας. Κατά την έναρξη της
συνόδου, ο γενικός γραμματέας των
Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι-μουν
έκανε έκκληση, ώστε να αναληφθεί
άμεση δράση για την ανοικοδόμηση
της Γάζας και την εδραίωση μιας ειρήνης διαρκείας μεταξύ Ισραηλινών
και Παλαιστινίων. «Οι κάτοικοι της
Γάζας δεν μπορούν και δεν πρέπει

να περιμένουν άλλο», είπε ο Μπαν
Κι-μουν τονίζοντας ότι: «η κατάσταση στα συνοριακά περάσματα είναι
απαράδεκτη. Τα απαραίτητα αγαθά
δεν μπορούν να μεταφερθούν. Δεν
υπάρχει τσιμέντο και ατσάλι για την
κατασκευή σπιτιών ή καταφυγίων».
«Πρώτη προτεραιότητα είναι η εκεχειρία μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων», τόνισε ο Αιγύπτιος
πρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ ανοίγοντας τις εργασίες της συνόδου.
Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ
Αμπάς δήλωσε ενώπιον των διεθνών δωρητών πως η στήριξή τους
στην παλαιστινιακή οικονομία θα είναι ανεπαρκής, αν δεν υπάρξει πολιτική λύση στη διαμάχη με το Ισραήλ. «Εκφράζουμε την εκτίμησή μας
για την παρουσία και την οικονομική και τεχνική βοήθεια που προσφέρετε στον παλαιστινιακό λαό,
όμως επιμένουμε στην πιεστική ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος
προς μια δίκαιη επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος», επισήμανε ο
παλαιστίνιος πρόεδρος.

«Δεν υπάρχει άλλος δρόμος προς την
δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, παρά μόνο η δέσμευση σας ότι
θα αναζητήσετε μια πολιτική λύση και
διάλογο με το Ισραήλ, με βάση τις προηγούμενες διαπραγματευτικές προσπάθειες», τόνισε ο γάλλος πρόεδρος
Νικολά Σαρκοζί απευθυνόμενος στο
σύνολο των παλαιστίνιων πολιτικών.
Στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου
βρέθηκε και η αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, η
οποία υπογράμμισε πως «η βοήθεια
μας στην αντιμετώπιση της σημερινής
κρίσης δεν θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τις προσπάθειές μας για μια
συνολική ειρήνη. Προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αναζητούμε τις κατάλληλες συνθήκες
μέσα στις οποίες θα δημιουργηθεί
ένα παλαιστινιακό κράτος», προσέθεσε. Η κα. Κλίντον παρέδωσε μια
επιταγή 900 εκατομμυρίων δολαρίων
στην Αίγυπτο και την Νορβηγία που
συνδιοργάνωσαν τη σύνοδο.
Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, η Διεθνής Διάσκεψη Δωρητών για την
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Το έμπρακτο και διαρκές ενδιαφέρον της Ελλάδας για την κρίση στη
Γάζα εξέφρασε η Ελληνίδα υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάν-

νη, στην παρέμβασή της στη Σύνοδο
των Δωρητών.
Τέλος σε Συνέντευξη Τύπου που
παραχώρησαν οι «Γιατροί του Κόσμου» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009, με αφορμή την επιστροφή της διερευνητικής ομάδας στην
Ελλάδα, παρουσιάστηκε υλικό από
τις δράσεις της ελληνικής αποστολής των Γιατρών του Κόσμου κατά
την παραμονή της στη Λωρίδα της
Γάζας. Τα μέλη της αποστολής των
Γιατρών του Κόσμου υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στην Αθήνα την
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009, λόγω
της απόφασης της Αιγύπτου να κλείσει τα σύνορα ανάμεσα στο έδαφός
της και στη Λωρίδα της Γάζας. Στο
πλαίσιο της προετοιμασίας της ελληνικής αποστολής να επιστρέψει
στην πόλη της Γάζας, αυτή τη φορά

«Αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε το δικαίωμα ακόμα και του τελευταίου παιδιού στη Γάζα
να ονειρεύεται. Είναι δική μας υπόθεση να μεταφράσουμε τα συναισθήματα αλληλεγγύης και ανθρωπισμού της ελληνικής κοινωνίας, σε απευθείας
ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πληθυσμούς σε
ανάγκη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των
Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας.
«Το πρώτο που κατάλαβα όταν
επισκέφθηκα τις βόρειες περιοχές» μας μεταδίδει στις 10 Μαρτίου 2009 η Έλενα, γιατρός της
ελληνικής αποστολής των Γιατρών
του Κόσμου στη Γάζα, «είναι ότι
οι άνθρωποι εδώ δεν πίστευαν ότι
θα γυρίσω». Έχουν μάθει χρόνια
τώρα, ότι οι περισσότεροι έρχονται
για φωτογραφίες και πρωτοσέλι-

δα, δίνουν υποσχέσεις και εξαφανίζονται για πάντα.«Στα βόρεια»,
συνεχίζει, «όπου οι καταστροφές
ήταν μάλλον μεγαλύτερες, ο κόσμος
μέχρι τώρα φοβάται να πηγαίνει στο
καινούργιο και πολύ καλύτερα εξοπλισμένο νοσοκομείο που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ
και προτιμά το παλιό που είναι σε
άθλια κατάσταση, χωρίς βιοχημικό

μέσω Ισραήλ, παρουσιάστηκε τόσο
φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό από το πεδίο του πρόσφατου πολέμου, όσο και η έκθεση των
προγραμματιζόμενων δράσεων της
οργάνωσης στην δοκιμαζόμενη περιοχή. Παρά την κατάπαυση του
πυρός, που κηρύχθηκε στην περιοχή της Γάζας, οι ανάγκες του πολύπαθου πληθυσμού είναι πολλές και
για αυτό οι Γιατροί του Κόσμου βρίσκονται ακόμα εκεί και συνεχίζουν
την προσπάθεια ανακούφισης του
λαού. Ο απολογισμός του πολέμου
των 23 ημερών είναι θλιβερός, με
τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων να υπερβαίνει τους 1.500, το
50% των οποίων είναι άμαχος πληθυσμός, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 5.500, το 30% των οποίων είναι παιδιά. Πάνω από 100.000

άνθρωποι είναι οι άστεγοι και ο πληθυσμός της περιοχής χρήζει άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τροφίμων, υλικών υποδομής
και γιατρών. Η διερευνητική ομάδα
των Γιατρών του Κόσμου στοχεύει
να πραγματοποιήσει προγράμματα
στους εξής 3 άξονες:
1. Δημιουργία κέντρου ψυχοκοινωνικής στήριξης
2. Πρόγραμμα κάλυψης Κρατικών
Κέντρων πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
3. Ενίσχυση και αναβάθμιση των
ήδη υπαρχουσών δομών αποκατάστασης των ασθενών με αναπηρία

και ακτινολογικό εργαστήριο, είναι
όμως στο κέντρο του χωριού και μακριά από τους ισραηλινούς».

διερεύνηση: «τους φάνηκε πολύ
περίεργο το γάλα εβαπορέ, δεν το
είχαν ξαναδεί και για αυτό άνοιξαν
πολλά κιβώτια, έλεγξαν ημερομηνίες λήξης, μιλούσαν μεταξύ τους
στα αραβικά και τελικά μας άφησαν να φύγουμε».

Σε λίγες μέρες περιμένει θα φθάσει
το φορτίο από την Ελλάδα και τότε
θα έχει πολλή δουλειά…
Τελικά, το φορτίο από την Ελλάδα
έφθασε στις 13 Μαρτίου 2009:« η
κατάσταση όμως ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη», μας γράφει η Έλενα, «γιατί
μας ανάγκασαν να αλλάξουμε παραλήπτη πολλές φορές και όταν το
φορτίο ξεμπλοκάρισε από το Πορτ
Ασντοντ και βρισκόταν στο δρόμο
για το πέρασμα Καρέμ Σαλόμ, η
UNRWA αρνήθηκε να το παραλάβει». Στη συνέχεια, η ίδια ετοιμάζει
χαρτί με σφραγίδα των ΜDΜ, που
λέει ότι εκείνη είναι ο παραλήπτης
και το φορτηγό φθάνει στα σύνορα,
το σταματά η Χαμάς και αρχίζει η

Οι Γιατροί του Κόσμου, έχουν ήδη
συλλέξει και αποστείλει 60 τόνους
τροφίμων και 20 τόνους ιατροφαρμακευτικής βοήθειας, ενώ έχουν συγκεντρωθεί και 55.000 ευρώ για τον
πληγέντα πληθυσμό.
n

«Νυχτώνει», συνεχίζει, «πρέπει
να προλάβουμε να ξεφορτώσουμε, στο μεταξύ γίνεται διακοπή
ρεύματος, το στοκ δεν έχει ρεύμα,
ευτυχώς που το κάργκο είχε φώτα.
Βρήκαμε και 10 μεγάλες σακούλες
ρεβίθια, που πέρασαν λαθραία.
Την επόμενη μέρα εμείς δουλεύουμε, παρόλο ότι εδώ είναι αργία,
μετράμε, ξαναπακετάρουμε, είμαστε όλοι χαρούμενοι γιατί έφθασε
η βοήθεια από τον ελληνικό λαό.
Παντού ακούμε Γιουνάνι, Γιουνάνι
(Έλληνες, Έλληνες) »!!!

© Ανδρέας Θωμόπουλος

ανοικοδόμηση της Γάζας και την ενίσχυση της παλαιστινιακής οικονομίας, συγκέντρωσε τελικά 4,481 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα στους
μεγάλους δωρητές ήταν, επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δεσμεύτηκε για τη χορήγηση 440 εκατομμυρίων δολαρίων, η Σαουδική Αραβία
με 1 δισεκατομμύριο δολάρια και το
Κατάρ με 250 εκατομμύρια δολάρια.
Παρόλη την επιτυχία στην συγκέντρωση χρημάτων, τα Ηνωμένα Έθνη και
οι οργανώσεις αρωγής προειδοποίησαν ότι το έργο της ανοικοδόμησης θα
είναι εξαιρετικά δύσκολο, όσο παραμένουν κλειστά τα μεθοριακά περάσματα προς τη Γάζα.
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Σσσσσ,

ένας μάγκας, ρομαντικός ανθρωπιστής...κοιμάται
Είναι Νοέμβρης, έχει 16 ο μήνας, ξημερώνει Πολυτεχνείο, βρήκες την τελική διέξοδο, και όλο αυτό είναι
σαν να το είχες προδιαγράψει, όταν έδινες τον τίτλο
“Αδιέξοδος Νοέμβρης“ στο βιβλίο σου.
Όταν οι λέξεις χάνουν το νόημά
τους. Δημοσιογράφος, πολεμικός
ανταποκριτής, ερευνητής, ρεπόρτερ. Ο Γιώργος Κοίλιαρης ήταν όλα
αυτά μαζί και κανένα ταυτοχρόνως.
Ποιος άλλος δημοσιογράφος πεταγόταν από την καρέκλα του, μόλις
μάθαινε για την ανάφλεξη σε κάποιο
πολεμικό μέτωπο και την επόμενη
ημέρα κιόλας βρισκόταν στο επίκεντρό του; Ποιος πολεμικός ανταποκριτής μετέβαινε -με ίδια, πολλές
φορές, μέσα- στην καρδιά των γεγονότων, αρνούμενος συστηματικά
ενσωματωθεί στον αμερικανικό ή
κάποιο άλλο στρατό;
Εκείνος που αγαπάει «πάντα στέγει,
πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει», έγραφε ο Απόστολος
Παύλος. Ο 54χρονος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από κοντά μας
τον περασμένο Νοέμβρη, αγαπούσε
το επάγγελμά του όσο τίποτα στον
κόσμο. Και έζησε μια ζωή μοχθώντας και αψηφώντας κάθε κίνδυνο

Γιάννης Γιαννακόπουλος
Φωτοειδησεογράφος
www.mdmgreece.gr

για να το υπηρετήσει με τιμή και αξιοπρέπεια. Ήταν ανήσυχο πνεύμα και
ήθελε πάντα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Χωρίς να παραγνωρίζει
τον κίνδυνο, προτιμούσε την έρευνα
και το ρεπορτάζ από μια αναπαυτική καρέκλα σε κάποιο αθηναϊκό δημοσιογραφικό γραφείο.
Ο Γιώργος Κοίλιαρης γεννήθηκε το
1955 και σπούδασε Ιστορία, Φιλοσοφία και Μοντέρνες Τέχνες στο
Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ και
μετά ρίχτηκε με πάθος στη μάχιμη
δημοσιογραφία, ξεκίνησε ως ελεύθερος ρεπόρτερ στην εφημερίδα
«Τα Νέα» το Νοέμβριο του 1979.
Συνέχισε εντός και -κυρίως- εκτός
Ελλάδας στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» και μετά στις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος», «Πρώτη»,
«Βραδυνή», «Αλήθεια», «Νίκη»,
στους ραδιοσταθμούς «Flash» και
«Σκάι», στα περισσότερα τηλεοπτικά
κανάλια, ενώ το τελευταίο διάστημα
έκανε πολεμικές ανταποκρίσεις για
τη ΝΕΤ. Βρέθηκε στις εμπόλεμες
ζώνες της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, του Ιράκ, της Βοσνίας, του
Ναγκόρνο Καραμπάχ, της Γεωργίας, του Σουδάν, του Αφγανιστάν.
Εκεί δέχθηκε το μοιραίο χτύπημα,
το πρωί της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου,
όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ανετράπη από άγνωστη αιτία
και ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά
στο κεφάλι και στον αυχένα.
Η ειρωνεία της τύχης: Την ημέρα
εκείνη δεν βρισκόταν καθ’ οδόν για
κάποιο ρεπορτάζ της ΝΕΤ, αλλά για

να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια
σε απομακρυσμένα ορεινά χωριά
του Βορειοανατολικού Αφγανιστάν.
Εκεί είχε εντοπίσει πληθυσμούς που
ζούσαν σε άθλιες συνθήκες (χωρίς
ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη,
επαρκή ρουχισμό, τροφή και εκπαίδευση), οι οποίοι μιλούσαν κάποιο
γλωσσικό ιδίωμα με αρχαιοελληνικά στοιχεία και δήλωναν υπερήφανα απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. «Αυτή τη φορά δεν πάω για
δουλειά, πάω για την ψυχή μου»,
εξομολογήθηκε στον συνάδελφό του
Φώτη Καφαράκη, προτού αναχωρήσει από την Αθήνα για την Καμπούλ,
για να συντονίσει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Οι δύο τραυματισμοί του, από
θραύσμα οβίδας στο Λίβανο το
1981 και από έκρηξη βόμβας στο
Ιράκ το 2007, δεν τον κατέβαλαν.
«Για μένα δεν είναι δουλειά, αλλά
τρόπος ζωής», έλεγε -πάντα με το
χαμόγελο στα χείλη- σε συνέντευξή
του πέρυσι στον Ελεύθερο Τύπο. Οι
μόνες φορές που το πρόσωπό του
σκοτείνιαζε ήταν όταν περιέγραφε
τη φρίκη και τη δυστυχία που είχε
συναντήσει στα 26 χρόνια που εργαζόταν ως πολεμικός ανταποκριτής.
«Η κοινωνία της ευημερίας δεν δίνει
φράγκο για την άλλη που πεθαίνει
από την πείνα», τόνιζε.
Νικήτα, Γιάννη, Δημήτρη, θυμάστε
τα λόγια του ένα βράδυ στο lobby
του Palestine τότε στο Ιράκ...
«Δεν θα μπορέσω να ξεχάσω ποτέ
το χτύπημα του Palestine από τους
Αμερικανούς, την εικόνα των νεκρών
και τραυματισμένων συναδέλφων.
Είναι δύσκολο να το κατανοήσεις αν
δεν το έχεις βιώσει, αλλά το δέσιμο
μεταξύ των δημοσιογράφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ είναι μεγάλο.
Τότε αναρωτήθηκα αν πραγματικά

αξίζει το τίμημα αυτό. Όταν βλέπεις
πόσο μικρές είναι οι αποστάσεις
μεταξύ ζωής και θανάτου, όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι ευπρόσδεκτος και στο καθιστούν σαφές με
κάθε μέσο, προβληματίζεσαι. Αλλά
για μένα σημασία έχει να εξακολουθείς να στέκεις εκεί που κάποιοι δεν
θέλουν τα φώτα της δημοσιότητας».
Για τον υπόλοιπο κόσμο, ο Γιώργος
θα γίνει μάλλον ένας ακόμα αριθμός στη θλιβερή στατιστική των
δημοσιογράφων που σκοτώνονται
κάθε χρόνο κατά δεκάδες, κυρίως
στις καυτές ζώνες του Ιράκ και του
Αφγανιστάν. Στην Ελλάδα, ο «Αδιέξοδος Νοέμβρης», θα αφήσει πίσω
του ένα υπόδειγμα ήθους, τόλμης
και ανθρωπισμού, φάρο φωτεινό
για τις επόμενες γενιές των αυθεντικών ρεπόρτερ.
Καλό ταξίδι Γιώργο… πάντα τα έβαζες με το θάνατο. Τώρα θα είσαι με
τους φίλους σου από το Λίβανο, το
Kουρδιστάν, την Tουρκία, το Ιράκ,
τη Bοσνία, το Nαγκόρνο Kαραμπάχ,
το Tσαντ, το Iσραήλ, τη Pουμανία, τη
Γεωργία… και είμαι σίγουρος πως θα
είσαι πάλι χαμογελαστός και έτοιμος
να βοηθήσεις όποιον και όπως μπορείς… όπως ήσουν πάντα…
n
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Ένας γιατρός μας μιλάει
για την ηπατίτιδα
Βάσω Κατσίκη

Παθολογοανατόμος
Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. των Γτκ
Η ιογενής ηπατίτιδες αποτελούν ένα
από τα σημαντικότερα προβλήματα
δημόσιας υγείας. Στις μέρες μας, το
πρόβλημα λαμβάνει νέες διαστάσεις,
λόγω της μετακίνησης και ανακατανομής των πληθυσμών την προηγούμενη
δεκαετία. Η ηπατίτιδα είναι μία φλεγμονή του ήπατος που προκαλείται
από διάφορες αιτίες όπως είναι ιοί,
υπερκατανάλωση αλκοόλ και φαρμάκων, συσσώρευση λίπους Υπάρχουν
ηπατίτιδες που χαρακτηρίζονται ως
αυτοάνοσοι. Οι ηπατίτιδες που οφείλονται σε ιούς αναφέρονται ως ιογενείς. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρισθεί πέντε ιοί που αναφέρονται με τα
πέντε πρώτα γράμματα του λατινικού
αλφαβήτου A, B,C, D, E.
Οι ηπατίτιδες που οφείλονται στους
ιούς Α και Ε εγκαθίστανται μέσω
της κοπρανοστοματικής οδού, δηλαδή με την κατανάλωση τροφίμων
ή νερού που έχουν μολυνθεί από
τα κόπρανα πάσχοντος ατόμου. Οι
ηπατίτιδες αυτές σπάνια μεταδίδο-

νται με το αίμα. Οι ηπατίτιδες Α και
Ε θεωρούνται ελαφράς μορφής γιατί
προκαλούν οξεία νόσο με συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης και δεν προσλαμβάνουν χρόνια
μορφή. Υποχωρούν συνήθως χωρίς
ιδιαίτερη θεραπεία εγκαταλείποντας
ανοσία(ο οργανισμός αναπτύσσει
αντισώματα έναντι του ιού και δεν
πρόκειται να ξανανοσήσει στο μέλλον). Η προστασία μας επιτυγχάνεται
με την τήρηση των κανόνων υγιεινής
(πλύσιμο των χεριών πριν από το
φαγητό και μετά την αφόδευση) και
με την τήρηση των κανόνων υγιεινής
στους χώρους παρασκευής φαγητού.
Για προφύλαξη από τον ιό της ηπατίτιδας Α υπάρχει εμβόλιο.
Οι ηπατίτιδες που οφείλονται στους
ιούς B, C, D θεωρούνται πιο σοβαρές
γιατί συνήθως προσλαμβάνουν χρόνια
μορφή και οδηγούν σε κίρρωση του
ήπατος και ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού
καρκινώματος. Μεταδίδονται παρεντερικά και μέσω των βλεννογόνων που
μολύνονται από αίμα πάσχοντος ατόμου. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι
από ήπια (σαν απλή γρίπη) έως πολύ
σοβαρά ώστε σε περιπτώσεις οξείας
ηπατίτιδας Β να είναι σχεδόν πάντα
απαραίτητη η εισαγωγή του ασθενούς
στο νοσοκομείο. Σε προχωρημένες καταστάσεις προκαλείται ίκτερος (κιτρίνισμα βλεννογόνων και δέρματος ,αποχρωματισμός κοπράνων, ούρα σκούρα
σαν κονιάκ, ασκίτης)
Η μετάδοση των ιών B, C, D, γίνεται
με την χρήση αιχμηρών αντικειμένων

που έχουν μολυνθεί (ψαλίδια, τσιμπιδάκια για τα φρύδια, ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, σύριγγες (ιδίως σε χρήστες ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών) με
τατουάζ, βελονισμό, τρύπημα αυτιών
για σκουλαρίκια, σεξουαλική επαφή
χωρίς την χρήση προφυλακτικού, μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του,
ατελώς καθαρισμένα και αποστειρωμένα χειρουργικά εργαλεία και από
μολυσμένη μητέρα στο νεογνό κατά τη
διάρκεια του τοκετού. Σπάνια παρατηρείται μόλυνση μέσω του πλακούντα.
Ο ιός της ηπατίτιδας Β είναι πολύ
ανθεκτικός και μπορεί να επιβιώσει
εκτός σώματος για 5-7 ημέρες σε επιφάνειες και αντικείμενα που έχουν
μολυνθεί, ακόμα και αν έχουν καθαριστεί με νερό. Ο ιός της ηπατίτιδας
Β είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις
ακτινοβολίες, στον αιθέρα και την
αλκοόλη και είναι ένας από τους συχνότερα μεταδιδόμενους ιούς στους
χώρους υγείας.
Στην χώρα μας υπάρχουν περίπου
300.000 φορείς ηπατίτιδας Β και
από 100.000-200.000 φορείς της
ηπατίτιδας C (το 70% των ατόμων
που έχουν προσβληθεί από ηπατίτιδα C αναπτύσσουν χρόνια λοίμωξη).
Αυτό σημαίνει ότι ο ιός παραμένει
στον οργανισμό είτε ανενεργός για
κάποιο διάστημα, είτε να συνεχίζει
να πολλαπλασιάζεται καταστρέφοντας το συκώτι. Η εξέλιξη της ηπατίτιδας C σε κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα είναι αργή (έως και 10
χρόνια). Η πρόγνωση εξαρτάται από

την ηλικία, το φύλου και τη γενική
κατάσταση του ασθενούς. Η προφύλαξη από την ηπατίτιδα Β γίνεται με
εμβόλιο που χορηγείται σε 3 δόσεις.
Για την ηπατίτιδα C δεν υπάρχει εμβόλιο για αυτό χρειάζεται προσοχή
έναντι των τρόπων μετάδοσης. Η
ηπατίτιδα D προσβάλει τους φορείς
του ιού της ηπατίτιδας Β επιβαρύνοντας τη γενική τους κατάσταση.
Η θεραπεία για τις ηπατίτιδες Β και
C γίνεται με ειδικά φάρμακα, διαρκεί
6-12 μήνες, αλλά είναι δύσκολη και
με πολλές και σοβαρές παρενέργειες
(ψύχωση, κεφαλαλγία, κακουχία,
κατάθλιψη, επιληψία, καρδιακή ανεπάρκεια).
Η διάγνωση γενικά για τις ηπατίτιδες γίνεται με ειδική εξετάση αίματος
όπου ανιχνεύονται τα αντισώματα
έναντι των ιών ή με μεθόδους μοριακής βιολογίας για ανίχνευση του
DNA του γονιδιώματος των ιών. Η
ανίχνευση γίνεται λίγες μέρες (2-10
εβδομάδες) μετά την έκθεση στον ιό.
Υπάρχει όμως μια περίοδος «παραθύρου» κατά την οποία ο ιός μπορεί
να μην ανιχνεύεται γι’ αυτό επί εντόνου υποψίας μόλυνσης θα πρέπει να
επαναλαμβάνεται η εξέταση
Η βιοψία ήπατος στις χρόνιες ηπατίτιδες Β και C αποτελεί αξιόπιστο δείκτη
της φλεγμονής και καταστροφής του
ήπατος και είναι ο μόνος ασφαλής
τρόπος επιβεβαίωσης της διάγνωσης
και αποκλεισμού άλλων αιτίων χρόνιας ηπατικής νόσου.
n

äþóå ôïõò ôç öùíÞ óïõ
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Η κοινωνική συνεισφορά αναπόσπαστο
κομμάτι της δραστηριότητας της Vodafone

Το πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone,
επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς, μέσα από συστηματικά προγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα:
1. Περιβάλλον
2. Κινητά Τηλέφωνα - Σταθμοί Βάσης – Υγεία - Ανάπτυξη Δικτύου
3. Πρόσβαση στην Επικοινωνία
4. Πελάτες
5. Εφοδιαστική Αλυσίδα
6. Εργαζόμενοι
7. Κοινωνική Συνεισφορά
Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε από
το 2002 πολυετή προγράμματα
Κοινωνικής Συνεισφοράς σε συνεργασία με έγκριτους φορείς, στοχεύοντας στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση αλλά και στη βελτίωση
των συνθηκών ζωής συγκεκριμένων
κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην
ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραμ-

μάτων που συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων μας.
Από το 2002 που δραστηριοποιούμαστε στο συγκεκριμένο τομέα, έχουμε
αγκαλιάσει περισσότερα από 500.000
παιδιά και γονείς σε όλη την Ελλάδα εφαρμόζοντας προγράμματα για
παιδιά με αναπηρία, εκπαιδευτικά
προγράμματα και προγράμματα που
ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα, καθώς
επίσης στηρίζοντας πρωτοβουλίες για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Σε αυτό το πλαίσιο ήδη από το 2003
συνεργαζόμαστε με τους Γιατρούς
του Κόσμου, για τη δημιουργία των
κινητών μονάδων «ΛΗΤΩ» και
«e-ΚΙΒΩΤΟΣ», παρέχοντας υπηρεσίες υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης στα παιδιά που τα έχουν ανάγκη.
Κινητή παιδιατρική και
οδοντιατρική μονάδα «ΛΗΤΩ»
Η κινητή παιδιατρική και οδοντιατρική μονάδα «ΛΗΤΩ» που δημιουργήσαμε με τους Γιατρούς του
Κόσμου το 2003, ταξιδεύει σε όλη
την Ελλάδα προκειμένου να παρέχει παιδιατρική και οδοντιατρική
περίθαλψη σε παιδιά που ζουν σε
απομακρυσμένες και υποβαθμισμένες περιοχές χωρίς νοσοκομεία ή
Κέντρα Υγείας.
Η «ΛΗΤΩ» παρέχει τις παρακάτω
υπηρεσίες:
• Παιδιατρική εξέταση και δωρεάν αγωγή με παιδιατρικά φάρμακα
πρώτης ανάγκης
• Οδοντιατρική εξέταση και αγωγή

© Αρχείο ΓτΚ

Στη Vodafone πιστεύουμε ότι ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας αφορά στον
τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία διοικείται, παράγει έργο και συμπεριφέρεται απέναντι στην κοινωνία, τα
ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders)
και το περιβάλλον. Υπεύθυνη είναι
η εταιρεία, όταν παράλληλα με την
επίτευξη των εμπορικών της στόχων
λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της
λειτουργίας της στο ευρύτερο σύνολο
και προχωρά σε αντίστοιχες δράσεις
με μετρήσιμα αποτελέσματα, με στόχο
να μειώσει την αρνητική επίδρασή της
και να ενισχύσει αντίστοιχα τη θετική
επίδρασή της στον κόσμο γύρω μας.

με διανομή δωρεάν οδηγιών για υγιεινή στόματος και προληπτική οδοντιατρική
• Προληπτική υγιεινή και υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού
• Διαλέξεις για την ιατρική πρόληψη, την υγιεινή διατροφή και τη στοματική υγιεινή και διανομή σχετικού
ενημερωτικού υλικού.
Μέχρι σήμερα η μονάδα έχει προσφέρει περίθαλψη σε περισσότερα
από 23.000 παιδιά.
Κινητή συμβουλευτική
μονάδα «e-ΚΙΒΩΤΟΣ»
Η «e-ΚΙΒΩΤΟΣ» είναι η δεύτερη κινητή μονάδα που δημιουργήσαμε το
2005 σε συνεργασία με τους Γιατρούς
του Κόσμου και λειτουργεί ως κέντρο
συμβουλευτικής πληροφόρησης για
εφήβους και νέους 10-16 ετών που
αντιμετωπίζουν κάποιο οικογενειακό,
κοινωνικό ή ψυχολογικό πρόβλημα.
Ένα διώροφο λεωφορείο, που ονομάστηκε «e-ΚΙΒΩΤΟΣ», τροποποιήθηκε αναλόγως και εξοπλίστηκε με
ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω της υπηρεσίας Vodafone Mobile Connect,
ώστε να φιλοξενεί τους νέους που
χρειάζονται ενημέρωση για θέματα
που τους απασχολούν.
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Η μονάδα στελεχώνεται από τρεις
ψυχολόγους, που ενημερώνουν τους
νέους για το ρόλο και τις υπηρεσίες
της και από έναν τεχνικό ηλεκτρονιwww.mdmgreece.gr

κών υπολογιστών, που τους καθοδηγεί στη χρήση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και του διαδικτύου. Η
ενημέρωσή τους γίνεται μέσω του
www.e-kivotos.gr, μιας ειδικής ηλεκτρονικής πύλης στο διαδίκτυο όπου
συγκεντρώνονται θεματικές ενότητες
που απασχολούν τους νέους και περιλαμβάνουν αναλυτική αρθογραφία. Το περιεχόμενο επιμελήθηκε
ομάδα ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και γιατρών.
Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει η ηλεκτρονική πύλη είναι οι εξής:
• Eκπαίδευση
• Σχέσεις/ψυχολογία
• Υγεία
• Οικογένεια
• Ψυχαγωγία/δραστηριότητες.
Μέχρι σήμερα η μονάδα έχει καλύψει τις ανάγκες περισσότερων από
10.500 παιδιών.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone
περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα
της Vodafone (www.vodafone.gr/
Vodafone Ελλάδας/Εταιρική Υπευθυνότητα), όπου είναι διαθέσιμος
και ο 6ος σε σειρά Απολογισμός
Εταιρικής Υπευθυνότητας.
n
Το κείμενο αποτελεί περιγραφή μέρους των
προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Vodafone που παραχωρήθηκε από
την εταιρεία για τους σκοπούς της συγκεκριμένης στήλης του περιοδικού μας
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Θυμάμαι σαν νάταν χτες…
Συμπληρώθηκαν τις μέρες
αυτές είκοσι χρόνια που μια
ομάδα γιατρών αποφασίσαμε για να ιδρύσουμε τους
ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Χ

ριστούγεννα του 1988.
Τα ραδιόφωνα μετέδιδαν τις ειδήσεις από
τις εξεγέρσεις στην Τιμισοάρα και στο Βουκουρέστι. Οι τηλεοράσεις μιλούσαν για πολλούς νεκρούς
και τραυματίες σε συνθήκες αφόρητου κρύου… Μία ομάδα γιατρών
απογειώθηκαν με ένα αεροσκάφος
που έστειλε η Ελληνική Κυβέρνηση
αλλά γύρισαν πίσω χωρίς καν να προσγειωθούν…Σκεφτόμουν: «Τι πάνε
να κάνουν; Πως θα βοηθήσουν χωρίς εξοπλισμό, χωρίς φάρμακα;» …
Όντας μέλος της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, δημοσίευσα στο περιοδικό του Συλλόγου
ένα μικρό άρθρο με τίτλο: «Γιατροί
του Κόσμου» και καλούσα σε μία συγκέντρωση με σκοπό την δημιουργία
μιας νέας κίνησης….

Όμως, η ίδρυση των Γιατρών Του
Κόσμου στην Ελλάδα δεν ήταν μία
έμπνευση στιγμής αλλά καρπός πολύχρονου προβληματισμού. Ήδη,
από την αρχή της δεκαετίας του ΄80
σπουδάζοντας στο Παρίσι, ήρθα σε
επαφή με το νέο κίνημα της ιατρικής «χωρίς σύνορα». Καρπός των
μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων του Μάη του ΄68, το κίνημα των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα είχε ήδη στο
ενεργητικό του μια λαμπρή δεκάχρονη πορεία αλλά και πολλές αντιφάσεις στους κόλπους του. Η ομάδα του

Θεόφιλος
Ρόζενμπεργκ

καθηγητής Χειρουργικής
Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος
των Γιατρών Του Κόσμου

Μπερνάρ Κουσνέρ και των συνεργατών του είχαν ήδη αποχωρήσει και είχαν μόλις ιδρύσει τους Γιατρούς Του
Κόσμου. Ο καρδιοχειρουργός Alain
Deloche στο Νοσοκομείο Broussais
είχε μόλις επιστρέψει από την Καμπότζη και μας μίλαγε για τις εμπειρίες του. Ήδη από την εποχή εκείνη,
η ιδέα για τη δημιουργία των Γιατρών Του Κόσμου στην Ελλάδα είχε
διατυπωθεί. Στη χώρα μας όμως τα
πράγματα ήταν διαφορετικά. Βγαίνοντας από την εφτάχρονη δικτατορία, το ιατρικό κίνημα είχε άλλες
προτεραιότητες. Η ΕΙΝΑΠ έκανε τα
πρώτα της βήματα σαν μεγάλη συνδικαλιστική δύναμη των νέων γιατρών.
Τα προβλήματα της δημοκρατίας και
της δημόσιας υγείας μέσα από την δημιουργία του ΕΣΥ έμπαιναν σε πρώτη προτεραιότητα.
Κι όμως δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι
Έλληνες Γιατροί ήταν αδιάφοροι στην
ανθρωπιστική δράση. Ο λαός μας είχε ήδη μια λαμπρή παράδοση αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε θύματα πολέμων και καταστροφών. Από
τα συσσίτια της κατοχής και τα νοσοκομεία του βουνού1 με τον αξέχαστο
Πέτρο Κόκαλη, μέχρι την δράση του
γιατρού Γρηγόρη Λαμπράκη και το
πρώτο πολυιατρείο δωρεάν εξέτασης
ασθενών κάπου στην πλατεία Βαθη2,
είχε δημιουργηθεί ένα σημαντικό δυναμικό νέων γιατρών μπολιασμένο με
τις ιδέες της αλτρουιστικής και της ανθρωπιστικής ιατρικής. Ήδη, κάποιοι
έλληνες γιατροί είχαν μεμονωμένη
παρουσία στον Λίβανο, στη Νικαράγουα, στους σεισμούς της Αρμενίας. Την εποχή εκείνη, οι ειδήσεις από
τον τρίτο κόσμο ήταν ελάχιστες και η
τηλεόραση δεν έφερνε εύκολα τις εικόνες της εγκατάλειψης και της φρίκης στα σαλόνια μας. Το 1986 όμως,
η ανάμνηση του λιμού της Μπιάφρα
ξαναζωντάνεψε με τις ειδήσεις για τον
λιμό της Αιθιοπίας κάτω από το αιματοβαμμένο καθεστώς του Μεγκίστου.
Κάποιες προσπάθειες αποστολής βοήθειας με τη βοήθεια του Πανεπιστήμιου της Αθήνας δεν προχώρησαν3.
Την ίδια περίπου εποχή, η πρώτη προσπάθεια για δημιουργία μίας κίνησης Ανθρωπιστικής Ιατρικής
από γιατρούς του Βόλου δίνει γέννηση στην πρώτη Ελληνική Ιατρική
Μη Κυβερνητική Οργάνωση τους

1990 Στα Γραφεία μας στην Οδό Σταδίου: Η.Βαρσαμή, Ο.Βουδούρης, Θ.Ρόζενμπεργκ

Γιατρούς Της Γης. Η οργάνωση αυτή που συγκέντρωσε πολλούς αξιόλογους νέους γιατρούς αλλά έσβησε λίγα χρόνια αργότερα.
Το 1989, και ενώ οι πρώτες προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την
δημιουργία των Γιατρών Του Κόσμου στην Ελλάδα είχαν ήδη ξεκινήσει, ξαναβρέθηκα για λίγους μήνες μετεκπαίδευσης στο Παρίσι. Οι
Γιατροί Του Κόσμου είχαν ήδη δημιουργήσει τα πρώτα ανεξάρτητα τμήματα στην Ισπανία την Πολωνία και στο
Βέλγιο και με ενθάρρυναν ξανά για
την δημιουργία του Ελληνικού τμήματος. Ο γιατρός Οδυσσέας Βουδούρης
με εμπειρία σε αποστολές των Γάλλων
Γιατρών Χωρίς Σύνορα, με ενημέρωσε ότι ήδη είχε αρχίσει και μία προσπάθεια δημιουργίας παρατήματος
των ΓΧΣ στη χώρα μας και με έφερε σε επαφή με τον πρόεδρο Rony
Braumann και τον νεαρό συνάδελφο
Σωτήρη Παπασπυρόπουλο.
Η ομάδα πρωτοβουλίας για την ίδρυση της ελληνικής Αντιπροσωπείας των
Γιατρών του Κόσμου είχε ήδη δραστηριοποιηθεί. Πρώτα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τη Ηρώ Βαρσαμή, μία
συνάδελφο από το Σισμανόγλειο που
δεν γνώριζα νωρίτερα. Η αμεσότητα

και η αποφασιστικότητά της αποτέλεσαν και αποτελούν σταθερά από τότε,
πηγή έμπνευσης και κουράγιου. Ακολούθησαν ο Γιώργος Αργυρόπουλος,
χειρουργός από την Παμμακάριστο, ο
ογκολόγος Σωκράτης Μητσιάδης, και
λίγο αργότερα προστέθηκαν ο Αντρέας Καραμπίνης, ο Βασίλης Κελλάρης,
η αξέχαστη Ελένη Νομικού, οι οδοντίατροι Αναστασία Μόσχου και Τζένη
Καρπαδάκη και πολλοί άλλοι που δεν
χωράνε στις γραμμές αυτού του σημειώματος. Τον Αύγουστο του 1989
ένας από τους μεγάλους σεισμούς
στο Ιράν έδωσε την αφορμή για την
πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης
μεγάλης ποσότητας βοήθειας -κύρια
ρουχισμού και φαρμάκων- που στάλθηκαν από την ομάδα πρωτοβουλίας
που είχε σαν βάση το μικρό μου ιατρείο στην πλατεία Μαβίλη. Λίγο αργότερα, το φθινόπωρο του ’89 γίναμε
μάρτυρες της μεγάλης εξόδου των πόντιων ομογενών από την από τη Σοβιετική Ένωση και των απελπισμένων Αλβανών προσφύγων προς τη
χώρα μας και στην γειτονική Ιταλία.
Με τις λίγες δυνάμεις μας, προσπαθήσαμε να προφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια. Ήδη γινόταν φανερό ότι
η τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα θα σημαδευόταν από μεγάλες γε-
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ωπολιτικές ανακατατάξεις με θύματα
-όπως πάντα- τους αδύνατους, τους
φτωχούς, τους άμαχους…
Το 1990 μαζί με την αναμονή έγκρισης του καταστατικού μας, μας βρίσκει σε αναζήτηση μίας στέγης. Ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθήνας Μιχάλης Σταθόπουλος μας παραχωρεί ένα μικρό γραφείο στο μέγαρο Στάη στην οδό Σταδίου 5 που
έμελλε να αποτελέσει το κέντρο της
δράσης μας μέχρι το 2004.
Στις 15 Μάρτη 1990 στο αμφιθέατρο
του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου πάνω από εκατόν πενήντα γιατροί
υπογράφουμε την επίσημη ιδρυτική
διακήρυξη των Γιατρών Του Κόσμου.
Ανάμεσά τους ο καθηγητής και φωτισμένος Πανεπιστημιακός δάσκαλος
Φώτης Παυλάτος, ο Διονύσης Βώρος,
ο Δημήτρης Μπιλάλης, ο αξέχαστος
Θόδωρος Σεγδίτσας, ο Νέαρχος Γαλανάκης και πολλοί άλλοι…
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κή βοήθεια να φτάσει στα θύματα χωρίς διάκριση σε κάθε περίπτωση.
Δεσμεύομαι να δρώ ώστε η διεθνής
συνθήκη για τα δικαιώματα του παιδιού
να γίνεται σεβαστή και να εφαρμόζεται
σε όλες τις χώρες του Κόσμου.
Βεβαιώνω ότι «η μη επέμβαση» σταματάει στο σημείο ακριβώς που αναφαίνεται ο κίνδυνος της έλλειψης βοήθειας.»
Πόσο επίκαιρη είναι σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, η έκκληση αυτή δεν
χρειάζεται, νομίζω να το σχολιάσω.
Λίγους μήνες αργότερα σε ένα ταξίδι
στη Θεσσαλονίκη κάνω τη γνωριμία
δύο νέων αποφασισμένων συναδέλ-

ντας πολλούς τόνους φαρμακευτικό
υλικό, κατορθώνει να προσγειωθεί
στη Βαγδάτη λίγες μόνο μέρες μετά τη λήξη του πρώτου πόλεμου του
κόλπου. Για ένα ολόκληρο μήνα χειρουργούμε και περιθάλπουμε ασθενείς στο νοσοκομείο της μικρής κουρδικής πόλης Ράνια. Τόσο από άποψη
οργάνωσης όσο και από άποψη εσωτερικής λειτουργίας η πρώτη αυτή μεγάλη αποστολή έβαλε ανεξίτηλα τη
σφραγίδα της στο κίνημά μας.

Λίγες μέρες αργότερα, γίνεται στην
Κρακοβία της Πολωνίας η συνδιάσκεψη του Διεθνούς Τμήματος των
Γιατρών του Κόσμου. Μας εκπροσωπούν η Ηρώ Βαρσαμή και ο Γιώργος
Αργυρόπουλος που υπογράφουν την
έκκληση:

«Θεωρώντας οτι η ανθρωπιστική
δράση πρέπει να ασκείται προς όφελος του πλησίον τόσο στην χώρα μας
όσο και στον υπόλοιπο κόσμο:
Αρνούμαι κάθε μορφή διάκρισης
ανάμεσα σε άτομα, σε εθνικές η θρησκευτικές ομάδες, αρνούμαι να επιτρέψω την άνοδο του φανατισμού,
του ρατσισμού του αντισημιτισμού
και δεσμεύομαι να τα καταγγέλλω
και να τα εμποδίζω.
Αρνούμαι τις εξαιρέσεις που γεννιούνται από την φτώχεια, την προωρότητα και τις παθολογικές καταστάσεις.
Αρνούμαι να επιτρέπω στην επιστήμη να καλύπτει την καταπίεση και τα
φυσικά η ψυχολογικά βασανιστήρια
που προσβάλλουν την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια.
Αρνούμαι κάθε μορφή γενετικού χειρισμού που μπορεί να προσβάλλει
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και
δεσμεύομαι να εργάζομαι για τον σεβασμό της οικολογικής ισορροπίας.
Δεσμεύομαι να προσφέρω -τόσο
στην χώρα μου όσο και πέρα από τα
σύνορά της- βοήθεια σε όλα τα θύματα καταστροφών, φυσικών, οικολογικών και πολιτικών.
Δεσμεύομαι να εργαστώ για την αποτελεσματική δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων αρωγής, ενεργώντας
αμερόληπτα ώστε αυτή η ανθρωπιστιwww.mdmgreece.gr

1991 Ακτή Ελεφαντοστού: Γ Αργυρόπουλος, Α.Μόσχου, Ε Νομικού

1992 Σομαλία: Ε Μουλουδάκη,
Π.Καλογεράτος, Γ.Μουζάλας

φων του Γιάννη Μπουκοβίνα και του
Μπάμπη Χριστοφίδη που έμελλε να
αποτελέσουν τον πυρήνα δημιουργίας του γραφείου στη Β. Ελλάδα.
Τον Ιούλιο του 1990 μια καραβιά
από τους πρώτους πρόσφυγες, αυτούς που αργότερα θα ονομάζαμε λαθρομετανάστες, βρίσκονταν φυλακισμένοι κάτω από άθλιες συνθήκες
στο στρατόπεδο «Σακέτα» στον Καρέα. Βρεθήκαμε κοντά τους με όσες
δυνάμεις είχαμε…
Τα πρώτα μηνύματα για την μεγάλη έξοδο των Κούρδων προσφύγων
από το Βόρειο Ιράκ τον Μάρτιο του
1991 μας συγκλονίζουν και η πρώτη
μας αποστολή με τους γιατρούς Μαριάννα Φωτάκη και Κώστα Αλμπανόπουλο βρίσκεται κοντά στους χιλιάδες απελπισμένους στα χιονισμένα
βουνά της Νότιας Τουρκίας. Τα σύννεφα πάνω από την πολύπαθη γη του
Κουρδιστάν μαζεύονται απειλητικά
και τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς,
μία ιστορική αποστολή από δέκα περίπου Έλληνες γιατρούς συνοδεύο-

Τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου πραγματοποιούμε στην Καλαμπάκα το
πρώτο μας Συνέδριο με θέμα: «Ανθρωπιστική Ιατρική και Ανθρώπινα
Δικαιώματα». Ακολουθούν οι αποστολές στην Ακτή Ελεφαντοστού,
και λίγο αργότερα η μεγάλη αποστολή
στην Σομαλία που έμελε να καθιερώσει τους Γιατρούς του Κόσμου σαν την
πιο αξιόπιστη Ελληνική οργάνωση
Αρωγής. Ακολουθούν οι αποστολές
στην Αλβανία, Βοσνία, Γιουγκοσλαβία, Κόσοβο, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Β. Κορέα, Ονδούρας, Βενεζουέλα, Τιμόρ, Κονγκό, Καμερούν,
Αίγυπτο, Γεωργία, Αζερμπαιτζάν,
Τουρκία, Λίβανο, Συρία, Ιορδανία
αλλά και εδώ, δίπλα μας, στους καταυλισμούς προσφύγων του Αγίου
Ανδρέα, της Πεντέλης, στο ανοιχτό
μας πολυιατρείο, στους ρομα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης …
Οι Γιατροί Του Κόσμου έχουν ήδη
από τα πρώτα χρόνια της δράσης τους
αναπτύξει μία πολύμορφη δραστηριότητα ανθρωπιστικής δράσης αλλά
και κατάθεσης έγκυρης και αντικειμενικής μαρτυρίας για την υπεράσπιση των Ανθρώπινων δικαιωμάτων
Πρέπει να πούμε πως η περίοδος αυτή συμπίπτει με ένα φωτισμένο άνοιγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην ιδέα της ανθρωπιστικής
και αναπτυξιακής δράσης. Για πρώτη

ίσως φορά η Ελληνική πολιτεία στηρίζει διπλωματικά επιχειρήσεις όπως
αυτή των Γιατρών του Κόσμου στο
Κουρδιστάν και αργότερα στη Σομαλία, στους σεισμούς της Αρμενίας και
την επιχείρηση διάσωσης των ποντίων
ομογενών από την Γεωργία. Αξίζει στο
σημείο αυτό να αναφέρουμε την πολύτιμη βοήθεια του τότε γενικού Γραμματέα του Υπουργείου των Εξωτερικών Πρέσβη Ε. Μεγαλοκονόμου.
Η πιο μεγάλη όμως υποστήριξη στο
νεαρό κίνημά μας προέρχεται από
τους φίλους, τα μέλη, τους υποστηρικτές και τους εθελοντές μας. Η μεγαλύτερη προσφορά των Γιατρών Του
Κόσμου είναι ακριβώς το αναντικατάστατο αυτό κίνημα της εθελοντικής
προσφοράς από γιατρούς και απλούς
πολίτες που αναγνωρίζουν στην προσπάθεια αυτή ένα νέο πρόσωπο της
Ελληνικής κοινωνίας που ξυπνάει
αργά από το κώμα του ωχαδερφισμού και της επανάπαυσης.
Η υποχρέωσή μας να τιμήσουμε
την εμπιστοσύνη αυτή, ιδίως σήμερα που οι τραγικές ανάγκες των αδύνατων του τρίτου κόσμου αλλά και
των φτωχών και περιθωριοποιημένων μέσα στην ίδια μας τη χώρα γίνονται όλο και πιο πιεστικές, μας δημιουργεί ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης
που μας παρακινεί να συνεχίσουμε
την προσπάθεια αυτή.
Μαζί σας…

n

1. Αξίζει αν αναφερθεί η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας για βράβευση των
γιατρών της Αντίστασης κάπου στα 1978
2. Αξίζει να αναφερθεί η δράση των γιατρών
Αντώνη Κοντόπουλου, Μίλτου Βασιλείου,
Ε.Ποντικάκη , Φίλιππου Φίλιου, κ.α.
3. Βλ. επιστολή μου στη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ για ανάληψη πρωτοβουλίας ιατρικής
αποστολής στην Αιθιοπία.
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Η δική μου Βαγδάτη
Νικήτας Κανάκης
Παιδοδοντίατρος
Πρόεδρος Δ.Σ. των ΓτΚ

Α

γαπώ το Ιράκ.
Και τους Ιρακινούς. Ίσως γιατί
εκεί, περισσότερο
από οποιοδήποτε
άλλο μέρος του
κόσμου, έζησα
και κατάλαβα, σε
όλη του τη διάσταση, αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε «ανθρωπιστική καταστροφή». Ίσως, γιατί
για πρώτη φορά αντιλήφθηκα σε όλο
του το μέγεθος τι σημαίνει για τη ζωή
ενός απλού πολίτη, που μόνη του φιλοδοξία είναι να επιβιώσει με αξιοπρέπεια, να βρίσκεται στη δίνη μιας
γεωπολιτικής ανακατάταξης. Ίσως,
γιατί κατάλαβα πως οι «παράπλευρες
απώλειες» δεν αποτέλεσαν μια ατυχή
έκφραση κάποιου κυνικού αξιωματούχου, αλλά την απλή αλήθεια. Στη
Βαγδάτη έζησα το τέλος της δικής
μου μεγάλης ουτοπίας.
Περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια
συμμετέχω ως εθελοντής-γιατρός
σε ανθρωπιστικές οργανώσεις ζώντας από πρώτο χέρι σχεδόν όλους
τους πολέμους και τις καταστροφές
των τελευταίων είκοσι χρόνων. Και
είχα την τύχη -ή την ατυχία- να ζήσω
όλες τις εκφάνσεις και τη μετεξέλιξη
του ανθρωπιστικού κινήματος μέσα
από την προσωπική μου αλλαγή και
εξέλιξη. Από έναν ρομαντικό ενθουσιώδη νέο γιατρό που νόμιζε πως
θα άλλαζε τον κόσμο, σε έναν -όπως
είμαι σήμερα- πάντα μαχόμενο, σκεπτικιστή της ανθρωπιστικής δράσης
και της κοινωνίας των πολιτών.
Το Ιράκ και η ζωή των κατοίκων του
συμπυκνώνει το δράμα των ανθρωπιστικών κρίσεων στο γύρισμα του
αιώνα. Με τον ίδιο και απαράλλαχτο
τρόπο που έχουμε παρακολουθήσει,
κάθε φορά που η διεθνής κοινότητα

αποφασίζει να ασχοληθεί και να επιλύσει μία «κρίση». Με τα ίδια αποτελέσματα σε βάρος πάντοτε των απλών
ανθρώπων, όπως κάθε φορά που ένα
αυταρχικό καθεστώς, από τα εκατοντάδες που υπάρχουν στον πλανήτη,
γίνεται λιγότερο «πολίτικαλ κορέκτ»
για το παγκόσμιο γεωπολιτικό σύστημα, απειλεί με ανισορροπία τις αγορές
ή δίνει μια καλή αφορμή για μια βολική επίδειξη ισχύος και ηγεμονίας.
Τότε ξαφνικά τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω στην τυραννία που
μέχρι πριν λίγο ήταν αναγκαίο κακό
και όλοι μιλούν με αποτροπιασμό για
την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων που μέχρι τότε ήταν «συνηθισμένη αυταρχική συμπεριφορά».
Ανακαλύπτουν ξαφνικά το λαό και τα
προβλήματά του που μέχρι τότε αποτελούσε μία ασήμαντη λεπτομέρεια.
Και που βεβαίως δε ξεφεύγει και
εκείνος της αυστηρής κριτικής. Γιατί
έχει και εκείνος υποτίθεται τις δικές
του ευθύνες. Γιατί δεν εξεγείρεται,
γιατί δε διαμαρτύρεται, γιατί βολεύεται με την κατάσταση. Και που βεβαίως είναι εκείνος που θα πληρώσει
πρώτος και μόνος τα όποια αναγκαία
μέτρα για τον εκδημοκρατισμό.
Η δεκαετής απομόνωση και το σκληρό, σχεδόν παράλογο, εμπάργκο που
επιβλήθηκε μετά τον πρώτο πόλεμο
στον Κόλπο διέλυσαν την υποδομή
του Ιράκ μετατρέποντας μια προηγμένη χώρα, με τα μέτρα των αραβικών
δημοκρατιών, σε διεθνή παρία. Με
ανυπολόγιστες συνέπειες για τον πληθυσμό. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
που το εμπάργκο πλήττει τους απλούς
ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πότε και πουθενά κανένα μέτρο αποκλεισμού δεν έχει αποβεί εις βάρος
καταπιεστικών καθεστώτων. Στην
πραγματικότητα τα ενισχύει. Γιατί ο
περιορισμός της διακίνησης των αγαθών ενισχύει τους κατασταλτικούς
μηχανισμούς του κράτους που πλέον
έχουν στα χέρια τους έναν ακόμη μηχανισμό ελέγχου του πληθυσμού: τη
διανομή των αγαθών. Γιατί δίνει τη
δυνατότητα στα καθεστώτα να κάνουν
εύκολη και ανέξοδη προπαγάνδα.
Γιατί η έλλειψη προϊόντων οδηγεί στη
«μαύρη» αγορά και την ενίσχυση παράνομων παρακρατικών μηχανισμών:
θερμοκήπιο «νέων επιχειρηματικών
δράσεων» που ασφαλώς θα διατηρηθούν για να αποτελέσουν τον «κορμό» της ελεύθερης οικονομίας, μόλις
η «δημοκρατία» αποκατασταθεί.

Το ίδιο ακριβώς σκηνικό παντού:
από τη Σομαλία και τη Γιουγκοσλαβία μέχρι το Ιράν και την Κούβα.
Αναρωτιέμαι πολλές φορές εάν οι
διάφοροι τεχνοκράτες διαχειριστές
των κρίσεων, που επαίρονται για τις
ακριβοπληρωμένες αναλύσεις τους,
έχουν έστω και μία φορά αναλογιστεί τι θα συνέβαινε εάν, στις σικ
γειτονιές των Βρυξελλών, της Γενεύης και της Νέας Υόρκης που ζουν,
κάποιοι εφάρμοζαν τη λογική των
αποκλεισμών για να πιέσουν για παράδειγμα έναν κακό δήμαρχο.
Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω με
τα ίδια μου τα μάτια στα πρώτα μου
ταξίδια τι σήμαινε ο παραλογισμός
του εμπάργκο για την ποιότητα ζωής
των κατοίκων του Ιράκ. Δεν μπορώ
να ξεχάσω το παιδιατρικό ογκολογικό νοσοκομείο της Βαγδάτης που
είχε μετατραπεί σε προθάλαμο θανάτου. Σε μία αποθήκη συσσώρευσης
ετοιμοθάνατων παιδιών. Η παντελής
απαγόρευση εισαγωγής κατάλληλων
φαρμάκων, αλλά και ανταλλακτικών για τα ιατρικά μηχανήματα, η
απομόνωση των Ιρακινών γιατρών
από κάθε καινούργια επιστημονική
εξέλιξη -απαγορευόταν μέχρι και η
εισαγωγή βιβλίων ή η συνδρομή σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά- σε
συνδυασμό με την κατακόρυφη άνοδο του παιδικού καρκίνου, συνέπεια
του πολέμου του Κόλπου, αποτελούσαν μια αργή και βασανιστική καταδίκη σε θάνατο για χιλιάδες παιδιά,
που μόνο τους λάθος ήταν ότι είχαν
γεννηθεί σε λάθος χώρα. Δεν μπορώ
να λησμονήσω την απόγνωση των
γιατρών που ανήμποροι κατέγραφαν
απλώς και πιστοποιούσαν θανάτους.
Κάποιοι από αυτούς είχα την ευκαιρία να με τιμήσουν με τη φιλία τους
και να μου ανοίξουν το σπίτι τους.
Μια φιλία που κρατάει χρόνια και
που μου έδωσε τη δυνατότητα κάθε
φορά που επέστρεφα στη Βαγδάτη να αποτιμώ την κατάσταση στις
πραγματικές διαστάσεις της, μακριά
από τους παραμορφωτικούς καθρέπτες των μέσων ενημέρωσης και των
«σοβαρών» αναλύσεων.
Μπόρεσα να συζητήσω και να μάθω
πολλά για την καθημερινή ζωή στο
Ιράκ. Είχα την ευκαιρία να μπω σπίτι
τους, να μοιραστώ τις αγωνίες, τις ελπίδες, τους προβληματισμούς τους και
να βιώσω από πρώτο χέρι την ένδεια
που προκαλούσε το εμπάργκο στην

καθημερινή ζωή. Τις διακοπές στην
ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση
-σε μια πόλη που η θερμοκρασία άγγιζε τους θερινούς μήνες τους 40 έως
45 βαθμούς Κελσίου. Τα ελάχιστα
τρόφιμα. Τις μηδαμινές απολαβές.
Την έλλειψη φαρμάκων, ακόμη και
των βασικών. Αλλά και την καθημερινή καταπίεση. Τη βαριά σκιά του φόβου του χαφιέ της γειτονιάς που κρατούσε κλειστά πόρτες και παράθυρα,
που έκανε τα μάτια να χαμηλώνουν
και τα λόγια να είναι μετρημένα. Τα
συνθηματικά μισόλογα για το «Λευτέρη» όπως αποκαλούσαμε το Σαντάμ
Χουσεϊν κάθε φορά που συναντούσαμε κάποιο από τα αναρίθμητα πορτραίτα του που βρίσκονταν παντού
στους δρόμους. Τον τρόμο μπροστά
στα δεκάδες μπλόκα της αστυνομίας
και του στρατού, όπου το παραμικρό
διαφορετικό βλέμμα μπορούσε να γίνει αιτία σύλληψης. Αλλά περισσότερο απ’ όλα την απογοήτευση των νέων
ανθρώπων που αγαπούσαν τον τόπο
τους και τους ανθρώπους που ήθελαν
να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να προσφέρουν και δεν μπορούσαν.
Μίλησα πολύ και για πολλά μαζί
τους. Μας ένωνε ο ιδεαλισμός της
ηλικίας, η αίσθηση του καθήκοντός
μας, η πίστη στον άνθρωπο. Και όμως
αυτό το εμπάργκο ήταν υποτίθεται το
μέτρο που η διεθνής κοινότητα είχε
προκρίνει εναντίον του τυραννικού
καθεστώτος. Τι υποκρισία! Την ίδια
στιγμή που χιλιάδες παιδιά πέθαιναν
αβοήθητα από δυσεντερία ή έλλειψη
εμβολίων, εκατοντάδες ολοκαίνουργιες μαύρες λιμουζίνες τριγυρνούσαν
στους δρόμους της Βαγδάτης. Την
ίδια στιγμή που το αλεύρι και το ρύζι
έλειπαν από τις φτωχογειτονιές και
δίνονταν με το δελτίο, ξεχείλιζαν από
είδη πολυτελείας οι Βίλες των λειτουργών του «επάρατου» καθεστώτος.
Προφανώς το εμπάργκο δεν μπορεί να αφορά όλους τους κατοίκους μιας χώρας. Κάποιοι πρέπει
να ζουν καλά και πλουσιοπάροχα
χωρίς προβλήματα για να μπορεί
η διεθνής κοινότητα με κάποιον να
διαπραγματεύεται. Και αυτός ο κάποιος να μπορεί να ελέγχει και τον
πεινασμένο όχλο. Τώρα εάν αυτός
ο κάποιος αποτελεί το μεγαλύτερο
εγκληματία και την κύρια αιτία της
συλλογικής τιμωρίας ενός λαού, «θα
τον κρίνει η ιστορία», έτσι δεν υποστηρίζουμε συνήθως;
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ενόπλους, που υποτίθεται πως σήμερα πολεμούμε, τους χρειαζόμαστε.
Οι σημερινοί ένστολοι αντίπαλοι είναι οι αυριανοί πρόθυμοι εγγυητές
της τάξης. Τους ορκισμένους πολεμάρχους των Ταλιμπάν που συνάντησα στα στρατόπεδα προσφύγων
στα σύνορα Αφγανιστάν-Ιράν τους
ξαναβρήκα μερικούς μήνες αργότερα. Τους ίδιους, ως τοποτηρητές της
Βόρειας Συμμαχίας των δυτικών αξιών πλέον. Κανά δυο βαλίτσες με δολάρια και μια ρεαλιστική «εκτίμηση
των νέων αντικειμενικών συνθηκών»
είχαν μεσολαβήσει στο μεταξύ.
Ξαναβρέθηκα στην Βαγδάτη μετά τον
πόλεμο, όταν πλέον τα πράγματα είχαν
πια, υποτίθεται, ξεκαθαρίσει. Το τυραννικό καθεστώς είχε καταρρεύσει,
η δυτική δημοκρατία είχε κερδίσει,
ένα νέο μέλλον φαινόταν να ανατέλλει
για τους βασανισμένους Ιρακινούς,
όπου πλέον απαλλαγμένοι από τον
τρόμο του «Λευτέρη» θα μπορούσαν
να γυρίσουν σελίδα στη χώρα και τη
ζωή τους. Ωστόσο, υπήρχαν προβλήματα ακόμη: εστίες τρομοκρατών,
νοσταλγών του καθεστώτος, αλλά ήταν
θέμα χρόνου να εξουδετερωθούν.
Πόσο διαφορετική είναι η πραγματική ζωή απ’ αυτή που η προπαγάνδα
θέλει να παρουσιάζει. Και απ’ αυτή
που οι μελέτες και αναλύσεις των ειδικών προσπαθούν να περιγράψουν.
Οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν τη
δική τους δυναμική, με αναφορές
στην κουλτούρα των λαών τους και την
τοπική ιστορία. Πολύ πιο πολύπλοκη
από αυτή που φανταζόμαστε ή από
αυτή που θέλουμε να πιστεύουμε. Βιώνουν, μάλιστα, τις απότομες αλλαγές
με πολύ πιο δραματικό τρόπο από
εκείνον που τα εγχειρίδια ιστορίας και
διεθνών σχέσεων περιγράφουν.
Ποτέ και πουθενά σ’ αυτή τη σύγχρονη εκδοχή των πολέμων και των ανθρωπιστικών κρίσεων η επόμενη μέρα
δεν είναι απαρχή δημιουργίας και ειρήνης, αλλά αντιθέτως εστία μεγαλύτερου χάους και επίλυσης διαφορών
που μερικές από αυτές χάνονται στο
βάθος του χρόνου. Οι καταπιεσμένες
εθνοτικές, πολιτικές και θρησκευτικές
διαφορές, συμπιεσμένες από τον χρόνο και την καταπίεση των αυταρχικών
καθεστώτων, βρίσκουν την ευκαιρία
να εκδηλωθούν, απροκάλυπτες, ρεβανσιστικές και να πυροδοτήσουν
νέες εντάσεις, συγκρούσεις, εγκαινιάζοντας ένα νέο κύκλο βίας, ανεξέλεγκτης πλέον, χωρίς καμία λογική. Και
πολλές φορές χωρίς αιτία. Η φτώχεια,
η εξαθλίωση, ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Απελευθερώνουν καταπιεσμένα
ένστικτα, πριμοδοτούν εγκληματικές
συμπεριφορές, δικαιολογούν καταστροφές, ενισχύουν θηριωδίες, όπου
και πάλι το μεγάλο θύμα είναι οι

απλοί άνθρωποι. Εκείνοι που έτσι και
αλλιώς πληρώνουν με το αίμα τους
και τις ζωές τους το κόστος της ιστορίας και που καταγράφονται μόνο σα
νούμερα στατιστικών, υποσημειώσεις
αναλύσεων και αναφορών.
Η μεταπολεμική Βαγδάτη αποτελεί
τον ορισμό του τρόμου. Ο φόβος του
χαφιέ έδωσε τη θέση του σε πολλούς
άλλους χειρότερους φόβους. Απαγωγές για πολιτικούς λόγους ή λύτρα. Αντεκδίκηση για θρησκευτικές
αιτίες. Γιατί είσαι σουνίτης ή σιίτης.
Γιατί είσαι με τους άλλους. Άσχετα
εάν δεν το έχεις επιλέξει. Φόβος μην

νάκριβα φάρμακα που προορίζονται
για πολύ λίγους. Εάν χθες δεν έβρισκαν τρόφιμα για τα παιδιά τους, σήμερα δεν μπορούν να τα αγοράσουν,
μια και ο μισθός τους, όταν και αν
πληρωθούν, είναι ελάχιστος.
Δεν δικαιολογώ τα τυραννικά καθεστώτα. Κάθε άλλο. Φύσει και θέσει ό,τι
αλλοιώνει την ελεύθερη βούληση των
ανθρώπων, μου είναι ξένο και απεχθές. Ο κάθε μωρόδοξος αυτοαποκαλούμενος σωτήρας, που σε βάρος του
λαού του παριστάνει τον ηγέτη, μου
είναι το ίδιο αντιπαθής. Και δεν έχω,
όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι από

τυχόν βρεθείς κοντά σε βομβιστικές
επιθέσεις την ώρα που αναζητάς
απεγνωσμένα τρόφιμα. Φόβος μη
βρεθείς στο δρόμο κάποιου τρομοκρατημένου πάνοπλου φουκαρά
από το Τέξας ή το Οχάιο και σε περάσει για τρομοκράτη. Φόβος μην
είπες, ή νομίσουν ότι θα πεις, κάτι
που θα σε στείλει σε κάποια φυλακή
από την οποία ποτέ δεν πρόκειται
να βγεις. Φόβος εάν πηγαίνοντας
στη δουλειά σου, στο νοσοκομείο,
σε θεωρήσουν συνεργάτη του κατακτητή και τι θα σημαίνει αυτό για την
οικογένειά σου. Αλλά και φόβος εάν
θα βρεις κάτι να ψωνίσεις στην αγορά και με τι λεφτά. Φόβος μην τυχόν αρρωστήσεις και πώς θα πάρεις
φάρμακα, φόβος μην τυχόν το νερό
έλθει, όταν δεν θα είσαι εκεί και δεν
προλάβεις να μαζέψεις λίγο.
Οι φίλοι μου στο παιδιατρικό νοσοκομείο παραμένουν πάντοτε μελαγχολικοί και το ίδιο απαισιόδοξοι
για το μέλλον. Ίσως γιατί η επόμενη
ημέρα στο μεταπολεμικό Ιράκ μοιάζει να είναι χειρότερη. Ίσως γιατί η
καταπίεση έχει δώσει τη θέση της
στη διάψευση των ελπίδων. Εάν
πριν δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν
στην Ελλάδα, γιατί ήταν κλειστά τα
σύνορα, σήμερα δεν μπορούν, γιατί
έχουν ιρακινό διαβατήριο.
Εάν εχθές ήταν ελάχιστα αυτά που
μπορούσαν να προσφέρουν στους
ασθενείς τους, σήμερα είναι τα πα-

όσους δραστηριοποιούμαστε σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, διαφορετικά
μέτρα και σταθμά για να καταδικάσω
τον περιορισμό και την παραβίαση
των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αλλά
σε αυτό δεν χωρούν εκπτώσεις λόγω
γεωπολιτικών ιδιαιτεροτήτων και συσχετισμών. Δεν μπορεί να υπάρχουν
καλοί και κακοί δικτάτορες. Τουλάχιστον, για όσους από εμάς ισχυριζόμαστε ότι βρισκόμαστε και αγωνιζόμαστε
στο πλευρό των αδυνάτων.
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Κοντά σ’ όλους αυτούς, οι λεβέντες
της «μαύρης» αγοράς. Συνάντησα
κάποιους τέτοιους μαυραγορίτες,
απίθανους κονκισταδόρους από
κάθε γωνιά της γης που ξεφύτρωναν
πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σκανδαλώδες πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών «πετρέλαιο για τρόφιμα».
Τις ίδιες ημέρες που στα περισσότερα σπίτια της Βαγδάτης υπήρχαν
ελάχιστα και μετρημένα τρόφιμα,
στις πλούσιες βίλες τους περίσσευε
ο σολομός, τα γαλλικά τυριά εισαγωγής και έρεε άφθονο το αλκοόλ.
Τους ίδιους ακριβώς, με διαφορετικά
ονόματα, χρώματα και θωριά, είχα
συναντήσει στην Πρίστινα, το Βελιγράδι, το Μογκαντίσου και την Αντίς
Αμπέμπα. Ευχάριστοι, κοσμοπολίτες
και ευγενικοί, πάντοτε πρόθυμοι με
τους ξένους και πάντοτε έτοιμοι για
κάθε είδους εξυπηρετήσεις. Είναι οι
ίδιοι που την επομένη του «εκδημοκρατισμού» φορώντας τη φορεσιά
του ξένου επενδυτή και με τα κλεμμένα ως προίκα, συζητούν στις ίδιες
βίλες «για την προσαρμογή στην ελεύθερη αγορά». Στον κήπο ενός τέτοιου
σπιτιού της Βαγδάτης παραμονές του
πολέμου οργανώθηκε μια μεγάλη συναυλία «στο όνομα της ειρήνης» με
παρουσία πολλών ξένων διπλωματών
και αντιπροσωπιών. Είναι βολικό και
ευχάριστο να υποδέχεσαι τον πόλεμο
με ένα ακριβό κονιάκ και να ξορκίζεις
τα δεινά του με ένα καλό πούρο.
Και ήλθε ο πόλεμος με τους ατελείωτους βομβαρδισμούς επί δικαίων
και αδίκων. Με όλο το φόβο και τον
πανικό που δημιουργεί. Να μη γνωρίζεις πότε μπορείς να βγεις μέχρι την
αγορά. Και να βρεις να αγοράσεις τι;
Να γεμίζουν οι προθάλαμοι του νοσοκομείου με κομματιασμένους ανθρώπους και εσύ να μην μπορείς να
κάνεις τίποτε απολύτως γι’ αυτούς.
Και αυτοί οι δύστυχοι να είναι οι ίδιοι
που συνωστίζονταν ώρες και ώρες
στις ουρές για λίγο αλεύρι ή λίγο ρύζι.
Να είναι οι ίδιοι που χαμήλωναν τα
μάτια αμίλητοι μπροστά στον χωροφύλακα της γειτονιάς. Εκείνοι που σε
κοιτούσαν με απόγνωση κουβαλώντας
το άρρωστο και αδύναμο παιδί τους.
Γιατί στους σύγχρονους πολέμους
δε σκοτώνονται πλέον ένοπλοι αλλά
μόνο άμαχοι. Δεν κερδίζεις τη μάχη
εάν εξουδετερώσεις τον εχθρό, αλλά
εάν καταφέρεις να πλήξεις αποτελεσματικά τις υποδομές του. Νοσοκομεία, σχολεία, σταθμοί ηλεκτρικής
ενέργειας και δεξαμενές νερού, αγορές τροφίμων, αυτοί είναι οι νέοι
στρατιωτικοί στόχοι. Να καταστρέψεις τις πηγές ανεφοδιασμού του και
τις εφεδρείες του. Δηλαδή… αυτούς
που δεν πολεμούν. Άλλωστε τους
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Ωστόσο, δε δικαιολογώ και όλους
εκείνους τους «απελευθερωτικούς»
πολέμους στο όνομα δήθεν της
ελευθερίας που δεν είναι τίποτε περισσότερο από βίαιες επεκτατικές
ανακατατάξεις και ασκήσεις γεωστρατηγικής, όπου η υπεράσπιση
των ανθρώπινων δικαιωμάτων εξαντλείται σε προσχηματικές ρητορείες, κενές περιεχομένου.
Και εδώ βρίσκεται η δική μας ευθύνη. Όλων εκείνων που συμμετέχουμε σε ανθρωπιστικά, αντιπολεμικά
και κοινωνικά κινήματα. Πέρα από
την αυτονόητη και έμπρακτη στήριξη
μέσα από τη δράση μας στους αδυνάτους και καταπιεσμένους αυτού του
κόσμου, να διατυπώσουμε ένα ισχυρό, ενιαίο, αντιπολεμικό, κοινωνικό
μήνυμα που θα ξεκαθαρίζει το αυτονόητο. Πως πάνω και πέρα από όλα
τα άλλα, είναι ο άνθρωπος!!!
n
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Οικονομική κρίση
και Μ.Κ.Ο.
Με την έναρξη του νέου έτους, τα περισσότερα κράτη βρέθηκαν
στην μέση της δίνης μιας οικονομικής κρίσης, όπου για πολλούς
αναλυτές είναι πρωτόγνωρη στα χρονικά. Ερωτήματα για το εάν
είναι ένα νομισματικό φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί,
όπως και για τις επιπτώσεις που έχει στον οικονομικό και κοινωνικό
ιστό της κάθε χώρας, κάθε μέρα πληθαίνουν και δημιουργούν
ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα και μούδιασμα στους πολίτες
των περισσοτέρων κρατών. Αυτή η ύφεση όπως είναι επόμενο,
αναμένεται να οδηγήσει σε νέους συσχετισμούς δυνάμεων και
να επηρεάσει όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας.
Αυτόματα λοιπόν περιμένουμε ότι ένα ‘ντόμινο’ εξελίξεων θα
επαναπροσδιορίσει την λειτουργία των θεσμών, των επιχειρήσεων,
των νοικοκυριών και των οργανισμών όπως είναι και οι ΜΚΟ.
Αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε
έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με
μια παραδοσιακή επιχείρηση ή εταιρία που δραστηριοποιείται στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, μποΜε την έναρξη του νέου έτους, τα
περισσότερα κράτη βρέθηκαν στην
μέση της δίνης μιας οικονομικής
κρίσης, όπου για πολλούς αναλυτές είναι πρωτόγνωρη στα χρονικά.
Ερωτήματα για το εάν είναι ένα νομισματικό φαινόμενο που μπορεί να
αντιμετωπιστεί, όπως και για τις επιπτώσεις που έχει στον οικονομικό
και κοινωνικό ιστό της κάθε χώρας,
κάθε μέρα πληθαίνουν και δημιουρ-
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γούν ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα και μούδιασμα στους πολίτες των
περισσοτέρων κρατών. Αυτή η ύφεση όπως είναι επόμενο, αναμένεται
να οδηγήσει σε νέους συσχετισμούς
δυνάμεων και να επηρεάσει όλες τις
εκφάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτόματα λοιπόν περιμένουμε ότι ένα ‘ντόμινο’ εξελίξεων θα
επαναπροσδιορίσει την λειτουργία
των θεσμών, των επιχειρήσεων, των
νοικοκυριών και των οργανισμών
όπως είναι και οι ΜΚΟ.
Αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε
έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με
μια παραδοσιακή επιχείρηση ή εταιρία που δραστηριοποιείται στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι έννοιες
όπως η δομή, η κουλτούρα, η χρηματοδότηση, το μάνατζμεντ, η παροχή
κινήτρων και η ύπαρξη καινοτόμων
διαδικασιών είναι κοινές. Μάλιστα
σε αρκετά από αυτά τα χαρακτηριστικά, ορισμένες ΜΚΟ υπερτερούν
και έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις
από τις αντίστοιχες επιχειρηματικές
μονάδες που αντικειμενικό στόχο
έχουν την δημιουργία κερδών. Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των ΜΚΟ

και των επιχειρήσεων είναι αφενός ο
σκοπός λειτουργίας τους και αφετέρου
είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο
συγκεντρώνουν τα κεφάλαια τα οποία
απαιτούνται για την λειτουργία τους.
Η πλειονότητα των ΜΚΟ βασίζεται
στην εξωτερική χρηματοδότηση είτε
από τις εισφορές των απλών πολιτών
είτε σε ορισμένες περιπτώσεις στην
περιστασιακή ή μόνιμη επιχορήγηση από φορείς και οργανισμούς του
ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα. Η τελευταία διαπίστωση είναι
αυτή, η οποία σε ένα δεύτερο επίπεδο προβληματισμού, μας οδηγεί στην
σκέψη ότι η δυσοίωνη συγκυρία της
οικονομικής κρίσης σε διεθνές επίπεδο θα έχει αντίκτυπο στις προοπτικές,
στον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην
αναδιάρθρωση των ΜΚΟ.
Από οικονομική σκοπιά, η ύφεση
που έχει πλήξει τις περισσότερες
χώρες μεταφράζεται σε στενότητα
προσφοράς χρήματος. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες μειώνονται, θέσεις εργασίας χάνονται και
χιλιάδες άτομα αντιμετωπίζουν των
κίνδυνο απώλειας των εισοδημάτων τους. Αυτό συνεπάγεται μια
πολλαπλασιαστική κίνηση μείωσης
της κατανάλωσης από την πλευρά
των νοικοκυριών, η οποία με την
σειρά της οδηγεί στην μείωση της
επενδυτικής δραστηριότητας από
την πλευρά των επιχειρήσεων και η
οποία πολλαπλασιαστικά επιτείνει
αυτή την επαναλαμβανόμενη διαδικασία οικονομικής κάμψης. Από την
πλευρά τους τα κράτη έχουν στρέψει
τις προσπάθειες τους στην τόνωση
εκείνων των μηχανισμών που εν δυνάμει θα μπορέσουν να βοηθήσουν
στην έξοδο από το οικονομικό αδιέξοδο, ταυτόχρονα με την διατήρηση
πολιτικών λιτότητας που συρρικνώνουν τα εισοδήματα των ατόμων και
την κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Αποτέλεσμα είναι τα διαθέσιμα χρή-

ματα με κατεύθυνση τους ΜΚΟ από
την πλευρά των ιδιωτών αλλά και
από την πλευρά των επιχειρήσεων
μέσα από τα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης που υιοθετούν, να είναι
λιγότερα σε αρκετές των περιπτώσεων. Ακόμα και θεσμικοί παράγοντες
των ίδιων των κρατών που μέχρι
πρόσφατα έτειναν ‘χείρα βοηθείας’
προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλέον αναδιπλώνουν τις πολιτικές τους στρέφοντας τα κονδύλια
των προϋπολογισμών τους προς τα
προγράμματα κοινωνικής πολιτικής
που αφορούν τα επιδόματα ανεργίας, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμία προσπαθώντας έτσι να
ενισχύσουν τα εισοδήματα των πολιτών. Τρείς από τις μεγαλύτερες διεθνώς ΜΚΟ, η Oxfam και η Save the
children από την Μεγάλη Βρετανία
καθώς και η World Vision από τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξή τους
επιχειρησιακά σε ανθρωπιστική
βοήθεια από 5% ως 6% που ήταν
την διετία 2007-2008 προσεγγίζει το
2009 την μηδενική ανάπτυξη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, πράγμα
το οποίο τις έχει οδηγήσει στην αναθεώρηση των μακροχρόνιων προγραμμάτων τους και στην αναζήτηση
περικοπών του κόστους λειτουργίας τους μέσα από το πάγωμα νέων
επενδύσεων σε ανθρωπιστική βοήθεια. Η Tanya Steele, στέλεχος της
οργάνωσης Save the children στο
Λονδίνο, σε σχόλιο της στο τμήμα
των Ηνωμένων Εθνών ‘‘Office for
the coordination of Humanitarian
Affairs’’ υποστηρίζει πως οι βασικοί χρηματοδότες των προγραμμάτων τους, οι οποίοι απαρτίζονταν
από χρηματοοικονομικούς και
τραπεζικούς οργανισμούς, έχουν
τους τελευταίους 6 με 9 μήνες μειώσει δραστικά τις ενισχύσεις τους
και προβλέπει ότι η κατάσταση θα
επιδεινωθεί μελλοντικά όσο η οικο-
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Η οικονομική κρίση ωστόσο λειτουργεί αμφίδρομα αναφορικά με
τους ΜΚΟ. Από την μια προκαλεί
κεφαλαιακή στενότητα που περιορίζει τις λειτουργικές τους δραστηριότητες , αλλά από την άλλη δημιουργεί γιγάντωση των ευπαθών ομάδων
που πλέον χρειάζονται την παρουσία
και την απρόσκοπτη λειτουργία των
ΜΚΟ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η
Action Aid προειδοποιεί τα ανεπτυγμένα κράτη και ιδιαίτερα τους G8, ότι
η οικονομική κρίση θα εκτοξεύσει τις
επιδημίες από μαλάρια, τον ιό HIV
και Tuberculosis σε μέρη της Αφρικής στην περίπτωση όπου οι χώρες
του δυτικού κόσμου υλοποιήσουν
την σκέψη για αναστολή μέρους των
δαπανών για ιατροφαρμακευτική
ενίσχυση των συγκεκριμένων κρατών. Αν συνυπολογίσουμε ότι και
σε άλλα μέρη του παγκόσμιου χάρτη
δημιουργούνται εξαιτίας της ύφεσης
συνθήκες ανέχειας και φτώχειας σε
μεγάλα μέρη του πληθυσμού τους
(ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες
όπου το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας είναι ανεπαρκές ή διάτρητο στο
να συγκρατήσει τα άτομα πάνω από
το όριο της φτώχειας), μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι οι ΜΚΟ βρίσκονται μπροστά σε μια τεράστια
πρόκληση στην οποία καλούνται να
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νομική δραστηριότητα διατηρεί την
φθίνουσα πορεία της.

σιαστικά μια ‘λευκή επιταγή’ ή μια
προσφορά καλής θέλησης χωρίς να
γνωρίζουμε τους αποδέκτες, αφού
έτσι θα μπορούν να βλέπουν τον
τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο
χρησιμοποιήθηκαν οι δωρεές τους.
Έτσι, οι οργανώσεις (κυρίως αυτές
όπου ο ακρογωνιαίος λίθος της χρηματοδότησης τους είναι οι εισφορές
από τις δωρεές των απλών πολιτών),
θα καταφέρουν να διατηρήσουν μια
σταθερή ροή χρηματικής ενίσχυσης

Οι περισσότερες ΜΚΟ στην Ελλάδα είναι οργανισμοί
εντάσεως εθελοντικής εργασίας. Αυτό ακριβώς το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα
παίξουν αποφασιστικό ρόλο. Για να
γίνει όμως κάτι τέτοιο απαιτούνται
διαρθρωτικές αλλαγές εντός των
ΜΚΟ και αναδιατύπωση των μεσομακροπρόθεσμων στόχων τους.
Κατ’ αρχάς οι μη κυβερνητικές
οργανώσεις πρέπει να αναδιαμορφώσουν την σχέση τους με τα μέλη
και όλους τους φορείς (ιδιώτες ή
μη ) που συνεισφέρουν χρηματικά
ή υλικά. Πρέπει να δημιουργηθεί
μια πλατφόρμα έγκαιρης και συχνής ενημέρωσης των δραστηριοτήτων και του τρόπου διαχείρισης των
χρηματικών ποσών που ρέουν προς
την οργάνωση. Αυτή η ροή πληροφόρησης θα αλλάξει σε αρκετούς
ενδιαφερόμενους (αλλά και στους
ήδη συμμετέχοντες) την άποψη ότι
η συνεισφορά ενός χρηματικού ποσού σε μια ΜΚΟ δεν αποτελεί ουwww.mdmgreece.gr

ακόμα και σε αυτή την δυσοίωνη οικονομική συγκυρία όπου τα άτομα
βλέποντας την μείωση των εισοδημάτων τους, περικόπτουν συνήθως
την συχνότητα και το μέγεθος των
‘φιλανθρωπικών’ δαπανών τους.
Επίσης οι οργανώσεις πρέπει να
αντιληφθούν ότι η προσπάθεια μείωσης του κόστους λειτουργίας τους
δεν συνεπάγεται ταυτόχρονα και
αναστολή μέρους των δραστηριοτήτων τους. Οι οργανώσεις πρέπει να
αρχικά να αναζητήσουν μια δομή
οργάνωσης όπου τα γραφειοκρατικά κόστη διαχείρισης και διοίκησης
θα είναι λιγότερα. Αυτό μπορεί να
γίνει με την σταδιακή αποκέντρωση της λήψης των αποφάσεων για
ορισμένα ζητήματα στις επιμέρους
ομάδες εργασίας και τις αποστολές
με βάση φυσικά προκαθορισμένες

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Με
αυτό τον τρόπο εξαλείφονται κόστη
που απαιτούν τον συντονισμό μεταξύ κεντρικής διοίκησης και λειτουργικών τμημάτων για την υλοποίηση
κάποιας εργασίας και ταυτόχρονα
μειώνεται και ο χρόνος μεταξύ σχεδιασμού και υλοποίησης ενός έργου, κάτι που συνεπάγεται επίσης
μείωση του λειτουργικού κόστους.
Επιπρόσθετα, οι οργανώσεις πρέπει
να επαναπροσδιορίσουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητές και να
στοχεύσουν σε τομείς όπου μπορεί
να προσφέρουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους, ακόμα και αν αυτό βραχυχρόνια σημαίνει σχετική μείωση του
εύρους των δραστηριοτήτων τους σε
συνδυασμό με την αύξηση της προσφοράς στους τομείς που θα επικεντρωθούν. Οι περισσότερες ΜΚΟ
στην Ελλάδα είναι οργανισμοί εντάσεως εθελοντικής εργασίας. Αυτό
ακριβώς το ανθρώπινο κεφάλαιο
είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα
γιατί τους δίνει την δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής στις ανάγκες
των ευπαθών ομάδων μέσα σε πολύ
πιο σύντομο χρονικό διάστημα από
αντίστοιχες ΜΚΟ όπου είναι οργανισμοί εντάσεως κεφαλαίου. Αυτή η
διαπίστωση όσο πιο γρήγορα γίνει
αντιληπτή από τις οργανώσεις τόσο
πιο αποδοτική θα γίνει η παροχή
των υπηρεσιών τους με ταυτόχρονα
χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες
που οφείλονται σε σταθερά κόστη.
Ο Isham Ghanim, αντιπρόεδρος
της Christian Children Fund of
Africa, υπογραμμίζει φυσικά ότι η
σωστή διαχείριση των χρηματοοικονομικών πόρων και των εξόδων μιας
ΜΚΟ είναι πρωταρχικής σημασίας,

με την προϋπόθεση όμως πάντα ότι
η οργάνωση θα διατηρεί την συνεργατική και ανθρωποκεντρική κουλτούρα μεταξύ των μελών της. Γιατί
η οικονομικά ορθή λειτουργία μιας
ΜΚΟ έχει νόημα μόνο όταν υπηρετεί σωστά των σκοπό για τον οποίο
δημιουργήθηκε.
Τα παραπάνω φυσικά αποτελούν
προτάσεις διαθρωτικού χαρακτήρα
που θα διαμορφώσουν οι ΜΚΟ
ενδογενώς. Όπως υποστηρίζει
η Platform of European Social
NGOs θα πρέπει τα κράτη να αναπτύξουν θεσμικούς μηχανισμούς
συμβουλευτικού χαρακτήρα με από
τους οποίους θα καταφέρουν να
συντονίσουν τις κατά τόπους οργανώσεις. Έτσι θα δημιουργηθεί ένα
κοινό δίκτυο κοινωνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας για το οποίο τα
κράτη μέλη θα εγγυώνται τόσο για
την οικονομική ενίσχυση των οργανισμών, αλλά και για την παροχή
όλων εκείνων των ενισχύσεων σε
υλικοτεχνική υποδομή που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση
των προγραμμάτων τους.
Εν κατακλείδι, οι ΜΚΟ βρίσκονται
σε ένα σταυροδρόμι αβεβαιότητας
αλλά και αυξημένων αναγκών για τις
υπηρεσίες τους προς το κοινωνικό
σύνολο. Πρέπει να δράσουν με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
έτσι ώστε να μπορέσουν να ελαχιστοποιήσουν τις αδυναμίες τους, να αποφύγουν τις απειλές που συνεπάγεται η
οικονομική ύφεση και να μπορέσουν
να αποτελέσουν παραδείγματα οργανισμών που βγήκαν νικητές από την
διεθνή αυτή κρίση.
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