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Οι Γιατροί του Κόσμου σε Αθήνα και Επαρχία
Θεσσαλονίκη
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας οι Γιατροί του Κόσμου Θεσσαλονίκης, όπως κάθε χρόνο, βρέθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους και
διέθεσαν τις λαμπάδες και τα υπόλοιπα είδη της Οργάνωσης. Μοιράστηκε, ακόμη, από τους εθελοντές ενημερωτικό υλικό στους επισκέπτες, ενώ
η υποστήριξη του κόσμου υπήρξε,
όπως κάθε φορά, αξιοσημείωτη.
Η Οργάνωση παρέλαβε μεγάλη ποσότητα τροφίμων και φαρμάκων που
είχε συγκεντρωθεί για τη Γάζα από το
δήμο Κοζάνης και συνεργαζόμενους
φορείς της περιοχής, τα οποία προσφέρθηκαν για διάθεση στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο και στο πρόγραμμα
«Γειτονιές της Θεσσαλονίκης».

Χανιά
Τις τελευταίες ημέρες στα Χανιά συντελείται ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα
για το οποίο κανείς δεν θα απολογηθεί. Συγκεκριμένα, στα κρατητήρια
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, κρατείται ένας άνθρωπος με
πρόβλημα υγείας. Τη μοναδική παράβαση, που έκανε είναι ότι είναι
μετανάστης «χωρίς χαρτιά» και μάλιστα από εκείνους, που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Στις 16
με 17 Μαΐου η αστυνομία στα Χανιά
διεξάγει επιχείρηση-σκούπα. Στόχος είναι η σύλληψη «παράνομων»
μεταναστών. Ανάμεσά τους συλλαμβάνεται και ο Φαραχάτ Γκάμπρι,
αγωνιστής που συμμετέχει σε αντιρατσιστικές συλλογικότητες.
Ο Φαραχάτ βρίσκεται στα μπουντρούμια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων. Περιμένει τη μεταφορά του στην Αθήνα και από εκεί την
απέλαση. Η ειρωνεία είναι ότι απαγορεύεται να δει «τους φίλους του»,
γιατί μετά από απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή, από τις 26-5-09
(νομίζουμε δεν είναι τυχαία η ημερομηνία απόφασης) «για λόγους ασφαλείας» το επισκεπτήριο για τους κρατούμενους είναι μόνο για συγγενείς
πρώτου βαθμού! Δηλαδή, ένας άνθρωπος χωρίς λεφτά και χωρίς ειδική διατροφή απαγορεύεται να βλέπει
κάποιους, που θα του συμπαρασταθούν και θα τον βοηθήσουν! Κατό-

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη
θεραπευτική κοινότητα «ΙΘΑΚΗ»,
στα πλαίσια του προγράμματος
«Υποστήριξη Εξαρτημένων Νέων».
Ένας γενικός ιατρός, με τη βοήθεια
άλλων 3 εθελοντών, εξέτασε και εμβολίασε κατά του τετάνου 23 νέους
και νέες. Επιπλέον, ενημέρωσε για
θέματα υγείας και υγιεινής, για τη
μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων και
την αξία της πρόληψης, ενώ δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στον ιό της γρίπης
των χοίρων, μετά από ενδιαφέρον
που εκδήλωσαν τα ίδια τα μέλη της
κοινότητας για σχετική ενημέρωση.
Μετά από έκκληση του Τμήματος
Δημόσιας Υγιεινής της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας για στοιχεία εθελοντών ιατρών, καταρτίστηκε και απεστάλη σχετική λίστα από
τους Γιατρούς του Κόσμου Θεσσα-

πιν επικοινωνίας με το Κοινωνικό
Στέκι-Στέκι Μεταναστών, οι ΓτΚ Χανίων εξέδωσαν την παρακάτω βεβαίωση προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Φαραχάτ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Οι Γιατροί του Κόσμου/Medecins
Du Monde, είναι μία διεθνής, ιατρική, ανθρωπιστική, Μη Κυβερνητική
Οργάνωση. Δραστηριοποιείται τηρώντας αυστηρά την επιχειρησιακή
της ανεξαρτησία, με μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες των πληθυσμών και
τις δυνατότητες των ομάδων της να
προσφέρουν βοήθεια σε μεγάλες αλλά και σιωπηρές κρίσεις του πλανήτη
μας. Στόχος των Γιατρών του Κόσμου
είναι η άμεση και αποτελεσματική
παροχή ιατρικής και ανθρωπιστικής
βοήθειας σε εκείνους που την έχουν
περισσότερο ανάγκη: σε θύματα φυσικών καταστροφών, εμπόλεμων συγκρούσεων, σε πρόσφυγες, θύματα
βίαιων εκπατρισμών. Βρισκόμαστε
στο πλευρό τους με ιατρική φροντίδα, με παροχή ιατροφαρμακευτικού υλικού και υποστήριξη Κέντρων
Υγείας και νοσοκομείων.
Σταθερός μας στόχος παραμένει η
αύξηση των προγραμμάτων μας,
ώστε να προσεγγίσουμε περισσότερους ευάλωτους πληθυσμούς. Μέσα
σ’ αυτά τα πλαίσια, το «Ανοιχτό Πο
λυϊατρείο» των ΓτΚ στα Χανιά, ξεκίνησε τη λειτουργία του, το Δεκέμβριο του 2007 με σκοπό να παρέχει

λονίκης, προκειμένου να στελεχωθούν κλιμάκια εμβολιασμού σε ενδεχόμενο πανδημίας γρίπης.
Η Οργάνωση συμμετείχε σε διήμερο
εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Φεστιβάλ
Νεολαίας του Συμβουλίου Νέων,
που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους.
Πραγματοποιήθηκαν, ακόμη, δύο
ενημερώσεις σε σχολεία του Δήμου
Ευόσμου και της Περαίας.
Δημοσιογράφοι των εφημερίδων
«ΤΑ ΝΕΑ» και «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ», καθώς και του τηλεοπτικού
σταθμού «ALTER» επισκέφτηκαν
τα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου
Θεσσαλονίκης με σκοπό την προβολή του έργου της Οργάνωσης, με
αφιερώματα στα αντίστοιχα ΜΜΕ.

ιατρική φροντίδα σε μετανάστες,
πρόσφυγες, Ρομά και σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Οι δραστηριότητες του Πολυϊατρεί
ου είναι:
- Παροχή δωρεάν ιατρικής περίθαλψης και φαρμακευτικής αγωγής.
- Προληπτική φροντίδα και αγωγή
υγείας, διενέργεια μαζικών εμβολιασμών σε παιδιά.
- Κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών.
- Παραπομπές σε νοσοκομεία, όταν
αυτό κρίνεται αναγκαίο.
- Καταγραφή στοιχείων των εξυπηρετούμενων για υγειονομική και
επιδημιολογική μελέτη.
Στο διάστημα της λειτουργίας του
μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 750 ιατρικές
εξετάσεις σε ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας, όπως μετανάστες,
πρόσφυγες, Ρομά, άπορους και
ανασφάλιστους Έλληνες, οι οποίοι
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφύγουν στις υπηρεσίες
υγείας, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
για τη ζωή τους.
Το Πολυιατρείο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή
τις απογευματινές ώρες στα γραφεία
μας στην οδό Μπονιαλή 12, χάρη
στην ανιδιοτελή εθελοντική προσφο-

Τέλος, άνω των 900 ασθενών δέχτηκαν τις υπηρεσίες του Ανοιχτού
Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης κατά
τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου,
ενώ περισσότερα από 350 περιστατικά εξ αυτών υποστηρίχθηκαν από
την κοινωνική υπηρεσία.

Οι Γιατροί του Κόσμου Θεσσαλονίκης θα ήθελαν να ευχαριστήσουν:
Το Δήμο Κοζάνης και το Συντονιστικό Όργανο Βοήθειας στη Γάζα.
Το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Την εταιρεία «Κώστας Α. Παπαέλληνας (Ελλάς) Α.Ε.Β.Ε.
Τον παιδικό σταθμό «Balloon Land»

ρά γιατρών των βασικών ιατρικών
ειδικοτήτων, νοσηλευτών, γραμματέων και άλλων εθελοντών. Πολύ
σημαντική και καθοριστική στη λειτουργία του Πολυιατρείου είναι η
εθελοντική καθημερινή παρουσία
του Farhat Ganari, αλγερινής καταγωγής, που εκτελεί αφιλοκερδώς
καθήκοντα μεταφραστή. Ο Farhat,
όπως καταλαβαίνετε είναι απαραίτητος για την απρόσκοπτη λειτουργία του Πολυιατρείου.
Ελπίζουμε, ότι θα εξετάσετε με ιδιαίτερη ευαισθησία την περίπτωση
του Farhat Ganari και να είστε βέβαιος, πως με τον τρόπο αυτό –εκτός
των άλλων- θα είστε ενεργός συμπαραστάτης και αλληλέγγυος στο δύσκολο έργο μας για τη συνέχιση λειτουργίας του Πολυϊατρείου μας. Κι
αυτό, γιατί κάποιοι συνάνθρωποί
μας εξαρτώνται από εμάς και μπορούμε να τους βοηθήσουμε για μία
καλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί η
υγεία δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε πληροφορία.
Χανιά 21 Μαΐου 2009
Με εκτίμηση,
Μηνάς Βουλγαρίδης
Πνευμονολόγος
Υπεύθυνος Κρήτης Γιατρών Του
Κόσμου Ελλάδας
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Αθήνα
Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος…
ένα τρίμηνο γεμάτο ένταση, κατά το
οποίο για μια ακόμη φορά κυριάρχησε το μεταναστευτικό ζήτημα. Οι
Γιατροί του Κόσμου, πιστοί στις αρχές τους, ήταν οι πρώτοι που βρέθηκαν στο Παλαιό Εφετείο και παρείχαν δωρεάν ιατροφαρμακευτική
αγωγή σε περισσότερα από 500 άτομα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της δράσης, οι Γιατροί του
Κόσμου πήραν την πρωτοβουλία
και κάλεσαν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε μια ανοιχτή συζήτηση, με έναν κοινό προβληματισμό:
το μεταναστευτικό ζήτημα.
Στα πλαίσια του προγράμματος «Ρομά» -για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε πληθυσμούς
Ρομά- συνεχίστηκαν οι επισκέψεις
σε καταυλισμούς με σκοπό την πραγματοποίηση εμβολιασμών στα παιδιά, την αγωγή υγείας και την παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας.
Συγκεκριμένα, οι Γιατροί του Κόσμου επισκέφθηκαν στις 3 Απριλίου
την περιοχή της Πελασγίας, όπου σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών εξετάσθηκαν ενήλικες και έγιναν
εμβολιασμοί σε 36 παιδιά, και στις 12
Απριλίου την περιοχή των Χανίων.
Πραγματοποιήθηκαν, ακόμη, πέντε
επισκέψεις στους καταυλισμούς Ρομά στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, στη
Γκοριτσά, στο Ψάρι καθώς και στο 7ο
Δημοτικό σχολείο του Ασπροπύργου. Σε συνεργασία πάντα με το Κέντρο Υγείας έγιναν 250 εμβολιασμοί
σε 180 παιδιά.

Ακόμη, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία που ανέλαβε ο «Συνήγορος
του Παιδιού» στη δημιουργία δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
για την υπεράσπιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Οργάνωση συμμετέχει πλέον ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας του.

Πραγματοποιήθηκε, επιπλέον, διερευνητική αποστολή στο Νομισματοκοπείο και στα Σπάτα προκειμένου
να υπάρξει ενημέρωση για την κατάσταση των παιδιών, ώστε η Οργάνωση να προβεί στο μέλλον σε εμβολιασμούς του παιδικού πληθυσμού.
Στη διάρκεια του Απριλίου του 2009,
ομάδα των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας βρέθηκε στην Ουγκάντα για
την πραγματοποίηση διερευνητικής
αποστολής στην περιοχή.
Στις 13 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε μια υπέροχη γιορτή με κλόουν
και ταχυδακτυλουργούς για τα παιδιά που φιλοξενούνται στον Ξενώνα
της Οργάνωσης.
Το πρόγραμμα «e-Κιβωτός» -για
παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε εφήβους σε όλη την Ελλάδα- επισκέφτηκε τον Απρίλιο: το
Γυμνάσιο και το Λύκειο στο Μαρτίνο στις 08/04, το ΤΕΕ Αταλάντης
στις 09/04 και το 87ο Δημοτικό Σχο-

λείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
στις 10/04. Οι επισκέψεις συνεχίστηκαν και το μήνα Μάιο στο Νομό Βοιωτίας με την ενημέρωση του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του Δήμου Τανάγρας και στις 7 και 8
Μαϊου με την επίσκεψη του Γυμνασίου και Λυκείου Αντικύρων.
Στις 16 Μαϊου, στα γραφεία της Οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε «Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών» με τη
συμμετοχή πλήθους εθελοντών και
φίλων.
Στις 21 Ιουνίου, η καλλιτεχνική ομάδα των μαθητών του κ. Ανδρέα Θωμόπουλου πραγματοποίησε μια παράσταση κουκλοθεάτρου στην πλ.
Κουμουνδούρου για τα παιδιά, που
φιλοξενούνται στον Ξενώνα των Γιατρών του Κόσμου.
Στις 26 Ιουνίου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών,
η Οργάνωση βρέθηκε στον Πειραιά
μαζί με το ΚΕΘΕΑ και συμμετείχε στην εκστρατεία ενημέρωσης και
πληροφόρησης του κοινού. Παράλληλα, συμμετείχε στη συνάντηση των
αντιπροσωπειών του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου, που
αναπτύσσουν προγράμματα Μείωσης της Βλάβης και καταπολέμησης
του ιού HIV/AIDS.
Με την υποστήριξη των φοιτητών
του προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών «Διεθνής Ιατρική Σχολή – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας», οι Γιατροί
του Κόσμου επισκέφτηκαν δύο φορές τη Γυναικεία Φυλακή του Ελαιώνα. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, πραγματοποιήθηκαν τεστ ΠΑΠ
στις κρατούμενες, εμβολιασμοί (και
Mantoux), προληπτικές εξετάσεις,
ενώ προσφέρθηκε και ιατροφαρμακευτικό υλικό για την ενίσχυση του
φαρμακείου της φυλακής.

www.mdmgreece.gr

Τέλος, οι ασθενείς που επισκέφτηκαν το Ανοιχτό Πολυϊατρείο κατά τη
διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του
2009 ανέρχονται στους 5.466, εκ των
οποίων οι 1974 είναι νέοι ασθενείς.
Παρατηρείται δε στο τρίμηνο αυτό
μια μικρή αύξηση εξυπηρετούμενων
από την Αλγερία, την Τυνησία και το
Μαρόκο, καθώς ενημερώθηκαν για
την δραστηριότητα του Πολυϊατρείου κατά τις επισκέψεις της οργάνωσης στο Παλαιό Εφετείο.

Οι Γιατροί του Κόσμου Αθήνας
θα ήθελαν να ευχαριστήσουν:
Τη Βουλή των Ελλήνων, όπου μετά
από συνάντηση του προέδρου των
Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας κ.
Κανάκη με τον πρόεδρο της Βουλής
κ. Σιούφα, μας παρέχει την οικονομική της στήριξη.
Την εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, για την οικονομική ενίσχυση
του έργου μας.
Την εταιρεία BLUE STAR FERRIES,
για την προσφορά δωρεάν ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
Την εταιρεία Praktiker, για τη δωρεάν διάθεση διαφόρων προϊόντων,
τα οποία βοηθούν στην καλύτερα
λειτουργία του Ξενώνα μας.
Την οργάνωση ΧΕΝ Ελλάδος, για
τη σταθερή βοήθεια και στήριξη του
Ξενώνα μας.
Τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση
«Παιδιά της γης».
Την εταιρεία «Pietris Bakery» και
ιδιαίτερα τον κ. Πιέτρη Γεώργιο.
Τα 87ο και 49ο Διαπολιτισμικά Σχολεία Αθηνών.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και ιδιαίτερα το Γραφείο Ιστορικής Έρευνας,
Τεκμηρίωσης Εκδόσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Την οργάνωση «ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», η οποία σε τακτά
χρονικά διαστήματα μας προσφέρει
φάρμακα.
Την κ. Δέσποινα Φυτιλή και τον κ.
Δημήτρη Γιαννούση, οι οποίοι πραγματοποίησαν τα σεμινάρια «Πρώτων Βοηθειών».
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Οι ΓτΚ ανήκουν στους

© Μανώλης Κυριακάκης

εθελοντές τους

«Εντάχθηκα στην οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου, γιατί πάντα θεωρούσα πολύ σημαντικές αξίες την
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αλληλεγγύη και τη βοήθεια στον συνάνθρωπο μας, που δοκιμάζεται. Η οργάνωση αυτή, που
λειτουργεί με μοναδικό κριτήριο τις
ανάγκες του συνανθρώπου, μου δίνει τη δυνατότητα οργανωμένα και
αποτελεσματικά να το εκδηλώσω αυ-

Λίλιαν Γλαρού
Νίκη Κλεισούρα
Συντακτική ομάδα

τό». Αυτή υπήρξε η αρχική απόκριση του κ. Μηνά Βουλγαρίδη, εθελοντή ιατρό της οργάνωσης των ΓτΚ στο
παράρτημα Χανίων, ο οποίος εργάζεται στο εκεί Πολυϊατρείο, όταν του ζητήσαμε να μας εξηγήσει τους λόγους,
που τον ώθησαν να ενταχθεί στο δυναμικό των ΓτΚ. Συνεχίζει, εξηγώντας
μας την ίδρυση, την έννοια, αλλά και
τη λειτουργία του Ανοιχτού Πολυϊατρείου Χανίων: «Μετά την απόφαση
της Οργάνωσης τον Απρίλη του 2007
να λειτουργήσει Γραφείο των Γιατρών
του Κόσμου στα Χανιά, η ενασχόληση μου με τις δραστηριότητες της Οργάνωσης, που μέχρι τότε περιοριζόταν στη συμμετοχή μου σε κάποιες
αποστολές, πήρε και κάποιο άλλο περιεχόμενο, αφού στράφηκε και στο
εσωτερικό, στο συνάνθρωπό μας, που
έχει την ανάγκη δίπλα μας. Έτσι, στα
τέλη του 2007, ξεκινήσαμε τη καθημερινή λειτουργία ενός Ανοιχτού Πολυϊατρείου για τους ρομά, τους άπορους,
τους μετανάστες –και ιδιαίτερα αυτούς
που δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγρα-

φα- τους χρήστες τοξικών ουσιών,
τους άστεγους κλπ. Σήμερα το Ανοιχτό Πολυϊατρείο μας στεγάζεται σ’
ένα μεγάλο ευρύχωρο διαμέρισμα στο
κέντρο της πόλης των Χανίων όπου,
σε τακτικό ωράριο ή μετά από ραντεβού, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
κυκλικά, δεκαπέντε εθελοντές γιατροί και άλλοι τόσοι περίπου εθελοντές νοσηλευτές και γραμματείς. Όλοι
οι άποροι συμπολίτες μας, που απευθύνονται σε μας, εξετάζονται από τους
γιατρούς μας –που καλύπτουν όλες
τις βασικές ειδικότητες- και παίρνουν
τα φάρμακα τους εντελώς δωρεάν, με
μια μοναδική προϋπόθεση: να μην
έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας, ούτε σε κάποιο ασφαλιστικό οργανισμό. Δεν μας ενδιαφέρουν
τα στοιχεία τους, δεν ζητούμε ταυτότητες, διαβατήρια ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής ή εργασίας.
Μπαίνοντας κάποιος στο Πολυϊατρείο
μας θα αντικρύσει την αφίσα με το βασικό σύνθημα της οργάνωσης μας: «Η
πρόσβαση στην υγεία είναι δικαίωμα

για όλους τους πολίτες και όχι προνόμιο σε κάποιους». Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πραγματικότητα…».
Ο κ. Βουλγαρίδης, έχοντας τελέσει
και πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, έχει πλήρη επίγνωση
της δυσμενούς κατάστασης στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο και γνωρίζει πολύ καλά την ανάγκη ύπαρξης ανθρωπιστικής βοήθειας σε κάθε
καταπονημένο πολίτη αυτού του κόσμου. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, τονίζει πως: «Οι Γιατροί του Κόσμου
σταθερά αντιτίθενται στο ρατσισμό,
την ξενοφοβία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων, ενώ ταυτόχρονα είναι αυτόνομοι στις επιλογές
τους. Στην εικοσάχρονη ιστορία τους
έχουν αποδείξει την αμεροληψία
τους, περιθάλποντας με την ίδια αφοσίωση Βορειοηπειρώτες Ομογενείς
και Αλβανούς, Αρμένιους χριστιανούς και Αζέρους Μουσουλμάνους,
Κούρδους αντάρτες και Ιρακινούς
άμαχους». Μας εξηγεί ακόμη, πόσο
ζωτικής σημασίας είναι η δράση των
ΓτΚ στο νομό Χανίων και γενικότερα στο γεωγραφικό χώρο της Κρήτης και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί απαραίτητη τη λειτουργία
του συγκεκριμένου γραφείου της οργάνωσης: «Η Κρήτη είναι γνωστό
πως είναι μια βασική πύλη εισόδου
μεταναστών, κύρια από Αφρική και
Μέση Ανατολή αφού κάθε τόσο στα
νότια παράλιά της ξεβράζονται καραβιές προσφύγων, θύματα των καταστροφών, των πολέμων και της φτώχειας που επικρατεί στις χώρες τους.
Παράλληλα, ο αριθμός των οικονομικών μεταναστών από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες που έρχονται στην
Κρήτη ελπίζοντας σ’ ένα καλύτερο
αύριο, αυξάνεται ραγδαία. Τέλος, στο
νομό Χανίων υπάρχουν σήμερα τέσσερις καταυλισμοί ρομά με συνθήκες
διαβίωσης εξαιρετικά δύσκολες, ενώ
οι κατατρεγμένοι της ζωής, οι άστεγοι
και περιθωριοποιημένοι συνάνθρωποι μας, δυστυχώς δεν είναι λίγοι
στην πόλη μας. Αυτοί οι πληθυσμοί
έκαναν όχι μόνο χρήσιμη, αλλά απαραίτητη τη λειτουργία του Ανοικτού
Πολυϊατρείου των Χανίων, που κάθε
μέρα που περνά καταξιώνεται περισσότερο στην τοπική κοινωνία».
Σε μια κλειστή κοινωνία, όπως τα
Χανιά, μια τέτοια προσπάθεια και
δράση από την πλευρά των ΓτΚ, λοι-
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Ο κ. Βουλγαρίδης, με τα λεγόμενά
του, μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε πόσο θετικό και συνάμα ελπιδοφόρο είναι αυτό το γεγονός για
την ελληνική περιφέρεια. Διότι, σε
ένα περιβάλλον, όπως η ελληνική
επαρχία, όπου πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε δείγματα φόβου και επιφυλακτικότητας και επομένως και
σκληρότητας από την πλευρά των κατοίκων, βλέπουμε πως το ενδιαφέρον
για το έργο Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ), όπως οι ΓτΚ είναι
σημαντικό. Ζητάμε, λοιπόν, επιπλέον και τη γνώμη του για τον εθελοντισμό. Υπάρχει πλέον πίστη σε αυτή την ιδέα; Αποτελεί ο εθελοντισμός
μια εφικτή πραγματικότητα στις μέρες μας; «Είναι γεγονός, πως ο εθελοντισμός σήμερα προσφέρει πολλά
στην ανθρωπότητα, όταν λειτουργεί
με διαφάνεια και αξιοκρατία, όπως
επιτάσσει η δημοκρατία και απαιτούν
οι πολίτες. Οι Γιατροί του Κόσμου
ανήκουν στους εθελοντές τους. Πολύ
σημαντικό, επίσης, είναι πως έχου-

με επίγνωση του ρόλου μας. Γνωρίζουμε, πως μόνοι μας δεν μπορούμε
να αλλάξουμε τον κόσμο. Όλοι εμείς
που συμμετέχουμε στους ΓτΚ το μόνο
που σκεφτόμαστε, όταν βρισκόμαστε
μπροστά στον πόνο και τη δυστυχία,
είναι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε
για να απαλύνουμε τον πόνο. Μόλις,
όμως, απομακρυνθούμε από το αντικείμενο, ίσως σκεφτόμαστε διαφορετικά. Αισθανόμαστε πόσο αδύνατοι
είμαστε τελικά. Συνειδητοποιούμε
πάντα πως αυτό που προσφέρουμε
είναι πολύ λίγο, σχεδόν ασήμαντο.
Γιατί, το να θεραπεύεις πληγές είναι
ασήμαντο, αν δεν μπορείς να σταματήσεις τις αιτίες που τις γεννούν, τις
αιτίες που γεννούν τους πολέμους.
Πέρα, όμως, από αυτά, είναι γεγονός πως το τελευταίο διάστημα, βιώνουμε μια περίοδο κρίσης και έντονης αμφισβήτησης του ρόλου και των
προθέσεων των ΜΚΟ γενικά -σε όλο
τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα.
Αμφισβήτηση απόλυτα δικαιολογημένη, αφού βρισκόμαστε σε μια εποχή που καθημερινά νέες ΜΚΟ ξεφυτρώνουν ανεξέλεγκτα δίπλα μας. Οι
περισσότερες απ’ αυτές είναι “κλειστές”, λειτουργούν με αδιαφάνεια.
Ενώ κάθε άλλο από «μη κυβερνητικές» θα μπορούσε να χαρακτηρίσει
κανείς, κάποιες άλλες, αν παρακολουθήσει τη δράση τους. Ταυτόχρονα, πληθαίνουν οι αναφορές σε ιστορικά πρόσωπα και οργανώσεις από
το χώρο, που όχι μόνο έχουν παρεκκλίνει από τους στόχους τους, αλλά
έχουν σαφή και αποδεδειγμένη ανάμειξη σε οικονομικά σκάνδαλα (βλέπε Κουσνέρ και πετρελαϊκή εταιρεία
Total στο Μυανμάρ, υπόθεση παιδιών του Τσαντ, υπόθεση της «Αλληλεγγύης» για να έλθουμε στα δικά
μας κ.α.). Στο αντίθετο άκρο βρίσκεται η Οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου, η οποία δεν ανήκει σε κόμματα
ή παρατάξεις. Ίσως, είναι η πιο ανοικτή στους πολίτες και διάφανη Μη
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πόν, δε φαίνεται να προκάλεσε αντιδράσεις και να εμφανίστηκαν εμπόδια στην πορεία της εργασίας τους. Ο
κ. Βουλγαρίδης σπεύδει να μας ξεκαθαρίσει πως: «Ο μικρός πυρήνας
των Γιατρών του Κόσμου, που προϋπήρχε του Ανοιχτού Πολυϊατρείου
στα Χανιά, διαπίστωσε αμέσως ότι
είχαμε όχι μόνο την πλήρη αποδοχή,
αλλά και την αμέριστη συμπαράσταση από τους συμπολίτες μας στη δράση μας. Αποκτήσαμε πολλά νέα μέλη
με διάθεση να προσφέρουν, γεγονός
που μας έδωσε κουράγιο και δύναμη
να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που ήταν η κάλυψη του κενού της
ιατρικής βοήθειας στις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που δεν έχουν
πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας. Η προσφορά των εθελοντών σε
υλική βοήθεια και σε εργασία, συνέχισε και συνεχίζει να είναι αθρόα, ξεπερνώντας τις προβλέψεις μας».
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Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα. Δεν αποτελεί κλειστό κλαμπ λίγων και προνομιούχων και αυτό το
λέω από προσωπική μου εμπειρία».
Τα όσα μοιράζεται μαζί μας ο κ.
Βουλγαρίδης αποτελούν βιώματα ενός ανθρώπου, που ασχολήθηκε πολλά χρόνια με την ανθρωπιστική δράση και αντιμετώπισε αμέτρητα
περιστατικά στην πορεία του. Εκείνο,
που θα θέλαμε να μας περιγράψει είναι η προσωπική του εμπειρία από
τον εθελοντισμό. Υπάρχει, άραγε κάποιο περιστατικό, το οποίο να τον έχει
σημαδέψει; «Είναι δύσκολο, πραγματικά, να ξεχωρίσω κάποια προσωπική
εμπειρία από τη συμμετοχή μου στις
δραστηριότητες της Οργάνωσης. Πώς
να ταξινομήσω, πώς να ιεραρχήσω
εντυπώσεις και σκηνές που έχουν μείνει στη μνήμη μου; Με ποιο κριτήριο
θα πω «αυτό με συγκλόνισε περισσότερο από εκείνο;»
Ένα πάντως, απ’ αυτά που έχει αφήσει βαθιά χνάρια μέσα μου, είναι η
εικόνα μιας μάνας από την αποστολή
που συμμετείχα, τον Αύγουστο του
2006, στο Λίβανο, κατά τη διάρκεια
της ισραηλινής επίθεσης. Βρισκόμαστε στο ιατρείο της αποστολής στη
Βηρυτό που βομβαρδιζόταν καθημερινά, προσπαθώντας να περιθάλψουμε τα δεκάδες θύματα του πολέμου. Εκεί ήλθε μια μάνα με τα δυο
της αγόρια για να αντιμετωπίσουμε
μια γαστρεντερίτιδα που τους θέριζε
όλους. «Άσε με εμένα γιατρέ» μου
είπε, «τους γιους μου θέλω να κάνεις καλά, να μεγαλώσουν, να πάνε
να πολεμήσουν το Ισραήλ!».
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Τη φρίκη του πολέμου, την ένιωσα
τότε, περισσότερο από ποτέ άλλοτε.
Μου την έδωσε αυτή η μάνα που θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά της, να τα
στείλει στον πόλεμο, να σκοτώσουν
και να σκοτωθούν! Τα κτήρια και οι
γέφυρες που καταστράφηκαν κάποτε
www.mdmgreece.gr

ίσως ξανακτιστούν σκέπτομαι, το μίσος όμως που φώλιασε σε χιλιάδες
ψυχές, πότε θα σβήσει άραγε;»
Φτάνοντας στο τέλος αυτής μας της
«συνάντησης» με τον κ. Μηνά Βουλγαρίδη σας αφήνουμε με έναν τελικό
του λόγο για αυτά που συνέβησαν,
για εκείνα που δεν έγιναν και για
όσα πρόκειται ακόμη να έρθουν…
«Πρέπει άραγε να είμαστε ικανοποιημένοι απ’ αυτά που έγιναν; Ίσως.
Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα; Σίγουρα, ναι. Θα μπορούσαμε π.χ. να είχαμε προχωρήσει σε επιδημιολογικές μελέτες,
οι επισκέψεις μας στους καταυλισμούς των ρομά να ήταν πιο πυκνές,
στο καθημερινό ωράριο λειτουργίας να προστεθούν και κάποιες ώρες
το πρωί κλπ. Θα μπορούσαν πολλά να γίνουν ακόμα, οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, αλλά η Οργάνωση
μας «κινείται» μόνο από εθελοντές.
Θα πρέπει λοιπόν, να εντείνουμε
τις προσπάθειες μας, θα πρέπει να
προσελκύσουμε με τη δράση μας και
άλλους εθελοντές για να γίνουμε πιο
αποτελεσματικοί…»
n

Το Ανοιχτό Πολυϊατρείο Χανίων
σε αριθμούς:
- Στους δεκαοχτώ μήνες λειτουργίας
του (από τα τέλη του 2007 έως σήμερα) έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 380 φακέλους τακτικών
ασθενών.
- Από τους τακτικούς ασθενείς έχουν
πραγματοποιηθεί πάνω από 900
επισκέψεις.
- Οι 400 από αυτές τις επισκέψεις
πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια
του έτους 2008.
- Πριν ακόμη συμπληρωθεί το πρώτο 6μηνο του 2009, οι επισκέψεις
έχουν φτάσει στις 500.
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Εικόνες από έναν εκπατρισμένο:

Ξεκινώντας απ’ την αρχή
Η Αλγερία είναι μια χώρα ίση σε μέγεθος με τη Δυτική Αυστραλία και
δέκα φορές μεγαλύτερη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πλειοψηφία των
35 εκατομμυρίων του πληθυσμού
της, καθώς και η πρωτεύουσά της το
Αλγέρι είναι συγκεντρωμένα στις εύφορες περιοχές μεταξύ της βόρειας
πλευράς της οροσειράς του Άτλαντα
και τις νότιες ακτές της Μεσογείου.
Η ίδια περιοχή είναι, επίσης, και η
πιο σεισμογενής της χώρας.
Το υπόλοιπο -μεγαλύτερο και αισθητά πιο αραιοκατοικημένο- κομμάτι
της χώρας επεκτείνεται προς τα νότια της οροσειράς του Άτλαντα με μια
σειρά από πόλεις, οι οποίες συνορεύουν με τη βόρεια πλευρά της ερήμου Σαχάρα: το Τιμιμούν, η Ελ Γκολέα, η Γκαρδαία, η Ουάγκλα και το
Τουγκούρτ και τέλος η Ταμανρασέτ,
η οποία βρίσκεται στο μακρινό νότο,
1550 χιλιόμετρα από το Αλγέρι.

Μια εικόνα βγαλμένη από
την Αποκάλυψη…
Στις 21 Μαϊου του 2003 το βόρειο κομμάτι της Αλγερίας χτυπήθηκε από έναν ισχυρότατο σεισμό,
ο οποίος υπολογίζεται ότι αποτελεί
τον πιο καταστροφικό σεισμό των
δύο τελευταίων δεκαετιών. Ήμουν
κι εγώ εκεί όταν συνέβη. Είδα την
πόλη μου να καταστρέφεται. Φίλους, γείτονες και συναδέλφους να
χάνονται. Έτσι, λοιπόν, αναγκάστηκα κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι,
να αφήσω την πόλη μου για πάντα.

Ιάνθη Σταυροπούλου
Μετάφραση - Απόδοση

Λίλιαν Γλαρού
Νίκη Κλεισούρα
Επιμέλεια

Τουλάχιστον 2.266 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 10.261 τραυματίστηκαν,
ενώ περί τους 150.000 έμειναν άστεγοι. Ακόμη, περισσότερα από 1.243
κτίρια καταστράφηκαν, όπως επίσης ζημιές υπέστησαν και τα αναπτυξιακά έργα στην περιοχή ανάμεσα στο Αλγέρι, το Μπουρμεντές και
την Ρέγκια Τένια. Ένα τσουνάμι που
δημιουργήθηκε συνεπακόλουθα, με
υπολογιζόμενο ύψος κύματος στα 2
μέτρα, προκάλεσε καταστροφές σε
σκάφη κοντά στις ακτές των Βαλεαρίδων Νήσων και έγινε αισθητό
ακόμα και στο Μονακό.
Όταν συνέβη, βοήθησα κι εγώ ο
ίδιος τους συναδέλφους μου στο νοσοκομείο Μπουρμέντες. Προσπάθησα να σώσω τραυματίες, να τους
κρατήσω στη ζωή -ένα εγχείρημα πολύ δύσκολο όταν δεν υπάρχει
ο χώρος και τα απαραίτητα υλικά.
Όταν ο μόνος τρόπος να δουλέψει
κανείς είναι μέσα στα χαλάσματα
περικυκλωμένος από θανάτους και
τραυματισμένα παιδιά -μια εικόνα
βγαλμένη από την Αποκάλυψη. Τώρα, έχουν περάσει αρκετά χρόνια
από όταν ξεκίνησα την ενασχόλησή
μου με την ανθρωπιστική δράση και
συνεργάζομαι με τις ίδιες οργανώσεις που μας είχαν βοηθήσει και στο
σεισμό της Αλγερίας.

Πολίτης μιας άλλης χώρας
Θαυμάζω το κουράγιο πολλών εκπατρισμένων, να ζουν σε ένα εντελώς
καινούριο περιβάλλον ξεκινώντας
από την αρχή. Συγχρόνως, όμως, κοιτώντας βαθύτερα την κατάσταση “πιάνω” μερικές φορές τον εαυτό μου να
έχει πιο ανάμικτα συναισθήματα για
τη μεταναστευτική κοινότητα.
Παρ’ ό, τι κι εγώ, ως μετανάστης,
αναγκάστηκα να ανταπεξέλθω σε
πολλές προκλήσεις ζώντας μακριά
από το σπίτι, την οικογένεια και
τους φίλους μου -να τρώω στα χειρότερα μέρη από άποψη υγιεινής
και τα ίδια γεύματα για πάρα πολλές ημέρες (είμαι πολύ κακός μάγειρας, αλλά οι συνάδελφοί μου είναι ακόμη χειρότεροι!), να αγοράζω
τρόφιμα αποκλειστικά από την τοπική αγορά- παρατήρησα, ότι πολλοί άλλοι εκτοπισμένοι απέφευγαν

επιπλέον τις συναναστροφές με τους
ντόπιους κατοίκους και απαιτούσαν
έναν τρόπο ζωής εφάμιλλο εκείνου
που είχαν στις πατρίδες τους. Φυσικά, αυτές είναι δικαιολογημένες και
αποδεκτές επιλογές, που μπορεί να
κάνει ο καθένας. Παρ’ όλα αυτά, ο
βαθμός της δικής μου ομοιογένειας,
ως εκπατρισμένος που είμαι, αντικατοπτρίζει μία κοινωνική κατάσταση κατά πολύ διαφορετική από την
τοπική κοινωνία και από το πώς την
είχα πλάσει στο μυαλό μου αρχικά.
Η διαπίστωση αυτή φέρνει στο μυαλό μου τους μετανάστες στο Σουδάν,
οι οποίοι μιλούν ελάχιστα την τοπική
γλώσσα, λίγες λέξεις μόνο και μένουν
μονάχα γύρω από πρεσβείες ή ακόμη εκείνους στην πόλη Ελ Φασέρ του
Νταρφούρ, με το ένα εστιατόριο που
σέρβιρε αποκλειστικά τοπικό κρέας
γεμάτο μύγες, ενώ έχουν επίσης τους
δικούς τους κοινωνικούς κύκλους
στο ICRC( Ερυθρός Σταυρός).
Αχ!...Λες και η “σιωπή” στις διαδικασίες της πολιτισμικής ανταλλαγής
δεν αποτελούσε από μόνη της έκπληξη. Ακόμα κι εγώ -ως εκπατρισμένος- συχνά δεν κάνω προσπάθειες να
αλλάξω τις κοινωνικές και πολιτικές
αδικίες, που λαμβάνουν χώρα ακριβώς μπροστά στα μάτια μου.
Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τους μετανάστες. Κάποιοι από αυτούς συχνά
θίγουν κρίσιμα και σοβαρά θέματα
που αφορούν το Σουδάν και το Ιράκ.
Παρ’ όλα αυτά όμως -επίσης με μεγάλη μου έκπληξη- διαπιστώνω συχνά ότι όλοι οι πρόσφυγες σταματούν στη γραμμή, που χωρίζει τη
θεωρία από την πράξη. Ενώ θεωρείται, πως οι εκπατρισμένοι έχουν
καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και ανώτερη εκπαίδευση από
τους περισσότερους ντόπιους, οι
γνώσεις τους σπάνια χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της κοινωνίας.
Την ώρα που τόσοι άνθρωποι αποστέλλουν άρθρα σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πλευρά διαφόρων
χωρών, θα ήταν πολύ προτιμότερο
αν οι ίδιοι οι μετανάστες δρούσαν
ενάντια σε αυτές τις ανθρωπιστικές
κρίσεις με το να καλέσουν σε βοήθεια τις τοπικές Αρχές.

© Αρχείο ΓτΚ

Αλγερία: μια χώρα στα χέρια του Άτλαντα

Σίγουρα, οι μετανάστες δεν είναι πολίτες της εκάστοτε χώρας. Παρ’ όλα
αυτά, αναρωτιέμαι ποιός άλλος είναι
σε καλύτερη θέση, αν αναλογιστεί
κανείς ότι στο Ιράκ οι εκπατρισμένοι
είναι οι μόνοι, τους οποίους η κυβέρνηση δεν τολμά να φυλακίσει για
πολιτικές διαφωνίες. Πιστεύω, ότι
δεν είναι ευθύνη των εκπατρισμένων να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό μιας ξένης για αυτούς χώρας, αλλά είναι καθήκον κάθε ανθρώπου
το να σταματά ανθρωπιστικές τραγωδίες, όταν συμβαίνουν μπροστά
στα μάτια του. Μέχρι στιγμής, όμως,
παραμένουν σιωπηλοί και άπραγοι,
ενώ οι ευάλωτοι πληθυσμοί συνεχίζουν να υποφέρουν.
Οι κρίσεις, δυστυχώς, δεν θα σταματήσουν ποτέ. Από τη Γάζα στην Παλαιστίνη και από τα στρατόπεδα στο
Σαχαράουι ως το Τιντούφ, οι διαμάχες θα ξεχνιούνται όσο οι άνθρωποι φοβούνται τις ίδιες τους τις αναμνήσεις. Ας πιούμε μια κούπα τσάι
προς το παρόν κι ας ονειρευτούμε...
το μέλλον θα δείξει…
n
Ο Lyes Kesri αποτελεί μέλος της μόνιμης
αποστολής των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας στην Αλγερία και ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της Οργάνωσης από το 2003.
Η καταγωγή του είναι από την Αλγερία, ενώ
έχει βρεθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου
παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε περιόδους
κρίσης, όπως το 2004 στο Ιράκ και το 2005
στην Ιορδανία. Εργάζεται ως νοσηλευτήςανώτερος τεχνικός υγείας, ενώ ειδικεύεται
στη χειρουργική καρδιοαναπνευστική ανάνηψη, με μεγάλη εμπειρία σε όλους τους τομείς
ιατρικής παρέμβασης και ιδιαίτερα σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας εντατική
φροντίδα και περίθαλψη σε ασθενείς.

Άγιος Παντελεήμονας
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Τρόμου και ρατσισμού γωνία
Ακροδεξιοί κυνηγούν τις νύχτες με μαχαίρια, σαν Νέρωνες, τους μετανάστες

“Κουτσοί στραβοί στον Άγιο Παντελεήμονα” λέει ο λαός. Η γειτονιά τα
τελευταία χρόνια άλλαξε πρόσωπο,
μεταμορφώθηκε. Οι ίδιοι, οι “παλιοί” κάτοικοι αφηγούνται πως κάποτε ήταν μια ωραία γειτονιά. Με τα
καλά ζαχαροπλαστεία στην πλατεία.
Από τη δεκαετία του ‘90 η γειτονιά
υποβαθμίστηκε, ακολουθώντας τη γενικότερη πορεία του αθηναϊκού κέντρου. Ο δήμος “ξέχναγε” να μαζέψει
τα σκουπίδια από τα στενά, η πλατεία
γέμιζε σκουπίδια, κακόφημα μπαρ.
Το αστυνομικό δελτίο γέμιζε με περιστατικά που συνέβαιναν στην περιοχή. Μέσα στο κύμα υποβάθμισης όσοι είχαν την οικονοιμική άνεση
έφυγαν. Απέμειναν κυρίως τα φτωχά
λαϊκά στρώματα, που επηρρεάζονται
πάντα από κάθε λογής προπαγάνδα.
Μεταξύ τους άρχισαν να συνωστίζονται, όπως και σε άλλες λαϊκές γειτονιές, πρόσφυγες και μετανάστες -που
δεν είχαν να πληρώσουν- και ζουν

Γεωργία Δάμα
Δημοσιογράφος
www.mdmgreece.gr

σε εγκατειλλημένα σπίτια. Οι οποίοι
αποτέλεσαν το πρόσφορο έδαφος για
τη ρατσιστική προπαγάνδα που εξαπλώθηκε σαν μάστιγα στη γειτονιά.
Εξαφανίστηκαν οι μετανάστες από
την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά για την
πραγματικότητα στην κεντρική πλατεία της Αθήνας. Οπου η κατάσταση, όπως λένε όλοι, είναι ανεξέλεγκτη. Συμπλοκές, μαχαιρώματα,
επιθέσεις. Και πολλά άλλα.
© Γιάννης Γιαννακόπουλος

Την κορυφή του παγόβουνου αποτέλεσε φέτος, η γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. Ο επικίνδυνος
όγκος του ξεχείλισε μάλιστα, προεκλογικά, αφού έγινε το κέντρο της ακροδεξιάς
προπαγάνδας. Ο πάγος δεν
έλιωσε. Διαρκεί μέχρι σήμερα χωρίζοντας τους κατοίκους
σε αντίπαλα στρατόπεδα. Και
χαρακτηρίζει τους μετανάστες
-που είναι υπό διωγμό- ως
αποδιοπομπαίους τράγους.

«Τώρα οργανωθήκαμε για
να τους διώξουμε»
«Ιχνος δεν υπάρχει πλέον από μετανάστη. Είναι ύποπτο. Στημένο ήταν
αυτό με το κοράνι; Αλλά δεν είναι
κατάσταση αυτή που ζούμε. Γέμιζε
η πλατεία μετανάστες», λέει μια γυναίκα στο μίνι μάρκετ. Φεύγει βιαστικά. Ενας άλλος αφήνει ένα έντυπο της ακροδεξιάς στην είσοδο. Τον
ακολουθεί μια γυναίκα γύρω στα 65:
«Θέλουμε την Ελλάδα μας, τη χώρα
μας πίσω. Δεν είμαστε ρατσιστές, αλλά θέλουμε να φύγουνε. Στην επόμενη συγκέντρωση που θα κάνουμε
για να διώξουμε τους ξένους, θα έρθουν 5.000 άτομα απ’ όλη την Αθήνα. Τώρα οργανωθήκαμε».
Η μεγαλύτερη σε ηλικία πελάτισσα
είναι φοβισμένη: «Δεν βγαίνουμε
από τα σπίτια μας. Ακούμε για βιασμούς και άλλα. Ανθρωποι είναι
κι αυτοί, αλλά δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική...».
Μια Αλβανίδα, κάποιοι Πολωνοί που εργάζονται στα καταστήματα της πλατείας εκφράζουν πλέον
τις ίδιες αντιλήψεις: «Εμείς ήρθαμε πριν από 15 χρόνια. Αγοράσαμε
σπίτια, καταστήματα. Τα παιδιά μας
φοιτούν σε ελληνικά σχολεία. Θέλουμε να φύγουν οι ξένοι αυτοί γιατί μας κάνουν ζημιά...». Αλλοι δείχνουν το χρωματοπωλείο πίσω από
την πλατεία που έκλεισε. Το προποτζίδικο που λήστεψαν πρόσφατα:
«Μπροστά μου, δύο φορές βούτηξαν τσάντες από γυναίκες. Μελαχρινοί, τους είδα που έτρεχαν». «Εγώ
δεν είμαι ρατσίστρια. Είμαι ξένη.
Αλλά το κακό παράγινε», προσθέτει
μια Αλβανίδα.

Κι όμως, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, αυτοί
που καταγγέλλουν τους άλλους ξένους, οι «ενταγμένοι» Πολωνοί και
Αφγανοί, ευθύνονται κυρίως για
τις συμπλοκές. Αντιθέτως, Αφγανοί και Πακιστανοί κατηγορούνται
για μικροκλοπές και δεν εμπλέκονται σε ξυλοδαρμούς. Αλλά οι κάτοικοι αντιδρούν έντονα πλέον, αφού
βιώνουν αυτό που στην αστυνομική ορολογία χαρακτηρίζεται «όχληση». Μιλούν για ληστείες, κλοπές
που συμβαίνουν, αλλά με σκοπό την
επιβίωση.

«Φοβόμαστε»
Ορισμένες φράσεις-κλισέ επαναλαμβάνονται με τον ίδιο ρυθμό από
μεγάλη μερίδα των κατοίκων. Οι πιο
χαρακτηριστικές: «Φοβόμαστε τις
αρρώστιες. Οι μετανάστες δεν εξετάζονται από γιατρούς. Καλά έκαναν
κι έκλεισαν την παιδική χαρά, για να
μην πηγαίνουν μαντιλοφορούσες με
αφγανάκια. Φοβόμαστε μην κολλήσουν αρρώστιες τα παιδιά μας». Καθώς επίσης κι ότι «λόγω της μεγάλης
συγκέντρωσης μεταναστών, η περιοχή υποβαθμίστηκε. Αλλά τα σπίτια είναι δικά μας. Δεν μπορούμε να
φύγουμε γιατί πουλιούνται φθηνά.
Με αυτά τα χρήματα δεν μπορείς ν’
αγοράσεις ούτε ένα δωμάτιο σε άλλη
συνοικία. Μερικοί τα νοίκιασαν σε
μετανάστες κι έφυγαν».

Για την «προστασία» τους και από
τα ακροδεξιά στοιχεία, όπως λένε,
ομάδες μελών της Επιτροπής Κατοίκων μαζεύονται κάθε απόγευμα στην πλατεία. Και ορισμένοι περιπολούν τις νύχτες με μηχανές και
αυτοκίνητα. Μαζί με τους αστυνομικούς που έχουν στήσει μπλόκα σε
κάθε γωνία.

«Απειληθήκαμε»
Συναντήσαμε δύο μέλη της Κίνησης
Κατοίκων του 6ου διαμερίσματος,
εκ των διοργανωτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων που προγραμματίστηκαν στην πλατεία. Λένε ότι ακυρώθηκαν γιατί «απειλήθηκε η ζωή
μας». Ζητούν να μη δημοσιευτούν
τα ονόματά τους.
Ο μεγαλύτερος προσπαθεί να εξηγήσει: «Προγραμματίσαμε μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με
το σύνθημα «χτίζουμε γέφυρες και
όχι τοίχους». Διευκρινίζοντας πως
δεν θέλουμε μίσος, διχασμό, βία.
Διότι έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα.
Αντιμετωπίζουμε έναν εφιάλτη προπηλακισμών. Αν δεν μπει φραγμός,
φοβόμαστε ότι θα χυθεί αίμα. Ακυρώσαμε τις παραστάσεις Καραγκιόζη και κουκλοθέατρου. Κάθε απόγευμα, την ώρα των παραστάσεων,
συγκεντρώνονται ακροδεξιοί. Σκεφτείτε να μαζευτούν παιδιά... Κι αυτή η κατάσταση στην πλατεία έγινε
καθημερινό φαινόμενο».
n
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Μακρύς και γεμάτος ανασφάλεια και εκπλήξεις είναι σχεδόν πάντα ο δρόμος
που ακολουθούν οικονομικοί μετανάστες, αλλά και
πολιτικοί πρόσφυγες, που
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους
αναζητώντας μια καλύτερη
ζωή. Συχνά στη διαδρομή
τους βρίσκουν δύσβατα
μονοπάτια, υποχρεώνονται
να καταβάλουν υπέρογκα
ποσά στους δουλεμπόρους, περιμένουν μερόνυχτα μέχρι να φτάσουν στον
τελικό τους προορισμό, συχνά διακινδυνεύοντας την
ίδια τους τη ζωή, αλλά και
τη ζωή των παιδιών τους.
Τα φαινόμενα αυτά, δυστυχώς, τα αντιμετωπίζουν όλοι
σχεδόν οι μετανάστες στο
δρόμο τους για τις χώρες
της Δύσης, στις οποίες αναζητούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Γιούλη Κόκκορη
Συντακτική Ομάδα

© Γιάννης Γιαννακόπουλος

Θα φθάσουμε ζωντανοί ή
θα πεθάνουμε στη θάλασσα;

Τ

ο «Οδοιπορικό» συναντά σήμερα έναν πρόσφυγα από το
μακρινό Αφγανιστάν, τον Αli
Ahmadi Ali, 37 ετών, ο οποίος περιγράφει την διαδρομή
του από τη μακρινή πατρίδα του μέχρι
την Ελλάδα.
«Ήταν περίπου πριν από 3 χρόνια, όταν στην περιοχή μας μπήκανε οι Ταλιμπάν και αναγκαστήκαμε
να φύγουμε πρόσφυγες σε άλλο μέρος», μας διηγείται ο Ali. «Η οικογένειά μου ανήκει στην φυλή Αζάρα και το ταξίδι μας άρχισε από το
Ολοσγκάν του Αφγανιστάν». Στην
αρχή βρέθηκαν στο Ιράν με τη γυναίκα του και τα 3 παιδιά του, όπου
είχαν φίλους και τους φιλοξένησαν
για 15 μέρες. Επόμενος σταθμός
τους θα ήταν η Τουρκία. Το τίμημα,
όμως, για να φθάσουν στην Τουρκία
ήταν πολύ υψηλό. «Από το Αφγανιστάν που ξεκινήσαμε είχαμε δώσει
1,300 ευρώ και 1,400 δολάρια μέχρι
την Τουρκία και στη συνέχεια 1,300

δολάρια από την Τουρκία για να περάσουμε στην Ελλάδα -συγκεκριμένα στη Μυτιλήνη».

το ξημέρωμα ο φάρος έσβησε, όμως
βρίσκονταν πλέον κοντά και έφθασαν με ασφάλεια στη Μυτιλήνη.

Φθάνοντας στα παράλια της Τουρκίας,
ένιωσαν μία απερίγραπτη κούραση,
αλλά και φόβο και αβεβαιότητα για το
πέρασμα από τη θάλασσα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «Βλέπαμε τη
θάλασσα για πρώτη φορά». Η αρχική
προσπάθειά τους να διαβούν το στενό
της Μυτιλήνης ήταν τραυματική. «Την
πρώτη φορά που προσπαθήσαμε να
περάσουμε από την Τουρκία στην Ελλάδα, μας έκλεψαν την πλαστική βάρκα μαζί με τα πράγματά μας», μας διηγείται. Αργότερα, ο δουλέμπορος τους
αγόρασε μια άλλη βάρκα: «Σκεφθήκαμε καλύτερα να τη βάλουμε στη θάλασσα, ώστε να μη μας την κλέψουν
για δεύτερη φορά».

Θυμάται ακόμη, ότι τους βοήθησε ο
καιρός, αλλιώς δεν θα υπήρχε περίπτωση να βγουν ζωντανοί… Η περιπέτειά τους, όμως, μόλις άρχιζε.

Ο δουλέμπορος έβαλε 13 άτομα
στην βάρκα και έδειξε στον Ali μία
λάμπα (φάρο), λέγοντάς του: «Εσύ
είσαι ο καπετάνιος. Θα οδηγήσεις τη
βάρκα εκεί που είναι ο φάρος». Με

«Ήμασταν κάπου 100 μέτρα μακριά
από την παραλία, όταν είδαμε το Λιμενικό Σώμα να μας κυνηγά. Βγήκαμε στην παραλία και στο γειτονικό
δάσος και κατευθείαν πήγαμε μόνοι
μας στην Αστυνομία». Στο Αστυνομικό Τμήμα τους πήραν δακτυλικά
αποτυπώματα και τους οδήγησαν στο
κέντρο υποδοχής μεταναστών, όπου
φιλοξενούνταν γύρω στα 250 άτομα.
Εκεί παρέμειναν για 4 μέρες.
«Από τη Μυτιλήνη μας μετέφεραν
αργότερα στη Σάμο, σε άλλο κέντρο
υποδοχής όπου εγκατασταθήκαμε σε κοντέινερ. Εκεί παραμείναμε
ένα μήνα και είχαμε όλες τις παροχές. Υπήρχαν εννέα κοντέινερ και
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οι άνθρωποι του κέντρου μας παρότρυναν να φύγουμε από εκεί, να φτιάξουμε
τη ζωή μας και να σταθούμε στα πόδια
μας», μας λέει.
Ο φόβος είναι πάντα συνδεδεμένος με το
άγνωστο. Για τον Ali και την οικογένειά
του ο πρώτος φόβος που ένιωσαν ήταν
όταν τους έκλεψαν τη βάρκα και ο δεύτερος ήταν το δέος που αισθάνθηκαν, όταν
πρωτοαντίκρισαν τη θάλασσα. «Είπαμε
ότι είτε θα φθάσουμε κάπου ζωντανοί, είτε
θα πεθάνουμε στη θάλασσα. Διακινδυνευόταν η ζωή της γυναίκας μου και των παιδιών μου», συμπληρώνει ο Ali.
Από το Αφγανιστάν μέχρι την Τουρκία
το ταξίδι τους διήρκεσε συνολικά ένα μήνα (15 μέρες στο Ιράν και 15 μέρες μέχρι την Τουρκία). Μέχρι, όμως, να τους
στείλουν τη δεύτερη βάρκα περίμεναν
ένα μήνα.
Στο ερώτημά μας αν ήξεραν από την αρχή σε ποια χώρα κατευθύνονταν, μας
απάντησε: «Εμείς αυτό που επιθυμούσαμε ήταν να ζούμε χωρίς κίνδυνο, ανεξάρτητα αν ο τόπος αυτός θα είναι η Ελλάδα, ή κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης.
Όταν ήρθαν δικηγόροι στη Σάμο και με
ρώτησαν που είχα σκοπό να πάω, τους
απάντησα πως θα μείνω εδώ, στην Ελλάδα. Είχα, άλλωστε, ένα φίλο που είχε
έρθει εδώ ένα μήνα πριν και μας τηλεφώνησε. Αυτός, βέβαια, ήθελε να επιστρέψει στο Αφγανιστάν και μας είπε ότι
η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι καλή και πως ήταν προτιμότερο να μην έρθουμε. Εγώ, όμως, δεν είχα άλλη επιλογή. Έπρεπε να φύγω… Στο Αφγανιστάν
δεν μπορούσα να ζήσω πλέον».
Φεύγοντας από τη Σάμο, προμηθεύτηκαν
αιτήσεις από όλες τις οργανώσεις. Ο Ali
έκανε αίτηση για άσυλο και μαζί με την
οικογένειά του κατέληξαν σε μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εκεί μία εργαζόμενη τους ενημέρωσε ότι υπάρχει ένας χώρος για να μείνουν και τους παρέπεμψε
στην οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου.
«Ο ξενώνας των Γιατρών του Κόσμου ήταν
σαν ένα θαύμα για μας. Σκεφθήκαμε τότε
ότι ο Θεός μας βοήθησε», τονίζει ο Ali..
«Στον ξενώνα» συνεχίζει, «φιλοξενούνται
πολλά άτομα. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι
και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ».
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ρι του. «Για το χέρι μου με έστειλαν στο
νοσοκομείο, γιατί πριν από 12 χρόνια
στο Αφγανιστάν είχε βγει από την θέση
του και τόσα χρόνια επειδή δεν είχα τη
δυνατότητα να κάνω επέμβαση, είχε παραμείνει στην κατάσταση αυτή. Πήγαμε
στο ΚΑΤ, έκανα επέμβαση, ενώ πρόκειται να κάνω και φυσιοθεραπείες για να
θεραπευτεί πλήρως».
Τα παιδιά του (Ahmad 12 ετών,
Nasroula 8 ετών και ο μικρός
Nagibula 7) πηγαίνουν όλα στο ελληνικό σχολείο. Ο μεγαλύτερος πηγαίνει στην 5η τάξη και έχει πολλούς
φίλους από την Αλβανία, τη Βουλγαρία αλλά και αρκετούς Έλληνες.
«Το σχολείο είναι λίγο δύσκολο»,
μας λέει ο Ahmad, «όμως στην
Ελλάδα δεν νιώθω φόβο και
ονειρεύομαι να τελειώσω το σχολείο, να σπουδάσω και να δουλέψω». Τον ρωτάμε αν θα ήθελε
να γίνει γιατρός και μας απαντά:
«Θα ήθελα να γίνω γιατρός, γιατί η γιαγιά και ο παππούς μου
χρειάζονται γιατρούς στο Αφγανιστάν»!
Ποια είναι τα όνειρά του Ali τώρα; «Το όνειρό μου είναι το μέλλον των παιδιών μου. Να τελειώσουν το σχολείο και να σπουδάσουν.
Κυρίως, όμως, να παραμείνουν καλοί
άνθρωποι. Θα ήθελα, επίσης, να καταφέρω να πάρω άσυλο για μένα και για
την οικογένειά μου, ώστε να μπορέσω να
παραμείνω στη χώρα. Για μένα είναι πολύ θετικό και σημαντικό το γεγονός ότι ο
Quadir, ο συμπατριώτης και φίλος μου,
που τώρα δουλεύει στους Γιατρούς του
Κόσμου, μπόρεσε να προσαρμοστεί στην
Ελλάδα και να αποτελέσει για μας πρότυπο. Τέλος, θα επιθυμούσα σε κάθε χώρα,
όπου και αν βρίσκεται ο καθένας, να έχει
τη θρησκεία του και ένα χώρο να προσεύχεται».
n

Συγκεκριμένα, μας λέει ότι οι εθελοντές
στον ξενώνα τον βοήθησαν να λύσει ένα
χρόνιο πρόβλημα που είχε με το χέ-

www.mdmgreece.gr
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Βλέπαμε τη θάλασσα για πρώτη φορά
Ο δουλέμπορος μου είπε: «Εσύ είσαι ο καπετάνιος.
Θα οδηγήσεις τη βάρκα εκεί που είναι ο φάρος»
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Πρόσβαση στη φροντίδα

Μετά τη χολέρα
κοινωνικής υγείας απασχολείται ανελλιπώς με πέντε ασθενείς στο χωριό
της, τους επισκέπτεται πολλές φορές
την εβδομάδα και τους βοηθά ν’ ακολουθούν τη θεραπεία τους.

© Lahcène Abib

2.000 Ασθενείς υπό θεραπεία

95.000 άτομα μολυσμένα από την χολέρα.
Υπηρεσίες υγείας ανύπαρκτες.
Οι ΓτΚ ταξιδεύουν στη Ζιμπάμπουε
εδώ και πέντε χρόνια, αλλά οι τελευταίοι μήνες υπήρξαν πολύ δύσκολοι.
Το πρόγραμμα αντιμετώπισης του
AIDS, που αναπτύχθηκε στην περιοχή Chipinge, στα Δυτικά της χώρας,
ολοκληρώθηκε το 2008 με τη βοήθεια
χορηγίας, έχοντας στόχο την καλύτερη
πρόσβαση στη φροντίδα για γυναίκες
μολυσμένες και παιδιά κάτω των πέντε ετών. Η ομάδα είχε, επιπλέον, να
αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή επιδημία χολέρας μεταξύ Δεκεμβρίου και
Μαρτίου. Όλες αυτές οι δράσεις βασίζονται στη συνέπεια των εθελοντών,
οι οποίοι υπεδείχθησαν από κάθε
κοινότητα και που εξασφαλίζουν την
ενημέρωση του πληθυσμού και τη βασική φροντίδα στους ασθενείς.

Juliette Chevalier

Αναδημοσίευση άρθρου από την
έκδοση του περιοδικού των Γάλλων
Γιατρών του Κόσμου.
Μετάφραση: Ζωή Μεσσήνη
www.mdmgreece.gr

Εκπληκτικό και συγκινητικό. «Αν μπορώ να σας μιλάω σήμερα, είναι χάρη
στα φάρμακα. Τα παίρνω εδώ κι ένα
χρόνο και αν είμαι ακόμα ζωντανή, είναι χάρη στη θεραπεία». Η Χριστίνα,
38 ετών, είναι καθισμένη στο κρεβάτι της. Μια άμορφη μάζα από σκεπάσματα, σ’ ένα μικροσκοπικό δωμάτιο.
Εκτός από οροθετική, έχει προσβληθεί και από φυματίωση, αλλά παρά τη
διπλή ασθένεια και τον πόνο, εκείνο
που επικοινωνεί είναι ότι είναι μεν άρρωστη αλλά είναι ακόμη εδώ.
«Πριν, ήμουν κατάκοιτη στο κρεβάτι
μου και δεν μπορούσα πια να σηκωθώ. Τώρα μπορώ ακόμη να ασχολούμαι με τον κήπο μου και να φυτεύω
λαχανικά, που πουλάω στην αγορά».
Η Άνια είναι εντυπωσιακή, όπως οι
φωτογραφίες των εγγονών της αλλά
και οι δαντέλες, που φτιάχνει. Επαναλαμβάνει αυτό που λένε όλοι: «Είναι εξαντλητικό να συνεχίζεις τη θεραπεία κατά του AIDS χωρίς πηγές. Το
να τραφείς, γίνεται η μόνη απασχόληση». Παρά το γεγονός αυτό, «Όλος ο
κόσμος θέλει να κάνει το test, ακόμα
και οι άντρες στις μέρες μας. Το AIDS
δε συνεπάγεται αυτόματα το θάνατο.
Οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι υπάρχουν θεραπείες». Η Ivy είναι πεπεισμένη και πειστική -και έχει επιχειρήματα. Ούσα αντιπρόσωπος της

Την Τρίτη το πρωί, μια ολόκληρη
ομάδα από οροθετικά άτομα -νέοι και πιο ηλικιωμένοι- ακολουθούν μια γνωστή διαδρομή: αυτή του νοσοκομείου του Chipinge.
Περιλαμβάνει μια γρήγορη υποδοχή, συνάντηση με το νοσηλευτή
για ανανέωση της θεραπείας, αξιολόγηση της κατάστασης και προσανατολισμό προς το μόνο γιατρό του
νοσοκομείου, σε περίπτωση επιπλοκών. Παρ’ όλα αυτά, πριν από πέντε
χρόνια, δεν υπήρχε διαθέσιμη θεραπεία στην επικράτεια. Για να την
εξασφαλίσει κανείς, έπρεπε επομένως να πάει στο Mutane, την τοπική πρωτεύουσα, που απέχει τρεις
ώρες δρόμο -κάτι αδύνατο για αυτόν τον αγροτικό πληθυσμό. Σήμερα, χάρη στους ΓτΚ και την υποστήριξη της Ε.Ε., τρία νοσοκομεία
της επικράτειας μπορούν να τροφοδοτούνται με φάρμακα. 4.000 οροθετικοί ασθενείς ακολούθησαν το
πρόγραμμα και 2.000 ασθενείς βρίσκονται υπό θεραπεία. Όλοι διατηρούν επιμελώς ένα μικρό μαύρο κατάλογο που τους έχουν δώσει οι ΓτΚ
και που τους επιτρέπει να ακολουθούν τη φαρμακευτική τους αγωγή.

Επείγουσα Υποστήριξη στο
Σύστημα Υγείας
«Το να ξεγεννήσει μια γυναίκα στο
νοσοκομείο είναι αυτό ακριβώς που
συνιστούμε στις εγκύους μέσα στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης του AIDS.
Ναι, αλλά για να ανακαλύψουμε τι;
Στο Mond Selinda δεν υπάρχουν πια
μονάδες οξυγόνου και το αποστειρωτικό σύστημα δε λειτουργεί. Όλα είναι
όπως στο Chipigne, όπου τίποτα δε
λειτουργεί πλέον για σωστή υγιεινή
στην αίθουσα του χειρουργείου: ούτε
αποστειρωτικό, ούτε καθαριστήριο.
Οι θερμοκοιτίδες δε γεμίζουν πλέον με νεογέννητα εδώ και πολύ καιρό. Πάνε πάνω από δέκα χρόνια που
δουλεύω εδώ και η κατάσταση συνε-
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χώς χειροτερεύει», δηλώνει με αποδοκιμασία μια νοσηλεύτρια. «Πριν,
μπορούσαμε τουλάχιστον να κάνουμε τη δουλειά μας. Σήμερα κοιτάξτε.
Δεν μπορούμε ούτε ένα σκέπασμα να
προσφέρουμε».
Δεν είναι, παρά το παράδοξο του
υγειονομικού συστήματος της Ζιμπάμπουε: υποδομές σχετικά καλές, νοσηλευτικό προσωπικό παρόν -παρά τους πενιχρούς μισθούς,
εξοπλισμοί που μαρτυρούν κάποια
ποιότητα στη φροντίδα, αλλά τίποτε από αυτά δε λειτουργεί πια. Και
η επίσκεψη στα κέντρα υγείας εί-

Τέσσερις γιατροί συνολικά
σε αυτή την επαρχία των
350.000 κατοίκων
ναι χειρότερη. Ο νοσηλευτής του κέντρου υγείας του Chipigne μας λέει
μετά λύπης: «Δεν έχω καρέκλα για
τους ασθενείς. Κάποιες φορές, ούτε
ασπιρίνη δεν έχω να τους δώσω.»
Η επιδείνωση αυτής της κατάστασης οδήγησε τους ΓτΚ στη διεύρυνση
αυτού του προγράμματος κατά του
AIDS το 2008 και με την υποστήριξη
της ECHO (της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθρωπιστική Βοήθεια), των τριών νοσοκομείων και των έντεκα κέντρων υγείας
της περιοχής. Η φροντίδα παρέχεται
από τότε δωρεάν για τις εγκύους και
τα παιδιά κάτω των πέντε ετών. Το
σύνολο αυτών των δράσεων επέτρεψε -ανάμεσα σε όλες τις απώλειες- να
αποκτήσουν περίθαλψη οι πιο επείγουσες περιπτώσεις.
Οι ΓτΚ τροφοδοτούν αυτές τις μονάδες
με τα απαραίτητα φάρμακα και τα βασικά υλικά -γάντια, κουτιά πρώτων βοηθειών και μαιευτικής, βενζίνη για τα
ασθενοφόρα... Έχουν δημιουργηθεί
δομές, όπως αυτή του Μαρτίου, σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας. «Σημειώνεται πραγματική πρόοδος», διαπιστώνει ο γιατρός Mabasa της ομάδας
ΓτΚ, «Ορισμένα κέντρα υγείας έχουν
δει τον αριθμό των ασθενών να διπλασιάζεται από τον Ιανουάριο».
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
#44 | Aπρίλιος/Μάιος/Ιούνιος 2009
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Σωκράτους 65|Περισσότεροι από 600
μετανάστες ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και με το φόβο των ρατσιστών
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Ελεύθεροι
πολιορκημένοι

Επικαιρότητα
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εν είναι εικόνα από κάποια τριτοκοσμική χώρα. Είναι η σκληρή
πραγματικότητα
μιας
πόλης, που προσπαθεί
με κάθε δυνατό τρόπο να «μακιγιάρει» το άσχημο πρόσωπό της. Μιας
πόλης, η οποία το 2004 διοργάνωσε,
για πολλούς, τους πιο επιτυχημένους
Ολυμπιακούς Αγώνες της ιστορίας.
Στην καρδιά της Αθήνας, λίγα μόλις μέτρα από την Πλατεία Ομονοίας
και το Δημαρχείο, όπου καθημερινά
μπαινοβγαίνουν δεκάδες επίσημοι,
ένα μωσαϊκό ανθρώπων. Αλγερινοί, Τυνήσιοι, Μαροκινοί, Αιγύπτιοι, Ιρανοί, Ιρακινοί, Σουδανοί συνυπάρχουν κάτω από άθλιες συνθήκες,
έχοντας βρει πρόχειρο κατάλυμα στο
κτίριο του παλιού Εφετείου.

Όνειρο τους η ελευθερία

Η είσοδος στον προαύλιο χώρο γίνεται από τα σπασμένα κάγκελα της
περίφραξης. Στο ισόγειο του κτιρίου οι μετανάστες έχουν φτιάξει ένα
πρόχειρο καφενείο, όπου πωλούν
καφέ και αραβικές πίτες. Η υγιεινή είναι άγνωστη λέξη για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό το κτίριο, ενώ η Πολιτεία δεν έχει δείξει
το παραμικρό ενδιαφέρον. Ηλεκτρικό ρεύμα στο κτίριο δεν υπάρχει- φωτίζεται από κεριά και λάμπες

Γιάννης Μουζάλας
Mέλος Δ.Σ. των ΓτΚ
Iατρός μαιευτήρας
www.mdmgreece.gr

γκαζιού. Νερό έχουν μόλις τις τελευταίες ημέρες, καθώς μόνοι τους
επισκεύασαν έναν αγωγό. Στις τέσσερις τουαλέτες του κτιρίου, που
εξυπηρετούν τις ανάγκες των μεταναστών, τα ακάθαρτα νερά κυριολεκτικά λιμνάζουν.
Ο Μοχάμεντ έχει τέσσερις μήνες
στην Ελλάδα. Άφησε πίσω τη χώρα του γιατί, όπως λέει, δεν έβρισκε διέξοδο. Μέσω Βουλγαρίας και
με πλαστά χαρτιά έφτασε στη χώρα
μας πληρώνοντας 2.000 ευρώ. Πρώτος του σταθμός ήταν η Κυπαρισσία,
όπου και δούλεψε για δύο μήνες στα
χωράφια κερδίζοντας 15-20 ευρώ
την ημέρα. Κοιμόταν κάτω από μια
τέντα, ώσπου το αφεντικό του τού είπε πως δεν τον χρειάζεται πλέον. Τις

τελευταίες ημέρες μοιράζεται ένα δωμάτιο στο δεύτερο όροφο του παλιού
Εφετείου μαζί με άλλους επτά μετανάστες. Σκοπός του είναι: «Να βγάλω λίγα χρήματα και να φύγω για τη
Νορβηγία, να βρω και τους φίλους
μου». Δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει,
όμως. «Γυρνάω στους δρόμους για
να βρω δουλειά και παντού βρίσκω
κλειστές πόρτες. Αυτή είναι η ζωή
μου. Ζητιανεύω για να ζήσω».
Στους οκτώ ορόφους του παλιού ξενοδοχείου «Αμπάσαντορ», που κάποτε ήταν Εφετείο είδαμε τη ζωή των
«ενοίκων», που μαγειρεύουν, κουρεύονται, προσεύχονται ανάμεσα σε
αποτσίγαρα, σάπια στρώματα, σπασμένα έπιπλα, χωρίς φως και νερό.

© Γιάννης Γιαννακόπουλος

O 26χρονος Ναμπίλ από την Αλγερία, o 38χρονος Ρασίντ από την
Παλαιστίνη και ο 25χρονος Μοχάμεντ από το Ιράκ είναι παράνομοι μετανάστες από διαφορετικές
χώρες, που έφτασαν στην Ελλάδα με πλαστά χαρτιά πριν από λίγους μήνες. Διαμένουν στο παλιό
Εφετείο. Όπως λένε: «Έχουμε γίνει πολλές φορές στόχος τόσο της
αστυνομίας όσο και κάποιων Ελλήνων που δεν μας θέλουν στη χώρα.
Προχθές αστυνομικοί χτύπησαν ένα
παιδί από το Εφετείο με κλομπ και
με κλωτσιές». Εκτός, όμως, από αυτό έχουν να αντιμετωπίσουν και την
καχυποψία άλλων μεταναστών που
ζουν στην Ελλάδα αρκετά χρόνια.

Ανεβαίνοντας τους ορόφους η δυσοσμία γίνεται αφόρητη. Σκουπίδια
βρίσκονται πεταμένα σε κάθε γωνιά
του κτιρίου που αποτελεί υγειονομική «βόμβα», τόσο για τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτό όσο
και για τη γύρω περιοχή.
Ο 26χρονος Ναμπίλ από την Αλγερία μένει σε ένα από τα δωμάτια
του παλιού Εφετείου μαζί με πέντε
ακόμα συμπατριώτες του. Στην Ελλάδα έφτασε μέσω της Τουρκίας,
αφού πρώτα πλήρωσε 5.000 δολάρια σε ένα λαθρέμπορο και διέσχισε
τον ποταμό Έβρο. «Είμαι τελειόφοιτος Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας και δούλευα σε ένα σχολείο.
Λόγω πολιτικών διαφωνιών, όμως,
έφυγα από τη χώρα. Στο δρόμο για
την Ελλάδα έκανα όνειρα. Πίστευα,
ότι θα βρω μια δουλειά, θα αγοράσω ένα σπίτι και αυτοκίνητο. Έλεγα
στον εαυτό μου ότι στη χώρα σας θα
χτίσω μια νέα ζωή. Δεν ήταν, όμως,
όπως νόμιζα», λέει ο Ναμπίλ και
συμπληρώνει: «Δεν ήρθα εδώ για
να πάρω τη δουλειά των Ελλήνων.
Δεν έχω αυτόν το σκοπό. Να ζήσω
με αξιοπρέπεια θέλω. Τίποτ΄ άλλο».
600 είναι οι προσωρινοί «ένοικοι»
του παλιού Εφετείου. Δεν επέλεξαν να μείνουν εκεί, όπως δεν επιλέγει κανείς την ανεργία, τη φτώχεια,
τη μετανάστευση από χώρες αβίωτες. Δεν επέλεξαν να ζουν μαζί με τα
σκουπίδια, άπλυτοι, εκτεθειμένοι σε
αρρώστιες.
Βοηθήστε μας να βοηθήσουμε.

n
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Εκεί που τα παιδιά δεν κλαίνε...
Ενα απόσπασμα απο το βιβλίο του Βασίλη Κελλάρη
Νοέμβριος 1990. Έχει φουντώσει
ο πόλεμος στον Κόλπο. Οι σύμμαχοι συγκεντρώνουν δυνάμεις για
να αναχαιτίσουν την αρπακτικότητα του Σαντάμ Χουσεΐν. Οι πληροφορίες μας λένε ότι οι κουρδικές περιοχές του βορειοανατολικού Ιράκ
αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο λόγω του μακροχρόνιου ακήρυχτου πολέμου που έχουν
με το καθεστώς του Ιράκ, αλλά και
των σοβαρών θανατηφόρων ασθενειών από τις οποίες μαστίζονται οι
περιοχές αυτές. Στον οκταετή πόλεμο Ιράν-Ιράκ, οι Κούρδοι πλήρωσαν με ποταμούς αίματος και μεγάλες καταστροφές τη θέση τους
μεταξύ των εμπολέμων. O ηρωικός
λαός του Κουρδιστάν έχει άμεση
ανάγκη την βοήθεια όλων των λαών
της υδρογείου.
H ελληνική αντιπροσωπεία της οργάνωσης «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ετοιμάζει αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Κούρδους
αυτής της περιοχής.

© Αρχείο ΓτΚ

Να η ευκαιρία που ζητούσα, σκέφθηκα... Έρχομαι σε επικοινωνία
με την οργάνωση. Εξηγώ στον πρόεδρο Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ τη σκέψη μου και την ευκαιρία που δίνεται, να περάσουμε στον τρίτο κόσμο
την πανανθρώπινη ιδέα της δωρε-

άς οργάνων και ιστών, δίνοντας π.χ.
δέρμα ο ίδιος σε κάποιον εγκαυματία του πολέμου. O πρόεδρος ενθουσιάζεται, με συμπεριλαμβάνει
στην αποστολή και με ορίζει τεχνικό σύμβουλο με διοικητικές και άλλες αρμοδιότητες.
Στις 25 Μαρτίου 1991, στο Συνέδριο
της οργάνωσης στην Καλαμπάκα, γίνομαι και μέλος της οργάνωσης. Στις
10-8-91 έχουμε ήδη έτοιμο το φορτίο των 20 τόνων φαρμακευτικό υλικό
και παιδικές τροφές, προσφορά φορέων κυρίως της Βορείου Ελλάδος.
To Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ύστερα από αίτημα μας, μας διαθέτει ένα
C-130 για τη μεταφορά της αποστολής
© Αρχείο ΓτΚ

1. H ευκαιρία

2. Αθήνα-Βαγδάτη
Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές,
που οφείλονταν στην υπαναχώρηση της Τουρκίας, η οποία αρχικά
μας επέτρεπε να διασχίσουμε τον
εναέριο χώρο της και στη συνέχεια
ανακαλούσε, επιτέλους αναχωρούμε στις 31-8-1991 ώρα 08:30 ημέρα Σάββατο. Μοιάζει φθινοπωρινό
πρωινό μέσα στο καλοκαίρι, κάνει
ελαφρό κρύο και ψιλοβρέχει. To
εσωτερικό του C-130 είναι μία άλλη εμπειρία... To φορτίο που μεταφέρουμε είναι τοποθετημένο με τάξη
και σταθεροποιημένο με ιμάντες.
Καθίσαμε σε πάγκους από μουσαμά στην αριστερή μπροστινή πλευ-

ρά συνέχεια μετά το πιλοτήριο. Το
πλήρωμα, επτά άνδρες της πολεμικής αεροπορίας παρακολουθούν
και ελέγχουν τους πίνακες του πιλοτηρίου. Το ταξείδι είναι επικίνδυνο,
γιατί για πρώτη φορά αφού τελείωσε ο πόλεμος του Κόλπου, στρατιωτικό αεροπλάνο εχθρικής προς το
Ιράκ χώρας, θα πετάξει πάνω από
τον εναέριο χώρο του.
Το Ιράκ, παρά το γεγονός ότι ηττήθηκε, εξακολουθεί να είναι με το
δάχτυλο στη σκανδάλη, να σηκώνει αεροπλάνα, παρά την απαγόρευση των (UN) Ηνωμένων Εθνών και
να χτυπά Κουρδικές θέσεις και αμάχους. Μας πλημμυρίζουν όμως τα
μηνύματα του Σβάϊτσερ και της μοναχής Τερέζας. Αδιαφορούμε για
κάθε κίνδυνο, παραμερίζουμε δεσμεύσεις οικογενειακές, κοινωνικές
και προσωπικές, ενατενίζουμε πέρα
από ανθρώπινα όρια.
Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ - καθηγητής χειρουργός, πρόεδρος της οργάνωσης,
Ηρώ Βαρσαμή - Μικροβιολόγος, Γιάννης Μπουκοβίνας - Παιδίατρος, Χαράλαμπος Χριστοφίδης - Παιδίατρος,
Σύλβια Καραλιόλιου - Καρδιολόγος,
Μάγδα Ιωάννου - Νοσηλεύτρια, Παύλος Νεράτζης - Δημοσιογράφος, Βασίλης Κελλάρης - Τεχνικός Σύμβουλος.
11:55’ ακριβώς απογειωνόμαστε.
Ο κυβερνήτης μας ενημερώνει ότι το

αεροδρόμιο της Βαγδάτης δεν είναι
έτοιμο για λειτουργία μετά τις καταστροφές του από τους συμμάχους
και θα προσγειωθούμε στο πολεμικό αεροδρόμιο υψίστης ασφάλειας
ΗΑΒΑΝΙΥΑ. Το θέαμα είναι μοναδικό...
Βασίλης Κελλάρης, συνταξιούχος του
Ο.Τ.Ε. σήμερα, γεννήθηκε το 1939
στο Κάτω Διμηνιό Κορινθίας. Ιδρυτικό Μέλος της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
έχει υπάρξει Γενικός Γραμματέας και
Αντιπρόεδρος, με 23 αποστολές σε
Χώρες της Μέσης Ανατολής των Βαλκανίων και της Αφρικής. Το 1995 μάλιστα είχε συλληφθεί από τον τουρκικό στρατό στα σύνορα Τουρκίας-Ιράκ.
Πρόεδρος του «ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ», Οικολογικού Συλλόγου Προστασίας
του Κορινθιακού κόλπου και Γενικός
Γραμματέας της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ», της
Ομοσπονδίας των Οικολογικών Οργανώσεων του Κορινθιακού. Μέλος
της επταμελούς γραμματείας του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Έχει δώσει σειρά ομιλιών,
διαλέξεων, συνεντεύξεις κ.λ.π. στην
τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και
εκδώσει το βιβλίο, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΚΛΑΙΝΕ, έχει τιμηθεί
για την κοινωνική του δραστηριότητα
με τιμητικά διπλώματα.
Το βιβλίο του με τίτλο «Εκεί που τα
παιδιά δεν κλαίνε» κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ
n

περιεχομενα
#44 Απρίλιος/Μάιος/Ιούνιος 2009

Editorial

Δράσεις

Οι δικοί μας ξένοι

Τα νέα των Γιατρών του Κόσμου από την Αθήνα και την ελληνική περιφέρεια..........................σ.2

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, οι πόλεμοι και οι
γεωπολιτικές εξελίξεις έδωσαν μια τρομακτική ώθηση σε ένα ήδη διαμορφωμένο υπόγειο ρεύμα μετανάστευσης, μετατρέποντας την Ελλάδα σε βασική
πλέον πύλη εισόδου για χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες.Άνθρωποι απελπισμένοι, κυνηγημένοι και
πεινασμένοι, ρακένδυτοι φτωχοπρόδρομοι, που το
ελληνικό τους όνειρο συμπυκνώνεται σε ένα κομμάτι ψωμί, ανέτρεψαν την εξωραϊσμένη σε όλους μας
εικόνα μιας χώρας με κοινωνική συνοχή και χωρίς
περιθώριο μας υποχρέωσαν να ανακαλύψουμε το
δικό μας -ως τότε καλά κρυμμένο- μυστικό. Τους
δικούς μας φτωχούς και περιφρονημένους.
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Αυτό, που κάποτε φάνταζε μακρινή εξωτική εικόνα σε κάποια δελτία ειδήσεων, δεν είναι πλέον πιο
μακριά από την Ομόνοια, την πλατεία Θεάτρου, το
Εφετείο και την Κουμουνδούρου. Τα παιδιά των
φαναριών ή οι ναρκομανείς, που περιφέρονται σαν
τα φαντάσματα και οι περιπλανώμενοι άστεγοι μάς
θυμίζουν ότι υπάρχει και μια άλλη Αθήνα πίσω από
τα πολύχρωμα φώτα, τα εντυπωσιακά συντριβάνια
και τις φανταχτερές βιτρίνες. Μια πόλη περιθωρίου,
απομόνωσης, μόνιμης ανέχειας, σκληρής επιβίωσης.
Μια Αθήνα στη σκοτεινή όχθη του φεγγαριού.
Μια Αθήνα κάποιων άλλων “πολιτών”, που δεν
καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, που αγωνιούν καθημερινά γι’ αυτό που θα έπρεπε να ειναι
αυτονόητο: το δικαίωμα στην επιβίωση.
Όσο η κοινωνία μας θα προσανατολίζεται προς ένα
δυαδικό μοντέλο, όπου το χάσμα μεταξύ κατεχόντων
και μη θα μεγαλώνει. Όσο από τη μία θα βρισκομαστε όλοι εμείς, οι ενταγμένοι στον κόσμο της εργασίας,
και από την άλλη το ανώνυμο πλήθος όσων δε βρίσκουν δουλειά, αυτών που υφίστανται την ανέχεια,
την απομόνωση, την περιθωριοποίηση, το σύνορο
της φτώχειας και του πλούτου, που κάποτε ελπίσαμε
πως θα καταπέσει, θα γίνεται συρματόπλεγμα.
Συρματόπλεγμα που θα χωρίζει έναν πλούτο δίχως τύψεις από μια φτώχεια δίχως ελπίδα. Δίχως
τύψεις. Ας όψονται οι πανηγυρικοί της επικράτησης της “πανδαμάτορος” αγοράς. Της “φιλελεύθερης” προφητείας. Δίχως ελπίδα. Αφού μαζί με τον
20ο αιώνα έδυσαν και οι μεγάλες ουτοπίες, που
τον φώτισαν και τον μάτωσαν.
Εμπρός, στη διαπίστωση ότι το “συρματόπλεγμα”
δεν αρκεί για να κρατήσει αεροστεγή και ασφαλή
τον κόσμο του πλούτου από τις βίαιες εκρήξεις του
κόσμου της απελπισίας, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις σαν τους Γιατρούς του Κόσμου αποτελούν
ένα από τα τελευταία οχυρά αντίστασης στο κλίμα
ξενοφοβίας, που σαρώνει τα πάντα.

ζήτηση γίνεται για ελευθερίες και την υπεράσπιση
των ατομικών δικαιωμάτων.
Αλλά η πραγματικότητα είναι πως η Ευρώπη μάλλον κλείνει τα μάτια μπροστά στο φαινόμενο της
νέας δουλείας. Όσο και αν ακούγεται σε πρώτη
ανάγνωση υπερβολικό, εμείς οι πολιτισμένοι και
πολιτικά φιλελεύθεροι Ευρωπαίοι είμαστε οι “πελάτες”. Χιλιάδες ανυποψίαστες γυναίκες από την
Ανατολική Ευρώπη, τη δική μας δίψα για επίδειξη
και χυδαίο ερωτισμό υπηρετούν. Εμείς, οι υπεράνω υποψίας πολίτες, είμαστε οι θύτες στο απεχθέστερο παζάρι της παιδικής πορνείας. Στα δικά μας
πλούσια σπίτια και τις δικές μας αυλές, τους δικούς
μας ηλικιωμένους και άρρωστους καθαρίζουν
ηλικιωμένες υπηρέτριες με αντίτιμο πολλές φορές
ένα πιάτο φαϊ. Στα δικά μας ευρωπαϊκά χωράφια
σκάβουν από την ανατολή μέχρι τη δύση πρόθυμοι
σκλάβοι. Στα δικά μας ακρογιάλια ξεβράζονται καθημερινά μισοπνιγμένοι, απελπισμένοι φτωχοπρόδρομοι που αναζητούν μια θέση στον ήλιο.
Μια κοινωνία, που αποθεώνει την οικονομία, που
αναγνωρίζει την αγορά σαν το απόλυτο θέσφατο
που ρυθμίζει τα πάντα, που μόνο μέτρο έχει την ισχύ
και την επιτυχία. Μια κοινωνία που ερμηνεύει τα
πάντα με μοναδικά κριτήρια την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, που δυσφορεί με κοινωνικές διεκδικήσεις και αντιλαμβάνεται την πρόνοια και την κοινωνική αλληλεγγύη σαν αναγκαίο
κακό. Αυτή η κοινωνία είναι εύκολο να κλείνει τα
μάτια και τα αυτιά μπροστά σε κάθε εικόνα που χαλάει το πορτραίτο της ευημερούσας κοινωνίας. Μια
Ευρώπη, που αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει τον
αναπτυσσόμενο κόσμο σαν επενδυτική ευκαιρία, και
που γυρίζει σήμερα την πλάτη στις αξίες του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης.
Οι Οργανώσεις, τα κόμματα, οι φορείς, οι πολίτες
που οραματίζονται μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και ευκαιριών, όλοι αυτοί που παλεύουν για
το κοινωνικό κράτος και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν σήμερα μια μεγάλη πρωταρχική ευθύνη.
Στον προγραμματικό τους λόγο να περιγράψουν
μια νέα Ηθική επαναδιατυπώνοντας αυτό που
όφειλε να είναι δεδομένο, αλλά δυστυχώς επανέρχεται ως ζητούμενο. Το δικαίωμα στην Ελευθερία.
Ξαναβάζοντας ψηλά στην κοινωνική μας αντζέντα
πολιτικές δράσεις και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μαζί με τα ριζοσπαστικά κινήματα πολιτών, που
αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο, ώστε να διεκδικήσουμε ξανά από την αρχή και με τον τρόπο που
εμείς γνωρίζουμε μια κοινωνία, που πρώτα βάζει
τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της.

Μοιάζει παράδοξο, αν σκεφτεί κανένας πόση συ-

Νικήτας Κανάκης
Πρόεδρος Δ.Σ. Γιατρών του Κόσμου
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16|Αφιέρωμα/Παναγιώτης Ποταγός

O Πρώτος “Γιατρός του Κόσμου”

Ο Παναγιώτης Ποταγός (18381904), γιατρός από τη Βυτίνα
της Αρκαδίας, δικαιωματικά θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως ο πρώτος Έλληνας γιατρός ανθρωπιστής, ο πρώτος
«Γιατρός των Κόσμων». Αν και
αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό Έλληνα εξερευνητή των
νεώτερων χρόνων, εν τούτοις
η ζωή και το έργο του παραμένει αγνοημένο.

Τ

ο αφιέρωμα αυτό αποσκοπεί ακριβώς στο εξής: να
κάνει ένα σύντομο οδοιπορικό στο έργο του, για
την Ανθρωπιστική Ιατρική
και τη συμβολή του στη γεωγραφική γνώση της Κεντρικής Ασίας του
19ου αιώνα.
Ξετυλίγοντας το νήμα από την αρχή,
μαθαίνουμε ότι σε ηλικία μόλις έξι
μηνών έχασε τον πατέρα του και η
μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε. H
οικονομική επιφάνεια του πατριού
του σε συνδυασμό με την ακίνητη
περιουσία του πατέρα του, επιτρέπει στον Ποταγό να μεγαλώσει με

Δήμητρα Χ. Γαλαίου
Μέλος της ομάδας επικοινωνίας
των ΓτΚ

οικονομική άνεση. Φοιτά στο Ελληνικό Σχολείο της Βυτίνας, αλλά
παράλληλα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη
του πατέρα του, όπου έρχεται για
πρώτη φορά σε επαφή με αρχαίους
συγγραφείς. Έρχεται στην Αθήνα το
1854. Μέσα στη δίνη του Κριμαϊκού
πολέμου και με τα γαλλικά στρατεύματα στο λιμάνι του Πειραιά, ο Ποταγός σπουδάζει Ιατρική στην Αθήνα
συνεχίζοντας στο Παρίσι την ειδίκευσή του. Η ιδιόμορφη προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία του, καθώς
και τα προσωπικά βιώματα που τον
σημάδεψαν, συντέλεσαν σημαντικά
στο να ωθηθεί στο μεγάλο άγνωστο
πεδίο των εξερευνήσεων του 19ου
αιώνα. Θα αναρωτηθεί κανείς, τι θα
μπορούσε πραγματικά να ωθήσει
ένα νεαρό γιατρό να επιλέξει την ιδέα
της Ανθρωπιστικής Ιατρικής και την
«περιπέτεια» από την «καριέρα»;
Δύο φαίνεται να υπήρξαν τα βασικά αίτια για την πραγματοποίηση
των εξερευνητικών του ταξιδιών. Το
ένα, με βάση τα δικά του λεγόμενα,
ήταν η ανάγκη φυγής από την ελληνική πολιτική πραγματικότητα από
την οποία πολύ είχε απογοητευτεί,
καθώς κι η αποστροφή του για τον
τρόπο λειτουργίας των πολιτικών
φατριών και το χαμηλό κοινωνικοπολιτικό επίπεδο του λαού, ιδιαίτερα των συγγενών και συντοπιτών
του. Το δεύτερο αίτιο ήταν το όραμά
του να δοξαστεί η χώρα του και να
προσφέρει γενικότερα στον Άνθρωπο. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «...
απέληξα εις περιηγήσεις επί τη ελπίδι ότι αν εξ αυτών σώος διηρχόμην
ηδυνάμην ηθικώς εν τη πατρίδι να
χρησιμεύσω, και αν εχανόμην, εις
έντιμον στάδιον ήθελον αποθάνει».
Εντούτοις, πολλά είναι τα στοιχεία που
φανερώνουν, ότι για το μεγάλο εξερευνητικό εγχείρημα του Ποταγού δεν
λειτούργησε μόνο αυτό το «αρνητικό»
κίνητρο της απογοήτευσης και της φυγής από μία απεχθή πραγματικότητα,
ούτε απλά ο συνδυασμός μίας τέτοιας
φυγής με την αναζήτηση της περιπέτειας και του «ζην επικινδύνως». Με
άλλα λόγια, ο Ποταγός δεν έγινε εξερευνητής για ανάλογους λόγους, που
κάποιοι επιλέγουν την ίδια εποχή τη
Λεγεώνα των Ξένων. Είναι ξεκάθαρη η ύπαρξη των θετικών του κινήτρων, που έχουν να κάνουν τόσο με
τη δόξα της πατρίδας του, όσο και με
την «προσφορά προς τον Άνθρωπο».
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα ση-

μείο της γαλλικής μόνο έκδοσης του
συγγράμματός του, γράφει: «...διακινδύνευσα τη ζωή μου για την τιμή
της χώρας μου, που δεν πρέπει να
αντιπροσωπεύεται μόνο από το έδαφός μας και τα ένδοξα ερείπιά μας,
αλλά από εμάς τους ίδιους στην προσπάθειά μας να γίνουμε αντάξιοι των
προγόνων μας». Το ανθρωπιστικό του
έργο γενικότερα, επιβεβαιώνεται πολλές φορές στα ταξίδια του, ιδιαίτερα
κατά την περιήγησή του στην Αφρικανική ήπειρο, όπου εισηγείται μάλιστα με έγγραφη επιστολή του προς
το Βασιλιά του Βελγίου (ο οποίος
και τελούσε τότε πρόεδρος όλων των
γεωγραφικών εταιριών του κόσμου),
τρόπους βελτίωσης των συνθηκών
ζωής των λαών αυτών. Συγκεκριμένα,
πρότεινε την εισαγωγή του εμπορίου
μέσω ενός δικτύου σταθμών που εκείνος υπεδείκνυε, και που θα μπορούσαν να επεκταθούν σταδιακά από τα
παράλια προς το εσωτερικό: «ποιούντες τρόπους δι ων να προκαλήται η
θέλησις των αγρίων εις την αποδοχήν
του πολιτισμού».
Από την άλλη πλευρά, η αντίληψη του
«εκπολιτισμού μέσω του εμπορίου»,
στην εποχή μας τουλάχιστον, μοιάζει
να ακούγεται σαν μια φανερά «νέοαποικιοκρατική» και ελάχιστα αθώα
προσέγγιση. Αναλύοντας, όμως, το
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της
εποχής, όπου το αποικιακό μοντέλο του 19ου αιώνα είχε χαρακτήρα
καθαρής λεηλασίας, μπορούμε να
βεβαιώσουμε ότι ο Ποταγός διακατεχόταν από ένα ιδεώδες που σε
καμία περίπτωση δεν συμβάδιζε με
τη στρατηγική αντίληψη των αποικιοκρατικών χωρών της εποχής εκείνης.
Τα εξερευνητικά του ταξίδια (18681883) κάλυψαν, την Κεντρική Ασία
και την Αφρική. Στο πρώτο του ταξίδι, ο Ποταγός ξεκίνησε από τη Συρία
περνώντας από το Ιράκ, την Περσία
και το Αφγανιστάν. Σε αυτό το εκπληκτικό ταξίδι ο Ποταγός, φερόμενος περισσότερο σαν ιστορικός, καταγράφει ήθη και έθιμα, ενώ συγκρίνει
και αντιπαραβάλει τις περιοχές που
συναντά με εκείνες που καταγράφηκαν από τον Πτολεμαίο, τον Αρίωνα, και το Στράβωνα. Προσπαθεί να
ταυτοποιήσει τα αρχαία τοπωνύμια,
να κάνει φυτολογικές και μετεωρολογικές παρατηρήσεις, αλλά και παράλληλα να προσφέρει αφιλοκερδώς τις
ιατρικές του υπηρεσίες. Ταξιδεύει με
άλογο, αλλά και πεζός, διανυκτερεύει στην ύπαιθρο, αλλά και σε παλάτια

τοπικών αρχόντων που τον αντιμετωπίζουν με δέος και σεβασμό. Είναι
Γιουνάν, απόγονος του Ισκεντέρ, του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και χακίμπασης (γιατρός) και η ελληνική
του ταυτότητα, αλλά και η ιατρική του
ιδιότητα φαίνεται πως του ανοίγουν
πολλές πόρτες και του λύνουν πολλά
προβλήματα. Διασχίζει τους ορεινούς όγκους του Ινδοκούς (Ινδικό
Καύκασο) και του Παμίρ και συνεχίζει μέσα στην έρημο του Γκόμπι.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αξιολογηθεί η πολύ δύσκολη διάβαση του
Παμίρ και η εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής από το Καφριστάν μέχρι το Παμίρ που- εκτός των άλλωνεπέτρεψε στον Ποταγό να καταρρίψει
πολλές ανυπόστατες αναφορές του
Μάρκο Πόλο για αυτές τις περιοχές,
που συνέχιζαν μέχρι εκείνη την εποχή να θεωρούνται αξιόπιστες.
Συνεχίζει την περιήγησή του στη
Βόρεια Κίνα (Κασγκάρ και Χάμια).
Εκεί, στην πόλη Χάμια, εκλαμβάνεται ως κατάσκοπος και η ζωή του τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο. Οι Κινέζοι
αντιμετωπίζουν με προφανή εχθρότητα τον παράξενο ταξιδευτή. Είναι
η εποχή που η περιοχή είναι γεμάτη
Ρώσους πράκτορες και η καχυποψία
είναι εύλογη για τον Έλληνα παράταιρο και παράξενο ταξιδευτή. Καταφέρνει να συνεχίσει στη Μογγολία
(Βλιαστέ) χωρίς να μπορέσει, όμως,
ποτέ να φτάσει στο Πεκίνο που είναι
ο στόχος του για να καταλήξει στο
Χηλή (Colintzia) της Ανατολικής
Σιβηρίας, στην καρδιά της ασιατικής
ηπείρου, οπότε και επιστρέφει στην
Αγία Πετρούπολη και από εκεί στην
Οδησσό και την Κωνσταντινούπολη.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι
ακόμα και κατά την περίοδο που
τελούσε υπό κράτηση με την κατηγορία του κατασκόπου, λειτουργούσε πάντα ως γιατρός θεραπεύοντας
στρατιώτες. Παρ’ όλο, που ο ίδιος
αποφεύγει να το σχολιάσει, θεωρώντας το μάλλον αυτονόητο, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες
που αντιμετωπίζει στα ταξίδια του, η
άσκηση της Ιατρικής είναι δεδομένη
όποτε έχει την ευκαιρία.
Το δεύτερο ερευνητικό του ταξίδι, στα βάθη της Aσίας, ξεκινάει το
1875. Ξεκίνησε από το Σουέζ της
Αιγύπτου και αφού περιηγήθηκε τις
βορειο-δυτικές περιοχές της Ινδίας,
τη Νότια Περσία και το Αφγανιστάν,
επέστρεψε στο Κάιρο. Φαίνεται πως
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ακολουθεί το δρόμο που έκανε κάποτε ο ναύαρχος του Mεγάλου Αλεξάνδρου με το «ναυτικόν περίπλουν»
- ο Νέαρχος. Πολύ ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν οι διάφορες πληροφορίες, που μας δίνει για την επιβίωση
στα μέρη αυτά ελληνικών πολιτισμικών στοιχείων. Κυρίως για ήθη και
έθιμα λαών του Αφγανιστάν με φανερές ελληνικές καταβολές, ιδιαίτερα
των Καφριστανών (απίστων), που ο
Ποταγός γνώρισε δύο δεκαετίες πριν
από τον υποχρεωτικό εξισλαμισμό
τους (το 1896), που εξαφάνισε τα περισσότερα από τα ελληνικά στοιχεία
που ακόμα επιβίωναν σ’αυτούς.
Στο τρίτο του ταξίδι, ορμώμενος από
το Κάιρο, κατευθύνθηκε νότια, και
μέσω του Σουδάν, έφτασε στην Κεντρική Αφρική, μέχρι τις περιοχές
του Βορείου Κονγκό, προχωρώντας
πιό πέρα από τις περιοχές που είχε
εξερευνήσει ο μεγάλος Γερμανός
εξερευνητής Γ. Σβαϊνφουρτ (18361925). Εδώ θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι τα χρόνια που ο Ποταγός
ταξιδεύει στην Αφρική, το χάσμα
ανάμεσα στα πιο ανεπτυγμένα αφρικανικά και ευρωπαϊκά κράτη, ως
προς την τεχνολογική και στρατιωτική δύναμη, τώρα ήταν τεράστιο.
Τον Ιανουάριο του 1876, ξεκινάει
από το Kάϊρο όπου και βρίσκεται,
για την εξερεύνηση της Κεντρικής
Aφρικής. Aφού πέρασε τη Σιούτ,
την αρχαία Ελικόπολη, έφθασε στο
Aσουάν - τη γνωστή Mασίλ, και
ακολουθώντας το αντίθετο ρεύμα
του Nείλου, δεν πηγαίνει προς τις
πηγές, αλλά πάει προς την Κεντρική
Aφρική. Περνάει και φθάνει μέχρι
τον Iσημερινό, με αφάνταστες και
ποικίλες περιπέτειες μέσα στα δάση
της Aφρικής, μέσα σε οικισμούς
αγρίων και ανθρωποφάγων λαών.
H μεγάλη εξερευνητική συμβολή του
Ποταγού στη γεωγραφική επιστήμη,
είναι η ανακάλυψη ότι ο ποταμός
Δόμο, δεν χύνεται στο Nείλο όπως
πιστευόταν τότε, αλλά στο μεγάλο
και τεράστιο ποταμό Kόνγκο ο οποίος εκβάλει στον Aτλαντικό Ωκεανό.
Ο Ποταγός, πριν επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα, κλήθηκε από το
βασιλιά του Βελγίου Λεοπόλδο το
2ο (πρόεδρο όπως προαναφέρθηκε
της τότε Παγκόσμιας Γεωγραφικής
Εταιρείας), να υπογράψει στη χρυσή βίβλο των εξερευνητών, η οποία
υπήρχε στις Βρυξέλες. Όταν του
ζητήθηκε να υπογράψει στο βιβλίο
αυτό και να μείνει έτσι το όνομά του
μαζί με τα άλλα μεγάλα ονόματα των
εξερευνητών του 19ου αιώνα, εκείνος
υπέγραψε: «Έις Έλλην», δείχνοντας
με αυτή και μόνο την πράξη του το
ηθικό ανάστημα ενός άνδρα, ο οποίwww.mdmgreece.gr

Η προτομή του Παναγιώτη Ποταγού στην πλατεία της Βυτίνας. Αριστερά η μπρούτζινη πλάκα με την πορεία του στην αφρικανική ήπειρο.

ος γνώρισε τη δόξα στην Ευρώπη και
την αγνωμοσύνη στην πατρίδα του.
Το σύγγραμμα του Ποταγού αποτελείται από τα τέσσερα “βιβλία”, στα
οποία διαιρείται ο Α’ τόμος των «Περιηγήσεων» (τόσο στην ελληνική όσο
και στη γαλλική του έκδοση). Μόνο
τα δύο πρώτα, που ονομάζει «Περιηγητικά», αφορούν την εξιστόρηση
των τριών μεγάλων ταξιδιών του σε
Ασία και Αφρική. Το τρίτο βιβλίο,
που ονομάζει «Ιστορικόν», είναι μία
συγκριτική μελέτη του συγγραφέα για
τις χρονολογίες των αρχαίων λαών
(Εβραίων, Αιγυπτίων, Ασσυρίων,
Βαβυλωνίων, Αράβων, Συρίων, Φοινίκων, Λυδών, Μήδων, Περσών και
Ελλήνων). Στο τέταρτο βιβλίο, που
φέρει τον τίτλο «Φυσικόν», ο Ποταγός
καταγίνεται με την ερμηνεία διαφόρων- μετεωρολογικών κυρίως- φαινομένων, ενώ υπάρχει και ένα γεωγραφικό κεφάλαιο που τιτλοφορείται
«Περί διαιρέσεως της γης εις ζώνας
και του ανθρώπου εις φυλάς».
Επιστρέφοντας πια στην Ελλάδα,
έκανε πραγματικό αγώνα για να εκδώσει τα έργα του. Στο τέλος, το Πανεπιστήμιο Aθηνών με το φημισμένο Πρύτανη της εποχής εκείνης, τον
Παναγιώτη Kυριακό, εξέδωσε το βιβλίο του, αντί του ποσού των 5.000
δρχ. την εποχή εκείνη, παρ’ όλο που
το Yπουργείο Παιδείας ήταν αντίθετο προς αυτή την έκδοση και δεν τον
χρηματοδοτούσε. Χαρακτηριστικά,
ο τότε Yπουργός Παιδείας κ. Bουλπιώτης, είπε στον κ. Πρύτανη: «Ας
μας παρατήσει ο Ποταγός μ’ αυτά
τα οποία λέει, έχουμε σοβαρότατα
πράγματα ν’ ασχοληθούμε!»
O Ποταγός απογοητευμένος γενικό-

τερα απ’ όλη αυτήν την κατάσταση
φεύγει και πηγαίνει στην Kέρκυρα.
Καταλήγει στη βόρεια Kέρκυρα, στο
χωριό Nύμφες, όπου και εγκαταστάθηκε σε μία καλύβα, προσφέροντας
τις ιατρικές υπηρεσίες του στους ανθρώπους της Kέρκυρας. Δεν πήρε
ποτέ χρήματα, ενώ κυκλοφορούσε
πάντα μ’ ένα λευκό μανδύα χειμώνα
καλοκαίρι. «...ίσως γιατί υπόφερνε
από κατέβασμα, που τόπαθε στην
Αφρική κι’ ήθελε να το κρύψει»
(απόσπασμα, Φ. Κόντογλου «Φημισμένοι άντρες και λησμονημένοι»).
Αναμφισβήτητα, αποτελεί μεγάλο
ατύχημα το γεγονός ότι ο Παναγιώτης
Ποταγός κατάφερε να εκδώσει εντέλει
μόνο τον πρώτο τόμο των «Περιηγήσεων» του, που περιλαμβάνει την
εξιστόρηση των ταξιδιών του. Ο δεύτερος τόμος (όπως μας πληροφορεί
στον πρόλογο του πρώτου) θα περιείχε την περιγραφή των ηθών, των εθίμων, των θρησκειών και της ιστορίας
των λαών που γνώρισε. Αφορούσε,
με λίγα λόγια, μια γνώση εθνολογική
που σήμερα θα ήταν απείρως πιο πολύτιμη από αυτήν που μας κληροδότησε με το μοναδικό βιβλίο του.
Τα ανέκδοτα χειρόγραφα, που βρίσκονταν στο σπίτι του Ποταγού στις
Νύμφες της Κέρκυρας, καταστράφηκαν από τους κληρονόμους του,
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Φώτης Κόντογλου, ο οποίος στο
έργο του «Φημισμένοι άντρες και
λησμονημένοι» επιχείρησε μία βιογραφική προσέγγιση του Ποταγού.
«Γύρεψα να ’βρω τίποτα τετράδια
γραμμένα από το χέρι του, μα μου
’πανε πως δεν υπάρχουνε, γιατί, σα
μάθανε οι συγγενείς του από τη Βυτίνα πως πέθανε, πήγανε στις Νυφές

για να τον κληρονομήσουνε, και μη
βρίσκοντας τα πετράδια και τα πλούτη, που νομίζανε πως είχε κρυμμένα, ξεσκίσανε από τη μανία τους ό,τι
χαρτιά πέσανε στα χέρια τους».
Στις 14 Φεβρουαρίου του 1903, σε
ηλικία πια 76 ετών, πεθαίνει πάμπτωχος, παραγνωρισμένος από το
ελληνικό κράτος, ξεχασμένος μιας
και οι εξερευνήσεις του υπερκαλύφθηκαν από τις εξερευνητικές αποστολές των Μεγάλων Δυνάμεων και
άγνωστος στο ευρύ κοινό. Ελάχιστες
αποσπασματικές αναφορές υπάρχουν για τον ίδιο, κυρίως από τον
Κόντογλου, και απειροελάχιστη βιβλιογραφία. Η μόνη τιμητική πράξη
που έχει γίνει για τον Ποταγό, είναι
μια μικρή προτομή στη Bυτίνα και
δύο ορειχάλκινες πλάκες πίσω από
την προτομή, που δείχνουν την πορεία του στην Aσία και την Aφρική.
Επίσης, μία μεγάλη λεωφόρος σήμερα στην πόλη της Σύρου, έχει την
ονομασία «Παναγιώτης Ποταγός».

«Τούτη η ιστορία του ας είναι σαν
ταφόπετρα σκαλισμένη από φτωχόν ερμογλύφο, που δουλεύει
με την πατρογονική τέχνη, για να
παραστήσει έναν άγγελο πικραμμένον, που σιγοκλαίει μπροστά σ’
ένα σβησμένο λυχνάρι, γιατί πέθανε ο καινούργιος Οδυσσέας, ο
Παναγιώτης Ποταγός και πιο πολύ,
γιατί κείτεται στην ερημιά, όχι του
Γόβη ή της Περσίας, αλλά στην πιο
φριχτή έρημο της Λησμονιάς, πεταμένος σαν Κινέζος ληστής».
(Απόσπασμα από το βιβλίο του Φ. Κόντογλου «Φημισμένοι Άντρες και Λησμονημέn
νοι», εκδοτικός Οίκος «Αστήρ»).
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Ο όμιλος MIG στο πλευρό των ΓτΚ

Γ

ια τη Marfin Egnatia Bank
η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι αξία
που διέπει όλο το φάσμα
των λειτουργιών της από
την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσής
της. Παράλληλα με ένα πολύπλευρο
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης που εφαρμόζει, με δράσεις
που αφορούν τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον, σχεδιάζει
και προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα με κοινωνική διάσταση συνδυάζοντας την εξυπηρέτηση του πελάτη
με την κοινωνική προσφορά.
Η Marfin Προσφέρω είναι η πιστωτική κάρτα που μετατρέπει τις αγορές σε κοινωνική προσφορά. Με
κάθε αγορά του ο κάτοχος στηρίζει
ένα ή περισσότερα κοινωφελή ιδρύματα της επιλογής του και μάλιστα
χωρίς καμία προσωπική οικονομική επιβάρυνση. Απλά, η Τράπεζα
προσφέρει 0,5% της συνολικής αξίας των αγορών του στο Ίδρυμα ή στα
Ιδρύματα που ο κάτοχος επιθυμεί,
ενώ κάθε μήνα ενημερώνεται για το
ακριβές ποσό της συνεισφοράς του,
μέσω του λογαριασμού του.
Οι Έλληνες Γιατροί του Κόσμου είναι
ένας από τους Κοινωφελείς Οργανισμούς που στηρίζει η Τράπεζα μέσα
από την κάρτα Προσφέρω, αναγνωρίζοντας την εθελοντική του προσφορά στο συνάνθρωπο και συμβάλλοντας στη δημιουργία προϋποθέσεων
προκειμένου να συνεχίσει την αλληλέγγυα πορεία του με απόλυτη διαφάνεια και ανιδιοτέλεια. Συγκεκριμένα, στηρίζει την υλοποίηση και
την επίτευξη των προγραμμάτων που
απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με την αποτελεσματικότητα και
τη σοβαρότητα που επιβάλλουν ο ανθρώπινος πόνος και η δυστυχία.
Η Marfin Egnatia Bank, είναι μία
τράπεζα με δράση που δεν αρκείται στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχει. Είναι η Τράπεζα
που ακούει τις ανάγκες των ανθρώπων, αφουγκράζεται τα προβλήματα

και βρίσκει λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Συμμετέχει, λοιπόν, στο
έργο των Γιατρών του Κόσμου γιατί μπορεί και αντιλαμβάνεται πλήρως τις τεράστιες προσπάθειες που
καταβάλουν τα μέλη της, καθημερινά, ως σταθεροί υπερασπιστές των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και μάρτυρες της εξαθλίωσης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ολόκληροι πληθυσμοί.

H SUPERFAST FERRIES αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της
αναλογεί απέναντι στην κοινωνία
και το περιβάλλον, αναπτύσσει ένα
πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης. Συγκεκριμένα είναι αρωγός και θερμός υποστηρικτής σε τομείς όπως η Παιδεία, ο
Αθλητισμός, ο Πολιτισμός, η Κοινωνία και το Περιβάλλον, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον απόδημο ελληνισμό, τον τουρισμό της χώρας
μας καθώς και τον ελληνικό πολιτισμό. H SUPERFAST FERRIES
δραστηριοποιείται μεταξύ ΕλλάδαςΙταλίας με 4 υπερσύγχρονα επιβατηγα-οχηματαγωγά πλοία. Σε κάθε ένα από τα πλοία της Αδριατικής
έχουν τοποθετηθεί ειδικές κάλπες,

ώστε οι επιβάτες που επιθυμούν να
μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά στο πολύτιμο έργο των Γιατρών
του Κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο η
SUPERFAST FERRIES στηρίζει
την υλοποίηση και την επίτευξη των
προγραμμάτων των Γιατρών του Κόσμου, που απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό και συμβάλλει στη
δημιουργία προϋποθέσεων προκειμένου ο Οργανισμός να συνεχίσει
την αλληλέγγυα πορεία με απόλυτη
διαφάνεια και ανιδιοτέλεια.
Το κείμενο αποτελεί περιγραφή μέρους των
προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MIG που παραχωρήθηκε από την
εταιρεία για τους σκοπούς της συγκεκριμένης
στήλης του περιοδικού μας
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Λιμοί, εμφύλιοι πόλεμοι, καταστροφές, αναλφαβητισμός, AIDS, παιδιά που ζητούν βοήθεια. Αυτές είναι οι εικόνες, που έχουμε όλοι στον αποκαλούμενο «πολιτισμένο κόσμο» σχετικά με την Αφρική. Την άγνωστη και παραμελημένη ήπειρο που βρίσκεται κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια της Ευρώπης. Μια περιοχή
του κόσμου, που σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, ήταν η πρώτη στην
οποία έζησε ο άνθρωπος και μετρά για το λόγο αυτό ηλικία εκατομμυρίων ετών,
αποτελώντας την κοιτίδα του σύγχρονου πολιτισμού.
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Μαύρη Ήπειρος:
Κάτω από τα πόδια της Ευρώπης
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αρατηρώντας το χάρτη,
βλέπουμε ότι η Αφρική
καταλαμβάνει μια γιγαντιαία έκταση και αποτελείται από ένα ολόκληρο μωσαϊκό λαών και πολιτισμών.
Από γεωγραφική άποψη, είναι η
τρίτη σε μέγεθος ήπειρος του πλανήτη μας, μετά την Ασία και την Αμερική. Ο πληθυσμός της, σύμφωνα με
στοιχεία του 2005, ανέρχεται σε 900
εκατομμύρια και αποτελεί περίπου
το 14% του συνολικού ανθρώπινου
πληθυσμού της γης.
Κάνοντας μια μικρή ιστορική διαδρομή, ανακαλύπτουμε ότι στην
βορειοανατολική της πλευρά αναπτύχθηκε ένας από τους σημαντικότερους πολιτισμούς της ανθρωπότητας: ο πολιτισμός των Αιγυπτίων.
Και ενώ υπάρχουν πολλά στοιχεία
για τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στις ακτές της Αφρικής, δεν
υφίστανται αντίστοιχα πληροφορίες για τον πολιτισμό που αναδύθηκε
στο εσωτερικό και τα νότια τμήματα
της ηπείρου.

Ο συστηματικός αποικισμός της
Αφρικής αρχίζει τον 16ο αι. και θα
κρατήσει για πολλούς ακόμη αιώνες. Καθεμιά από τις μεγάλες τότε
ναυτικές δυνάμεις διεκδικεί για τον
εαυτό της ένα μέρος από τα ενδιαφέροντα προϊόντα που διαθέτει κάθε χώρα...

Γιούλη Κόκκορη
Συντακτική ομάδα
www.mdmgreece.gr

© Γιάννης Γιαννακόπουλος

Η ανοδική πορεία των πολιτισμών,
που εμφανίστηκαν σε πολλές περιοχές της Αφρικής, σταμάτησε απότομα τον 15ο -16ο αιώνα, όταν άρχισε
η ευρωπαϊκή επέμβαση στην ήπειρο αυτή. Η πρώτη απόπειρα εξερεύνησης της Αφρικής, χρονολογείται
το 1436, ενώ το 1497 ο Βάσκο ντα
Γκάμα περιπλέει για πρώτη φορά
ολόκληρη την Αφρική. Έτσι έγιναν
γνωστές οι ακτές της, ενώ το εσωτερικό της εξακολουθούσε ακόμα να
παραμένει ανεξερεύνητο. Άλλωστε
οι πρώτοι εξερευνητές δεν ενδιαφέρονταν να δημιουργήσουν αποικίες,
όσο κυρίως βάσεις ανεφοδιασμού.
Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πόλεμου αρχίζουν να δημιουργούνται στην Αφρική συνεχώς
καινούρια κράτη. Από αυτά κανένα δεν προϋπήρχε. Συνήθως, στο
κάθε νέο κράτος αντιπροσωπεύεται και μια βασική φυλή, ενώ συνυπάρχουν και μερικές μικρότερες.
Κάποιες, όμως, από τις μεγάλες φυλές της Αφρικής δεν συγκροτούν ένα
κράτος. Αντιθέτως, τελείως τεχνητά έχουν μοιραστεί ανάμεσα σε δύο
ή περισσότερα, με αποτέλεσμα στο
ένα κράτος η φυλή να αποτελεί πλειοψηφία, ενώ στο άλλο μειοψηφία.
Η ανισότητα αυτή προκαλεί σχεδόν
πάντα φυλετικές αναταραχές, με συνέπεια κάθε τόσο να ξεσπούν άγριοι τοπικοί πόλεμοι, που προκαλούν
χιλιάδες θύματα και καταστρέφουν

την αδύνατη οικονομία των χωρών
αυτών. Σήμερα ελάχιστες περιοχές
της Αφρικής βρίσκονται κάτω από
ξένη κυριαρχία: τα νέα Αφρικανικά
κράτη αρχίζουν να βρίσκουν αργά
και βασανιστικά το δικό τους δρόμο
προς την ανάπτυξη. Έτσι, στη Μαύρη Ήπειρο είναι δυνατό να συναντήσει κανείς κράτη που έχουν ακόμη οικονομία και διάρθρωση αμιγώς
φεουδαρχικού τύπου, ενώ άλλα
ακολουθούν τον σοσιαλιστικό δρόμο ανάπτυξης.
Δε λείπουν, φυσικά, και οι χώρες
εκείνες που βρίσκονται κάτω από
μια νέα μορφή αποικιοκρατίας, τη
νεοαποικιοκρατία: ενώ δηλαδή φαινομενικά είναι ελεύθερες, στην ουσία εξαρτώνται άμεσα -τόσο οικονομικά, όσο και πολιτικά- από άλλες

Ευρωπαϊκές χώρες. Γενικά τα Αφρικανικά κράτη ανήκουν στο χώρο των
αδέσμευτων κρατών. Κάθε χρόνο τα
κράτη αυτά αποκτούν μεγαλύτερη
πολιτική δύναμη και κάνουν όλο και
πιο αισθητή την παρουσία τους σε
ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα στον
ΟΗΕ, αποτελούν τεράστια δύναμη
και κανένα σχεδόν ψήφισμα δεν είναι δυνατό να παρθεί, αν δεν υποστηριχθεί από αυτά.
Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά. Πολλές συγκρούσεις που κόστισαν τη
ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους
και προκάλεσαν πολύ μεγάλα κύματα προσφύγων έληξαν, ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης των αφρικανικών οικονομιών ήταν υψηλότεροι από την
αύξηση του πληθυσμού. Παρ’ όλα
#44 | Aπρίλιος/Μάιος/Ιούνιος 2009
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στην Αφρική, δείχνει να αυξάνεται
-ύστερα από πολλά χρόνια συνεχούς
μείωσης- και η κίνηση αυτή οφείλεται κυρίως στη λήξη των συγκρούσεων σε πολλές περιοχές. Επίσης,
το περιβάλλον μάλλον θα παραμείνει ευνοϊκό: οι διεθνείς τιμές πολλών αγροτικών αφρικανικών προϊόντων (καφές, τσάι, φιστίκια), αλλά
και πρώτων υλών (χαλκός) βρίσκονται σε σχετικά υψηλά επίπεδα.
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Ωστόσο, τα διαρθρωτικά προβλήματα των αφρικανικών οικονομιών συνεχίζουν να είναι σοβαρά. Παρά το
γεγονός ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην ήπειρο αυξάνονται, κατευθύνονται μόνο σε λίγες χώρες (Νότια Αφρική, Μαρόκο, Αγκόλα) και
αποτελούν μόλις το 2% του παγκοσμίου συνόλου. Αν και οι περισσότερες χώρες της Αφρικής ακολουθούν συνετές οικονομικές πολιτικές
και ο πληθωρισμός παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα, οι κακές υποδομές (ιδιαίτερα στις μεταφορές) και η
έλλειψη καλά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού αποτελούν τα σοβαρότερα εμπόδια στην ανάπτυξη.
Ενώ το 70% των εξαγωγών των άλλων αναπτυσσομένων κρατών είναι
βιομηχανικά προϊόντα, το 70% των
αφρικανικών εξαγωγών συνεχίζει
να αποτελείται από πρώτες ύλες και
αγροτικά προϊόντα.

αυτά, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανά χώρα και περιφέρεια.
Μέχρι το 1999 ένας στους πέντε
Αφρικανούς ζούσε σε χώρες που
πλήττονταν από συγκρούσεις. Σήμερα μόλις ένας στους 15 ζει σε περιβάλλον βίας. Το διεθνές ενδιαφέρον για τις αφρικανικές εξελίξεις
συνεχίζει να αυξάνεται. Ακόμα και
οι ΗΠΑ στρέφουν εντονότερα τα
βλέμματά τους στην ήπειρο σε σχέση με το παρελθόν. Το ενδιαφέρον
τους αναζωπυρώθηκε ιδιαίτερα λόγω του πολέμου κατά της τρομο-

κρατίας (ορισμένα κράτη της Ανατολικής Αφρικής έχουν αποτελέσει
βάσεις τρομοκρατών) και του πετρελαίου (πετρελαιοπαραγωγοί χώρες
όπως η Αγκόλα και το Τσαντ δεν είναι μέλη του ΟΠΕΚ).
Τα δύο τελευταία χρόνια το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, έχει εγκρίνει ομόφωνα πέντε νέες ειρηνευτικές αποστολές
στην Αφρική. Μάλιστα, όλες οι αποστολές του ΟΗΕ στην Αφρική έχουν
την εντολή (Κεφάλαιο 7 του Καταστατικού Χάρτη), να «χρησιμοποιή-

σουν όλα τα απαραίτητα μέσα» για
τη διατήρηση της ειρήνης.
Όμως η Αφρική παραμένει η φτωχότερη ήπειρος στον κόσμο. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της
ηπείρου ζουν κάτω από το διεθνώς
αποδεκτό όριο της φτώχειας, έχουν
δηλαδή εισόδημα μικρότερο από 1
δολάριο την ημέρα… Για το λόγο αυτό, οι χώρες του πλούσιου Βορρά
έχουν από παλιά εντάξει την Αφρική
στα αναπτυξιακά τους προγράμματα. Η αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγούν οι πλούσιες χώρες της Δύσης

Στην «Γεωπολιτική του χάους», ο
γνωστός δημοσιογράφος, πρώην διευθυντής της Μοnde Diplomatique
και ιδρυτής της ΜΚΟ Media Watch
Global, Ignacio Ramonet σημείωνε: «Λόγω των ελλείψεων αυτών, το
κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Αφρική είναι ανώτερο τουλάχιστον κατά 50% από ό,τι στην
Ασία, όπου τα κέρδη είναι 9 φορές
μεγαλύτερα... Μια τάση, που κάνει ακόμα πιο δυσοίωνες τις προοπτικές του αφρικανικού εξωτερικού
εμπορίου είναι η κατανάλωση συνθετικών υποκατάστατων που αντικαθιστούν τα φυσικά προϊόντα (γλυκαντικές ουσίες στην θέση της ζάχαρης,
χημικό άρωμα βανίλιας στην θέση
της αληθινής κ.λ.π.). Μέσα σε αυτές
τις συνθήκες δεν εκπλήσσεται κανείς
που η Μαύρη Ήπειρος συνέχισε να
ζητάει βοήθεια και πιστώσεις…»
Παρ’ όλη την αυξημένη οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών,
σε πολλά αφρικανικά κράτη εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν
να ζουν χωρίς πρόσβαση στις βασικές προϋποθέσεις μιας ζωής με αξιοπρέπεια, όπως η επαρκής στέγη, η
παιδεία και η υγειονομική μέριμνα.
Η πολιτική αστάθεια, οι ένοπλες
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Μια θετική εξέλιξη, όμως, που σημειώνεται στις ημέρες μας αφορά
την καταπολέμηση του HIV/AIDS
(το 70% των φορέων του ιού παγκοσμίως, είναι Αφρικανοί). Το
AIDS πλήττει κυρίως τη Νότια
Αφρική, όπου τα ποσοστά μόλυνσης ξεπερνούν το 10,6% του πληθυσμού. Όμως, τελευταία τα κρούσματα έχουν μειωθεί σημαντικά μεταξύ
των νέων, ενώ αύξηση καταγράφεται
και στο ποσοστό των εν ζωή ενήλικων ασθενών, χάρις στη χορήγηση
αντιρετροϊικών φαρμάκων, τα οποία
παρατείνουν τη ζωή. «Αν και η κατάσταση παραμένει τρομακτική, τα
τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σαφής πρόοδος στον πόλεμο κατά της
ασθένειας, ειδικά μεταξύ των παιδιών και των νέων» αναφέρει η νέα
έκθεση του Ερευνητικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν γίνει, επίσης, σημαντικά βήματα. Από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το
1948 πολλά έχουν αλλάξει. Η διαδικασία της άρσης της αποικιοκρατίας

και το τέλος του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική συνοδεύτηκαν από τη
δημιουργία θεσμών σε εθνικό επίπεδο και από αυξημένο σεβασμό
στο κράτος δικαίου.
Πολλές χώρες της υποσαχάριας
Αφρικής διαθέτουν πλέον ενεργή
κοινωνία των πολιτών και ποικιλόμορφα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Το 1986 τέθηκε σε ισχύ η
Αφρικανική Χάρτα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών,
ενώ το 2007 γιορτάστηκε η 20η επέτειος της Αφρικανικής Επιτροπής
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
και των Λαών.
Τέλος, σκόπιμο είναι να αναφέρουμε τον σημερινό ρόλο της Κίνας στην Μαύρη Ήπειρο. Η Κίνα
έχει καταστεί νεο-αποικιακή δύναμη στην Αφρική μέσω των ευνοϊκών δανείων που συνάπτει -αποδυναμώνοντας την εκβιαστική ισχύ του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείουκαι των επενδύσεων στον τομέα της
ενέργειας. Αφρικανοί αλλά και Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν κατηγορήσει
την Κίνα, ότι η βοήθειά της περιορίζεται στην άντληση φυσικών πόρων
και στις εξαγωγές εμπορευμάτων,
χωρίς να επενδύει στη δημιουργία
υποδομών στην Αφρική. Η ανάμειξη της Κίνας στην Αφρική τής επιτρέπει να εξασφαλίσει ενεργειακούς
πόρους, για να συνεχίσει να είναι ο
φθηνότερος κατασκευαστής προϊόντων που εξάγονται στη Δύση από
κινεζικές θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών.
Η πρόοδος και η ευημερία είναι έννοιες πάντα συνυφασμένες με περιόδους ειρήνης. Έτσι και για την
Μαύρη Ήπειρο «φαίνεται ότι η πολιτική ειρήνευση είναι η απαραίτητη
προϋπόθεση, ώστε η νέα γενιά κυβερνητών να ασχοληθεί επιτέλους με
την βιομηχανική ανάπτυξη, την παραγωγή τροφίμων και την κατάρτιση του πληθυσμού», ισχυρίζεται ο
Ignacio Ramonet.
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«Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε την Αφρική σαν ένα ασθενή.
Η Αφρική σήμερα δεν είναι πρόβλημα, αλλά μια ήπειρος ευκαιριών» δήλωνε πρόσφατα η Nigozi
Οkonjo Iweala, Υπουργός Οικονομικών της Νιγηρίας.
Στην σημερινή περίοδο της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι η Μαύρη Ήπειρος
δεν μπορεί πια να μένει στο περιθώριο: η Αφρική πρέπει και μπορεί
να φθάσει στο επίπεδο του υπόλοιπου κόσμου.
n
www.mdmgreece.gr
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συρράξεις, η διαφθορά, η υπανάπτυξη και οι χαμηλές επενδύσεις σε
στοιχειώδεις κοινωνικές υπηρεσίες ήταν παράγοντες που συνέβαλαν
στην αποτυχία να πραγματωθούν οι
οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί στόχοι για τον αφρικανικό
πληθυσμό. Οι συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις είχαν καταστρεπτικές συνέπειες για τους άμαχους
πληθυσμούς: οι εξαναγκασμένες
εξαφανίσεις και οι θάνατοι από πείνα και ασθένειες, εξαιτίας των ένοπλων συρράξεων, συνεχίστηκαν σε
μεγάλη κλίμακα.
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Οι Γιατροί του Κόσμου, με μια παλιά και σημαντική πορεία στην Αφρική, έχουν θέσει τη Μαύρη Ήπειρο
και τις «ξεχασμένες κρίσεις της» ως
την πρώτη τους προτεραιότητα για
την χρονιά που έρχεται. Πρώτοι στόχοι η Αλγερία, η Τανζανία, η Ουγκάντα και το Κονγκό. Με μια σειρά από
προγράμματα, φιλοδοξούν στην
ανάπτυξη μικρών κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπου Έλληνες
εθελοντές ιατροί, εκτός της ιατρικής
φροντίδας, θα εκπαιδεύσουν ντόπιους συναδέλφους τους.
Τανζανία|H Τανζανία έχει απαλλαγεί από την εσωτερική διαμάχη,
η οποία έχει εξασθενήσει πολλά
αφρικανικά κράτη. Αν και παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες
του κόσμου, με πολλούς από τους
κατοίκους της να ζουν κάτω από το
όριο φτώχειας, όπως έχει καθοριστεί από την Παγκόσμια Τράπεζα,
έχει επιτύχει να κερδίσει την υποστήριξη χορηγών και επενδυτών.
Ουγκάντα|Οι κάτοικοι της βόρειας
Ουγκάντα είναι επί 18 χρόνια θύματα μιας απάνθρωπης σύγκρουσης με συνέπειες σχεδόν άγνωστες
στον έξω κόσμο. Πάνω από 1,6
εκατομμύρια άνθρωποι -το 80%
του συνολικού πληθυσμού της βόρειας Ουγκάντα- έχουν εκτοπιστεί
και ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Οι άμαχοι δέχονται επιθέσεις
στα χωριά τους από τον Αντιστασιακό Στρατό του Κυρίου (LRA),
αλλά και στους καταυλισμούς όπου
έχουν αναζητήσει καταφύγιο. Ο
στρατός της Ουγκάντα έχει μετακινήσει ενάντια στη θέλησή τους
εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους σε
«προστατευμένα χωριά», που ελάχιστη προστασία προσφέρουν και
σχεδόν καμία βοήθεια, Πρόσφα-

τες ειρηνευτικές προτάσεις (Φεβρουάριος του 2008) τόσο από την
πλευρά του LRA, όσο και από την
πλευρά της κυβέρνησης δεν οδήγησαν σε εμφανή βελτίωση της κατάστασης των ανθρώπων που συνεχίζουν να ζουν σε φρικτές συνθήκες
και μόνιμο φόβο.
Αλγερία|Η Αλγερία, πύλη μεταξύ
Ευρώπης και Αφρικής, κλυδωνίζεται από τη βία κατά τα τελευταία
πενήντα χρόνια. Η χώρα παράγει
μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, τις οποίες διοχετεύει προς την
Ευρώπη και οι ενεργειακές της
εξαγωγές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
Ζιμπάμπουε|Στη χώρα αυτή η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, η φτώχεια και η ανεργία είναι ενδημική
και οι πολιτικές διαμάχες και η καταστολή αποτελούν καθημερινό και
κοινό τόπο.
Κονγκό|Χώρα της Κεντρικής Αφρικής, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (68.692.542 κάτοικοι), καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της
λεκάνης του ποταμού Κόγκο. Στις
23/01/2008 τερματίστηκε ο τετραετής πόλεμος ανάμεσα στον κυβερνητικό στρατό και στους αντάρτες του
στρατηγού Λοράν Νκουντά. Παρ’
όλα αυτά, οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν λίγους μήνες αργότερα.
Πολυάριθμες καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαπράχθηκαν
από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη και
εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπίστηκαν για να γλιτώσουν από τις μάχες. Στα τέλη του 2008, οι αντάρτες
ανακοίνωσαν τη μονομερή απόσυρση των δυνάμεών τους για ανθρωπιστικούς λόγους, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν να αυξηθεί η
δύναμή τους στη χώρα.
n
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Αποστολή στο …Πέραμα
Ακόμη ένα πολυϊατρείο γεννιέται

ονυσίου, όταν το λιμάνι διευρύνεται
προς αυτήν την περιοχή. Οι πρώτοι
κάτοικοί του είναι νησιώτες, κυρίως
Συμιακοί, Σαμιώτες κ.α., με εμπειρία αλλά και ειδικές γνώσεις στην
Ναυπηγοξυλουργική τέχνη. Διατηρούν με αυτόν τον τρόπο και εξελίσσουν την παράδοση ετών.

© Δημήτρης Μιχαηλίδης

Το 1934 ιδρύεται η Κοινότητα του
Περάματος, που το 1964 μετατρέπεται σε Δήμο. Ο πληθυσμός της πόλης από 1.462 κατοίκους το 1940,
φθάνει τους 14.694 το 1961 και ξεπερνά τους 25.000 το 1987. Η παραλία του χρησιμοποιούνταν για μπάνιο μέχρι το 1975, αφού μέχρι τότε
υπήρχαν μόνο διάσπαρτα καρνάγια.
Όμως, από το 1965, ο Οργανισμός
Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) περιέφραξε 4,5 χιλιόμετρα της παραλίας.

Τ

ο Πέραμα, μια υποβαθμισμένη γειτονιά, στις άκρες
του Πειραιά, διαδέχθηκε
το μικρό γραφικό παραθαλάσσιο οικισμό των αρχών
του αιώνα… Έναν οικισμό, που μέσα
σε λίγες δεκαετίες έγινε πόλη και μετατράπηκε άναρχα σε εμπορικό και
διαμετακομιστικό κέντρο, χωρίς κανένα προγραμματισμό ή μέριμνα για
το μέλλον των κατοίκων της.
Επάνω της χαίνουν εδώ και χρόνια πληγές ανίατες, όπως η ανεργία,
η υποβάθμιση, τα εργατικά ατυχήματα, ο οικονομικός μαρασμός, το
οικιστικό πρόβλημα, ο γεωγραφικός αποκλεισμός, η ρύπανση σε θάλασσα -γη -ατμόσφαιρα, αλλά και

Γιούλη Κόκκορη
Συντακτική ομάδα

Σταθμός στη ζωή του Περάματος,
πρέπει να θεωρηθεί η λειτουργία
της γραμμής Πέραμα-Πειραιά με το
τραινάκι, που αποτέλεσε από τη δεκαετία του ‘30 (1937-38) το σύμβολο της πόλης.
η ηχορύπανση από τη βιομηχανική δραστηριότητα και τέλος η αποθήκευση τοξικών και καρκινογόνων
υλικών από τον ΟΛΠ. Πληγές, που
την καθιστούν ένα οικονομικό και
περιβαλλοντικό απαρτχάιντ.
Η οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου πρόκειται σύντομα να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και κοινωνικής
υποστήριξης ευπαθών πληθυσμών
στην περιοχή του Περάματος. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία ενός «Ανοιχτού Πολυϊατρείου», καθώς και
άλλων συνοδευτικών δομών κοινωνικής μέριμνας. Η επιλογή του Περάματος για εγκατάσταση του τέταρτου
Ανοιχτού Πολυϊατρείου των Γιατρών
του Κόσμου ανταποκρίνεται στην πάγια αποστολή της οργάνωσης, για την
παροχή ιατρικής βοήθειας στους πιο
στερημένους συνανθρώπους μας. Το
Πολυϊατρείο Περάματος θα λειτουργήσει με ευθύνη της οργάνωσης και
θα στεγασθεί στο κτίριο, που βρίσκεται επί των οδών Αριστείδου 5 και
Ξενοφώντος. Το κτίριο έχει παραχωρηθεί στους Γιατρούς του Κόσμου,
από την οργάνωση Lions με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του Δήμου Περάματος.

«Πέρασμα» από τον Πειραιά προς
την Σαλαμίνα αποτελούσε κάποτε η
συνοικία αυτή και από εκεί φαίνεται
ότι προέρχεται και το όνομά της: Πέραμα. Το Πέραμα συγκροτείται σε
μικρή κοινότητα-οικισμό μόλις γύρω στα 1926-27, με την άφιξη προσφύγων από την περιοχή της Πόλης
και του Πόντου. Γύρω στα 1927-28
εγκαθίστανται τα πρώτα Ναυπηγεία
(Ταρσανάδες) μετά την μετακίνησή
τους από την περιοχή του Αγίου Δι-

Η ανάπτυξη του Περάματος συνδέεται με τη δραστηριότητα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (ΝΕΖ),
που αντικατέστησε σταδιακά την
Ναυπηγοξυλουργική τέχνη. Δυστυχώς, η κρίση στη ΝΕΖ αποτελεί το
μείζον πρόβλημα της πόλης, που ο
Δήμος με αγώνες προσπαθεί εδώ
και χρόνια να λύσει. Η φυσιογνωμία
της πόλης έχει αλλάξει μετά την καταστροφική παρέμβαση του Ο.Λ.Π.
τα τελευταία 40 χρόνια. Το τοπίο αλ-

/Πέραμα

Από τα πρώτα πράγματα που προκαλούν εντύπωση στον επισκέπτη κατά
την είσοδό του στην πόλη, είναι τα καζάνια (δεξαμενές), όπου αποθηκεύονται και διακινούνται πετρελαιοειδή.
Η λειτουργία των εταιρειών πετρελαίου, αλλά και των πλωτών δεξαμενών διαχωρισμού καυσίμων, που
καταλαμβάνουν μια τεράστια έκταση περίπου 300 στρεμμάτων, αποτελεί μάλλον το σοβαρότερο πρόβλημα
της περιοχής. «Ο κίνδυνος ατυχήματος στις εγκαταστάσεις είναι μια μόνιμη απειλή για τους κατοίκους, αφού
τα μέτρα ασφαλείας είναι ανεπαρκή
και δεν τηρούνται οι απαιτούμενες
από την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία αποστάσεις ασφαλείας», επισημαίνει ο Περιβαλλοντικός
Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά.
Τα πετρελαϊκά κατάλοιπα πετιούνται
στη θάλασσα, για να αποφευχθεί το
υψηλό κόστος επεξεργασίας τους. Ο
κίνδυνος εκρήξεων και ατυχημάτων
καραδοκεί πάντοτε. Οι δεξαμενές πετρελαιοειδών στο Πέραμα, αποτελούν
μία εν δυνάμει ωρολογιακή βόμβα!
Λόγω της ύπαρξης των δεξαμενών
αυτών υπάρχει και ο κίνδυνος αποκλεισμού: για τους κατοίκους δεν
υφίσταται καμία άλλη διέξοδος, πέραν της λεωφόρου της Δημοκρατίας
-όπου βρίσκονται τα καζάνια-, που
σε περίπτωση ατυχήματος απλά θα
μπλόκαρε, αφού δεν υπάρχει στην
περιοχή εναλλακτικός δρόμος διαφυγής! Πάνδημο το αίτημα για την
απομάκρυνσή τους ξεκίνησε να διατυπώνεται ήδη από τα χρόνια της μεταπολίτευσης και κορυφώθηκε στα
τέλη της δεκαετίας του ‘80, χωρίς
τίποτα να έχει γίνει μέχρι στιγμής.
«Το Πέραμα είναι διαχρονικά, άρ-

Κάπου και εσύ
θα ‘χεις ακούσει
ιστορίες για εργάτες που χαθήκανε
στο Πέραμα, στη
ζώνη, για ένα μεροκάματο που τ’
όνειρο σκοτώνει.
www.mdmgreece.gr

ρηκτα συνδεδεμένο με τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη», υποστηρίζει ο
Γιάννης Γλύκας, δήμαρχος Περάματος, υπογραμμίζοντας ότι «η πόλη
ζει από τη ζώνη σε μεγάλο βαθμό».
Με βάση τα στοιχεία του 2001, στη
ζώνη απασχολούνταν 1.974 εργαζόμενοι. Σήμερα μιλάμε για περίπου 1.500 ανθρώπους, ελάχιστοι
από τους οποίους είναι κάτοικοι της
περιοχής. Σημειωτέον δε ότι ο πληθυσμός της περιοχής αγγίζει πλέον
τους 45.000 με 50.000 πολίτες. Τέλος, ο τζίρος από τις δραστηριότητες
της ΝΕΖ αποτελεί μόλις το 2% των
επιχειρήσεων του Πειραιά.
Η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος αποτελεί ένα κολάζ αντιφάσεων. Από τη μία, είναι η Ζώνη μεγάλου κέρδους για τους πλοιοκτήτες.
Από την άλλη, είναι η ζώνη της ανεργίας, της φτώχειας και του μόχθου
για τους εργάτες και τους κατοίκους
της. Η ανεργία πλήττει ανελέητα τους
κατοίκους και τους οικονομικούς μετανάστες που έχουν συρρεύσει στην
περιοχή τα τελευταία χρόνια. Στην
ΝΕΖ, οι περισσότεροι δουλεύουν
υπό καθεστώς εκμετάλλευσης και
μαύρης εργασίας: τα μέτρα ασφαλείας και οι υποδομές σχεδόν απουσιάζουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει
πληθώρα ατυχημάτων και θανάτων
εργατών. Μια τέτοια περιγραφή των
συνθηκών εργασίας, δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στη ΝΕΖ δεν είναι αφημένοι στη μοίρα τους, είναι επί της ουσίας καταδικασμένοι….
Κάθε ξημέρωμα ηλεκτρολόγοι, αμμοβολιστές, απλοί εργάτες στήνονται στην ουρά για ένα μεροκάματο.
Οι αμμοβολιστές, υδροβολιστές, καθαριστές, βαφείς, στοκαδόροι, δεν
έχουν ωράρια και τα μέτρα ασφαλείας είναι ανύπαρκτα, με αποτέλεσμα
να συμβαίνουν συχνά δυστυχήματα.
«Πολλοί συνάδελφοί μας έχουν χάσει τη ζωή τους εδώ. Ποιος ενδιαφέρεται όμως;», λένε οι εργαζόμενοι..
“Κάπου και εσύ θα ‘χεις ακούσει
ιστορίες. Για εργάτες που χαθήκανε
στο Πέραμα, στη ζώνη, για ένα μεροκάματο που τ’ όνειρο σκοτώνει.”
Εάν κάποιος εργαζόμενος καταφέρει να «βγει στη σύνταξη», θεωρείται τυχερός, καθώς οι περισσότεροι
δεν μπορούν να συμπληρώσουν καν
τα απαιτούμενα ένσημα. «Και όταν
τα συγκεντρώσουν είναι μερικές φορές αργά, γιατί αρκετοί χάνουν τη
ζωή τους εξαιτίας των ανθυγιεινών
συνθηκών», λένε οι εκπρόσωποι
των εργαζομένων.
Κάτω από τις συνθήκες αυτές η ιατρι-
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λοιώθηκε, το περιβάλλον μολύνθηκε
και η θάλασσα περιορίστηκε. Αυτή
τη στιγμή στη περιοχή του Περάματος διεκπεραιώνεται το μεγαλύτερο
διακομιστικό εμπόριο του λιμένα του
Πειραιά. Η επιβάρυνση της πόλης είναι δυσβάστακτη.
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κή περίθαλψη των εργαζομένων είναι
προβληματική: όσοι από τους κατοίκους έχουν την απαραίτητη κάλυψη
απευθύνονται στις μεγάλες Υγειονομικές δομές της περιοχής, δηλαδή τα
Δημόσια Νοσοκομεία του Πειραιά
και του Θριασίου, τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, αλλά και σε ένα πλέγμα
ιδιωτικών δομών που προσφέρουν
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για όσους, όμως, δεν έχουν ή δεν
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, θα λειτουργήσει το Ανοιχτό Πολυϊατρείο, που
θα παρέχει βασική ιατρική περίθαλψη, στοιχειώδη φαρμακευτική αγωγή
και κοινωνικοψυχολογική στήριξη σε
όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους.
Στο ιατρείο θα περιθάλπονται άτομα
χωρίς διάκριση προέλευσης, τόπου
καταγωγής ή κατοικίας, φυλής, φύλου ή θρησκεύματος, τα οποία δεν
έχουν δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης
στο σύστημα υγείας, όπως ανασφάλιστοι, άποροι, αλλοδαποί χωρίς
κάρτα παραμονής, άστεγοι και μετακινούμενοι πληθυσμοί.
Στόχος του Ανοιχτού Πολυϊατρείου
είναι να συμβάλλει στην αναβάθμιση
της υγείας των κατοίκων της περιοχής,
στην επιδημιολογική επιτήρηση και
διερεύνηση μεταδοτικών νοσημάτων,
στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση οξέων ή και χρόνιων νοσημάτων,
ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με
την φτώχεια και περιθωριοποίηση.
Στους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται, επίσης, η ενημέρωση
των κατοίκων σε ζητήματα δημόσιας
και ατομικής υγιεινής, καθώς και σε
προγράμματα πρόληψης και αγωγής
υγείας. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, το Ανοιχτό Πολυϊατρείο
Περάματος θα συνεργαστεί με όλες τις
υγειονομικές δομές της περιοχής, τις
κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και

της Νομαρχίας, αλλά και με κάθε επιστημονικό και κοινωνικό φορέα.
Για την επιστημονική εποπτεία και
υποστήριξη του προγράμματος οι Γιατροί του Κόσμου συνεργάζονται με το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας».
Στους ασθενείς που θα προσέρχονται στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο Περάματος θα παρέχεται:
- Βασική Ιατρική κλινική εξέταση
από Γενικό Ιατρό
- Βασική νοσηλευτική φροντίδα
(ενέσεις, περιποίηση απλών τραυμάτων και κακώσεων)
- Ειδική μέριμνα για παιδιατρικά
περιστατικά και διενέργεια εμβολιασμών από εξειδικευμένο παιδίατρο
- Ειδική μέριμνα για δερματολογικά
περιστατικά
- Ειδική μέριμνα για χειρουργικά ή/
και ορθοπεδικά περιστατικά
- Συνάντηση με ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό
- Δυνατότητα παραπομπής για παρακλινικές εξετάσεις ή για περαιτέρω νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο.
- Στοιχειώδης Οδοντιατρική περίθαλψη και Οφθαλμολογική εξέταση, σε συνεργασία με τις κινητές
Μονάδες των Γιατρών του Κόσμου.
Σε δεύτερη φάση θα λειτουργήσουν μόνιμα οδοντιατρείο, οφθαλμολογικό και γυναικολογικό ιατρείο. Στους απώτερους στόχους
του προγράμματος εντάσσεται η δημιουργία ιατρείου τραύματος, καθώς και η λειτουργία κινητής ιατρικής Μονάδας για τις πιο μακρινές
περιοχές της Νοτιοδυτικής Αττικής
(Σκαραμαγκάς, Θριάσιο κλπ).
n
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Λίλιαν Γλαρού
Νίκη Κλεισούρα
Συντακτική ομάδα

οι οποίοι σπεύδουν να προσφέρουν
ό, τι μπορούν. Παραμένουν στο πλευρό των μεταναστών για 8 με 10 ημέρες
κατά κανόνα και ανάλογα με την περίσταση, έως ότου να τακτοποιηθούν
τα πράγματα και να μπει η διαδικασία
σε μία σειρά.
Σύμφωνα με την έως το 2004 ισχύουσα νομοθεσία, οι πρόσφυγες που
εισέρχονταν στην Ελλάδα έπρεπε
να παραμείνουν στην περιοχή εισόδου τους για 28 ημέρες σε διάφορες
εγκαταστάσεις, στις οποίες μπορούσαν να φιλοξενηθούν από τον αρμόδιο δήμο. Στην κατάσταση αυτή
αποκαλούνταν “επιτηρούμενοι” και
όχι “κρατούμενοι” από τις Αρχές.
Από το 2004, με σχετική απόφαση
της Ε.Ε., το διάστημα αυτό της παραμονής υπό επιτήρηση αυξήθηκε
στις 90 ημέρες(3 μήνες) με την ελπίδα να μειωθεί ο αριθμός των παράνομων εισόδων. Με το πέρας των
90 ημερών παραχωρούνταν στον
πληθυσμό αυτό η “ροζ κάρτα” -μια
προσωρινή άδεια παραμονής. Από
το 2007, όμως, η νομοθεσία αλλάζει ξανά και δεν απαγγέλλεται πλέον από τον εισαγγελέα σε αυτούς
τους ανθρώπους καταγγελία για παράνομη είσοδο. «Αυτό, ουσιαστικά,

σημαίνει πως βάσει Συντάγματος,
η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί
να πραγματοποιήσει κράτηση πάνω
από 48 ώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, τους φτιάχνουν χαρτιά,
σύμφωνα με τα οποία τους επιτρέπεται η παραμονή για 30 ημέρες.
Έπειτα από αυτό το διάστημα θα
πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα.
Το παράλογο, όμως, είναι πως μια
υποσημείωση της άδειας, τους απα-

γορεύει την είσοδο και παραμονή
στους νομούς Θεσπρωτίας και Αχαϊας. Δηλαδή, δεν έχουν πρόσβαση
στα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και
της Πάτρας. Επομένως, πως μπορούν να φύγουν από τη χώρα;», σημειώνει ο κ. Ολυμπίτης.
Μία από τις ιστορίες, που μας περιέγραψε ο κ. Φίλιππος από τα
όσα έχει βιώσει αυτά τα χρόνια εί-
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κ. Φίλιππος Ολυμπίτης ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της οργάνωσης των Γιατρών του
Κόσμου Ελλάδας τα τελευταία 11 χρόνια. Η εθελοντική του
εργασία καλύπτει δύο τομείς δράσης
των ΓτΚ: εκείνον των ναρκωτικών,
καθώς επίσης και το τεράστιο κεφάλαιο της λαθρομετανάστευσης. Μαζί με μία ομάδα της οργάνωσης ανέλαβαν να φροντίζουν τους πολιτικούς
πρόσφυγες κατά την είσοδό τους στη
χώρα μας. Όπως πολύ σωστά σημειώνει ο ίδιος «Το μεγάλο έγκλημα του
λαθρομετανάστη είναι ότι μπήκε στη
χώρα μας χωρίς διαβατήριο». Συναντήσαμε τον κ. Ολυμπίτη, ζητώντας
του να μας μιλήσει για το έργο αυτό
των ΓτΚ, στο οποίο επί τόσα χρόνια
συμμετέχει. Μας εξηγεί, πως η δουλειά του αφορά την προσπάθεια να
υπάρξουν καλύτερες συνθήκες υποδοχής των μεταναστών, όταν εισέρχονται στην Ελλάδα. «Το ζητούμενό
μας είναι να κάνουμε μια παρέμβαση. Δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα
να πιέσουμε. Έχουμε, όμως, τη δυνατότητα να καταγγείλουμε κι αυτό το
γνωρίζουν οι Αρχές». Με την άφιξη,
λοιπόν, μιας “καραβιάς” λαθρομεταναστών στα λιμάνια της Χίου, της Σάμου, της Μυτιλήνης, της Πάτμου, της
Λέρου, της Κω, της Ρόδου και της Σύμης (νησιά, τα οποία αποτελούν τις
πύλες εισόδου των προσφύγων), τα
αρμόδια Λιμεναρχεία καλούν τον κ.
Ολυμπίτη και την ομάδα των ΓτΚ, οι
οποίοι πρέπει να βρεθούν στον εκάστοτε τόπο την ίδια ημέρα. Η προσφορά τους εκεί περιλαμβάνει την
παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, ρούχων, φαγητού, φαρμάκων με τη βοήθεια πάντα και των εντόπιων πολιτών,
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Ένα μικρό οδοιπορικό
Ο

/Φίλιππος Ολυμπίτης

Οι εμπειρίες του κ. Φίλιππου είναι
πάρα πολλές για να χωρέσουν εδώ.
Αφήνουμε, λοιπόν, τον ίδιο να μας
μιλήσει για ένα δικό του “Μικρό
Οδοιπορικό”…
«Βρισκόμαστε στο νησί της Λέρου,
το νησί της Αρτέμιδος. Ένα διαμάντι πεταγμένο στο όμορφα νερά του
Αιγαίου. Για την αλήθεια, πρέπει να
πούμε ότι στο νησί αυτό µε την παρεξηγημένη πορεία του, κατοικούν
Άνθρωποι µε πολύ μεγάλη καρδιά.
Άνθρωποι, που ξέρουν τι θα πει φιλοξενία, τι θα πει προσφορά στον
πάσχοντα συνάνθρωπο µας, όταν
και όπου χρειαστεί.
Οι κάτοικοι της Λέρου έχουν νιώσει
στο πετσί τους την προσφυγιά, Αίγυπτος, Αμερική, Αυστραλία, είναι
κυρίως τα μέρη που πήγαν για ένα
καλύτερο αύριο. Βέβαια στον 21ο
αιώνα η λαθρομετανάστευση δεν
έχει χειροπέδες και µαστιγώματα,
αλλά και σήμερα οι διακινητές λέγονται δουλέμποροι. Μεταπολεμικά, το νησί έγινε σημείο αναφοράς
µε τις λεγόμενες “βασιλικές τεχνικές
σχολές της Φρειδερίκης”. Μετά έγινε ψυχιατρικό κέντρο µε 3.000 ψυχικά ασθενείς, λίγο αργότερα τόπος
εξορίας πολιτικών αντιπάλων της
χούντας, ενώ πρόσφατα ένα από τα
κυριότερα σημεία άφιξης λαθρομεταναστών. Δεν είναι ό, τι καλύτερο
μπορεί να συμβεί σε έναν τόπο.
Όμως, οι ομορφιές αυτού του ακριτικού νησιού είναι τόσες, που ξεπεράσθηκαν όλα αυτά και σήμερα είναι θέρετρο γι’ αυτούς που θέλουν
να χαρούν τα καταγάλανα νερά και
www.mdmgreece.gr

τις όμορφες ακρογιαλιές του, αλλά
και την φιλοξενία των κατοίκων που
δίνεται απλόχερα στους επισκέπτες.
Οι πρόσφυγες που έρχονται στο νησί κρατούμενοι των Αστυνομικών
Αρχών μένουν 5-7 ημέρες και μετά
φεύγουν ελεύθεροι για Αθήνα. Τις
ημέρες αυτές οι κάτοικοι τους φροντίζουν δίνοντάς τους ό,τι έχουν ανάγκη, καθώς και ηθική υποστήριξη.
Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις
περιπτώσεις, κάποια μικρή ομάδα
μπαίνει μπροστά και συντονίζει το
όλο έργο της φιλοξενίας. Οι µεγάλοι
και δυνατοί του κόσμου αδιαφορούν
για την ανυπαρξία τροφής και ελευθερίας των κατοίκων του λεγόμενου
“τρίτου κόσμου” και το µόνο ενδιαφέρον τους είναι η αρπαγή του πλούτου αυτών των χωρών. Θα σταθούμε,
λοιπόν, σε κάποια γεγονότα που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα -χαρούμενα αλλά και τραγικά. Θυμάμαι τη μητέρα µε το αγοράκι της στην
αγκαλιά, στην αυλή του Λιμεναρχείου, όταν έφθασαν ένα πρωί από το
Φαρµακονήσι τουρτουρίζοντας από
το κρύο και αφού είχαν κολυμπήσει
περίπου µία ώρα, αφότου ο διακινητής τους ανάγκασε µε το πιστόλι στον
κρόταφο να βουτήξουν στα παγωμένα νερά για να φύγει ολοταχώς πίσω,
ώστε να µην τον συλλάβει η ελληνική
καταδίωξη του Λιμενικού Σώματος.
Τώρα, εκείνη μόνη στην Αθήνα, ξένη, χωρίς γλώσσα επικοινωνίας ψάχνει για µια δουλίτσα. «Θέλω να
μείνω στην Ελλάδα, δεν έχω πια άλλες δυνάμεις για µια νέα μετακίνηση» είναι η καθημερινή της σκέψη.

νιστάν. Για να εξωτερικεύσει τη χαρά
του κατάφερε να μετατρέψει ένα καζανάκι της τουαλέτας σε µια υπέροχη
ηχητικά κιθάρα, και όλη μέρα έπαιζε
και τραγουδούσε τραγούδια της πατρίδας του. Όταν έφυγε από τη Λέρο µου χάρισε αυτήν την κιθάρα και
την έχω σαν µια πολύτιμη ανάμνηση
κρεμασμένη στον τοίχο του σπιτιού
µου. Όλοι αυτοί που πέρασαν από τη
Λέρο, θα παλέψουν εκεί στην Αθήνα για ένα κομμάτι ψωμί, δοξάζοντας
το Χριστό, το Μωάµεθ, το Βούδα ή
όποιον άλλο Θεό πιστεύουν.

ο κυβερνήτης της καταδίωξης, δεν είχε
τόσο μεγάλη καρδιά. Ο Μωχάµετ µου
είπε: «Διάλεξα να έρθω µε τη βάρκα
για να µην περάσω το ποτάμι. Δύο
συγχωριανοί µου έπεσαν σε ναρκοπέδιο και ο ένας έχασε τα πόδια του,
ενώ ο άλλος κομματιάστηκε από τις
νάρκες κατά προσωπικού». Ο κάθε
μετανάστης έχει τη δική του ιστορία.

Είναι τυχεροί γιατί δεν είχαν την κακή μοίρα του Χασάν, που παλικάρι
μόλις 16 χρόνων άφησε την τελευταία του πνοή στα νερά του Αιγαίου ανοικτά της Λέρου. «Πως έγινε;»
ρώτησα τον συνταξιδιώτη του, Σεσίλ.
«Δεν είχε ακόμα ξημερώσει όταν µας
πέταξαν στη θάλασσα. Μαύρο σκοτάδι, χωρίς φεγγάρι και χωρίς σωσίβια οι περισσότεροι. Οι τυχεροί μετά
από µια ώρα βγήκαμε στο Φαρµακονήσι. Ο Χασάν δεν ήταν από αυτούς». Τουλάχιστον δε χάθηκε στα
µαύρα νερά του Αιγαίου. Τον έθαψε στη Ρόδο ο αδελφός του, που ήρθε από την Αγγλία. Στην ίδια ομάδα
µια άτυχη μάνα δεν αγκάλιασε νεκρό
το αγοράκι της, 2 μόλις χρόνων, ούτε
τον άνδρα της και το ανιψάκι της, 15
χρόνων, που πνίγηκαν και χάθηκαν,
αν και η ίδια επέζησε.

Αφιέρωσε µια ώρα από τη ζωή σου
για να διαπιστώσεις το είδος του πολιτισμού που κτίζουν και µας πασάρουν
τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δε
θα ξεχάσω το χαμόγελο της νεαρής μάνας στη γωνιά της αυλής του Λιμεναρχείου και το τρέξιμο χαράς από δύο
ξυπόλυτα μικρούλια, που µε υποδέχτηκαν μόλις μπήκα µε παιχνίδια και
κούκλες στα χέρια µου. Πώς να ξεχάσω
το δακρυσμένο “ευχαριστώ” του πονεμένου αδελφού του πνιγμένου παιδιού; Η ζωή µας δεν είναι µόνο υλικές ανταλλαγές και χαρές. Για να είναι
δυναμική και πολιτισμένη πρέπει και
θέλει επίγνωση και δράση µε μοναδικό
γνώμονα την Ανθρωπιά. Έχουμε και
εμείς τις ευθύνες µας, μικρές και μεγάλες. Και όπως είπε ο Martin Luther
King «Εκείνο, για το οποίο θα μετανιώσει η δική µας γενιά... δεν θα είναι
τόσο η σκληρότητα και οι αδικίες των
κακών ανθρώπων... όσο η απαράδεκτη σιωπή των καλών».
n

Ίσως να είχαμε μεγαλύτερες απώλειες, αν δεν ήταν άψογη η συμπεριφορά του προσωπικού του Λιμεναρχείου Λέρου και αν ο καπετάν-Νικόλας,

Το κείμενο «Ένα Μικρό Οδοιπορικό» μας παραχωρήθηκε από τον κ. Φίλιππο Ολυμπίτη
και αποτελεί το χρονικό της αποστολής του
στη Λέρο την 24η Μαϊου του 2008.

Ο Οµάρ, 16 χρόνων, µου είπε ότι
όνειρό του είναι µια ζωή χωρίς ένα
όπλο στο χέρι, χωρίς το φόβο του
θανάτου, και µια δουλειά που να
μπορεί να μένει κάπου ανθρώπινα
και να τρώει κάτι απλό. Η Αϊσά, 17
χρονών, μετά από σεξουαλική κακοποίηση στην πατρίδα της τη Σοµαλία, ήταν τυχερή γιατί κατάφερε να
φθάσει στα παράλια της Τουρκίας και να βρεθεί στη Λέρο. Όμως,
ποιος ξέρει τι την περιμένει στη μεγάλη πόλη που ονειρεύεται να πάει;
Εμείς ξέρουμε τους κινδύνους που
θα αντιμετωπίσει. Στο σπίτι µου
κρέμεται µια αφίσα που γράφει...
“Στο εμπόριο ανθρώπων ένοχοι είναι οι πελάτες”.
Η περίπτωση του Σουλεϊµάν είναι
διαφορετική. Τα µάτια του λάμπουν
από τη χαρά της Ελευθερίας. Ένα
κομμάτι ψωμί αρκεί, γιατί γλίτωσε τη
φυλακή και τον εξευτελισμό της υποταγής από το παράλογο καθεστώς
των Ταλιµπάν στα βουνά του Αφγα-
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ναι και εκείνη που του έχει μείνει
χαραγμένη πιο έντονα από πολλές
στο μυαλό: «Βρισκόμαστε, λοιπόν,
στην Κω. Πρέπει να μιλάμε για το
2003. Ήταν 92 άτομα, τα οποία τα
είχαν έξω από το Λιμεναρχείο μέσα στο “λιοπύρι”. Έρχεται ένα κοριτσάκι περίπου 7-8 χρόνων και μου
δίνει ένα χαρτάκι…» Ο κ. Ολυμπίτης παίρνει λίγο χρόνο και μας φτιάχνει ένα μικρό σκίτσο. Μας το δείχνει και συνεχίζει: «…το θυμάμαι,
γιατί το έχω κρατήσει το χαρτάκι!
Λοιπόν, μου το έδωσε και έκλαιγε.
Είναι μία χτένα, μία οδοντόβουρτσα, μία οδοντόκρεμα, ένα παντελόνι και μία βάρκα. Στην αρχή δεν
καταλάβαινα, αλλά κάποια στιγμή
πήρε στροφή το μυαλό μου και είδα τί ήθελε να πει το παιδί. Έχασε
τα πράγματά του, όταν οι δουλέμποροι τους πέταξαν στη θάλασσα. Πήρα, έτσι, τη μικρή και άλλα παιδάκια, που ήταν εκεί και τους ψώνισα
του κόσμου τα πράγματα, έτσι για να
την κάνω λίγο να χαμογελάσει!».
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