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Οι Γιατροί του Κόσμου σε Αθήνα και Επαρχία
Θεσσαλονίκη
Στις 16 Δεκεμβρίου του 2009 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τους
Γιατρούς του Κόσμου Θεσσαλονίκης
στη θεραπευτική κοινότητα «Ιθάκη», στα πλαίσια του προγράμματος
«Υποστήριξη Εξαρτημένων Νέων».
Δύο γενικοί ιατροί, με τη βοήθεια
δύο εθελοντών διοικητικών, εξέτασαν και εμβολίασαν κατά του τετάνου 19 νέες και νέους.
Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, οι Γιατροί του Κόσμου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν σε εκδηλώσεις
στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, στο
Φίλυρο Θεσσαλονίκης, στο κολέγιο
«Ανατόλια» και με το περίπτερο της
οργάνωσης στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου εθελοντές της οργάνωσης ενημέρωναν τους πολίτες, των
οποίων η συμμετοχή ήταν αξιοσημείωτη, για τη δράση και το έργο των
Γιατρών του Κόσμου και πωλούσαν
τα είδη της οργάνωσης.
Από τις 18 έως και τις 22 Ιανουαρίου η κινητή μονάδα του προγράμματος «Λητώ» επισκέφθηκε την πόλη
της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα διαπολιτισμικά δημοτικά σχολεία του Ελευθέριου Κορδελιού, της Ξηροκρήνης
και του Δενδροποτάμου, στον ξενώνα ασυνόδευτων ανηλίκων της «Άρσις» και στο ίδρυμα «Αγίου Νεκταρίου» Δενδροποτάμου. Εθελοντές
μας παιδίατροι, οδοντίατροι και διοικητικοί εξέτασαν 640 παιδιά.
Στις 25 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 53ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, όπου εθελόντρια οδοντίατρός μας ενημέρωσε τα
παιδιά για την πρόληψη και τη στοματική υγιεινή.
Στις 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας στα
γραφεία της οργάνωσης, παρουσία
του προέδρου κου. Κανάκη, της διευθύντριας κας. Θάνου και της τέως προέδρου κας. Παρθενοπούλου,
καθώς και πολλών μελών και εθελοντών μας. Ενημερώθηκαν τα μέλη
για τα νέα προγράμματα και τη δράση της οργάνωσης, καθώς και για
την αποστολή στην Αϊτή.
Στις 28 Ιανουαρίου οι Γιατροί του
Κόσμου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν το 1ο Δημοτικό σχολείο
Περαίας, όπου εθελόντρια ιατρός

ενημέρωσε τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς για την οργάνωση
και τον εθελοντισμό.
Στις 18 Φεβρουαρίου ο σύλλογος
φοιτητών του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου «Ανατόλια» Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε πάρτι στο καφέ μπαρ «Dogs» και τα έσοδα που
συγκεντρώθηκαν δόθηκαν για τους
σεισμόπληκτους της Αϊτής.
Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου ύστερα από πρωτοβουλία φίλων της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε bazaar
ρούχων και αξεσουάρ στο καφέ
μπαρ «Θερμαϊκός» και τα έσοδα
που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν για
τους σκοπούς της οργάνωσης.
Στις 11 Μαρτίου σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας
Θεσσαλονίκης, το γραφείο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε έναν οικισμό
Ρομά στα Μετέωρα του Δήμου Πολίχνης, παρουσία και του δημάρχου
της περιοχής. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από ενημέρωση της Δ/νσης Υγείας για εμφάνιση
κρουσμάτων κοκίτη. Εξετάστηκαν
16 παιδιά, ηλικίας από 6 μηνών έως
και 15 ετών και πραγματοποιήθηκαν 28 εμβολιασμοί. Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο της περιοχής
και κάποια από αυτά ήταν εμβολιασμένα ελλιπώς. Οι οικογένειες αυτές έχουν εγκατασταθεί στην συγκεκριμένη περιοχή από το 1980 και η
καταγωγή τους είναι από την Ορεστιάδα. Ο χώρος που πραγματοποιήθηκαν οι εμβολιασμοί παραχωρήθηκε από τη διοίκηση του αθλητικού
συλλόγου «Μ. Αλέξανδρος».
Από τις 15 Μαρτίου έως και τη Μ.
Εβδομάδα, όπως κάθε χρόνο, εθελοντές της οργάνωσης επάνδρωσαν
το περίπτερο των Γιατρών του Κόσμου στην πλατεία Αριστοτέλους και
διέθεσαν τις λαμπάδες και τα υπόλοιπα είδη της οργάνωσης, καθώς
και ενημερωτικό υλικό στους επισκέπτες.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, άνω των 900 ασθενών δέχτηκαν τις υπηρεσίες του πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης. Για το έτος 2009
τα περιστατικά έφτασαν τα 3400,
πραγματοποιήθηκαν 975 εμβολιασμοί και δόθηκαν 300 πιστοποιητικά υγείας για το μάθημα της γυμναστικής σε μαθητές σχολείων.
n

Αθήνα
Μία από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες των Γιατρών του Κόσμου για τη
φετινή χρονιά υπήρξε η λειτουργία
ενός νέου Πολυϊατρείου. Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα,
τελέστηκαν τα εγκαίνια ενός ακόμη
Πολυϊατρείου στο Πέραμα (Αριστείδου 5 & Ξενοφώντος).
Επιπλέον,
η
κινητή
παιδοοδοντιατρική μονάδα του προγράμματος «Λητώ», επισκέφθηκε κατά τη
διάρκεια του τριμήνου ΙανουάριοςΦεβρουάριος-Μάρτιος επτά προορισμούς στο νομό Αττικής και άλλους
επτά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στις 11 και 12 Ιανουαρίου
η μονάδα βρέθηκε στο 7ο Δημοτικό
Σχολείο Ασπροπύργου. Από τις 18
έως τις 23 Ιανουαρίου επισκέφθηκε
την πόλη της Θεσσαλονίκης. Την 27η
Ιανουαρίου βρέθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας, στις 28 και 29
Ιανουαρίου στο Κέντρο Συμπαράστασης στο νομό Αττικής, στις 6 και 7
Φεβρουαρίου στον Καταυλισμό Καποτά, στις 9 Φεβρουαρίου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου και
στις 11 Φεβρουαρίου στον καταυλισμό τσιγγάνων στα Σπάτα. Η κινητή μονάδα βρέθηκε και στο Βόλο

Καβάλα
Στη διάρκεια του μήνα Ιανουαρίου οι
Γιατροί του Κόσμου Καβάλας προχώρησαν στην παράθεση αρκετών
συνεντεύξεων στα τοπικά κανάλια
του νομού με στόχο την ενημέρωση
του κοινού για την αποστολή βοήθειας στην Αϊτή και για τις δραστηριότητες των Γιατρών του Κόσμου.
Στις 24 Ιανουαρίου το γραφείο
των Γιατρών του Κόσμου Καβάλας
πραγματοποίησε την κοπή πίτας σε
τοπική καφετέρια παρουσία των μελών της οργάνωσης, κατά την οποία
παραχωρήθηκε ενημέρωση για τις
δραστηριότητες του γραφείου, ενώ
παράλληλα πραγματοποιήθηκε και
έκκληση για βοήθεια στην Αϊτή.
Στις 4 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία και ενημέρωση στη
σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ από τη
διατροφολόγο – διαιτολόγο Κολτσακίδου Μαρία με θέμα τη μεσογειακή διατροφή και τις διατροφικές διαταραχές.

από τις 15 έως τις 19 Φεβρουαρίου και
στην Πάτρα από τις 22 έως τις 26 Φεβρουαρίου. Ταξίδεψε, επίσης από τις
28 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου
στη Φολέγανδρο. Στις 8 και 9 Μαρτίου
επισκέφθηκε το Δήμο Ελάτειας, από
τις 10 έως τις 12 Μαρτίου το Ολυμπιακό Χωριό Αττικής, ενώ στις 18 και 19
Μαρτίου βρέθηκε και πάλι εκτός Αττικής στον καταυλισμό Ρομά στην Πελασγία Λαμίας και στις 22 και 23 Μαρτίου στην πόλη του Μεσολογγίου.
Στη Φολέγανδρο πραγματοποιήθηκε και αποστολή της κινητής μονάδας του προγράμματος «Ίρις» των
Γιατρών του Κόσμου για την παροχή οφθαλμολογικής φροντίδας, αλλά και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων.
Συνολικά το νησί επισκέφτηκαν επτά
ιατροί: 3 οδοντίατροι,1 παιδίατρος,1
ορθοπεδικός,1 οφθαλμίατρος και 1
παθολόγος – πνευμονολόγος.
Στις 7 Απριλίου πραγματοποιήθηκε
αποκριάτικο πάρτι στον Ξενώνα των
Γιατρών του Κόσμου με την υποστήριξη της X.E.N. Ελλάδας.
Στις 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε παράσταση κουκλοθέατρου με
τίτλο «Το παραμύθι της σοφίτας»
για τα παιδιά του Ξενώνα των Γιατρών του Κόσμου.
n

Στις 3 Μαρτίου έλαβε χώρα η μηνιαία συγκέντρωση των μελών των
Γιατρών του Κόσμου Καβάλας και
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για
τις δραστηριότητες της οργάνωσης
και του τοπικού προγράμματος.
Στις 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του γυναικολόγου Θάνου Μπαρμπαγιάννη στον ΟΑΕΔ,
κατά την οποία προχώρησε σε ενημέρωση για τις μολυσματικές ασθένειες.
Στις 20 και 21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε αποστολή στο δήμο Παρανεστίου με την κινητή μονάδα του
προγράμματος «Ίρις» για εξέταση
του τοπικού πληθυσμού, συνοδεία
ενός γυναικολόγου, ενός ορθοπεδικού και ενός καρδιολόγου.
Στις 22 Μαρτίου το γραφείο των
Γιατρών του Κόσμου Καβάλας προχώρησε σε αποστολή στο δήμο Πιερέων με την κινητή μονάδα του προγράμματος «Ίρις» για εξέταση του
τοπικού πληθυσμού.
n
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Χανιά

Επισημάνσεις σε εκδήλωση χθες στα Χανιά

Το μήνα Ιανουάριο οι Γιατροί του
Κόσμου Χανίων πραγματοποίησαν
τη 2η αποστολή του γραφείου στην
Ουγκάντα, με αρχηγό της αποστολής
την κα. Ελευθερία Μουλουδάκη.

Παράθεση άρθρου από την εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»

Στις 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας του γραφείου Χανίων στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων,
παρουσία των μελών της οργάνωσης.
Στις 15 Μαρτίου έλαβε χώρα έκθεση μικρών έργων εικαστικών καλλιτεχνών με θέμα “Μεγάλο βήμα...για
την Αϊτή”. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στη Βίλα Κούνδουρου, στα
Χανιά. Ο κ. Μηνάς Βουλγαρίδης του
γραφείου Χανίων τόνισε πως: «Η έκθεση αυτή είναι ένα μεγάλο στήριγμα
για την οργάνωσή μας. Θέλουμε να
ευχαριστήσουμε το Δήμο Χανίων και
το Εικαστικό Εργαστήρι. Ιδιαίτερα
τον κ. Γιάννη Μαρκαντωνάκη, ο οποίος αφιέρωσε πολύ χρόνο για να στηθεί η έκθεση αυτή».
n

Χωρίς την οικονομική στήριξη της
Ελληνικής Πολιτείας οι Γιατροί του
Κόσμου Ελλάδας διοργάνωσαν
αποστολή για την παροχή ιατρικής
ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αϊτή. Την πικρία του για το γεγονός
αυτό εξέφρασε το μέλος των Γιατρών του Κόσμου, Μηνάς Βουλγαρίδης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της εκδήλωσης
για την κοπή της πίτας της Οργάνωσης στα Χανιά, που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής
Τράπεζας. Ο κ. Βουλγαρίδης έκανε
ένα σύντομο απολογισμό του έργου
των Γιατρών του Κόσμου την περασμένη χρονιά, με ιδιαίτερες αναφορές στις αποστολές που πραγματοποιήθηκαν στην Ουγκάντα και στην
Αϊτή. «Γυρίσαμε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της αποστολής των Γιατρών του Κόσμου
στην Αϊτή. Ικανοποιημένοι γιατί καταφέραμε να στήσουμε ένα Νοσοκομείο από το μηδέν, που λειτουργεί,

και αυτή τη στιγμή και δέχεται καθημερινά 200 με 300 ασθενείς, στην
περιοχή Σονάπι του Πορτ Ο Πρενς
και που έχει και 36 κρεβάτια με μόνιμα νοσηλευόμενους. Κρεβάτια σε
σκηνές, βέβαια. Πετύχαμε κάτι που
ήταν μέσα στα σχέδιά μας», τόνισε ο
κ. Βουλγαρίδης. Παράλληλα, όμως,
επισήμανε ότι «όλη αυτή η προσπάθεια έγινε μόνο από την Οργάνωσή
μας, τους Γιατρούς του Κόσμου. Λυπάμαι που δεν είχαμε και δεν έχουμε μέχρι τώρα τη στήριξη που θα
έπρεπε να έχουμε από την Πολιτεία,
από κάποιο μεγάλο ιδιώτη χορηγό»,
υπογράμμισε. Ο κ. Βουλγαρίδης σημείωσε, ακόμη, ότι «η αποστολή των
Γιατρών του Κόσμου στην Αϊτή είναι η μόνη ελληνική παρουσία στον
δοκιμαζόμενο λαό της Αϊτής. Χρειαζόμαστε στήριξη οικονομική από
την Πολιτεία και από το Υπουργείο
Εξωτερικών και από όλους αυτούς
που έχουν συγκινηθεί». Αναφερόμενος στη γέφυρα ανθρωπιάς Χανιά
- Καμπάλα, ο κ. Βουλγαρίδης έκανε

λόγο για «μια συνεχόμενη προσπάθεια να βοηθήσουμε τον πολλαπλώς
δοκιμαζόμενο λαό της Ουγκάντας».
Σε ό,τι αφορά το έργο της Οργάνωσης στην Κρήτη, ο κ. Βουλγαρίδης
επισήμανε ότι «το Ανοιχτό Πολυϊατρείο λειτουργεί στα Χανιά από το
τέλος του 2008 και έχει παρουσιάσει
μια σημαντική πρόοδο. Το 2009 είχαμε 1.002 επισκέψεις. Μιλάμε για
ένα πολυϊατρείο που δέχεται τους
ανασφάλιστους, τους άπορους, τους
μετανάστες, τους Ρομά, όλους αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είμαστε σε
θέση, χάρη στη βοήθεια των συμπολιτών μας και των γιατρών, να τους
παρέχουμε δωρεάν ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. Παράλληλα,
αναπτύξαμε τις δραστηριότητές μας
με επισκέψεις και εμβολιασμούς σε
καταυλισμούς των Ρομά, σε Χανιά,
Ρέθυμνο και Ηράκλειο και, επίσης,
κάναμε και επισκέψεις στα σχολεία
της Κουντούρας».
n

Το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων
βοηθάει την Αϊτή
> Γράφει η Ρούλα Κονσολάκη,
καθηγήτρια Αγγλικών στο 4ο ΓΕ.Λ. Χανίων

Την Πέμπτη 25/2/2010, αντιπροσωπεία μαθητών από το
4ο Γενικό Λύκειο Χανίων επισκέφθηκε το Ανοιχτό Πολυϊατρείο της Μ.Κ.Ο. «Γιατροί του
Κόσμου» για να επιδώσουν ένα
συμβολικό χρηματικό ποσό, ως
ελάχιστη συμπαράσταση στο
δοκιμαζόμενο λαό της Αϊτής.
Οι μαθητές, με δική τους πρωτοβουλία, συγκέντρωσαν τα χρήματα
για την Αϊτή, αλλά επέλεξαν να τα
επιδώσουν ειδικά στους «Γιατρούς
του Κόσμου», όταν έμαθαν ότι εκείνοι οργάνωσαν την πρώτη αποστολή
Ελλήνων γιατρών στο σεισμόπληκτο
νησί, η οποία και παραμένει η μοναδική ελληνική παρουσία αρωγής
www.mdmgreece.gr

εκεί, έως αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, το γραφείο Χανίων είχε σημαντική συμμετοχή σ’ αυτήν την αποστολή, κατά την οποία στήθηκε ένα
υποτυπώδες, υπαίθριο νοσοκομείο,
το οποίο λειτουργεί ήδη τρεις μήνες
και εξυπηρετεί γύρω στα 300 άτομα
την ημέρα. Οι μαθητές, λοιπόν, θεώρησαν απολύτως λογικό και χρήσιμο να στηρίξουν οικονομικά αυτήν
την προσπάθεια που λαμβάνει χώρα
χάρη σε ανθρώπους που ζουν και
εργάζονται στα Χανιά.

ληλεγγύης προς το συνάνθρωπο. Γι’
αυτούς τους εφήβους, η γνωριμία με
τους εθελοντές γιατρούς και διοικητικούς του γραφείου των «Γιατρών του
Κόσμου», τους αποκάλυψε μια άλλη
όψη της κοινωνίας που ζουν, εντελώς διαφορετική από την εικόνα που
λαμβάνουν καθημερινά. Αντιλήφθησαν, ότι μέσα στην απρόσωπη, αδιάφορη και σκληρή πραγματικότητα,
καταφέρνει να επιβιώνει η συμπόνια
και η ανθρωπιά, που δεν περιμένει
τίποτα ως αντάλλαγμα.

Πέρα από την οικονομική αυτή ενίσχυση προς τους «Γιατρούς του Κόσμου», η επίσκεψη των μαθητών στο
Ανοιχτό Πολυϊατρείο είχε ένα ακόμα
ανεκτίμητο όφελος για τα ίδια τα παιδιά. Σε μια εποχή, που τα πάντα γίνονται για το κέρδος κι αυτή είναι η
πάγια αντίληψη που η κοινωνία περνάει στους νέους, η εθελοντική προσφορά είναι υπέρτατο μάθημα αλ-

Οι εθελοντές των «Γιατρών του Κόσμου» που εκείνο το βράδυ ήταν συγκεντρωμένοι στο γραφείο της οδού
Μπονιαλή 11, εκμυστηρεύτηκαν στα
παιδιά ότι αυτή η προσφορά τους
σε όσους την έχουν ανάγκη, τελικά
λειτουργεί ανταποδοτικά. Τους τροφοδοτεί με ενέργεια και κουράγιο
για να συνεχίσουν να συμπαραστέκονται με τον τρόπο που μπορούν.

Είτε εντός της χώρας με ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας (μετανάστες,
Ρομά, κτλ), είτε και εκτός αυτής με
αποστολές, όπου η ανάγκη το καλεί,
όπως τώρα στην Αϊτή και στην Ουγκάντα και παλιότερα στην Ινδονησία, το Λίβανο, τη Λωρίδα της Γάζας και αλλού.
Για τους μαθητές του 4ου Λυκείου Χανίων, μια απλή χειρονομία
αποδείχτηκε ένα σπουδαίο μάθημα, που κανένα σχολικό εγχειρίδιο
δεν θα τους διδάξει. Με τη βοήθεια
των «Γιατρών του Κόσμου», η ευαισθησία αυτών των παιδιών έγινε ευαισθητοποίηση και η επαφή
με ανθρώπους της προσφοράς στον
συνάνθρωπο, τους άνοιξε ένα παράθυρο σε μια όψη του κόσμου που
μπορεί να τους φάνταζε ρομαντική
ή ουτοπική, αλλά που τελικά υπάρχει και είναι απολύτως απτή.
n
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Γιατί νιώθω υπερήφανη
φορώντας το γιλέκο των ΓτΚ
Ένα χρόνο πριν, με ρώτησαν τι θα έκανα εάν ξεκινούσα τη σταδιοδρομία μου σήμερα, εάν θα συμμετείχα ξανά στην εθελοντική προσφορά και τι έχω αποκομίσει περισσότερο αυτά τα χρόνια στους Γιατρούς του Κόσμου.
Η απάντηση όπως και τότε είναι η ίδια, ίσως απλά με τα
χρόνια να αποκτά περισσότερη δύναμη και να ισχυροποιείται στην καρδιά μου όπως ακριβώς και οι Γιατροί
του Κόσμου στις καρδιές όλων μας. Η απάντηση μου είναι πως δε θα ήθελα να αλλάξω με τίποτα αυτό που κάνω σήμερα. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα αντίκριζα
μια ζωή γεμάτη, γεμάτη από συγκινήσεις και στιγμές που
δύσκολα μπορεί κάποιος να βιώσει αν δεν κοιτάξει κατάματα των ανθρώπινο πόνο.

Μόλις μέσα στον τελευταίο χρόνο οι Γιατροί του Κόσμου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δύο από τις
μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις
της σύγχρονης ιστορίας. Τον Ιανου-

Ευγενία Θάνου

Γενική Διευθύντρια
των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας

άριο του 2009 βρέθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας και απηύθυναν έκκληση έστω για προσωρινή κατάπαυση
του πυρός και άνοιγμα των συνόρων,
με σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Ένα χρόνο μετά, τον
Ιανουάριο του 2010, οι Γιατροί του
Κόσμου ταξίδευαν προς Άγιο Δομίνικο με τελικό προορισμό τη σεισμόπληκτη Αϊτή.
Οι Γιατροί του Κόσμου συνεχίζουν
με αμείωτη ένταση τη δράση τους και
στην Ελλάδα, που τα επίσημα στοιχεία είναι δυσοίωνα… Στο 20% του
πληθυσμού της χώρας ανέρχεται ο
αριθμός των πολιτών που απειλείται από τη φτώχεια, σύμφωνα με την
έρευνα εισοδήματος και συνθηκών
διαβίωσης 2008 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ). Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17
ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε
23% και είναι υψηλότερος κατά τρεις
ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Για άτομα δε, ηλικίας άνω
των 65 ετών υπολογίζεται σε 22%.
Και σε όλα αυτά τα ποσοστά θα πρέπει να προστεθούν και αχαρτογράφητες πληθυσμιακές ομάδες, όπως
οι μη καταγεγραμμένοι μετανάστες
που όχι μόνο το ποσοστό φτώχειας
που τους πλήττει δεν μπορεί να υπο-
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Οι Γιατροί του Κόσμου φέτος συμπληρώνουν είκοσι χρόνια δράσης.
Είκοσι χρόνια ζωής που μεταφράζονται σε επαφή με χιλιάδες φίλους, εθελοντές, μέλη, υποστηρικτές
και πολίτες που στάθηκαν δίπλα μας
και στήριξαν το έργο μας. Στο διάστημα αυτό, εθελοντές μας δραστηριοποιήθηκαν σε δεκάδες επείγουσες ιατρικές αποστολές σε χώρες του
αναπτυσσόμενου κόσμου και στην
Ελλάδα, μεταφράζοντας την αλληλεγγύη των ελλήνων πολιτών σε αποτελεσματική βοήθεια προς τους πληθυσμούς σε κίνδυνο.

λογιστεί αλλά ούτε και ο αριθμός των
ίδιων αυτών ατόμων που ζουν στη
χώρα μας.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δώδεκα ετών, με μια σειρά εθελοντών γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων
και παραϊατρικών επαγγελματιών τα
Ανοιχτά Πολυιατρεία των Γιατρών
του Κόσμου καθώς και τα προγράμματα των κινητών μονάδων έχουν
προσφέρει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε περισσότερα από
100.000 άτομα! Κοινό τους γνώρισμα η περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας:
Άποροι, ανασφάλιστοι, άστεγοι, Ρομά, πρόσφυγες και μετανάστες. Φέτος, είχαν τη χαρά να ανακοινώσουν
την ίδρυση ενός ακόμα Ανοιχτού Πολυιατρείου στο Πέραμα.

Στόχος των Γιατρών του Κόσμου
από την αρχή της ίδρυσης τους είναι
η άμεση και αποτελεσματική παροχή
ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε εκείνους που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Στόχος να γίνουμε η
φωνή όλων των ανθρώπων που μας
χρειάζονται και να συνεχίσουμε να
στεκόμαστε στο πλευρό αυτών που ο
κόσμος σιγά – σιγά ξεχνά.
Είκοσι χρόνια φέτος και δεν μπορώ
να σκεφτώ όλους τους ανθρώπους
που έχω γνωρίσει, όλους τους εθελοντές, τους ιατρούς, τους νοσηλευτές,
τους διοικητικούς αλλά και τόσους
άλλους που συμμετείχαν σε αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού και
με κάνουν υπερήφανη κάθε φορά
που φοράω τη μπλούζα ή το γιλέκο
των Γιατρών του Κόσμου.
Σας ευχαριστούμε όλους!

n
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Στις ΗΠΑ το κλειδί για τη λύση
του Παλαιστινιακού
Αυτό που προκαλεί την μεγαλύτερη εντύπωση είναι η διαδικασία εισόδου στη Λωρίδα
της Γάζας. Στο σημείο ελέγχου του Έρεζ μπαίνεις σε ένα χώρο που μοιάζει με σύγχρονο αεροδρόμιο.
Αφήνοντάς το κινείσαι μέσω ενός ελικοειδούς συνόλου
από πόρτες και τοίχους σαν ένας ταξιδιώτης του χρόνου
που μεταφέρεται στο παρελθόν, σε ένα χωματόδρομο.
Εδώ ήταν το βιομηχανικό κέντρο της Γάζας, πριν τον τελευταίο βομβαρδισμό. Τώρα, άνθρωποι με γαϊδούρια
και κάρα μεταφέρουν πέτρες από τα χαλάσματα. Κινούμενος από το Ισραήλ στη Γάζα μεταφέρεσαι από μια χώρα του 21ου αιώνα σε ένα παραμορφωμένο τοπίο. Η
ανοικοδόμηση είναι αδύνατη καθώς το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο των υλικών. Οι άνθρωποι
έχουν ελάχιστα στη διάθεσή τους πέρα από
τα ερείπια που τους περιβάλουν».

Λεωνίδας Βατικιώτης
Δημοσιογράφος,
Μέλος των Γιατρών του Κόσμου

δυνατό κάποιος να επιβάλει στο Ισραήλ τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου; Μπορούν, ειδικότερα, οι
Ηνωμένες Πολιτείες να το αναγκάσουν, σε τελική ανάλυση, να σεβαστεί τις διεθνείς αποφάσεις και να
επιτρέψει την δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους;
Η απάντηση δεν είναι για όλους
προφανής. Για παράδειγμα, το αμερικανικό περιοδικό Time στις 29
Μάρτη αναφερόμενο στην τελευταία
απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει
τους παράνομους εβραϊκούς εποικισμούς, χτίζοντας 1.600 επιπλέον κατοικίες τόνιζε πως «η Ουάσινγκτον
έχει ελάχιστη δύναμη να αναγκάσει
το Ισραήλ να παγώσει τους εποικισμούς». Είναι όμως έτσι;
Τους τελευταίους λίγους μήνες δύο
πολύ σημαντικά γεγονότα έχουν φέρει σε εξαιρετικά δυσμενή θέση το
Ισραήλ. Το πρώτο σχετίζεται με την
δολοφονία στο Ντουμπάι του Μαχμούντ αλ Μαμπχούχ, στελέχους της
ριζοσπαστικής ισλαμικής οργάνωσης Χαμάς, η δημοκρατική εκλογή της οποίας στην κυβέρνηση της
Παλαιστίνης προ τετραετίας έδωσε την αφορμή στο Ισραήλ να επι-
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Τ

α παραπάνω λόγια δεν
ανήκουν σε κάποιον
ακτιβιστή από τους χιλιάδες που αγωνίζονται
να σπάσει το απάνθρωπο εμπάργκο στην μαρτυρική Γάζα. Προέρχονται (όπως
δημοσιεύτηκαν στην International
Herald Tribune στις 22 Μαρτίου) από την βαρόνη Κάθριν Άστον,
υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και λίγους μήνες.
Απηχούν δε την αυξανόμενη αγανάκτηση της διεθνούς κοινής γνώμης
απέναντι στο Ισραήλ το τελευταίο
διάστημα, που μετ’ επιτάσεως τίθεται το εξής ερώτημα: Είναι επιτέλους

βάλει στους Παλαιστίνιους τη συλλογική τιμωρία του εμπάργκο. Δεν
ήταν ωστόσο η δολοφονία αυτή καθαυτή που οδήγησε το Ισραήλ στο
εδώλιο του κατηγορουμένου, όσο
ήταν οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε. Και συγκεκριμένα η χρησιμοποίηση, από τους εκτελεστές της
Μοσάντ, διαβατηρίων ευρωπαίων πολιτών! Το Ισραήλ ειδικότερα
έφτιαξε πλαστά αντίγραφα από διαβατήρια ευρωπαίων πολιτών που είχαν επισκεφθεί τα τελευταία χρόνια
το Ισραήλ και με αυτά τροφοδότησε
τους πράκτορές του για να αποκρύψει την πραγματική τους ταυτότητα.
«Η έκθεση της βρετανικής Υπηρεσίας Σοβαρού Οργανωμένου Εγκλήματος συμπέρανε ότι τα διαβατήρια
πρέπει να είχαν αναπαραχθεί στο
αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ή σε
κάποια άλλη συναλλαγή με την ισ-

ραηλινή γραφειοκρατία. Δεν υπήρχε κανένας άλλος δεσμός ανάμεσα
στα 12 άτομα των οποίων κλάπηκαν
τα διαβατήρια. Η έρευνα έδειξε ότι
τα στοιχεία των θυμάτων λήφθηκαν,
αποθηκεύτηκαν και διοχετεύθηκαν όταν παρέδωσαν τα διαβατήριά
τους σε ισραηλινούς αξιωματούχους
ή σε κάποιους που συνδέονταν μαζί
τους», έγραφε η βρετανική εφημερίδα Guardian Weekly στις 2 Απρίλη. Καθόλου τυχαία δεν ήταν στη
συνέχεια η απόφαση του βρετανικού Φόρεϊν Όφις να εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία στην οποία τονιζόταν πως οι ισραηλινοί αξιωματούχοι
δεν πρέπει να θεωρούνται πλέον
αξιόπιστοι για να πάρουν στα χέρια
τους διαβατήρια ούτε φυσικά ήταν
τυχαία κι η απέλαση ισραηλινού διπλωμάτη που πιθανότατα συνδεόταν με τη Μοσάντ. Οργισμένη ήταν
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Το δεύτερο περιστατικό δεν σχετιζόταν με τον σκοτεινό κόσμο των μυστικών υπηρεσιών. Συνέβη μέρα μεσημέρι κι ως θύμα είχε έναν από τους
θερμότερους φίλους του Ισραήλ: τον
αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν! Ειδικότερα, η προκλητική και
πέρα από κάθε πρωτόκολλο απόφαση του Ισραήλ να ανακοινώσει
την (παράνομη με βάση αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΟΗΕ) επέκταση
των εβραϊκών εποικισμών στην κατεχόμενη ανατολική Ιερουσαλήμ την
ημέρα που επισκεπτόταν το Ισραήλ
ο αμερικανός αντιπρόεδρος προκάλεσε την μεγαλύτερη κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών όπως δήλωσε
ο ίδιος ο ισραηλινός πρέσβης στην
Ουάσινγκτον. Το ρήγμα επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην αμερικανική
πρωτεύουσα στις 23 Μάρτη όπου η
απουσία της καθιερωμένης υποδοχής, κοινών φωτογραφιών και συνέντευξης Τύπου μετέφερε τα εν…
Λευκό Οίκο εν δήμω. Η πρόκληση
των Ισραηλινών επαναλήφθηκε μάλιστα, για να μη μείνει καμιά αμφιβολία για την αδιαλλαξία του εβραϊκού κράτους, όταν ένα νέο σχέδιο
επέκτασης των παράνομων εβραϊκών εποικισμών στην ανατολική Ιερουσαλήμ ανακοινώθηκε λίγες ώρες
μόλις πριν από τη συνάντηση με τον
Μπαράκ Ομπάμα! Η ίδια η συνάντηση χαρακτηρίστηκε αποτυχημένη
καθώς η απαίτηση του Ομπάμα να
προβεί το Ισραήλ στην ανακοίνωση ορισμένων μέτρων οικοδόμησης
εμπιστοσύνης όπως η απελευθέρωση φυλακισμένων Παλαιστίνιων κι
η διάλυση των σημείων ελέγχου που
κάνουν το βίο… αβίωτο των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη απορρίφθηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς δεύτερη κουβέντα,
με βάση ρεπορτάζ του βρετανικού
Economist στις 27 Μάρτη. Κατηγορηματικά επίσης απέρριψε και τη
σύσταση για πάγωμα των εβραϊκών
εποικισμών.
Η απόφαση των Ισραηλινών για ανέγερση νέων κατοικιών στους εβραϊκούς εποικισμούς συνιστούσε καθαρή
πρόκληση προς τη διεθνή κοινότητα
επειδή ισοδυναμεί με ακύρωση κάθε
ειρηνευτικής συνομιλίας. Χαρακτηριwww.mdmgreece.gr

στικά, οι τελευταίες διαπραγματεύσεις
μεταξύ Παλαιστινιακής Αρχής και Ισραήλ, με πρωθυπουργό τον Εχούντ
Ολμέρτ, διακόπηκαν με ευθύνη των
Παλαιστινίων λόγω της απροθυμίας του εβραϊκού κράτους να διακόψει την επέκταση των εποικισμών. Η
απόφαση των Παλαιστινίων ήταν πέρα για πέρα λογική καθώς οι 500.000
Εβραίοι που κατοικούν στα κατεχόμενα ακυρώνουν εκ προοιμίου και στην
πράξη οποιαδήποτε δυνατότητα εφαρμογής των αποφάσεων του ΟΗΕ για
τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους που προβλέπουν τη χωροθέτησή
του στα σύνορα του 1967 (περιλαμβάνοντας δηλαδή τη Δυτική Όχθη και τη
Γάζα), με πρωτεύουσα την ανατολική
Ιερουσαλήμ και δυνατότητα επιστροφής όλων των προσφύγων. Οι εβραϊκοί εποικισμοί ωστόσο (που χτίζονται
μάλιστα στα πιο εύφορα και στρατηγικά, υπερυψωμένα σημεία) έχουν κάνει τη Δυτική Όχθη να θυμίζει… ελβετικό τυρί. Συνυπολογίζοντας δε και
το τείχος του αίσχους που έχουν ανεγείρει οι Ισραηλινοί ακόμη κι αυτό το
ελβετικό τυρί είναι κομμένο μικρά –
μικρά κομματάκια. Έτσι, ακόμη κι αν
κάποτε ιδρυθεί το παλαιστινιακό κράτος επ’ ουδενί να μην είναι βιώσιμο,
αλλά να είναι μια καρικατούρα, συγκόλληση άσχετων κι αποκομμένων
εδαφών που μετά κόπων και βασάνων θα επικοινωνούν μεταξύ τους.
Η εμπρηστική για την ειρήνη και
προκλητική πολιτική του εβραϊκού
κράτους προκάλεσε την αντίδραση
του Κουαρτέτου που συγκροτήθηκε
με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της ΕΕ,
της Ρωσίας και του ΟΗΕ με σκοπό
την εξεύρεση λύσης στο Παλαιστινιακό. Συγκεκριμένα, απόφαση του
που συμφωνήθηκε στη Μόσχα, με
τη συμμετοχή του ίδιου του γενικού
γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,
Μπαν Κι Μουν, και με την οποία
απαιτούσε από το Ισραήλ τον τερματισμό της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών εντός 24 μηνών, τόνιζε επιπλέον και τα ακόλουθα: «Το
κουαρτέτο καταδικάζει την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ για
ανέγερση νέων κατοικιών στην ανατολική Ιερουσαλήμ». Ενώ, σε άλλο
σημείο ζητούσε από το Ισραήλ τον
τερματισμό του αποκλεισμού της Γάζας. Τα ρεπορτάζ μάλιστα των εφημερίδων μετέφεραν σοκαριστικές
περιγραφές της υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ, από τη Γάζα απ’ όπου
μόλις είχε επιστρέψει. Η φράση της
δε που μεταφέρθηκε με την μεγαλύτερη συχνότητα ήταν μία: «Χειρότερα κι απ’ την Αϊτή»!
Το ερώτημα ωστόσο παραμένει:
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επίσης η αντίδραση εναντίον του Ισραήλ κι από άλλα υπουργεία Εξωτερικών όταν συνειδητοποίησαν ότι
το Ισραήλ είχε πλαστογραφήσει διαβατήρια ανύποπτων πολιτών του, οι
οποίοι τώρα κινδύνευαν να γίνουν
στόχοι αντιποίνων από παλαιστινιακές οργανώσεις!
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Ποιος μπορεί να αναγκάσει το Ισραήλ να σεβαστεί τις διεθνείς αποφάσεις; Η απάντηση είναι η προφανής – για τους περισσότερους: Οι
ΗΠΑ!
Η εικόνα των ΗΠΑ να στέκονται
ανήμπορες και αμήχανες μπροστά
στο Ισραήλ που ακυρώνει με μια
του κίνηση ολόκληρη την αμερικανική πολιτική επαναπροσέγγισης των
αραβικών καθεστώτων την οποία
προεκλογικά επαγγέλθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα, απέχει πολύ από την
πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι
ότι οι ΗΠΑ μπορούν(!) να επιβάλουν στο Ισραήλ να σεβαστεί τις διεθνείς του υποχρεώσεις και να πάψει
να συμπεριφέρεται σαν κράτος – παρίας, αν χρησιμοποιήσουν σαν εκβιαστικό χαρτί τους πακτωλούς χρημάτων με τους οποίους αδιάλειπτα
το χρηματοδοτούν! Το μέσο αυτό το
εφάρμοσε ο πρώην πρόεδρος Τζίμι
Κάρτερ, αναγκάζοντας τότε το Ισραήλ να προβεί σε υποχωρήσεις. Σήμερα την ανάγκη ενεργοποίησης αυτής
της δυνατότητας επικαλείται ο πρώην
υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ και
γνωστός ακτιβιστής των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, Ραλφ Νέιντερ. Αναφέρει λοιπόν σε άρθρο στην ιστοσελίδα

του (http://www.nader.org/index.
php?/archives/2179-Israel-Aid.
html) με ημερομηνία 23 Μαρτίου
2010: «Από το 1996 οι αμερικανοί
φορολογούμενοι εξακολουθούν να
στέλνουν στο Ισραήλ 3 δισ. δολ. το
χρόνο. Πριν εγκαταλείψει την εξουσία ο Τζορτζ Μπους με ένα μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ ενεργοποίησε ένα πακέτο βοήθειας ύψους 30 δισ. δολ. για τα επόμενα
δέκα χρόνια που θα αποδίδεται στην
αρχή κάθε οικονομικού έτους. Οι
πόλεμοι κι οι εποικισμοί του Ισραήλ
ακόμη χρηματοδοτούνται από τα λεφτά των αμερικανών φορολογουμένων». Και το καλύτερο; «Το Ισραήλ
παρέχει καθολική υγειονομική κάλυψη, αντίθετα με ότι συμβαίνει στις
ΗΠΑ όπου τίθεται το ερώτημα ποιος
θα πρέπει να βοηθάει ποιόν; Και στα
υπ’ όψη, η αμερικανική οικονομία
βυθίζεται σε ύφεση, με μεγάλα ποσοστά αυξανόμενης φτώχειας, ανεργίας,
καταναλωτικού χρέους, πολιτειακών
και ομοσπονδιακών ελλειμμάτων».
Καλό στην ίδια την Αμερική θα έκανε δηλαδή πρώτα και κύρια η Ουάσινγκτον αν διέκοπτε τη χρηματοδότηση στο Ισραήλ. Και στη συνέχεια
σε όλο τον κόσμο. Αρκεί να το αποφασίσει…
n

Η πρωτοβουλία Ένα καράβι για τη
Γάζα που συγκροτήθηκε πάνω στο
θετικό κεκτημένο προηγούμενων
αποστολών μεταφέρει ένα μήνυμα
αισιοδοξίας κι ελπίδας. Απώτερος
στόχος είναι να σπάσει το απάνθρωπο ισραηλινό εμπάργκο στη Λωρίδα
της Γάζας, που έχει μετατραπεί στη
μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου, και τα πλοία του στολίσκου να μεταφέρουν στον λαό της Παλαιστίνης
οικοδομικά υλικά για να χτίσει τα σπίτια του, γεννήτριες, τρόφιμα κι άλλα
πολύτιμα είδη. Αρωγός σ’ αυτή την διεθνή προσπάθεια είναι η αλληλεγγύη
χιλιάδων ανθρώπων από πολλές χώρες του κόσμου, που έκαναν την υπόθεση της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης δική τους, στηρίζοντας την προσπάθεια με κάθε τρόπο.
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Σεισμός στην Αϊτή
Χρονολόγιο
12 Ιανουαρίου, 4.53 μ.μ.
Ο σεισμός που υπολογίζεται σε 7,3
βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει το νοτιοδυτικό τμήμα της Αϊτής
στο Πορτ ο Πρενς.
13 Ιανουαρίου 3 π.μ.
Οι ΓτΚ αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης. Άμεση προτεραιότητα ήταν να
έρθουμε σε επαφή με τις ομάδες μας
στην Αϊτή. Όλοι ήταν ασφαλείς αλλά
σε κατάσταση σοκ και πολλοί από
αυτούς έχουν χάσει αγαπημένα τους
πρόσωπα καθώς και τα σπίτια τους.
Κάποιες από τις εγκαταστάσεις των
ΓτΚ στο Πορτ ο Πρενς έχουν καταστραφεί. Στη συνέχεια της ίδιας
μέρας οι ομάδες των ΓτΚ που βρίσκονταν ήδη στο Πορτ ο Πρενς ξεκίνησαν να προσφέρουν τη βασική
φαρμακευτική κάλυψη στα δύο νοσοκομεία της πόλης.
14 Ιανουαρίου
Μία ομάδα των ΓτΚ, συμπεριλαμβανομένων και χειρούργων που ήρθαν από τη Δομινικανή Δημοκρατία,
έφθασε στο Πορτ ο Πρενς. Οι ομάδες πρέπει να αντιμετωπίσουν συχνές καταστάσεις πανικού.

15 Ιανουαρίου
Οι ΓτΚ δημιούργησαν κινητές κλινικές μονάδες για να προσφέρουν
πρώτες βοήθειες και πρωτοβάθμια
χειρουργική φροντίδα σε 300 ασθενείς στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Σάιτ Σολέιλ.
16 Ιανουαρίου
Οι ομάδες χειρουργών των ΓτΚ ξεκίνησαν τις επεμβάσεις στο Γενικό
Νοσοκομείο του Πορτ ο Πρενς, συνεργαζόμενοι με ομάδες χειρουργών
άλλων οργανώσεων, όπως Partners
in Health και International
Medical Corps.
19 Ιανουαρίου
Οι ομάδες των ΓτΚ παρείχαν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα στους
άστεγους πληθυσμούς που βρίσκονταν διασκορπισμένοι σε προσωρινούς καταυλισμούς στο κέντρο του
Πορτ ο Πρενς. Ιατρικές ομάδες και
χειρούργοι δούλεψαν στο προσωρινό νοσοκομείο του Σονάπι.
20 Ιανουαρίου
Οι ομάδες των χειρούργων μας
έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 50 κρίσιμες επεμβάσεις
στο Γενικό Νοσοκομείο. Οι υπόλοιπες ομάδες ιατρών παρακολουθούν

140 περιπτώσεις σε καθημερινή βάση. Στο Τζακμέλ ξεκινά η αξιολόγηση των αναγκών.
23 Ιανουαρίου
Μία ιατρική ομάδα άρχισε να δουλεύει στο Πιντσιράτ. Σε διάστημα 7
ημερών είχαν ήδη δει 934 ασθενείς.
30 Ιανουαρίου
Εξοπλισμός και προμήθειες για την
αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης αποστέλλεται στο νοσοκομείο Τζερεμί στο Γκραντ Ανς
με σκοπό την ενίσχυση της ιατρικής
φροντίδας που παρέχεται σε σοβαρά τραυματισμένα άτομα.
1 Φεβρουαρίου
Το υπάρχον πρόγραμμα των ΓτΚ
στο Γκραντ Ανς επεκτάθηκε για να
εξασφαλίσει πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα σε ακόμα μεγαλύτερο πληθυσμό. Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους θα παρασχεθεί σε
ένδεκα τοπικά κέντρα υγείας για έξι
μήνες.
12 Φεβρουαρίου
Οι κινητές ιατρικές μονάδες, που
παρέχουν ιατροφαρμακευτική φροντίδα σε επτά διαφορετικές περιοχές της πόλης, έχουν εξυπηρετήσει

5.845 ασθενείς σε ένα διάστημα μόλις τρεισήμισι εβδομάδων.
20 Φεβρουαρίου
Οι κινητές μονάδες στο Πετίτ Γκόουβ και στο Γκραντ Γκόουβ έχουν
δει 1.044 άτομα από τις 8 Φεβρουαρίου. Οι χειρουργικές ομάδες των
ΓτΚ στο Γενικό Νοσοκομείο του
Πορτ ο Πρενς έχουν διεξάγει 798
εγχειρήσεις.
23 Φεβρουαρίου
Οι ομάδες των ΓτΚ στην Σάιτ Σολέιλ έχουν προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες σε 2.000 άτομα (52% σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 15 ετών) και ψυχολογική στήριξη σε 1.600 άτομα.
1 Μαρτίου
Οι επείγουσες χειρουργικές δραστηριότητες έληξαν στο τέλος Φεβρουαρίου και οι ΓτΚ συζήτησαν με τους
υπεύθυνους του νοσοκομείου τις
μακροπρόθεσμες ανάγκες. Η διαδικασία που θα εξασφαλίσει πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα για τους
αστέγους και μετατοπισμένους πληθυσμούς βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι
ΓτΚ θα συνεργαστούν με τις αρχές
της Αϊτής ώστε να βοηθήσουν στην
ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας της χώρας.

Μία άμεση απάντηση στο σεισμό στην Αϊτή
Πριν τις 12 Ιανουαρίου 2010, οι κάτοικοι της Αϊτής βρίσκονταν σε
χειρότερη θέση συγκριτικά με άλλους πληθυσμούς. Περισσότερο
από το μισό του πληθυσμού (54%) ζούσε κάτω από το όριο της
φτώχειας και ο προσδόκιμος μέσος όρος ζωής ήταν τα 57 χρόνια. Η χώρα βρισκόταν, επίσης, σε κίνδυνο καταστροφής λόγω
τυφώνα – σε λιγότερο από 2 χρόνια το νησί χτυπήθηκε από 4 διαδοχικούς τυφώνες.

Αναδημοσίευση της έκθεσης
του MDM International
www.mdmgreece.gr

Ο

σεισμός διέλυσε την Αϊτή: Τον πληθυσμό της
(σημειώθηκαν περισσότεροι από 217.000
θάνατοι και 300.000
τραυματισμοί) αλλά και την υποδομή της. Περισσότερα από 200.000
σπίτια καταστράφηκαν, αφήνοντας

1,2 εκατομμύρια αστέγους. Περίπου
500.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει
την πρωτεύουσα και έχουν μετακινηθεί σε άλλα μέρη της Αϊτής.
Απάντηση έκτακτης ανάγκης
Από την επόμενη κιόλας μέρα του
σεισμού, οι ομάδες των ΓτΚ δούλευ-

αν για να φροντίσουν τα πληγωμένα
άτομα και να αποκαταστήσουν την
πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα.
Αυτή η άμεση κινητοποίηση ήταν
εφικτή χάριν στις ομάδες μας που
βρίσκονταν ήδη στην περιοχή και
υλοποιούσαν μακροπρόθεσμα προγράμματα υγείας στην Αϊτή και στη
γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία.
Την ημέρα του σεισμού οι ομάδες
των ΓτΚ στην Αϊτή αριθμούσαν 87
άτομα, ενώ στο τέλος του Φεβρουαρίου αριθμούσαν 407. Η κινητοποίησή μας στην επείγουσα κατάσταση
ήταν αποτέλεσμα μίας συντονισμένης προσπάθειας που περιελάμβανε ολόκληρο το διεθνές δίκτυο των
ΓτΚ. Τρεις από τις οργανώσεις του
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δικτύου δούλευαν ήδη στην Αϊτή
και μετά το σεισμό έστειλαν ενισχύσεις. Πέντε οργανώσεις του δικτύου έστειλαν άμεσα ομάδες επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι
υπόλοιπες οργανώσεις του δικτύου προσέφεραν οικονομική στήριξη, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνική
υποστήριξη και ενδέχεται να συμμετάσχουν και σε προγράμματα ανοικοδόμησης.
Η παρέμβαση των ΓτΚ εστιάστηκε σε
τέσσερις βασικούς άξονες:
- Επείγουσα χειρουργική για τα
τραυματισμένα άτομα της σεισμόπληκτης ζώνης.
- Πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα για
τους αστέγους της σεισμόπληκτης
περιοχής και τους μετατοπισμένους
σε άλλες περιοχές της χώρας.
- Δραστηριότητες πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών, αντιμετώπιση της βίας,
παροχή πληροφοριών για τον ιό
HIV και άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και εξασφάλιση
της πρόσβασης σε φαγητό και πόσιμο νερό.
- Παροχή ψυχολογικής στήριξης.

Port-au-Prince

Γενικό Νοσοκομείο (Hopital Universitaire de l’ Etat d'Haiti - ΗUEH)
Οι διεθνείς ομάδες χειρούργων των
ΓτΚ διεξήγαγαν επείγουσες επεμβάσεις και παρείχαν προ και μετα-χειρουργική φροντίδα στο Γενικό Νοσοκομείο στο Πορτ ο Πρενς.
Από τις 12 Φεβρουαρίου, οι ομάδες
πραγματοποίησαν 697 επεμβάσεις
– κυρίως για να θεραπεύσουν πληγές και να αντιμετωπίσουν σπασίματα. Οι χειρουργικές ομάδες υιοθέτησαν μία συντηρητική προσέγγιση
για τους σοβαρούς τραυματισμούς
των άκρων. Παρόλα αυτά, το 6%

των επεμβάσεων, δυστυχώς, κατέληξε σε ακρωτηριασμούς.
Οι ΓτΚ ήταν μία από τις δέκα οργανώσεις που δούλευαν στο νοσοκομείο, κάτω από το συντονισμό των
υπευθύνων του νοσοκομείου. Οι
ομάδες μας δούλεψαν παράλληλα με
ομάδες χειρούργων άλλων οργανώσεων, όπως International Medical
Corps και Partners in Health, μέσα από ένα κοινό σύστημα μεταχειρουργικής φροντίδας.
Αυτοσχέδιοι καταυλισμοί στα περίχωρα του Port-au-Prince
Περισσότερα από 700.000 άτομα
υπολογίζεται πως ζουν σε περισσότερες από 500 προσωρινές εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν έξω
από την πόλη.
Σε συνεννόηση με τους συνεργάτες μας στην Αϊτή, URAMEL και
SOE, και με την στήριξη πολλών ιατρών εθελοντών (φοιτητές ιατρικής,
νοσοκόμες) οι ιατρικές ομάδες των
ΓτΚ δημιουργούν κινητές μονάδες
σε επτά διαφορετικές περιοχές της
πόλης.
Οι μονάδες αυτές καλύπτουν 15-20
καταυλισμούς και παρέχουν περίπου 250 ιατρικές γνωματεύσεις την
ημέρα.
Ως μέρος των δραστηριοτήτων που
προσφέρονται από τις κινητές κλινικές μονάδες οι ομάδες μας στοχεύουν στην προώθηση της ψυχολογικής υποστήριξης. Οι ομάδες αυτές
έχουν φέρει παιδικά παιχνίδια στις
εγκαταστάσεις – όχι μόνο για να προφέρουν στα παιδιά κάποια ασχολία
αλλά και ως μια ευκαιρία για να μιλήσουν με τους γονείς τους. Επίσης,
τα άτομα στα οποία αναγνωρίζονται
σημάδια πιθανού μετα–τραυματικού
σοκ παραπέμπονται σε ένα από τα
τρία νοσοκομεία, όπου οι ΓτΚ ήδη
εργάζονται πάνω σε ζητήματα ψυχολογικής στήριξης.

Δραστηριότητες κινητών ιατρικών μονάδων
• Παροχή ιατρικής φροντίδας (περιλαμβάνεται η πρωτοβάθμια φροντίδα,
η μεταχείριση σοβαρών και χρόνιων ασθενειών, αντιμετώπιση σεξουαλικής βίας, προγεννητική φροντίδα, οικογενειακός προγραμματισμός, ανοσοποίηση, περιποίηση τραυμάτων, παρακολούθηση μολυσματικών ασθενειών και παραπομπές σε κοντινά νοσοκομεία).
• Εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης με έμφαση στην ικανοποίηση βασικών αναγκών (πόσιμο νερό, φαγητό, συνθήκες υγιεινής).
• Δραστηριότητες για ενημέρωση της κοινότητας από 36 εκπαιδευμένους εργαζομένους στον ιατρικό κλάδο της κοινότητας (καλύπτοντας θέματα όπως
υγιεινή, βία, ιός HIV) και καθοδήγηση μέσω άλλων υποστηρικτικών οργανώσεων.
• Στήριξη των τοπικών ιατρικών κέντρων.
• Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης.

JEREMIE

PORT-AU-PRINCE
PETIT-GOAVE

SANTO DOMINGO
JACMEL

Σάιτ Σολέιλ
Σε συνεργασία με το δημόσιο νοσοκομείο, γνωστό ως CHOSCAL, οι ομάδες των ΓτΚ θεραπεύουν περισσότερους από 300 ασθενείς την ημέρα στη
φτωχότερη περιοχή της πόλης.
Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν
φροντίδα άμεσης ανάγκης, πρώτες
βοήθειες, γενική ιατρική φροντίδα,
δευτερεύουσες χειρουργικές επεμβάσεις, προ και μετα-χειρουργική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη.
Επιπροσθέτως, τρεις ομάδες επισκέπτονται 16 προσωρινούς καταυλισμούς με τις κινητές ιατρικές μονάδες προσφέροντας ιατρικές
υπηρεσίες και ψυχολογική στήριξη
και παραπέμποντας τις πιο σοβαρές
περιπτώσεις στο νοσοκομείο.
Καθώς τα άτομα αδημονούν να δεχτούν ιατρική φροντίδα, οι εργαζόμενοι στον κοινοτικό ιατρικό κλάδο πραγματοποιούν δραστηριότητες
ιατρικής εκπαίδευσης καθώς και μία
εκστρατεία παιδικής εμβολιαστικής
κάλυψης η οποία είναι σε εξέλιξη.
Πριν από το σεισμό, οι ΓτΚ εργάζονταν στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν τον ιό HIV και να διασφαλίσουν πρόσβαση στον οικογενειακό
προγραμματισμό- αυτές οι δραστηριότητες συνεχίζονται.
Carrefour
Οι ΓτΚ τώρα εργάζονται με μία
ομάδα 900 περίπου αστέγων στο
Carrefour, απαντώντας στο αίτημα
μίας τοπικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. Μεταξύ άλλων, οι ομάδες
των ΓτΚ συνεργάζονται σε μία εκστρατεία εμβολιασμού.
Σονάπι
Oι ιατρικές και χειρουργικές ομάδες
των ΓτΚ εργάζονται σε ένα προσωρινό νοσοκομείο στο Σονάπι, νοτίως
του αεροδρομίου Πορτ ο Πρενς.
Οι ομάδες μας διεξήγαγαν, κατά μέσο όρο, 150 ιατρικές γνωματεύσεις
την ημέρα και το νοσοκομείο αναγκάστηκε να στεγάσει περισσότερους ασθενείς αυξάνοντας τα κρε-

βάτια των ασθενών από 40 σε 70,
εξαιτίας του υψηλού σε χωρητικότητα επιπέδου απαιτήσεων.

Jacmel
Οι ΓτΚ διεξήγαν πρόγραμμα έκτακτης βοήθειας στο Πιντσινάτ, Τζακμέλ, μεταξύ 23-30 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
είδαν 943 διαφορετικές ιατρικές περιπτώσεις (η γαστρίτιδα ήταν η πιο
συχνή ασθένεια). Η ομάδα μετακινήθηκε τότε στο Πετίτ Γκόουβ.

Petit-Goave και
Grand-Goave
Οι ΓτΚ έχουν δουλέψει σε αυτήν
την περιοχή για χρόνια παρέχοντας
πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, τονίζοντας ιδιαιτέρως την αντιμετώπιση του υποσιτισμού. Η οργάνωση διαδραμάτισε καίριο ρόλο στο
συντονισμό των δραστηριοτήτων
που αφορούν στην υγεία στην κατεστραμμένη λόγω σεισμού περιοχή.
Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι ομάδες των ΓτΚ οργάνωσαν κινητές κλινικές μονάδες για
να φτάσουν στις πιο απομονωμένες ομάδες πληθυσμών. Η διανομή
σκηνών και λοιπού εξοπλισμού, με
τη βοήθεια ελικοπτέρων, έκανε εφικτή την εκ νέου λειτουργία τεσσάρων κλινικών των ΓτΚ σε μέρη του
Γκραντ Γκόουβ που ήταν απρόσιτα οδικώς. Το πρόγραμμα, επιπλέον, επεκτείνεται σε δέκα ιατρεία για
τη βελτίωση της διατροφής. Η ομάδα που έχει δουλέψει στο Τζακμέλ
(βλέπε παραπάνω) έχει φτάσει τώρα στο Πετίτ Γκόουβ για να αυξήσει
την ικανότητα των κινητών κλινικών
μονάδων. Το πρόγραμμα θα επεκταθεί για να ενδυναμώσει τις υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας και αναπαραγωγής και να εφαρμόσει πρόγραμμα
ψυχολογικής στήριξης.

Jeremie, Grand Anse
Παρόλο που η περιοχή της Γκραντ
Ανς δεν επηρεάστηκε από το σεισμό, 110.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί εκεί από τη σεισμόπληκτη

/ Αϊτή

Μέσω του υπάρχοντος προγράμματος των ΓτΚ στο Γκραντ Ανς, δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα
εισήχθη σε εννέα ιατρικά κέντρα για
εγκύους και παιδιά κάτω των πέντε
ετών. Η πρόσβαση σε δωρεάν ιατρική φροντίδα επεκτείνεται τώρα
σε ολόκληρο τον πληθυσμό σε ένδεκα συνολικά τοπικά κέντρα υγείας για διάστημα έξι μηνών. Το πρόγραμμα διατροφής ενισχύθηκε τόσο
στο νοσοκομείο όσο και στα ιατρικά
κέντρα. Εργαζόμενοι στον ιατρικό
κλάδο θα εκπαιδευτούν για να καταπολεμήσουν τον υποσιτισμό.
Μεγαλύτερη στήριξη παρέχεται στη
μονάδα για τη μητρότητα στο νοσοκομείο του Τζερεμί.

Υπόλοιπα προγράμματα
Οι ΓτΚ , επίσης, διενεργούν αξιολόγηση των αναγκών για να ενισχύσουν την ιατρική φροντίδα προς μητέρες και παιδιά στο Πετίτ Γκόουβ
και στο Μιραγκόουν.

Άγιος Δομίνικος , Δομινικανή Δημοκρατία
Η τεχνική βάση στον Άγιο Δομίνικο
στηρίζει όλα τα προγράμματα έκτακτης βοήθειας. Περισσότεροι από
40 τόνοι ιατρικών και τεχνικών προμηθειών έχουν σταλεί στην Αϊτή.
Τον πρώτο μήνα, αυτή η βάση οργάνωσε την άφιξη, αναχώρηση και την
μεταφορά 130 ατόμων του διεθνούς
προσωπικού.

Δουλεύοντας σε ομάδες
Οι ομάδες μας αναφέρουν ότι ένας
από τους κρίσιμους παράγοντες για
να ξεπεραστούν οι τεράστιες λειτουργικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις στο πεδίο του σεισμού ήταν η
προσέγγιση με σκοπό τη συνεργασία. Μαζί με τις προσπάθειες των
διαφόρων μελών –οργανώσεων του
διεθνούς δικτύου των ΓτΚ, η συνεισφορά της μακροπρόθεσμης συνεργασίας των τοπικών οργανώσεων
ήταν ζωτική.
Η στενή συνεργασία με άλλες διεθνείς οργανώσεις, επίσης, βοήθησε τις ομάδες μας να ξεπεράσουν το
χάος που αντιμετώπισαν τις πρώτες
μέρες.
www.mdmgreece.gr

Χρηματοδότηση
Στους χρηματοδότες που έχουν στηρίξει αυτό το έργο περιλαμβάνονται
η ECHO, το Συμβούλιο του Παρισιού, το Ίδρυμα Κλίντον, το Διεθνές
Γραφείο Ανάπτυξης στον Καναδά
(CIDA), το υπουργείο Εξωτερικών
στο Κεμπέκ, το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, το Συμβούλιο του
Μονάχου, το Ίδρυμα της Μαδρίτης,
η εταιρεία L’Oreal και η Sanofi. Η
στήριξη των μεμονωμένων χορηγών – που έχουν συνεισφέρει πάνω
από 10 εκατομμύρια δολ. μέσω του
δικτύου των ΓτΚ – υπήρξε ζωτικής
σημασίας. Στους προηγούμενους
χρηματοδότες του έργου μας στην
Αϊτή περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, το υπουργείο Διεθνούς
Ανάπτυξης του Ην. Βασιλείου, το
Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας,
το Διεθνές Γραφείο Ανάπτυξης στον
Καναδά, η UNICEF, η εταιρεία Air
France και Sternstunden.

Αϊτή:
Μακροπρόθεσμη Δέσμευση
Παρά το γεγονός ότι η πρώτη φάση
της έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση των τραυματιών του σεισμού έχει
τώρα παρέλθει, οι ανάγκες για ιατρική φροντίδα στην Αϊτή παραμένουν
τεράστιες. Η κατάσταση του 1,2 εκατομμυρίου ανθρώπων που έμειναν
άστεγοι είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Λιγότερο από το ένα τέταρτο αυτού του πληθυσμού έχει προμηθευτεί
σκηνές. Οι συνθήκες στους προσωρινούς καταυλισμούς – ειδικότερα,
μειωμένη πρόσβαση σε νερό, φαγητό και υγιεινή – αυξάνουν τους κινδύνους αναπνευστικών μολύνσεων
και ασθενειών, ειδικά κατά την περίοδο των επερχόμενων βροχών.
Οι ΓτΚ είχαμε δεσμευτεί στην Αϊτή πριν ξεσπάσει ο σεισμός και θα
συνεχίσουμε για μεγάλο διάστημα
ακόμα κι όταν σβήσουν τα φώτα της
δημοσιότητας. Προς το παρόν, αυτό
σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε το έργο μας ώστε να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη και
σε ψυχολογική υποστήριξη για τους
πληγέντες.
Ο πρέσβης της Αϊτής έχει ανακοινώσει σχέδια μετακίνησης για τους
άστεγους πληθυσμούς σε οργανωμένους αγροτικούς καταυλισμούς έξω
από το Πορτ ο Πρενς, κάτι το οποίο
θα διαφοροποιήσει τις ανάγκες της
περίθαλψης και το είδος της ανθρωπιστικής απάντησης που απαιτείται στις προσεχείς εβδομάδες. Μακροπρόθεσμα, οι ΓτΚ θα εργαστούν
με τις αρχές της Αϊτής για να βοη-
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ζώνη. Οι ΓτΚ, που δούλεψαν στο
Τζερεμί για μερικά χρόνια, αντέδρασαν γρήγορα για να στηρίξουν
τις υπηρεσίες τοπικής υγείας φροντίζοντας για τους μετατοπισμένους
πληθυσμούς.
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θήσουν στην ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας.
Η προγενέστερη 15χρονη ιστορία
των ΓτΚ στην Αϊτή υπήρξε κρίσιμος
παράγοντας που μας κατέστησε ικανούς να δράσουμε γρήγορα. Η παρουσία μας εκεί τη στιγμή που ξέσπασε ο σεισμός, η κατανόηση της
ίδιας της Αϊτής και πάνω από όλα οι
γνώσεις και η εμπειρία του προσωπικού στην Αϊτή ήταν όλα ανεκτίμητα.

Τρέχον και πρόσφατο
έργο στην Αϊτή
Τα τρέχοντα και πρόσφατα προγράμματα του Ιανουαρίου 2010 συμπεριέλαβαν:
- Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα στήριξης των θυμάτων βίας στο Πορτ
ο Πρενς.
- Πολυτομεακό πρόγραμμα για παροχή ιατρικής φροντίδας στην κοινότητα του Σάιτ Σολέιλ, τη φτωχότερη περιοχή του Πορτ ο Πρενς, σε
συνεργασία με την CHOSCAL.
- Προγράμματα έκτακτης βοήθειας
στην περιοχή Γκονέιβς και Γκραντ
Ανς για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους πληγέντες από τους
τυφώνες του 2008.
- Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για
τις μητέρες και τα παιδιά στο Τζερεμί και Γκραντ Ανς. Μία πτυχή
του προγράμματος είναι να προσφέρει δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε έγκυες γυναίκες
και παιδιά κάτω των πέντε ετών.
- Στήριξη υπηρεσιών υγείας στο Πε-

τί Γκόουβ και Γκραντ Γκόουβ, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην
υγεία μητέρων και παιδιών. Το
2009, το επίκεντρο του προγράμματος επεκτάθηκε στην αντιμετώπιση του υποσιτισμού.
- Αναπαραγωγική υγεία στα όρια
των περιοχών Ουναμίνθ / Νταγιαμπόν.
- Πρόληψη του καρκίνου.
- Διαχείριση των κινδύνων για καταστροφές στην περιοχή Γκραντ Ανς.
Καθοριστικό στοιχείο στο έργο των
ΓτΚ αποτελεί το γεγονός ότι παρέχοντας ιατρική φροντίδα στις αναπτυσσόμενες χώρες, στηρίζουμε τις
πιο ευάλωτες ομάδες στις δικές μας
κοινωνίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
δουλεύουμε για να εξασφαλίσουμε
ότι ευάλωτες ομάδες, όπως μετανάστες και άστεγοι, έχουν πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας. Ως απάντηση
στο κάλεσμα της Αϊτής, οι ΓτΚ παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στα
μέλη της κοινότητας των Αϊτινών στο
Μόντρεαλ.

Κρίσιμοι αριθμοί
- 165 προγράμματα σε 68 χώρες.
- 210 προγράμματα εσωτερικού από
14 μέλη-οργανώσεις του διεθνούς
δικτύου.
- 92,6 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός για το διεθνές δίκτυο των
ΓτΚ το 2008.
- 60% των εσόδων από ιδιώτες χορηγούς, 40% από επιχορηγήσεις. n
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Μανιφέστο για ένα κίνημα της κοινωνίας
των πολιτών ενάντια στη νέα φτώχεια.
Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας στη χώρα μας αυξάνεται.
Η αύξηση αυτή αναμένεται να πάρει δραματικές διαστάσεις στους μήνες που έρχονται και ο
επόμενος χειμώνας θα βρεί πολλά νοικοκυριά να ζουν σε συνθήκες απόλυτης ένδειας.
Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκονται όπως πάντα οι ευπαθείς ομάδες, παιδιά, ηλικιωμένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, μειονότητες, μετανάστες.
Η ένδεια και η δραματική ανεργία ιδίως στις νέες ηλικίες, σε συνδυασμό με την συρρίκνωση
του κράτους πρόνοιας οδηγούν σε αύξηση της παραβατικότητας, και στην καταφυγή σε χρήση
ουσιών, ενώ ένας μεγάλος αριθμός παιδιών εγκαταλείπει το σχολείο. Πρόκειται για φαινόμενα που παίρνουν μεγάλες διαστάσεις και σύμφωνα με εκτιμήσεις θα ενταθούν με όλες τις συνέπειες για τον κοινωνικό ιστό.
Μπροστά στη νέα αυτή κατάσταση, και με δεδομένη την εξαιρετικά αμφίβολη εκβαση της
όποιας προσπάθειας της πολιτείας να υποστηρίξει τις ομάδες αυτές, ο ρόλος της κοινωνίας
των συνειδητοποιημένων και στρατευμένων πολιτών προβάλλει για μία ακόμη φορά, πρωταρχικής σπουδαιότητας.
Σήμερα, τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, οι φίλοι των σωματείων, των κινήσεων, των δημοτικών και εκκλησιαστικών επιτροπών, όλοι όσοι από οποιαδήποτε θέση ασχολούμαστε με
τα κοινά, οφείλουμε να πρωτοστατήσουμε σε ένα πανελλήνιο ρεύμα αγώνα ενάντια στη νεα
φτώχεια και τις συνέπειές της.
Έχει ιδιαίτερη σημασία σε τέτοιες καταστάσεις κρίσης να μην επιτρέψουμε να επικρατήσουν τάσεις παραίτησης, περισυλλογής, ομφαλοσκόπησης ή αποστροφής του προσώπου από την πραγματικότητα Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί δεν πρέπει να περιοριστούν σε ρόλο παρατηρητή
ή, στην καλύτερη περίπτωση, ελεήμονα φιλάνθρωπου χωρίς στρατηγική και σύστημα.
Προτείνουμε μία αλλαγή στις προτεραιότητες όλων των φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης
ώστε να στραφούν άμεσα στην προστασία των δικαιωμάτων των συνανθρώπων μας που απειλούνται άμεσα στην νέα περίοδο της ύφεσης:
Οι φορείς που έχουν προτεραιότητα τον πολιτισμό, πρέπει να αναπτύξουν τον αγώνα ενάντια
στον αναλφαβητισμό. Οι ενώσεις εργαζομένων να επεξεργαστούν προγράμματα προστασίας
των ανέργων και υποστήριξης των μεταναστών. Οι κινήσεις που καταπολεμούν τη φτώχεια να
ευνοήσουν προγράμματα χορήγησης μικροδανείων, ίδρυσης κοινωνικών παντοπωλείων καθώς και διανομής ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης. Οι οργανισμοί ιατρικής αρωγής να
πρωτοστατήσουν σε προγράμματα προστασίας της μητρότητας και του παιδιού, του γέροντα
και του άπορου. Να ξαναγεμίσουν οι ξενώνες αστέγων και να ιδρυθούν κι άλλα εστιατόρια για
την σίτιση εκείνων που πεινάνε.
Με απόλυτο σεβασμό στην ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια κάθε φορέα, προτείνομε ένα συντονισμό της δράσης όλων όσων ενδιαφέρονται για μία κοινωνία αλληλεγγύης και υποστήριξης των πιο αδύνατων ομάδων στην περίοδο της ύφεσης που επέρχεται.
Με τις σκέψεις αυτές σας καλούμε όλους σε μία σύσκεψη προβληματισμού και συντονισμού

Αθήνα 30 Απριλίου 2010
Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ
Χειρουργός
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
“Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας”
Επ. Πρόεδρος “Γιατροί του Κόσμου”
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Editorial
Η δική μου Αφρική
Κάθε φορά που επιστρέφω από την Αφρική έχω
αντιφατικά, αντικρουόμενα συναισθήματα. Από
τη μία, μια απέραντη χαρά και έναν ενθουσιασμό
για όσα μπορέσαμε να πετύχουμε και από την
άλλη μια βαθιά μελαγχολία για το όσα γύρω μου
παρατηρώ. Οι εικόνες της αποστολής. Η μικρή
δική μας καθημερινότητα. Ένα μικρό θαύμα στο
μέσο του πουθενά. Που στήθηκε με πείσμα με
δουλειά και με πολλή αγάπη. Ένα ακόμα ιατρείο
που στήθηκε, το μικρό χειρουργείο που επιτέλους
είναι έτοιμο, η άδεια για περισσότερα και καλύτερα φάρμακα που μπορούν να έρχονται από την
πατρίδα, ο εξοπλισμός που έλειπε, η δεξαμενή για
το καθαρό νερό, το κοντείνερ με τα τρόφιμα που
επιτέλους έφθασαν από την Ελλάδα, ο μικρούλης
που συνήλθε , το νέο μωρό που γεννήθηκε γερό.
Μικρές στιγμές χαράς, και επιτυχίας που σε κάνουν να νοιώθεις πως αξίζει να προσπαθείς, πως
έχει νόημα να είσαι εκεί, πως μπορείς να κάνεις
την διαφορά. Και πολλή αγάπη και ευγνωμοσύνη. Που εισπράτεις καθημερινά. Απλόχερα. Γενναιόδωρα. Από ταπεινούς και καταφρονεμένους
που συρρέουν από κάθε γωνιά για να δεχθούν
έστω και κατ’ελάχιστο αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και παραμένει ακριβό προνόμιο.
Το δώρο της θεραπείας.
Από την άλλη το μεγάλο κάδρο. Οι εικόνες γύρω
μας. Που όταν δεν σε τρομάζουν σε κάνουν να
μελαγχολείς. Οι συγκρούσεις που οξύνονται. Η
τυφλή βία που μοιάζει να πλανάται παντού. Η
ύπαιθρος που ερημώνεται έρμεη στην παντελή
έλλειψη καλλιεργητικών μέσων έστω και των
στοιχειωδέστερων. Η ελονοσία, η φυματίωση
το AIDS που μαστίζουν και αποδεκατίζουν τον
υποσιτιζόμενο πληθυσμό. Τα αστικά κέντρα που
μεταβάλλονται με φοβερή ταχύτητα σε αχανείς,
τρομακτικές τενεκεδουπόλεις τόπους απόγνωσης, τρόμου και ανομίας.. Ο αναλφαβητισμός
που παραμένει τεράστιος και ακυρώνει και το πιο
απλό όνειρο, οι νέοι που μοιάζει να μην έχουν
άλλη διέξοδο από τη βία και την εγκληματικότητα. Απειράριθμα παιδιά που πετιούνται σε έναν
κόσμο όπου δεν έχουν τίποτε να ελπίζουν και
που το μόνο που μπορεί να προσδοκούν είναι
να ακολουθήσουν απλώς το ένστικτο της αυτοσυντήρησής τους με κάθε μέσο. Και το ίδιο σκηνικό
παραλλαγμένο να επαναλαμβάνεται σε όλο τον
τέως τρίτο κόσμο. Αλλά πλέον και σε κομμάτια
του δικού μας προηγμένου κόσμου.

τόπο ενδημικών «εμφυλίων πολέμων». Όπου
ευκατάστατοι και εξαθλιωμένοι συγκρούονται
καθημερινά σε έναν ανοικτό πόλεμο επιβίωσης.
Κανένας καλοντυμένος δεν τολμά να περιπλανηθεί στα κλειστά δύσβατα περιχαρακωμένα γκέτο
των μιαρών και αποκλεισμένων όπου και θα
ληστευθεί παραχρήμα. Και κανένας ημίγυμνος
φτωχοδιάβολος δεν επιχειρεί να διαβεί τις πύλες των περιχαρακωμένων και καλά φρουρούμενων αστικών προαστίων όπου και κινδυνεύει
να πυροβοληθεί άνευ ετέρου. Ντόμπερμαν και
ξυπόλητα παιδιά φρουρούν τις αντίστοιχες «επικράτειές» τους με την ίδια τυφλή και απρόσωπη
επιθετικότητα. Σήμερα που ο τρίτος κόσμος έτσι
όπως τον γνωρίζαμε ανήκει πια στο παρελθόν,
μοιάζει να υπάρχει μόνο ο «Νότος». Ο κόσμος
των «άλλων». Εκείνος που ορίζεται αρνητικά και
μόνο από το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να ελπίζει, να απαιτεί, να συνασπίζεται. Μπορεί μόνο
να εκλιπαρεί, να συμπλέει και να συνυπογράφει
χωρίς απαιτήσεις με τον Βορρά, να αγωνιά να
επιβιώσει μέρα με τη μέρα.
Μια νέα αποικιοκρατία είναι και πάλι παρούσα.
Ακόμα πιο σκληρή και αχόρταγη. Ενδεδυμένη
το κάλυμα των τεχνοκρατών και των επενδυτών.
Νομιμοποιημένη από μια βαθιά διεφθαρμένη
πολιτική ελίτ. Την ίδια στιγμή που τα πολυεθνικά
κεφάλαια οικειοποιούνται χωρίς αιδώ και χωρίς
φραγμό το μέγιστο μέρος του ιθαγενούς πλούτου,
το κατά πολύ μεγαλύτερο μέρος των πληθυσμών
που αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς εξαθλιώνεται και λιμοκτονεί. Χωρίς ελπίδα, χωρίς καμία
προοπτική. Χωρίς διέξοδο. Με μόνο αποκούμπι
εκκλησίες και ανθρωπιστικές οργανώσεις που
μοιάζουν πολλές φορές σταγόνα στον ωκεανό.
Αλλάζουν τα πράγματα; Δεν μπορώ να ξέρω.
Θέλω να πιστεύω όμως πως ναι. Αν κερδίσουμε
τη μάχη της εκπαίδευσης και της υγείας θα δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερα όπλα
στον αγώνα για αξιοπρέπεια και ανάπτυξη. Και
αυτό είναι εκείνο που σήμερα προσπαθούμε. Και
θα συνεχίσουμε. Στο μέτρο των δικών μας, μικρών
δυνάμεων. Και όσο θα βλέπω κάθε πρωί από το
μπαλκόνι του νοσοκομείου μας στο Μόντε στην
Ουγκάντα υγιή τα παιδιά του σχολείου μας να μας
χαιρετάνε χαρούμενα καθώς ανηφορίζουν για μάθημα θα μπορώ να χαμογελώ ελπίζοντας…

Ολο και περισσότερο όλο και βαθύτερα ο πάλαι
ποτέ τρίτος κόσμος μοιάζει να μετατρέπεται σε
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Καταστροφές/

Η ασθένεια των φτωχών
όπου φτωχός κι η μοίρα του...
Παρακολουθούμε τους σεισμούς και τις συνεπειές τους
απο το 1980. Είδαμε τη χώρα
μας για μιά εικοσαετία (19802000) να πλήττεται και μεγάλα αστικά κέντρα να δοκιμάζονται. Η Θεσσσαλονίκη, η
Κόρινθος η Περαχώρα και το
Λουτράκι, η Καλαμάτα, ο Βόλος, η Κοζάνη και τα Γρεβενά,
η Κόνιτσα, η Αθήνα, η Πάτρα,
ο Πύργος κι άλλες πόλεις και
περιοχές πλήρωσαν βαρύ τίμημα σε ζωές, τραυματισμούς
και ζημιές από σεισμικές καταστροφές. Η εθνική μας οικονομία επίσης. Λέμε ότι ‘μάθαμε να ζουμε με τους σεισμούς’.
Πάθαμε και πληρώσαμε. Μάθαμε άραγε; Ποιοί ‘πληρώνουν τη ζημιά’ συνήθως;

Σε απάντηση του τελευταίου ερωτήματος θα παραθέσουμε μερικά στοιχεία, όπως παρουσιάστηκαν στις
18.2.2010 στην επιτυχημένη εκδήλωση για τις ιατρικές αποστολές
στην Αϊτή, του μεταπτυχιακού Προγράμματος της Ιατρικής Σχολής ΄Διεθνής Ιατρική -Διαχείριση κρίσεων
Υγείας’ που έγιναν σε συνεργασία
με τους Γιατρούς του Κόσμου.

Θα επιχειρήσουμε, με γνώμονα τα
διδάγματά μας, να εξετάσουμε συγκριτικά τις δραματικές επιπτώσεις
απο τρεις μεγάλες παγκόσμιες σεισμικές καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές του πλανήτη. Οι καταστροφές αυτές είναι:

Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία
χρόνια στον κόσμο δεν μπορεί να
μας αφήσει αδιάφορους. Μετά το
σεισμό και το τσουνάμι στην Ασία,
τα Χριστούγεννα του 2004, έρχεται
μια σειρά πολύ μεγάλων, καταστροφικών σεισμών να μας χτυπήσει το
καμπανάκι. Ιδιαίτερα το 2010 έχουμε αλλεπάλληλους μεγάλους και καταστροφικούς σεισμούς , πάνω από
7R, και την έκρηξη ηφαιστείου στην
Ισλανδία, πολύ πρόσφατα.

Ο σεισμός στην Λ’ Άκουιλα της Ιταλίας, στις 6 Απριλίου 2009

The Richter scale
Great
Can cause major
destruction over areas
several 100 kms across
Major
Serious damage over
larger areas
Strong
Affects areas up to
100km across
Moderate
Affects small regions,
causing slight damage
Light
Often felt, rarely causes
damage

Κώστας Χολέβας

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc.

Minor
Recorded though not
generally felt
Micro
Only recorded locally
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Τα συγκριτικά μεγέθη των σεισμών
που εξετάζουμε φαίνονται παραστατικά στο σχήμα:

China, 12 May 2008
Strenght: 7.9

Ο σεισμός στην Κίνα: 8 Ρίχτερ στις
12 Μαϊου 2008

Ο σεισμός στην Αϊτή, στις 12 Ιανουαρίου 2010
Ας δούμε, συνοπτικά, τις επιπτώσεις αυτών των καταστροφών. Και
οι τρεις σεισμοί είχαν μέγεθος πάνω από 6.0 και πολλά θύματα. Αλλά
γιατί ο σεισμός της Αϊτής είχε τόσο
μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές;

40
Relative amplitude
Italy, 6 April 2009
Strenght: 6.3

Sumatra
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(triggered
Asian
tsunami)
China
2008

1
Haiti, 12 January 2010

6.3
Haiti
2010

Strenght: 7.0
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Εαν εξετάσουμε τον θλιβερό -πραγματικά- απολογισμό των τριών σεισμών σε θανάτους , τραυματισμούς
και άστεγους, αμέσως προκύπτει
ότι ο σεισμός στην Αϊτή προκάλεσε
πολύ περισσότερους θανάτους αλλά
και άστεγους , σε σχέση με τους δύο
άλλους σεισμούς.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Κίνα:.................................. 87,476
Ιταλία:.................................... 295
Αϊτή:................................ 230,000
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
Κίνα:................................ 360,000
Ιταλία:................................. 2,000
Αϊτή:................................ 300,000
ΑΣΤΕΓΟΙ
Κίνα:.................................. 1,5 εκ.
Ιταλία:.............................. 0,24 εκ.
Αϊτή:................................ 5,00 εκ.
Η αναλογία των θανάτων σε σχέση με τους πληγέντες κατοίκους των
τριών σεισμόπληκτων περιοχών αλλά και τα ποσοστά διασωθέντων
μας αποκαλύπτουν ένα δραματικό
γεγονός : Η Αϊτή πρωταγωνιστεί,
μακράν.
www.mdmgreece.gr

Κίνα 2008
Νεκροί / Πληγέντες
................... 1 στους 595 κατοίκους
Διασώσεις/Πληγέντες
................................... 1 στους 690
Ιταλία 2009
Νεκροί / Πληγέντες
................... 1 στους 190 κατοίκους
Διασώσεις/Πληγέντες
................................... 1 στους 373
Αϊτή 2010
Νεκροί / Πληγέντες
..................... 1 στους 15 κατοίκους
Διασώσεις/Πληγέντες
.............................1* στους 16,588

*Οι περισσότεροι διασώθηκαν από
γείτονες, συγγενείς. 80.000 δεν
έχουν ανασυρθεί
Το παρακάτω σχήμα δείχνει παραστατικά τα δεδομένα και τη σύγκριση των συνεπειών:

Number of people rescued
China
66.649

Italy
150

Haiti
211
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Μια πρώτη σύγκριση των μεγεθών
δείχνει απλοποιημένα τη συσχέτιση
μεταξύ τους. Αν ο σεισμός της Ιταλίας ήταν ισχυρός, αυτός της Αϊτής
ήταν πέντε φορές ισχυρότερος και
της Κίνας 40 φορές, λαμβάνοντας
υπόψη την ενέργεια που εκλύθηκε.

Μιλάμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη πρόσφατη ανθρωπιστική καταστροφή στην Αϊτή. Από τα στοιχεία
που παραθέσαμε κι από τις εμπειρίες των εθελοντών μας που συνεισέφεραν στην αντιμετώπιση των τραγικών συνεπειών της καταστροφής
στην Αϊτή, προκύπτει αβίαστα το
συμπέρασμα ότι :
‘Το χάσμα π’άνοιξε ο σεισμός....’
Οι μεγάλες καταστροφές και οι κρίσεις αποκαλύπτουν το ‘άλλο’ πρόσωπο μιας κοινωνίας, ιδιαίτερα στις
φτωχότερες χώρες που είναι πιο ευάλωτες, πιο τρωτές.

Rescued : Affected
1 in every
690
affected
rescued

1 in every
373
affected
rescued

1 in every
16,588
affected
rescued

Έννοιες όπως: ανθρώπινη ευτυχία,
το αγαθό της υγείας, το θαύμα της
ζωής αντιστρέφονται δραματικά και
η κατάσταση μπορεί να περιγραφεί
μόνο με λέξεις όπως ανθρώπινη δυ-

στυχία, πόνος, η φρίκη του θανάτου.
‘... ευθύς εγιόμισε άνθη.’ (Διον.
Σολωμός)
Εκεί όμως που περισσεύει ο πόνος,
η δυστυχία, η φτώχεια, η φρίκη κι
ο θάνατος, εκεί ανθίζει η εθελοντική προσφορά, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη και η νέα ζωή.
Ας είμαστε έτοιμοι και σωστά εκπαιδευμένοι για να προσφέρουμε, ΟΧΙ
μόνον σαν απλοί παρατηρητές αλλά
σαν ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ!
Η εθελοντκή οργάνωση ‘Γιατροί του
Κόσμου’ το απέδειξε, στην περίπτωση της Αϊτής, με τον καλύτερο τρόπο.
Εύγε σ’όσες κι όσους συμετείχαν
ενεργά, με κάθε τρόπο, στην προσπάθεια!
n
#47 | Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2010

16|Off the record

Διδάγματα από τη διαχείριση της
μεγάλης καταστροφής στην Αϊτή

Το γεγονός
Στις 12 Γενάρη 2010 στις 3.45 τοπική ώρα ένας σεισμός μεγέθους 7.3
Ρίχτερ ισοπέδωσε το εμπορικό κέντρο της πόλης Port au Prince και
κατέστρεψε πολλές συνοικίες της
εκτεταμένης και πυκνοκατοικημένης
αυτής πόλης που εκτείνονται στους
γύρω λόφους. Μικρότερης έκτασης
αλλά εξ ίσου θανατηφόρες ζημιές
υπήρξαν και σε σημεία αρκετά μακριά από το επίκεντρο του σεισμού.
Πολλοί μετασεισμοί μεγάλης έντασης συμπλήρωσαν την καταστροφή
τις μέρες που ακολούθησαν.
Οι απώλειες
Σήμερα, δύο μήνες μετά, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σύμφωνα με κυβερνητικές αρχές σε 220
000 και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα. Ο αριθμός αυτός είναι ίδιος σχεδόν με τον συνολικό αριθμό των νεκρών από το Τσουνάμι του 2004 στην
Νοτιοανατολική Ασία. Οι τραυματίες
και ασθενείς υπολογίζονται σε τριακόσιες χιλιάδες ενώ οι άστεγοι ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο. Οι άστεγοι
ζουν σε εξακόσιους περίπου αυτοσχέδιους οικισμούς κάτω από δρα-

Θεόφιλος
Ρόζενμπεργκ

Καθηγητής Χειρουργικής
Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος
των Γιατρών του Κόσμου

ματικές συνθήκες υγιεινής που αναμένεται να επιδεινωθούν με την
αναμενόμενη έναρξη της εποχής των
βροχών και τυφώνων. Περισσότεροι
από 450 000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει προσωρινά την πόλη και
ζουν σε εξ ίσου δύσκολες συνθήκες
σε κοντινά η απομακρυσμένα χωριά.
Συσχέτιση του επιπέδου φτώχειας
και επιπτώσεων της καταστροφής
Για μια ακόμη φορά η καταστροφή
αυτή έπληξε μία από τις φτωχότερες χώρες του Κόσμου και ήρθε να
«αποτελειώσει» ένα έθνος που ήδη
από πολλά χρόνια ήταν βουτηγμένο
στην ανέχεια και την ακυβερνησία.
Έχει υποστηριχτεί ότι οι φυσικές καταστροφές είναι νόσος των φτωχών.
Πράγματι, αν και οι φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια πλήττουν αδιάκριτα όλες τις χώρες, τα περισσότερα θύματα και οι μεγαλύτερες
απώλειες αφορούν τις χώρες του λεγόμενου αναπτυσσομένου κόσμου.
Αυτό οφείλεται στο ότι τα φτωχά κράτη εμφανίζουν αυξημένη τρωτότητα
στις καταστροφές Το 90% των θανάτων και τραυμάτων από καταστροφές
συμβαίνουν σε χώρες με κατά κεφαλήν εισόδημα μικρότερο των 760 $
τον χρόνο. Οι χώρες αυτές όχι μόνο
δοκιμάζονται συχνότερα από καταστροφές αλλά έχουν παράλληλα και
μειωμένη ικανότητα να τις αντιμετωπίσουν και ακόμα λιγότερη για σχεδιασμό η / και προετοιμασία.
Αλλά και παγκόσμια, ο αριθμός
των φυσικών καταστροφών αυξάνεται. Το Κέντρο Διεθνούς Στρατηγικής για την μείωση των Καταστροφών του ΟΗΕ (U.N International
Strategy for Disaster Reduction
-UNISDR) αναφέρει σταθερή αύ-

© Γιώργος Μουτάφης

Τρείς μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Αϊτή, και ενώ ο πλανήτης δοκιμάστηκε και από
άλλον ακόμα μεγαλύτερο σεισμό στην κεντρική Χιλή, καθώς οι κάμερες της εύκολης δημοσιότητας απομακρύνονται από τη σκηνή της δυστυχίας, ας ρίξουμε
μια ψύχραιμη ματιά στην πολύπαθη αυτή χώρα για να
αντλήσουμε κάποια διδάγματα…

ξηση των έκτακτων και ακραίων φυσικών φαινομένων καθώς και σταθερή αύξηση των ανθρώπινων και
υλικών απωλειών. Οι φυσικές καταστροφές συμβαίνουν συχνότερα στην Ασία, την Αφρική και την
Ν.Αμερικη.

ετοιμότητας και ποιος ήταν ο βαθμός ανταπόκρισης ; Είναι πράγματι τα εξαιρετικά αναπτυγμένα συστήματα διαστημικής τεχνολογίας στην
υπηρεσία της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων; Να μερικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Η συχνότητα των καταστροφών σε
ορισμένες περιοχές είναι τέτοια που
δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για
ανάκαμψη. Το παράδειγμα της περιοχής Ατσε της Ινδονησίας που επλήγη από δραματικές πλημμύρες στις
αρχές του 2008, τρία χρόνια μετά το
τσουνάμι είναι χαρακτηριστικό.

Δυσαναλογία ανάμεσα στην άμεση
πρόσβαση των ΜΜΕ και στην καθυστερημένη πρόσβαση των διασωστικών συνεργείων. Η διεθνής κινητοποίηση είναι υποχρέωση και
όχι ελεημοσύνη στους πληγέντες

4 χρόνια μετά το τσουνάμι, δοκιμάστηκε ξανά το διεθνές σύστημα
ανταπόκρισης στις καταστροφές
Τέσσερα χρόνια λοιπόν μετά το καταστρεπτικό τσουνάμι η Παγκόσμια
κοινότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με
μία άλλη μεγάλη καταστροφή που
έβαλε σε δοκιμασία το παγκόσμιο
σύστημα ανταπόκρισης σε μεγάλες
κρίσεις. ΄Αλήθεια, πόσο προετοιμασμένη βρέθηκε η Διεθνής κοινότητα για να αντιμετωπίσει την νέα αυτή καταστροφή; Ασφαλώς ο σεισμός
δεν είναι προβλέψιμο συμβάν. Όμως
η σύγχρονη επιστήμη και ιδιαίτερα η διαστημική τεχνολογία επιτρέπουν σήμερα την άμεση εκτίμηση της
έκτασης της καταστροφής , τον υπολογισμό των ζημιών και των απωλειών. Τι μέσα έγκαιρης προειδοποίησης υπήρχαν, ποιος ήταν ο βαθμός

Στην περίπτωση της Αϊτής , η παγκόσμια κοινότητα κινητοποιήθηκε με σχετική καθυστέρηση. Για μία
ακόμα φορά, όπως και στο τσουνάμι, παρατηρήσαμε μία δυσαναλογία
ανάμεσα στην αμεσότητα της ενημέρωσης της κοινής γνώμης και στην
σχετικά καθυστερημένη πρόσβαση
των συνεργείων διάσωσης. Η παγκόσμια κοινή γνώμη λάμβανε στις
τηλεοράσεις της τις εικόνες της καταστροφής και διερωτάτο γιατί δεν
υπήρχε έγκαιρη η διεθνής διασωστική παρέμβαση. Γινόμαστε μάρτυρες
της διάστασης ανάμεσα στην άμεση
διασπορά της είδησης και στην καθυστερημένη έναρξη της απόκρισης.
Μετά τις μεγάλες καταστροφές του
2ου και των αρχών του 20ου αιώνα,
οι καταστροφές δεν αντιμετωπίζονται πια μοιρολατρικά σαν ένα αναπόφευκτο χτύπημα της μοίρας αλλά σαν μάλλον προβλέψιμες κρίσεις
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που μπορεί να προληφθούν η τουλάχιστον να μετριαστούν οι συνέπειές
τους στον πληθυσμό και την οικονομία.. Η παροχή βοήθειας στα θύματα των καταστροφών δεν αποτελεί
εκδήλωση ελέους η φιλανθρωπίας αλλά καθήκον αλληλεγγύης βασισμένο στην αμοιβαία βοήθεια κι στις
αρχές της παγκόσμιας ασφάλειας. Η
αρωγή στους πληγέντες δεν αποτελεί
ελεημοσύνη αλλά δικαίωμα των λαών ιδιαίτερα των πιο φτωχών.
Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν αποτελεί μία “ευκαιριακή ” αποκατάσταση της βλάβης αλλά συστατικό
μέρος της γενικότερης μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής προσπάθειας .

Όπως συχνά συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές, η άφιξη των πρώτων
συνεργείων βοήθειας έγινε σε ένα
πλαίσιο χάους. Ίσως το στοιχείο του
πανικού στις μεγάλες καταστροφές
δεν είναι δυνατόν να λείψει εντελώς. Αναμένει όμως κανείς από τα
εξαιρετικά εξειδικευμένα, εξασκημένα και άριστα εξοπλισμένα διασωστικά συνεργεία να μπορούν να συντονίσουν αποτελεσματικά τη δράση
τους. Έγκυροι εκετιμητές βαθμολογούν την κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της καταστροφής με βαθμό «κάτω από τη βάση
Η πολιτική σκοπιμότητα υπήρξε ένα
από τα στοιχεία της καθυστέρησης: Η
Αϊτή, παραδοσιακά στη σφαίρα της
Γαλλικής επιρροής ήταν πολύ πιο κοντά στις ΗΠΑ και χρειάστηκε ένα ολιγόωρο αλλά αποφασιστικής σημασί-
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Το χάος αναπόφευκτο στοιχείο
παρά τα όσα διδαχτήκαμε από το
τσουνάμι. Ανταγωνισμοί σε διεθνές
διπλωματικό επίπεδο ΑμερικήςΕυρώπης. Επίδειξη της Αμερικανικής ισχύος. Άφιξη βοήθειας. Αερογέφυρα ζωής

ας διπλωματικό παρασκήνιο (bras
de fer) πριν η υπερδύναμη αποφασίσει να κινητοποιηθεί. Γίναμε και μάρτυρες διαμαρτυρίας από την πλευρά
Γαλλικών οργανώσεων για παρεμπόδιση η καθυστέρηση προσγείωσης
των αεροπλάνων με γαλλική βοήθεια,
ενώ δεν έλειψαν και οι βολές για την
μιντιακή προτεραιότητα
Όπως και νάχει το πράγμα, έστω και
με καθυστέρηση, η κρίση της Αϊτής,
προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες
διεθνείς κινητοποιήσεις έρευνας και
διάσωσης καθώς και μία γιγαντιαία
αερογέφυρα βοήθειας στους πληγέντες πληθυσμούς. Στην άφιξή μας
στο PORT AU PRINCE γίναμε
μάρτυρες μίας από τις πιο μεγάλες

αερογέφυρες ζωής με 200 περίπου
προσγειώσεις (μία κάθε τρία λεπτά)
μεγάλων μεταγωγικών αεροσκαφών
και ελικοπτέρων στο μικρό σχετικά
αεροδρόμιο στα βόρεια της πόλης.
Μία από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις επιμελητειακής υποστήριξης
( logistics ) σε καιρό ειρήνης υλοποιήθηκε και εξακολουθεί να υλοποιείται.. Πρόκειται πράγματι για
μία αληθινή αερογέφυρα ζωής που
έσωσε και εξακολουθεί να σώζει χιλιάδες ζωές των κατοίκων της πολύπαθης χώρας.
Η παγκόσμια κινητοποίηση. Η θλιβερή ανταπόκριση της Ελλάδας που
έχει εμπειρία από την διπλωματία
των σεισμών
Όλες οι χώρες, μικρές και μεγάλες,
έδωσαν το παρόν στην παγκόσμια
αυτή κινητοποίηση. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια
έχει αναπτυχθεί ένας παγκόσμιος
ανταγωνισμός ανάμεσα στις κυβερνήσεις για την ανάπτυξη ομάδων διάσωσης και άμεσης επέμβασης. Οι
ομάδες αυτές εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα και άριστα εκπαιδευμένες αποτελούν σήμερα μία «βιτρίνα
προβολής» κάθε κράτους στον χώρο
της καταστροφής.
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Από την άποψη αυτή δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε την απογοητευτική καθυστέρηση της Ελληνικής κυβέρνησης να επιτελέσει το
ανθρωπιστικό της καθήκον. Η πολυσυζητημένη πολιτική προστασία
www.mdmgreece.gr

και οι μηχανισμοί ασφάλειας που
είχαν αναπτυχτεί στη χώρα μας στη
διάρκεια των
Ολυμπιακών Αγώνων δοκιμάστηκαν στις μεγάλες πυρκαγιές του
2007 και του 2009 με όχι καλή βαθμολογία.. αλλα και η περίφημη διπλωματία των σεισμών που η χώρα μας εφάρμοσε στην δεκαετία του
90 δεν έδειξε να έχει καμία συνέχεια
στην περίπτωση της Αϊτης.
Η δικαιολογία που ακούστηκε από
επίσημα χείλη ότι «η Αϊτή είναι πολύ μακριά μας για να βοηθήσουμε»
μόνο θυμηδία προκάλεσε. Ακολούθησε η οπερετική επιχείρηση ενικιασμένου αεροσκάφους της πολιτικής
αεροπορίας που θα αναχωρούσε
δήθεν άμεσα για μεταφορά διασωστών και βοήθειας και που κατέληξε
ένα μήνα μετα στην εξαιρετικά πολυδάπανη και αμφίβολης αποτελεσματικότητας προσγείωση και … δίωρη
παραμονή στο εροδρόμιο του υφυπουργού Εξωτερικών με ομάδα δημοσιογράφων χωρίς καν να επισκεφτεί την Ελληνική Ιατρική αποστολή
που βρισκόταν λίγα μέτρα πιο κεί.!
Με τέτοια πολιτική διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των κρίσεων
δεν είναι να εκπλήσεται κανείς που
η ΥΔΑΣ δεν χρηματοδτεί κανένα
πρόγραμμα ουσιαστικης βοήθειας
στον λαό της Αϊτης. Μένει ίσως να
δούμε την αποτελεσματικότητα των
«ιδιωτικών» πρωτοβουλιών όπως
ο τηλεμαραθώνιος που έγινε για να
#47 | Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2010
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ριμάτων που έχουν κατακλύσει την
ούτως η άλλως ρυπαρή πόλη. Ειδική περίπτωση αποτελούν τα νοσοκομειακά και ιατρικά απόβλητα
μιας και δεν υπάρχουν ειδικοί αποτεφρωτήρες. Το προβλημα θα γίνει
οξύτατο με τις επερχόμενες βροχές
και ο κίνδυνος επιδημιών έχει τονιστεί από τα πιο επίσημα χείλη.
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Υγεία

ενισχυθεί η ελληνική επιτροπή συνεργασίας με την UNICEF κα.
Ασφάλεια. Είναι δυνατή η ιατρική
υπό τη σκιά όπλων;
Το θέμα της ασφάλειας και της
ασφαλούς πρόσβασης του πληθυσμού στην Ανθρωπιστική βοήθεια
είναι ίσως από τα πιο σοβαρά. Στην
Αϊτή ανφέρθηκαν πολλά επεισόδια
βίας ακόμα και από ένοπλες συμορίες . Σε ένα βαθμό, τα επεισόδια
αυτά υπερτονίστηκαν απο τα ΜΜΕ
,έτσι ώστε δόθηκε η εντύπωση ότι
ο απελπισμένος και –συχνά δίκαιααγανακτισμένος λαός ήταν ένα έθνος
αγρίων και εγκληματιών. Το αίσθημα αυτό της ανασφάλειας αποτέλεσε
και αποτελεί προσχημα για την αναπτυξη των ξένων ένοπλων δυνάμεων
στην Αίτή.

Χωρίς να παραγνωρίζει κανείς τα
προβλήματα ασφάλειας που προκύπτουν σε τέυτοιες περιπτώσεις ,
η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
υπο την σκιά των ένοπλων αποτελεί
σήμερα ένα σημείο μεγάλης συζήτησης ανάμεσα στους Οργανισμούς
Αρωγής. Πόσο αλήθεια είναι θεμιτή η περιθαλψη ασθενών υπο στρατιωτική προστασία; Που αρχίζει και
που τελειώνει η πολυδιαφημισμένη
ουδετερότητα των οργανισμών αρωγής; Πόσο δικαιολογημένη είναι η
δαπάνη υπέρογκων συχνά ποσών
για έμμισθους «υπέυθυνους ασφάλειας» και ένοπλους φύλακες; Στο
σημείο αυτό δεν μπορούμε παρα να
υπογραμμίσουμε τον ρόλο των κυανόκρανων του ΟΗΕ: Με σημαντικό
τίμημα σε ανθρώπινες ζωές με λίγα
σχετικά μέσα και λιγοστό ανθρώπινο
δυναμικό , το σύστημα των οργανώ-

σεων του ΟΗΕ αποτελούν αναμφισβήτητα έναν παράγοντα σταθερότητας ασφάλειας και εμπιστοσύνης
για τον συντονισμό των υπηρεσιών
αρωγής σε τέτοιες μεγάλες ανθρωπιστικές κρίσεις
Ο τομέας, του νερού, της διατροφής
και της στέγασης
Σήμερα, ενάμισι μήνα μετα τον σεισμό, και παρά την άφιξη μεγάλης
ανθρωπιστικής βοήθειας, το ένα
σχεδόν εκατομμύριο αστέγων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρα
προβλήματα εφοδιασμού σε τρόφιμα, καθαρό νερό και στέγαση. Καθώς πλησιάζει η περιοδος των βροχών και των τυφώνων το πρόβλημα
της αντικατάστασης των άθλιων παραπηγμάτων που στεγάζουν σήμερα
τους κατοίκους με αδιάβροχα αντίσκηνα η ,έστω, πλαστικά στέγαστρα,
εξακολουθεί να παραμένει οξύ. Δεν
μπορούμε να μην κάνουμε την σύγκριση με ανάλογες καταστροφές
όπως εκείνη του σεισμού στο Μπάμ
του Ιράν η του τσουνάμι στην ΝΑ
Ασία που η αρωγή –ιδίως από κράτη του Κόλπου- έφτασε με μορφή
εξαιρετικής ποιότητας αντισκήνων.
Υπαρχει εδώ μία δικαιολόγητη επιμελητειακή ολιγωρία ή υποτίμηση
του προβλήματος;
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Υγιεινή και απόβλητα
Αμεσα συνδεδεμένο με την στεγαση
και την ύδρευση είναι το προβλημα
της αποχέτευσης και γενικότερα της
υγιεινής. Κοντα στην ανάγκη δημιουργίας 90 χιλιάδων σηπτικών βόθρων στους καταυλισμούς υπάρχει
η ανάγκη περισυλλογής των απορ-

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η
ιατρική αρωγή είναι ακρογωνιαίος
λίθος σε κάθε τέτοια μεγάλη καταστροφή. Δεν πρόκειται μόνο για την
παροχή πρώτων βοηθειών στον απίστευτα μεγάλο αριθμό τραυματιών
και στους ασθενείς. Υποστηρίζουμε ότι η άσπρη μπλούζα, ο ερυθρός
σταυρός, η σημαία των μεγάλων Μη
Κυβερνητικών Οργανισμών Αρωγής
αποτελούν μία όαση ελπίδας, ένα
φάρο προστασίας, ένα σημείο καταφυγής για τις χιλιάδες των κατοίκων
που βιώνουν την καταστροφή. Στα
πρόχειρα ιατρεία, στα κατεστραμένα
νοσοκομεία, στους σταθμούς διαλογής καταφεύγουν όχι μόνο οι τραυματίες και οι αληθινά ασθενείς αλλα
κυριολεκτικά το σύνολο του πληθυσμού. Περισσότερο απ ότι στον διασώστη, στον αστυφύλλακα η στον
πυροσβέστη, στον ιατρό που θα δώσει ένα –έστω και αμφίβολης αποτελεσματικότητας- χάπι η ένα σιρόπι
εναποθέτουν την ελπίδα για το αύριο, εξωτερικεύουν τον ψυχικό, κύρια, τραυματισμό τους.
Κριτική της ιατρικής παρέμβασης
Αυτό βάζει τους υγειονομικούς οργανισμούς μπροστα σε τεράστιες ευθύνες. Στην κρίση αυτή, η ιατρική
κινητοποίηση υπήρξε μεγάλη και γιναμε μάρτυρες συγκλονιστικής αυταπάρνησης των πρώτων ιατρικών
ομάδων που εργάστηκαν νυχταμέρα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες . Η αρχή ιατρικής παρέμβασης
όπως καθορίστηκε με την εμπειρία
του τσουνάμι είναι “οι γιατροί κοντά στον πληθυσμό”. Και εδώ όμως
η έλλειψη συντονισμού έχει κάνει να
παραμένουν - ακόμη και σήμερα πολλοί καταυλισμοί χωρίς ιατρική
βοήθεια. Αντίθετα, έμφαση δόθηκε
σε μεγάλα νοσοκομεία εκστρατείας η
πλωτά νοσοκομεία που ο ρόλος τους
,αν και σημαντικός, υπήρξε προσωρινός και περιορισμένης εμβέλειας
κύρια λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των ασθενών σε αυτά .
Πολλοί οργανισμοί αρωγής και εθελοντικές ομάδες διαγκωνίζονταν για
τις «καλύτερες» θέσεις και την μιντιακή τους προβολή ενώ υπήρ-

/ Off the record

© Στεφανία Μιζάρα

© Γιώργος Μουτάφης

|19

ξαν σημαντικά προβλήματα αλληλοκάλυψης . Δεν έλλειψαν ακόμη και
τα γνωστά ευτράπελα όπως η δωρεά ληγμένων η ακατάλληλων φαρμάκων η εξαιρετικά δαπανηρών
χειρουργικών λαπαροσκοπικών εργαλείων συρραφής μίας χρήσης (!!!)
ή ακόμα η άφιξη ιατρικών συνεργείων για λίγες μόνο ώρες με αποκλειστικό στόχο να κινηματογραφηθούν
από «δημοσιογράφους» η από ιδιωτικά κινηματογραφικά συνεργεία!
Σε τέτοιες μεγάλες καταστροφές τα
συνεργεία ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να στελεχώνονται από
εξειδικευμένους και πεπειραμένους ιατρούς. Η ψυχική και σωματική καταπόνηση είναι μεγάλες και
μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα αποτυχίας της αποστολής.
Τα ιατρικά συνεργεία πρέπει να είναι αυτόνομα ως προς την στέγαση, την σίτιση , τις τηλεπικοινωνίες και φυσικά τον εξοπλισμό τους.
Η σωστή επιμελητειακή τους στελέ-

χωση με ειδικούς για τις προμήθειες , τις μεταφορές, την αποθήκευση
υλικού, την διαβίωση, τις τηλεπικοινωνίες και άλλα διοικητικά καθήκοντα, έχει σαν σκοπό να κάνει το έργο
των ιατρών της αποστολής πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό.
Η επιστημονική επάρκεια των υγειονομικών που συμμετέχουν στις
αποστολές αυτές είναι πάντα το ζητούμενο. Η ιατρική σε περιβάλλον
ελαχίστων πόρων και σε αντίξοες
συνθήκες δεν έχει καμία σχέση με
την ιατρική που ασκούμε στη χώρα μας. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι πρόκειται κυριολεκτικά για
μια εντελώς διαφορετική ιατρική.
Εκεί η περιποίηση και του παραμικρού τραύματος πρέπει να γίνεται με σχολαστικότητα, η επιδεσμολογία ξαναπέρνει τις διαστάσεις που
είχε στις αρχές του αιώνα, τα πρωτόκολλα αντιβιοθεραπειας αναθεωρούνται με προτίμηση στη χορήγηση
απλών αντιβιοτικών σε ευρεία βάση.
Οι χειρουργοί ζητάνε πολυδάπανα

εργαλεία μίας χρήσης και ονειρεύονται σύνθετες και μεγάλες επεμβάσεις όπως αυτές που κάνουν στη χώρα τους ενώ οι καρδιολόγοι θέλουν
οπωσδήποτε υπερηχογράφους η
σύνθετα διαγνωστικά τέστς .Οι Γιατροί που πιστεύουν ότι θα κάνουν
υψηλού επιπέδου ιατρική με όλους
τους κανόνες διάγνωσης και θεραπείας που υπάρχουν στις χώρες της
προέλευσής τους, απογοητεύονται
και αισθάνονται ανεπαρκείς.

σχουν έχουν δικαίωμα σε μία σωστή υγεία. Είναι υποχρέωση των
οργανισμών αρωγής να αναπροσαρμόζουν τα πρωτοκόλλα τους ούτως ώστε στην μετεπείγουσα ( postemergency) φάση η στη φάση της
ανάκαμψης να αναβαθμίσουν τις
υπηρεσίες τους έτσι ώστε σε κάθε
στιγμή οι προσφερόμενες υπηρεσίες
υγείας να ανταποκρίνονται στο γενικό επίπεδο ετοιμότητας και πραγματικών αναγκών της κοινωνίας.

Έγινε πολλή συζήτηση για τον υπερβολικό ίσως αριθμό των ακρωτηριασμών που οι αμερικανοί στρατιωτικοί γιατροί έκανα με υπερβολικό
ίσως ζήλο τα πρώτα εικοσιτετράωρα εφαρμόζοντας ένα παρωχημένο πρωτόκολλο «ιατρικής πολέμου»
από τον πόλεμο του Βιετναμ. Ασφαλώς κι εδώ για όσους από μας δεν
βρέθηκαν στον τόπο της καταστροφής τα δύο πρώτα εικοσιτετράωρα
, ισχύει το γνωμικό «όποιος είναι
έξω απ τον χορό πολλά τραγούδια
ξέρει». Είναι όμως αναμφισβήτητο
ότι, παρά τον όγκο της δουλειάς και
τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα
πολλών τραυμάτων , θα μπορούσαν
να σωθούν περισσότερα μέλη που
ίσως ακρωτηριάστηκαν σε ένα περιβάλλον υγειονομικού χάους.

Η φάση της ανάκμψης αργεί. Ο ρόλος των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών. Μια υγεία στα χέρια
της ιδιωτικής κερδοσκοπίας. Το μέλλον: ένας λαός σημαδεμένος...

© Στεφανία Μιζάρα

Στις συνθήκες αυτές ακόμα και ο
πιο πεπειραμένος ειδικός γίνεται
γενικός ιατρός. Εδώ δοκιμάζεται η
πραγματική γνώση της ιατρικής . Ο
χειρουργός πρέπει να κάνει τη δουλειά του με ένα η δύο μόνο απλά εργαλεία και με πρωτόγονα ράμματα.
Ο παιδίατρος πρέπει να βάλει διάγνωση «με το μάτι» και ο μικροβιολόγος πρέπει να ξεθάψει τις γνώσεις
κλινικής ιατρικής .
Ταυτόχρονα και στις πιο δύσκολες
συνθήκες , οι πληθυσμοί που πάwww.mdmgreece.gr

Καθώς έφτασε ήδη η περίοδος των
βροχών και των τυφώνων, η πολυπόθητη φάση της ανάκαμψης από
την κρίση αργεί απελπιστικά για τον
πολύπαθο λαό της Αϊτής. Σε μία
χώρα που βασιλεύει η ακυβερνησία
και η αναρχία, με ένα λαό μοιρολάτρη και εγκαταλειμένο από την διεθνή κοινότητα επί πολλά χρόνια,
είναι φυσικό οι όποιες διακηρύξεις
για ανάκαμψη να προκαλούν ερωτηματικά η και χαμόγελα αμηχανίας.
Ήδη οι μεγάλες αμερικανικές κατασκευαστικές εταιρίες έκαναν την εμφάνιση τους. Ταυτόχρονα, παρά τις
εκκλήσεις όλων των μεγάλων ΜΚΟ,
η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα
την κατάργηση της δωρεάν περίθαλψης και την επάνοδο στο σύστημα
αμειβόμενης ιατρικής και φαρμάκων υποδεικνύοντας τη πόρτα εξόδου στις Οργανώσεις αρωγής. Με το
ένα τρίτο του ντόπιου υγειονομικού
προσωπικού να μην έχει επιστρέψει
στην εργασία του μετά τον σεισμό,
το μέλλον του σημαδεμένου από την
μοίρα λαού προβάλλει αβέβαιο. n
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Η γνώριμη δυσοσμία Υψηλού επιπέδου ιατρική
του θανάτου
> Πηνελόπη Πέιτζ
Ένα βράδυ, αρχές του Φλεβάρη,
έπρεπε να επισκεφτώ μια απ’ τις
φτωχότερες περιοχές του Πορτ ο
Πρενς, το Ντελμάς 19. Χρειαζόμουν
ένα φορτηγό στο αεροδρόμιο νωρίς
το πρωί της επομένης για να ξεφορτώσουμε το αεροπλάνο που θα ερχόταν από την Ελλάδα με προμήθειες και ο οδηγός με τον οποίο είχαμε
συμφωνήσει την δουλειά, τελικά μάς
έστησε. Από κάποιον γέροντα έμαθα
για έναν οδηγό που διέθετε φορτηγό όμως θα έπρεπε να τον αναζητήσουμε στο Ντελμάς 19. Αναρωτήθηκα εάν ήταν ασφαλής η μετάβασή
μας εκεί βραδιάτικα... Ο Πέντρο ένας απ’ τους υπάλληλος - με διαβεβαίωσε. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε οι
τρεις μας. Οδηγούσα σ’ ένα φαρδύ
αυτοκινητόδρομο γεμάτο σκουπίδια
και άστεγους, με το πόδι κολλημένο
στο γκάζι και χωρίς την παραμικρή
καθυστέρηση, κατά πως με συμβούλεψε ο Πέντρο, γιατί ήμασταν σε μια
περιοχή όπου δεν ήταν φρόνιμο για
λόγους ασφαλείας να σταματήσει
κανένας και για κανένα λόγο!
Μετά από μια αριστερή στροφή ένα
περίπου χιλιόμετρο αργότερα, ο
δρόμος άρχισε να γίνεται ανηφορικός, η κατάστασή του οδοστρώματος
να πηγαίνει απ’ το κακό στο χειρό-

τερο ώσπου κάποια στιγμή «εξαφανίστηκε» ο δρόμος ανάμεσά από
βράχια, κοτρόνες και τεράστιες λακκούβες η μάλλον «κρατήρες»! Είχαμε φτάσει στο Ντελμάς 19. Το τζιπ
άρχισε να δυσκολεύετε να συνεχίσει
την πορεία του ανάμεσά σε ότι «φαινόταν» μέσα στο σκοτάδι: Στραπατσαρισμενες παράγκες φτιαγμένες
κύριος από ξύλο, γεγονός που ίσως
εξηγεί το ότι έστεκαν ακόμα όρθιες.
Δεν υπήρχε ψυχή τριγύρω – πράγμα παράξενο, καθώς οπουδήποτε κι
αν βρισκόσουν υπήρχαν άνθρωποι
που κοιμούνταν στην ύπαιθρο τέτοια
ώρα απ’ το φόβο ένας επομένου σεισμού. Μονάχα μια αγέλη σκυλιών
έσκαβε ψάχνοντας για κάτι φαγώσιμο και εξαφανίστηκε μόλις τα φώτα του αυτοκίνητου έπεσαν απάνω
τους. Λίγα λεπτά αργότερα καθώς
στρίβαμε σε μια γωνία, ο ηλικιωμένος κάτι ψιθύρισε με μια απόκοσμη
φωνή και την ίδια στιγμή η γνώριμη,
αποπνικτική δυσοσμία του θανάτου
μας τύλιξε. Το κτίριο στα δεξιά που
μας έδειχνε ήταν το καινούριο τοπικό σχόλιο – χτισμένο από τσιμέντο –
το οποίο είχε καταρρεύσει θάβοντας
στα συντρίμμια τους μικρούς μαθητές μέσα στης τάξεις.
Τα χαλάσματα έμεναν ανέγγιχτα από
εκείνη την τραγική μέρα.

Η εμπειρία μιας αποστολής όπως
αυτή της Αϊτής είναι συγκλονιστική. Όλες οι αισθήσεις βρίσκονται σε
συνεχή εγρήγορση και το μυαλό δεν
προλαβαίνει να διαχειριστεί τις τραγικές εικόνες, τα δυνατά συναισθήματα. Εξίσου μεγάλη όμως είναι και
η ικανοποίηση της προσφοράς, της
μικρής αν αποτυπωθεί με νούμερα,
αλλά πολύ μεγάλης αν μετρηθεί με
την κάλυψη των αναγκών όσων στέκονταν υπομονετικά μέσα στη ζέστη
περιμένοντας στωικά και με αξιοπρέπεια την ιατρική βοήθεια. Η παρουσία των ΓτΚ είναι πολύτιμη και μαζί με τις άλλες ΜΚΟ προσφέρουν
υπεύθυνη και υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα στον πονεμένο λαό
της Αϊτής. Η καλή συνεργασία, αλληλοκατανόηση και αλληλοεκτίμηση των μελών της ομάδας είναι ουσιαστική για την επιτυχία. Ένα πρώτο
συμπέρασμα είναι ότι οι δεξιότητες
και οι γνώσεις οι οποίες απαιτούνται
στην αντιμετώπιση μιας τέτοιου μεγέθους κρίσης είναι πολλές και είναι

> Παναγιώτης Ιωαννίδης
Οι κάμερες έρχονται και φεύγουν.
Παραμένουν μόνο όσο κάθε θέμα «πουλάει» και ύστερα γυρνούν
την πλάτη τους στον ανθρώπινο πόνο που παραμένει ακέραιος από την
πρώτη μέρα μετά τον σεισμό. Μαζί
με τα κανάλια, εξαφανίζονται οι αερογέφυρες, οι δυνάμεις προστασίας και πολλοί μη-κυβερνητικοί οργανισμοί αρωγής. Λίγοι είναι πλέον
αυτοί που παραμένουν για να αντιμετωπίσουν το δεύτερο κύμα της καταστροφής ενόψει των μουσώνων.
Οι έλληνες Γιατροί του Κόσμου παραμένουν, οργανώνονται και προετοιμάζονται –τόσο σε υλικό όσο και
σε ψυχολογικό επίπεδο- για να σταθούν στο πλευρό του λαού της Αϊ-

τής στη δύσκολη αυτή στιγμή. Στη
διαχείριση της αποστολής κάθε μέρα εμφανίζονται νέες προκλήσεις
και τίποτε δεν είναι πια δεδομένο:
το φαγητό των ασθενών και των ιατρών, η βενζίνη των οχημάτων, ένα
στεγνό κρεβάτι για να ξεκουραστεί
η ομάδα μετά από την πολύωρη εργασία. Δύο μήνες πλέον μετά το σεισμό, βασιζόμαστε μόνο στην τεχνογνωσία μας και στο λειψό υλικό μας,
γνωρίζοντας ότι θα διατηρήσουμε το
ίδιο σθένος μέχρι την τελευταία μέρα
που θα μας ζητηθεί. Το ηθικό μας
άλλωστε άκαμπτο, τρέφεται από τα
χαμόγελα των μικρών Αϊτινών που
καθημερινά περνούν από το ιατρείο
μας ζητώντας παράταση στις δύσκολες, πλην πολυπόθητες, ζωές τους.

πολύ σημαντική η απόκτηση τους,
όπως με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών «Διεθνής Ιατρική -Διαχείριση Κρίσεων
Υγείας» το οποίο διευθύνει ο καθηγητής της Χειρουργικής Θεόφιλος
Ρόζενμπεργκ, ιδρυτής και επίτιμος
πρόεδρος των ΓτΚ Ελλάδος.
Η ελπίδα που μας έδωσε το ένα μωράκι που πρωτοείδε το φως του κόσμου στο ιατρείο μας, η Τζέσικα,
μαζί με τα υπόλοιπα τέσσερα που
επίσης γεννήθηκαν από τους ΓτΚ,
είναι η βεβαιότητα ότι κάποια μέρα
τα παιδιά αυτά θα ζήσουν σε μια καλύτερη χώρα.

Με αντάλλαγμα
ένα χαμόγελο
> Ιωάννης Τορκινίδης

Δεύτερο κύμα καταστροφής
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> Ασπασία Μιχαλάκη

Απελπισία και απόγνωση, πόνος
και θλίψη, φτώχεια και εξαθλίωση
είναι μερικές λέξεις όταν προσπαθεί κανείς να περιγράψει τα απερίγραπτα που συνάντησα στην Αϊτή.
Συνθήκες δύσκολες ακόμη και για
όσους θεωρούν τους εαυτούς τους
«σκληρούς».
Ζέστη, υγρασία, σκόνη, και καθημερινά μεγάλος αριθμός ασθενών,
που περιμένουν αρκετές ώρες όρθιοι στον ήλιο για ιατρική βοήθεια,
προκαλούν την σωματική αλλά και
ψυχική κούραση ενός γιατρού, που
συμμετέχει στην αποστολή των Ελλήνων Γιατρών του Κόσμου στο
Πορτ ο Πρενς. Ως χειρουργός, αντιμετώπισα πληθώρα παραμελημένων, ανοικτών τραυμάτων, ιδίως στα
άνω και κάτω άκρα, που υπέστησαν
συνθλιπτικές κακώσεις κατά την δι-

άρκεια του σεισμού της 12ης Ιανουαρίου. Τραύματα με εκτεταμένες νεκρώσεις, ακόμη και με σκουλήκια,
τραύματα που τελικά επουλώθηκαν,
το άκρο σώθηκε από ακρωτηριασμό, αλλά έμεινε παράλυτο. Εικόνα πολύ λυπηρή ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους όπως και αυτή των
ακρωτηριασμένων, οι οποίοι προσερχόντουσαν για αλλαγές των κολοβωμάτων.
Η ελληνική ομάδα των Γιατρών του
Κόσμου τόλμησε κάτι, το οποίο μόνο
μεγάλες και πολυπληθέστερες της Ελλάδος χώρες όπως η Γαλλία, Καναδάς, Αμερική τόλμησαν. Έστησε, λειτούργησε και συνεχίζει και λειτουργεί,
ένα υπαίθριο νοσοκομείο, όπου οι έλληνες Γιατροί Του Κόσμου συνεχίζουν
την εθελοντική τους προσφορά στον
κόσμο της Αϊτής, με μόνο αντάλλαγμα
ένα χαμόγελο του ασθενούς και την ευχή «Ο Θεός να σε ευλογεί».
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Espoir/Ελπίδα
Ό

ταν η ομάδα των ΓτΚ (6
γιατροί και ένας διοικητικός), μετά από ένα μακρύ
2 ημερών ταξίδι, φτάσαμε εκεί, δεν ξέραμε ούτε πού θα κατασκηνώσουμε ούτε πού
θα δουλέψουμε. Δεν υπήρχε κάποια
κεντρική διοίκηση ή ένα συντονιστικό
όργανο, που θα μας κατηύθυνε σε συγκεκριμένη περιοχή της κατεστραμμένης πόλης. Κάποιοι φίλοι Δομινικανοί μάς είχαν μιλήσει για το Σονάπι,
μια περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο
του Πορτ Ο Πρενς, όπου καμία βοήθεια δεν είχε φτάσει ακόμη. Μια περιοχή με πολλούς άταφους ακόμα νεκρούς, τραυματίες και άστεγους.
Κατευθυνθήκαμε εκεί και είμαστε
πραγματικά οι πρώτοι που πήγαμε.
Είχε ήδη σουρουπώσει. Αφήσαμε τα

Ηρώ Βαρσαμή

Βιοπαθολόγος, Πρώην πρόεδρος
των Γιατρών του Κόσμου
www.mdmgreece.gr

σακίδια, τα φάρμακα και τον ιατρικό εξοπλισμό που είχαμε φέρει μαζί
μας για τις πρώτες ανάγκες της αποστολής και βιαστήκαμε να στήσουμε τις σκηνές πριν σκοτεινιάσει για τα
καλά. Ηλεκτρικό φυσικά δεν υπήρχε
πουθενά στην πόλη και με το φως του
φακού δεν είναι εύκολο να στήσεις.
Ξαφνικά ακούσαμε φωνές, κίνηση
και “doctor, doctor”. Τρέχουμε και
βλέπουμε μια γυναίκα έτοιμη να γεννήσει. Πανικός! Κανείς γυναικολόγος
στην ομάδα μας! Αιφνιδιαστήκαμε,
τα χάσαμε για λίγα δευτερόλεπτα και
μετά… ανασκουμπωθήκαμε! Βοηθώντας ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί
τη γυναίκα, με το φως του φακού και
με όργανα τα χέρια μας, βοηθήσαμε
να γεννηθεί το ομορφότερο κοριτσάκι του κόσμου, η Espoir (Ελπίδα).
Καλύτερη υποδοχή σε μια από τις δυσκολότερες όπως αποδείχτηκε αποστολές μας δεν μπορούσε να υπάρξει!
Με την μικρή Ελπίδα στην αγκαλιά
μου είπα χαρούμενη και ανακουφισμένη στους υπόλοιπους: «η αποστολή θα πάει καλά! Θα το δείτε!!»
Και έτσι έγινε. Έτσι…μαγικά σχεδόν! Από την επόμενη μέρα εξετάζαμε στο ιατρείο που στήσαμε 200
με 300 ασθενείς την ημέρα., τρώγοντας όλοι- γιατροί και ασθενείς- δύο
γεύματα το 24ωρο από ρύζι με φασόλια που μας τα προμήθευε μια

© Αρχείο ΓτΚ

Στο Πορτ-ο-Πρενς, 7 μέρες μετά τον φονικό σεισμό, το
απόλυτο χάος κυριαρχούσε παντού! Η πόλη ισοπεδωμένη, χιλιάδες οι νεκροί, οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι, ένα εκατομμύριο οι άστεγοι, τεράστιο πρόβλημα η
έλλειψη τροφής και νερού. Ανθρωπιστικές οργανώσεις
προσπαθούσαν να διανείμουν τρόφιμα και νερό, αδύνατον όμως να καλυφθεί όλος ο πληθυσμός. Το γεγονός αυτό εκτός από το ουσιαστικό πρόβλημα σίτισης του
πληθυσμού- ιδιαιτέρως του πιο ευάλωτου, των παιδιών
– προκαλούσε επίσης οργή, πίκρα, αντιθέσεις και επιθέσεις. Επιθέσεις εναντίον αλλήλων και των ξένων. Σε
ορισμένες περιοχές του κέντρου κυρίως της πόλης, η αίσθηση ασφάλειας ήταν (και είναι) ανύπαρκτη.

Δομινικανή οργάνωση. Σε 2-3 μέρες λειτουργούσε υπό την ευθύνη
μας ένα μικρό νοσοκομείο πεδίου,
δυναμικότητας 35 κρεβατιών! Προσλάβαμε νοσηλευτές, μεταφραστές,
φύλακες και αποθηκάριους για τις
μεγάλες ποσότητες φαρμακευτικού
και αναλώσιμου υλικού που μεταφέραμε από την Ελλάδα αλλά και μας
χορηγήθηκε επί τόπου. Νοικιάσαμε
αυτοκίνητο και είχαμε τη χρήση τριών ασθενοφόρων για αρκετές μέρες.
Οργασμός!
Δουλεύαμε όλοι από τις 7.30 πμ μέχρι τις 5.00 μμ στο ιατρείο και στη
συνέχεια δεχόμαστε επείγοντα περιστατικά μέχρι την άλλη μέρα το
πρωί. Κούραση αλλά και ικανοποίηση τόσο για τη δουλειά μας όσο
και για την αποδοχή και την αγάπη
που εισπράτταμε από τους ασθενείς
μας. Πολλοί πληγωμένοι, ακρωτηριασμένοι, παραμελημένα και επιμολυσμένα τραύματα και παιδιά, πολλά παιδιά με επίμονες και εμπύρετες
γαστρεντερίτιδες, δερματικές παθήσεις και αναπνευστικές λοιμώξεις.

Το 60% των ασθενών μας παιδιά.
Παιδιά πληγωμένα σωματικά και
ψυχολογικά, παιδιά τρομοκρατημένα, παιδιά που είχαν χάσει γονείς
και αδέρφια, παιδιά που στην ψυχή
τους γράφτηκε ανεξίτηλα το τρομακτικό γεγονός που άλλαξε για πάντα
τη ζωή τους. Παιδιά ορφανά, μόνα
στους επικίνδυνους για αυτά –ακόμα και πριν την καταστροφή- δρόμους. Συχνό και ατιμώρητο αδίκημα
η αρπαγή, η εμπορία και η σεξουαλική ή άλλη εκμετάλλευση των παιδιών στην Αϊτή. Οργιάζει η σύγχρονη παιδική σκλαβιά στη χώρα που
πρώτη κατήργησε τη δουλεία!
Τώρα που τα φώτα της δημοσιότητας έσβησαν, όλοι μοιάζουν να ξέχασαν την Αϊτή. Την Αϊτή που θα κάνει
πολλά χρόνια να συνέλθει – αν συνέλθει ποτέ. Οι Έλληνες Γιατροί του
Κόσμου είμαστε ακόμα εκεί. Είμαστε εκεί χάρη στην οικονομική στήριξη που αποκλειστικά και μόνο οι
Έλληνες πολίτες μας προσέφεραν.
Τους ευχαριστούμε.

n
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Ο Χριστός σταμάτησε
στο…..Monde

«Είμαι από την περιοχή του
Monde», μας είπε και «επιθυμία
μου ήταν ήδη από το δημοτικό να
γίνω ιερέας. Χρήματα να συνεχίσω
στο γυμνάσιο δεν είχα, γιατί τα σχολεία μας εκεί είναι ιδιωτικά. Τότε ο
θείος μου συνεννοήθηκε με το Δεσπότη της Ουγκάντας και με έστειλαν στο Καστέλι της Κρήτης, όπου
φοίτησα στο Τεχνικό Λύκειο. Στο
Καστέλι έζησα πολύ κοντά με το Δεσπότη Ειρηναίο, ο οποίος μου έδωσε την ευλογία του να γίνω ιερέας.
Στη συνέχεια σπούδασα στην Γεωπονική σχολή και στον Άγιο Ματθαίο στα Χανιά, όπου τελείωσα την
Ιερατική σχολή.

Γιούλη Κόκκορη
Συντακτική ομάδα

Πρώτο του μέλημα ήταν να μνημονεύσει τη συμβολή της Εκκλησίας, «η
οποία μου έχει προσφέρει πολλά και
με αυτά που κάνω τώρα δεν μπορώ
να την ξεπληρώσω, όπως ακριβώς
το παιδί δεν μπορεί να ξεπληρώσει
τη μάνα». Ο δικός του ρόλος είναι
όπως μας εξηγεί, απλώς να συμβάλλει, να συνεισφέρει και να συντονίζει τα οικονομικά σύμφωνα με τις
ανάγκες: «η δουλειά όλη γίνεται από
τις δωρεές των απλών ανθρώπων, οι
οποίες προορίζονται για τους πολλούς. Εγώ βρίσκομαι εκεί για να
φροντίζω, ώστε τα χρήματα να καταλήγουν εκεί που πρέπει».
Μεγάλωσε μέχρι τα 14 του στην Ουγκάντα. Η περιοχή του εδώ και περίπου 20 χρόνια μαστίζεται από ένα
φοβερό εμφύλιο, για τον οποίο μας
αναφέρει ότι «έχει τελειώσει στα
χαρτιά, υπάρχουν ακόμα όμως συγκρούσεις, που δεν ελέγχονται».
«Κοιτάξτε», συνεχίζει, «το θέμα με
τον εμφύλιο πόλεμο δεν λύνεται πατώντας ένα κουμπί: οι επιπτώσεις
του πολέμου σβήνονται μετά από
πολλά χρόνια. Η Ουγκάντα περνάει
δύσκολα λόγω των επιπτώσεων του
εμφυλίου πολέμου, του AIDS και
της οικονομίας. Για τα προβλήματα
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Ιερέας στην υπηρεσία του λαού του, αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε πρόβλημα, ένας άνθρωπος πάνω από
όλα, είναι ο Παπα-Αντώνης Μουτουάμπε από το Monde
της Ουγκάντας, το μικρό χωριό, που ο ίδιος έχει αναστήσει εκ του μηδενός. Ένας τόπος που σήμερα ακολουθεί
σταθερά τους ρυθμούς της ανάπτυξης, της προόδου και
της αναζήτησης ενός καλύτερου αύριο. Στην καθημερινή του ζωή παπάς, τεχνίτης, γεωπόνος, εμψυχωτής, αλλά και οικογενειάρχης με 4 παιδιά, ταξιδεύει ακούραστα
σε όλο τον κόσμο, αναζητώντας υποστήριξη στο πραγματικά εντυπωσιακό έργο του. Τον συναντήσαμε στα
γραφεία των Γιατρών του Κόσμου ένα πρωινό πριν το
Πάσχα. Η σεμνότητα, η ευγένειά του, αλλά και η πολυπραγμοσύνη του μας άφησε πραγματικά άφωνους.

αυτά δεν υπάρχει ελαφρυντικό. Το
κατά κεφαλή εισόδημα είναι 130 δολάρια το χρόνο, ο πληθωρισμός ανεβαίνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς
και ο αναλφαβητισμός κυμαίνεται
στο 60% περίπου».
Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει και
εκεί πολλές ελλείψεις: «πρόσφατα η
κυβέρνηση», μας λέει, «έδωσε την
άδεια να γίνουν δημόσια τα δημοτικά σχολεία, όμως, τα παιδιά τελειώνουν και δεν μπορούν να συνεχίσουν
τις σπουδές τους. Τα παιδιά που περνούν στις ανώτατες σχολές προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία, όπου τα
δίδακτρα είναι πανάκριβα. Θεωρώ
ότι θέλει πολύ χρόνο ακόμα για να
φθάσει ένας φτωχός στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν μερικές υποτροφίες

που δίνει η κυβέρνηση για το πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να είσαι άριστος
για να μπορέσεις να τις πάρεις».
Το έργο που έχει γίνει στην Ουγκάντα «προέρχεται κυρίως από την
Εκκλησία και τις διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις».
Ποιο είναι το καθήκον του ιερωμένου; «Πρώτα από όλα, ο ιερέας πρέπει να φροντίζει την ενορία και την
εκκλησία, ώστε οι άνθρωποι να μάθουν την ορθοδοξία.
Για να μάθουν όμως την ορθοδοξία
πρέπει να υπάρχει και ένα σχολείο
για να διδάσκονται τα παιδιά. Μέσα στο σχολείο γίνεται κατήχηση. Τα
παιδιά πηγαίνουν μετά στο σπίτι και
μιλούν στους γονείς τους για την ορ-
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θοδοξία. Επίσης εμείς τα μαθαίνουμε να “νοικοκυρεύουν” τη ζωή τους,
να είναι καθαρά και να φροντίζουν
την υγεία τους».

Πέρα από αυτό, πολλοί άνθρωποι
έχουν χρηματοδοτήσει την κατασκευή
των κτιρίων στο Monde. «Το Δημοτικό, το έχουν χρηματοδοτήσει ο γιατρός Λιάσκος από το Ρέθυμνο, η Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου και ο
Τίμιος Σταυρός Κυψέλη. Για το Γυμνάσιο, το Οικοτροφείο και το νοσοκομείο-όπου εργάζονται σήμερα οι
Γιατροί του Κόσμου- μας έχει βοηθήσει ο παπα- Ελπίδιος από την Ρόδο,
με την οργάνωση “Φως Χριστού”». Η
εκκλησία πληρώνει και το προσωπικό των σχολείων. Ο προϋπολογισμός για το κτίσιμο ενός Δημοτικού σχολείου (με 8 αίθουσες), είναι
περίπου 70.000 ευρώ και ο εξοπλισμός (θρανία κλπ) ανέρχεται σε
10.000 ευρώ. Μία καλή κατασκευή,
που θα έχει 100 χρόνια ζωής στοιχίζει 90.000 ευρώ», συμπληρώνει.
«Όμως για να μειωθεί ο αναλφαβητισμός χρειαζόμαστε ακόμα πολλά
σχολεία. Τα περισσότερα προβλήματα κατά την γνώμη μου, προέρχονται από την έλλειψη μόρφωσης.
Για αυτό εγώ επαγρυπνώ ώστε να
γίνουν πολλά σχολεία και να παρέχεται σωστή εκπαίδευση. Τώρα συζητάμε να κάνουμε και μία Τεχνική
σχολή, ώστε τα παιδιά τελειώνοντας
το λύκειο, να έχουν τη δυνατότητα
εργασίας. Τα παιδιά θα μπορούν να
μάθουν ραπτική, οξυγονοκόλληση,
να κτίζουν τα σπίτια και όλα τα στοιχειώδη για να σταθούν στη ζωή».
Το Νοσοκομείο των ΓτΚ άρχισε τη
λειτουργία του τον περασμένο Ιανουάριο: «ο κόσμος», υποστηρίζει ο
www.mdmgreece.gr
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Τα βήματα για την αναμόρφωση μιας
περιοχής είναι, μας λέει, τα εξής:
«πρώτα ιδρύεται ένα δημοτικό», άλλωστε, παραδέχεται, «μερικές φορές
είναι καλύτερα να έχεις ένα σχολείο,
εννοώ ως οίκημα, παρά μια εκκλησία. Και από αυτό αρχίζουμε στις
ενορίες μας. Τώρα εμείς στο Monde
-που έχει 6.000 κατοίκους και υπάγεται στην ενορία του Αγ. Αντωνίου-, έχουμε Δημοτικό σχολείο με
700-800 παιδιά, Γυμνάσιο και Λύκειο με 400 παιδιά και Οικοτροφείο, όπου στεγάζουμε άπορα, ορφανά, παιδιά από μακρινές περιοχές
και παιδιά με οικογενειακά προβλήματα. Υπάρχει και μία ομάδα από
τα παιδιά που έχουν στρατολογηθεί
από τους πολεμιστές του ΙRA και τα
οποία προστατεύουμε, επειδή στην
περιοχή μας υφίσταται ηρεμία, ώστε
να μάθουνε γράμματα».

παπα-Αντώνης, «έχει βοηθηθεί πάρα πολύ, τόσο με τις αποστολές των
γιατρών, όσο και με αυτούς που παραμένουν εκεί. Άλλωστε μέχρι τώρα δεν υπήρχε άλλη ιατρική βοήθεια, παρά μόνο περιστασιακή. Από
όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο στην νομαρχία μας. Πρέπει
όμως να εξοπλιστεί με ιατρικά μηχανήματα και εργαστήρια, ώστε να αναβαθμιστεί σε κανονικό νοσοκομείο,
γιατί μέχρις στιγμής αυτό που προσφέρει είναι μόνο διάγνωση. Αυτή τη
στιγμή εργάζονται μόνιμα δύο νοσοκόμες, αλλά όταν θα τελειοποιηθεί,
σχεδιάζω να γίνει και μία σχολή νοσοκόμων, ώστε να εκπαιδεύονται κοπέλες για νοσοκόμες. Κάτι τέτοιο θα
βοηθήσει πάλι τον τόπο».
Από τις ασθένειες, μας λέει στην συνέχεια ο Παπαντώνης, «η πιο διαδεδομένη είναι η μαλάρια (ελονοσία),
η οποία στις μέρες μας βρίσκεται σε
έξαρση. Η θεραπεία της είναι πανάκριβη και απαιτεί το 30% ενός μισθού! Λίγο πριν φύγω από την Ουγκάντα ανακοινώθηκε επίσημα ότι το
45% των φάρμακων κατά της ελονοσίας είναι νοθευμένα και για το λόγο
αυτό υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα».
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το
γεγονός ότι «το 80% των φαρμάκων
εισάγονται από την Ινδία. Η διαφορά των τιμών σε σχέση με τα ευρωπαϊκά είναι -κατά τα λεγόμενά τουτεράστια: «τα φάρμακα που φέρνουν
εδώ οι Γιατροί του Κόσμου από την

Ελλάδα είναι για μας θησαυρός,
γιατί είναι αυθεντικά». Εκτός από
την ιατρική περίθαλψη οι ΓτΚ προσφέρουν στην Ουγκάντα και κοντέινερ με τρόφιμα και ρουχισμό και
«αυτό μας βοηθά σημαντικά».

πτομαι λοιπόν να δημιουργήσω ένα
ταχύρρυθμο σχολείο για ενήλικες.
Δυστυχώς τα κτίρια είναι το κομμάτι που φαίνεται και αποτελεί το 10%
του έργου μας, ενώ το κοινωνικό
μας έργο είναι το 90%».

Συμπαραστάτη στο έργο του ο Παπαντώνης έχει και την σύντροφό του
«την παπαδιά», όπως την αποκαλεί.
«Η παπαδιά έχει αναλάβει να συμβουλεύει τις γυναίκες και να μου μεταφέρει τα προβλήματά τους. Αυτό μου
επιτρέπει να βελτιώσω κάποια θέματα στην περιοχή. Μιλώ στους άντρες
τους και τους κατευθύνω στη λύση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μέσα στις οικογένειές τους».

Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα στην
Ουγκάντα είναι το AIDS, «το οποίο
θα έλεγα ότι βρίσκεται σε έξαρση.
Αυτό που προσπαθούμε εμείς, είναι
να ελαχιστοποιήσουμε την μεταδοτικότητά του. Δημιουργούνται πολλά βιοποριστικά προβλήματα στις
οικογένειες των φορέων, καθώς ο
ασθενής με AIDS -που κατά κανόνα βρίσκεται σε παραγωγική ηλικίαπαύει να εργάζεται και έτσι στερείται
η οικογένεια το εισόδημά του. Επίσης κάποιος παραμένει πάντα στο
σπίτι για να βοηθά τον άρρωστο, αλλά και το φαγητό λιγοστεύει στο σπίτι, γιατί το AIDS απαιτεί φάρμακα,
αλλά και καλή διατροφή».

Θυμάται χαρακτηριστικά ότι όταν πήγε στο Monde, οι γυναίκες δεν εργάζονταν: «προσφέρθηκαν όμως να
βοηθήσουν στην οικοδόμηση των
σχολείων εθελοντικά. Εγώ εξετίμησα
την εργασία τους και σταδιακά άρχισα
να τους δίνω μία μικρή αμοιβή. Αυτό
προκάλεσε την αντίδραση των συζύγων τους, στους οποίους όμως εξήγησα ότι και αυτές έχουν κάτι να προσφέρουν στο σπίτι και η γυναίκα που
αγαπάει πραγματικά, πρέπει να είναι
ανεξάρτητη. Έτσι βλέπω να προχωράει η αλλαγή μέσα στην κοινωνία...».
Μεγάλη του προτεραιότητα είναι
λοιπόν η καλυτέρευση της θέσης της
γυναίκας στην Ουγκάντα: «οι γυναίκες έρχονται και μου ζητούν να
μάθουν γραφή και ανάγνωση. Σκέ-

Κλείνοντας σημειώνει ότι «η έννοια
μου είναι ο άνθρωπος να μην σταματάει να αγαπάει τον συνάνθρωπο
του και όλοι μαζί να συμβάλλουμε
στο να ζουν οι συνάνθρωποί μας καλύτερα. Να βρούμε έναν τρόπο ώστε
να μπορούμε να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα με απλό τρόπο: να
μειώσουμε τη γραφειοκρατία για τη
δημιουργία φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και να μάθουμε γράμματα
για να ζούμε απλά. Τέλος να είμαστε ενωμένοι και να μην ζητάμε πολλά πράγματα».
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