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Οι Γιατροί του Κόσμου σε Αθήνα και Επαρχία
Θεσσαλονίκη
Aναφορά Γ’ τριμήνου
Ποικίλες ειδικότητες εθελοντών ιατρών εξέτασαν κατά το τελευταίο
τρίμηνο στο πολυϊατρείο της Θεσσαλονίκης περίπου 750 ασθενείς. Η
κίνηση ήταν σχετικά μειωμένη δεδομένου της θερινής περιόδου και βέβαια επειδή το γραφείο παρέμεινε
κλειστό τον μήνα Αύγουστο. Η κοινωνική υπηρεσία ενεργοποιήθηκε
και πάλι από τις αρχές Ιουλίου μετά
από ένα χρόνο απουσίας και παρείχε συμβουλευτική στήριξη, κατευθύνσεις και κάθε δυνατή ψυχοκοινωνική βοήθεια στην πλειοψηφία
των ασθενών που μας επισκέφτηκαν. Πέραν των παλιότερων μελών,
21 νέα μέλη προσήλθαν στους κόλπους της οργάνωσης ενώ πλέον και
καρδιολόγος εξετάζει τους επωφελούμενους του πολυϊατρείου.
Τον μήνα Ιούλιο συμμετείχαμε σε
εκδηλώσεις του Δήμου Ν.Μουδανίων Χαλκιδικής και του πολιτιστικού
συλλόγου «Φάρος» με εθελοντές οι
οποίοι επάνδρωσαν το περίπτερο
της οργάνωσης και ενημέρωσαν τους
ενδιαφερόμενους για τον εθελοντισμό και την δράση των Γιατρών του
Κόσμου, ενώ διέθεταν και είδη της
οργάνωσης προς πώληση.
Τον μήνα Σεπτέμβριο συμμετείχαμε
στην διήμερη γιορτή Νεολαίας του
Δήμου Θέρμης πάλι με εθελοντές οι
οποίοι ενεργοποιήθηκαν για ίδιους
σκοπούς.
Πραγματοποιηθήκαν το μήνα Σεπτέμβριο πλήθος επαφών με μέλη,

εθελοντές και φίλους της οργάνωσης
για ενεργοποίηση νέων αλλά και πιο
παλιών δράσεων, καθώς και επαφές
με πρόσωπα αναφοράς σε υπηρεσίες και φορείς για συνεργασία και
ενημέρωση. Μεταξύ άλλων που προγραμματίζονται, προέκυψε η συνεργασία με το ορφανοτροφείο θηλέων
«Μέλισσα», στο οποίο θα πραγματοποιούμε μηνιαίως 1 φορά επισκέψεις με γενική ιατρό-παθολόγο για
να εξετάζει τα ανήλικα κορίτσια στο
χώρο φιλοξενίας τους. Την μονάδα
θα επανδρώνουν και διοικητικοί
εθελοντές. Πολλές προτάσεις για
δράσεις και προγράμματα έχουν
πραγματοποιηθεί και βρίσκονται
υπό σκέψη και οργάνωση καθώς και
η πραγματοποίηση μιας συναυλίας
με καλλιτέχνη ευρέως γνωστό και
αγαπημένο. Χρειαζόμαστε την συμμετοχή και την ενεργοποίηση όλων
των εθελοντών με σκοπό την υποστήριξη του γραφείου.
Ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν ένα project για τους
Γιατρούς του Κόσμου και το γραφείο
μας στην Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να βοηθήσουν
με προτάσεις και πρακτικές ιδέες την
αύξηση των εσόδων και την ενίσχυση
των σκοπών της οργάνωσης.
Δεχτήκαμε γεναιώδωρη προσφορά εμβολίων από φαρμακείο, η
ιδιοκτήτης του οποίου επιθυμεί να
διατηρήσει την ανωνυμία της ενώ
παραλάβαμε επίσης και δωρεές σε
φάρμακα από πλήθος φαρμακείων
που ξεπερνά τα 20 και τους οποίους

ευχαριστούμε θερμά. Επίσης δεχτήκαμε δωρεά σε μηχάνημα υπερήχων
(PT-X400) από την γυναικολογικήμαιευτική κλινική «ΓΕΝΕΣΙΣ», το
οποίο θα αξιοποιηθεί για τον έλεγχο
των ασθενών του γυναικολόγου.
Το σημαντικότερο βέβαια όλων είναι ότι με μεγάλη τιμή και χαρά ο
πρόεδρος μας κο Κανάκης Νικήτας
συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό
της χώρας κο Παπανδρέου Γεώργιο στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», όπου
ο διοικητής του νοσοκομείου κος
Μουσιώνης Άρης ανακοίνωσε ότι
θα υπάρχει συνεργασία του γραφείου και της οργάνωσης στα πλαίσια
παροχής υπηρεσιών υγείας σε αθίγγανους, καθώς και στην κινητοποίηση της μονάδας μαστού με εθελοντές
της οργάνωσης σε καταυλισμούς της
περιοχής. Για τα προβλήματα και τις
ανάγκες του πληθυσμού των ΡΟΜΑ
μίλησε και η εκπρόσωπος τους από
σύλλογο γυναικών αθιγγάνων Δενδροποτάμου κα Μπεμπέ Κατερίνα.
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Αναφορά δ’ τριμήνου
Κατά την διάρκεια του τελευταίου
τριμήνου, το γραφείο μας στην Θεσσαλονίκη ανέπτυξε αξιόλογη δράση κατά την οποία υπήρξε μεγάλη
συμμετοχή των εθελοντών μας στις
δραστηριότητες της οργάνωσης, ενώ
πλήθος χορηγιών και δωρεών ανακούφισαν την λειτουργία του γραφείου μας αυτές τις δύσκολες εποχές για όλους. Με μια ομάδα ιατρών
διαφόρων ειδικοτήτων που φτάνει
πλέον τους 15 στο πολυϊατρείο και

τους 30 εκτός πολυϊατρείου, παρατηρήθηκε σημαντικότατη αύξηση
στην προσέλευση των ασθενών, οι
οποίοι ξεπέρασαν τους 1300.
Από τις πλέον σημαντικές δράσεις
μας ήταν η αποστολή που διοργανώθηκε στην Ηγουμενίτσα με σκοπό
την παροχή πρωτοβάθμιας εξέτασης
και φαρμακευτικής αγωγής, καθώς
και ειδών πρώτης ανάγκης, ενδυμάτων, κλινοσκεπασμάτων, κ.α στους
πρόσφυγες που έχουν βρει πρόχειρα καταλύματα στο δασύλλιο δίπλα
στο λιμάνι της πόλης. Έτσι, στις 11
και 12 Δεκεμβρίου, σε χώρο του κέντρου Ψυχικής Υγείας Φιλιατών που
παραχωρήθηκε γι’ αυτόν το σκοπό,
εξετάστηκαν 112 πρόσφυγες από 4
ιατρούς εθελοντές της οργάνωσης,
ενώ τα μέλη μας πραγματοποίησαν
και εκτενή συζήτηση με τους εκπρο-

Δράσεις
σώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης
για τα θέματα των προσφύγων και
κυρίως για τα προβλήματα διαβίωσής τους με σκοπό την επίλυση τους
και την ανεύρεση λύσεων. Η οργάνωση θα συνεχίσει τις επισκέψεις
στην Ηγουμενίτσα, εφόσον η κατάσταση είναι σοβαρή και οι πρόσφυγες εκεί μας χρειάζονται.
Επιπλέον, με την υποστήριξη της
Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης,
η οποία μας παραχώρησε τα εμβόλια, επισκεφτήκαμε τον καταυλισμό
Ρομά «Αγ. Σοφία» στα Διαβατά
όπου εξετάστηκαν και εμβολιάστηκαν άνω των 100 ανηλίκων. Επιπλέον, επισκεφτήκαμε κατόπιν έκκλησης Διαπολιτισμικά σχολεία της
πόλης, όπου εξετάσαμε και παραχωρήσαμε πιστοποιητικά υγείας σε 150
περίπου παιδιά.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 31 Οκτωβρίου
έκθεση φωτογραφίας της κας Ελένης
Κακαράτσιου και του κου Θεόδωρου
Μεσημέρη, στο καφέ «Μουσείο» στα
Λαδάδικα Θεσσαλονίκης κατά την
οποία πουλήθηκαν έργα των δυο μελών μας. Τα έσοδα από τις πωλήσεις
διατέθηκαν αποκλειστικά για τους
σκοπούς της οργάνωσης.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε από
φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ένα project κατά
το οποίο παρουσιάστηκε το έργο
των Γιατρών του Κόσμου και δόθηκαν παράλληλα προτάσεις και ιδέες
που αφορούσαν σε θέματα οργάνωσης & marketing της οργάνωσης.
Κατά τη διάρκεια αυτού του τριμήνου
προβλήθηκε ιδιαίτερα η οργάνωση
και η δράση μας στην Θεσσαλονίκη με ειδικά αφιερώματα και συνεντεύξεις στο έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο ο οποίος κάλυψε τις εκδηλώσεις και τις δράσεις των Γ.τ.Κ, εντός
και εκτός πολυϊατρείου.
Το Χριστουγεννιάτικο περίπτερο λειτούργησε και φέτος με ιδιαίτερη επιτυχία και χάρη στην υποστήριξη των
συμπολιτών μας με αυξημένα έσοδα,
από τις 17 έως τις 31 Δεκεμβρίου στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Ικτίνου
όπου πουλήθηκαν τα εποχικά είδη
της οργάνωσης. Επίσης η οργάνωση
συμμετείχε και στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι του Αμερικανικού Κολεγίου «Ανατόλια», ενώ από σχολεία και
φορείς πάρθηκαν πρωτοβουλίες με
σκοπό την συγκέντρωση εσόδων για
την οργάνωση μας.
n
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To Τμήμα Β. Ελλάδας των Γιατρών
του Κόσμου διοργάνωσε μια δράση
αλληλεγγύης ενάντια στον κοινωνικό
αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση που βιώνουν οι μετανάστες και
πρόσφυγες της Ηγουμενίτσας. Στις
11 και 12 Δεκεμβρίου εθελοντές
ιατροί τους εξέτασαν και τους παρείχαν βασική πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης
τους ενίσχυσαν με κλινοσκεπάσματα
και ενδύματα. Ο χώρος που πραγματοποιήθηκε η παραπάνω δράση ήταν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Ηγουμενίτσας, με την ευγενική παραχώρηση της διοικήτριας του Νοσοκομείου Φιλιατών. Προβλέπεται
παρόμοιες αποστολές να γίνονται
κάθε δύο μήνες.
Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού η
11η Δεκεμβρίου. Ανθρωπιστικές
οργανώσεις αναφέρουν πως πολλά εκατομμύρια παιδιά εργάζονται
σε συνθήκες σκλαβιάς σε όλο το
κόσμο, ενώ εκατομμύρια είναι τα
θύματα της εμπορίας για σκοπούς

Καβάλα
Οι Γιατροί του Κόσμου Καβάλας
πραγματοποίησαν στη διάρκεια του
Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα στις
15/9 μία συγκέντρωση, κατά την
οποία τα μέλη του παραρτήματος
ενημερώθηκαν για τις επικείμενες
δράσεις της Οργάνωσης.
Τον ίδιο μήνα, στις 25 και 26, το παράρτημα συμμετείχε σε ημερίδα που
διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο
Διατροφικών Μελετών και Ερευνών
με το θέμα «Διατροφή και Υγεία».
Εθελοντές επάνδρωσαν το stand
των Γιατρών του Κόσμου, διανέμοντας έντυπα και προχωρώντας σε
ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά
με τις δράσεις της Οργάνωσης.
Στις 7 Οκτωβρίου δόθηκαν συνεντεύξεις σε τοπικά μέσα με στόχο
την ενημέρωση του κοινού γύρω
από τις αποστολές και δράσεις της
Οργάνωσης ανά τον κόσμο.
Στις 8 Οκτωβρίου γιατροί του παραρτήματος επισκέφτηκαν το νομό
Δράμας, συγκεκριμένα τα δημοτικά
σχολεία Ανδριανής, Νικηφόρου και
Πλατανιάς, όπου πραγματοποίησαν
οδοντιατρικούς ελέγχους και κάποιες παρεμβάσεις στους μαθητές,
ενώ δόθηκαν οδηγίες για σωστή
στοματική υγιεινή.
Στις 9 Οκτωβρίου η κινητή μονά-

μαύρης εργασίας και σεξουαλικής
εκμετάλλευσης. Επίσης συνεχώς
πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα
εμπορίας παιδικών οργάνων. Οι
ένοπλες συγκρούσεις, η φτώχεια η
περιβαλλοντική υποβάθμιση, η ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση
επιδεινώνουν τη ζωή εκατομμυρίων
παιδιών. Στη χώρα μας, τα παιδιά
των φαναριών και του δρόμου είναι
ορατή μορφή παιδικής εργασίας
και εκμετάλλευσης αλλά διαστάσεις
μοιάζει να λαμβάνει και το φαινόμενο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

όπου δικαιούνται (αφού υπερβούν
την κρίση γραφειοκρατίας και απαξίωσης) να μπουν σε προγράμματα
εκμάθησης ελληνικών και κατάρτισης. Δυστυχώς οι πόλεμοι και τα κυκλώματα εκμετάλλευσης έχουν ακυρώσει τα χρόνια της ανεμελιάς, του
παιχνιδιού και της φαντασίας τους,
όπως η πρωτοφανής εντατικοποίηση
στον τομέα της εκπαίδευσης κάνει το
ίδιο στους εδώ συνομήλικούς τους,
ενώ αμφότεροι υποφέρουν αρκετές
φορές από την αυθαιρεσία των ένστολων απέναντί τους.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, δεν μπορούμε να μην καταδείξουμε για μια
ακόμα φορά το γεγονός ότι αρκετοί
ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες και
πρόσφυγες διαβιούν και στην Ηγουμενίτσα, περιμένοντας να βιώσουν το
όνειρο της «φυγής προς τη Δύση».
Θα πούμε για μια ακόμα φορά πως
θα πρέπει να τεθούν υπό την επίβλεψη δικαστικού λειτουργού (εφόσον
το επιθυμούν) και να προωθηθούν
σε κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων,

Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε
πως πρέπει να ευαισθητοποιούμαστε και να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα ευπαθών ομάδων συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε κίνδυνο,
γιατί σε λίγο θα έρθει και η δική μας
σειρά.

δα «Λητώ», συνοδεία οδοντιάτρου,
καρδιολόγου και ορθοπεδικού,
επισκέφτηκε τη Λεκάνη του δήμου
Ορεινού Καβάλας, όπου εξετάσθηκαν παιδιά και ενήλικες και δόθηκαν
οι απαραίτητες ιατρικές συμβουλές.
Παράλληλα, την ίδια ημέρα, το παράρτημα συμμετείχε σε εκδήλωση
του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, κατά την
οποία εκφράστηκαν ευχαριστίες
προς την Οργάνωση για τη στήριξη
και τους δωρεάν εμβολιασμούς στα
άτομα προς απεξάρτηση.

εμβολιασμοί με 59 Tetravac, 55
M.M.R. και 17 Enzerix. Την επομένη, γιατροί της Οργάνωσης επισκέφτηκαν το Βώλακα του Κ. Νευροκοπίου Δράμας, όπου εξετάστηκαν
33 ενήλικες από ορθοπεδικό και 32
ενήλικες από καρδιολόγο.

Στις 10 Οκτωβρίου το παράρτημα πραγματοποίησε εμβολιασμούς
κατά του τετάνου και της ηπατίτιδας
στη θεραπευτική κοινότητα ΚΙΒΩΤΟΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης νέων.
Στις 14 Οκτωβρίου δόθηκε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Center,
όπου με την παρουσία του Συλλόγου
Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων
Σώματος πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη δράση της Οργάνωσης
σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Το μήνα Νοέμβριο το παράρτημα
των Γιατρών του Κόσμου Καβάλας προχώρησε σε αποστολές στις
γύρω περιοχές. Συγκεκριμένα, στις
26, δύο παιδίατροι, νοσηλευτές και
διοικητικοί επισκέφτηκαν το Δροσερό της Ξάνθης, όπου εξετάστηκαν
91 παιδιά και πραγματοποιήθηκαν

Πολυξένη Ανδρεάδου
Γ. Ιατρός
Κέντρου Υγείας Ηγουμενίτσας
Μέλος των Γιατρών του Κόσμου

Στις 28 Νοεμβρίου το παράρτημα
παρευρέθηκε σε σεμινάριο του Ροταριανού Ομίλου Καβάλας.
Ο Δεκέμβριος ξεκίνησε με μία
ομιλία στη Σχολή Μαθητείας του
ΟΑΕΔ, στις 7 του μήνα, από το γιατρό Αργυρίου Αργύριο με θέμα «Το
κάπνισμα και οι βλαβερές συνέπειές
του».
Από τις 20 εώς τις 22 του μήνα παραχωρήθηκε από το δήμο Καβάλας
περίπτερο στην κεντρική πλατεία της
πόλης, όπου διατέθηκε ενημερωτικό
υλικό και προϊόντα της Οργάνωσης
για την προβολή του έργου της.
Στις 22 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί κατά του τετάνου και της ηπατίτιδας στη θεραπευτική κοινότητα ΚΙΒΩΤΟΣ, στο
πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης νέων.
Στις 24 Δεκεμβρίου το παράρτημα
προχώρησε σε εμβολιασμό άπορων
παιδιών μεταναστών με Tetravac,
M.M.R. και Varivax, χορηγίου γιατρού-μέλους της Οργάνωσης.
n
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Αθήνα
Στις 29 Αυγούστου οι Γιατροί του
Κόσμου διοργάνωσαν μουσική συναυλία με το Μίλτο Πασχαλίδη στα
Χανιά Κρήτης και συγκεκριμένα στο
Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής.
Στις 8 Σεπτεμβρίου δόθηκε συνέντευξη τύπου για τη συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, του Παναγιώτη
Καλαντζόπουλου και της Ορχήστρας
του Δρόμου, η οποία διοργανώθηκε
από τους Γιατρούς του Κόσμου.
Από τις 23 εώς τις 26 Σεπτεμβρίου
η Οργάνωση συμμετείχε στο Φεστιβάλ «Μικρόπολις-Μια πόλη θαύμα»
στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, με δύο δρώμενα. Η πρώτη
συμμετοχή με τον τίτλο «Μία σχεδία
εικόνων του κόσμου» ήταν το αποτέλεσμα της συλλογής ζωγραφικών
έργων που δημιουργήθηκαν από
παιδιά, με θέμα το παιδί σε συνθήκες
εμπόλεμης ή φυσικής καταστροφής.
Η δεύτερη συμμετοχή είχε τίτλο «Η
λίμνη το ‘σκασε» και αποτελούσε ένα
οικολογικό παραμύθι με χειροποίητες κούκλες και ζωντανή μουσική
με παραδοσιακά ακούσματα από τη
θεατρική ομάδα των Γιατρών του Κόσμου «Νορετζί».

ματος «Ψυχοκοινωνική Στήριξη
φτωχών και κοικωνικά αποκλεισμένων ομάδων που ζουν στο κέντρο
της Αθήνας», με τίτλο «Σεμινάριο
Ενημέρωσης φτωχών και κοινωνικά
αποκλεισμένων ομάδων σχετικά με
τα δικαιώματά τους στην υγεία, την
παιδεία και την εργασία». Η κίνηση αυτή χρηματοδοτήθηκε από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στις 4 Νοεμβρίου οι Γιατροί του
Κόσμου διοργάνωσαν συνέντευξη
τύπου με θέμα «Αθήνα, μια πόλη
σε ανθρωπιστική κρίση» στο κτίριο
της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων
Εφημερίδων Αθηνών.
Στις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η έκθεση «10 χρόνια καρικατούρες», με πορτραίτα προσώπων
από το Βασίλη Μπαζάντε. Τα έσοδα
των πωλήσεων διατέθηκαν για την
ενίσχυση του έργου των Γιατρών του
Κόσμου. Την ίδια ημέρα διοργανώθηκε η έκθεση ζωγραφικής «Από το
έτος Χ εώς την αιωνιότητα» από την
Στις 18 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ομιλία της κοινωνικής λειτουργού Νάνσυς Ρετινιώτη στο 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού, σχετικά με το έργο και
τις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου.

Στις 24 Σεπτεμβρίου οι Γιατροί του
Κόσμου Ελλάδας, στο πλαίσιο του
εορτασμού των 20 χρόνων δράσης
τους σε Ελλάδα και εξωτερικό, πραγματοποίησαν μια ξεχωριστή συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα,
τον Παναγιώτη Καλαντζόπουλο και
την Ορχήστρα του Δρόμου στο Θέατρο Πέτρας. Στόχος της εκδήλωσης
ήταν η ενίσχυση του ανθρωπιστικού
έργου της Οργάνωσης.
Στις 31 Οκτωβρίου η Οργάνωση
συμμετείχε στον 28ο Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με γιατρούς,
νοσηλευτές και φυσιοθεραπευτές που
βρέθηκαν στο πλευρό των αθλητών.
Στις 1 και 2 Νοεμβρίου διεξάχθηκε
σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμ-

Στις 21 Δεκεμβρίου η ΠΑΕ-ΑΕΚ
συνεχίζοντας το πρόγραμμα της κοινωνικής της δράσης, ανακοίνωσε
από κοινού με τους Γιατρούς του Κόσμου την έναρξη της μεταξύ τους συνεργασίας, με συνέντευξη τύπου που
παραχωρήθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας στα Σπάτα.

Άννα Μαρία Σκλαβούνος. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο και υπό την
αιγίδα του Μουσείου Βορρέ.

«Μετανάστευση και Ψυχική Υγεία»,
που διοργανώθηκε από την Ελληνική
Ψυχιατρική Εταιρεία στο Πνευματικό
Κέντρο δήμου Αθηναίων.

Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου διεξάχθηκε σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχοκοινωνική Στήριξη
φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων που ζουν στο κέντρο της
Αθήνας», με τίτλο «Σεμινάριο διαπολιτισμικής και κοινωνικής εκπαίδευσης επαγγελματιών που ασχολούνται
με θέματα υγείας, παιδείας και εργασίας φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων».

Στις 14 Δεκεμβρίου η εκπομπή
«Top Chef» και ο Ηλίας Μαμαλάκης δημιούργησαν μία ξεχωριστή εκδήλωση στα ΚΑΠΑ Studios,
με φωτογραφικό υλικό του Ηλία
Μαμαλάκη από διάφορα μέρη του
κόσμου με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους και τα φαγητά τους. Με τα
έσοδα από τις πωλήσεις των φωτογραφιών, ο τηλεοπτικός σταθμός
Ant1 θα διοργανώσει ένα γεύμα
για άπορους και άστεγους συνανθρώπους μας σε συνεργασία με τους
Γιατρούς του Κόσμου.

Στις 10 Δεκεμβρίου έλαβε χώρα η ομιλία της ψυχολόγου Ιάνθης Σταυροπούλου σε επιστημονική ημερίδα με θέμα

Από τις 6 εώς τις 9 Ιανουαρίου έλαβε
χώρα το «Κομβόι Αγάπης». Οι Γιατροί του Κόσμου μαζί με τις λέσχες
4Χ4 βρέθηκαν κοντά σε Έλληνες πολίτες, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης και στο βασικό δικαίωμα στην
υγεία. Το «Κομβόι» ξεκίνησε από
το Καρπενήσι, πέρασε από τα χωριά των Αγράφων και συνέχισε στον
ορεινό όγκο της Πίνδου.
Στις 12 Ιανουαρίου διοργανώθηκε
από την Οργάνωση ημερίδα με θέμα
«Παρέμβαση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πληθυσμούς Ρομά
στην Ελλάδα» στο Ίδρυμα Μιχάλη
Κακογιάννη. Στόχος ήταν η παρουσίαση του προγράμματος Ρομά, που
υλοποιείται από τους Γιατρούς του
Κόσμου με την υποστήριξη και χρηματοδότηση της Interamerican και
της Eureko Achmea Foundation.

Συνέντευξη / Qadir
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Δολοφονική
ρατσιστική επίθεση

ντας τακτικές Κου Κλουξ Κλαν, δεν
σεβάστηκαν καν το γεγονός ότι προσφέρει ένα αναγνωρισμένο έργο και
επίσημο έργο. Τους αρκούσε το ότι
δεν ανήκει στην… αρεία φυλή. Μιλήσαμε με τον ίδιο τον Καντίρ, από
τον οποίο ζητήσαμε να σχολιάσει
την επίθεση που δέχτηκε.
Η άνανδρη επίθεση που έγινε εναντίον σου στις 11 Σεπτέμβρη, δεν
ήταν κεραυνός εν αιθρία. Πόσο
συχνά συμβαίνουν ανάλογα περιστατικά; Ποιές είναι οι μαρτυρίες
συμπατριωτών σου από τον Άγιο
Παντελεήμονα;

Σε νέα, πρωτοφανή για όσα έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας επίπεδα οδηγήθηκαν οι επιθέσεις εναντίον μεταναστών στο
κέντρο της Αθήνας τους προηγούμενους
μήνες. Θύμα αυτών των επιθέσεων έπεσε
και ο «δικός μας» Καντίρ, ο μεταφραστής
των Γιατρών του Κόσμου και κινηματογραφικός Αφγανός Οδυσσέας, τα βάσανα
του οποίου δεν τελειώνουν.

Η

Μαρία Παπαδοπούλου
Δημοσιογράφος
www.mdmgreece.gr

επίθεση
σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 11 Σεπτέμβρη,
στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, την
οποία κάποιοι επιθυμούν φυλετικά… καθαρή και «αμόλυντη». Η επίθεση εναντίον του συνιστούσε πρόκληση λόγω του ότι ο
Καντίρ την ώρα της επίθεσης φορούσε την μπλούζα των Γιατρών του
Κόσμου. Οι συμμορίες επομένως
που τον ξυλοφόρτωσαν, αντιγράφο-

Ηταν κάτι ανεξήγητο για μένα. Δεν
περίμενα ποτέ ότι θα μου συμβεί
κάτι τέτοιο, αν και γνώριζα ότι πολύ
συμπατριώτες μου έχουν πέσει θύματα βίας. Για τον λόγο αυτό ήμουν
πολύ προσεκτικός στις κινήσεις μου.
Γνωρίζω ότι περιστατικά βίας ιδίως αυτό τον καιρό υπάρχουν αρκετά και για τον λόγο αυτό έχω κλειστεί σπίτι μου και βγαίνω μόνο για
να πάω στην δουλειά μου…
Για ποιό λόγο σε οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα μετά την επίθεση;
Δεν ξέρω με χτύπησαν, λιποθύμησα
και ξύπνησα στο αστυνομικό τμήμα.
Τι

πιστεύεις

πως

επιδιώκουν

όσοι οργανώνουν αυτές τις επιθέσεις εναντίον των μεταναστών;
Δεν ξέρω, πιθανά να θέλουν να μεταφέρουν κάποια προβλήματα που
υπάρχουν αυτή την στιγμή στην Ελλάδα στα πρόσωπα των μεταναστών.
Ότι και καλά αυτοί ευθύνονται για
τα προβλήματα ανεργίας, τα οικονομικά και άλλα που υπάρχουν στην
Ελλάδα αυτή την στιγμή.
Ποιές αιτίες σπρώχνουν τόσες χιλιάδες Αφγανούς, Πακιστανούς και άλλους να εγκαταλείψουν τις πατρίδες
τους και να έρθουν στην Ελλάδα;
Υπάρχουν προβλήματα στις πατρίδες τους και συγκεκριμένα από
την δική μου πατρίδα έρχονται λόγω
εμφυλίου πολέμου.Έρχονται λοιπόν
εδώ με την προοπτική μιας καλύτερης ζωής. Άλλοι το πετυχαίνουν και
άλλοι ζουν ακόμη πιο δύσκολα απ’
ότι ζούσαν στην πατρίδα τους.
Πιστεύεις ότι μπορούν να ζήσουν
αρμονικά μετανάστες και Έλληνες;
Τι απαιτείται;
Πιστεύω οτι μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά, αρκεί να σέβεται ο
ένας τα δικαιώματα του άλλου, τα
ήθη και έθιμα του κάθε λαού, καθώς πρέπει να υπάρχει και σεβασμός στην κουλτούρα των λαών. n

Ο πόλεμος γεννάει προσφυγιά

Η πιο ηχηρή και θεμελιωμένη απάντηση στο ρατσιστικό μένος που αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, και το οποίο επιμένει να
αγνοεί τις αιτίες της μετανάστευσης, ήρθε λίγες μόνο ημέρες μετά την επίθεση στον Καντίρ από τα πιο επίσημα χείλη, δια στόματος του ύπατου αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Αντόνιο Γκουτέρες. Μιλώντας ο Α.
Γκουτέρες στην έναρξη της ετήσιας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας στη Γενεύη υπογράμμισε πως ο αυξανόμενος
αριθμός παρατεταμένων συρράξεων δημιουργεί νέες, σχεδόν μόνιμες παγκόσμιες προσφυγικές καταστάσεις.
Συγκεκριμένα δήλωσε: Παρακολουθούμε τη δημιουργία ενός αριθμού
ημι-νόμιμων, παγκόσμιων προσφυγικών πληθυσμών. Η περυσινή χρονιά ήταν η χειρότερη των τελευταίων δύο δεκαετιών… Οι αφγανοί πρόσφυγες είναι διασκορπισμένοι σε 69 χώρες – στο ένα τρίτο όλων των κρατών του κόσμου»!
Στρατιωτικές επεμβάσεις και βομβαρδισμοί στα σπίτια τους, δολοφονικές επιθέσεις και ρατσιστικά πογκρόμ στην ξενητειά! Τι χειρότερο ακόμη θα τους βρει;
#50 | Οκτώβριος/Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2010
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Η ευθύνη της Novo Nordisk
απέναντι στον άνθρωπο

Από το 1998 η Novo Nordisk έχει
επίσημα υποστηρίξει την Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
των ΗΕ στον καταστατικό της χάρτη
και την έχει ενσωματώσει στη βασική αρχή της, γνωστή ως Triple
Bottom Line, – επιδιώκει πάντα να
ευθυγραμμίσει δηλαδή το τρίπτυχο
της οικονομικής, περιβαλλοντικής
και κοινωνικής ευθύνης στο τρόπο
που λειτουργεί. Η Novo Nordisk
συμπλέκεται στην Επιχειρηματική
Πρωτοβουλία Ηγετών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (BLIHR) υπό
την προεδρία της τέως ύπατης Αρ-
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Η Novo Nordisk είναι μία εταιρεία
με επίκεντρο τη φροντίδα υγείας,
που πρωτοπορεί και έχει ηγετικό
ρόλο στην αντιμετώπιση του διαβήτη εδώ και 87 χρόνια. Επιπλέον,
η Novo Nordisk κατέχει ηγετική
θέση σε τομείς όπως η διαχείριση
αιμόστασης, η θεραπεία αυξητικής
ορμόνης καθώς και η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Η Novo
Nordisk παρασκευάζει και εμπορεύεται φαρμακευτικά προϊόντα
και υπηρεσίες που αποτελούν ειδοποιό διαφορά για τους ασθενείς,
την κοινωνία και τους επαγγελματίες υγείας. Με επιτελεία στη Δανία, η
Novo Nordisk απασχολεί πάνω από
29.000 εργαζόμενους σε 76 χώρες
και διακινεί τα προϊόντα της σε 179
χώρες. Το 2002, η Novo Nordisk
έγινε μέλος της Παγκόσμιας Συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών. Οι
δέκα αρχές της Συμφωνίας για ένα
υπεύθυνο εμπόριο, είναι ενσωματωμένες στο πλαίσιο διακυβέρνησης
της εταιρείας και εξυπηρετούν ως
στρατηγικό πλαίσιο για τα προγράμματα Αλλάζοντας το Διαβήτη.

μοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
των ΗΕ Mary Robinson.
H Novo Nordisk ασχολείται με έναν
αριθμό σημαντικών πρωτοβουλιών
στην Αφρική που στόχο έχουν να
βελτιώσουν την πρόσβαση στη φροντίδα του διαβήτη για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς:
• Η δέσμευση της Novo Nordisk οδήγησε, το 2002, στην ίδρυση του Παγκόσμιου Ιδρύματος Διαβήτη (WDF)
• Σε μία προσπάθεια να μειωθεί
η παιδική θνησιμότητα (4ος Στόχος της Χιλιετίας) η Novo Nordisk
πραγματοποίησε ένα φιλόδοξο πενταετές πρόγραμμα, 25 εκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό τη θεραπεία
παιδιών με διαβήτη τύπου 1. Το
Παιδικό πρόγραμμα Αλλαγές στον

Διαβήτη σε προγράμματα Παιδιών
εφαρμόζεται σε πέντε χώρες της
Αφρικής (Καμερούν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γουινέα, Τανζανία και Ουγκάντα) και Μπαγκλαντές. Πέρα από την παροχή δωρεάν
ινσουλίνης, ενισχύει τις υποδομές
στη φροντίδα του διαβήτη, εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας και
παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη
όσον αφορά το διαβήτη σε παιδιά
και σε οικογένειές τους.
Το κόστος της θεραπείας αποτελεί
ακόμα σημαντικό εμπόδιο για τη
βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στον αναπτυσσόμενο κόσμο
• Επιπλέον, η Novo Nordisk προσφέρει ινσουλίνη στις Λιγότερο
Ανεπτυγμένες Χώρες του κόσμου

(LDCs) σε ή κάτω από τη τιμή του
20% της μέσης τιμής για την ινσουλίνη στο Δυτικό κόσμο, ως μέρος της
διαφορικής τιμολογιακής πολιτικής
της εταιρείας, και σε σύμπνοια με τον
8ο Στόχο της Χιλιετίας των ΗΕ που
καλεί τις φαρμακευτικές εταιρείες να
παρέχουν πρόσβαση σε προσιτές τιμές απαραίτητων φαρμάκων σε χώρες του Αναπτυσσόμενου Νότου.

Το Τρίπτυχο Αρχών
της Εταιρείας
Στον καταστατικό χάρτη της Novo
Nordisk είναι βαθιά ριζωμένη η
αρχή ότι η εταιρεία προσπαθεί να
διεξάγει τις δραστηριότητες της με
βάση οικονομικές, περιβαλλοντικές
και κοινωνικές ευθύνες. Αυτό είναι
το Τρίπτυχο των Αρχών της εται-

/ Novo Nordisk
ρείας (TBL) που μας βοηθάει να
ισορροπήσουμε τα βραχυπρόθεσμα
κέρδη με την εταιρική ευθύνη.

Οικονομική Ευθύνη
Το να είσαι οικονομικά υπεύθυνος
σημαίνει να διαχειρίζεσαι την επιχείρηση με τρόπο ο οποίος διασφαλίζει
την ανάπτυξη και την ευημερία. Αυτό
περιλαμβάνει για τους μετόχους τη
παράδοση συμπαγών/ατόφιων οικονομικών αποτελεσμάτων και τη συνεισφορά στην κοινωνική-οικονομική
ευημερία. Στην καρδιά των παραπάνω βρίσκονται η διεξαγωγή ηθικού
εμπορίου, η διαφάνεια και οι υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Κοινωνική Ευθύνη
Το να είσαι κοινωνικά υπεύθυνος είναι το να νοιάζεσαι για ανθρώπους
– τόσο για αυτούς που εξαρτώνται
από τα προϊόντα μας, όσο και για
τους εργαζόμενους μας. Επενδύουμε συνεχώς στην εύρεση καλύτερων
μεθόδων πρόληψης, ανίχνευσης και

θεραπείας του διαβήτη, και μέσω
των προγραμμάτων μας Αλλάζοντας
τον Διαβήτη δουλεύουμε με σκοπό
να ευαισθητοποιήσουμε, να βελτιώσουμε την έκβαση στην υγεία και
την πρόσβαση στα φάρμακα για το
διαβήτη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Περιβαλλοντική ευθύνη
Το να είσαι περιβαλλοντικά υπεύθυνος είναι το να προσφέρεις ενεργά
για να λύσεις παγκόσμιες προκλήσεις
όπως αυτές της κλιματικής αλλαγής
και της εξεύρεσης πόρων. Την ίδια
στιγμή δουλεύουμε με σκοπό να ελαχιστοποιήσουμε κάθε πιθανή αρνητική επιρροή που μπορεί να επιφέρει
η παραγωγή δραστηριοτήτων μας ή η
χρήση των προϊόντων μας.
Η δέσμευση της Novo Nordisk για
ουσιαστική ανάπτυξη έφερε την
εταιρεία στο προσκήνιο ως ηγετικό
παίχτη στο σύγχρονο επιχειρησιακό
περιβάλλον. Είναι αναγνωρισμένη σε ολόκληρο τον κόσμο για την
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αλληλεπίδραση με ενδιαφερόμενα
μέρη και για τη συνεπή της απόδοση,
ενώ παράλληλα διατηρεί την ουσιώδη της ανάπτυξη. Η Novo Nordisk
είναι καταχωρημένη στους δείκτες
του Dow Jones και έχει βαθμολογηθεί υψηλά στη SAM ταξινόμηση.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερε
πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.novonordisk.com/
substainability.

Πρωτοβουλίες
της Novo Nordisk
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) έχει αναγνωρίσει τέσσερις
σημαντικές περιοχές που εστιάζοντας, θα βελτιωθεί η πρόσβαση στην
υγειονομική περίθαλψη των Αναπτυσσόμενων χωρών:
1. Ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών της νόσου
2. Δημιουργία εθνικού συστήματος
περίθαλψης
3. Πρόνοια σε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές

4. Επιπρόσθετη χρηματοδότηση
Οι τέσσερις προτεραιότητες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(ΠΟΥ), που στοχεύουν στη βελτίωση πρόσβασης στη φροντίδα του
διαβήτη σε Αναπτυσσόμενες χώρες,
έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική
της Novo Nordisk. Η Novo Nordisk
έχει εντοπίσει δραστηριότητες εφαρμογής σε καθένα από τα παρακάτω:
• Το Εθνικό Πρόγραμμα Διαβήτη
(περιοχές εστίασης του ΠΟΥ, οι
1 και 2)
• Η Μελέτη DAWN (περιοχές εστίασης του ΠΟΥ, οι 1 και 2)
• Μία καινούργια πολιτική για
τις τιμές (περιοχή εστίασης του
ΠΟΥ, η 3)
• Το Παγκόσμιο Ίδρυμα Διαβήτη
(περιοχή εστίασης του ΠΟΥ, η 4)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Novo Nordisk επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.novonordisk.com

Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας σε συνεργασία με το
μεταπτυχιακό τμήμα «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και την χρηματοδότησή της Novo Nordisk
ίδρυσαν στην Τανζανία Κλινική έγκαιρης διάγνωσης και
θεραπείας Διαβήτη
Βαθιά στην νοτιοανατολική Αφρική,
περίπου 350 χλμ νοτιοδυτικά του
Νταρ ες Σαλάμ εντοπίζει κανείς την
πόλη της Ιφακάρα, μια μικρή αγροτική πόλη της επαρχίας Μορογκόρο με πληθυσμό που υπολογίζεται
σε 20.000 άτομα, ενώ η ευρύτερη
περιοχή έχει οικισμούς και χωριά
περίπου 60.000 ατόμων. Η περιοχή
αποτελεί μια από τις φτωχότερες της
τεράστιας χώρας με μειωμένη οδική
πρόσβαση. Οι κάτοικοι πέρα από τις
αντίξοες συνθήκες διαβίωσης, καλούνται να αντιμετωπίσουν και την
έλλειψη βασικών υποδομών υγείας,
ειδικά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
περιοχές της χώρας.
Εκτός από τις ευρέως γνωστές ασθένειες από τις οποίες δοκιμάζονται οι
πληθυσμοί της υπο-σαχάριας Αφρικής, όπως το HIV / AIDS, ελονοσία,
κλπ., ο διαβήτης πλέον αποτελεί μια
ολοένα και αυξανόμενη μάστιγα. Το
κύριο πρόβλημα με αυτήν την ασθένεια, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη
www.mdmgreece.gr

προληπτικού ιατρικού ελέγχου, είναι
ότι η διάγνωση της γίνεται σε αρκετά
προχωρημένα στάδια, όταν δηλαδή
εμφανίζονται προφανή σωματικά
συμπτώματα όπως ένα έλκος που δεν
επουλώνεται ή και χειρότερα, μια επιπλοκή, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο.
Η ίδρυση μιας κλινικής εξειδικευμένης στον διαβήτη κρίθηκε απαραίτητη, καθώς τα περιστατικά που
συνδέονται με την ασθένεια είναι
διαρκώς αυξανόμενα και επιπλέον,
δεν υπάρχει καμία ειδική μέριμνα
για την αντιμετώπιση τους. Τον Ιανουάριο του 2010, μια ομάδα γιατρών των ΓτΚ πραγματοποίησαν διερευνητική αποστολή στην περιοχή,
ώστε να αξιολογήσουν την επίπτωση
του παιδικού διαβήτη μεταξύ του
αστικού καθώς και του αγροτικού
πληθυσμού γύρω από την Ιφακάρα.
Η κλινική έγκαιρης διάγνωσης και
θεραπείας διαβήτη, στήθηκε ως
εξωτερικό ιατρείο στο Νοσοκομείο
Παραπομπής, Άγ. Φραγκίσκος της

Ιφακάρα. Έχει εξοπλιστεί με όλο τον
απαραίτητο εξοπλισμό και η στελέχωση της έχει γίνει με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, τέσσερις γιατρούς
και δύο νοσηλευτές/εκπαιδευτές.
Το έργο βρίσκεται υπό την επιστημονική επίβλεψη του μεταπτυχιακού τμήματος «Διεθνής ΙατρικήΔιαχείριση Κρίσεων Υγείας» της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, διευθυντής του οποίου είναι επίτιμος πρόεδρος και ο ιδρυτής
των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας,
Δρ Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης διάγνωσης, οι ΓτΚ διοργανώνουν εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού καθώς
και σειρές εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο για τους ασθενείς όσο και
για τις οικογένειες τους, ώστε να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας
τέτοιας ασθένειας.
Η κλινική λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2010, με ικανοποιητικό αριθμό προσέλευσης.
Γραφείο Αποστολών ΓτΚ
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ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ
Για να υπάρξει έξοδος από την κρίση, πρέπει να τηρηθούν οι υποσχέσεις που δόθηκαν στους Αϊτινούς

© Lahcene Abib

Μετά το σεισμό της 12ης Ιανουαρίου 2010, οι κάτοικοι της Αϊτής επιβιώνουν ουσιαστικά χάρη στην κινητοποίηση της διεθνούς βοήθειας και της αρωγής των
ΜΚΟ και των διαφόρων οργανισμών των Ηνωμένων
Εθνών. Οι πολυάριθμες δωρεές που συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο – σχεδόν 3 δισεκατομμύρια
δολάρια, ένα μεγάλο μέρος των οποίων αποτελούν
δωρεές ιδιωτών - έδωσαν τη δυνατότητα χρηματοδότησης ευρέων ανθρωπιστικών επιχειρήσεων που
συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Ό

Αναδημοσίευση της έκθεσης
του MDM International

μως στην Αϊτή, οι
συνθήκες διαβίωσης
παραμένουν εξαιρετικά κρίσιμες και ο
πληθυσμός της έχει
βιώσει τους τελευταίους μήνες καταστροφές, διάψευση
προσδοκιών και απογοήτευση. Δεν
αποτελεί συνεπώς έκπληξη το γεγονός ότι, σε μια εξαιρετικά εύθραυστη
εκλογική περίοδο, έρχονται στην
επιφάνεια οξύτατες, πολλές φορές,
κριτικές ενάντια στα Ηνωμένα Έθνη,

τα διάφορα Κράτη ακόμη και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις.
Εάν οι Αϊτινές ομάδες αρωγής και οι
ομάδες αρωγής της διεθνούς κοινότητας, ακόμη κι αυτές που δέχτηκαν
κριτική, χρειάστηκαν λίγο χρόνο για
να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες, τα Κράτη παραμένουν πολύ
μακριά από το στόχο της ανοικοδόμησης. Από τα 10 δισεκατομμύρια
δολάρια που υποσχέθηκαν το Μάρτιο του 2010 οι διεθνείς δωρητές
και τα Κράτη μέλη των Ηνωμένων
Εθνών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στη Νέα Υόρκη, μόνο μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια έχουν
εκταμιευτεί. Δόθηκαν υποσχέσεις
για «ανοικοδόμηση προς το καλύτερο» σύμφωνα με την έκφραση της
επιτροπής ανοικοδόμησης της Αϊτής
της οποίας συν-προεδρεύει ο Μπιλ
Κλίντον. Ένα χρόνο μετά το σεισμό,
το διακύβευμα στην Αϊτή είναι συνεπώς, τόσο η αναγκαία επιδίωξη
αρωγής αλλά επίσης, και κυρίως, η
ανοικοδόμηση, η οποία υπολείπεται
και αναμένεται διακαώς.
Η Αϊτή, καθώς παραμένει αδύναμη,
δεν μπορεί να ορθοποδήσει χωρίς
μακροπρόθεσμη στήριξη. Παρόλα
αυτά, τα Κράτη μέλη της διεθνούς
κοινότητας, έχοντας αμελήσει τις
υποσχέσεις τους, δεν φαίνονται να
αντιμετωπίζουν την αρωγή προς την
Αϊτή παρά μόνο μέσω προγραμμάτων έκτακτης βοήθειας. Επί τόπου
βρίσκονται οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι διεθνείς εθελοντές που
καταγγέλλουν τη μη καταλληλότητα
της διεθνούς αντίδρασης στη χολέρα. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις
πολλές φορές περιορίζονται σε ρόλο
πυροσβέστη σε μια κατεστραμμένη
χώρα, ήδη πολύ φτωχή πριν από το
σεισμό που παραμένει σε κατάσταση
σοκ. Οι εθελοντές, από την Αϊτή και
από όλο τον κόσμο, παραλύουν από
το εύρος του έργου που βρίσκεται
πέρα από τις πραγματικές ευθύνες
και δυνατότητές τους, κυρίως όσον
αφορά την ανοικοδόμηση και την
καταπολέμηση της φτώχειας.
Για να παραμείνει ουσιαστική η
δράση ανθρωπιστικών οργανώσεων
όπως οι Γιατροί του Κόσμου και να
επικαλείται η συνέχισή της από τους
πληγέντες, δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει τον κεντρικό ρόλο του
Κράτους της Αϊτής και των διεθνών
δημόσιων δωρητών.
Εάν δεν τηρηθούν οι υποσχέσεις που

δόθηκαν για την ανοικοδόμηση, η
Αϊτή κινδυνεύει να βιώσει ένα δεύτερο σεισμό, αυτή τη φορά οικονομικό, κοινωνικό και συνεπώς πολιτικό.
Θα απομακρυνθεί έτσι η δυνατότητα
εξάλειψης της φτώχειας στην Αϊτή.
Κάθε καινούργια καταστροφή που
θα πλήττει τη χώρα θα αντιμετωπίζεται μόνο με έγκαιρες έκτακτες
δράσεις που θα λαμβάνονται και ο
σεισμός της 12ης Ιανουαρίου δεν θα
είναι παρά μια ακόμη τραγωδία στην
ιστορία της Αϊτής. Ωστόσο, υπάρχει
ακόμη χρόνος για δράση και για τήρηση των υποσχέσεων που δόθηκαν
στους κατοίκους της Αϊτής.

Για ένα χρόνο,
αντιμέτωποι με
βασικές ανάγκες
Πρώτες εβδομάδες έκτακτης ανάγκης: προτεραιότητα σε χειρουργεία
και περίθαλψη ζωτικής σημασίας
Στο Port-au-Prince, από τις 14 Ιανουαρίου, οι ομάδες των ΓτΚ που
ήταν ήδη επί τόπου ξεκίνησαν να διανέμουν απαραίτητο φαρμακευτικό
υλικό στο κεντρικό νοσοκομείο της
πόλης και στο νοσοκομείο Choscal
στην Cité-Soleil. Την επόμενη
εβδομάδα από το σεισμό, οι ΓτΚ μετέφεραν λογιστικό και ιατρικό υλικό, καθώς και δύο ομάδες ιατρικού
προσωπικού ως ενισχύσεις.
Πολλές εκατοντάδες χειρουργικές
επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο
γενικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο
της πόλης, στο νοσοκομείο Choscal
και στη συνοικία Sonapi. Ιατρικές
γνωματεύσεις, νοσηλευτική περίθαλψη και μεταφορά προς το γενικό νοσοκομείο πραγματοποιήθηκαν επίσης σε 6 συνοικίες της πόλης όπου
συγκεντρώνονταν μαζικά οι πληγέντες, μαζί με τους τοπικούς φορείς.
Στην Petit Goâve, οι ΓτΚ παρείχαν
από τις πρώτες μέρες στήριξη στις
κλινικές, τα μαιευτήρια και στις παιδιατρικές μονάδες του νοσοκομείου.
Στην Grande Anse, εγκαταλείποντας την πρωτεύουσα, 120 000 εκτοπισμένοι βρήκαν καταφύγιο στο
διοικητικό αυτό διαμέρισμα που δεν
επλήγη σημαντικά από το σεισμό.
Βρισκόμενοι από το 1989 σε αυτή
την περιοχή, οι ΓτΚ επέκτειναν το

/ Αϊτή
πρόγραμμά κοινοτικής δημόσιας
υγείας για να διασφαλίσουν τη μέριμνα των εκτοπισμένων και των οικογενειών υποδοχής. Από τις πρώτες
εβδομάδες, 11 κέντρα υγείας της περιοχής προσφέρουν δωρεάν φροντίδα στο σύνολο του πληθυσμού.

Αντισταθμίζοντας την έλλειψη πρόσβασης στην περίθαλψη
Νοσοκομεία με υπερβολικό φόρτο εργασίας, ιδιωτικές κλινικές στις οποίες
υπήρχε δυσκολία πρόσβασης λόγω
οικονομικής αδυναμίας, πριν από το
σεισμό, η πλειονότητα του πληθυσμού
δεν είχε πρόσβαση σε περίθαλψη. Η
παρουσία ιατρικών ΜΚΟ έδωσε τη
δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Αϊτής να επωφεληθούν
από μια πραγματική βελτίωση στην
πρόσβαση σε περίθαλψη.
Βρισκόμενη στο κέντρο μιας παραγκούπολης, η κλινική των Γιατρών
του Κόσμου στο Mahotière, στα δυτικά του Port-au-Prince, υποδέχεται περίπου 200 ασθενείς την ημέρα.
Ιατρικές γνωματεύσεις, συμβουλές
για αναπαραγωγική υγεία, εμβολιασμοί, ανίχνευση διατροφικών
κινδύνων, διανομή φαρμάκων...,
οι ομάδες των ΓτΚ παρέχουν πρόσβαση σε πολυτομεακή φροντίδα.
Ο γιατρός Emmanuel δουλεύει εκεί
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για 7 μήνες «Η παρουσία των ΓτΚ
είναι θεμελιώδης. Πριν, για μια επίσκεψη στο γιατρό, ορισμένοι χρειάζονταν 2 με 3 ώρες. Η πλειονότητα
των κατοίκων δεν έχει χρήματα, εδώ
όλα είναι δωρεάν».
Στο Port-au-Prince, 9 κλινικές αυτού
του τύπου έχουν εγκατασταθεί από το
τέλος Ιανουαρίου κοντά στις κοινότητες, στους καταυλισμούς των εκτοπισμένων ή των παραγκουπόλεων.
Μετά από ένα χρόνο, 8 από αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν:
Afca, Canapé-Vert, Cité-Georges,
Mahotière, Saint Marc, Saint
Michel, Saieh και Solino. Εδώ και
9 μήνες, έχουν πραγματοποιηθεί εκεί
περισσότερες από 130 000 ιατρικές
γνωματεύσεις. Στην Cité-Soleil, τη
μεγαλύτερη παραγκούπολη του Portau-Prince, 4 ακόμη κινητές κλινικές
εξυπηρετούν 16 καταυλισμούς εκτοπισμένων και συνοικίες, παρέχοντάς
τους περίπου 1.300 γνωματεύσεις
κάθε εβδομάδα.
Λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος, υδαρείς διάρροιες, δερματικές
παθήσεις, ελονοσία και σεξουαλικά
μεταδιδόμενες λοιμώξεις αποτελούν
τις πιο συχνές ασθένειες και συνδέονται με επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης: δυσκολία πρόσβασης σε

ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ:
μετά το σεισμό, η επιδημία
Από τα τέλη Οκτωβρίου, η Αϊτή καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα κρίση:
η χολέρα, μια ασθένεια που είχε εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες, εξαπλώνεται στη χώρα. Στα μέσα Δεκεμβρίου, περισσότερες από 93.000
περιπτώσεις είχαν καταγραφεί σε όλη την επικράτεια οδηγώντας σε
44.000 νοσηλείες και περισσότερους από 2.000 θανάτους.
Από τις πρώτες ημέρες της επιδημίας,
οι ΓτΚ κινητοποίησαν το ανθρώπινο
δυναμικό και τη διοικητική μέριμνα
που είχαν διαθέσιμα στο Port-auPrince, την Petit και Grand Goâve
και την Grande Anse.
Στην Grande Anse, περιφερειακό
διαμέρισμα στα νοτιο-δυτικά του
νησιού, οι ΓτΚ εγκατέστησαν 2 κέντρα διαχείρισης της χολέρας (CTC)
δυναμικότητας 120 ασθενών στο
Jérémie, και 50 κλινών στο Moron.
Από τις 22 Νοεμβρίου μέχρι τις 20
Δεκεμβρίου, αυτά τα 2 κέντρα υποδέχτηκαν περισσότερες από 2 600
περιπτώσεις με μέσο όρο 80 νέες
περιπτώσεις κάθε μέρα και κατέγραψαν επίσης περισσότερους από
80 θανάτους. Αντιμέτωποι με τη συwww.mdmgreece.gr

νεχή εξέλιξη της επιδημίας, οι ΓτΚ
έχουν επίσης εγκαταστήσει 3 μεταβατικές μονάδες αντιμετώπισης της
χολέρας (UTC) σε άλλες κοινότητες
της Grande Anse. Οι ομάδες εκεί
αναλαμβάνουν τις περιπτώσεις που
αντιμετωπίζονται με επανενυδάτωση
είτε μέσω της στοματικής οδού είτε
ενδοφλεβίως, ανάλογα με το βαθμό
της αφυδάτωσης, και μεταφέρουν
τις σοβαρές περιπτώσεις στα κέντρα
διαχείρισης της χολέρας.
«Η επιδημία κινδυνεύει να εξαπλωθεί μαζικά στο διαμέρισμα της
Grande Anse. Δεχόμαστε κάθε μέρα
όλο και περισσότερες περιπτώσεις.
Το κέντρο διαχείρισης του Jérémie
έχει υπερβεί τις δυνατότητές του,
ορισμένοι ασθενείς νοσηλεύονται

Στην κοιλάδα Bourdon, στο Port au
Prince, ο Marc-Edouard επισκέπτεται τις διάφορες συνοικίες που βρίσκονται γύρω από την κλινική του
Canapé-Vert. Ενημερώνει μαζικά
τον πληθυσμό : « Οι ΓτΚ προσφέρουν δωρεάν γνωματεύσεις όλες τις
ημέρες, παιδιά που υποφέρουν από
πυρετό, που δεν έχουν όρεξη πρέπει
να έρθουν στην κλινική για να εξεταστούν...» Εργαζόμενος ως τελάλης για
τους ΓτΚ, υπενθυμίζει επίσης το ζήτημα της βίας, ενθαρρύνοντας τα θύματα

βιασμού να επισκεφτούν ένα γιατρό
τις 3 πρώτες ημέρες μετά την επίθεση. Εδώ και ένα χρόνο, περισσότερα
από 850 θύματα βίας (γενικής βίας,
σεξουαλικών επιθέσεων, συζυγικής
βίας, κακομεταχείρισης ανηλίκων,
βίας που συνδέεται με το φύλο) έχουν
δεχτεί στήριξη από τους ΓτΚ. Το 75%
πρόκειται για γυναίκες, θύματα ουσιαστικά σεξουαλικής βίας.
Τα μηνύματα ευαισθητοποίησης
επαναλαμβάνονται καθημερινά. «Είναι σημαντικό να καταβάλλεται αυτή
η προσπάθεια κάθε μέρα. Έχουμε
παρατηρήσει ότι όταν σταματάμε
την πρόληψη στους καταυλισμούς
και τις παραγκουπόλεις, ο αριθμός
των γνωματεύσεων μειώνεται στις
κλινικές» εξηγεί ο Nicolas Grillet,
ψυχο-κοινωνικός συντονιστής.
Με δράση στο ζήτημα της βίας στην
Αϊτή ήδη από το 1994, οι ΓτΚ επέλεξαν να εντάξουν τις ψυχο-κοινωνικές
τους δράσεις στους κόλπους των κινητών κλινικών. Περισσότεροι από
100 Αϊτινοί απασχολούνται στον συγκεκριμένο τομέα για τους ΓτΚ : κοινωνικοί λειτουργοί, υπεύθυνοι για την
ευαισθητοποίηση και την εμψύχωση
του πληθυσμού, ψυχολόγοι…Ομάδες
αλληλοϋποστήριξης πραγματοποιούν
καθημερινές συναντήσεις στους κόλπους των διαφόρων κλινικών. Περί-

ανά δύο σε κάθε κρεβάτι ή κείτονται
στο πάτωμα», αναφέρει η Myriam
Pomarel, ιατρική συντονίστρια των
Γιατρών του Κόσμου.
Οι ομάδες των Γιατρών του Κόσμου
πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις
σε 11 κοινότητες της περιοχής για να
ευαισθητοποιήσουν τον πληθυσμό.
Ο στόχος είναι καταρχάς να καταστήσουν γνωστή την ασθένεια προκειμένου να αποφύγουν σκηνές πανικού
και να ενθαρρύνουν τα άτομα που
παρουσιάζουν συμπτώματα χολέρας
να καταφύγουν όσο το δυνατόν πιο
σύντομα στα κέντρα υγείας.
Στο Port au Prince, 8 μονάδες αντιμετώπισης της χολέρας (UTC) έχουν
εγκατασταθεί, με τις περισσότερες να
είναι ενσωματωμένες στις κλινικές
των ΓτΚ στις συνοικίες των πληγέντων
και των καταυλισμών. Οι ομάδες των
ΓτΚ υποδέχονται τον κάθε ασθενή
ξεχωριστά σε μια σκηνή και αναλαμβάνουν τις ελαφριές περιπτώσεις,
μεταφέροντας τις πιο σοβαρές στα κέντρα διαχείρισης της χολέρας (CTC).
Περισσότερες από 1 400 περιπτώσεις
έχουν ήδη αντιμετωπιστεί. Σε στενή
συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές
της Αϊτής, οι ΓτΚ εγκατέστησαν επίσης ένα Κέντρο Διαχείρισης της Χολέρας (CTC), χωρητικότητας 40 κλι-

νών, στη συνοικία Carrefour feuille
-Sanatorium. Προκειμένου να ανακόψουν τη διάδοση της επιδημίας, οι
‘τελάληδες’ των ΓτΚ συνεχίζουν να
μεταφέρουν στις παραγκουπόλεις και
τους καταυλισμούς μηνύματα πρόληψης και υγιεινής. «Οι ΓτΚ ασχολούνται επίσης με την απολύμανση των
οικιών ατόμων που έχουν προσβληθεί από τη χολέρα, προκειμένου να
προστατευθεί η οικογένειά τους. Ο
εξοπλισμός της απολύμανσης όμως
φοβίζει τον κόσμο (μάσκα, στολή),
πρέπει να τους εξηγείται ότι δεν είναι για την προστασία από τη χολέρα
αλλά από το χλώριο που χρησιμοποιείται για να απολυμανθεί ένα μέρος
που έχει πιθανόν μολυνθεί», σύμφωνα με τον Dr Ucème, γιατρό στην
κλινική του Solino.
Στην περιοχή Goâvienne και στην
Nippes, έχουν εγκατασταθεί 2 κέντρα διαχείρισης (CTC) στις πόλεις
της Petit Goâve (χωρητικότητας
50 κλινών) και της Grand Goâve
(80 κλινών). 2 μονάδες διαχείρισης (UTC) βρίσκονται επίσης επί
τόπου στην Nippes (15 κλίνες) και
την Petit Goâve (6 κλίνες). Περισσότερες από 300 περιπτώσεις έχουν
αντιμετωπιστεί.

πόσιμο νερό και συγχρωτισμό.
Πέρα από τις γενικές γνωματεύσεις,
οι ΓτΚ επέλεξαν να δώσουν ιδιαίτερη
προσοχή στην αναπαραγωγική υγεία.
Σε κάθε κλινική, μια μαία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της
κύησης, του εμβολιασμού, την παροχή συμβουλευτικής μετά τον τοκετό,
γυναικολογικών θεμάτων και οικογενειακού προγραμματισμού. «Μακροπρόθεσμα, ο στόχος είναι να εμπεδωθεί στις έγκυες γυναίκες ότι υπάρχουν
κίνδυνοι για τις ίδιες και τα παιδιά
τους και ότι η κύηση σε εξειδικευμένους φορείς είναι απαραίτητη για τον
περιορισμό των επιπλοκών.» εξηγεί η
Justine Bertel, μαία.

Ψυχολογική παρακολούθηση και
φροντίδα των θυμάτων βίας
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που 17.000 ασθενείς έχουν ήδη κάνει
χρήση αυτών των υπηρεσιών.

Οι έγκυες γυναίκες και το παιδιά
στο επίκεντρο

Κοινή προσπάθεια
με τους Αϊτινούς

Συνεργασία για περισσότερα από
20 χρόνια
Οι Γιατροί του Κόσμου εργάζονται
από το 1989 στη χώρα σε στενή
συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές και τους τοπικούς εταίρους: στο
Port-au-Prince, από το 1994, εργάζονται για το πρόβλημα της βίας. Σε
συνεργασία με την Αϊτινή εταιρεία
URAMEL, οι ΓτΚ στηρίζουν 5 υγειονομικές υπηρεσίες για την παροχή
φροντίδας σε θύματα βίας. Εδώ και
περισσότερα από 10 χρόνια, στην
Cité-Soleil, οι ΓτΚ ασχολούνται στο
νοσοκομείο Choscal με υγειονομικά προγράμματα για τη μητέρα και
το παιδί, τη διατροφή, την καταπολέμηση του ιού του HIV/AIDS και
της βίας. Στην περιοχή goâvienne,
οι ΓτΚ προσφέρουν τη στήριξή τους
εδώ και 12 χρόνια στις τοπικές υγειονομικές αρχές και τα τοπικά κέντρα
υγειονομικής περίθαλψης στους
τομείς της πρωτοβάθμιας ιατρικής
φροντίδας, της υγείας της μητέρας
και του παιδιού και του βρεφικού
υποσιτισμού. Τέλος, στο διαμέρισμα
της Grande Anse, στο νοτιο-δυτικό
μέρος του νησιού, από το 1989, στηρίζουν 11 κέντρα υγείας στους τομείς
της μείωσης της μητρικής και βρεφικής/παιδικής θνησιμότητας.

Από τις πρώτες ώρες, η αφοσίωση
των Αϊτινών
«Η προθυμία δράσης του Αϊτινού
προσωπικού που εργαζόταν για
τους ΓτΚ για πολλά χρόνια υπήρξε

© Lahcene Abib

Οι ομάδες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους ιδιαίτερα στα παιδιά
κάτω των πέντε ετών και τις έγκυες γυναίκες. Οι κλινικές μας δέχονται κάθε εβδομάδα κατά μέσο
όρο 20 % παιδιά κάτω των 5 ετών
και 12% έγκυες γυναίκες. Στην περιοχή Goâvienne, οι ΓτΚ προσφέρουν στήριξη στο νοσοκομείο Notre
Dame στην Petit Goâve: επιμόρφωση του υγειονομικού προσωπικού (γυναικολόγων, μαιών, βοηθών
υγείας), εφοδιασμό με φάρμακα και
ιατρικό εξοπλισμό, αποκατάσταση
κτηρίων. Οι ΓτΚ παρέχουν στήριξη επίσης σε 10 άλλες υγειονομικές
υπηρεσίες στις περιφερειακές ζώνες
για να διασφαλίσουν την καταπολέμηση του υποσιτισμού καθώς και
την πρόσβαση απομακρυσμένων
πληθυσμών σε φροντίδα.

άμεση. Κινητοποιήθηκαν άμεσα για
να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Τα σπίτια τους είχαν καταρρεύσει, ορισμένοι είχαν χάσει τους οικείους τους παρόλα αυτά έρχονταν
για να δουλέψουν» εξηγεί ο Ernesto
Bafile, συντονιστής του διεθνούς δικτύου των ΓτΚ στην Αϊτή. Γιατροί,
νοσοκόμες, ψυχολόγοι, διατροφολόγοι, καταχωρητές, υπεύθυνοι ευαισθητοποίησης και καθαρισμού,
σχεδόν 1200 Αϊτινοί εργάζονται για
το διεθνές δίκτυο των ΓτΚ. Αμέσως
μετά το σεισμό, πολυάριθμοι φορείς
παλαιότερων προγραμμάτων επαναδραστηριοποιήθηκαν για να ανυψώσουν το ψυχοκοινωνικό ηθικό
των κινητών κλινικών των ΓτΚ.
Οι ΓτΚ παρέχουν συχνά επιμορφωτικά σεμινάρια σε Αϊτινό προσωπικό. Ο στόχος είναι η βελτίωση της
ποιότητας της δουλειάς και η διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες φροντίδας
που δημιουργούνται από τους ΓτΚ
θα μπορούν να συνεχιστούν από
τους υγειονομικούς μηχανισμούς
της Αϊτής στο μέλλον.

Η απαραίτητη αλλά και περίπλοκη
συνεργασία με τις υγειονομικές
αρχές
Ο σεισμός προκάλεσε τριγμούς σε
ένα ήδη πολύ εύθραυστο και άδικο
σύστημα υγείας. Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, το Υπουργείο
Υγείας της Αϊτής δημιούργησε ένα
προσωρινό σχέδιο ανοικοδόμησης.
Ωστόσο, μετά από ένα χρόνο, παρά
τις προσπάθειές του, το σχέδιο προχωράει με πολύ αργούς ρυθμούς.

Οι ΜΚΟ είναι που διαχειρίζονται
κυρίως τη νέα κρίση της χολέρας. Η
κυβέρνηση της Αϊτής, ανήμπορη να
αντιδράσει λόγω και της έλλειψης
της υποσχεθείσας χρηματοδότησης
από τα Κράτη μέλη, δυσκολεύεται να
ορθοποδήσει και να δημιουργήσει εκ
νέου ένα βιώσιμο σύστημα υγείας.
Εδώ και πολλά χρόνια, τα προγράμματα των ΓτΚ στην Grande Anse και
την Petit Goâve λειτουργούν σε στενή συνεργασία με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Μετά το σεισμό, οι
ΓτΚ συνέχισαν να εργάζονται προς
αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με τις κοινοτικές υπηρεσίες, οι
διάφορες δράσεις τέθηκαν σε εφαρμογή ανάλογα με τα επιδημιολογικά
δεδομένα, τις καθορισμένες ζώνες
παρέμβασης με βάση την προτεραιότητα και την προηγούμενη παρουσία άλλων υγειονομικών φορέων.
Οι ΓτΚ συνεργάζονται ιδιαίτερα με το
Υπουργείο Υγείας στον τομέα της ψυχοκοινωνικής στήριξης. «Τα μηνύματα ευαισθητοποίησης που προωθούμε, καθορίζονται από το Υπουργείο»
σημειώνει ο Nicolas Grillet, συντονιστής ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων του προγράμματος. «Με κάθε
νέα πρωτοβουλία, προσπαθούμε να
εντάξουμε τις αρχές στο σχεδιασμό
και να σκεφτούμε πως θα μπορούν
να συνεχιστούν αυτές οι πρωτοβουλίες μακροπρόθεσμα».
«Μελλοντικά, οι κινητές κλινικές που
δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση
των έκτακτων συνθηκών θα κλείσουν
για να δώσουν τη σκυτάλη σε μόνιμες

υπηρεσίες του Αϊτινού συστήματος
υγείας» εξηγεί ο Alain Daniel, γενικός συντονιστής των ΓτΚ. « Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, οι ΓτΚ θα
συνεχίσουν να προσφέρουν διοικητική μέριμνα και στήριξη στον τομέα
των ανθρωπίνων πόρων.»

Προωθώντας ένα δίκαιο σύστημα
περίθαλψης
Η Αϊτή έχει ανάγκη να αποκτήσει
ένα εθνικό σύστημα κοινωνικής
προστασίας βιώσιμο και με εφαρμογή σε όλες τις υγειονομικές δομές
της χώρας. Σήμερα, οι δυσκολίες
πρόσβασης στη φροντίδα είναι μειωμένες χάρη στην παρουσία ανθρωπιστικών φορέων, κινδυνεύουν
όμως να διαιωνιστούν εάν δεν υιοθετηθούν άμεσα μέτρα για τη συνεχή
ύπαρξη της κοινωνικής προστασίας
υγείας… Οι Γιατροί του Κόσμου επιβεβαίωσαν επί τόπου κατά τη διάρκεια
μιας ερευνητικής δράσης (2006-2009)
στην Grande Anse την πολύ θετική
επίπτωση που είχε στη χρήση των
υπηρεσιών υγείας η κατάργηση των οικονομικών εμποδίων όσον αφορά την
πρόσβαση στη φροντίδα έγκυων γυναικών και παιδιών κάτω των 5 ετών.
Μετά από το σεισμό το σύστημα
αυτό επεκτάθηκε στους εκτοπισμένους και τους άστεγους. Οι Γιατροί
του Κόσμου, μαζί με το Υπουργείο
Υγείας και τις οργανώσεις της Αϊτής ζητούν η δωρεάν πρόσβαση στη
φροντίδα, τουλάχιστον για τους πιο
ευάλωτους, να χρηματοδοτηθεί και
να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα
από τους διεθνείς δωρητές.
n
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Σε εποχές τόσο μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, όπως οι σημερινές που βιώνουμε
στην πατρίδα μας , οι πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι πιό φτωχοί και περιθωριοποιημένοι βρίσκονται στον κίνδυνο του απόλυτου
αποκλεισμού, της πιό ακραίας ένδειας.
Ολα τα ανθρώπινα δικαιώματα – το δικαίωμα
στην τροφή, στην εργασία, στην υγειονομική
περίθαλψη και στη στέγαση – είναι βαρύνουσας σημασίας για τον φτωχό πληθυσμό. Βλέπετε η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός
συνδέονται άμεσα με τις διακρίσεις, την άνιση
πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες, τον κοινωνικό και πολιτισμικό στιγματισμό. Παράλληλα
παρακωλύουν τη συμμετοχή τους στη δημόσια
ζωή, τη δυνατότητά τους να επηρεάσουν τις πολιτικές που τους αφορούν και την προσφυγή
τους σε ένδικα μέσα για την αποκατάσταση της
αδικίας.
Φτώχεια δεν σημαίνει μόνο ανεπαρκή εισοδήματα και υλικά αγαθά, αλλά και έλλειψη πόρων,
ευκαιριών και συνθηκών ασφάλειας, έλλειψη
που υπονομεύει την αξιοπρέπεια και κάνει τους
φτωχούς ακόμη πιο ευάλωτους. Η φτώχεια
έχει να κάνει επίσης με την εξουσία: καθορίζει
το ποιος την ασκεί και ποιος όχι, τόσο στη δημόσια ζωή όσο και στην οικογένεια.
Το να φτάσει κανείς στην καρδιά του σύνθετου
πλέγματος των σχέσεων εξουσίας στο πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό πεδίο είναι κρίσιμης
σημασίας για την κατανόηση και αντιμετώπιση
παγιωμένων μορφών διακρίσεων, ανισοτήτων
και αποκλεισμών που καταδικάζουν τα άτομα,
τις κοινωνίες και τους λαούς σε πολλές γενιές
φτώχειας. Σε τελική ανάλυση η φτώχεια και ο
κοινωνικός αποκλεισμός έχει να κάνει με την
ίδια την δημοκρατική λειτουργία. Πρόσφυγες, μετανάστες, νόμιμοι και μη, μακροχρόνια
άνεργοι, άστεγοι, Ρομά, και νεόφτωχοι βρίσκονται σήμερα πέρα από το φάσμα μιας βαθιάς
και μόνιμης φτώχειας μπροστά στον κίνδυνο,
ενός πολλαπλού και πολύπλευρου κοινωνικού
αποκλεισμού που έχει όλα τα στοιχεία μιάς ανθρωπιστικής κρίσης
Σε τόσο δύσκολους καιρούς, το δικαίωμα στη
ζωή και την αξιοπρέπεια, δεν είναι πλέον ούτε
αυτονόητο, ούτε προφανές ούτε αυταπόδεικτο.
Αυτό ακριβώς το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα

έχουμε υποχρέωση γιατροί και νοσηλευτές, να
υπερασπιστούμε. Όχι μόνο με τη δράση και τη
φυσική μας παρουσία αλλά και δυναμώνοντας
τη φωνή μας, και οπλίζοντας τις προσπάθειες
μας με τα απαραίτητα ερευνητικά και θεωρητικά εφόδια. Γιατί ‘’ταπεινοί και καταφρονεμένοι’’ δικαιούνται ίδιο ενδιαφέρον, αντίστοιχη
φροντίδα, ισότιμη μέριμνα. Αυτή είναι , πέρα
από την καθημερινή μας δράση μας η νέα πρόκληση για την Οργανωσή μας.
Αφενός να συγκεντρώσει, αναλύσει και εκθέσει
όλα εκείνα τα στοίχεια που συνιστούν όψεις του
κοινωνικού αποκλεισμού όπως τον βιώνουν οι
χιλιάδες ασθενείς μας στα Πολυιατρεία μας,
αλλά και επιπρόσθετα να αποτελέσει «εργαλείο» δουλειάς για όσους, όπως οι Γιατροί του
Κόσμου είκοσι χρόνια τώρα, βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή.
Σε αυτούς τους τελευταίους και στον άνισο καθημερινό αγώνα τους για επιβίωση αφιερώνεται η προσπάθεια αυτή
Νικήτας Κανάκης
Πρόεδρος

Υ.Γ. Οταν διαβάζετε αυτές τις γραμμές, η διετής
θητεία του Δ.Σ. αλλά και η δική μου θα έχουν
ολοκληρωθει. Εκ μέρους όλων μας ένα πολύ
μεγάλο ευχαριστώ για την θερμή υποστήριξη
και συμαραστασή σας. Το αν θα συνεχίσουμε
ή θα παραδώσουμε την σκυτάλη, εσείς με την
δική σας ψήφο θα αποφάσισετε στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Μαρτίου.
Εκεί όπου θα συζητήσουμε όλοι μαζί, αναλυτικά για το τι κάναμε, τι πετύχαμε αλλά και τι
πιθανόν δεν καταφέραμε. Τι θα μπορούσαμε
να πετύχουμε αλλά και το πώς θα πορευτούμε
από εδώ και πέρα. Σας καλώ να είστε όλοι εκεί,
συμμέτεχοντας ενεργά στην συζήτηση αλλά και
στις διαδικασίες εκλογής του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου. Γιατί η μεγάλη δύναμη των Ελλήνων Γιατρών όλα αυτά τα 20 χρόνια είναι τα
μέλη μας, οι εθελοντές μας, ο απλός κόσμος που
στήριξε και στηρίζει με τόση ανιδιοτέλεια και
αυτοθυσία την προσπαθειά μας. Και όσο η συμμετοχή στους Γιατρούς του Κόσμου θα συνεχίζει
να σημαίνει κόπο, δάκρυα και ιδρώτα θα συνεχίζουμε να είμαστε περήφανοι πως εκφράζουμε
μια Ελλάδα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης,
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Αποτυχία οι Στόχοι της Χιλιετίας
Από μια άποψη, η αποτίμηση της προόδου που
έχει συντελεστεί στην υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας θυμίζει τις διαφορετικές
οπτικές που υπάρχουν για εκείνο το παροιμιώδες
ποτήρι που έχει νερό μέχρι τη μέση. Και αναλόγως
με το αν κάποιος είναι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος
το βλέπει μισογεμάτο ή μισοάδειο… Από μια άλλη
άποψη, που θυμίζει περισσότερο τη ρήση για τις
εγκύους βάση της οποίας δεν υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις, οι Στόχοι της Χιλιετίας όπως
υπογράφηκαν το 2000 από εκπροσώπους 189
χωρών με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2015
πρέπει να αξιολογηθούν με κριτήριο την πορεία
υλοποίησής τους και μόνο. Αν υλοποιήθηκαν δηλαδή ή όχι. Και με βάση αυτό το κριτήριο οι Στόχοι
της Χιλιετίας οδεύουν σε μια παταγώδη αποτυχία,
καθώς από τους οκτώ φιλόδοξους στόχους που
τέθηκαν μόνο οι δύο θεωρείται βέβαιο ότι θα υλοποιηθούν, με το πέρας του χρονοδιαγράμματος.

Λεωνίδας Βατικιώτης
Δημοσιογράφος ΓτΚ

Τέταρτος στόχος: Μείωση παιδικής
θνησιμότητας. Το 2006 ήταν αναμφισβήτητα έτος σταθμός γιατί για
πρώτη φορά ο αριθμός των παιδιών
κάτω των 5 ετών που πεθαίνουν κάθε
χρόνο έπεσε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 εκ. Παρόλα αυτά ένα
παιδί που γεννιέται σε αναπτυσσόμενη χώρα είναι 13 φορές πιο πιθανό να πεθάνει μέχρι τα 5 του, σε
σχέση με ένα παιδί που γεννιέται σε
βιομηχανική χώρα.
Πέμπτος στόχος: Υποστήριξη της
εγκυμοσύνης. Οι θάνατοι κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν
μειωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια
των τελευταίων χρόνων. Ειδικότερα
από 422 θανάτους που καταγράφηκαν ανά 100.000 γεννήσεις ζωντανών παιδιών το 1980, μειώθηκαν
σε 320 το 1990 και σε 251 το 2008.
Ακόμη κι έτσι, το 2005 διαπιστώ-

θηκε ότι περισσότερες από 500.000
γυναίκες πέθαναν στην εγκυμοσύνη
ή μέσα στις 6 επόμενες εβδομάδες,
από επιπλοκές.
Έκτος στόχος: Αντιμετώπιση AIDS,
ελονοσίας και άλλων ασθενειών. Η
πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι
μεν χαμηλότερη των στόχων, παρόλα αυτά είναι σαφής. Ειδικότερα, λόγω της πρόληψης, ο αριθμός
όσων μολύνθηκαν από τον ιό HIV
το 2007 έφθασε τα 2,7 εκ. από 3 εκ.
το 2001. Μείωση παρατηρήθηκε και
στον αριθμό των θανάτων από την
ίδια αιτία, λόγω του ότι πρόσβαση
στις θεραπείες αποκτούν όλο και περισσότερα άτομα. Έτσι από 2,2 εκ.
οι νεκροί το 2005, το 2007 έφθασαν
τα 2 εκ. Λόγω του γεγονός ότι όσοι
έχουν μολυνθεί, χάρη στις θεραπείες, ζουν περισσότερο ο αριθμός των
φορέων αυξήθηκε από 29,5 εκ. το
2001 σε 33 εκ. το 2007. Πρόοδο έχει
παρατηρηθεί και στην αντιμετώπιση
της φυματίωσης που προκάλεσε το
θάνατο 1,8 εκ. ανθρώπων το 2006
και της ελονοσίας λόγω της οποίας
πεθαίνουν 1 εκ. άνθρωποι ετησίως.
Έβδομος στόχος: Περιβαλλοντική

θυσμού. Και ταυτόχρονα ποια είναι
η πρόοδος που έχει συντελεσθεί με
βάση στοιχεία του ίδιου του ΟΗΕ.
Πρώτος στόχος: Εξάλειψη ακραίας
φτώχειας και πείνας. Ο αριθμός των
ανθρώπων που ζουν με λιγότερα από
1,25 δολ. την ημέρα (όπως ορίζεται η
ακραία φτώχεια) μειώθηκε από 1,8
δις. άτομα το 1990 σε 1,4 δις. το 2005
(από 42% του παγκόσμιου πληθυσμού στο 25%). Μέχρι το 2015 αναμένεται πως με λιγότερα από 1,25 δολ.
την ημέρα θα ζουν 920 εκ. άνθρωποι.
Η πρόοδος που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα δημιουργεί βάσιμες ελπίδες
πως ο στόχος μείωσης στο μισό των
ανθρώπων που ζουν σε ακραία φτώχεια είναι ο ένας από τους δύο που
πρόκειται να πιαστούν.
Δεύτερος στόχος: Καθολική πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση.
Παρά την μεγάλη αριθμητική αύξηση των ανήλικων παιδιών συμμετοχή στη βασική εκπαίδευση το
2006 είχε το 90% των παιδιών, που
σημαίνει πως 73 εκ. παιδιά παρέμεναν αποκλεισμένα από την βασική
εκπαίδευση, όταν το 1999 ήταν 103
εκ. παιδιά.
Τρίτος στόχος: Προώθηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Πραγ-
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Α

φορμή για την επισκόπηση της προόδου δόθηκε από την συνάντηση
192 αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο
πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε με αφορμή την συμπλήρωση δέκα ετών απ’ όταν ξεκίνησε
να μετράει ο χρόνος για την υλοποίηση των Στόχων. Ας δούμε όμως
αρχικά τι αφορούν αυτοί οι στόχοι,
που ως κοινή συνισταμένη είχαν την
εξάλειψη των ακραίων φαινομένων
εξαθλίωσης και την βελτίωση των
όρων ζωής του παγκόσμιου πλη-

ματική πρόοδο έχει συντελεστεί
στον υποστόχο που αφορά την ισότιμη πρόσβαση στα σχολεία αγοριών
και κοριτσιών, με τα δύο τρίτα των
αναπτυσσόμενων χωρών να έχουν
εξαλείψει κάθε είδους διάκριση σε
αυτό τον τομέα.
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βιωσιμότητα. Εδώ η αποτυχία γράφεται με κεφαλαία γράμματα καθώς
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,
για παράδειγμα, αυξάνονταν κάθε
χρόνο κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, με κλιμακούμενους
μάλιστα ρυθμούς. Η αύξηση που
καταγράφηκε για την περίοδο 19902005, στις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα άγγιζε το 30%.
Όγδοος στόχος: Παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη. Παρότι στις
αρχές της προηγούμενης δεκαετίας
παρατηρήθηκε αύξηση των ποσών
που διατίθενται για διεθνή βοήθεια,
η τάση αυτή επιβραδύνθηκε σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια εξ αιτίας
της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να θεωρείται εντελώς βέβαιο ότι
ο στόχος ενίσχυσης της διεθνούς βοήθειας θα μείνει στα χαρτιά.
Η διεθνής κρίση είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει τη σημαντικότερη
αιτία ναυαγίου των Στόχων της Χιλιετίας. Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι κατ’ αρχήν οικονομικά, καθώς πολλές χώρες στον
πυρετό των περικοπών δημοσίων
δαπανών, το πρώτο κονδύλι που
μειώνουν είναι τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια. Ο στόχος έτσι του 0,7%
του ΑΕΠ, όπως τέθηκε το 2002
να δίνεται για διεθνή βοήθεια από
κάθε κρατικό προϋπολογισμό θυσιάστηκε στο βωμό της κρίσης, με μια
πεντάδα βορειοευρωπαϊκών χωρών
μέχρι στιγμής μόνο να τον έχουν
υλοποιήσει. Η Γερμανία και η Ιταλία, από την άλλη, ανακοίνωσαν με
κάθε επισημότητα τον περιορισμό
των σχετικών δαπανών. Ο βαθμός
οπισθοδρόμησης που επήλθε στην
εξέλιξη της κοινωνικής ευημερίας παρουσιάσθηκε με στοιχεία και
αριθμούς στα Ηνωμένα Έθνη από
τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, χωρίς αυτό φυσικά
να μειώνει τις τεράστιες ευθύνες που
έχουν αυτοί οι δύο οργανισμοί στην
εξάπλωση της φτώχειας, όχι μόνο
στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο αλλά
και στον ανεπτυγμένο, όπως είναι
η Ελλάδα. Με βάση τις δικές τους
εκτιμήσεις λοιπόν και λόγω της κρίσης που ξέσπασε το 2008 τουλάχιστον 70 εκ. επιπλέον άνθρωποι σε
όλο τον κόσμο θα παραμείνουν στη
φτώχεια, που διαφορετικά – αν δηλαδή η πρόοδος των προηγούμενων
ετών συνεχιζόταν απρόσκοπτα – θα
είχαν αποδράσει. Ως αποτέλεσμα της
οικονομικής κρίσης μέσα σε 5 χρόνια, περισσότερα από 1,2 εκ. παιδιά
κάτω των 5 ετών θα πεθάνουν και
350.000 επιπλέον μαθητές δεν θα
τελειώσουν το Δημοτικό σχολείο.
Είμαι εμφανές ότι οι συνέπειες θα

|13

αποδειχθούν πολύ πιο δραματικές
στις περιοχές που ήδη πληρώνουν
βαρύτερο τίμημα. Οι διεθνείς ανισότητες δηλαδή θα οξυνθούν. Και μέχρι τώρα άλλωστε ακόμη και αυτή η
(ανεπαρκής) πρόοδος που καταγράφτηκε κατανεμήθηκε εντελώς άνισα,
καθώς προήλθε από τη θεαματική
βελτίωση που επήλθε σε πολυπληθείς χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και
η Βραζιλία, για παράδειγμα, την ίδια
ώρα που στην υπο-σαχάρια Αφρική
η πρόοδος ήταν οριακή! Ενδεικτικά, στο στόχο μείωσης της παιδικής
θνησιμότητας, 27 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής – η συντριπτική
τους πλειοψηφία δηλαδή – από το
1990 έως το 2006 δεν επιτέλεσαν
την παραμικρή πρόοδο! Όσα παιδιά πέθαιναν το 1990 πέθαιναν και
το 2006! Υπάρχουν επίσης και άλλα
παραδείγματα που είναι πολύ πιο
αποθαρρυντικά, καθώς δείχνουν
πλήρη επιδείνωση της κατάστασης.
Στη Νιγηρία, για παράδειγμα, ενώ
το 1990 με λιγότερα από 1,25 δολ.
ημερησίως ζούσε το 49% του πληθυσμού το 2008 με τα ίδια χρήματα
επιβίωνε το 77% του πληθυσμού! Η
κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, φέρνοντας στην επιφάνεια

τις ακραίες αντιθέσεις, αν δούμε τις
διαφορές που παρατηρούνται ακόμη και μέσα στην ίδια τη χώρα. Στη
Νιγηρία που προαναφέραμε, χαρακτηριστικά, ενώ στο νότιο τμήμα
της η παιδική θνησιμότητα πλήττει
80 παιδιά ανά 1.000 γεννήσεις στο
βόρειο τμήμα της είναι σχεδόν τριπλάσια: 220 παιδιά κάτω των 5 ετών
χάνουν τη μάχη με το θάνατο ανά
1.000 γεννήσεις. Το συμπέρασμα
που βγαίνει όσο περισσότερο αναλύεται η υλοποίηση των Στόχων της
Χιλιετίας και πάμε από ήπειρο σε
χώρα και από κει σε εσωτερική περιοχή, είναι πως η κατάσταση είναι
πολύ χειρότερη ακόμη κι από αυτή
που φαίνεται από πρώτη ματιά.
Το μέλλον δε φαντάζει ακόμη πιο
ζοφερό λόγω του ότι όλο και περισσότερα χρήματα δίνονται με βάση
πολιτικά κριτήρια ή για να επιδιορθώσουν πληγές που ανοίγουν άδικοι
και επεκτατικοί πόλεμοι. Αρκεί να
αναφέρουμε ότι οι δύο χώρες που
δέχονται τα περισσότερα χρήματα
της διεθνούς βοήθειας είναι το Ιράκ
(9,9 δις. δολ. το 2008) και το Αφγανιστάν (4,9 δις. δολ.). Ως αποτέλεσμα χρόνιες και χαίνουσες πληγές,
όπως η υπο-σαχάρια Αφρική, αφή-

νονται να πυορροούν, παγιδευμένες
σε έναν φαύλο κύκλο φτώχειας και
πολέμων, εμφύλιων και μη, για τα
οποία κακά οι βόρειες χώρες φέρουν τεράστιες ευθύνες. Υπό αυτή
την έννοια η δήλωση της γερμανίδας καγκελαρίου, Άγκελα Μέρκελ,
από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών
πως «η αναπτυξιακή διαδικασία
είναι πρώτα και κύρια ευθύνη των
κυβερνήσεων των αναπτυσσομένων
χωρών», συνιστά πλήρη αναστροφή θεμελιωδών παραδοχών επί των
οποίων στηρίχθηκε η θεσμοθέτηση
της αναπτυξιακής βοήθειας. Τα «αυτονόητα» υπενθύμισε την επομένη,
στις 23 Σεπτέμβρη, η γερμανική
εφημερίδα Die Tageszeitung, απαντώντας στην Μέρκελ: «Κανείς πια
δεν μιλάει για τον μοιραίο ρόλο των
ευρωπαϊκών αποικιακών δυνάμεων
στην Αφρική μέχρι και πριν λίγες
δεκαετίες. Αυτές ήταν που δημιούργησαν τις οικονομικές και εμπορικές
δομές που συνεχίζουν ακόμη και
σήμερα να εμποδίζουν την ανάπτυξη
της ηπείρου». Η μείωση της αναπτυξιακής βοήθειας θα αναιρέσει όποια
πρόοδο έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.
n
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Πριν 20 χρόνια…
Πριν 20 χρόνια, σε απόσταση λίγων μηνών, ιδρύθηκαν
την ίδια χρονιά τα ελληνικά τμήματα των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα και των Γιατρών του Κόσμου. Στην ίδρυση αυτή
συμμετείχα και εγώ. Έκλεινε τότε ένας κύκλος της ζωής
μου και άρχιζε ένας άλλος. Έκλεινε η «γαλλική περίοδος» μετά από 33 χρόνια διαμονής στη Γαλλία και άρχιζε η νέα μου ζωή στην Ελλάδα. Δεν επρόκειτο όμως
μόνο για αλλαγή χώρας. Έκλεινε και ένας πολιτικός κύκλος. Στην Γαλλία είχα ενεργό συμμετοχή στο αριστερό
κίνημα, που εμπνεύστηκε από το όραμα του «Κοινού
Προγράμματος» (Programme Commun). Η ενωμένη
αριστερά κέρδισε τις εκλογές του 1981 και έφερε στη
χώρα σημαντικές αλλαγές. Η διχόνοια όμως μεταξύ
των κομμάτων της αριστεράς, καθώς και ο νεοφιλελεύθερος εκτροχιασμός, που χαρακτήρισε γενικότερα την
δεκαετία του ’80, έφεραν σταδιακά την απογοήτευση
σε όσους ήλπιζαν ότι η νίκη του ’81 ήταν η απαρχή μιας
βαθιάς κοινωνικής αλλαγής. Σε αυτούς ανήκα κι εγώ.
Στην Ελλάδα ήθελα να ασχοληθώ
με νέες μορφές κοινωνικής δράσης
και η ίδρυση μιας οργάνωσης στα
πρότυπα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) και των Γιατρών του
Κόσμου(ΓτΚ) ήταν για μένα μια
συναρπαστική πρόκληση. Το 1990
είχα ήδη συμμετάσχει σε αποστολές και με τις δυο οργανώσεις. Το
όνειρό μου (ομολογώ τουλάχιστον
«αφελές» όπως το βλέπω σήμερα)
ήταν να ιδρυθεί στην Ελλάδα μια
ενιαία οργάνωση, ξεπερνώντας την
διάσπαση που είχε επέλθει στην
Γαλλία το 1980, με την δημιουργία
των Γιατρών του Κόσμου, που είχαν αποσπαστεί από τους Γιατρούς

Οδυσσέας Βουδούρης
Ιατρός Χειρουργός

Χωρίς Σύνορα. Ήμουν παρών στην
ιστορική συνεδρίαση του ΔΣ του
Γαλλικού τμήματος των ΓΧΣ, όπου
συζητήθηκε η ίδρυση ενός ελληνικού τμήματος, αρχικά ως θυγατρικού του γαλλικού. Ταυτόχρονα τότε,
συνάντησα στο Παρίσι, όπου έμενα
ακόμα, τους συναδέλφους που ετοίμαζαν την ίδρυση του ελληνικού
τμήματος των Γιατρών του Κόσμου.
Η ενιαία ελληνική οργάνωση αποδείχτηκε μια ουτοπία. Έτσι μετείχα
και εγώ την άνοιξη του 1990 στην
ίδρυση των Γιατρών του Κόσμου
στην Ελλάδα. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό εκείνης της συγκέντρωσης
αλλά και την μεγάλη απειρία. Αν δεν
κάνω λάθος, πρέπει τότε να ήμουν
το μόνο μέλος, που είχε συμμετάσχει σε αποστολή με κάποιο από τα
ξένα τμήματα. Θυμάμαι εκείνη την
εποχή, ότι οι φίλοι απευθύνονταν
σε μένα για να ζητήσουν διαφάνειες
από τις αποστολές, όπου είχα συμμετάσχει για να τις προβάλουν σε
διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις.
Ήταν η «ηρωική εποχή», ελάχιστα
μέσα, πολύς ενθουσιασμός, αρκετή
αφέλεια και απειρία…
Ως μέλος του πρώτου ΔΣ των ΓτΚ
ανέλαβα τις διεθνείς σχέσεις του

ελληνικού τμήματος και ειδικά την
επικοινωνία με το γαλλικό τμήμα. Ταυτόχρονα προσπάθησα να
χτίσω γέφυρες με τους ΓΧΣ, που
ιδρύθηκαν λίγους μήνες μετά. Έτσι
εγκαινιάσαμε μια κοινή στήλη στο
περιοδικό «Αντί» και κάναμε μια
κοινή εκδήλωση στην Καλαμπάκα.
Επιθυμία μου εκείνη την εποχή
ήταν, εφόσον δεν είχε ιδρυθεί κοινή οργάνωση, να υπάρξει τουλάχιστον μια διαρκής κοινή επιτροπή ή
συμβούλιο ή κάποια δομή, που να
επιτρέπει την αλληλοενημέρωση και
σε κάποιο βαθμό ένα συντονισμό.
Η δυναμική και των δυο τμημάτων
όμως τα ωθούσαν περισσότερο προς
την εκάστοτε μητρική οργάνωση
παρά προς τη συνεργασία μεταξύ
τους. Αναλύοντας την κατάσταση εκ
των υστέρων, το θεωρώ τελείως φυσιολογικό. Επιπλέον οι δυο οργανώσεις, που είχαν κατά βάση το ίδιο

ανθρωπιστικό ιδανικό, είχαν και
πολύ διαφορετικές αντιλήψεις, όσον
αφορά στην διεξαγωγή της δράσης.
Οι ΓτΚ έδωσαν έμφαση στον ελληνικό χαρακτήρα της οργάνωσης και
στον πολιτικό λόγο, που προκύπτει από την ανθρωπιστική δράση,
ακολουθώντας στο σημείο αυτό το
πρότυπο των Γάλλων ΓτΚ. Από την
πλευρά τους, οι ΓΧΣ έδωσαν προτεραιότητα στην ιατρική και υγειονομική εγκυρότητα των αποστολών και
προσπάθησαν να αφομοιώσουν την
μεγάλη τεχνογνωσία των προγενέστερων τμημάτων.
Αρκετά γρήγορα η ιδιοσυγκρασία
μου με ώθησε προς τους ΓΧΣ. Για
μένα, ως νέο χειρουργό και στο
σημείο της πολιτική πορείας που
βρισκόμουν τότε, είχε πρωτεύουσα
σημασία η μετρήσιμη αποτελεσματικότητα της ιατρικής πράξης και η αυστηρή προσήλωση στη «Μαρτυρία»

Ιστορικό
(témoignage) βάσει της βιωματικής
εμπειρίας του γιατρού, αφήνοντας τα
πολιτικά συμπεράσματα στην κρίση
του καθενός. Ήθελα να είμαι πρώτα
απ’ όλα γιατρός και ό,τι «πολιτικό»
εκπορευόταν από την δράση μου, να
συνδέεται άμεσα με την ιατρική υπόσταση αυτής της δράσης.
Ήταν όμως σε ένα βαθμό μια παράδοξη πορεία. Στην Γαλλία εκείνη
την εποχή οι δυο οργανώσεις, ΓΧΣ
και ΓτΚ, είχαν πάρει και πολιτική
απόχρωση. Ο πρώην Γενικός Διευθυντής των ΓΧΣ, Κλοντ Μαλουρέ,
είχε εισαχθεί στη δεξιά κυβέρνηση του Ζακ Σιράκ. Ο δε Μπερνάρ
Κουσνέρ, πρώην πρόεδρος των
ΓτΚ, έγινε υπουργός της αριστερής
κυβέρνησης του Φρανσουά Μιτεράν. Θυμάμαι ότι το 1990 ο τότε
πρόεδρος του Γαλλικού Τμήματος
των ΓΧΣ, Ρόνι Μπράουμαν, υποστήριζε ανοιχτά μια σκληρή πολιτική γραμμή με κύριο άξονα τον διεθνή αντικομουνιστικό αγώνα. Και
με το σκεπτικό αυτό δινόταν π.χ.
μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη της
ισλαμικής αντίστασης κατά του φιλοσοβιετικού καθεστώτος στο Αφγανιστάν, απ’ όπου ξεπήδησαν μετά
οι Ταλιμπάν (αργότερα, προς τιμή
του, ο Μπράουμαν, όντας ο ίδιος
Εβραίος, πήρε γενναία θέση υπέρ
της υποστήριξης του παλαιστινιακού
πληθυσμού). Σήμερα εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, πώς το
ανθρωπιστικό κίνημα έκρυβε στον
κόρφο του και τέτοιου είδους υστεροβουλίες. Για να το εξηγήσουμε
πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμη
και οι ΜΚΟ, οι οποίες δομούνται
πάνω στα πιο οικουμενικά ιδανικά
δεν παύουν να είναι προϊόντα της
κοινωνίας, που τις γεννά. Οι γάλλοι εθελοντές αυτών των ΜΚΟ δεν
έπαυαν να είναι και γάλλοι πολίτες,
επιρρεπείς στις κυρίαρχες απόψεις
εκείνης της εποχής στη χώρα τους.
Απόψεις που ήθελαν τους «καλούς
ισλαμιστές» να αντιστέκονται στους
«κακούς κυβερνητικούς» - υποχείρια της σοβιετικής δύναμης - χωρίς να κατανοούν, ότι η δικτατορία
που θα επέβαλαν με την νίκη τους
θα ήταν ακόμα πιο απεχθής και σίγουρα πιο επικίνδυνη για τη διεθνή
ασφάλεια και τη ζωή των ίδιων των
Αφγανών. Και για να ήμαστε αντικειμενικοί πρέπει να γνωρίζουμε
ότι καμία κοινωνία δεν αποτελεί
εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, ούτε
βέβαια η Ελληνική.
Το ελληνικό τμήμα των ΓΧΣ, στο
οποίο είχα την τιμή να προεδρεύσω
από το 1996 μέχρι το 2001, απέφυγε
πολλές από τις κακοτοπιές που περιέγραψα, όχι διότι τα μέλη του ήταν
www.mdmgreece.gr
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πιο σοφά αλλά λόγω της «χαρακτηριστικού» του να σχετίζεται οργανωτικά στενά με τα αδελφά τμήματα
της δυτικής Ευρώπης, έχοντας ταυτόχρονα βαθιές ρίζες στην ελληνική
κοινωνία. Αυτό το χαρακτηριστικό
βοήθησε την ελληνική οργάνωση να
κρατήσει μια ισορροπημένη θέση,
όπως στη δύσκολη περίπτωση του
πολέμου του Κοσσόβου. Στάθηκε στο πλευρό όλων των θυμάτων,
τόσο στην πλευρά των Αλβανών
Κοσσοβάρων, όσο και των Σέρβων.
Βέβαια η στάση αυτή έφερε την
ελληνική οργάνωση σε ρήξη με τα
άλλα τμήματα των ΓΧΣ. Εδώ όμως
επιβεβαιώθηκε ο κανόνας ότι, όταν
βασίζεις την άποψή σου σε θέσεις
αρχών, αργά ή γρήγορα δικαιώνεσαι. Η δικαίωση αυτή ήρθε με την
επανένωση του ελληνικού τμήματος
με το διεθνές κίνημα των ΓΧΣ και
κυρίως με την αυτοκριτική, που
πολύ έντιμα διατύπωσε ο πρόεδρος
του Διεθνούς Συμβουλίου σε μια
συμβολικής σημασίας συνάντηση
στην Αθήνα πριν τρία χρόνια.
Σήμερα, με το πέρας μιας εικοσαετίας, τόσο οι ΓΧΣ όσο και οι
ΓτΚ κλείνουν την «παιδική» και
την «εφηβική» τους ηλικία. Έχουν
προσφέρει ένα πρωτόγνωρο, σημαντικότατο έργο και έχουν κερδίσει
την εμπιστοσύνη και την αγάπη της
κοινωνίας μας. Είναι οργανώσεις
με εμπειρία, με τεχνογνωσία, με σημαντικά υλικά μέσα. Ταλανίζονται
όμως πλέον από άλλα προβλήματα.
Τολμώ να πω ότι σε ένα βαθμό τούς

βαραίνει η ίδια η επιτυχία τους. Οι
άμισθοι εθελοντές εξελίσσονται σε
εθελοντές-επαγγελματίες. Η ενασχόληση με ΜΚΟ μετατρέπεται σε
σταδιοδρομία. Οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις ανοίγουν δυνατότητες αλλά
εγκλωβίζουν και σε υποχρεώσεις.
Δεν είμαι απ’ αυτούς που «μηρυκάζουν» τον «παλιό καλό καιρό».
Θεωρώ ότι μια οργάνωση, όπως και
ένα φυσικό πρόσωπο, νομοτελειακά
περνάει από διάφορες ηλικίες, με τα
συν και τα πλην της κάθε μίας. Προσωπικά ταυτίστηκα με μια περίοδο
αυτής της πορείας. Δεν θέλησα να
γίνω «επαγγελματίας εθελοντής»,
χωρίς να προσάπτω τίποτα σε όσους
το επέλεξαν. Θα ήθελα μέσα από
καινούργιες δικές μου επιλογές να
βοηθήσω το ανθρωπιστικό κίνημα, στη γενικότερη μορφή του, έτσι
ώστε αυτό που ονομάζουμε «κοινωνία των πολιτών» να βρει και να διασφαλίσει την θέση του στο σημερινό
κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι.

Αυτός είναι ο λόγος που, συνεχίζοντας τη δική μου πορεία, η οποία
ξεκινάει από την πολιτική δράση
τη δεκαετία του ’70, αποφάσισα να
συμμετέχω και πάλι στην πολιτική
στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του
ΧΧΙου αιώνα. Ούτε τώρα πρόκειται
να γίνω «επαγγελματίας πολιτικός».
Σκοπός μου είναι, στο μέτρο που
αυτό είναι εφικτό, να μεταφέρω σε
ένα πολιτικό σύστημα, που παραπαίει και βρίσκεται πίσω από τις ανάγκες της κοινωνίας, γνώσεις, ευαισθησίες, αντιλήψεις, πρακτικές, που
απέκτησα σε όλη την προηγούμενη
πορεία μου. Ένας από τους βασικούς μου στόχους είναι να συμβάλω
ενεργά στη δημιουργία ενός «Θεσμικού Πλαισίου», που θα προστατεύει
και θα ενθαρρύνει τον εθελοντισμό,
τις πρωτοβουλίες των πολιτών, την
ανεξαρτησία των ΜΚΟ, καθώς και
την διαφάνεια και την αξιοκρατία
στις σχέσεις τους με κάθε δημόσια
και κρατική αρχή.
n
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Αθήνα

μια πόλη σε Ανθρωπιστική Κρίση
Ελεύθερη πτώση μιας κοινωνίας

Το υπόβαθρο
της ανθρωπιστικής κρίσης

Γιάννης Μουζάλας
Γυναικολόγος

Το προφίλ της φτώχειας  Με βάση
την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών που ανακοίνωσε στις 7
Οκτώβρη 2010 η ελληνική στατιστική υπηρεσία: Σχεδόν 2 εκ. κάτοικοι
της Ελλάδας, που συμμετείχαν στην
έρευνα, ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
Το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 7.170 ευρώ. Οι συνθήκες
διατροφής τους υποβαθμίστηκαν
ραγδαία, από το 2004 που διενερ-

© Γιάννης Γιαννακόπουλος

Η Ελλάδα εδώ και ένα χρόνο βιώνει αυτό που είχε
περιγράψει πριν δέκα χρόνια ο καναδός καθηγητής κοινωνιολογίας, Ντέιβιντ Τσιλ, στο βιβλίο του
Νέα φτώχεια: «Τρομακτική ελεύθερη πτώση μιας
ολόκληρης κοινωνίας, μιας ολόκληρης χώρας, χωρίς αλεξίπτωτο και χωρίς προστατευτικό δίχτυ από
κάτω». Σε αυτό το πλαίσιο πληθαίνουν καθημερινά
ειδήσεις για ακραίες καταστάσεις που αποτελούν
την κορυφή του παγόβουνου. Εντελώς ενδεικτικά:
Η εκρηκτική αύξηση του αριθμού των αστέγων,
που οδήγησε στον φρικτό θάνατο του αστέγου στο
απορριμματοφόρο την Δευτέρα. Επίσης είναι τα
συσσίτια. Τουλάχιστον 15.000 άτομα τρώνε καθημερινά στα συσσίτια της Αρχιεπισκοπής στο Δήμο
της Αθήνας, ενώ σύμφωνα με δήλωση πολιτικού
αρχηγού στις 18 Οκτώβρη 1 στους 11 συμπολίτες
μας θρέφεται σε συσσίτιο!
γήθηκε η προηγούμενη σχετική
έρευνα όπως δείχνει η μείωση των
δαπανών για γαλακτοκομικά, ψάρια, λαχανικά και φρούτα και η αύξηση για αλεύρι, ψωμί, δημητριακά
και κρέας. Κατά κατηγορίες, όπως
προκύπτει από την έρευνα εισοδημάτων και συνθηκών διαβίωσης της
στατιστικής υπηρεσίας για το 2008,
πιο εκτεθειμένοι στη φτώχεια είναι
τα παιδιά έως 17 ετών (23%) και
οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών
(22%). Τον μεγαλύτερο κίνδυνο

να βρεθούν κάτω από το όριο της
φτώχειας αντιμετωπίζουν οι άνεργοι
(37%). Κατά φύλλο μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας συναντάται στις γυναίκες παρά στους άνδρες (21% και
20% αντίστοιχα) ενώ, σε ότι αφορά
το μορφωτικό επίπεδο, το 67% των
φτωχών έχουν χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο. Ενδεικτικό στοιχείο επίσης για την οικονομική πίεση που
δέχονται όχι μόνο τα χαμηλότερα
αλλά και τα μεσαία εισοδήματα είναι ότι 6 στους 10 πολίτες δηλώνουν
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ότι μόλις τα βγάζουν πέρα, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαΐου 2010.  Τα
χειρότερα έπονται…  Τα παραπάνω
ζοφερά μεγέθη, δεν αντανακλούν
στο ακέραιο την κατάσταση που
έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους
μήνες λόγω των περιοριστικών μέτρων. Αυτή η κατάσταση μάλιστα
αναμένεται μετά βεβαιότητας να
επιδεινωθεί απότομα το επόμενο διάστημα. Καθοριστικό ρόλο στην χειροτέρευση των όρων διαβίωσης των
πλέον ευπαθών κοινωνικών ομάδων
θα διαδραματίσουν, μεταξύ πολλών
άλλων, τα ακόλουθα μέτρα: · Αυξήσεις στους έμμεσους φόρους, όπως
σε ΦΠΑ από 19% στο 23% και σε
ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνών, τσιγάρων, αλκοόλ). · Μειώσεις μισθών και επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων και συντάξεων. ·
Υποβάθμιση των δημόσια παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, μεταφορών κ.α. και κατάργηση του δωρεάν
χαρακτήρα τους, μέσω της επιβολής
αντιτίμου, που αφήνει απροστάτευτα
μεγάλα τμήματα της κοινωνίας.  Το
αντίτιμο  Αποτέλεσμα των παραπάνω μέτρων, μεταξύ άλλων, είναι: ·
Αύξηση της ανεργίας. Με βάση στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας τον
Ιούλιο του 2010 η ανεργία έφθασε
στο 12%, πλήττοντας 607.000 άτομα,
από 9,6% τον Ιούλιο του 2009 και
11,6% τον Ιούνιο του 2010. · Ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων που θα οδηγήσει στην μείωση
των εισοδημάτων ακόμη κι όσων
εργάζονται. · Πρωτοφανείς ανατιμήσεις, όπως βεβαιώνει η άνοδος του
πληθωρισμού στο 5,5%. Δεδομένου
μάλιστα ότι το 80% της ανόδου του
πληθωρισμού προέρχεται από την
αύξηση των έμμεσων φόρων γίνεται
αντιληπτό ότι επιβάρυνε δυσανάλογα τους φτωχότερους. · Μείωση του
διαθέσιμου πραγματικού εισοδήμα-
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τος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν
να ικανοποιηθούν ακόμη και βασικές ανάγκες όπως η στοιχειώδης
σίτιση και η στέγαση.  Δραματικές
συγκρίσεις  Οι παραπάνω πολιτικές επιβάρυναν μια ήδη φορτισμένη
κατάσταση, όπως δείχνει το γεγονός
ότι η Ελλάδα βρισκόταν ήδη στην
4η χειρότερη θέση σε ότι αφορά την
κατάταξη της φτώχειας στις 27 χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα από τις
27 κράτη – μέλη της ΕΕ το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας υπήρχε στην
Λετονία (26%), τη Ρουμανία (23%)
και τη Βουλγαρία (21%). Το τέταρτο βάθρο μοιράζονταν από κοινού η

Ελλάδα, η Ισπανία και η Λιθουανία
με το 20% του πληθυσμού τους να
ζει σε συνθήκες φτώχειας.

A. Η κατάσταση σήμερα  
Α1: Η κατάσταση σήμερα στην Αθήνα με τους «μετανάστες»[1], (όπως
διαμορφώθηκε μέσα από χρόνια
αδράνειας και έλλειψης κεντρικής
πολιτικής), παρουσιάζει όλα αυτά
τα στοιχεία που συνιστούν τον ορισμό μιας ανθρωπιστικής κρίσης, και
συνήθως αποτελούν τον λόγο που οι
ΓτΚ οργανώνουν τις αποστολές τους
στο εξωτερικό.  
Α2: Χιλιάδες άνθρωποι άστεγοι ή
στεγαζόμενοι σε άθλιες συνθήκες[2].
Άνεργοι ή απασχολούμενοι σε συνθήκες δουλείας. Υποσιτιζόμενοι[3].
Χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.
Χωρίς «ταυτότητα», σε τέτοιο βαθμό
που αν και χιλιάδες, ανάμεσά μας, δεν
«υπάρχουν». Με μόνη δυνατότητα
πρόσβασης στο δικαιϊκό μας σύστημα
τον χαρακτηρισμό του παράνομου και
τις επακόλουθες συνέπειες. Χωρίς δικαιώματα που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και τους ελληνικούς
νόμους. Υποκείμενοι συνεχώς σε βάναυση καταστολή και δίωξη[4].
Α3: Τα παιδιά αποτελούν μια ιδιαίτερη, μεγάλη κατηγορία.  Α4:
Αυτή η κατάσταση στην οποία είναι

www.mdmgreece.gr

εγκλωβισμένο ένα κομμάτι των μεταναστών δημιουργεί με την σειρά
του μια τεράστια πίεση στην τοπική
κοινωνία. Αυτή, ελλείψει μιας άλλης
προοπτικής και μιας πολιτικής ορατών λύσεων, αντιδρά όλο και πιο
συχνά φοβικά, επιθετικά, σύρεται
σε ακροδεξιά και ρατσιστικά σενάρια σύγκρουσης[5].
Α5: Παρατηρείται αύξησης των Ελλήνων «αποκλεισμένων»[6]. Αυτοί καταφεύγουν σε ίδιες συμπεριφορές. Υφίστανται ίδιες απαντήσεις. Η όσμωση
ανάμεσα στις δυο ομάδες αυξάνει, με
τάση για ενοποίηση τους. Η οικονομική κρίση αν δεν ληφθούν μέτρα θα
αυξήσει δραματικά το φαινόμενο.  
Α6: Εν όψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, οι ΓτΚ ξεκινήσαμε μια εκστρατεία παρέμβασης,
ενημέρωσης και «δέσμευσης των
υποψηφίων γύρω από το πρόβλημα»[7] Παράλληλα προσπαθούμε να
δραστηριοποιήσουμε και να συνεργαστούμε με τις κεντρικές πολιτικές
αρχές, την εκκλησία, άλλες ΜΚΟ,
την κοινωνία των πολιτών στην κατεύθυνση της λήψης συγκεκριμένων
μέτρων για την μερική έστω επίλυση
των προβλημάτων[8]. Για την αποσυμπίεση της εκρηκτικής αυτής κατάστασης μέσα από συγκεκριμένες
δράσεις, προτάσεις, λύσεις. 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νται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα
που αποτελούσε γι’ αυτούς όχι χώρα
επιλογής αλλά χώρα διέλευσης.   

Γ. Γενικές προτάσεις – προϋποθέσεις για λύση  
Γ1: Να γίνει συστηματική καταγραφή όλων των «μεταναστών» όχι
για να διωχθούν αλλά για να αποκτήσουν νομική υπόσταση οποιασδήποτε μορφής Να αποκτήσουν με
όλους τους δυνατούς νομικά τρόπους «κάρτα ύπαρξης» Να δημιουργηθεί ενιαία βάση δεδομένων.  
© Γιάννης Γιαννακόπουλος

Γ2: Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν
αποτελεί χώρα επιλογής αλλά χώρο
που οι «μετανάστες» εγκλωβίστηκαν
να ζητηθεί η αναθεώρηση της συμφωνίας Δουβλίνο.

Β: Μία άλλη προσέγγιση
του ζητήματος  
Β1: Από την απογραφή του 2001
και στοιχεία των ΟΗΕ και Διεθνούς
Οργάνωσης Μετανάστευσης, ο αριθμός των «μεταναστών» μπορεί κατά
προσέγγιση να ορισθεί στο 20+%
του πληθυσμού. Αυτός ο αριθμός δεν ορίζει ένα συμπαγές σώμα
αλλά υπόκειται σε διαστρωματώσεις (πχ. 45000 οι αιτούντες άσυλο,
100,000 οι έχοντες κάποια μορφή
νομιμοποιητικών εγγράφων κλπ).
Η έλλειψη καταγραφής και βάσης
δεδομένων των «μεταναστών» αποτελεί στοιχείο που συσκοτίζει την
κατάσταση. Ωστόσο προσεγγίζοντας
το ζήτημα μέσα από πολλαπλά στοιχεία και πληροφορίες θα μπορούσε κανείς να πει ότι στην Αθήνα το
θέμα των «αποκλεισμένων» και «μη
υπαρκτών» μεταναστών, αφορά κά-

ποιες χιλιάδες ανθρώπους και όχι
τον τεράστιο αριθμό με τον οποίο
κανείς έρχεται καταρχήν σε επαφή.  
Β2: Χωροταξικά αυτοί οι άνθρωποι
ζουν και κινούνται συνήθως σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας
κυρίως (Πλ. Αττικής, Αγ. Παντελεήμων, Βάθης, Κέντρο) και της περιφέρειας (πχ. Μαραθώνας).
Β3: Οι χώρες προσέλευσης αλλάζουν κάθε χρόνο ανάλογα με την
παγκόσμια κατάσταση και συνήθως
είναι χώρες με μεγάλες πολεμικές
συρράξεις, κλιματικές καταστροφές, ακραία φτώχεια. Σήμερα είναι
κυρίως Αφγανιστάν, Μαγκρεμπ,
Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Σομαλία.
Αυτό καθιστά πρακτικά αδύνατη την
επαναπροώθηση ακόμη κι αν συμφωνούσε κανείς με το μέτρο αυτό.  
Β4: Στην πλειοψηφία τους βρίσκο-

Γ3: Να δοθούν νομιμοποιητικά και
ταξιδιωτικά έγγραφα[9] επανανομιμοποίηση, αυτόματα, των «μεταναστών»
που είχαν άδεια παραμονής και την
χάσανε λόγω του υπέρογκου αριθμού
ενσήμων που απαιτεί ο νόμος.
Γ4: Να σταματήσει ο μαζικός
εμπαιγμός των αιτούντων άσυλο[10].
Να δοθεί άσυλο σε όλους τα\όσους
έχουν τα κριτήρια που οι διεθνείς
συνθήκες ορίζουν.   

Δ: Ειδικές Προτάσεις – Άμεσες.  
Δ1: Να ληφθούν άμεσα μέτρα για
τη δυνατότητα πρόσβασης μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας. Να
αρθεί η απαγόρευση πρόσβασης
στο ΕΣΥ Να δημιουργηθεί δίκτυο
ιατρείων πρόσβασης μεταναστών,
με ενιαία αντίληψη και κατεύθυνση. Σε αυτό θα μπορούσαν να συνυπάρξουν τα υφιστάμενα ιατρεία των
ΜΚΟ και άλλων κοινωνικών οργανώσεων, τα υφιστάμενα δημοτικά
ιατρεία που θα δημιουργηθούν από

	«Μετανάστες»: Εννοούμε χάριν συντομίας και τους νόμιμους μετανάστες, τους παράνομους, τους αιτούντες
άσυλο, τους πρόσφυγες, τους «ασυνόδευτους»ανήλικους.
2
	Οι χώροι γύρω από τον Στ. Λαρίσης, εργοτάξια, πεζοδρόμια, έχουν γεμίσει την νύχτα από ανθρώπους και
οικογένειες που κοιμούνται έξω, αβοήθητοι και απροστάτευτοι (βλ. φωτογραφίες)
3
	Αύξηση συσσιτίων από Δήμο, Εκκλησία, Μ.Κ.Ο
4
	Έκθεση απεσταλμένου ΟΗΕ στην Ελλάδα
5
	Τον Τελευταίο μήνα μόνο: Αγ. Παντελεήμων, Πλ. Αττικής, κάψιμο τζαμιών, σπάσιμο μαγαζιών.
6
	Άστεγοι στους δρόμους, έκθεση ΓΣΕΕ για συμμετοχή στα συσσίτια, αποκλεισμένοι από σύστημα υγείας λόγω
ενσήμων.
7
	Απευθυνθήκαμε σε όλους τους συνδυασμούς. Μέχρι τώρα μας δέχτηκαν και συναντηθήκαμε μόνο οι κ.κ.:
Πορταλιού Ελένη, Σοφιανός Νίκος, Μητρόπουλος Αλέξης, Διάκος, Μιχαλολιάκος, Αλαβάνος.
8
	Συναντηθήκαμε και είχαμε θετικές συνομιλίες με : 1) την Υπ. Εργασίας κα Κατσέλη, 2) την υφυπουργό για
θέματα Μετανάστευσης κα Νταλάρα, 3) εκπροσώπους της εκκλησίας. Παρά τις επανειλλημένες μας αιτήσεις
δεν απάντησαν καν οι: κ.κ. Υπουργοί Προστασίας πολίτη κ. Παπουτσής, οι Υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος, ο
υφυπουργός Εξωτερικών κ Κουβέλης.
9
	Στην Ελλάδα έχουν σταματήσει οι νομιμοποιήσεις το 2005
10
	Αριθμός χορήγησης ασύλου στην χώρα μας είμαι 0,3%, Αγγλία, Βέλγιο κα ευρωπαϊκές χώρες δεν επαναπροωθούν στην χώρα μας αιτούντες άσυλο γιατί θεωρούν ότι εμπαίζονται από τα κράτη.
1

την περιφέρεια ή άλλους πχ ξένους
ή άλλες ΜΚΟ. Να υπάρξει ενιαία
υγειονομική κάρτα μεταναστών.  
Δ2: Άμεση λειτουργία καταφυγίων
και ξενώνων μίας νύκτας, χώροι δηλαδή που οι έχοντες ανάγκη να μπορούν να κοιμηθούν, να πλυθούν, να
φροντίσουν τον εαυτό τους.  
Δ3: Δημιουργία ανοικτών camps,
με υποδομές φιλοξενίας μεταναστών
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
και όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης,
(πχ. Παγανή)  
Δ4: Ίδρυση- Ύπαρξη γραφείων για
1) δυνατότητα εύρεσης εργασίας, 2)
νομική υποστήριξη, 3) κοινωνικές
υπηρεσίες υποστήριξης.  
Δ5: Παρεμβάσεις σε σχολεία και
αλλού, για ενημέρωση ενάντια στον
ρατσισμό και την ξενοφοβία και για
αξιοποίηση εθελοντών.
Η έλλειψη πολιτικής για το μεταναστευτικό αποτελεί πέρα από προθέσεις, συγκεκριμένη πολιτική που
ευθύνεται για το αδιέξοδο.  Οι ΓτΚ,
προφανώς δεν θεωρούν ότι νομιμοποιούνται να χαράξουν την κεντρική
μεταναστευτική πολιτική της χώρας.
Ωστόσο, είναι υποχρεωμένοι, αν
απαιτήσουν και να διεκδικήσουν
την εφαρμογή λύσεων, τη διαχείριση της κατάστασης με βάση τις διεθνείς συνθήκες και τις υποχρεώσεις
της χώρας.
n

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ζητούν την βοήθεια σας για την Ανθρωπιστική Κρίση στην Αθήνα Χειμώνας
2010 - 2011 Οι Γιατροί του Κόσμου,
κάνουν έκκληση για τη συγκέντρωση
συγκεκριμένων ειδών: Κουβέρτες,
Υπνόσακους, Υποστρώματα, Μπουφάν. Επίσης ζητούν από τους συμπολίτες τους οικονομική ενίσχυση για την
αγορά αντιβιοτικών, αντιπυρετικών
φαρμάκων καθώς και αναλώσιμων
υλικών (γάζες, επίδεσμοι, σύριγγες, βελόνες). Marfin Egnatia Bank:
Αρ. Λογ/μού: 0061274407 Alpha
Bank: Αρ. Λογ/μού: 199-00-2002002401 Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ/μού:
141/29611217 Μετά την κατάθεση σας,
παρακαλούμε καλέστε μας στο 210
3213150 ώστε να σας αποσταλεί η
απόδειξη δωρεάς. ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ (Visa, Mastercard, Diners) Κάνοντας ένα απλό τηλεφώνημα στο 210
3213150 Οι Γιατροί του Κόσμου, σύμφωνα με τις αρχές τους και την πάγια
τακτική της Οργάνωσης, θα παραδώσουν οι ίδιοι όλο το υλικό στον πληθυσμούς που το έχουν ανάγκη.
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Άνθρωποι υπάρχουν στα βουνά! Άνθρωποι…

Δεκέμβρης 2010 και οι σκοτεινές μέρες της οικονομικής κρίσης
ντύνονταν χριστουγεννιάτικες. Πολύχρωμα φωτάκια, δώρα και χαμόγελα κατέκλυζαν το φορτωμένο
μου πρόγραμμα: Δουλειά, δεύτερη
δουλειά, δρόμος, οικογένεια, σπίτι, φαγητό, οικογένεια, ύπνος… Σε
αυτό τον εορταστικό πανικό η ιδέα
μεγάλωνε και με κατέκλυζε…
Βραδάκι μπροστά στον υπολογιστή,
με τις ιστοσελίδες λεσχών τετρακίνητων οχημάτων ξεκίνησα να γράφω.
Τίτλος: «Κομβόι αγάπης! Μια εκδρομή αλλιώτικη από τις άλλες.»
Οι σκέψεις ξεχύθηκαν στα δάχτυλα,
και από εκεί στο πληκτρολόγιο του
υπολογιστή: «Μπορεί να επηρέασαν οι μέρες των εορτών! Μπορεί
να επηρέασε η οικονομική κρίση!
Μπορεί να επηρέασε η εικόνα του
μοναχικού ανθρώπου , που φυλάττει Θερμοπύλες! Μπορεί να επηρέασε και η δύναμη της αδελφοσύνης
που δείχνουμε εμείς οι άνθρωποι
στις δύσκολες ώρες! Όμως μπορεί
να επηρέασε και μυρωδιά της περιπέτειας! Ισως και το συναίσθημα
που νιώθουμε όλοι εμείς οι άνθρω-

Γιάννης Καπασάκης
Μέλος Λέσχης 4χ4 Offroad
www.mdmgreece.gr

ποι, που θέλουμε να προσφέρουμε
το ελάχιστο δυνατό για το κοινωνικό
σύνολο!
Η ιδέα είναι να δημιουργήσουμε ένα
κομβόι, που εμείς θα προσφέρουμε
τα αυτοκίνητα μας και την εμπειρία
μας στα ελληνικά βουνά, έτσι ώστε
εξειδικευμένοι γιατροί μαζί με ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα να φτάσουν σε δυσπρόσιτες περιοχές της Πίνδου! Σε
χωριά αποκομμένα από τον κόσμο ,
με ελάχιστους κατοίκους και καθόλου ιατρική υποδομή!
Οι ημέρες που ακολούθησαν είχαν
το στοιχείο του κατακλυσμού: Οι
«Γιατροί του Κόσμου» με συνεχή
πληροφόρηση και συνεργασία να
αναπροσαρμόζουν τις λεπτομέρειες
του δρομολογίου. Δωρητές και χορηγοί. Πολιτική προστασία. Δήμοι
και κοινότητες στο θολό τοπίο μετάβασης αρμοδιοτήτων του Καλλικράτη. Λέσχες και συμμετοχές. Ξενοδοχεία, εστιατόρια… Ένας και πλέον
μήνας μεταφοράς, καταγραφής και
οργάνωσης πληροφοριών.

© Γιώργος Μουτάφης

Αυτή η σκέψη με συνόδευε σε κάθε αγώνα, σε
κάθε εξόρμηση, σε κάθε
εκδρομή, μακρινή ή κοντινή βόλτα… Κοιτούσα
τις χιονισμένες κορφές,
τις άγριες κορυφογραμμές, και επαναλάμβανα
στον εαυτό μου: Άνθρωποι υπάρχουν εκεί…
Άνθρωποι…

παγετό σκόρπιζαν στο δρόμο μας
βροχή πέτρινων θραυσμάτων. Και
στη σκιά τους μοναχικές φιγούρες
κατοίκων, γεμάτων περηφάνια και
ανθρωπιά.

Τελικά, το ξημέρωμα 6ης Ιανουαρίου 2011. Ημέρα Πέμπτη. Ώρα 3
τα ξημερώματα. Γραφεία «Γιατρών
του Κόσμου». Πέντε διαφορετικές
λέσχες και οκτώ αυτοκίνητα – πληρώματα κατά μεγάλο μέρος εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους. Γιατροί
και νοσηλευτές με τα όργανα και τα
φάρμακά τους. Οι στιγμές κυλούσαν
με ρυθμούς ελβετικού ρολογιού.
Εκκίνηση!

Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν έδινα ένα
ζεστό μπουφάν σε μια γριούλα που
δίσταζε να το πάρει και με ρώτησε:
Εσύ παλικάρι μου τι θα φορέσεις;
Μέσα στη φτώχεια που την καταδίκασε ο γεωγραφικός αποκλεισμός
(που εύκολα μετατράπηκε και σε
κοινωνικό αποκλεισμό), τη στιγμή
που μπορούσε να λάβει το απαραίτητο, ενδιαφέρθηκε όχι για το δικό
της καλό, αλλά για το αν το δικό της
καλό θα λειτουργούσε εις βάρος του
συνανθρώπου της…

Οι επόμενες μέρες ασφυκτικά γεμάτες από εικόνες άγριων, συναρπαστικών σχημάτων και χρωμάτων. Βουνά ακατάλυτα, που μετά τον πρωινό

Θλίψη τα άδεια χωριά, τα ερειπωμένα αρχοντικά, οι γέροντες που
μέτραγαν μέρες στο ημερολόγιο για
να τους επισκεφθεί ο αγροτικός για-

τρός και τα φαρμακεία τόσο μα τόσο
μακριά…
Χαρά το αυθόρμητο χαμόγελο, το
ειλικρινές ευχαριστώ, η ευχή «να
μας ξανάρθετε» που μας συνόδευε,
η συνεργασία των μελών της αποστολής που γρήγορα μετατράπηκε σε
φιλία μεταξύ ανθρώπων που μέχρι
χθες ήταν άγνωστοι…
Η διαδρομή 1550 χιλιόμετρα, από
την Αθήνα Καρπενήσι και από εκεί
Άγραφα, μια ερημωμένη πατρίδα.
Αγραφιώτης και Ασπροπόταμος,
Πύλη, Μέτσοβο, Γιάννενα, Ζίτσα,
Κόνιτσα, Γρεβενά. Όχι βέβαια από
κεντρικούς δρόμους, αλλά από χωματόδρομο σε χωματόδρομο, από
χωριό σε χωριό αγγίζοντας την τρίτη
μέρα τα Ελληνοαλβανικά σύνορα.
Η επιστροφή ξεκίνησε στις 7 το
βράδυ, μετά από 10 ώρες οδήγησης.
Άφιξη στην Αθήνα 3 τα ξημερώματα
της Δευτέρας 10 Ιανουαρίου…
Τίποτα δεν στάθηκε ικανό να μας
σταματήσει. Ούτε οι προβληματικοί
δρόμοι, ούτε το ακραίο ωράριο οδήγησης, ούτε τα έξοδα, ούτε ο κόπος.
Οι «Γιατροί του Κόσμου», οι λέσχες
JPForum.gr, Greece Kia Club, 4x4
Ευρίπου, Nayplio 4x4 Sport Club,
Toyota 4x4 Off Road Club, λέσχες
4x4 Καρπενησίου, Άρτας, Ιωαννίνων, Κόνιτσας, Γρεβενών και κυρίως, οι φίλοι μας στα βουνά πιστοί
στην ιδέα ότι σημασία δεν έχει το
χρήμα αλλά οι άνθρωποι…
Μια έμπρακτη απάντηση της σκέψης
που είχα από την αρχή… Άνθρωποι
υπάρχουν στα βουνά… Άνθρωποι… n
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Τα κίνητρα και οι προσωπικές αναζητήσεις που
ωθούν κάθε άνθρωπο να
ασχοληθεί με προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας είναι πολλές φορές
κοινά. Βασικός σκοπός
των περισσότερων φαίνεται ότι είναι η επιθυμία
να ανακουφίσουν παραμελημένες ομάδες ή πληθυσμούς και να ενισχύσουν τις ελπίδες τους για
ένα ευνοϊκότερο μέλλον.
Η δική μου σχέση με τους
Γιατρούς του Κόσμου ξεκίνησε με αφορμή το πρόγραμμα της Αλγερίας με
τίτλο «Προμήθεια βασικών φαρμάκων για την
υποστήριξη των προσφυγικών καταυλισμών των
Σαχαράουι στο Τιντούφ
της Αλγερίας», το οποίο
συνεχίζω μέχρι και σήμερα να παρακολουθώ και
να υποστηρίζω.

Κατερίνα Περράκη
Συντονίστρια Προγράμματος
Αλγερίας

© Αρχείο ΓτΚ

Στο πλευρό των Σαχαράουι
για καλύτερη υγεία

Μ

ε έδρα τα κεντρικά
γραφεία των ΓτΚ στην
Αθήνα, για δέκα περίπου μήνες παρακολουθούσα την εκπόνηση
του προγράμματος μέχρι που έφτασε η στιγμή να επισκεφθώ τα μέρη
για τα οποία είχα μόνο διαβάσει. Να
συναντήσω τους ανθρώπους με τους
οποίους είχα μόνο μιλήσει στο τηλέφωνο αλλά με τους οποίους συνεργαζόμουν καθημερινά.
Το πρώτο μου ταξίδι στο πεδίο
πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2010, σε μια περίοδο που ενδείκνυται για δουλειά, καθώς οι θερμοκρασίες είναι ακόμα υποφερτές.
Από την άνοιξη αντιθέτως οι συνθήκες εργασίας δυσκολεύουν καθώς οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους
50 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, βρέθηκα στο Αλγέρι να συζητάω με τον
Αμοκράν, δοκιμάζοντας τις τοπικές
λιχουδιές και αναπνέοντας ήδη των
αέρα της ερήμου. Ταυτόχρονα προσπαθούσα να χωρέσω στο μυαλό
μου ό,τι είχα διαβάσει για το πρόγραμμα των ΓτΚ, για τη χώρα αλλά και για το λαό. Ονόματα και ει-

κόνες που είχαν δημιουργηθεί από
τις αναφορές άρχιζαν να αποκτούν
υπόσταση και νόημα.
Ο Αμοκράν αντιθέτως, ως διαχειριστής του προγράμματος, συνηθισμένος στην υποδοχή των συναδέλφων
του, προσπαθούσε να με κατατοπίσει
όσο πιο παραστατικά γινόταν. Ο ίδιος
έχει τη βάση του στην πρωτεύουσα
της Αλγερίας, απ’ όπου έχει υπό την
επίβλεψη και καθοδήγησή του όλες
τις διοικητικές διαδικασίες του προγράμματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται
η παραλαβή των φαρμάκων, η επαφή
με τους προμηθευτές, η επίβλεψη και
τήρηση όλων των κανόνων και διαδικασιών για την ασφαλή και σωστή
λειτουργία του γραφείου και του προγράμματος και φυσικά η υποστήριξη
των συναδέλφων μας στο πεδίο... «no
man’s land» όπως ο ίδιος συνηθίζει
να το αποκαλεί.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανθρωπιστική βοήθεια

Μετά τη σύντομη παραμονή μας
στην πρωτεύουσα, επιβιβαστήκαμε στην βραδινή πτήση για το Τιντούφ, αφού βέβαια περάσαμε από
τον εξονυχιστικό έλεγχο της αστυνομίας, και μετά από τρεις ώρες ταξίδι
φτάσαμε επιτέλους στον πολυπόθητο προορισμό μας. Εξουθενωμένοι
λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών της ερήμου μόλις αποβιβαστήκαμε από το αεροπλάνο μια ευχάριστη αύρα με διαπέρασε. Η
πρώτη μου εικόνα από την έρημο
ήταν το απλό κτίριο του αεροδρομίου όπου κατά έναν περίεργο τρόπο
αμέσως ένιωσα οικεία, καθώς αυτόματα με παρέπεμψε σε αεροδρόμιο
κάποιου ελληνικού νησιού.
Από την εβδομαδιαία παραμονή μου στο Ραμπουνί, περιοχή που
αποτελεί βάση των ΜΚΟ και των διοικητικών υπηρεσιών των Σαχαρά-

Η διεύθυνση ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO), χρηματοδοτεί δράσεις για την ανακούφιση θυμάτων φυσικών καταστροφών και συγκρούσεων, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βοήθεια διοχετεύεται αμερόληπτα, απευθείας
στα θύματα, ανεξάρτητα από τη φυλή, θρησκεία, φύλο, ηλικία,
εθνικότητα ή πολιτικό προσανατολισμό.

/ Αλγερία
ουι, οι εντυπώσεις που απέκτησα
από το πρόγραμμα ήταν συγκλονιστικές. Οι καθημερινές μετακινήσεις
και επισκέψεις μας στις υποδομές
υγείας σε όλους τους καταυλισμούς
ήταν απαραίτητο συστατικό του ταξιδιού, για την δημιουργία μιας πλήρους εικόνας του τόπου και της δουλειάς που γίνεται.
Τόσο η ομάδα των ΓτΚ, το πάθος
τους και η αφοσίωσή τους στο σκοπό του προγράμματος, όσο και οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται με συνεπήραν. Μόνο όταν
βρέθηκα στους καταυλισμούς συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι
το πρόγραμμα το οποίο έχουν αναλάβει οι Έλληνες ΓτΚ, αλλά και πόση εκτίμηση χαίρει από τον λαό και
την «κυβέρνηση» των Σαχαράουι.
Η σχέση των τελευταίων με τα μέλη
της ομάδας των ΓτΚ είναι πάρα πολύ στενή και τους θεωρούν εταίρους
σε πολλές παρεμβάσεις στον τομέα
της υγείας.
Ο λαός των Σαχαράουι ζει τα τελευταία 35 χρόνια στους διάσπαρτους
καταυλισμούς, οι οποίοι φέρουν
ονόματα που τους θυμίζουν την πατρίδα τους αλλά και τους αγώνες για
την ανεξαρτησία τους. Διαβάζοντας
τον όρο «καταυλισμοί» σίγουρα
πολλοί αναλογίζεστε πόσο δύσκολη είναι η ζωή των ανθρώπων που
αναγκάζονται να ζήσουν σε αυτούς
αλλά και πόσο επίπονη προσπάθεια
χρειάζεται για να συνεργαστεί και να
δουλέψει κάποιος μαζί τους. Φαίνεται όμως ότι η συνεχής παρουσία
και συνεισφορά των ΓτΚ, τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει τουλάχιστον
συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ενισχύοντας
ταυτόχρονα τις σχέσεις εμπιστοσύ-

www.mdmgreece.gr
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νης που σταδιακά έχουν δημιουργηθεί με τους ντόπιους. Αρωγός στις
δράσεις αυτές είναι διεύθυνση ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO), η συνεισφορά της οποίας θεωρείται πολύ
καθοριστική για την επιτυχή πορεία
και συνέχιση τους.
Σκοπός της αποστολής των ΓτΚ είναι η βελτίωση του συστήματος υγείας που έχει διαμορφωθεί με τα χρόνια, μέσω της προμήθειας βασικών
φαρμάκων για την περίθαλψη των
ασθενών, της αναβάθμισης του συστήματος αποθήκευσης και διατήρησης φαρμάκων και αναλωσίμων και
της εποπτείας της αλυσίδας διανομής
των φαρμάκων από το κεντρικό φαρμακείο στα περιφερειακά νοσοκομεία. Παράλληλα επιδιώκεται η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, με
την δημιουργία αποτεφρωτών.
Για το 2010 προβλέπεται η επέκταση
των δράσεων στον τομέα της διάγνωσης και θεραπείας χρόνιων ασθενειών, με τη δημιουργία ενός διαγνωστικού κέντρου. Οι βασικές ανάγκες
που πρόκειται να καλύψει το κέντρο
αυτό είναι κυρίως οι μικροβιολογικές αναλύσεις, κάτι που θα επηρεάσει θετικά την σωστή συνταγογράφηση και την παροχή κατάλληλης
θεραπείας για τις ασθένειες που
απαντώνται. Απώτερος στόχος είναι
η ολοκληρωμένη παροχή ιατρικών
υπηρεσιών στους Σαχαράουι και η
πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση
των ασθενειών.
Κάθε χρόνο 68.000 ασθενείς επωφελούνται της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα Κέντρα
Υγείας των καταυλισμών. Επιπλέον, τα επιμορφωτικά προγράμματα
των ΓτΚ που παρέχονται στο προσωπικό των κέντρων υγείας, πολ-

λές φορές και σε συνδυασμό με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στοχεύουν στην περαιτέρω κατάρτισή
τους. Αντικείμενό της εκπαίδευσης
είναι η διαχείριση των φαρμάκων
σε επίπεδο φαρμακείου, η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων
και η τήρηση της υγιεινής στους χώρους εργασίας τους.
Μέσα στα 35 χρόνια διαμονής στις
σκληρές συνθήκες της ερήμου και
σε μια προσωρινή κατάσταση, οι
Σαχαράουι έχουν σίγουρα καλλιεργήσει τα στοιχεία της υπομονής και
της στωικότητας. Αυτά εκφράζονται πολύ όμορφα μέσα από τη διαδικασία προετοιμασίας του τσαγιού,
μια ιεροτελεστία που δεν παραλείπεται από το καθημερινό πρόγραμμά
τους. Στη διάρκεια των επισκέψεών μας στα νοσοκομεία και φαρμακεία των καταυλισμών δεν πέρασε ούτε μια μέρα που να μη μας
καλέσουν για τσάι, ενώ παράλληλα

ριο όπου μένουν οι ΜΚΟ που εργάζονται στην περιοχή) και πολλές
φορές φαίνεται να κυλάει αργά και
νωχελικά. Αυτό ισχύει κυρίως τα
Σαββατοκύριακα, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, που είναι ημέρες αργίας στην Αλγερία. Ταυτόχρονα όμως, καθώς το πεδίο εργασίας
και ο προσωπικός χώρος είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, δεν είναι πάντα
δεδομένος ο διαχωρισμός ξεκούρασης και δουλειάς. Συχνά, εκεί που
νομίζει κανείς ότι μπορεί να αφιερωθεί στη δουλειά του ή απλά να
ξεκουραστεί εμφανίζεται κάποιος
συνεργάτης και θέλει να ρωτήσει ή
να συζητήσει για κάτι. Οπότε όσες
στιγμές ανάπαυλας μπορούν να ξεκλέψουν οι εργαζόμενοι τις απολαμβάνουν δεόντως, ενώ αναπόφευκτα
μαθαίνουν να ισορροπούν μεταξύ
δουλειάς και ξεκούρασης.
Χάρη στη συμβολή των ελλήνων πολιτών και την υποστήριξη της ECHO

• 35 χρόνια παραμονής σε προσωρινούς καταυλισμούς
• 68.000 ασθενείς επωφελούνται ετησίως
• 5 χρόνια παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ΓτΚ – Ελλάδας
• Προμήθεια φαρμάκων
• Δημιουργία διαγνωστικού κέντρου
οι επικεφαλείς των Κέντρων Υγείας ενημέρωναν τον Λύες (Ιατρικό
Συντονιστή του προγράμματος) και
τον Αρέζκι (υπεύθυνο για τις προμήθειες και τις κατασκευές) για τις
εξελίξεις ή τις ελλείψεις που αντιμετώπιζαν στα φαρμακεία ή τα νοσοκομεία. Εκεί λοιπόν έγινα και εγώ
μάρτυρας της υπομονής αλλά και της
επιμονής τους!
Η ζωή όμως των συναδέλφων μας
εξελίσσεται και στο Protocol (το κτί-

οι ΓτΚ συνεχίζουν την υλοποίηση
του ανθρωπιστικού τους έργου στο
πλευρό των Σαχαράουι. Μέσα από
τη μακροχρόνια αυτή δράση τους
έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στον τομέα της υγείας κι έχουν
εδραιώσει σχέσεις συνεργασίας με
τις τοπικές αρμόδιες αρχές και με
διεθνείς οργανισμούς που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους
πρόσφυγες.
n
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Π. Καλαντζόπουλος, Ε. Ρεμπούτσικα:

Μια γιορτή αντάξια του γεγονότος! Η συναυλία που οργάνωσαν οι Γιατροί του Κόσμου στο Θέατρο Πέτρας στις 24
Σεπτέμβρη για να τιμήσουν τα 20 χρόνια δράσης τους ήταν
εντυπωσιακή. Την έκαναν για την ακρίβεια εντυπωσιακή
η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και η αφιλοκερδής
συμμετοχή πολλών και σημαντικών καλλιτεχνών που με
την παρουσία τους στήριξαν κι αυτοί το έργο των Γιατρών
του Κόσμου. Πρώτοι απ’ όλους ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος και η Ευανθία Ρεμπούτσικα με την Ορχήστρα του
Δρόμου. Μαζί τους πολλοί ακόμη καλλιτέχνες που μας
βοήθησαν να γίνει η συναυλία πραγματική γιορτή: Η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο Ντίλεκ Κοκ,
η Γιώτα Νέγκα, οι Palyrria, ο Αγγελος Παπαδημητρίου, η
Έλλη Πασπαλά, ο Μάριος Στρόφαλης και τα Χαλκέντερα
Χάλκινα του Φώντα Τζανίνη.
Με αφορμή την συναυλία στο Θέατρο της Πέτρας μιλήσαμε με τον Παναγιώτη και την Ευανθία όχι μόνο
για τα… γενέθλιά μας, αλλά και για
την εθελοντική δράση, την ευθύνη
των καλλιτεχνών και άλλα.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και δημόσια για την ανιδιοτελή
συμμετοχή σας στην συναυλία των
Γιατρών του Κόσμου με αφορμή
την συμπλήρωση 20 χρόνων από
την ίδρυσή τους. Πως ερμηνεύετε
την μεγάλη επιτυχία που είχε η εκδήλωση στο θέατρο Πέτρας;
Παναγιώτης: Κάθε επιτυχία κρύβει
μέσα της μία συνομωσία. Κατ’ εμέ

ο συνδυασμός, Γιατροί του Κόσμου,
καλλιτέχνες που συμμετείχαν, καθώς
κι η θετική αντιμετώπιση των μέσων – όλα βοήθησαν στην επιτυχία
αυτή. O πολύς κόσμος είναι βέβαια
επιτυχία αλλά ο πολύς νέος κόσμος
αυξάνει ακόμα πιο πολύ τη σημασία
αυτής της επιτυχίας, η οποία επίσης
οφείλεται στο γεγονός ότι έναντι του
«εγώ» κυριάρχησε το «εμείς».

© Κώστας Τακορίδης

Μουσική στην υπηρ

Ευανθία: Αρχικά πρέπει να τονίσω
πως ήταν μια αξέχαστη βραδιά. Αξέχαστη την έκανε πρώτα και κύρια η
συμπλήρωση 20 ετών δράσης των
Γιατρών του Κόσμου. Η προσέλευση του κόσμου ήταν μια ηθική πρώτα και κύρια αλλά και οικονομική
επιβράβευση αυτής της πολυετούς
και πέρα για πέρα επιτυχημένης
προσπάθειας. Πολλά δε οφείλουμε
στην ανιδιοτελή επίσης συμμετοχή
και των άλλων καλλιτεχνών οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που
συνεισφέρετε στο έργο των Γιατρών
του Κόσμου…
Παναγιώτης: Για την Ευανθία ναι
δεν είναι η πρώτη, για μένα ήταν.
Ευανθία: Είμαι μέλος των Γιατρών
και τους γνωρίζω εδώ και πολλά
χρόνια. Είχα την σπάνια ευκαιρία να
διαπιστώσω με τα ίδια μου τα μάτια
το τιτάνιο έργο τους επ’ αφορμή τη
συμμετοχή μου σε μια αποστολή τους
στο Αζερμπαϊτζάν. Δεν σας κρύβω
πως κατέληξε να είναι μια εμπειρία
ζωής γιατί επιστρέφοντας κατάλαβα
ότι άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο
βλέπω τον κόσμο. Όταν έρθεις σε
τόσο στενή επαφή με τον ανθρώπινο πόνο αντιμετωπίζεις πλέον πολύ
διαφορετικά τον καταναλωτισμό και
τον τρόπο ζωής που όλοι μας σχεδόν
θεωρούμε δεδομένο.
Πολύς κόσμος πάντως αναρωτιέται
μήπως ακόμη και αυτή η συμμετοχή στις ανθρωπιστικές αποστολές
αποτελεί αμελητέα σταγόνα σε έναν
διαρκώς αυξανόμενο ωκεανό ανθρώπινης δυστυχίας…

Λεωνίδας Βατικιώτης
Δημοσιογράφος ΓτΚ

Ευανθία: Όταν συμμετέχουμε σε
μια τέτοια ανιδιοτελή προσπάθεια
έχουμε πλήρη επίγνωση του ότι
δεν σώζουμε τον πλανήτη. Σώζουμε όμως τον συνάνθρωπό μας. Βοηθούμε να γίνει ο πόνος λιγότερος.

Συνέντευξη
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εσία του …Κόσμου
Παναγιώτης: Αυτός ο ωκεανός ανθρώπινης δυστυχίας δεν είναι σημερινός είναι από καταβολής κόσμου. Το σκοτάδι και το κακό είναι
ο κανόνας το φως και το καλό είναι
η σταγόνα. Άλλωστε πώς μετράει
κανείς κι ακόμα περισσότερο πώς
συλλαμβάνει τον ωκεανό; Κανείς
άνθρωπος, ούτε νομάρχης ούτε πλανητάρχης, δεν μπορεί ν’ αλλάξει τα
φαινόμενα πάνω σ’ αυτήν την στροβιλιζόμενη πέτρα μέσα στο σύμπαν.
O καθένας πιάνει δουλειά απ’ την
αυλή του γιατί αυτό μπορεί κι αυτό
καταλαβαίνει. Στάλα – στάλα, φασούλι το φασούλι. Όλα τα σημαντικά και τα μεγάλα, έτσι γίνονται.
Πιστεύετε ότι αρκεί η εθελοντική
προσφορά για να κλείσουν οι πληγές που ανοίγουν συνεχώς από το
Αφγανιστάν και το Πακιστάν μέχρι
την Παλαιστίνη και την Ουγκάντα;
Παναγιώτης: Εδώ δεν είμαστε σε
θέση να κλείσουμε τις πληγές μέσα
στο σπίτι μας – ή εθελοντική προσφορά είναι θεραπευτική τόσο για

τον παραλήπτη αλλά κι άλλο τόσο
για τον δότη. Ο εθελοντής είναι κι
αυτός ένα όν που θέλει να σωθεί ή να
ξεπλύνει αμαρτίες ή να γίνει ήρωας
του εαυτού του. Όπως ο χριστιανός
που θέλει να πάει στον Παράδεισο
και ο εθελοντής κάποιο ανομολόγητο συμφέρον έχει κάπου κρυμμένο,
καμιά φορά κι απ’ τον ίδιο του τον
εαυτό. Γι’ αυτό προτιμάω εκείνους
που πιάνουν να δέσουν ένα τραύμα
από αυτούς που θέλουν ν’ αλλάξουν
τον κόσμο. Προτιμάω αυτούς που
ασχολούνται με τα ράμματα απ’ αυτούς που μιλάνε για οράματα.
Ευανθία: Αν θέλουμε να κλείσουν
μια για πάντα οι πληγές και να μην
τρέχουμε κάθε φορά πίσω από μια
νέα πληγή, αυτό που οφείλουμε
να κάνουμε είναι να δείχνουμε ότι
υπάρχει ένα ανθρώπινο ποτάμι που
δεν γυρίζει την πλάτη του στα μικρά
και μεγάλα καθημερινά εγκλήματα
που γίνονται στο Αφγανιστάν και
την Παλαιστίνη. Μια ανθρωπιστική
αποστολή σε αυτές τις χώρες είναι
ταυτόχρονα και μια πίεση για να πάψουν οι πόλεμοι να αποτελούν μέσο
επίλυσης των διεθνών διαφορών ή
να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο.
Είναι μια υπενθύμιση στις κυβερνήσεις μας ότι έχουμε άποψη για
όσα κάνουν ή δεν κάνουν στο διεθνή
περίγυρο και περισσότερο τη βούληση και το θάρρος να επιλέγουμε
με ποιους θα συμπορευτούμε. Υπό
αυτή την έννοια η ανθρωπιστική
δράση μπορεί να μην αρκεί αλλά
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για να κλείσουν οριστικά οι πληγές,
μια πολύτιμη συμβολή.
Συνάδει το έργο του καλλιτέχνη με
την δραστηριοποίηση που συζητάμε;
Ευανθία: Ο καλλιτέχνης δεν ζει σε
ένα χρυσελεφάντινο πύργο. Δέχεται
τις επιρροές της κοινωνίας και με την
στάση του, την τέχνη του, την επηρεάζει, ακόμη και αν δεν το επιλέγει,
ακόμη κι αν δεν αποτελεί δηλαδή
συνειδητή του επιλογή. Επομένως
η κοινωνική δραστηριοποίηση με
την καλλιτεχνική δουλειά δεν χωρίζεται από κάποιο σινικό τείχος. Δεν
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Και πιστεύω ότι όσο αυξάνεται η
συμμετοχή των ανθρώπων σε τέτοιες δραστηριότητες μπαίνει και
ένας φραγμός στην επέκταση των
πολέμων. Η δράση μας δηλαδή δεν
είναι μόνο ανθρωπιστική αλλά περιέχει και ένα μήνυμα που λέει πάρτε μέτρα για την φτώχεια, για τους
πολέμους. Το οποίο φυσικά όποιος
θέλει το ακούει… Όποιος δεν θέλει
συνεχίζει να παριστάνει πως δεν
συμβαίνει τίποτε.

θα ξεχάσω για παράδειγμα από το
Αζερμπαϊτζάν που σας προανέφερα
την συγκίνηση που νιώθαμε δεκάδες
άνθρωποι κάθε βράδυ όταν έπαιζα
το βιολί μου, που είχα πάρει μαζί
μου. Με συνόδευε μάλιστα μερικές
φορές και ένας Αζέρος με το σάζι
του. Ήταν μια σπάνια ευκαιρία να
ανταλλάξουμε εμπειρίες και να έρθει ο ένας πιο κοντά στον άλλον.
Πιστεύω εν τέλει πώς όχι απλώς συνάδει, αλλά η δραστηριοποίηση που
περιγράφουμε στηρίζει και εξυψώνει, αν μου επιτραπεί η έκφραση, το
καλλιτεχνικό έργο.
Παναγιώτης: Η μουσική είναι λένε
κι αυτή ιατρική, ιατρική με ήχους, μ’
αυτήν την έννοια είμαστε συνάδελφοι. Όργανα χειριζόμαστε και οι μεν
και οι δε. Αυτόν που έχουμε απέναντί μας θέλουμε να τον κάνουμε να
νοιώσει καλύτερα. Ο καθένας με την

μαστορική του μπορεί να βοηθήσει.
Ποια είναι τα καλλιτεχνικά σας σχέδια για το επόμενο διάστημα;
Παναγιώτης: “Δέκα νότες και άλλες
τόσες λέξεις στην σειρά” κάθε φορά
αυτή η μοναδική, η μαγική σειρά
που κάνει την διαφορά ενός ποιήματος που θέλεις να το διαβάσεις ξανά
και ξανά, ενός τραγουδιού που θες
να το ακούσεις πάλι και πάλι, στην
αρχή μόνον αυτό μ’ απασχολεί όλα
τα’ άλλα έπονται.
Ευανθία: Πολλά και ποικίλα. Το
πιο μεγαλόπνοο καλλιτεχνικό μου
σχέδιο είναι να πάω στην Ουγκάντα,
στο καινούργιο ιατρείο των Γιατρών
του Κόσμου, και να παίζω μουσική
στα παιδιά…
Ευχαριστούμε θερμά!
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ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

MEDECINS DU MONDE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

DELEGATION HELLENIQUE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται τα μέλη των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ στην
οδό Μονής Πετράκη 10, Αθήνα και ώρα 10:30πμ. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την παραπάνω
ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 στο Αμφιθέατρο
του Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ στην οδό Μονής Πετράκη 10, Αθήνα και ώρα 10:30πμ
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης θα είναι:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οικονομικός Απολογισμός.
3. Έγκριση απολογισμού και Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τοποθετήσεις – Προτάσεις.
5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια εκλογών.
6. Διεξαγωγή εκλογών.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στα κεντρικά γραφεία είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Σαπφούς 12 – 10553, Αθήνα,
είτε με φαξ στο 210-3213850 και εφόσον το επιθυμούν να συνοδεύονται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 12:00μ.μ.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη (Τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να διευθετηθούν ανήμερα των εκλογών). Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους
εκκρεμότητες μέχρι την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 12:00μ.μ.
Για τη διευκόλυνσή σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση που ακολουθεί:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Επώνυμο..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Όνομα................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Διεύθυνση.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Επάγγελμα......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Τηλ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Φαξ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Υπογραφή.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Θέτω υποψηφιότητα για:
 Το Διοικητικό Συμβούλιο 		

 Την Εξελεγκτική Επιτροπή

Παρακαλούμε οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. να συνοδεύονται, εφόσον το επιθυμούν, από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με ιδιαίτερη αναφορά σε προηγούμενη δραστηριότητα στους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, για την ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης.
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