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Συμβαίνει στον κόσμο
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Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί
σε 30.000 αντίτυπα.
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Το σωματείο «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» που εδρεύει
στην οδό Ξενίας 15, τ.κ. 115 27, Αθήνα, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της ενωσιακής κι εθνικής νομοθεσίας (και με την αρ.
408/30-11-1998 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ) γνωστοποιεί στους συνδρομητές, δωρητές, εθελοντές, εργαζόμενους και προμηθευτές του ότι
τηρεί χωρίς τη σύμπραξη τρίτων Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Βασίλης Στραβαρίδης από
την Αιθιοπία

19

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από ομάδα γιατρών και
δημοσιογράφων και σήμερα λειτουργούν 21 τμήματα σε ισάριθμες
χώρες. Περισσότεροι από 32.500 γιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί ψυχικής
υγείας, τεχνικοί και οικονομικοί διαχειριστές προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερες από 65 χώρες.
Το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκε το 1990.
Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, μέλη του έχουν συμμετάσχει σε
αποστολές στη Συρία, την Αϊτή, την Παλαιστίνη, τη Ρουάντα, την Αιθιοπία,
το Αφγανιστάν, κ.α. αλλά και την Ελλάδα με στόχο την παροχή ιατρικής
φροντίδας αλλά και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε
ζητήματα ιατρικής ηθικής και πρόσβασης στην υγεία.

Επείγον
Μαγκάρια, Νίγηρας:
Η πόλη που χάνει 10 παιδιά κάθε μέρα
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Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία
Inform Lykos

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) είναι μια
διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει
ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική
περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων. Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από
φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση του
ανθρώπινου πόνου αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται στον πλανήτη.
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Σας Χρειαζόμαστε Δίπλα μας
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ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Α

Φέτος συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τη γενοκτονία της Ρουάντα και οι εικόνες
από μια ανθρώπινη θηριωδία που διαδραματίστηκε μπροστά στα μάτια μας είναι
ακόμη νωπές όπως και τα ερωτηματικά για τον ρόλο της διεθνούς κοινότητας
στην προστασία των ευάλωτων πληθυσμών.
Στο τεύχος αυτό θα έχετε επίσης την ευκαιρία να ενημερωθείτε για την κρίση
του υποσιτισμού και τα προγράμματα αντιμετώπισης της ελονοσίας στον Νίγηρα.
Θα σας μεταφέρουμε μια ενδιαφέρουσα μαρτυρία από την Αιθιοπία και τέλος θα
έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για τους εμβολιασμούς στους χώρους
υποδοχής (ή μάλλον κέντρα κράτησης) προσφύγων στην Ελλάδα.

© Μαριλένα Σταφυλίδου

γαπητοί φίλοι και φίλες, αυτό είναι το 100ο τεύχος του περιοδικού μας
και μέσα από τις σελίδες του σας προσκαλούμε να ταξιδέψουμε σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα των περασμένων χρόνων αλλά
και να θυμηθούμε ξεχασμένες κρίσεις, ξεφυλλίζοντας μερικά από τα
εξώφυλλα προηγούμενων τευχών.

Χρήστος Χρήστου
Πρόεδρος ΔΣ
Γιατροί Χωρίς Σύνορα,
Ελληνικό Τμήμα

Σε μια προσπάθεια να δούμε την μακροσκοπική κοινωνικο-πολιτική εικόνα,
ο 21ος αιώνας φέρνει νέες προκλήσεις συνολικά αλλά και για το ιατρικό ανθρωπιστικό κίνημα ιδιαίτερα. Η συνεχώς αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα και
η παγκόσμια άνοδος του λαϊκισμού, μόνο δυσοίωνα μηνύματα θα μπορούσαν
να φέρουν στους αδύναμους ανά την υφήλιο, καθιστώντας όλο και μεγαλύτερα
κομμάτια πληθυσμών σε άμεσο κίνδυνο.
Αντιστοίχως, η στάση των κρατών απέναντι στους μετακινούμενους πληθυσμούς (τόσο στην Ευρώπη όσο και στην απέναντι πλευρά του πλανήτη) καταδεικνύει πως η σημασία της ανθρώπινης ζωής υποβαθμίζεται και ο σεβασμός στην
ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραμερίζεται από άλλες προτεραιότητες και ψευδή διλήμματα όπως η ασφάλεια και η οικονομική σταθερότητα. Επιπλέον, ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο των καιρών μας είναι η συστηματική ποινικοποίηση
της ανθρωπιστικής δράσης και η στοχοποίηση της αλληλεγγύης.
Εστιάζοντας τέλος στην ελληνική πραγματικότητα, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως γίνονται συνεχείς προσπάθειες να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις
της οικονομικής κρίσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλα αυτά τα χρόνια μειώθηκαν κατά το δυνατόν τα έξοδά μας, διατηρώντας ταυτόχρονα κατά το μέγιστο
τις δράσεις μας. Θα θέλαμε έτσι να εγγυηθούμε ότι η υποστήριξή σας θα συνεχίζει να πηγαίνει εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και με κάθε τρόπο θα απαλύνει τον
πόνο των συνανθρώπων μας. Χωρίς όμως τη δικής σας συμβολή, αυτό το εγχείρημα δεν θα είναι ποτέ εφικτό.
Σας ευχαριστούμε που στέκεστε δίπλα μας και σας ευχόμαστε μια νέα χρονιά
με υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα.
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΑΡΘΡΟ

Μήτση Περσάνη
Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

ΡΟΥΑΝΤΑ:
25 ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Τ

ο 2019 συμπληρώνονται 25 χρόνια από τη
γενοκτονία στη Ρουάντα. Μέσα σε 100 ημέρες γράφτηκαν μερικές από τις πιο αιματοβαμμένες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας
όταν περίπου 800.000 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους Τούτσι, σφαγιάστηκαν από εξτρεμιστές
της φυλής Χούτου.
Κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ήρθαν αντιμέτωποι με μερικά από τα πιο δύσκολα
διλήμματα στην ιστορία της ανθρωπιστικής τους δράσης.
Ήταν αποδεκτό για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, ως ανθρωπιστική οργάνωση, να μείνουν σιωπηλοί όταν γίνονταν μάρτυρες μιας γενοκτονίας; Ήταν αποδεκτό να
κάνουν έκκληση για διεθνή ένοπλη παρέμβαση – μία
ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει στο να χαθούν,
όπως και στο να σωθούν, ανθρώπινες ζωές;
Τελικά τον Ιούνιο του 1994 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
έκαναν έκκληση για ένοπλη παρέμβαση δηλώνοντας
ότι «Δεν μπορείς να σταματήσεις μια γενοκτονία
με γιατρούς».
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Επιμέλεια:
Μήτση Περσάνη, Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

Ο Αντώνης Ρήγας ακολούθησε τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα το 1994 στη
Ρουάντα, ως υπεύθυνος των τεχνικών θεμάτων της αποστολής και μοιράζεται μαζί μας τις αναμνήσεις και
την εμπειρία του:
«Είναι Οκτώβριος του 1994 κι έχω
μόλις γυρίσει από την αποστολή μου
στο Ελ Σαλβαδόρ. Στη Ρουάντα εξελίσσεται η γενοκτονία και κάποια
τμήματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
βρίσκονται ήδη εκεί.
Ακολουθώντας το Γαλλικό Τμήμα
της οργάνωσης φτάνω στην πρωτεύουσα Κιγκάλι, όπου για τρεις μήνες αναλαμβάνω υπεύθυνος για το
τεχνικό κομμάτι της αποστολής. Στη
συνέχεια πηγαίνω στη λίμνη Κίβου
όπου με μια ομάδα επτά ατόμων από
το εξωτερικό και πολυάριθμο ντόπιο
προσωπικό, αναλαμβάνουμε να ανακατασκευάσουμε το νοσοκομείο της
πόλης Κιμπούγιε και ταυτόχρονα να
το λειτουργούμε. Την ίδια περίοδο
στο βόρειο τμήμα της λίμνης Κίβου
που βρίσκεται στο Κονγκό στα σύνορα με τη Ρουάντα υπάρχει αποστολή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην
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Ο καταυλισμός στο Κιμπέχο,
όπου τον Απρίλιο του 1995
σφαγιάστηκαν χιλιάδες
άνθρωποι.

Η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη και βρισκόμαστε συνεχώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επιφυλακής
για κτυπήματα εναντίον μας. Οι επιθέσεις σε πολλά μέρη
συνεχίζονται καθημερινά ενώ έρχονται στο φως ομαδικοί τάφοι που αποκαλύπτουν το μέγεθος της μεγαλύτερης
τραγωδίας του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Ανακαλύπτουμε συνεχώς απομακρυσμένα σπίτια που λειτουργούν ως φυλακές. Με τα μάτια μου είδα εκατοντάδες ανθρώπους να είναι κλεισμένοι σε ελάχιστα τετραγωνικά,
σε φρικτές συνθήκες υγιεινής και διατροφής. Θυμάμαι ότι
ο βοηθός και μεταφραστής μας είχε φυλακιστεί και είχε
υποστεί βασανιστήρια πριν καταφέρουμε την απελευθέρωσή του. Οι άνθρωποι αγωνιούσαν να βρουν τρόφιμα,
να τα βγάλουν πέρα, να επιβιώσουν. Υπήρχε ακόμη ο τρομερός φόβος μην τους κυνηγήσουν, μην γίνουν κι άλλες
συγκρούσεις και βρεθούν σφαγμένοι…
Τον Απρίλιο του 1995 γίναμε μάρτυρες της σφαγής ολόκληρου του καταυλισμού στο Κιμπέχο, στον οποίο ως
Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχαμε την υγειονομική ευθύνη.
Δολοφονήθηκαν περίπου 5.500 άνθρωποι. Με φωτογραφίες δημοσιοποιήσαμε το περιστατικό στον Διεθνή Τύπο
και ήρθαμε σε κατά μέτωπο σύγκρουση με την κυβέρνηση. Οι εγγυήσεις για την ασφάλειά μας ήταν ελάχιστες.
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Γκόμα, όπου έχουν συγκεντρωθεί εκατομύρια πρόσφυγες
και τους θερίζει η χολέρα.

Ο Αντώνης Ρήγας, τρίτος από αριστερά, σε ένα διάλειμμα, κατά τη
διάρκεια της αποστολής του στη Ρουάντα.

σε πολλές αποστολές, αυτή ήταν η πιο δύσκολη. Θυμάμαι
οτι ήταν η πρώτη φορά που η οργάνωση άρχισε να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε όσους επέστρεφαν από
τη Ρουάντα για να αποφύγουν, όσο μπορούσαν, το μετατραυματικό στρες».

Στη Ρουάντα έμεινα συνολικά εφτά μήνες και παρόλο
που είμαι από το 1992 με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
5
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ΕΠΕΙΓΟΝ

Κ

άθε μέρα δέκα παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν στην περιοχή
Μαγκάρια του νότιου Νίγηρα. Τα περισσότερα χάνουν τη μάχη μετά
από σοβαρές επιπλοκές της ελονοσίας ή του υποσιτισμού. Μία από τις
μεγαλύτερες παιδιατρικές μονάδες εντατικής φροντίδας του κόσμου
κατακλύζεται καθημερινά από τεράστιους αριθμούς ασθενών και πλέον είναι
πλήρης. Οι παιδιατρικές ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα εκπέμπουν συναγερμό για τα μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας στη συγκεκριμένη πόλη.

Ο Νίγηρας εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην περιοχή της λίμνης Τσαντ. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προκειμένου να βελτιώσουμε την υγειονομική περίθαλψη των εκτοπισμένων πληθυσμών, των κοινοτήτων υποδοχής, αλλά και όλου του πληθυσμού γενικότερα
-κυρίως των παιδιών - συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Υγείας για την παροχή
ολοκληρωμένων προγραμμάτων υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Τα προγράμματα αυτά επικεντρώνονται τόσο στη θεραπεία όσο και στην πρόληψη ασθενειών,
ιδίως του υποσιτισμού και της ελονοσίας.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας του Νίγηρα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
περιθάλπουμε περίπου 730 παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της περιοχής Μαγκάρια. Από αυτά, τα 208 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται στην υπερπλήρη παιδιατρική μονάδα εντατικής φροντίδας.
«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο και φοβόμαστε ότι είναι απλώς η κορυφή
του παγόβουνου» λέει ο Δρ Ντόριαν Τζομπ, υπεύθυνος προγραμμάτων των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τον Νίγηρα με έδρα τη Γενεύη.
Με βάση τους αριθμούς των θανάτων που έχουν καταγραφεί σε μελέτες θνησιμότητας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια εξάρσεων της ελονοσίας και του υποσιτισμού τα προηγούμενα χρόνια, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα θεωρούν ότι βλέπουν το ένα έκτο μόνο των παιδιών που χρειάζονται
φροντίδα. Πολλά από τα παιδιά στα οποία γίνεται διάγνωση ελονοσίας ή υποσιτισμού πάσχουν και από άλλες ασθένειες. Η σοβαρή ελονοσία και ο οξύς υποσιτισμός συγκαταλέγονται στα συχνά προβλήματα.

Παρά τις προσπάθειες να μειωθεί ο αριθμός των κρουσμάτων ελονοσίας που
σχετίζονται με την εποχιακή έξαρση –οι οποίες περιλαμβάνουν τη διανομή
προφυλακτικής αγωγής κατά της ελονοσίας σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας από τριών μηνών έως πέντε ετών– τα ποσοστά θνησιμότητας παραμένουν
ανησυχητικά υψηλά. Επίσης, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε στείλει στην περιοχή 243 έμπειρους εργαζόμενους υγείας προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι
οι ασθενείς λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα τόσο εντός του νοσοκομείου όσο και έξω στην κοινότητα, όπου μια ομάδα λειτουργεί κινητές μονάδες
ώστε τα παιδιά να έχουν φροντίδα πιο κοντά στο σπίτι τους.
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«Καθώς το νοσοκομείο μας είναι πλήρες σε απελπιστικό βαθμό, είναι πιθανό
εκατοντάδες παιδιά στην κοινότητα να είναι σοβαρά άρρωστα και να μην έχουν
τη φροντίδα που χρειάζονται. Τα παιδιά που βλέπουμε φτάνουν πάρα πολύ αργά
στο νοσοκομείο. Δυστυχώς πολλά έχουν ήδη τόσο σοβαρές επιπλοκές που δεν
μπορούν να συνέλθουν» λέει ο Δρ Τζομπ.
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ΜΑΓΚΑΡΙΑ

ΝΙΓΗΡΑΣ

Η πόλη που χάνει 10 παιδιά κάθε μέρα
Κική Μαργαρίτη Υπεύθυνη Τύπου
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«Το νοσοκομείο στη Μαγκάρια είναι η μόνη δομή υγείας
σε μια περιοχή με πληθυσμό 700.000 έως 1.000.000 κατοίκους, από τους οποίους το 20% περίπου είναι παιδιά κάτω
των 5 ετών. Καθώς λοιπόν η εποχή της ελονοσίας είναι χειρότερη φέτος, δεν είναι περίεργο που έχουμε φτάσει στα
όρια των δυνατοτήτων μας. Το σύστημα υγείας στην περιοχή πάσχει από χρόνια υποχρηματοδότηση και στερείται μέσων, οργάνωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να μην έχουν οι κάτοικοι πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα και να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Ακόμη
κι αν διπλασιάζαμε τη δυναμικότητά μας, και πάλι δεν θα
μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών κάτω
των πέντε ετών στην κοινότητα» αναφέρει ο Δρ Τζομπ.

ΝΊΓΗΡΑΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
22.658.994 ο πληθυσμός του Νίγηρα
19% του πληθυσμού είναι αστικός
1985. Η χρονιά που οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
εργάστηκαν για πρώτη φορά στη χώρα
49.900 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο το 2017
38.900 ασθενείς, στην πλειοψηφία τους παιδιά,

θεραπεύτηκαν στα επισιτιστικά κέντρα των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα το 2017

112.300 ασθενείς θεραπεύτηκαν από ελονοσία το 2017
8

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Υγείας του Νίγηρα, στην περιφέρεια Ζίντερ, από
το 2005. Οι ομάδες μας εργάζονται για τη βελτίωση της
φροντίδας των παιδιατρικών ασθενών, καθώς και για
την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη θεραπεία των παιδικών ασθενειών. Στην πόλη Μαγκάρια, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα λειτουργούμε ένα παιδιατρικό τμήμα 435 κλινών, όπου το 2018, νοσηλεύσαμε 11.100 παιδιά από την
1η Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου. Μόνο τον Αύγουστο έγινε εισαγωγή στο τμήμα περισσότερων από 3.300
παιδιών κάτω των πέντε ετών. Ακόμη, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα υποστηρίζουμε 11 κέντρα υγείας, 14 σταθμούς
υγείας και 6 θαλάμους σταθεροποίησης για παιδιά κάτω
των πέντε ετών στην περιοχή Μαγκάρια. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου, η ομάδα των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα πραγματοποίησε 93.530 συνεδρίες εξωτερικών ιατρείων (31.390 τον Αύγουστο) και συμπεριέλαβε
13.284 παιδιά (3.629 τον Αύγουστο) στο πρόγραμμα σίτισης για εξωτερικούς ασθενείς. Αυτή τη στιγμή στο παιδιατρικό τμήμα απασχολούνται 594 εργαζόμενοι, από τους
οποίους οι 485 είναι γιατροί και νοσηλευτές.
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ΡΑΤΕΥΧΗ
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τεύχη Χωρίς Σύνορα. 100 προσπάθειες επικοινωνίας. Ανάμεσα σε εμάς και εσάς. Το Περιοδικό μας είναι ο τρόπος μας
να φτάνουμε κοντά στον καθένα από εσάς ξεχωριστά. Να σας
ενημερώνουμε για τις μικρές και μεγάλες κρίσεις που ξεσπούν σε κάθε
γωνιά του πλανήτη. Μέσα από τις σελίδες του οι δράσεις μας αποτυπώνονται σε εικόνες. Οι ασθενείς μας αποκτούν φωνή. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αποκτούν πρόσωπο.
Επιμέλεια: Μήτση Περσάνη, Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας
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Βασίλης Στραβαρίδης
Επικεφαλής Επείγουσας Αποστολής στην Αιθιοπία

«Δεν μπορούμε να
λύσουμε όλα τα προβλήματά τους, μπορούμε όμως να τους δώσουμε ελπίδα για την
επόμενη μέρα τους»

Τ

έλη Αυγούστου 2018 λαμβάνω μήνυμα από τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για να βρεθώ στην Αιθιοπία ως Επικεφαλής Αποστολής σε μια επείγουσα
παρέμβαση που έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγους
μήνες εκεί.

Η περιοχή που πηγαίνω βρίσκεται πάνω από την Κένυα
και δυτικά της Σομαλίας, περίπου στο κέρας της Αφρικής.
Είναι γνωστή για τη μεγάλη παραγωγή καφέ και φρούτων
κι έχει πολύ μεγάλη ποικιλία τοπίων με πράσινο διαφόρων
ειδών και απέραντες εκτάσεις όπου χάνεται το μάτι πάνω
από λόφους και βουνά καλυμμένα από σύννεφα.
Ο λόγος της παρέμβασης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είναι
οι συγκρούσεις που έχουν ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο φυλές
της περιοχής, τους Γκούτζι και τους Γκεντέο, οι οποίοι ζούσαν σχετικά αρμονικά μεταξύ τους, αλλά η ισορροπία ανατρέπεται τον Απρίλιο του 2018 όταν οι Γκεντέο αρχίζουν να
διεκδικούν περισσότερα δικαιώματα.
Ξεκινούν βίαιες συρράξεις και καταστροφές περιουσίας κι
έχουμε πολλούς τραυματίες και νεκρούς. Χιλιάδες άνθρωποι αρχίζουν να μετακινούνται στις γειτονικές περιφέρειες για να γλιτώσουν. Οι πληροφορίες μιλούν για πάνω από
ένα εκατομμύριο κόσμο και από τις δύο πλευρές.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινάμε λοιπόν μία επείγουσα
παρέμβαση ώστε να υποστηρίξουμε τους εκτοπισμένους
που στην πλειοψηφία τους έχουν βρει καταφύγιο σε καταυλισμούς. Ξεκινάμε με δύο προγράμματα, ένα σε κάθε περιοχή, που το καθένα υποστηρίζει από ένα νοσοκομείο, καθώς
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28 ΧΡΟΝΙΑ 100 ΤΕΥΧΗ
τεύχος 24

τεύχος 29

Στον απόηχο της γενοκτονίας στη
Ρουάντα, στο πρώην Ζαΐρ και νυν
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
εκατομμύρια πρόσφυγες αναζητούν
καταφύγιο και δημιουργούν τον μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό
στον κόσμο. Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης, η έλλειψη τροφής και οι
επιδημίες σκορπούν τον θάνατο σε
χιλιάδες ανθρώπους.

Γυναίκες στο Αφγανιστάν. Τα κορίτσια διώχνονται από τα σχολεία.
Οι γυναίκες από τη δουλειά. Τα νοσοκομεία αρνούνται να τις περιθάλψουν. Το καθεστώς των Ταλιμπάν
τούς στερεί βασικά δικαιώματα και
τους κρατά εγκλωβισμένες στο σπίτι, τυλιγμένες, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, με τη μπούρκα.
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τεύχος 32

τεύχος 34

Μια ολόκληρη χώρα παραλίγο να
σβηστεί από τον χάρτη. Ο τυφώνας
Μιτς που σάρωσε τη Νικαράγουα,
έπληξε σε ανυπολόγιστο βαθμό
τις γειτονικές χώρες Ονδούρα,
Ελ Σαλβαδόρ και Γουατεμάλα,
κι έθαψε στη λάσπη τις ζωές
χιλιάδων ανθρώπων.

Ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία ξεκίνησε τον Μάρτιο του
1999 από τις ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις,
έπληξε Αλβανούς, Κοσοβάρους και
Σέρβους και άφησε πίσω του τεράστιες υλικές ζημιές και μια κατακερματισμένη χώρα.
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Μια νέα καμπάνια επικοινωνίας
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είναι
στον αέρα. Κάποια από τα μηνύματά
της είναι ακόμη επίκαιρα:
«Μερικοί γιατροί πληρώνονται σε
είδος» έλεγε η καμπάνια αναφερόμενη στα χαμόγελα και τα βλέμματα των ασθενών. Ή «Μερικοί γιατροί
θέλουν ένα σκληρό μάθημα», αναφερόμενη στο προσωπικό που δουλεύει σε εμπόλεμες ζώνες.
Βρισκόμαστε στο 1999 και είναι η
χρονιά που οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
βραβεύονται με το Νόμπελ Ειρήνης.

Τον Σεπτέμβριο του 2000 οι συγκρούσεις κλιμακώνονται στην
Ιερουσαλήμ και τα Αυτόνομα
Παλαιστινιακά Εδάφη. Μέσα σε
λίγες μόνο εβδομάδες σκοτώθηκαν
περισσότεροι άνθρωποι απ’ ότι στον
πρώτο χρόνο της ιστορικής ιντιφάντα του 1987-1993.
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Το HIV/AIDS το 2002 ισοδυναμούσε
με… θανατική ποινή για τους περισσότερους ασθενείς των αναπτυσσόμενων χωρών γιατί παρόλο που
υπήρχε θεραπεία, η πρόσβαση ήταν
για αυτούς πολύ περιορισμένη.
Την ίδια περίοδο η ασθένεια είχε
μεγάλο αντίκτυπο στα παιδιά καθώς 13 εκατομμύρια από αυτά ήταν
τα ορφανά του AIDS.

Στις 26 Δεκεμβρίου 2004 9,1 Ρίχτερ
έπληξαν τη νοτιοανατολική Ασία.
Ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί
κι ένα φονικό τσουνάμι που είχαν
ως αποτέλεσμα περισσότερους από
230.000 νεκρούς. Οι καταστροφές
έπληξαν περισσότερες από δέκα
χώρες και η κρίση αυτή καταγράφηκε ως η έκτη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην καταγεγραμμένη ιστορία.
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Το 2004 η σύγκρουση στο Νταρφούρ προκάλεσε τον εκτοπισμό
2 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Δύο χρόνια μετά η βία αναζωπυρώθηκε στην περιοχή, οι άνθρωποι
ήταν απόλυτα εξαρτημένοι από την
ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά είχαν
περιορισμένη πρόσβαση σε αυτήν
και οι ασθένειες αποδεκάτισαν τον
πληθυσμό.

Στις 12 Ιανουαρίου 2010 ένας σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ συγκλόνισε την Αϊτή. Μέσα σε λίγα λεπτά οι
άνθρωποι είδαν τη ζωή τους να καταρρέει μέσα στα χαλάσματα.
Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 230.000
και οι υλικές καταστροφές ήταν
ανυπολόγιστες.
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Παστίλιες για τον πόνο του άλλου! Τις αγοράζαμε από τα φαρμακεία και απαλύναμε με αυτές… τον
πόνο των άλλων, καθώς τα έσοδα
υποστήριζαν τις δράσεις της οργάνωσης. Κεντρικά πρόσωπα της
καμπάνιας ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος και ο Χαβιέ Μπαρδέμ,
ο οποίος μάλιστα στο τηλεοπτικό
σποτ μιλούσε ελληνικά! Την καμπάνια υποστήριξαν πολλές προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και του αθλητισμού.

Το 2013 ο πόλεμος στη Συρία μετρά
ήδη τρία χρόνια και 70.000 νεκρούς.
Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, το
Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας
αντέκρουσε τη νομική επίθεση που
είχε εξαπολύσει η Novartis ενάντια
στην ινδική νομοθεσία για τις πατέντες των φαρμάκων, σε μια προσπάθεια να κατοχυρώσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προϊόντα της.
Η απόφαση αυτή δικαίωσε εκατομμύρια ασθενείς που βασίζονται στα
φθηνά φάρμακα που παρασκευάζονται στην Ινδία.
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Το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα συμπληρώνει 25
χρόνια δράσης. Μέλη του προσωπικού μας, ασθενείς και υποστηρικτές
μας μοιράζονται ιστορίες, αναμνήσεις και φωτογραφίες από μια
πορεία που ξεκίνησε το 1990 και
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Το 2015 η Ειδομένη μπήκε στον
χάρτη της προσφυγικής διαδρομής.
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο
άνθρωποι πέρασαν από εκεί αναζητώντας προστασία και μια καλύτερη
ζωή στην Ευρώπη. Μετά, τα σύνορα
έκλεισαν, 15.000 -20.000 άνθρωποι
έμειναν εκεί εγκλωβισμένοι για μήνες, μέχρι τον Μάιο του 2016 που η
Ειδομένη εκκενώθηκε.
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Αντιμέτωπη με την ένατη επιδημία Έμπολα τα τελευταία 40 χρόνια
βρέθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό και πιο συγκεκριμένα η
επαρχία Εκουατέρ. Η κρίση ξέσπασε τέσσερα χρονιά μετά τη μεγάλη
επιδημία που είχε πλήξει τη Δυτική Αφρική το 2014 και ήταν από τις
πιο θανατηφόρες.

Με το πρώτο τεύχος του 2019 το
Περιοδικό «Χωρίς Σύνορα» συμπληρώνει 100 τεύχη! Στο εξώφυλλό του φιλοξενεί την είδηση ότι η
Μαγκάρια είναι η πόλη που χάνει
δέκα παιδιά τη μέρα από υποσιτισμό και ελονοσία.
Αν κάτι παραμένει σταθερό στα
100 τεύχη του Περιοδικού μας, σε
μια περίοδο 28 ετών, είναι ότι
κρίσεις συνεχίζουν να ξεσπούν και
να πλήττουν τους πιο αδύναμους
του πλανήτη.
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και κάποια Κέντρα Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές.
Υποστηρίζουμε τα νοσοκομεία στα περισσότερα τμήματά
τους, όπως τα επείγοντα, τις τακτικές επισκέψεις για παιδιά
κάτω των πέντε ετών, το γυναικολογικό, τον εμβολιασμό.
Παρέχουμε υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους ανθρώπους
που ζουν με έναν συνεχή φόβο έχοντας μάλιστα χάσει το
σπίτι τους, όλα τους τα υπάρχοντα και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και την οικογένειά τους.
Εστιάζουμε στα παιδιά κάτω των πέντε ετών με προγράμματα ενισχυτικής διατροφής και βλέπουμε ότι
λόγω των τελευταίων βίαιων μετακινήσεων και
την έλλειψη τροφής είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός
των παιδιών που φτάνουν στις κλινικές μας σε σοβαρή κατάσταση. Στα υποσιτισμένα παιδιά δίνουμε “plumpy nut”, μια ειδική πάστα που είναι «βόμβα
ενέργειας», η οποία έχει ως βάση το φιστικοβούτυρο
και περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις παιδιών που πρέπει
να νοσηλευτούν διότι δεν μπορούν να φάνε και έτσι
για όσες ημέρες μένουν στις κλινικές μας πίνουν θεραπευτικό γάλα και παρακολουθούνται μέχρι να ανακτήσουν δυνάμεις και να ξαναβρούν την όρεξή τους.
Μέλη της ομάδας μας είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα υγείας,
υγιεινής και δικαιωμάτων όσον αφορά την πρόσβαση στην
ιατρική περίθαλψη αλλά και την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον στις δραστηριότητές μας περι-

λαμβάνεται και η διανομή φαγητού αλλά και ειδών πρώτης
ανάγκης (π.χ. λεκάνες, κουβάδες, κουβέρτες, μουσαμάδες,
σκοινιά, σαπούνια) ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Επίσης δουλεύουμε με κινητά ιατρεία και επισκεπτόμαστε απομακρυσμένες περιοχές.
Η ομάδα μας απαρτίζεται από περίπου πενήντα άτομα διεθνούς και πάνω από τετρακόσια άτομα τοπικού προσωπικού. Μεγάλη ποικιλία ανθρώπων, πολλές γλώσσες, διαφορετικές συμπεριφορές, αλλά όλοι με πολύ μεγάλη διάθεση
και άπειρες ώρες δουλειάς.
Η θέση μου, ως επικεφαλής της αποστολής, έχει την ευθύνη για την ασφάλεια της ομάδας καθώς και τις επαφές
που πρέπει να γίνουν με τις τοπικές αρχές, τις άλλες Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις και τον τοπικό πληθυσμό ώστε
να έχουμε πρόσβαση στους ανθρώπους που χρήζουν ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρέπει να διασφαλίζω
ότι το πρόγραμμά μας υλοποιείται με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και προϋπολογισμό. Σημαντικό ρόλο παίζει
και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς η ομάδα
είναι μεγάλη και υπάρχουν αρκετά προβλήματα που πρέπει
ν’ αποφευχθούν ή σε κάποιες περιπτώσεις να λυθούν.
Οι συνθήκες διαβίωσης για την ομάδα μας δεν είναι
άσχημες σε σύγκρίση με άλλες προηγούμενες αποστολές.
Συνήθως μοιραζόμαστε δωμάτια ανά δύο ή τρία άτομα,
έχουμε μεν νερό αλλά μόνο κρύο σε κουβά, το ίντερνετ είναι πολύ αργό και λειτουργεί συνήθως λίγες ώρες την ημέρα, αλλά υπάρχει πολύ καλή ατμόσφαιρα και η ομάδα μας
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έχει πολύ ενδιαφέρον διότι επιπλέον όσοι από το τοπικό
προσωπικό είναι από άλλα μέρη μένουν μαζί μας. Το φαγητό είναι ουσιαστικά το ίδιο καθημερινά, ρύζι ή μακαρόνια με
κάποια καυτερή σάλτσα.
Τα προβλήματα ασφάλειας στη συγκεκριμένη περιοχή είναι εμφανώς λιγότερα σε σχέση με άλλες αποστολές και
νιώθουμε πιο ασφαλείς, αν και πάντοτε υπάρχουν γεγονότα που μας κρατούν σε εγρήγορση. Οι άνθρωποι είναι πάρα
πολύ φιλικοί και ζεστοί απέναντι σε όλους τους ξένους και
αισθανόμαστε πολύ άνετα ζώντας και δουλεύοντας στη
χώρα αυτή.

Για μένα προσωπικά, για μία ακόμα φορά μου κάνει εντύπωση το πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι λίγες δύσκολες στιγμές της καθημερινότητάς μας διότι βλέπουμε το πόσο σημαντική είναι η παρουσία μας εδώ για τόσους πολλούς
ανθρώπους. Και όπως πάντα, έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε πολύ δυνατές εμπειρίες που δεν ζει κάποιος εύκολα
στην καθημερινότητά του.
18

© MSF

Η παρουσία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είναι σημαντική όχι μόνο για την παροχή ιατρικής βοήθειας
αλλά και για την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρουμε στον κόσμο απλώς και μόνο διότι βρισκόμαστε δίπλα τους. Σίγουρα δεν μπορούμε να λύσουμε
όλα τα προβλήματά τους, μπορούμε όμως να δώσουμε ευκαιρίες, να πιέσουμε τις αρχές, να μιλήσουμε εκ
μέρους τους και ουσιαστικά να τους δώσουμε ελπίδα
για την επόμενη μέρα τους.
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ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Παναγιώτης Φραντζής
Υπεύθυνος Ψηφιακής Επικοινωνίας

1

2
3

1. ΕΛΛΑΔΑ

3. ΛΑΪΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΌ

Εκστρατείες εμβολιασμού πραγματοποιήσαμε τους προηγούμενους μήνες σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας
στα νησιά. Στη Λέσβο, μέσα σε τρεις μέρες, εμβολιάσαμε
2.000 παιδιά θωρακίζοντάς τα απέναντι στις πιο βασικές
παιδικές ασθένειες (διφθερίτιδα, τέτανος, κοκίτης, ιλαρά,
παρωτίτιδα, ερυθρά, αιμόφιλος ινφλουέντζας, ηπατίτιδα Β
και πολιομυελίτιδα).

Βόρειο Κίβου

Στη Χίο εμβολιάσαμε 476 παιδιά στον καταυλισμό της
ΒΙΑΛ, κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς.

Με τον αριθμό των περιστατικών να έχει ξεπεράσει τα
300, είναι η μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει πλήξει τη χώρα και η δέκατη φορά μέσα σε 40 χρόνια που το
Κονγκό έρχεται αντιμέτωπο με τον Έμπολα. Μέχρι τις 18
Νοεμβρίου είχαν καταγραφεί 319 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 167 θάνατοι. Στο ειδικό θεραπευτικό κέντρο στη
Μανγκινά, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε δεχτεί σχεδόν
τα μισά κρούσματα από την αρχή της επιδημίας.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είχαμε εμβολιάσει πάνω από
200 παιδιά κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς, στο Κέντρο Υποδοχής στο Φυλάκιο του Έβρου, στα
σύνορα με την Τουρκία.
Στη Σάμο εμβολιάσαμε 790 παιδιά κατά της ιλαράς, της ερυθράς, της παρωτίτιδας και της πολιομυελίτιδας στο Κέντρο
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε άλλες δομές του νησιού.

2. ΥΕΜΈΝΗ
Η νέα κλιμάκωση της σύρραξης στην Υεμένη οδήγησε σε
μαζική εισροή τραυματιών στα νοσοκομεία των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα. Μέσα σε πέντε μέρες, οι ομάδες μας στη
Χοντάιντα περιέθαλψαν 24 αμάχους τραυματίες πολέμου στο νοσοκομείο Αλ Σαλαχάνα. Σφοδρές αεροπορικές
επιδρομές του συνασπισμού με επικεφαλής τη Σαουδική
Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έπληξαν αρκετές περιοχές της χώρας.
Την ίδια στιγμή, αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τη δράση
μας στην επαρχία Αντ Νταλί, στη νότια Υεμένη, μετά από
επανειλημμένες επιθέσεις στην ιατρική δομή, στο προσωπικό και στο κτίριο του προσωπικού των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα στην πόλη του Αντ Νταλί. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε περισσότερα από 12 νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε 11 επαρχίες της χώρας.

Τρία χρόνια μετά το τέλος της μεγαλύτερης επιδημίας
Έμπολα στη Δυτική Αφρική, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα δίνουν ξανά τη μάχη με τον ιό, αυτή τη φορά
στη Λ.Δ. του Κονγκό. Το επίκεντρο της νέας επιδημίας
που ξέσπασε τον Αύγουστο εντοπίζεται στα βορειοανατολικά του Βόρειου Κίβου.

Κασάι
Η σεξουαλική βία σαρώνει το Κασάι της Λ.Δ. του Κονγκό.
Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: Από τον Μάιο του 2017
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018, περιθάλψαμε 2.600 θύματα σεξουαλικής βίας στην πόλη Κανάνγκα.
Το 80% των θυμάτων ανέφεραν ότι είχαν βιαστεί από
ένοπλους άντρες. Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
παρέχουν ψυχολογική φροντίδα με ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για τους ασθενείς που έχουν υποστεί σοβαρό ψυχικό τραύμα. Από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο
του 2018, 835 άνθρωποι επωφελήθηκαν από ατομικές
συνεδρίες. Οι μισοί ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένα μέλος
της οικογένειάς τους είχε σκοτωθεί και/ή ότι το σπίτι και
τα υπάρχοντά τους είχαν λεηλατηθεί. Ένας στους δέκα
ανέφερε ότι είχε γίνει αυτόπτης μάρτυρας δολοφονίας ή
άλλης πράξης βίας.
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ΝΕΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Μπαζάρ για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Χριστουγεννιάτικη Καμπάνια

Στους σκοπούς των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα ήταν αφιερωμένο το φετινό
μπαζάρ που πραγματοποιήθηκε
από την εταιρία MACART Έντυπη
Ενημέρωση, με πρωτοβουλία του
κυρίου Μιχάλη Βαρουξή και των
συνεργατών του.
Στον πολύ όμορφο χώρο των εγκαταστάσεων της Macart παρουσιάστηκαν έργα εικαστικών καλλιτεχνών
αλλά και χειροποίητες δημιουργίες
και design.
Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης διατέθηκαν για το έργο της οργάνωσης.

Η καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες μας στις
αποστολές παρουσιάζεται με
έναν ιδιαίτερα τρόπο στην τελευταία μας καμπάνια που βγήκε
στον αέρα την περίοδο των Χριστουγέννων και που για άλλη
μια φορά είχε στο επίκεντρό της
τον άνθρωπο.

© MSF

Δρομείς Χωρίς Σύνορα 2018

Στον Κλασικό Μαραθώνιο που πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου
2018 έτρεξαν με τα χρώματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 225 δρομείς.
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους δρομείς για την υποστήριξή τους, τον
ΣΕΓΑΣ για τη συμμετοχή μας και το
Sponsor’s Village για τη φιλοξενία
του περιπτέρου μας.
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Ευχαριστούμε πολύ για την άψογη
διοργάνωση και την πρωτοβουλία.

Ευχαριστούμε πολύ, επίσης, τις εταιρίες και τους συλλόγους που έτρεξαν
για τον σκοπό της οργάνωσης:
SAP HELLAS, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, SAB
ΣYΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA
BANK, ECOLAB, HelMSIC.

Μια καθημερινή μέρα για ένα
μέλος του προσωπικού μας σε
αποστολή μπορεί να έχει μεγάλη
διαφορά από την καθημερινότητα των περισσοτέρων ανθρώπων.
Αυτό όμως που συνδέει πάντα
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα,
όπου κι αν βρίσκονται, με τους
υποστηρικτές μας σε όλο τον κόσμο είναι ο κοινός μας στόχος:
να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές.
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ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πολύτιμη
υποστήριξη των προγραμμάτων μας στην Ελλάδα.

Στο Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη για την πολύτιμη υποστήριξη
των προγραμμάτων μας στην Ελλάδα.

Στο Stelios Philanthropic Foundation για την
εμπιστοσύνη τους στο έργο μας και την υποστήριξη
των ασθενών μας.
Στην AEGEAN για τη σταθερή της παρουσία στο πλευρό
μας με τη χορηγία εισιτηρίων για τις ανάγκες μετακίνησης
των εργαζομένων μας στο πλαίσιο υλοποίησης των
προγραμμάτων μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τη μακροχρόνια στήριξή
της και την υποστήριξη των ασθενών μας.
Στον Όμιλο ALPHA BANK για τη μακροχρόνια στήριξή
του και την υποστήριξη των ασθενών μας.
Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που πραγματοποίησε δωρεά αντί
στεφάνων στη μνήμη του Νίκου Κάμπα, ενισχύοντας το
έργο μας στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
Στις Εκδόσεις Ψυχογιός για την πολύ σημαντική
στήριξη της δράσης μας στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
Στο Ξενοδοχείο Αγαμέμνων στο Ναύπλιο που φιλοξένησε την ομάδα μας και στο Ξενοδοχείο Έλενα στη Λάρισα
για τη σημαντική έκπτωση που μας προσέφερε.
Στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα για τη φιλοξενία τους στο
Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ.
Στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα για τη φιλοξενία
τους σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν.
Στο Avenue Mall και το Athens Heart Mall για τη φιλοξενία της ομάδας μας άμεσου διαλόγου.
Στον βραβευμένο φωτογράφο Γιάννη Μπεχράκη για
την ευγενική του πρωτοβουλία να δωρίσει στους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα την αμοιβή του για τη συμμετοχή του ως ομιλητής σε εκδήλωση της Πρεσβείας της Ελβετίας.
Στους σταθερούς συνεργάτες μας για τη φιλοξενία online
banners των εκστρατειών μας:
doctv.gr, meteo.gr, in2life.gr, efsyn.gr, sport24.gr,
news247.gr, naftemporiki.gr, contra.gr, kathimerini.gr,

athensvoice.gr, skroutz.gr, capital.gr, tvxs.gr,
newsbomb.gr, cnn.gr, culturenow.gr, onmed.gr,
stardome.gr, deasy.gr, gocar.gr, euro2day.gr,
iatronet.gr, mama365.gr, oneman.gr, ladylike.gr,
infokids.gr, businessnews.gr, advertising.gr,
csrnews.gr, marketingweek.gr, hrpro.gr.
Στα έντυπα που φιλοξένησαν καταχωρήσεις μας:
Αυγή, Documento, Το Ποντίκι, Η Εφημερίδα των
Συντακτών, 4 Τροχοί, Ασφαλιστική Αγορά, Athens
Voice, TV24, Free Sunday, Τηλεθεατής, Celebrity,
Mirror, Τηλέραμα, You, Νέα Σελίδα, 7 Μέρες TV,
NetFAX, Fashion Daily, HR Newsletter, Health Daily,
Business Today, Plant, Daily Fax, Retail Today,
Com Today, CSR Week, Hotel and Restaurant.
Στις οικογένειες των: Μιχαήλ Βαρδάνη, Ιωάννη Βελισσάρη, Εμμανουήλ Κλαπαδάκη, Ιωάννη Δρακόπουλου,
Λιάνας Λουκά, οι οποίες τη δύσκολη ώρα της απώλειας των
δικών τους ανθρώπων ζήτησαν, αντί στεφάνων, οι δωρεές
να διατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
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ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Μαρία Σκουλά
Υπεύθυνη Στελέχωσης Αποστολών

«Στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα βρέθηκα το 2000, έχοντας μόλις
τελειώσει τον στρατό και ταλαντευόμενος μεταξύ μουσικής και
μηχανολογίας. Ξεκίνησα με την αναδιοργάνωση μιας αποθήκης
με ιατρικό υλικό και πριν να το καταλάβω βρέθηκα στα σύνορα
Αφγανιστάν – Πακιστάν. Αυτή η πρώτη αποστολή ήταν για μένα
μια δύσκολη απόφαση, ένα μείγμα επιθυμίας να συνεισφέρω
στην ανακούφιση των πληθυσμών που ήταν σε απόγνωση και
μιας προσωπικής πρόκλησης, να δω αν θα τα καταφέρω σε ένα
τόσο δύσκολο περιβάλλον.
Μετά από αυτή την πρώτη αποστολή παρέμεινα στους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα κι έχω συμμετάσχει σε πολλές αποστολές ως τεχνικός συντονιστής, υπεύθυνος προγραμμάτων αλλά και σε διοικητικές θέσεις στα γραφεία, ενώ τώρα βρίσκομαι στην Ινδία
ως αναπληρωτής επικεφαλής αποστολής.
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Αγγελική Τσέκερη,
νοσηλεύτρια
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Αντρέας Κουτέπας,
αναπληρωτής επικεφαλής αποστολής

«Αμέσως μόλις αποφοίτησα από τη Νοσηλευτική, ορμώμενη
από διάθεση προσφοράς, προσέγγισα τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα με τη σιγουριά που μου απέπνεε η πολυετής τους εμπειρία, η καταγεγραμμένη γνώση και η αποτελεσματικότητά τους.
Καθώς χρειαζόταν να έχω προϋπηρεσία σε νοσοκομειακή δομή
βρέθηκα στην Κύπρο, στο Γ.Ν. Λευκωσίας, και επανήλθα μετά
από τρία χρόνια.
Στο άκουσμα της Αιθιοπίας ως προορισμού για την πρώτη μου
αποστολή, άρχισε το ταξίδι με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, που
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα: Λιβύη, Έβρος, Νότιο Σουδάν, Λιβερία, Παπούα Νέα Γουινέα. Σήμερα βρίσκομαι στην Αθήνα και
υποστηρίζω το πρόγραμμά μας για την αποκατάσταση θυμάτων βασανιστηρίων.

Στις αποστολές παίρνω μαζί μου την κιθάρα μου, για τις στιγμές
ξεκούρασης και περισυλλογής. Από ενθύμια, πάντα οι ντόπιοι
συνάδελφοι με αποχαιρετούν με κάποιο συμβολικό δώρο που
κρατώ πάντα σε ξεχωριστή θέση!

Κάθε φορά απογειώνομαι έχοντας στις αποσκευές μου τις ευχές
των αγαπημένων μου αλλά και την αγωνία τους. Επιστρέφω
πλήρης από αναμνήσεις και ευγνωμοσύνη ανθρώπων με τους
οποίους συνεργάστηκα και νοσήλευσα, εμπειρίες και σκέψεις
για το πώς θα είμαι καλύτερη την επόμενη φορά.

Μια από τις πιο έντονες στιγμές στις αποστολές ήταν η έναρξη
του εμφυλίου στο νότιο Σουδάν το 2013 και το πλήθος των ανθρώπων που πέρναγε μπροστά μας, τρέχοντας στα στρατόπεδα
του ΟΗΕ για να γλιτώσει από τις σφαγές. Βίωσα πολύ σκληρά
το πόσο γρήγορα ξεκινά και γενικεύεται ο πόλεμος καταστρέφοντας ζωές και όνειρα σε μία ολόκληρη χώρα».

Αν επιλέξω μια εικόνα από όσα έρχονται σαν ταινία μπροστά
μου, είναι η Λιβύη το 2011, με γυναικόπαιδα και γέροντες παντού. Όλοι οι άντρες που μπορούσαν να κρατήσουν όπλο ήταν
στη μάχη. Έβλεπες παντού μαυροφορέμενες αρραβωνιαστικιές, συζύγους και μάνες. Χαρά στο μαιευτήριο υπήρχε αν το
μωρό ήταν αγόρι.
Ό,τι ζούμε στις αποστολές και ό,τι καλούμαστε να φέρουμε σε
πέρας δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Σε αποστολή βρίσκονται οι: Αγαπίου Ελένη, Αλεξίου Αλίκη, Αναγνωστάκη Τατιάνα, Άνιτς Άνα, Αντζέλοβα Ιλίνα, Αποστολόπουλος Ιάσωνας, Βαμβακούλας Αλέξανδρος, Γεωργακάκης Χρήστος, Γιαννούσης Δημήτρης, Γιέβτοβιτς Μίοντραγκ, Γκαϋρέτλι Μεχμέτ Εκίν, Γρηγοράτου Αρετή, Ελτσίν Ρεσίτ, Ινάλ
Ντενίζ, Καραγιάννης Γιώργος, Καραπανάγος Γιώργος, Καρρέρ Ανδρόνικος, Κασσωτάκης Βαγγέλης, Κατοπόδη Κατερίνα, Κατσίνη Νάσια, Κεντσοσβίλι
Τίνα, Κεσίλκι Έρκιναλπ, Κόγιαρ Γκάμζε, Κορτσέλης Χρήστος, Κόσταν Εϋγιούπ, Κουτέπας Αντρέας, Κυρούσης Στάθης, Λέφας Σωκράτης, Λιβανός Κώστας,
Λιοδάκη Λυδία, Μαζάνεκ Κριστόφ, Μακρόγιαννης Τάσος, Μαμουκελασβίλι Ερέκλε, Μεϊμαρίδου Αλίκη, Μιλοβάνοβιτς Γιέλενα, Μίτση Μαριάννα, Μπάντα
Λορίν, Μπουράκ Οζγκούρ, Μωραΐτη Κέλι, Νοβάκοβιτσς Ολιβέρα, Νυϊρέιντα Μπράιτ, Οζτούρκ Μπίλγκε, Ορφανουδάκης Βαγγέλης, Παμπάκα Δέσποινα,
Παντελιά Άννα, Παπαναστασίου Ειρήνη, Παπαχρυσοστόμου Νικόλας, Πάπιστα Φανή, Παράσχης Θάνος, Ρετσέπ Αμέρ, Ρήγας Αντώνης, Σαρρή Βίκη, Σαχράουι Αίσα, Σουίσι Σταύρος, Σπασόγιεβιτς Γιάνα, Σπάχου Ισμήνη, Τερεζάκη Ειρήνη, Τζέμος Αχιλλέας, Τσακάρ Σελίν, Τσέκερη Αγγελική, Τσουκιά Ελπίς,
Χαμάτ Ράμι, Χαρακτινού Θεοδοσία, Xατζηφούντα Σοφία, Χατζηγεωργίου Κατερίνα, Χοφχανισυάν Νταβίντ, Ψαρρά Χριστίνα
22
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ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε φυσικές καταστροφές, σε ένοπλες συγκρούσεις, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα παρεμβαίνουμε σε 24-48 ώρες. Μέσω της
σταθερής υποστήριξης έχουμε εξασφαλίσει τους
απαραίτητους πόρους και μπορούμε να βρεθούμε
άμεσα κοντά στους συνανθρώπους μας που κινδυνεύουν. Εσείς, απλά, επιλέγετε τη συχνότητα και το
ποσό με το οποίο θέλετε να μας στηρίζετε σε σταθερή
βάση, είτε μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής, είτε μέσω
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεστε το ταχυδρομείο ή την τράπεζα.

ΧΑΡΊΣΤΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ

Μέσω του msfgifts.gr και των επιλογών Paypal και
Viva Payments κάντε ένα εικονικό δώρο (κουνουπιέρα, εμβόλιο, θεραπευτική τροφή) σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Ο παραλήπτης θα λάβει μία
ηλεκτρονική κάρτα που θα τον ενημερώνει για
το δώρο που έχει γίνει στο όνομά του.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιδιώκουμε τη συνεργασία με εταιρίες, οι οποίες επιθυμούν, μέσα από
τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
να υποστηρίξουν το έργο μας. Eνδεικτικές μορφές
συνεργασίας είναι η δωρεά μέρους των εσόδων
Ακόμα κι ένα μικρό ποσό μπορεί να κάνει τη διαφορά από την προώθηση προϊόντων, η πάγια ή εφάπαξ
στη ζωή των ανθρώπων που περιθάλπουμε. Γίνετε οικονομική υποστήριξη των προγραμμάτων μας,
και εσείς μέρος της αλυσίδας που σώζει ανθρώπινες οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, πελατών και συνεργατών της εταιρίας προζωές. Μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας:
κειμένου να γίνουν υποστηρικτές μας ή η ένθεση/
Με οποιαδήποτε Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα ή
διανομή επικοινωνιακού υλικού των Γιατρών
μέσω Paypal.
Χωρίς Σύνορα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας
Μέσω web banking ή μέσω τράπεζας στους πα- για να διαμορφώσουμε το ιδανικό πλαίσιο συρακάτω λογαριασμούς σημειώνοντας τον κωδι- νεργασίας (Υπεύθυνη Εταιρικών Συνεργασιών,
κό δωρητή:
210.5.200.500, corpfr@athens.msf.org).

ΕΦΑΠΑΞ ΔΩΡΕΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN GR 3601 1008 0000 0008 0480 84795
ALPHA BANK
IBAN GR09 0140 1040 1040 0278 6014 420
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN GR96 0172 0110 0050 1101 3626 464
EUROBANK
IBAN GR50 0260 2150 0004 1010 0065 050
Συμπληρώντας την ταχυπληρωμή που εσωκλείεται
και καταθέτοντας στα ΕΛΤΑ το ποσό που επιθυμείτε.
Eξαργυρώνοντας τους πόντους που έχετε συγκεντρώσει από το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως
Συναλλαγών Bonus της Alpha Bank.
Mπορείτε να πραγματοποιήσετε τη δωρεά σας
καλώντας στο 210.326.0000 ή on-line στο
www.alphabonus.gr/philanthropyredemption

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
(ΓΑΜΟΣ - ΒΑΠΤΙΣΗ)

Μοιραστείτε τη χαρά μιας από τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής σας, όπως είναι ένας
γάμος ή μια βάπτιση, ενισχύοντας το έργο μας.
Μπορείτε να το κάνετε δωρίζοντας ένα ποσό της επιλογής σας αντί προσκλητηρίων ή μπομπονιέρων ή
ζητώντας από τους καλεσμένους αντί δώρου γάμου
ή βάπτισης να κάνουν μια δωρεά στους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα. Εναλλακτικά μπορείτε και εσείς αντί
δώρου γάμου ή βάπτισης να δωρίσετε το αντίστοιχο
ποσό στην οργάνωσή μας.
Για πληροφορίες: 210.5.200.500 (εσωτ. 110).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ακολουθήστε το παράδειγμα δεκάδων ανθρώπων
που τα τελευταία χρόνια έχουν συμπεριλάβει τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στη διαθήκη τους και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε ιατρική
βοήθεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη.
Για πληροφορίες: 210.5.200.500 (εσωτ. 105).

Για να γίνετε Σταθερός Υποστηρικτής
ή για να κάνετε μία δωρεά επισκεφθείτε το msf.gr ή επικοινωνήστε με το
Τμήμα Δωρητών στο 210.5.200.500.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι κάνουν
μία δωρεά εις μνήμην κάποιου αγαπημένου τους προσώπου.
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Με €30 παρέχουμε
σωτήρια θεραπεία για την
ελονοσία σε 33 παιδιά.

Υποστήριξέ μας!

210.5.200.500

msf.gr

© MSF/Laurence Hoenig

Σεπτέμβριος 2018
Στην παιδιατρική κλινική, στην περιοχή
Μαγκάρια του Νίγηρα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
περιθάλπουμε παιδιά που υποφέρουν από ελονοσία και υποσιτισμό.

