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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.
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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
Τα παιδιά της Μόριας
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από ομάδα γιατρών και
δημοσιογράφων και σήμερα λειτουργούν 21 τμήματα σε ισάριθμες
χώρες. Περισσότεροι από 41.000 γιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί ψυχικής
υγείας, τεχνικοί και οικονομικοί διαχειριστές προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερες από 70 χώρες.
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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.

© Anna Pantelia/MSF
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Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί
σε 30.000 αντίτυπα.

Ερωτηματολόγιο
ενημέρωσης στοιχείων
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ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

© Oscar Sanchez Rey

Α

γαπητές μας φίλες και αγαπητοί μας φίλοι,
Έχετε ένα ακόμα περιοδικό στα χέρια σας με εικόνες, στοιχεία και
πληροφορίες από την καθημερινότητα των ανθρώπων των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα.

Η καθημερινότητα αυτή μπορεί να εκτυλίσσεται στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη αλλά και πολύ κοντά μας. Το 2018 έφτασαν στη χώρα μας
περίπου 20.000 παιδιά. Αυτό σημαίνει πως ο ένας στους τρεις πρόσφυγες,
από τα ποσοστά που καταγράφηκαν την προηγούμενη χρονιά, είναι ανήλικος.
Έχοντας ως γνώμονα αυτή τη συνθήκη, στη Μόρια της Λέσβου ως βασικό
κομμάτι της δράσης μας υλοποιούμε ένα πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας που απευθύνεται στα παιδιά. Παιδιά που κουβαλάνε το τραύμα
από τη χώρα καταγωγής τους, τραυματίζονται εκ νέου κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού τους και καταλήγουν στη Μόρια, σε συνθήκες που κάθε άλλο παρά
φυσιολογικές είναι.

Βασίλης Στραβαρίδης
Γενικός Διευθυντής
Γιατροί Χωρίς Σύνορα,
Ελληνικό Τμήμα

Τα προγράμματά μας στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες όπου παρεμβαίνουμε δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς τους ανθρώπους μας.
Ποιοι λοιπόν εργάζονται στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα; Είναι οι άνθρωποι
της διπλανής πόρτας; Είναι άνθρωποι που ήταν ταγμένοι από μικρή ηλικία
στον σκοπό ή υπάρχουν άραγε και περιπτώσεις που άλλαξαν δραστικά τη ζωή
τους και επανακαθόρισαν τους στόχους τους μετά από χρόνια εμπειρίας στην
αγορά εργασίας; Γνωρίστε τις ιστορίες του Βαγγέλη και του Στέφανου που θα
σας ταξιδέψουν από το Μπανγκλαντές και το Καμερούν μέχρι την κορυφή
του Κιλιμάντζαρο.
Θα θέλαμε με αυτή την ευκαιρία να πούμε και το δικό μας αντίο στον πολύ σημαντικό υποστηρικτή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, αλλά κυρίως καλό μας φίλο
Γιάννη Μπεχράκη. Παγκόσμια αναγνωρισμένος φωτογράφος, αλλά κυρίως
σπουδαίος άνθρωπος που μέσα από τη δουλειά του μετέφερε την ελπίδα ακόμα
και μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το έργο που μας αφήνει θα κρατήσει
ζωντανές τις εικόνες που με τόσο ενέργεια και πάθος μας μετέφερε.
Διαβάζοντας αυτές τις σελίδες ελπίζουμε να έρθετε λίγο πιο κοντά τόσο σε
όλους εμάς αλλά κυρίως στις δράσεις της οργάνωσης που υλοποιούμε με την
υποστήριξή σας.
Ευχαριστούμε ειλικρινά για την πίστη σας στο έργο μας.

Υ.Γ. Στην τελευταία σελίδα του περιοδικού θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να μας το
στείλετε, ώστε να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική η επικοινωνία μας.
Σας ευχαριστούμε.
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ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Σοφία Αποστολιά
Υπεύθυνη Ψηφιακής Επικοινωνίας της
Εκστρατείας για την Πρόσβαση
σε Βασικά Φάρμακα

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΒΑΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 20 ΕΤΩΝ

Φ

έτος τον Οκτώβριο, συμπληρώνονται 20
χρόνια από τη Βράβευση των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα με το Νόμπελ Ειρήνης το
1999. Την ίδια χρονιά, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα εγκαινίασαν την Εκστρατεία για την Πρόσβαση σε Βασικά Φάρμακα.
Πώς συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα;
Για χρόνια, το έργο των ιατρικών ομάδων των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα δυσχέραινε η έλλειψη αποτελεσματικών, κατάλληλων και προσιτών θεραπειών για την αντιμετώπιση
των αναγκών υγείας των ανθρώπων που φροντίζουμε. Τη
δεκαετία του ‘90, υπήρχε τεράστια απογοήτευση για το ότι
πέθαιναν άνθρωποι από θεραπεύσιμες λοιμώδεις νόσους,
όπως ελονοσία, φυματίωση και HIV/AIDS, επειδή δεν είχαν
πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες, ή δεν υπήρχαν
καν αποτελεσματικές θεραπείες.
Το 1998, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέθεσαν σε μια επιτροπή να προσδιορίσει τα βασικά ζητήματα της πρόσβασης σε
φάρμακα και να προτείνει ένα σχέδιο δράσης. Συστάθηκε
μια πολυεπιστημονική ομάδα επιστημόνων, φαρμακοποιών, γιατρών, συμβούλων σε θέματα πολιτικής, δικηγόρων
και επικοινωνιολόγων, με στόχο να επιταχύνει την έρευνα
και ανάπτυξη για τροπικές και παραμελημένες ασθένειες,
να διασφαλίσει την πρόσβαση των μειονεκτούντων πληθυ4

σμών σε νέα φάρμακα και εμβόλια και να αντικρούσει τις
εμπορικές πολιτικές που περιόριζαν την πρόσβαση σε φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Εκστρατεία για την
Πρόσβαση σε Βασικά Φάρμακα εγκαινιάστηκε το 1999, και
όταν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κέρδισαν το Νόμπελ Ειρήνης,
η οργάνωση χρησιμοποίησε τα χρήματα που συνόδευαν το
βραβείο για τις ενέργειές της όσον αφορά την αντιμετώπιση
της κρίσης στην έρευνα για παραμελημένες ασθένειες.
Τα τελευταία 20 χρόνια, δωρητές από όλο τον κόσμο, ορισμένοι και από την Ελλάδα, υποστηρίζουν το έργο της εξάλειψης των εμποδίων που δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους
να λαμβάνουν τη θεραπεία που χρειάζονται για να ζήσουν
και να είναι υγιείς. Το έργο της Εκστρατείας για την Πρόσβαση σε Βασικά Φάρμακα είναι φυσική προέκταση της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα να καταγγέλλουν ανοιχτά τις αδικίες που διαπιστώνουν κατά το έργο τους.
Αρχικά η Εκστρατεία ήταν επικεντρωμένη στην αύξηση
της πρόσβασης σε θεραπεία για τον HIV. Οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα συνεργάστηκαν με ακτιβιστές που αγωνίζονται για
τα δικαιώματα των ασθενών και άλλους προκειμένου να
ασκήσουν πίεση στις φαρμακευτικές εταιρείες, τις κυβερνήσεις και άλλους ισχυρούς παράγοντες, και η συνεργασία
αυτή είχε αποτέλεσμα. Η ανάδυση του κινήματος για την
πρόσβαση σε φάρμακα ήταν μια κομβική στιγμή για την
παγκόσμια υγεία.

XΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 101

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ, ΣΟΒΑΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
HIV
1999: Τα φάρμακα ενός ατόμου για τον HIV κοστίζουν πάνω
από 10.000 δολάρια τον χρόνο εξαιτίας των μονοπωλίων που
προστατεύονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
2016: Τα φάρμακα ενός ατόμου για τον HIV κοστίζουν λιγότερο από 100 δολάρια τον χρόνο λόγω του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών γενόσημων φαρμάκων.
Σήμερα: Η παιδιατρική λοίμωξη HIV παραμένει μια παραμελημένη ασθένεια. Μόνο τα μισά από τα παιδιά που ζουν με τον
HIV λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή. Από αυτά, τα μισά λαμβάνουν κατώτερης ποιότητας αγωγή, εξαιτίας των καθυστερήσεων στην κυκλοφορία συνθέσεων κατάλληλων για παιδιά.

ΗΠΑΤΊΤΙΔΑ C
Εικονογράφηση: Vivian Peng

Δεκαετία 2000: Η διαθέσιμη θεραπεία έχει μεγάλη διάρκεια,
είναι ακριβή και έχει ποσοστό επιτυχίας μόλις 50%, με επίπονες ενέσεις και σοβαρές παρενέργειες.
2013: Τα νέα αντιιικά απευθείας δράσης έχουν ποσοστό ίασης
έως 95% σε μόλις 12 εβδομάδες, και με πολύ λιγότερες παρενέργειες. Ωστόσο οι τιμές είναι πολύ υψηλές, με αποτέλεσμα
η θεραπεία να χορηγείται με περιορισμούς ή να μην είναι διαθέσιμη στην πλειοψηφία των ανθρώπων που τη χρειάζονται.

Ακολούθησαν κι άλλες επιτυχίες, όπως η αύξηση της πρόσβασης σε πιο αποτελεσματικές θεραπείες για την ελονοσία, η μείωση της τιμής του εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου και των φαρμάκων για την ηπατίτιδα C, καθώς και
η δημιουργία της Πρωτοβουλίας Φαρμάκων για Παραμελημένες Ασθένειες (DNDi), η οποία έχει παρουσιάσει οκτώ
νέες θεραπείες, μεταξύ αυτών μια νέα θεραπεία για την
αφρικανική ασθένεια του ύπνου.
Η πρόοδος σε ορισμένα μέτωπα μετριάζεται από σοβαρά
εμπόδια: μετά από είκοσι χρόνια, το έργο μας απέχει πολύ
από το να έχει ολοκληρωθεί. Πολλά νέα φάρμακα, διαγνωστικά τεστ και εμβόλια δεν είναι προσβάσιμα, και εξακολουθούμε να μην διαθέτουμε τα εργαλεία για τον αποτελεσματικό έλεγχο των αυξανόμενων ανθεκτικών λοιμώξεων και
των επιδημιών όπως ο Έμπολα.
Σήμερα, το πρόβλημα της πρόσβασης σε φάρμακα και καινοτομία δεν αφορά πλέον μόνο τους «φτωχούς» στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά είναι πραγματικά παγκόσμιο. Η
Εκστρατεία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για την Πρόσβαση
σε Βασικά Φάρμακα συνεχίζει να ασκεί πίεση για τη διεξαγωγή της ιατρικής έρευνας και ανάπτυξης με προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων που φροντίζουμε, έτσι ώστε
να προσφέρει οφέλη για το κοινό καλό όλων.

Σήμερα: Οι υψηλές τιμές εξακολουθούν να είναι εμπόδιο,
επιβαρύνοντας σημαντικά τα εθνικά συστήματα υγείας σε
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αλλά και σε πλούσιες χώρες.

ΈΜΠΟΛΑ
Δεκαετία ‘80: Δεν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο για τον Έμπολα. Η μόνη επιλογή είναι η απομόνωση των ασθενών για να
εμποδιστεί η μετάδοση και να μετριαστεί ο πόνος τους μέχρι
να πεθάνουν.
2014: Μια πρωτοφανής επιδημία Έμπολα στη Δυτική Αφρική
σκοτώνει πάνω από 11.300 ανθρώπους. Εκατοντάδες εργαζόμενοι υγείας πεθαίνουν, ενώ εξακολουθούν να μην υπάρχουν
ιατρικά εργαλεία για θεραπεία.
Σήμερα: Στο πλαίσιο της παρέμβασής μας για την επιδημία
Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα συμμετέχουμε σε κλινικές δοκιμές τεσσάρων πολλά
υποσχόμενων νέων θεραπειών για τον Έμπολα, ενώ δοκιμάζουμε ένα νέο πειραματικό εμβόλιο για την προστασία των
εργαζομένων υγείας πρώτης γραμμής και των επαφών των
ασθενών. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη μέχρι να γίνουν
προσιτά τα νέα εργαλεία και να προσαρμοστούν για χρήση
στην τρέχουσα επιδημία, καθώς και να γίνουν άμεσα διαθέσιμα
στους ανθρώπους που ζουν στις χώρες όπου ενδημεί ο Έμπολα.
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Επιμέλεια: Μήτση Περσάνη
Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

Γιάννης
Μπεχράκης
Αποχαιρετισμός σε έναν
σπουδαίο άνθρωπο
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Μ

έσα σε ένα κλικ του μπορούσε ένα
χωρέσει όλες τις ιστορίες του κόσμου.
Να αιχμαλωτίσει σκέψεις, βλέμματα
και συναισθήματα. Να δώσει σε μια
φωτογραφία ζωή. Ο Γιάννης Μπεχράκης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους φωτορεπόρτερ του
κόσμου. Οι φωτογραφίες του βοήθησαν ώστε η
προσφυγική κρίση να μπει στον χάρτη του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και για αυτό τον λόγο,
το 2016 το βραβείο Πούλιτζερ ήρθε να προστεθεί
στις δεκάδες διεθνείς διακρίσεις του.

Ένιωθα να ρουφάω τις ιστορίες και τα συναισθήματα των ανθρώπων που γνώρισα και να νιώθω
τα βιώματά τους. Πόσες φόρες μου είπαν, ”πες την
ιστορία μας”! Και αυτό για μένα ήταν τελικά το
πιο σημαντικό: ότι γίναμε οι φωνές των ανθρώπων αυτών.
Είδα την ελπίδα μέσα σε αυτή την κρίση. Είδα την
άνευ όρων αγάπη των γονιών για τα παιδιά τους.
Είδα την αλληλεγγύη. Μέσα στη μιζέρια και στο
δράμα, τα μηνύματα ελπίδας έχουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Ένα φιλί, μια αγκαλιά, μια αυτοθυσία είναι το μήνυμα του κόσμου ότι υπάρχει η
ελπίδα και υπάρχει το αύριο.»

© Lefteris Pitarakis

© Reuters/Yannis Behrakis

Η απώλεια του Γιάννη Μπεχράκη είναι ιδιαίτερα
οδυνηρή και για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
Στις πράξεις του, στα λόγια του και στο πρόσωπό
του βλέπαμε, εκτός από έναν υποστηρικτή, έναν
αγαπημένο φίλο και γι’ αυτό θα μας λείψει.

«Η δουλειά μου είναι να μην μπορεί κανένας να
πει ”δεν ήξερα”. Ο καθένας από εκεί και πέρα
αποφασίζει τι κάνει με αυτή την πληροφορία.
Θα βγει στους δρόμους, θα βάλει το χέρι στην
τσέπη για να βοηθήσει, θα το πει στα παιδιά του,
θα αδιαφορήσει; Πάντα αισθάνομαι όμως ότι η
δουλειά μου είναι ηθική υποχρέωση. Δεν διεκδικώ δάφνες, αυτή είναι η αποστολή μου.

»Στην Ειδομένη τον χειμώνα του 2015, είδα αυτόν τον πατέρα που κουβαλούσε μέσα στη βροχή, για πολλά
χιλιόμετρα, την κόρη του. Φορούσε μια αυτοσχέδια κάπα από σκουπιδοσακούλες για να προστατεύεται από τη
βροχή. Και κάποια στιγμή, πηγαίνοντας προς αυτό που πίστευε ότι ήταν η ελευθερία και η λύτρωση, έσφιξε
την κόρη του δυνατά στην αγκαλιά του και τη φίλησε. Όταν τον είδα να περπατά στη μέση του δρόμου έτσι
με μια δύναμη και μια αγάπη, μου φάνηκε τεράστιος, σαν σούπερ ήρωας. Κι επειδή έχω κι εγώ μια κόρη στην
ηλικία της δικής του, η σκηνή αυτή με συγκλόνισε.»
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Βαγγέλης Κασσωτάκης
Υπεύθυνος Διοικητικών Θεμάτων Αποστολών

ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ,
ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Ή

ταν τέλη του 2012. Μάζεψα τα πράγματά μου
από το γραφείο μου στο Λονδίνο και έκλεισα
πίσω μου την πόρτα που έγραφε «Διευθυντής
Marketing». Ένας κύκλος 11 ετών στον διάσημο οίκο Cartier κι ένας ακόμη μεγαλύτερος στις επιχειρήσεις, είχε ρίξει αυλαία. Τότε δεν μπορούσα να φανταστώ
ότι επτά χρόνια αργότερα θα επέστρεφα από την τρίτη μου
αποστολή με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στο Καμερούν.
Αν και η γνωριμία με απομακρυσμένους λαούς και ο ανθρωπισμός ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου από έφηβος
ακόμη, στην πορεία της ζωής μου θεώρησα ότι αυτό ήταν
ένα πολύ μακρινό όνειρο. Εγώ ήδη έπαιρνα τον δρόμο
μου. Σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο
του Πειραιά και έκανα MBA στην Ολλανδία. Μεγάλωνα
με το γνωστό αφήγημα της ελληνικής κοινωνίας ότι μέσα
από μία καλή θέση στις επιχειρήσεις θα αποκτήσεις μια
επιτυχημένη και ευτυχισμένη ζωή. Το να ασχοληθώ με
τον επιχειρηματικό τομέα ήταν φυσικό επακόλουθο.
8

Και έτσι πέρασα 15 χρόνια στις επιχειρήσεις. Δούλεψα
σκληρά, αλλά ήμουν και πολύ τυχερός. Γνώρισα αξιόλογους συναδέλφους, πήγα σε μια καταξιωμένη εταιρία,
είχα μια καριέρα με συνεχώς ανοδική πορεία χωρίς πολύ
μεγάλες απογοητεύσεις με καλό μισθό και αρκετά προνόμια. Και τότε αναρωτήθηκα αν μέσα σε όλο αυτό, εγώ είχα
βρει την δική μου προσωπική ευτυχία. Και η απάντηση
δεν ήταν αυτή που φανταζόμουν. Ένιωθα ότι κάτι λείπει.
Κάτι σημαντικό.
Όλοι μας νομίζω σε κάποια φάση της ζωής μας ψάχνουμε
να βρούμε ένα νόημα σε αυτό που κάνουμε. Εγώ ένιωθα
την ανάγκη να ανακαλύψω περισσότερα για τον κόσμο,
να ταξιδέψω, να γνωρίσω ανθρώπους που ζουν κάτω από
εντελώς διαφορετικές συνθήκες, να γνωρίσω τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Ήξερα ότι εκεί έξω υπάρχουν
αδικίες και θα ήθελα να κάνω κάτι για αυτό. Αν απλά συνέχιζα την πορεία μου στον επιχειρηματικό δρόμο, κάποια
από αυτά μου τα όνειρά μου θα έμεναν ανικανοποίητα.

© MSF
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Έτσι αποφάσισα να φύγω και να ταξιδέψω μόνος για πέντε
μήνες στη Λατινική Αμερική. Αυτό το ταξίδι ήταν κατά κάποιο τρόπο η δική μου επανάσταση. Με βοήθησε να βάλω
προτεραιότητες, να καταλάβω τι είναι σημαντικό για μένα,
ποιο ήταν το νόημα που θα ήθελα να έχει η ζωή μου.
Σε αυτό το ταξίδι ένιωσα ότι πέταξα πια το κοστούμι μου,
το χαρτοφύλακά μου και μαζί με αυτά πολλές συμβάσεις
με τις οποίες ζούσα μέχρι τότε. Βρέθηκα πιο κοντά στο
εσωτερικό μου Εγώ, σε αυτό που ήμουν πάντα, σε αυτό
που από εδώ και πέρα με καλούσε να το ακολουθήσω.
Είχαν ήδη μπει μέσα μου τα πρώτα ψήγματα της ιδέας
που είχα ως έφηβος και αλλάζοντας πλεύση αποφάσισα
να ασχοληθώ με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Επέστρεψα στην Ελλάδα, δούλεψα ως σύμβουλος σε κάποιες εταιρίες και παράλληλα έκανα κάποιες μικρές αποστολές στον Αμαζόνιο και στην Αφρική. Και έτσι ο ένας
κρίκος ενώθηκε με τον άλλο, έφτασα στους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα και ξεκίνησα τις αποστολές ως διοικητικός.

Ήθελα να βρω ακριβώς αυτό, να γίνω μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για να βοηθήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη πολύ μακριά από εμάς. Η φιλοσοφία και
οι αρχές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και όλα αυτά που έχω
ζήσει μετά από δύο χρόνια αποστολών στην Ιορδανία, το
Μπανγκλαντές και το Καμερούν με καλύπτουν απόλυτα.
Οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει, οι εμπειρίες που έχω
πάρει μέχρι στιγμής, η ικανοποίηση μετά από κάθε αποστολή είναι κάτι το μοναδικό. Αν και τα δύο αυτά τελευταία
χρόνια δεν ήταν εύκολα γιατί ήμουν μακριά από αγαπημένους ανθρώπους, νιώθω πιο γεμάτος από οτιδήποτε άλλο
έχω κάνει στη ζωή μου. Ό,τι και να συμβεί σε κάθε αποστολή, όσο δύσκολη και να είναι, το γεγονός ότι πας κάπου
και βοηθάς να σωθούν ανθρώπινες ζωές δεν συγκρίνεται
με τίποτα άλλο. Συνειδητοποιείς ότι αυτό το χρονικό διάστημα που έλειψες, έλειψες για να κάνεις κάτι σπουδαίο.

9
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Κάποιοι μου λένε ότι αυτός ο δρόμος είναι σκληρός.
Για μένα συχνά η σκληρότητα που συναντάς στον επιχειρηματικό κόσμο είναι μεγαλύτερη. Εδώ οι άνθρωποι είναι
συνήθως πιο συνειδητοποιημένοι, πιο ειλικρινείς, με πιο
ξεκάθαρα κίνητρα. Στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα κάποιες
καθημερινές εικόνες και καταστάσεις που βιώνεις στις αποστολές είναι σίγουρα σκληρές, αλλά το να κλείνεις τα μάτια
σε αυτά που συμβαίνουν γύρω σου, ή το να ξυπνάς κάθε
μέρα και να πηγαίνεις κάπου χωρίς συχνά να έχεις καταλάβει το νόημα πίσω από αυτό, είναι ακόμη πιο σκληρό.

Ζω από την πρώτη γραμμή
καταστάσεις δύσκολες που
βγάζουν στους ανθρώπους τον
καλύτερο και τον χειρότερο εαυτό
τους. Δεν είμαι πια απλός παρατηρητής. Προσπαθώ όχι μόνο να
ανακαλύψω το νόημα της δικής
μου ζωής, αλλά να βοηθήσω κι
άλλους ανθρώπους να βρουν
το δικό τους. Και σίγουρα αυτή
η ζωή με φέρνει πιο κοντά στη
δική μου απάντηση.

10
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Για μένα το νόημα της ζωής είναι να μη σταματάς ποτέ να
το ψάχνεις. Στην προηγούμενή μου ζωή είχα κάποια στιγμή σταματήσει να το αναζητώ. Σήμερα δεν μπορώ να πω
ότι το έχω βρει, αλλά σίγουρα το ψάχνω λίγο περισσότερο.
Δεν κλείνω τα μάτια σε ό,τι συμβαίνει γύρω μου. Δε ζω σε
μια γυάλα. Δεν φοράω παρωπίδες.
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ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Δημήτρης Ρουμπής
Υπεύθυνος Τμήματος Επικοινωνίας
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1. ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ

3. ΥΕΜΕΝΗ

Επτά μήνες μετά την εμφάνιση της μεγαλύτερης επιδημίας Έμπολα στην ιστορία της Λαϊκής Δημοκρατίας του
Κονγκό, η παρέμβαση για τον Έμπολα δεν έχει καταφέρει
να θέσει την επιδημία υπό έλεγχο μέσα σε ένα κλίμα αυξανόμενης δυσπιστίας των κατοίκων.

Από τον Αύγουστο του 2018, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα λειτουργούμε ένα αυτοσχέδιο χειρουργικό νοσοκομείο στη
Μόχα για την παροχή επείγουσας χειρουργικής φροντίδας
σε τραυματίες πολέμου. Το νοσοκομείο αυτό παραμένει η
μόνη δομή υγείας στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται
επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, μεταξύ άλλων σε γυναίκες με επιπλοκές στην κύηση.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, στις επαρχίες Βόρειο
Κίβου και Ιτούρι, έχουν καταγραφεί 907 κρούσματα Έμπολα (841 επιβεβαιωμένα και 66 πιθανά) και 569 θάνατοι.
Στις αρχές Μαρτίου, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε τις δραστηριότητές μας σχετικά με
τον Έμπολα στο Κατούα και το Μπουτέμπο, στην επαρχία
Βόρειο Κίβου, έπειτα από επιθέσεις στα δύο θεραπευτικά
κέντρα. Συνεχίζονται όμως κανονικά οι δραστηριότητες
στις πόλεις Κάινα και Λουμπέρου, καθώς και η λειτουργία
δύο διαμετακομιστικών κέντρων ασθενών Έμπολα στην
επαρχία Ιτούρι, στις πόλεις Μπουανασούρα και Μπούνια.

Οι έγκυες γυναίκες δεν έχουν πάντα πρόσβαση σε φροντίδα υγείας έγκαιρα, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες επιβίωσης για τις ίδιες και για τα παιδιά.
Από τον Αύγουστο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019,
οι ομάδες μας στη Μόχα πραγματοποίησαν 122 καισαρικές
και περιέθαλψαν περισσότερους από 2.000 ασθενείς στο
τμήμα επειγόντων περιστατικών.

2. ΝΙΓΗΡΙΑ

4. ΕΛΛΑΔΑ

Παρά την τεράστια αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας
στην πολιτεία Μπόρνο από το 2016, πολλές επείγουσες
ανάγκες παραμένουν ακάλυπτες. Στην πρωτεύουσα,
Μαϊντούγκουρι, έχουν εκτοπιστεί 243.000 άνθρωποι
εξαιτίας των συγκρούσεων.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίσαμε τον Μάρτιο τις εκστρατείες μαζικού εμβολιασμού στους προσφυγικούς καταυλισμούς στη Χίο και τη Σάμο, εμβολιάζοντας περισσότερα από 750 παιδιά κατά 10 ασθενειών.

Οι άνθρωποι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ανθρωπιστική βοήθεια. Οι συνθήκες διαβίωσης παραμένουν
άθλιες, συχνά υπάρχει έλλειψη νερού και η αποχέτευση
είναι ανεπαρκής.
Από το φθινόπωρο του 2018, κλιμακώσαμε τις δραστηριότητές μας στο Μαϊντούγκουρι και σε αρκετές άλλες πόλεις. Οι ομάδες μας περιέθαλψαν περισσότερους από 8.000
ασθενείς χολέρας σε διάστημα δύο μηνών και εμβολίασαν
340.800 ανθρώπους κατά της νόσου. Στις αρχές Ιανουαρίου πραγματοποιήσαμε παρέμβαση στο Μαϊντούγκουρι,
παρέχοντάς ιατρική φροντίδα, είδη πρώτης ανάγκης και
υποστήριξη σε θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τον Μάρτιο επίσης συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την
εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, εξαιτίας της οποίας πάνω από 12.000 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι σε
άθλιες συνθήκες στα hotspot σε πέντε ελληνικά νησιά.
Στον καταυλισμό στο Βαθύ, στη Σάμο, οι συνθήκες έχουν
επιδεινωθεί δραματικά εξαιτίας του μεγάλου συνωστισμού των τελευταίων μηνών, αναγκάζοντας τους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα να στείλουν μια ιατρική ομάδα ξανά στο
νησί. Στα μέσα Μαρτίου ο καταυλισμός φιλοξενούσε περισσότερους από 4.100 ανθρώπους σε έναν χώρο που έχει
φτιαχτεί για μόλις 638.
Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα συνεχίζουν να εργάζονται στη Λέσβο, τη Χίο, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.
11
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«Ε

φιάλτες. Μαμά. Φοβάμαι. Άσυλο». Αυτές είναι οι λέξεις που ακούς
συχνότερα από τα χείλη των παιδιών της Μόριας. Στον προσφυγικό καταυλισμό της Λέσβου ζουν αυτή τη στιγμή περίπου 2.000
παιδιά (το 1/3 του πληθυσμού του καταυλισμού) κάτω από άθλιες
συνθήκες. Αντί να μιλούν μεταξύ τους για παιχνίδια, όπως θα έκανε κάθε άλλο
παιδί της ηλικίας τους, εκείνα συζητούν για την πολυπόθητη «μπλε στάμπα»
που περιμένει όλη η οικογένεια. Είναι η σφραγίδα που επιβεβαιώνει ότι έχουν
πάρει άσυλο και θα φύγουν από την κόλαση της Μόριας.
Η Δανάη Παπαδοπούλου, ψυχολόγος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ανοίγει κάθε
μέρα για αυτά τα παιδιά μία μεγάλη αγκαλιά και τα καλωσορίζει σε μία διαφορετική σκηνή από αυτή που έχουν συνηθίσει να ζουν.
Έξω από τον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Αύγουστο ένα πρόγραμμα
ψυχικής υγείας για παιδιά από 0-18 ετών, για έγκυες και για γυναίκες
που μόλις έχουν γεννήσει. Έχουν στήσει μία σκηνή με ζωγραφιές και
χρώματα όπου υποδέχονται τα παιδιά με εύθραυστη ψυχική υγεία και
κάνουν μαζί τους είτε ατομικές είτε ομαδικές συνεδρίες με κύριο εργαλείο τους τη ζωγραφική.
«Η σκέψη και η φιλοσοφία μας είναι ότι όταν υπάρχει ο συνδυασμός παιδί και
τραύμα χρειάζεται να είμαστε πιο δημιουργικοί. Τα παιδιά αυτά έχουν τραυματιστεί ψυχικά στις χώρες καταγωγής τους, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους
προς την Ευρώπη, αλλά και εδώ στη Μόρια, ζώντας σε απάνθρωπες συνθήκες.
Οι επιπτώσεις της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας έχει επιδεινώσει την ήδη επιβαρυμένη ψυχική υγεία των παιδιών αυτών που έχουν εκτεθεί στο τραύμα σε άγουρες ακόμη ηλικίες. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν αναπτύξει ακόμη καλά τον λόγο,
όπως οι ενήλικοι. Μέσα από την τέχνη της ζωγραφικής, τα παιδιά δεν αμύνονται, αφήνονται, ζωγραφίζουν, εκφράζονται. Εκφράζουν τα συναισθήματά τους,
τα αναγνωρίζουν και μετά προσπαθούν να τα ρυθμίσουν. Όταν βλέπεις τον μεγαλύτερό σου φόβο σε ένα κομμάτι χαρτί, είναι πολύ καλύτερο από το να τον
φαντάζεσαι. Η φαντασία πολλές φορές είναι χειρότερη από την πραγματικότητα» λέει η Δανάη.

ΠΏΣ ΈΝΑ ΠΑΙΔΊ ΖΩΓΡΑΦΊΖΕΙ ΤΟΝ ΠΌΛΕΜΟ

«Το κόκκινο συνδέεται με το αίμα ή με έναν συναγερμό που αναβοσβήνει. Το μαύρο είναι το πένθος και η απώλεια. Βλέπουμε στις ζωγραφιές
τους πρόσωπα που είναι παγωμένα, τους λείπει το συναίσθημα. Ζωγραφίζουν
σπίτια που είναι πάντα κλειδωμένα, θέλουν να τα προστατέψουν και μας λένε
ότι μόνο η οικογένειά τους έχει το κλειδί. Αυτό δείχνει την έλλειψη ασφάλειας
που ένιωθαν στη χώρα τους αλλά και εδώ» εξηγεί η Δανάη.
«Συνήθως τα παιδιά δεν μπορούν να πουν “φοβάμαι τον κλέφτη”. Μεταθέτουν
τον φόβο τους σε κάτι που τους είναι πιο οικείο, λένε για παράδειγμα “φοβάμαι
έναν μαύρο σκύλο”. Αυτό στην ψυχολογία το ονομάζουμε σύμβολο και δείχνει
έναν πόνο, ένα συναίσθημα που δεν έχουν δουλέψει. Κάποια παιδιά για παρά12
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Κόκκινο και μαύρο. Αυτά τα χρώματα έχει ο πόλεμος για τα παιδιά. Αυτά κυριαρχούν στις ζωγραφιές τους.
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δειγμα μας λένε ότι φοβούνται τη θάλασσα, επηρεασμένα
από το ταξίδι που έχουν κάνει για να φτάσουν μέχρι εδώ.
Και τη ζωγραφίζουν μεγάλη και αχανή. Πολλές φορές
συνεχίζουν να τη ζωγραφίζουν και έξω από το πλαίσιο
του χαρτιού. Εμείς για να μειώσουμε αυτόν τους τον φόβο
ζωγραφίζουμε μαζί τους ένα μικρό ρυάκι, μετατρέπουμε
δηλαδή τη θάλασσα σε κάτι που πια δεν είναι επικίνδυνο»
συνεχίζει.
Μιλώντας για το τώρα και το πώς αντιλαμβάνεται ένα
παιδί τις συνθήκες τις οποίες ζει, η Δανάη τονίζει ότι τα
παιδιά αυτά καταλαβαίνουν τα πάντα. Έχουν αναγκαστεί
να μεγαλώσουν γρήγορα και εμφανίζουν τα άγχη που
έχουν οι γονείς τους. «Ζωγραφίζουν πολύ συμπυκνωμένες
τέντες, βρώμικους ουρανούς, βρώμικα νερά. Η ψυχή τους
τα βγάζει όλα στην επιφάνεια».
Τα παιδιά της Μόριας ανάλογα με την ηλικία που βρίσκονται αντιμετωπίζουν αρκετά κοινά συμπτώματα. Κουβαλάνε το τραύμα από τη χώρα καταγωγής τους, τραυματίζονται εκ νέου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
τους και καταλήγουν στη Μόρια, σε συνθήκες που
κάθε άλλο παρά φυσιολογικές είναι. Τα μικρότερα
παρουσιάζουν φοβίες, κρίσεις πανικού, εφιάλτες, νυχτερινή ενούρηση, ενώ όσο μεγαλώνουν εμφανίζουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, θλίψη, ενοχή και κοινωνική απόσυρση. Πολλά από αυτά παρουσιάζουν επιλεκτική
αφωνία, δηλαδή χάνουν τη φωνή τους όταν επιστρέφουν
στις σκηνές στη Μόρια.
«Στους εφήβους βλέπουμε συμπτώματα που θυμίζουν κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές και κάποιες φορές ακόμη
14

και ψύχωση. Ο φόβος τους είναι μεγάλος και κατακλυσμιαίος. Μας λένε ότι βλέπουν και ακούνε κάποιους που δεν
έχουν πρόσωπα, φοράνε μαύρα και τους πλησιάζουν για
να τους κάνουν κακό».

ΤΟ ΚΟΡΊΤΣΙ ΠΟΥ ΟΎΡΛΙΑΖΕ ΌΤΑΝ ΈΒΡΕΧΕ
Η Δανάη δεν μπορεί να ξεχάσει την περίπτωση μίας
10χρονης από το Αφγανιστάν, ένα πολύ δύσκολο περιστατικό, που βρέθηκε πολύ κοντά στην ψύχωση. «Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι ένα μικρό παιδί μπορεί να
παρουσιάσει τόσο βαριά συμπτώματα» λέει.
«Η 10χρονη ερχόταν στις συνεδρίες πάντα με τη μητέρα
της, δεν την αποχωρίστηκε ποτέ. Εκείνη στεκόταν βράχος
δίπλα στο παιδί της από την αρχή έως το τέλος. Το κορίτσι αυτό, κάθε φορά που έβρεχε ή φυσούσε πολύ, έπεφτε κάτω, έκλεινε τα αυτιά του και ούρλιαζε. Αυτό γινόταν
κάθε φορά που κάτι της αποσπούσε την προσοχή. Μετά
από λίγο συνερχόταν και μας έλεγε “τι έγινε, που είμαι;”.
Είχε επεισόδια αποσύνδεσης. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη η εμπειρία και η σύνδεση με αυτό το παιδί. Καταφέραμε μέσα από τη ζωγραφική να αναπαραστήσουμε τον
μεγαλύτερο φόβο της. Ένιωθε ότι δεν έβρισκε ασφάλεια
πουθενά. Της είπα ότι ναι, είναι αλήθεια ότι βρίσκεσαι σε
ένα πολύ σκοτεινό μέρος αυτή τη στιγμή, νιώθεις ότι δεν
μπαίνει φως από πουθενά, αλλά θα ήθελα σιγά σιγά να
ανοίξεις ένα μικρό παραθυράκι. Την επόμενη φορά μάς
ζωγράφισε τη ζωγραφιά που πάντα έκανε: την ίδια σε μία
σκηνή με μαύρο και κόκκινο χρώμα και έβαλε σε ένα πολύ
μικρό παραθυράκι μία κουρτίνα. Τότε είπα ότι είμαστε σε
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Η Δανάη Παπαδοπούλου
(αριστερά) σε μία συνεδρία
ψυχικής υγείας με έναν
μικρό ασθενή

καλό δρόμο. Σιγά σιγά άνοιξε την κουρτίνα και μου είπε
ότι ανοίγω εγώ την κουρτίνα, έχω τον έλεγχο του πότε θα
μπει ή όχι φως. Όλο αυτό ήταν σοκαριστικό».
Το παιδί αυτό όταν βρέθηκε με τις τρεις αδελφές του και
τη μητέρα τους στα σύνορα Τουρκίας με Ιράν, οι διακινητές άρπαξαν τη μικρότερη αδελφή της και με την απειλή μαχαιριού τούς ζήτησαν όλα τους τα υπάρχοντα. Από
εκείνη τη στιγμή και μετά η 10χρονη έρχεται καθημερινά
αντιμέτωπη με αυτή την εικόνα. «Ένα πολύ μεγάλο μέρος
της βρίσκεται ακόμη εκεί. Θυμάται με κάθε λεπτομέρεια τι
έγινε. Την ώρα που κοιμάται παραμιλάει και περιγράφει
όλη τη σκηνή. Στη μνήμη των παιδιών αυτών χαράσσεται
οτιδήποτε δεν είναι φυσιολογικό».

ΖΩΓΡΑΦΊΖΟΝΤΑΣ ΞΑΝΆ ΤΟ ΧΑΜΌΓΕΛΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

«Η πρώτη επαφή με ένα παιδί είναι πολύ σημαντική. Η
πρώτη στιγμή που θα χαμηλώσω στο ύψος του, θα το κοιτάξω στα μάτια και μπορεί κι αυτό να με κοιτάξει, θα του
πω το όνομά μου και θα το καλέσω μέσα. Πολλά από αυτά
τα παιδιά δεν μιλούν, αλλά μπορούν να καταλάβουν πότε
ένα πλαίσιο είναι ασφαλές και φαίνεται ότι η σκηνή μας
είναι ένα ασφαλές μέρος στη Μόρια. Υπάρχουν στιγμές
που τα παιδιά αυτά χαμογελούν, παίζουν. Εξωτερικά θυμίζουν οποιοδήποτε άλλο παιδί της ηλικίας τους, αλλά εσω-
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Η σκηνή που έχουν στήσει οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα φαντάζει για τα παιδιά αυτά ένα
ασφαλές μέρος στη Μόρια. Τα παιδιά επιστρέφουν πολλές
φορές εκεί για να αναζητήσουν τους ψυχολόγους, να τους
μιλήσουν, να εκφραστούν μέσω της τέχνης.

Η μικρή από το Αφγανιστάν
ζωγραφίζει τον μεγαλύτερο
φόβο της, την ανασφάλεια
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ΕΠΕΙΓΟΝ

τερικά πολύ γρήγορα επανέρχονται
στη θλίψη, την αβεβαιότητα και το
άγχος του τι θα γίνει αύριο».

Στη Μόρια, όμως ακούς και ωραίες
ιστορίες, ιστορίες που δίνουν ελπίδα, ιστορίες αλληλεγγύης που έρχονται από τα ίδια τα παιδιά.
«Έχω τελειώσει μία συνεδρία με ένα
παιδάκι 7 χρονών από το Αφγανιστάν
και περιμένουμε να έρθει ο μπαμπάς
του να το πάρει. Το παιδάκι μασουλούσε ένα μπισκότο που τους δίνουμε πάντα στο τέλος των συναντήσεών μας. Ξαφνικά, ένα μικρότερο παιδί,
μωρό σχεδόν, τρέχει προς το μέρος
του 7χρονου και ήθελε να φάει το
μπισκότο. Το μεγαλύτερο παιδί μόλις
το είδε και χωρίς δεύτερη σκέψη
έκοψε στη μέση το μπισκότο και του
το έδωσε. Για εμένα αυτό ήταν πολύ
θεραπευτικό εκείνη τη στιγμή, γιατί
το παιδί αυτό δεν ήταν χορτασμένο,
το κομμάτι αυτό θα του έλειπε».
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Για τη Δανάη αυτό που είναι πολύ σημαντικό για την επούλωση των τραυμάτων είναι η αποδοχή των παιδιών
αυτών από την τοπική κοινωνία.
«Τα παιδιά νιώθουν από τον τρόπο
που τους μιλάς αν είναι ευπρόσδεκτα
ή όχι. Το θέμα της ρουτίνας και της
καθημερινότητας είναι σημαντικό
για να επουλώσει τα τραύματα που
φέρουν μαζί τους. Ένα παιδί πρέπει
να πηγαίνει σχολείο και το μεσημέρι να το περιμένει ένα ζεστό
πιάτο φαγητό. Εδώ μιλάμε για
παιδιά που έρχονταν σε εμάς πεινασμένα και με βρεγμένα ρούχα
μέσα στο χειμώνα».

Από τον Μάρτιο του 2016 όταν ξεκίνησε η εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε έξω από τον καταυλισμό της Μόριας. Από τα τέλη του 2017 εστιάζουμε στην παιδιατρική
φροντίδα και τη φροντίδα ψυχικής υγείας για ανήλικους, καθώς και στη
φροντίδα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, κυρίως για γυναίκες.
Ακόμη, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα λειτουργούμε μια κλινική ψυχικής υγείας
στη Μυτιλήνη από τον Οκτώβριο του 2016.
Για τα προγράμματά μας που υποστηρίζουν πρόσφυγες στη Λέσβο
και οπουδήποτε στον κόσμο δεν δεχόμαστε χρηματοδότηση από το
ελληνικό κράτος και την ΕΕ. Στηριζόμαστε αποκλειστικά σε ιδιωτικούς πόρους. Στηριζόμαστε στην υποστήριξή σας.
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ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Μαρία Σκουλά
Υπεύθυνη Στελέχωσης Αποστολών

«Εργαζόμουν στην Ελλάδα στο Προσφυγικό ως υπεύθυνος πεδίου, ήμουν ήδη ενεργός στον χώρο. Ο λόγος που εντάχθηκα
στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ήταν η δυνατότητα να μπορώ να
προσφέρω λύσεις στις ανάγκες του κόσμου τη δεδομένη στιγμή,
με έναν τρόπο άμεσο, αποτελεσματικό και κυρίως ανεξάρτητο.
Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα είχα την ευκαιρία να βρεθώ
σε διάφορα μέρη, να αντιμετωπίσω διαφορετικές προκλήσεις
και να ανταπεξέλθω σε αυτές. Και αυτό ήταν που άλλαξε στη
ζωή μου, είχα και έχω πλέον τη δυνατότητα και την ευκαιρία να
είμαι ”δημιουργικός” και ανά πάσα στιγμή να μπορώ να βρεθώ
οπουδήποτε.
Όταν ο κόσμος ακούει ότι εργάζομαι στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, δυο αντιδράσεις είναι κυρίαρχες: θαυμασμός και ανησυχία. Το πρώτο λόγω αντικειμένου και το δεύτερο λόγω άγνοιας
του αντικειμένου.
Ασφαλώς, το πιο σημαντικό είναι το πώς μας αποδέχεται η κοινότητα όπου εργαζόμαστε, αυτή είναι η καλύτερη αντίδραση.
Όταν φεύγω για αποστολή, παίρνω μαζί μου την κάμερά μου
και πολλές ταινίες. Και όταν επιστρέφω φέρνω μαζί μου αναμνήσεις, εμπειρίες και τοπικά ενδύματα.
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω την πιο συγκλονιστική στιγμή σε αποστολή, διότι είναι μια συνεχής δραστηριότητα για μένα, και εν
τέλει μια συγκλονιστική εμπειρία, όπου ανεξαρτήτως της ανάγκης, η αντίδραση του κόσμου στην παρουσία μας είναι ανεκτίμητη. Και αυτό είναι που με έχει σημαδέψει.»

© MSF

Λίζα Παπαδημητρίου,
Υπεύθυνη Ανθρωπιστικών Θεμάτων

© MSF

Κωνσταντίνος Ψυκάκος,
Συντονιστής Προγράμματος στην Υεμένη

«Όταν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα μού προτείναν τον Οκτώβριο
του 2015 να φύγω αποστολή στα Δωδεκάνησα, το έκανα χωρίς
δεύτερη σκέψη. Είχα μόλις ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές
σπουδές μου στη μεσανατολική πολιτική στο Λονδίνο. Έκτοτε ακολουθήσαν και άλλες αποστολές στην Τουρκιά, τη Λέσβο
και την Αίγυπτο.
Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει κανείς στις αποστολές είναι οι απεριόριστες ανάγκες και οι πεπερασμένες δυνατότητές μας. Οι ασθενείς μας συχνά έχουν χάσει τα πάντα
κι εμείς μπορούμε μόνο να τους παρέχουμε φροντίδα ώστε να
είναι υγιείς για να επιβιώσουν άλλη μια μέρα.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια μάνα, που κράταγε σφιχτά στην αγκαλιά της το νεκρό της παιδί, έχοντας επιζήσει από το ναυάγιο
στο Φαρμακονήσι. Είναι απαράδεκτο να χάνονται ανθρώπινες
ζωές επειδή δεν τους δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσουν με
ασφάλεια καταφύγιο.
Το δικαίωμα στη ζωή και την υγεία είναι αναφαίρετο και αυτονόητο για εμάς που ζούμε με ασφάλεια, σε λειτουργικά συστήματα υγείας, κοντά στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Αυτό
που με κάνει να συνεχίζω είναι ότι με τη δράση μας παλεύουμε
ώστε αυτά τα αυτονόητα δικαιώματα να ισχύουν για όλους και
όχι για κάποιους και υπό προϋποθέσεις.
Το πιο σημαντικό σε κάθε αποστολή είναι ο δεσμός που δημιουργείται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και η κοινή πεποίθηση
ότι όλοι μαζί προσπαθούμε για κάτι καλύτερο. Να ξέρεις πως
δεν είσαι μόνος σε αυτό που κάνεις.»

Σε αποστολή βρίσκονται οι: Αγαπίου Ελένη, Αλεξίου Αλίκη, Αναγνωστάκη Τατιάνα, Αντζέλοβα Ιλίνα, Αποστολόπουλος Ιάσωνας, Βαμβακούλας Αλέξανδρος, Γεωργακάκης Χρήστος, Γιαννούσης Δημήτρης, Γιέβτοβιτς Μίοντραγκ, Γιότοβ Μπόγιαν, Γκάτζιτς Μίλαν, Γκαϋρέτλι Μεχμέτ Εκίν, Γρηγοράτου Αρετή,
Διαλυνάκη Βασιλεία, Ελτσίν Ρεσίτ, Ινάλ Ντενίζ, Ιπέκ Έσμα, Καραγιάννης Γιώργος, Καραπανάγος Γιώργος, Καρρέρ Ανδρόνικος, Κατσίνη Νάσια, Κατοπόδη
Κατερίνα, Κεντσοσβίλι Τίνα, Κεσίλκι Έρκιναλπ, Κόγιαρ Γκάμζε, Κορτσέλης Χρήστος, Κόσταν Εϋγιούπ, Κούγιουτσακ Σετσίλ, Κουτέπας Αντρέας, Κρούγιτς
Μίργιανα, Κυρούσης Στάθης, Λέφας Σωκράτης, Λιβανός Κώστας, Λιοδάκη Λυδία, Μακρόγιαννης Τάσος, Μαμουκελασβίλι Ερέκλε, Μιλοβάνοβιτς Γιέλενα,
Μίτση Μαριάννα, Μιχελακάκη Νίκη, Μπάντα Λορίν, Μπουράκ Οζγκούρ, Μωραΐτη Κέλι, Νοβάκοβιτς Ολιβέρα, Νυϊρέιντα Μπράιτ, Οζτούρκ Μπίλγκε, Ορφανουδάκης Βαγγέλης, Παμπάκα Δέσποινα, Παντελιά Άννα, Παπαδοπούλου Χριστίνα, Παπαναστασίου Ειρήνη, Παπαχρυσοστόμου Νικόλας, Πάπιστα Φανή,
Ρετσέπ Αμέρ, Ρήγας Αντώνης, Σαρρή Βίκη, Σαχράουι Αίσα, Σουίσι Σταύρος, Σπασόγιεβιτς Γιάνα, Σπάχου Ισμήνη, Τερεζάκη Ειρήνη, Τζέμος Αχιλλέας, Τσέκερη Αγγελική, Τσουκιά Ελπίς, Φάντολγλου Ναρίν, Χαμάτ Ράμι, Χαρακτινού Θεοδωσία, Χατζηγεωργίου Κατερίνα, Χοφχανισυάν Νταβίντ.
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ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Στέφανος Τσάλλας

© MSF

Ο γιατρός που ανέβηκε στο ψηλότερο
βουνό της Αφρικής για καλό σκοπό.
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Επιμέλεια: Κική Μαργαρίτη
Υπεύθυνη Τύπου

Η

Πρωτοχρονιά του 2019 βρήκε τον Στέφανο Τσάλλα στο ψηλότερο σημείο της Αφρικής, εκεί όπου
όλη η ήπειρος απλώνεται μπροστά σου και η κάθε
χώρα μοιάζει με κουκίδα. Ο 32χρονος γιατρός
αποφάσισε και μάλιστα για καλό σκοπό να αλλάξει χρονιά στο Κιλιμάντζαρο, το ψηλότερο βουνό της Αφρικής (με
ύψος 5.895 μέτρα), που βρίσκεται στην Τανζανία. Με την
ενέργεια αυτή συγκέντρωσε το ποσό των 9.140 ευρώ για
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
Χωρίς το άγχος της ανάβασης και έχοντας πια κατακτήσει
τον στόχο του, παραδέχεται ότι ήταν η πιο ιδιαίτερη Πρωτοχρονιά της ζωής του. Αυτό που δεν μπορεί να ξεχάσει
είναι τον ήχο από τις βουβουζέλες που φέρνουν μαζί τους
οι ντόπιοι Τανζανοί ορειβάτες για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου στο βουνό, καθώς και τα πυροτεχνήματα που έβλεπε να σκάνε σαν μικροσκοπικά φωτάκια 5.000
μέτρα κάτω από αυτόν την ώρα που άλλαζε ο χρόνος.
«Για μένα αυτή η ανάβαση είχε καθαρά συμβολικό χαρακτήρα. Θέλησα να στείλω ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Και αποφάσισα να ανέβω το ψηλότερο βουνό της
Αφρικής την Πρωτοχρονιά, τότε που οι περισσότεροι βρίσκονται σε εορταστικό κλίμα με τους δικούς τους ανθρώπους. Υπάρχει όμως και τόσος κόσμος που την ίδια στιγμή
βρίσκεται σε προσφυγικούς καταυλισμούς ή σε εμπόλεμες
ζώνες, τόσοι άνθρωποι που έχουν χωριστεί βίαια από την
οικογένειά τους».
Την άνοιξη του 2017, με την προσφυγική κρίση να εντείνεται στο Αιγαίο, ο Στέφανος παίρνει την απόφαση να
αφήσει τη δουλειά του ως πλαστικός χειρουργός που είχε
στο Λονδίνο και να μεταβεί μαζί με τους Γιατρούς Χωρίς
Σύνορα στα camps της Λέσβου, στα οποία καθημερινά
φτάνουν εκατοντάδες πρόσφυγες.
Άλλωστε για τον ίδιο η Ιατρική δεν είναι μόνο η μπλούζα. Είναι κάτι βαθύτερο και πιο ουσιαστικό. Είναι μία καθημερινή εσωτερική κουβέντα με τον εαυτό του. «Νομίζω
ότι πρέπει να ξυπνάς και να λες κάθε μέρα: “Είμαι εδώ που
θέλω; Αντιλαμβάνομαι την σημασία αυτού που κάνω; Είμαι
ειλικρινής στην προσπάθειά μου;”. Εάν αισθάνεσαι πως
είναι τιμή και προνόμιό σου να φροντίζεις τους άλλους,
είσαι εντάξει. Ο ορισμός του “καλού γιατρού” για μένα είναι
να μην είσαι ρομπότ, να μην το βλέπεις σαν απλή “δουλειά”,
να μην αντιμετωπίζεις τον ασθενή σαν αλγόριθμο. Πρέπει
να αφιερώνεις χρόνο στον ασθενή σου, να τον κοιτάς στα
μάτια, να τον ακούς περισσότερο, να μιλάς λιγότερο και να
φεύγεις από κοντά του έχοντας τσαλακώσει την καλοσιδερωμένη ποδιά σου».
Στη Λέσβο ήρθε σε επαφή με την ωμή και ακατέργαστη
βία που είχαν ζήσει οι πρόσφυγες στις χώρες τους, μια βία
καθημερινή που αφήνει τους ανθρώπους μουδιασμένους.

«Είδα 12χρονα παιδιά να είναι απαθή και αδιάφορα για το
τι άλλο θα μπορούσε να τους συμβεί. Άκουσα πράγματα που
δεν μπορούσα να επεξεργαστώ. Πολλοί θα τρελαίνονταν».
Η επιστροφή του από τη Λέσβο στην Αγγλία και στις χειρουργικές αίθουσες ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την επιθυμία του να βοηθήσει. Η αλλαγή μέσα του είχε ήδη γίνει.
Ήταν τότε που ωρίμαζε η ιδέα να κάνει κάτι για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, κάτι που θα θυμίσει στον κόσμο την
ξεχασμένη ανθρωπιά και αλληλεγγύη.
Και κάπως έτσι ήρθε το Κιλιμάντζαρο. Έμαθε ότι η αγγλική
ομάδα, Action Challenge, διοργανώνει ανάβαση στο ψηλότερο βουνό της Αφρικής και σκέφτηκε να το τολμήσει.
«Γενικά ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Περπατάω, κάνω πολεμικές τέχνες, κανό και ταξιδεύω πολύ. Οπότε είπα ότι θα
το κάνω και θα το συνδυάσω με κάτι καλό».
Και το έκανε. Ξεκίνησε την ανάβαση, η οποία κράτησε
πέντε μέρες με τη θερμοκρασία να φτάνει στην κορυφή τις
βραδινές ώρες τους -20 βαθμούς. Όλα τα βράδια κοιμόταν
σε σκηνές και τρεφόταν με τα βασικά: κονσέρβες,
ξηρά τροφή, παστέλια και powerbars. Είχε όμως να παλέψει και με τη νόσο του υψομέτρου, καθώς ήταν η πρώτη
φορά στη ζωή του που ανέβαινε σε τέτοια ύψη. Έπρεπε
να προσέξει τα χαμηλά ποσοστά συγκέντρωσης οξυγόνου
στο βουνό, που μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδια σοβαρά
προβλήματα στην αναπνοή.
«Κάποιες μέρες προσπαθούσαμε να περπατάμε αρκετά
ψηλά, ώστε να δώσουμε στο σώμα το ερέθισμα της χαμηλής
συγκέντρωσης οξυγόνου και μετά να κατεβούμε και να κινηθούμε πιο χαμηλά. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να ανεβαίνεις αργά για να δίνεις χρόνο στον οργανισμό να προσαρμόζεται στις συνθήκες του βουνού. Γι’ αυτό μας πήρε
τελικά και πέντε μέρες» εξηγεί ο Στέφανος.
Κι ενώ ο ίδιος ανέβαινε το Κιλιμάντζαρο, 307 δωρητές
αποφάσισαν να ενισχύσουν την προσπάθειά του, δίνοντας
χρήματα στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
«Εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Βρέθηκαν τόσοι άνθρωποι που αποφάσισαν να μην πάρουν κάτι για τους εαυτούς
τους, τις γιορτές, αλλά να τα δώσουν στους Γιατρούς Χωρίς
Σύνορα. Δεν ξέρω πώς να τους ευχαριστήσω, γιατί σήμερα
δεν περισσεύουν από κανέναν».
Μετά την ανάβαση στο Κιλιμάντζαρο, ο Στέφανος θα
ήθελε πολύ να συνεργαστεί ξανά με την οργάνωση και να
πάει πάλι πίσω στην Τανζανία, αυτή τη φορά ως γιατρός.
Μεγάλο του όνειρο βέβαια είναι να εργαστεί ως πλαστικός
χειρουργός στο νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
στο Αμμάν, ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα στην ειδικότητά του, την πλαστική χειρουργική.
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ΝΕΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

© MSF

Face to Face
με τις ομάδες μας

© MSF

Οι Δρομείς Χωρίς Σύνορα
στον 8ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας

Την Κυριακή 17 Μαρτίου, οι Δρομείς
Χωρίς Σύνορα συμμετείχαν στον
8ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.
Διατηρώντας σταθερή την πολυάριθμη παρουσία μας στις διοργανώσεις
του ΣΕΓΑΣ, 120 δρομείς όλων των
ηλικιών, έτρεξαν μαζί μας, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο
της οργάνωσης.
Οι δρομείς μας αγωνίστηκαν για την

αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια
των συνανθρώπων μας, μια μέρα
πριν την τριετή επέτειο της καταστροφικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για το
κλείσιμο των Ευρωπαϊκών συνόρων
στους πρόσφυγες.
Ευχαριστούμε πολύ κάθε έναν δρομέα
ξεχωριστά για τη συμμετοχή του αλλά
και τον ΣΕΓΑΣ για τη φιλοξενία και
την άψογη συνεργασία.

Αναμείνατε στο ακουστικό σας
Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της επικοινωνίας μας μαζί σας, θα
θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι θα ξεκινήσουμε μια τηλεφωνική καμπάνια με σκοπό να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις μας και παράλληλα να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία σας, ώστε να επικοινωνούμε μαζί
σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Από τον Απρίλιο, λοιπόν και για το επόμενο διάστημα, μόλις δεχθείτε τηλεφώνημα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα αφιερώστε μας λίγα λεπτά
από τον χρόνο σας.
Σας ευχαριστούμε!
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Εδώ και μερικούς μήνες η ομάδα
Face to Face των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα βρίσκεται καθημερινά σε κεντρικά σημεία της Αθήνας ενημερώνοντας τον κόσμο για τις δράσεις του
οργανισμού. Τα μέλη της ομάδας μας
κάνουν έναν ανοιχτό διάλογο με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το
έργο μας, τους ενημερώνουν για την
ταυτότητα και τις αξίες των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα, τους μεταφέρουν τα
νέα από τις αποστολές μας, τις καμπάνιες και τις εκδηλώσεις μας καθώς
και πώς μπορεί κάποιος να υποστηρίξει οικονομικά τον οργανισμό.
Την επόμενη φορά λοιπόν που θα
συναντήσετε ένας μέλος της ομάδας
μας ή ακούσετε τη φράση «Είμαστε
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, θέλετε να
σας ενημερώσουμε;» αφιερώστε μας
λίγα λεπτά και ελάτε να κάνουμε
έναν διάλογο.
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ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

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

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.

Στον Όμιλο ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την
πολύτιμη υποστήριξη των προγραμμάτων μας στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.

Στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ για την πολύ σημαντική
στήριξη της δράσης μας στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
Στην εταιρία ΚΑΥΚΑΣ για τη δωρεάν προσφορά εξοπλισμού, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου μας
στην Αθήνα.
Στο Alba Graduate Business School - The American
College of Greece για τη φιλοξενία εκδήλωσης των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
Στην εταιρία ERCO Promotion που εκτύπωσε δωρεάν τα
μπλουζάκια για την Crowdfunding καμπάνια «Το Δικό μου
Κιλιμάντζαρο» και τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.

Στην εταιρία PERITECHNO –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ για
τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την καταστροφή εγγράφων βάσει του κανονισμού GDPR.
Στον Κωνσταντίνο Αγγελή για τη δωρεάν επισκευή των
κλιματιστικών μηχανημάτων του γραφείου μας στην Αθήνα.
Στους Γιώργο Δάσκαλο, Πάνο Γεωργίου και Ιωάννα
Σαμαρά που μας υποστήριξαν, τρέχοντας στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας με την ομάδα «Δρομείς Χωρίς Σύνορα».
Στο ξενοδοχείο Castello City Hotel στην Πάτρα και ξενοδοχείο Παντελιδάκη στα Τρίκαλα για τη φιλοξενία τους.

Στο Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Π. Κογκαλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε για τη μακροχρόνια στήριξή του και την
υποστήριξη των ασθενών μας.

Στην κυρία Πόπη Παπαδημητρίου και την κυρία Βαμβακία Αναστασιάδου για τις δωρεές που πραγματοποίησαν στη μνήμη του Χρήστου Αναστασόπουλου.

Στην εταιρία DAIKIN HELLAS για την παροχή έκπτωσης στην αντικατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων του γραφείου μας στη Αθήνα.

Στις οικογένειες των: Αλεξάκη Άννας Ανεμώνης,
Ζαχαριάδου- Οικονομίδου Ελισάβετ, Κουρούπη Αφροδίτης, Κυριακίδη Γεωργίου, Κωτούλα Κλορίντα, Περιμένη
Μόνικα, Πολιτόπουλου Δημητρίου, Χριστόπουλου Σπύρου,
οι οποίες τη δύσκολη ώρα της απώλειας των δικών τους
ανθρώπων ζήτησαν, αντί στεφάνων, οι δωρεές να διατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Στον σχεδιαστή Δημήτρη Γεωργιάδη που δημιούργησε ένα μοναδικό εικαστικό για τους σκοπούς της
Crowdfunding καμπάνιας «Το Δικό μου Κιλιμάντζαρο».
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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 κωδικό νεργασίας (Υπεύθυνη Εταιρικών Συνεργασιών,
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.
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Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι κάνουν
μία δωρεά εις μνήμην κάποιου αγαπημένου τους προσώπου.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αγαπητέ Υποστηρικτή,

© Kristof Vadino

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη συμβολή σας στο έργο των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα! Στα πλαίσια βελτίωσης της επικοινωνίας μας, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο αν αφιερώνατε λίγο χρόνο για να ενημερώσετε τα στοιχεία σας, ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας σωστά και
αποτελεσματικά.

Κωδικός Δωρητή
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Email
Κινητό Τηλέφωνο
Σταθερό Τηλέφωνο
Επάγγελμα
Ημερομηνία Γέννησης
Μπορείτε να μας ενημερώσετε με τους εξής τρόπους:

•
•
•

Φωτογραφήστε το έντυπο και στείλτε το με email στο loyalty@msf.gr
Καλέστε μας στο 210 5200500 για να κάνουμε άμεσα την οποιαδήποτε αλλαγή
Ταχυδρομήστε το ερωτηματολόγιο με τον προπληρωμένο απαντητικό φάκελο

Ευχαριστούμε!
* Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και μόνο για λόγους επικοινωνίας/
ενημέρωσης. Σας ενημερώνουμε, ότι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις
επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων στον ιστότοπο: https://msf.gr/personal-data
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρεμβαίνουμε άμεσα όπου υπάρχει ανάγκη μέσα στις πρώτες 48 ώρες!
Για να σώσουμε όσες περισσότερες ζωές μπορούμε, βασιζόμαστε στη δική σου σταθερή υποστήριξη.
Για παράδειγμα, με 20€ το μήνα σε ένα χρόνο εμβολιάζουμε
90 παιδιά κατά της ιλαράς.

Γίνε τώρα Σταθερός Υποστηρικτής
στο msf.gr/donate
210.5.200.500

msf.gr

