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Της έκδοσης

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
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. ∆ρα 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.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από οµάδα γιατρών και
δηµοσιογράφων και σήµερα λειτουργούν 21 τµήµατα σε ισάριθµες
χώρες. Περισσότεροι από 43.000 γιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί ψυχικής
υγείας, τεχνικοί και οικονοµικοί διαχειριστές προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε προγράµµατα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερες από 70 χώρες.
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.

Το σωµατείο «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» που εδρεύει
στην οδό Ξενίας 15, τ.κ. 115 27, Αθήνα, σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις του Ν. 2427/1997 (και µε την αρ. 408/30-11-1998
Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ) γνωστοποιεί στους συνδροµητές, δωρητές,
εθελοντές, εργαζόµενους και προµηθευτές του ότι τηρεί χωρίς τη
σύµπραξη τρίτων Αρχείο ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα µε
βάση τις κείµενες διατάξεις.

Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί
σε 30.000 αντίτυπα.
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ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ένα από τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την οργάνωσή µας
είναι η δυνατότητα να παρεµβαίνουµε µέσα σε 72 ώρες σε οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη για οποιαδήποτε φυσική καταστροφή.
Πρόσφατο παράδειγµα οι καταστροφικές πληµµύρες στη Μοζαµβίκη εξαιτίας των οποίων έχουµε παρέµβει µε τις οµάδες επείγουσας επέµβασης από
τις αρχές Μαρτίου. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι καταστράφηκαν πάνω από
270.000 σπίτια ενώ οι οµάδες µας περιέθαλψαν πάνω από 4.000 ασθενείς µε
χολέρα αυτό το διάστηµα.

© MSF

Α

γαπητοί µας υποστηρικτές,

Βασίλης Στραβαρίδης
Γενικός ∆ιευθυντής
Γιατροί Χωρίς Σύνορα,
Ελληνικό Τµήµα

Οι επείγουσες παρεµβάσεις δεν απαιτούνται δυστυχώς µόνο λόγω των καιρικών φαινοµένων, αλλά και λόγω εµφύλιων συρράξεων που έχουν σαν αποτέλεσµα τον αποκλεισµό ανθρώπων ή και τη βίαιη µετακίνηση από τα σπίτια
τους. Μπορείτε να πάρετε µια ιδέα από τις καταστάσεις που βιώνουν οι άνθρωποι σε µία επείγουσα κρίση διαβάζοντας στις επόµενες σελίδες τις µαρτυρίες
του Κρις και του Νικόλα.
Μην ξεχνώντας τις δράσεις µας στην Ελλάδα, είµαστε περήφανοι διότι για
πρώτη φορά καταφέραµε να εξασφαλίσουµε την ενεργοποίηση του «Ανθρωπιστικού Μηχανισµού» σε µια αναπτυγµένη χώρα. Έτσι το κόστος της δόσης για
το εµβόλιο του πνευµονιόκοκκου (PCV) έπεσε στα περίπου 3 ευρώ για όλα τα
παιδιά των εγκλωβισµένων ανθρώπων που ζουν στα ελληνικά νησιά, αντί για
τα 50 ευρώ που κοστίζει κανονικά στη χώρα µας. Συνεχίζουµε τη δράση και τη
διαρκή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουµε την ίδια χαµηλή
τιµή και για µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της χώρας µας, δίνοντας έµφαση στις ευάλωτες οµάδες.
Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να διαβάσετε τη σηµασία που έχει η σταθερή
υποστήριξη σας για εµάς ώστε να µπορούµε να προσφέρουµε απρόσκοπτα τις
υπηρεσίες µας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είναι πολύ σηµαντικό για
τη δουλειά µας να διατηρούµε αυτή την κοντινή σχέση και να σας έχουµε σταθερά κοντά µας σε όλες τις δράσεις που έχουµε σε πάνω από 70 χώρες του κόσµου όπου προσφέρουµε τις υπηρεσίας µας.
Καθηµερινά συναντούµε στο πεδίο ανθρώπους που µας εκφράζουν την απέραντη ευγνωµοσύνη τους για το έργο που πραγµατοποιούµε χάρη στη δική σας
σταθερή υποστήριξη.
Σας ευχόµαστε ένα πολύ ξεκούραστο καλοκαίρι µε πολλές όµορφες στιγµές
κοντά σε αγαπηµένους σας ανθρώπους.
Υ.Γ. θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι στο πλαίσιο µιας πιο ορθολογικής χρήσης των πόρων µας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, θα λαµβάνετε λιγότερα τεύχη από το Περιοδικό µας, ενώ µε
άλλες ενέργειες επικοινωνίας θα συνεχίζουµε να σας ενηµερώνουµε
για τις δράσεις µας.
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ΕΙΚΟΝΕΣ
Χεβρώνα: Ζωές υπό κατοχή
Πώς η ισραηλινή κατοχή επηρεάζει την ψυχική υγεία των ανθρώπων στην Παλαιστίνη;
Η καθηµερινή ζωή ασθενών ψυχικής υγείας που παρακολουθούν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα,
αποτυπώνεται σε ένα φωτογραφικό οδοιπορικό στη Χεβρώνα.

© Moises Saman

Ο Ραέντ, 43 ετών,
είναι πατέρας έξι
παιδιών και ζει
στη συνοικία Μπέιτ
Ουµάρ. ∆έχτηκε
πυρά στον γοφό
από Ισραηλινούς
στρατιώτες στις
συγκρούσεις που
ξέσπασαν µετά την
κηδεία ενός
αγοριού που
σκοτώθηκε από
τις ισραηλινές
δυνάµεις. Τώρα ο
Ραέντ δεν µπορεί
να συντηρήσει την
οικογένειά του και
έχει κατάθλιψη.
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«Μία από τις
συνέπειες της
κατοχής είναι ότι
οι άνθρωποι δεν
µπορούν να ζήσουν
φυσιολογικά.
Μερικές φορές
δεν έχουν ελπίδα.
Σκέφτονται ότι θα
βρουν δουλειά, ότι
θα σπουδάσουν,
όµως τι νόηµα
έχει;» λέει η
Μερβάτ Σουµπόχ,
Παλαιστίνια
ψυχολόγος των
Γιατρών Χωρίς
Σύνορα.
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Κική Μαργαρίτη
Υπεύθυνη Τύπου
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Συχνά οι γονείς,
οι οποίοι έχουν
υποστεί οι ίδιοι
ψυχικά τραύµατα,
δυσκολεύονται
να αναγνωρίσουν
τα συµπτώµατα
των παιδιών τους
που οφείλονται σε
βαθύτερα
προβλήµατα
ψυχικής υγείας.
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Ο 13χρονος
Γιουσέφ ζει στον
καταυλισµό
προσφύγων
Αλ-Αρούµπ, στην
κατεχόµενη ∆υτική
Όχθη. Η παιδική
του ηλικία έχει
σηµαδευτεί από τη
βία. Όταν οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα
ξεκίνησαν να τον
περιθάλπουν ήταν
θυµωµένος, οι
βαθµοί του είχαν
πέσει και είχε
συχνούς εφιάλτες.
Μετά από σύντοµο διάστηµα, ο
Γιουσέφ µπόρεσε
να ξεπεράσει σε
κάποιο βαθµό το
ψυχικό του τραύµα.
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Νικόλας Παπαχρυσοστόµου
Επικεφαλής σε Επείγουσες Παρεµβάσεις

ΑΥΤΗ Η ΖΩΗ
”
ΘΑ ΧΑΘΕΙ
«Τ
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“ΑΝ ΔΕΝ ΔΩΣΕΙΣ ΤΟ ΧΕΡΙ
ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,

ης έδωσα το χέρι για να πιαστεί, ήταν και
εκείνη µια νεαρή κοπέλα, έγκυος όµως.
Αφέθηκε κι έκανε το βήµα από το δικό της
µοιραίο φουσκωτό προς τη δική µου διασωστική λέµβο. ∆εν ξέρω να πω ακόµη και τώρα, σχεδόν τρία
χρόνια µετά, ποιος φοβόταν περισσότερο, εκείνη ή εγώ.
Όταν µε αποχαιρέτησε, καθώς την αποβιβάσαµε σε ξηρά µαζί
µε άλλους 400 ανθρώπους, ένιωσα σαν να τη γνώριζα µια
ζωή ολόκληρη, ίσως εξαιτίας αυτών των δεκαπέντε λεπτών
της διάσωσης που περάσαµε µαζί, µεταξύ ζωής και θανάτου.

Αν δεν δώσεις το χέρι σε έναν από αυτούς τους ανθρώπους της θάλασσας, το δίχως άλλο αυτή η ζωή θα χαθεί.
Αυτή είναι και η έννοια της επείγουσας παρέµβασης,
όπως έµαθα µετά. Είναι η αντίδραση σε µια κρίση
που προκαλείται είτε από τη φύση είτε από τον ίδιο
τον άνθρωπο και η οποία πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση της απώλειας ζωής.

Ήταν η πρώτη µου επείγουσα παρέµβαση.
Κεντρική Μεσόγειος Θάλασσα - 2016:
Μεταναστευτική κρίση.

∆εν ήµουν καθόλου σίγουρος για την κατεύθυνση που
ήθελα να πάρω εκείνη τη στιγµή στη ζωή µου, µετά από
επτά χρόνια αέναης περιπλάνησης ανά τον κόσµο και έχοντας παραµερίσει µια πιο συµβατική καριέρα στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στην Αθήνα. Μελετώντας κάπως πιο
προσεκτικά, αντιλήφθηκα ότι η οργάνωση αυτή αντιµετωπίζει οξείες κρίσεις µε βαριές συνέπειες τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε υλικές ζηµιές. Έτσι θεώρησα ότι οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα αποτελούσαν φυσιολογικά το
επόµενο στάδιο για µένα.

Ήταν η πρώτη φορά που αντιλαµβανόµουν πραγµατικά
τη σηµασία του όρου “επείγουσα παρέµβαση”. Αν δεν είσαι
στο σηµείο που πρέπει και τη στιγµή που πρέπει, οι άνθρωποι που παραπαίουν, ακόµη και τώρα, επιχειρώντας
να διασχίσουν τη θάλασσα σε αναζήτηση µιας καινούργιας
ζωής, θα βρεθούν στο ενδιάµεσο κενό, στα βάθη του οποίου θα αφήσουν την τελευταία τους πνοή. Παππούδες,
µανάδες, παιδιά…
6

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εµφανίστηκαν
αναπάντεχα στον δρόµο µου.

Αρχικά οι στόχοι των Γιατρών Χωρίς Σύνορα µού φάντα-
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ζαν µάλλον ουτοπικοί σε έναν κόσµο µε πληθώρα κρίσεων.
Αντλώντας από τις πρώτες µου εµπειρίες στις επείγουσες
παρεµβάσεις, κατανοώ πλέον ότι σε τέτοια περιβάλλοντα οι
οµάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα καλούνται να κινηθούν
στρατηγικά και µε ταχύτητα ώστε να εµποδίσουν την κρίση
από το να αποδεκατίζει ζωές ακαριαία.
Με τον καιρό έχω συνειδητοποιήσει ότι το πιο δύσκολο στοιχείο του ρόλου µου ως επικεφαλής σε
επείγουσες παρεµβάσεις είναι η διασφάλιση της αποδοχής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σ’ ένα ασταθές, ως
προς την ασφάλεια, περιβάλλον, ιδιαίτερα κατά τις
πρώτες εβδοµάδες µετά την άφιξή µας.
Στον πυρήνα µιας κρίσης δηµιουργείται αµέσως µια γενική
καχυποψία που αγγίζει όλους τους εµπλεκόµενους και από
αυτή δεν εξαιρούνται ούτε οι ανθρωπιστικοί οργανισµοί. Ο
ρόλος µου συνεπώς απαιτεί να πείσω όλους τους παίκτες
µιας συγκρουσιακής κρίσης για την ανεξάρτητη και αµερόληπτη διάθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αλλά και την
ουδετερότητά τους, πράγµα καθόλου εύκολο όταν η ένταση
και τα θύµατα ανέρχονται σε επίπεδα συναγερµού.

Καµερούν, Κεντρική Αφρική - 2019:
Αγγλόφωνη κρίση
Ένα ασθενοφόρο µας πρόκειται να παραλάβει έναν πληγωµένο αντάρτη µετά από συνεννόηση δική µου µε τον
διοικητή µιας παραστρατιωτικής οµάδας σε δυσπρόσιτη περιοχή. [Μόνο µέσω ενός ασθενοφόρου των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα θα µπορούσε οποιοδήποτε εµπλεκόµενο
µέρος στην ένοπλη σύγκρουση να έχει ουδέτερη και ως
εκ τούτου ασφαλή πρόσβαση σε νοσοκοµείο.] Ωστόσο πολύ
σύντοµα αντιλαµβάνοµαι ότι έχουµε χάσει την επικοινωνία µε το ιατρικό µας όχηµα… Από εκείνο το σηµείο και
για τις εννέα επόµενες ώρες θα ξεκινήσει µια δαιδαλώδης
σειρά επαφών µε κρατικές δυνάµεις ασφαλείας, αντάρτες, πολιτικά πρόσωπα και κατοίκους της περιοχής για να
ανακαλύψουµε ότι το ασθενοφόρο έχει κατασχεθεί και το
πλήρωµά του ανακρίνεται από ένοπλους άνδρες διότι κατηγορήθηκε ότι δεν είναι ουδέτερο αλλά έχει λάβει θέση
στην επικείµενη κρίση, περιθάλποντας τον αντίπαλο.
Η πολλαπλή διαπραγµάτευση, η διαχείριση της
ασφάλειας για τις οµάδες µας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα
7
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προς όλους ανεξαιρέτως, αποτελούσαν πάντα το επίκεντρο ευθύνης σε κάθε επείγουσα παρέµβαση που
έχω διαχειρισθεί. Ένα πολύπλοκο πάζλ παραγόντων το
οποίο δεν συνταιριάζεται οµαλά πάντα.
Αργά το απόγευµα στην πόλη αποφασίζω να πάω στο νοσοκοµείο όπου τελικά µετέφεραν το ασθενοφόρο φρουρούµενο, προκειµένου να διεκδικήσω την επιστροφή του.
Η νύκτα µε βρίσκει να συγκεντρώνω πληροφορίες από
τους συναδέλφους που συµµετείχαν σε µία ακόµη, γεµάτη ένταση, ριψοκίνδυνη περιπέτεια, ώστε να ολοκληρώσω
την ανάλυσή µου. Την επόµενη µέρα θα διαµορφώσουµε καινούργιους κανόνες προστασίας για την κίνηση των
ασθενοφόρων µε το επιτελείο µου.
Ευτυχώς ο σοβαρά τραυµατισµένος στο στήθος συνάνθρωπος, αν µη τι άλλο πρόλαβε να µπει σε χειρουργείο και παραµένει σταθερός.
Ένα από τα εκατοντάδες επικίνδυνα περιστατικά παρεµπόδισης της παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας από
κάθε συµβαλλόµενη πλευρά, κάθε ένοπλης αντιπαράθεσης απανταχού.
Οι επείγουσες παρεµβάσεις είναι ένας πολύ συγκεκριµένος κόσµος, όπου δεν έχει θέση η κούραση, η αφηρηµένη
κίνηση, η απροσεξία... Αντίθετα αναµένεται µια απρόσκοπτη εγρήγορση και συγκέντρωση, µια ψύχραιµη
και πρακτική αντιµετώπιση πολλαπλών προβληµάτων.
8

Στο Μπανγκλαντές το 2018, κατά την προσφυγική
κρίση των Ροχίνγκια (που βεβαίως συνεχίζεται), ένιωθα
να διακατέχει τις οµάδες µια συνεχής αφύπνιση αδρεναλίνης, δεδοµένης και της συνειδητοποίησης των υπερµεγεθών αναγκών. Επί πέντε µήνες ο ύπνος είχε πάρει
δευτερεύοντα ρόλο στη ζωή µου και τη θέση του κατείχε
η συνεχής σκέψη για κάθε απόφαση που θα µπορούσε να
καλυτερεύσει το αύριο, έστω κάποιων από τον ασύλληπτο
αριθµό των 1,000,000 προσφύγων Ροχίνγκια που ζούσαν
και ζουν στοιβαγµένοι σε ογκώδεις καταυλισµούς.
Εν κατακλείδι, οι επείγουσες παρεµβάσεις των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα είναι η αιχµή του ανθρωπιστικού τους δόρατος που υφίστανται µια συνεχή
αξιολόγηση σχετικά µε τον αντίκτυπο που επιφέρουν
συγκριτικά µε τους πόρους που διατίθενται και τον
κίνδυνο που αναλαµβάνουµε.
Όσο για τη δική µου επιµονή στις επείγουσες παρεµβάσεις, αυτή προέρχεται από ένα προσωπικό raison
d’être ˙ αυτό το ίδιο µε ωθεί σε µια διαρκή αναµέτρηση µε τη φαινοµενικά αδύνατη πρόκληση για τη
διάσωση της ζωής εν κινδύνω σε στιγµές που η καταστροφή υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάµεις αντιµετώπισής της.»
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ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ
Επιµέλεια:
Μήτση Περσάνη, Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

Η

πνευµονία παραµένει η πρώτη αιτία θανάτου
παιδιών κάτω των πέντε ετών παγκοσµίως και
τα παιδιά που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες –
όπως όσα µένουν σε προσφυγικούς καταυλισµούς - διατρέχουν µεγάλο κίνδυνο.

Κάνοντας χρήση του «Ανθρωπιστικού Μηχανισµού», οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα κατάφεραν για πρώτη φορά στην
Ευρώπη να προµηθευτούν το εµβόλιο κατά του πνευµονιόκοκκου σε προσιτή τιµή και να εµβολιάσουν παιδιά προσφύγων στη Χίο, τη Σάµο και τη Λέσβο, προστατεύοντας
την υγεία τους.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ
ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ

Είναι η πρώτη φορά που χρησιµοποιείται σε µια χώρα
υψηλού εισοδήµατος o «Ανθρωπιστικός Μηχανισµός», το
πρόγραµµα δηλαδή που προσφέρει το εµβόλιο στην ειδική µειωµένη τιµή των 9 δολαρίων ανά παιδί (για τις τρεις
δόσεις που απαιτούνται για πλήρη ανοσοποίηση) από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπηρεσίες των
Ηνωµένων Εθνών.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ

Οι φαρµακευτικές εταιρείες Pfizer και GSK είναι αυτή τη
στιγµή οι µόνοι κατασκευαστές του εµβολίου κατά του
πνευµονιόκοκκου, που είναι το ακριβότερο προϊόν στο βασικό πακέτο εµβολιασµού παιδιών σήµερα. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, που αντιτίθενται στη διαπραγµάτευση των
τιµών µε τις φαρµακευτικές εταιρίες, η τιµή καταλόγου για
το εµβόλιο φτάνει τα 540 δολάρια ανά παιδί. Η Γαλλία, µια
άλλη χώρα υψηλού εισοδήµατος, δίνει 189 δολάρια για το
ίδιο εµβόλιο. Οι µικρότερες χώρες µε µικρότερη διαπραγµατευτική δύναµη συχνά βρίσκονται κάπου ανάµεσα: για
παράδειγµα ο Λίβανος δίνει περίπου 243 δολάρια. Η τιµή
στα φαρµακεία στην Ελλάδα είναι 168 δολάρια (150 ευρώ)
ανά παιδί.

Παρόλο που ο «Ανθρωπιστικός Μηχανισµός» έχει φανεί
χρήσιµος στην προστασία των παιδιών σε ανθρωπιστικές
κρίσεις, πολλές χώρες σε όλα τα επίπεδα εισοδήµατος εξακολουθούν να µην έχουν πρόσβαση στο εµβόλιο κατά του
πνευµονιόκοκκου σε προσιτή τιµή. Περίπου το ένα τρίτο
των χωρών δεν έχουν µπορέσει να συµπεριλάβουν το εµβόλιο κατά του πνευµονιόκοκκου στο βασικό πακέτο εµβολιασµού τους εξαιτίας της υπερβολικής τιµής που χρεώνει
η Pfizer και η GSK.

«Η υψηλή τιµή του εµβολίου κατά του πνευµονιόκοκκου
δεν επιτρέπει την προστασία των παιδιών από αυτή τη θανατηφόρα παιδική ασθένεια, που προλαµβάνεται εύκολα
µε ένα εµβόλιο» υποστηρίζει ο Απόστολος Βεΐζης, ∆ιευθυντής Προγραµµάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. «Είναι
σηµαντικό βήµα το ότι µπορούµε να εµβολιάζουµε παιδιά
προσφύγων ακόµη και σε µια χώρα υψηλού εισοδήµατος
σε αυτή την ιδιαίτερα µειωµένη τιµή, ωστόσο πρέπει να
συµπεριληφθούν κι άλλα εµβόλια στον “Ανθρωπιστικό Μηχανισµό” και οι χώρες που φιλοξενούν παιδιά σε κρίση να
µπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις τιµές. Όλα τα παιδιά του κόσµου θα πρέπει να µπορούν να κάνουν αυτό το
εµβόλιο σε προσιτή τιµή.»

ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΗ ΤΙΜΗ

Σηµείωση: Ο «Ανθρωπιστικός Μηχανισµός» δηµιουργήθηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας,
τη UNICEF, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και την οργάνωση Save the Children τον Μάιο του 2017.
Στόχος του είναι να διευκολύνει την έγκαιρη πρόσβαση σε προσιτά εµβόλια για φορείς όπως οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνήσεις ή υπηρεσίες των Ηνωµένων Εθνών που προµηθεύονται εµβόλια για λογαριασµό πληθυσµών που βιώνουν ανθρωπιστικές κρίσεις.
∆ιαβάστε περισσότερα για τον
«Ανθρωπιστικό Μηχανισµό» εδώ:
https://www.who.int/immunization/programmes_
systems/sustainability/The_Humanitarian_
Mechanism_ToRs.pdf?ua=1
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ο

Υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, είναι
ο πιο απαραίτητος συνδετικός κρίκος στην
αλυσίδα δράσης για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε όλο τον κόσµο. Μαζί βοηθάµε ανθρώπους που έχουν επείγουσα ανάγκη - παιδιά, γυναίκες και
άνδρες που έχουν πληγεί από συγκρούσεις, ασθένειες, καταστροφές ή αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να στηρίξει κάποιος τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, αλλά ένας πολύ σηµαντικός τρόπος
δωρεάς είναι η Σταθερή Υποστήριξη.

Μέσω της Σταθερής Υποστήριξης µπορούµε και προγραµµατίζουµε καλύτερα τα έσοδά µας και έτσι ανταποκρινόµαστε άµεσα, εντός 48 ωρών, σε όποια χώρα χρειάζεται να µεταφερθούν οι οµάδες µας. Το πόσο άµεσα θα
φτάσουµε κοντά στους ανθρώπους που κινδυνεύουν όταν
ξεσπά µία επείγουσα κρίση, αποτελεί τη διαφορά µεταξύ
ζωής και θανάτου. Αυτήν ακριβώς την ταχύτητα και
την ευελιξία χρειαζόµαστε και αυτήν µας διασφαλίζει η Σταθερή Υποστήριξή σας.
Εκτός της άµεσης παρέµβασή µας, όµως, η Σταθερή Υπο10
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Μαριάννα Φιλιποππούλου
Υπευθυνη Τµήµατος Υποστηρικτών

στήριξη µάς βοηθά να προγραµµατίζουµε τις µακροχρόνιες αποστολές µας. Για παράδειγµα, µας επιτρέπει να
εντάσσουµε κάθε χρόνο νέους ασθενείς µε HIV/AIDS στα
προγράµµατα αντιρετροϊκής θεραπείας, την οποία λαµβάνει ο ασθενής εφ’ όρου ζωής. Έτσι, µέσω της Σταθερής
Υποστήριξης, µπορούµε να κάνουµε πραγµατικότητα τη
δέσµευσή µας να υποστηρίζουµε σε σταθερή βάση τους
ασθενείς, συµβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.
Επιπλέον, εκτός από τον καλύτερο προγραµµατισµό των πόρων µας σε σχέση µε τις ανάγκες των
προγραµµάτων µας, είτε των τακτικών (όπως π.χ.
τα επισιτιστικά προγράµµατα ή οι εµβολιασµοί) είτε
των έκτακτων (όπως π.χ. µία παρέµβαση για την
αντιµετώπιση µιας φυσικής καταστροφής, ή ενός
πολέµου), οι πάγιες δωρεές µάς βοηθούν να εξοικονοµούµε λειτουργικά κόστη.
Στην Ελλάδα, το 100% των εσόδων µας προέρχεται από
εσάς, τους υποστηρικτές µας, που µας δίνουν την οικονο-
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Η ∆ρ. Josine Blanksma εργαζόταν στους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα και συγκεκριµένα στο νοσοκοµείο
Μπαράκα στην ανατολική ∆ηµοκρατία του Κονγκό για
8 µήνες. Κατά τη διάρκεια της θητείας της η Josine βοήθησε εκατοντάδες ασθενείς που έπασχαν από ελονοσία, µία ασθένεια µε υψηλά ποσοστά θνησιµότητας
ιδιαίτερα σε παιδιά.
«Πηγαίνω από κρεβάτι σε κρεβάτι εξετάζοντας ασθενείς. Στα παιδιά η ελονοσία µπορεί γρήγορα να αποβεί
θανάσιµη οπότε είναι πολύ σηµαντικό να προσέχουµε
τα συµπτώµατά τους. Αναπνέουν κανονικά ή δείχνουν
σηµάδια κόπωσης, έχουν τις αισθήσεις τους ή παθαίνουν κάποια κρίση; Εργαζόµαστε συνέχεια, κάνοντας
ό,τι µπορούµε για να σώσουµε τις ζωές των παιδιών.
«∆ύο µέρες πριν ο γιος µου είχε πυρετό και έκανε
εµετό» µου λέει µια ανήσυχη νεαρή µητέρα. Στα
χέρια της βρίσκεται αναίσθητος ο 3χρονος γιος της.

µική ανεξαρτησία να ενεργούµε γρήγορα για να κρατήσουµε στη ζωή χιλιάδες ανθρώπους.

ΚΑΘΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ!
Με 10 € το µήνα σε ένα χρόνο µπορούµε να θεραπεύσουµε 120 παιδιά από ελονοσία.
Με 20 € το µήνα σε ένα χρόνο εξασφαλίζουµε καθαρό
πόσιµο νερό για 6.000 ανθρώπους.
Με 30 € το µήνα σε ένα χρόνο παρέχουµε 24 χειρουργικά σετ τραυµάτων για περιστατικά έκτακτης ανάγκης.
Μπορείτε να γίνετε Σταθερός Υποστηρικτής µέσω
του site µας www.msf.gr/donate ή να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικά στο 210.5.200.500.

Κάνουµε αµέσως µια αιµατολογική εξέταση. Η υποψία µου επιβεβαιώνεται: το µικρό αγόρι έχει ελονοσία.
Έχουµε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι µας, τώρα πρέπει
να περιµένουµε για να δούµε αν αυτό το αγόρι θα νικήσει την ασθένειά του. Φοβάµαι για τη ζωή του.
Το επόµενο πρωί, όταν ξυπνάω και πάω στο νοσοκοµείο, το αγόρι είναι ξύπνιο. Η µητέρα του το ταΐζει.
∆ύο µέρες αργότερα είναι και πάλι υγιές και µπορεί
να πάρει εξιτήριο.
Κάποια άλλη µέρα, δύο παιδιά φτάνουν στο νοσοκοµείο
µε ελονοσία. Το 5χρονο αγόρι χάνει συνεχώς τις αισθήσεις του και το 3χρονο κορίτσι είναι σε κώµα. Φοβάµαι
για τα χειρότερα. Η καρδιά σπάει από χαρά το επόµενο
πρωί όταν βλέπω το µικρό κορίτσι ξύπνιο. Το αγόρι κάθεται στο κρεβάτι και τρώει και πάλι.
Υπάρχουν πολλά µέρη στη ∆ηµοκρατία του Κονγκό
όπου οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι ο µόνος πάροχος ιατρικής φροντίδας. Στη ∆ηµοκρατία του Κονγκό, η οµάδα
µου και εγώ, προσφέρουµε σωτήριες θεραπείες σε παιδιά καθηµερινά. Μιας και σύντοµα θα γίνω θεία, ιστορίες σαν και αυτές µε αγγίζουν ακόµα περισσότερο.»
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ΕΠΕΙΓΟΝ

Κική Μαργαρίτη
Υπευθυνη Τύπου

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
ΣΤΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΛΑΝΗΤΗ

Σ

τις αρχές Μαρτίου, το σφοδρό πέρασµα του κυκλώνα Ιντάι σάρωσε το
Μαλάουι, τη Μοζαµβίκη και τη Ζιµπάµπουε, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες εκτοπισµένους και τεράστιες καταστροφές.
Λιγότερο από έξι εβδοµάδες µετά, ο κυκλώνας Κένεθ που πέρασε από
την ίδια περιοχή ήρθε να προσθέσει στη λίστα επιπλέον νεκρούς, τραυµατίες,
εκτοπισµένους και νέες καταστροφές.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ως οργάνωση επείγουσας παρέµβασης, βρεθήκαµε
από την πρώτη στιγµή στο σηµείο καταστροφής, παρά τις δυσκολίες πρόσβασης που υπήρχαν σε πολλές περιοχές, προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες και
είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες.

Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, υπεύθυνος παροχής ύδατος και δηµόσιας
υγιεινής, βρέθηκε στη Γουινέα και τη Λιβερία όταν ξέσπασε η επιδηµία
του Έµπολα το 2014. «Στα τέλη Μαρτίου, µια Παρασκευή βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη της γραµµής ήταν η υπεύθυνη ανθρώπινου δυναµικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.“ Έµπολα στη Γουινέα,
χρειαζόµαστε 10 ειδικούς παροχής ύδατος και δηµόσιας υγιεινής”, είπε.
Μια εβδοµάδα αργότερα έφτασα στο Κόνακρι της Γουινέας. Οι πρώτες
ηµέρες ήταν πολύ εντατικές: από τη µια έπρεπε να στήσουµε τις κατάλληλες υποδοµές για ένα ασφαλές κέντρο διαχείρισης Έµπολα και από
12
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Το παράδειγµα της Μοζαµβίκης είναι ένα από τα δεκάδες παραδείγµατα κρίσεων στις οποίες οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εφαρµόζουµε προγράµµατα επείγουσας βοήθειας σε πληγέντες πληθυσµούς. Οι επείγουσες παρεµβάσεις δεν
απαιτούνται µόνο λόγω των φυσικών καταστροφών, αλλά και λόγω εµφύλιων
συρράξεων ή επιδηµιών που έχουν σαν αποτέλεσµα τη βίαιη µετακίνηση από
τα σπίτια τους.
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την άλλη µέσα στο κτίριο που µας είχε δοθεί υπήρχαν ήδη ασθενείς, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
ασφάλεια του προσωπικού. Η παρέµβαση αυτή έδειξε
τις πλήρεις δυνατότητες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
όσον αφορά την αντιµετώπιση επειγουσών καταστάσεων και παραµεληµένων ασθενειών. Ήταν πραγµατικά εντυπωσιακό να βλέπεις µια οµάδα να στήνει
από το µηδέν, µε ασφάλεια, µέσα σε λίγες µέρες, µια
υποδοµή υγείας και να παρέχει ιατρική φροντίδα».

τη µια γρήγορη εκτίµηση της καταστροφής και του µεγέθους των αναγκών. Αµέσως µετά την άφιξη των πρώτων
οµάδων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην πληγήσα περιοχή, πραγµατοποιείται διερευνητική αποστολή µε σκοπό
να καταγράψει και να επισηµάνει τις βασικές ανάγκες των
πληγέντων και να σχεδιάσει τους βασικούς άξονες της παρέµβασης. Μελετώνται τα δηµογραφικά στοιχεία της περιοχής, η θνησιµότητα, η νοσηρότητα, οι κοινές ασθένειες
που εµφανίζονται και η εµβολιαστική κάλυψη.

Οι οµάδες επείγουσας παρέµβασης των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα παρεµβαίνουν µέσα σε 72 ώρες σε
οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη συµβαίνει µία επείγουσα κρίση. Βασικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί
µία κρίση επείγουσα είναι ο αριθµός των θανάτων
που έχουν σηµειωθεί, καθώς και ο αριθµός των
ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή νοσούν.
Η µεγαλύτερη επείγουσα παρέµβαση των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα ήταν στον σεισµό της Αϊτής το 2010.

Η ψυχολόγος, Μάνια Βιδαλάκη, που βρέθηκε το 2013
στις Φιλιππίνες µε την οµάδα επείγουσας παρέµβασής
µετά τον καταστροφικό τυφώνα περιγράφει: «Λίγες ηµέρες µετά τον τυφώνα Χαϊγιάν διασχίζαµε χιλιόµετρα κατεστραµµένων καλλιεργειών, σπασµένων δένδρων, πληµµυρισµένων εκτάσεων. Οι χορταρένιες καλύβες είχαν
διαλυθεί, τα σπίτια που ήταν κτισµένα µε τούβλα είχαν
υποστεί µεγάλες ζηµιές, οι µεταλλικές στέγες είχαν ”ξηλωθεί”. Οι τεράστιες εκτάσεις φοινικόδεντρων – το βασικό
εισόδηµα των κάτοικων - είχαν µετατραπεί σε ένα νεκρό
τοπίο µε ξεριζωµένα δένδρα. Οι δρόµοι ήταν γεµάτοι από
τα κοµµάτια λαµαρίνας από τις στέγες, τα µαγαζιά ορθάνοικτα µε τα ράφια άδεια. Οι στύλοι της ηλεκτροδότησης
πεσµένοι, οι κεραίες τηλεφωνίας κατεστραµµένες.

Για να διασφαλιστεί η άµεση παρέµβαση στις κρίσεις, οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα διαθέτουµε κέντρα προµηθειών ανθρωπιστικού υλικού στην Ευρώπη, την Αφρική και την κεντρική Αµερική. Αυτά τα κέντρα διαθέτουν εξοπλισµό που
περιλαµβάνει φάρµακα, ιατρικό υλικό, οχήµατα, γεννήτριες, εξοπλισµό επικοινωνίας και εξυγίανσης νερού και είδη
διατροφής. Υπάρχουν και οι οµάδες οι οποίες βρίσκονται σε
ετοιµότητα και παρεµβαίνουν µόλις ξεσπάσει η κρίση.
Από τη στιγµή που θα ξεσπάσει µία κρίση, είναι απαραίτη14

»Η αποστολή µας εγκαταστάθηκε στο Μπουράουεν, µια
πόλη 55.000 κατοίκων και ανέλαβε τη στήριξη του νοσοκοµείου και επτά κέντρων υγείας. Η στέγη του νοσοκοµείου
είχε αποκολληθεί, το εσωτερικό είχε πληµµυρίσει, µεγάλο
µέρος του εξοπλισµού, των φαρµάκων και των αναλώσι-

© MSF
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µων είχαν καταστραφεί. Τα κρεβάτια
των νοσηλευόµενων ήταν συγκεντρωµένα στην είσοδο και σε ένα διάδροµο. Μέσα στις τρεις επόµενες ηµέρες εγκαταστήσαµε µια γεννήτρια και
λάµπες φωτισµού, ένα χώρο χειρουργείου, σκηνές για χώρο νοσηλείας,
τουαλέτες, αποκαταστήσαµε το δίκτυο
ύδρευσης και ανεφοδιάσαµε το φαρµακείο και τα αναλώσιµα υλικά».

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

© Karam Almasri

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης
σε µία επείγουσα κρίση, οι τραυµατισµοί αποτελούν την πρώτη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας του πληθυσµού, ενώ σταδιακά αναπτύσσονται
σηµαντικά προβλήµατα λόγω της µετακίνησης του πληθυσµού και του
συνωστισµού σε µικρής έκτασης χώρους. Μέσα στον καταυλισµό «στήνεται» το ιατρείο, όπου η ιατρική οµάδα
ξεκινά την παροχή ιατρικής φροντίδας και την εµβολιαστική κάλυψη του
πληθυσµού ανάλογα µε τις ανάγκες
που υπάρχουν.

15
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ΕΠΕΙΓΟΝ

© Giuseppe La Rosa / MSF

«Στη Συρία µέσα σε διάρκεια ενάµιση µήνα, πραγµατοποιήσαµε περισσότερα από 85 χειρουργεία, εκ των οποίων η πλειοψηφία αφορούσε σε σοβαρές χειρουργικές
επεµβάσεις. Είχαµε µετατρέψει ένα παλιό σχολείο
σε χειρουργείο και χειρουργική κλινική. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δυσχερείς. Το µέτωπο του πολέµου
ήταν στα 10-12 χιλιόµετρα, ενώ έπεφταν βόµβες µέσα
στην πόλη. Έφτασα να δουλεύω 18 ώρες συνεχόµενα
πάνω από τραυµατίες» λέει ο χειρουργός των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα, ∆ηµήτρης Γιαννούσης.
Οι κακές συνθήκες διαβίωσης στους αυτοσχέδιους καταυλισµούς, όπου συστήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης δεν
υπάρχουν, ευνοούν την ανάπτυξη µεγάλου αριθµού ασθενειών. Οι διαρροϊκές νόσοι, όπως η χολέρα, ο τυφοειδής
πυρετός αλλά και οι γαστρεντερίτιδες αποτελούν
τα σοβαρότερα προβλήµατα που οφείλονται στην κακή
υγιεινή, την επιµόλυνση του νερού και των τροφίµων και
αυτά τα προβλήµατα προσπαθούν από τις πρώτες ώρες
να αντιµετωπίσουν οι οµάδες επείγουσας παρέµβασης.
Για παράδειγµα, σε έναν καταυλισµό θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 30 τετραγωνικά µέτρα ανά άτοµο στον
καταυλισµό, ένα σηµείο παροχής νερού για κάθε 250
ανθρώπους, και 1 τουαλέτα για κάθε 20 άτοµα.

© Giuseppe La Rosa / MSF

Η έλλειψη τροφής οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε
οξεία κατάσταση υποσιτισµού. Σε πολλούς καταυλισµούς,
περίπου το 20% των ανθρώπων υποσιτίζονται. Για σοβαρές περιπτώσεις υποσιτισµού ενηλίκων και παιδιών, οργανώνονται θεραπευτικά διατροφικά κέντρα.
«Στις επείγουσες παρεµβάσεις µας αισθανόµαστε
ότι συνοδέψαµε τους ανθρώπους στην πρώτη δύσκολη περίοδο, ότι βοηθήσαµε να καλυφθούν κάποιες
σηµαντικές ανάγκες και προσπαθήσαµε να έχουν µια αξιοπρεπή φροντίδα της σωµατικής και ψυχικής τους υγείας» καταλήγει η Μάνια.

Όταν ξεσπά µια επείγουσα κρίση η αµεσότητα
της ανταπόκρισης είναι καθοριστική.
Η υποστήριξή σας µπορεί να κάνει τη διαφορά.

© Sacha Myers / MSF

Σας ευχαριστούµε.

16

XΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 102

ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Φανή Παπαγιαννοπούλου
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού

«Τον Ιανουάριο του 2019, επέστρεψα από τη δεύτερη αποστολή µου µε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στο Ιράκ. Εκεί
έµεινα στην πόλη Σαντρ, µία αρκετά υποβαθµισµένη και
πυκνοκατοικηµένη περιοχή, στα σύνορα µε τη Βαγδάτη.
Η οµάδα µας εκεί στηρίζει το γενικό νοσοκοµείο Ιµάµ Αλί,
το οποίο δέχεται περίπου 20.000 ασθενείς τον µήνα, µόνο
στα επείγοντα. Ο δικός µου ρόλος ήταν η επίβλεψη και
ο σχεδιασµός πρόσθετου χώρου για την εφαρµογή του
συστήµατος διαλογής ασθενών και η ανακατασκευή του
Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών ώστε να συµφωνεί
µε τις νέες λειτουργίες.
Η πρόκληση που είχα να αντιµετωπίσω, ήταν οι ιδιαίτερα
απαιτητικές συνθήκες για την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου έργου, όπως η διασφάλιση της λειτουργίας του
νοσοκοµείου, καθόλη τη διάρκεια των εργασιών.
Μου έδινε κουράγιο το γεγονός ότι µε κάθε γραµµή που
σχεδίαζα φανταζόµουν τους ασθενείς µε τους συνοδούς
δίπλα τους αλλά και το ιατρικό προσωπικό να χρησιµοποιούν τον χώρο.
Θα θυµάµαι πάντα τη στιγµή που ο πρώτος ασθενής
µπήκε στο νοσοκοµείο.
Σήµερα συνεχίζω την έρευνά µου πάνω στον σχεδιασµό
δοµών υγείας µέχρι την επόµενη αποστολή.»

© MSF

Χρήστος Κουνινιώτης,
Φαρµακοποιός

© MSF

Σοφία Χατζηφούντα,
Υπεύθυνη Κατασκευαστικών Έργων

«Βρίσκοµαι στην πρώτη µου αποστολή µε τους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα, στο Κάµπο, στην Κεντροαφρικανική
∆ηµοκρατία κι εργάζοµαι ως φαρµακοποιός. Μετά από
την εργασία µου σε φαρµακείο στην Αθήνα και µη έχοντας εµπειρία σε ανθρωπιστικές αποστολές, οι διαφορές
που συνάντησα αλλά και οι δυσκολίες ήταν µεγάλες.
Ο ανεφοδιασµός µας εδώ δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Απαιτείται καλός σχεδιασµός και συνεργασία τόσο
µε το ιατρικό προσωπικό όσο και µε την οµάδα που θα
φέρει σε πέρας τη µεταφορά των φαρµάκων. Για να έρθει
το φορτηγό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα από την πρωτεύουσα, πρέπει να κάνει τρεις µέρες δύσκολο και επικίνδυνο
ταξίδι. Η χώρα µαστίζεται ακόµη από πολλές ένοπλες
συρράξεις, καθώς φέρει ένα πολύ πλούσιο υπέδαφος.
Φεύγοντας από την Ελλάδα πήρα µαζί µου τα βιβλία µου,
την ανυποµονησία µου και τον µπαγλαµά µου να µε συντροφεύουν. Θα γυρίσω γεµάτος όµορφες, δύσκολες και
γεµάτες ανθρωπιά αναµνήσεις, αλλά και µε µερικές
”κονγκολέζικες ρούµπες” που οι δυο γιατροί µας στο πεδίο
µού έµαθαν. Εύχοµαι να ξηµερώσουν καλύτερες µέρες για
αυτόν τον µακρινό και χιλιοβασανισµένο τόπο και οι Κεντροαφρικάνοι να ατενίζουν µε αισιοδοξία τον έναστρο
ισηµερινό ουρανό.»

Σε αποστολή βρίσκονται οι: Αγαπίου Ελένη, Αγγέλοβα Ιλίνα, Άνιτς Άννα, Αναγνωστάκη Τατιάνα, Βαμβακούλας Αλέξανδρος, Βιδαλάκη Μάνια,
Γκρούτζικ Μιριάννα, Γεωργακάκης Χρήστος, Διαλυνάκη Βασιλεία, Γρηγοράτου Αρετή, Ελτσίν Ρεσίτ, Ιπέκ Έσμα, Καραγιάννης Γιώργος, Καραπανάγος Γιώργος, Καρρέρ Ανδρόνικος, Κατσίνη Νάσια, Κατωπόδη Αικατερίνη, Κογιάρ Φατιμέ, Κουνινιώτης Χρήστος, Κουτέπας Ανδρέας, Λιοδάκη Λυδία, Μαμουκελασβίλι Ερέκλε, Μιχελακάκη Νίκη, Μήτση Μαριάννα, Μπαμπάκα Δέσποινα, Μπουράκ Οζγκούρ, Μωραίτη Κέλυ, Νοβάκοβιτς
Ολιβέρα, Νυιρέντα Μπράιτ, Ορφανουδάκης Βαγγέλης, Παντελιά Άννα, Παπαναστασίου Ειρήνη, Παπαχρυσοστόμου Νικόλας, Πάπιστα Φανή,
Παράσχης Θάνος, Ρήγας Αντώνης, Σάλμα Μπραίμ, Σαρρή Βίκη, Σαχράουι Αίσα, Σουίσι Σταύρος, Σπάχου Ισμήνη, Τερεζάκη Ειρήνη, Τζέμος Αχιλλέας, Χαμάντ Ράμυ, Χατζηγεωργίου Κατερίνα, Ψυκάκος Κωνσταντίνος.
17
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ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Κική Μαργαρίτη
Υπεύθυνη Τύπου

ΚΡΙΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ
Ο

Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Έχει περάσει πάνω από τη µισή του ζωή σε εµπόλεµες ζώνες ανά τον
κόσµο, Αφγανιστάν, Τσετσενία, Λίβανος, Ιράκ, Λιβερία, Σοµαλία.
Θεωρείται ένας από τους ελάχιστους παγκοσµίως χειρουργούς µε συσσωρευµένη εµπειρία στην πολεµική ιατρική και στα τραύµατα πολέµου.

Κρις Γιάννου φτάνει απλός µέσα στη σπουδαιότητά του στο ραντεβού µας στην πλατεία Μαβίλη.
Τον ενοχλούν αφάνταστα οι ήχοι από τα κορναρίσµατα που ακούγονται ασταµάτητα στη Βασιλίσσης Σοφίας. Τον ρωτάω πώς γίνεται ενώ έχει ζήσει τα
περισσότερα χρόνια της ζωής του µέσα στις βόµβες, τις
ρουκέτες και τις σφαίρες να τον πειράζει ο θόρυβος της
πόλης. Η απάντησή του αποστοµωτική: «Αυτό εδώ δεν
έχει κανένα λόγο να γίνεται. Ο πόλεµος όµως πάντοτε
γίνεται για κάποιον λόγο».
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στον Καναδά, από όπου έφυγε
στα 19 του, όντας φοιτητής στο πανεπιστήµιο του Καναδά. Στα χρόνια που ακολούθησαν ολοκλήρωσε µε περιπέτειες τις σπουδές του σε Αλγερία, Κάιρο και Παρίσι και
ξεκίνησε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο, προσφέροντας
τις ιατρικές του υπηρεσίες σε χώρες που βιώνουν επείγουσες κρίσεις, κυρίως σε εµπόλεµες ζώνες. Εκεί όπου
18

δεν υπάρχουν τα σύγχρονα µέσα της ιατρικής, αλλά οι
ανάγκες του πληθυσµού είναι τεράστιες. Έχει εργαστεί
πολλά χρόνια µε την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ηµισέληνο
και µε τον Ερυθρό Σταυρό.
«Η µεγαλύτερη πρόκληση όταν δουλεύεις σε τέτοια περιβάλλοντα δεν είναι τόσο ότι δεν έχεις όλα τα µέσα να
ασκήσεις την Ιατρική. Είναι ο φόβος. Κι έχω φοβηθεί πολύ
στη ζωή µου. Αν δεν φοβάσαι είσαι βλάκας ή ψυχοπαθής.
Πρέπει να φοβάσαι. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Αυτοί που µπορούν να ελέγξουν τον φόβο τους
οπότε συνεχίζουν σε αυτή τη δουλειά και εκείνοι που δεν
µπορούν. Εάν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, επιστρέφεις στη χώρα σου και ξεχνάς την ανθρωπιστική δράση.
»Εκτός από τον φόβο που έχεις να διαχειριστείς, καλείσαι
να δουλέψεις µε ελάχιστα µέσα και πόρους και θα πρέπει
να είσαι έµπειρος για να ανταπεξέλθεις. Οι νέοι χειρουργοί
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δυστυχώς δυσκολεύονται, όταν δεν υπάρχουν τα σύγχρονα
µηχανήµατα. ∆εν έχουν αυτή την εκπαίδευση του να µπορείς να ασκείς την Ιατρική µε τα βασικά. Γιατί µπορείς να
κάνεις πάρα πολλά µε τα βασικά. Σκανάρω µε τα µάτια, τα
αυτιά, τα δέκα δάχτυλα, όλο το σώµα του ασθενούς µου.
Τον βλέπω, τον ακούω, τον αγγίζω».
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘80 ο Κρις Γιάννου
ήταν ο µοναδικός γιατρός στο στρατόπεδο προσφύγων
Σατίλα στη Βηρυτό, όπου έµεναν οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες κατά τη διάρκεια του εµφυλίου στο Λίβανο. Και έµεινε
εκεί 27 µήνες σε µία περιοχή υπό πολιορκία. Αυτή η περίοδος ήταν η πιο δύσκολη. «Επί δυόµισι χρόνια δεν βγήκα
καθόλου από την περιοχή. Γνώριζα και µε γνώριζε όλος
ο κόσµος. Μία µέρα πίναµε καφέ µε έναν φίλο µου.
Έφυγε και σε 15 λεπτά µού τον έφεραν µε µία σφαίρα
στο κρανίο. Ήµουν ο µοναδικός χειρουργός και έπρεπε
να του κάνω την επέµβαση. Ήταν ο φίλος µου, πεινούσαµε µαζί, κρυώναµε µαζί, θάψαµε φίλους µαζί, πίναµε τον
καφέ µας µαζί και τώρα έπρεπε να τον χειρουργήσω.
Ήµουν στα όρια ψυχολογικής παράλυσης. Αυτή ήταν η
πιο δύσκολη εµπειρία που έχω ζήσει».
Ο ίδιος δεν πιστεύει ότι οι σύγχρονοι πόλεµοι διαφέρουν
από τους παλαιότερους στα µέσα µε τα οποία γίνονται.
Θεωρεί όµως ότι παλαιότερα, ακόµη και στον πόλεµο,
υπήρχαν κάποια όρια, µία πειθαρχία που πια δεν υπάρχει. Για αυτό τον λόγο πολύ συχνά βλέπουµε σήµερα να
γίνονται στόχοι επιθέσεων νοσοκοµεία και ανθρωπιστικές
δράσεις. «Την εποχή του Ψυχρού Πόλεµου, οι πόλεµοι γίνονταν για ιδεολογικούς λόγους, για διαφορετικές ιδεολογίες
και για να δείξει µέσα από αυτές ο ένας ότι είναι καλύτερος
από τον άλλο. Γι’ αυτό υπήρχε πειθαρχία στις οµάδες. Αυτή
η πειθαρχία όµως εξαφανίστηκε. Τώρα ο πόλεµος γίνεται
για την εξουσία µέσα στην ίδια την ιδεολογία, ο εθνικισµός.
∆εν ισχύει το είµαι καλύτερος, αλλά είµαι πιο δυνατός από
σένα και θα κάνω τα πάντα για να στο αποδείξω».
Μοιραία η κουβέντα στρέφεται προς τον ανθρωπισµό και
τη σύγχρονη µορφή του. «Οι ανθρωπιστικές δράσεις ήταν
της µόδας τις δεκαετίες ‘70-‘80, αλλά και σήµερα πάλι.
Εµείς όµως τότε βλέπαµε έξω από τον εαυτό µας, βλέπαµε
έναν µεγαλύτερο στόχο. Θέλαµε να αλλάξουµε τον κόσµο.
Σήµερα οι λόγοι που ασχολείται κάποιος µε την ανθρωπιστική δράση είναι προσωπικοί, δυστυχώς δεν βλέπουµε
πέρα από τον εαυτό µας».
Ωµά ειλικρινής ο Κρις Γιάννου στο ερώτηµα εάν η γενιά
του άλλαξε έστω και λίγο τον κόσµο απαντά: «Εµείς δεν
κάναµε τίποτα. ∆εν αλλάξαµε τίποτα. Καταστρέψαµε τη γη,
δείτε τι γίνεται µε την αλλαγή του κλίµατος σήµερα.

Αυτή είναι η αλήθεια και δεν φοβάµαι να την πω. Γι’ αυτό
είµαι τόσο απαισιόδοξος. Εµείς που σκεφτόµασταν πέρα
από τον εαυτό µας δεν καταφέραµε τίποτα. Τι µπορούµε να
περιµένουµε από τους σηµερινούς νέους που βλέπουν µόνο
το προσωπικό τους συµφέρον;»
Η συµβουλή που δίνει ο ίδιος στους νέους χειρουργούς
που θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόµο της ανθρωπιστικής δράσης και να βρεθούν σε πιο αντισυµβατικά περιβάλλοντα για να εργαστούν, είναι να έχουν εµπειρία πριν πάρουν την απόφαση να το κάνουν. «Να µη νοµίσει δηλαδή
ένας νέος χειρουργός ότι τελείωσε την ειδικότητά του στην
Ευρώπη και είναι έτοιµος να πάει στις πιο φτωχές χώρες.
Πρέπει να γνωρίζει ότι σήµερα υπάρχουν χειρουργοί στην
Αφρική, κάτι που δεν συνέβαινε 30 χρόνια πριν. Πολλοί από
αυτούς σπούδασαν στην Ευρώπη, επέστρεψαν στη χώρα
τους και έχουν εµπειρία σε αυτές τις συνθήκες».
Κάνοντας τη δική του αυτοκριτική αναγνωρίζει ότι όλες
αυτές οι εµπειρίες τον έχουν αλλάξει ως άνθρωπο.
«Έχω ηρεµήσει λίγο. Έβαλα νερό στο κρασί µου. ∆εν έχω,
όµως, τόση ελπίδα για τον άνθρωπο πια. Επίσης, νοµίζω
ότι ποτέ δεν ήµουν εύκολος άνθρωπος και αυτό δεν έχει αλλάξει. Τώρα ίσως είµαι λίγο πιο σκληρός και πιο αυστηρός».
Τον ρωτάω εάν µετά από όλα όσα έχει ζήσει, έχει συµφιλιωθεί µε τον θάνατο. Χαµογελάει και απαντάει: «Όλοι µας
θα πεθάνουµε τουλάχιστον µία φορά στη ζωή µας. Την έχω
γλιτώσει πολλές φορές. Αλλά πες µου τι είναι πιο επικίνδυνο; Ο πόλεµος ή αυτή εδώ η λεωφόρος;».
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Η Οµάδα Άµεσου ∆ιαλόγου
θέλει να σας µιλήσει

© MSF

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
στο Street Food Festival

Βρεθήκαµε και φέτος στο µεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού στην Ελλάδα, το
Athens Street Food Festival. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τη δράση της οργάνωσης και
να πάρουν µέρος στην προσπάθειά µας
να φτάσουµε όπου υπάρχει ανάγκη.

Από τον φετινό Μάιο η οµάδα Άµεσου
∆ιαλόγου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα βρίσκεται σε πολλές περιοχές της
Αθήνας αλλά και σε πόλεις της Ελλάδας µε σκοπό να σας γνωρίσει και να
σας ενηµερώσει για τις αποστολές µας
ανά τον κόσµο.

Ευχαριστούµε πολύ τη Detoxevents
που διοργάνωσε το Street Food
Festival για την άψογη συνεργασία
αλλά και όλους τους επισκέπτες για το
ενδιαφέρον και τα καλά τους λόγια.

Η προσπάθειά µας είναι να φτάσουµε
σε όσο περισσότερο κόσµο µπορούµε,

Γενική Συνέλευση 2019
Τον Ιούνιο του 2019 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Ελληνικού Τµήµατος αποτελείται από:
Μαριάνθη Παπαγιάννη
Πρόεδρος
Ελένη Κάκαλου
Αντιπρόεδρος
Τζούλια Κουράφα
Γενική Γραµµατέας
Μιχάλης Φωτιάδης
Ταµίας
Τίµος Χαλιαµάλιας
Μέλος
Ιωάννα Παπάκη
Συνδεόµενο Μέλος
Wilhelmus Joannes de Graaf
Συνδεόµενο Μέλος
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να έχουµε µια ανθρώπινη επικοινωνία και να ενδυναµώσουµε τη συλλογική µας προσπάθεια να σώσουµε ανθρώπινες ζωές.
Αν τυχόν σας χτυπήσουν την πόρτα,
παρακαλούµε, αφιερώστε λίγα λεπτά
να τους ακούσετε, έχουν κάτι πολύ
σηµαντικό να σας πουν.
Σας ευχαριστούµε!

Αντίο κύριε Θωµά
Για πάνω από 25 χρόνια ο κύριος
Θωµάς ήταν αναπόσπαστο κοµµάτι του ελληνικού γραφείου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Ο πρώτος µας
εθελοντής, σε µια εποχή που ο εθελοντισµός ήταν ακόµη λέξη άγνωστη, µε σταθερή παρουσία και διάθεση για προσφορά, καθώς όπως έλεγε
και ο ίδιος «ο εθελοντισµός είναι η
αγάπη προς τον συνάνθρωπο».
Πάντα δίπλα µας ήρεµος, γλυκός και
αξιοπρεπής, µας προσέφερε την πολύτιµη βοήθειά του και την εµπειρία
του µε συνέπεια και χαµόγελο.
Ένας σπάνιος άνθρωπος, ακέραιος
µε πολλή αγάπη για την οργάνωση
και τους ανθρώπους της.
Τον αποχαιρετούµε µε µεγάλη θλίψη.
Μαζί του χάνεται και ένα κοµµάτι της
ιστορίας του γραφείου µας.
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ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

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.

Στις ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ για την πολύ σηµαντική
στήριξη της δράσης µας στην Ελλάδα και όλο τον κόσµο.
Στο Gazarte για τη φιλοξενία εκδήλωσής µας.
Στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων του 2ου και 3ου
∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας για την πρόσκλησή τους να παρευρεθούµε στο τουρνουά Σκάκι που
διοργάνωσαν για τα παιδιά. Ήταν µια πολύ όµορφη εµπειρία και χαρήκαµε πολύ που γνωριστήκαµε από κοντά.
Στο MED COSMOS για τη φιλοξενία που µας παρείχε στις
εγκαταστάσεις του.
Στον φωτογράφο Πάνο Γεωργίου που παρείχε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του σε εκδήλωσή µας.

Στον κ. Νικολογιάννη Σπύρο και το Ξενοδοχείο Epavlis
Suites Hotel στην Καλαµπάκα για τη φιλοξενία, κατά τη
διάρκεια της παρουσίας µας στα σχολεία της πόλης.
Στον κ. Λάµπρο Λιάβα για την πρόσκλησή του στη
φωτογραφική έκθεση «Υεµένη Πρόσωπα».
Στην κα Μαρία Μουµουλίδου για την πρόσκλησή της
στην ηµερίδα «Τα δικαιώµατα του παιδιού στον κόσµο
σήµερα».
Στις οικογένειες των: Πετράκη Αντώνη και Χατζηγεωργίου Άννας 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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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Το 2018 τα έσοδα του Ελληνικού Τµήµατος προήλθαν σχεδόν αποκλειστικά,
και συγκεκριµένα κατά 99%, από ιδιωτικές εισφορές.

Έσοδα (σε ευρώ)

2018

%

Ιδιωτικοί πόροι

2.740.747

99

Θεσμικοί πόροι

0

0

28.328

1

Λοιπά έσοδα

Σύνολο
Έξοδα (σε ευρώ)

2.769.075

100

2018

%

Προγράμματα

419.098

15

Υποστήριξη προγραμμάτων από τα γραφεία

594.976

22

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης

391.693

14

1.405.767

51

Ανεύρεση πόρων

895.263

32

Διοίκηση και γενική διαχείριση

468.040

17

1.363.303

49

2.769.070

100

Σύνολο εξόδων κοινωνικής αποστολής

Έξοδα υποστήριξης

Σύνολο

* Σηµειώνεται ότι στα έσοδα του Ελληνικού Τµήµατος υπολογίζονται επιπλέον
8.900.258 ευρώ τα οποία προέρχονται από άλλα τµήµατα των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα και διατέθηκαν από το κίνηµα προκειµένου να υλοποιηθούν προγράµµατα στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Τα έξοδα των αντίστοιχων προγραµµάτων που διεκπεραιώθηκαν λογιστικά από το Ελληνικό Τµήµα ανήλθαν σε
7.325.730 ευρώ. Το πλεόνασµα που δηµιουργείται προκύπτει από τις οικονοµικές κινήσεις των προγραµµάτων στην Ελλάδα και αφορά στην προείσπραξη ποσών από τα επιχειρησιακά κέντρα για προγραµµατισµένες δαπάνες των
προγραµµάτων στην Ελλάδα.
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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.

ΧΑΡΙΣΤΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ

Μέσω του msfgi[s.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 ∆ωρητών στο 210.5.200.500.

Ευχαριστούµε θερµά όλους όσοι κάνουν
µία δωρεά εις µνήµην κάποιου αγαπηµένου τους προσώπου.
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Το πόσο άμεσα θα φτάσουμε κοντά στους
ανθρώπους που κινδυνεύουν όταν ξεσπά μία
επείγουσα κρίση, αποτελεί τη διαφορά
μεταξύ ζωής και θανάτου.

Γίνε τώρα Σταθερός Υποστηρικτής
στο msf.gr/donate
210.5.200.500 | msf.gr

