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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. Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από
φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση του
ανθρώπινου πόνου αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται στον πλανήτη.
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Σε αποστολή
Ανδρόνικος Καρρέρ και Λυδία Λιοδάκη
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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 32.500 γιατροί, νοσηλευτές, ειδικοί ψυχικής
υγείας, τεχνικοί και οικονομικοί διαχειριστές προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερες από 65 χώρες.

Μαρτυρία
Σημειώσεις απο τη Δώρα Χαντζή, Υπεύθυνη
Προαγωγής Υγείας στο Μπαγκλαντές
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Nέα χωρίς σύνορα
Ειδήσεις και δράσεις επικοινωνίας

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.
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Ένα μεγάλο ευχαριστώ

Το σωματείο «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» που εδρεύει
στην οδό Ξενίας 15, τ.κ. 115 27, Αθήνα, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις του 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.

Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί
σε 50.000 αντίτυπα.
2
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Οικονομικός απολογισμός 2017
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Σας Χρειαζόμαστε Δίπλα μας

© Gael Turine/MAPS
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ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Αν πάμε πίσω στα τέλη της δεκαετίας του ΄90, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχαμε αναπτύξει μεγάλα προγράμματα και εκστρατείες για την κατάσταση στην Παλαιστίνη και ιδιαίτερα στη Γάζα. 20 χρόνια μετά είμαστε ακόμα εκεί και αυτός ο
κύκλος βίας δε λέει να τελειώσει. Τη Δευτέρα 14 Μαΐου, μέσα σε μια μόνο μέρα,
υπήρξαν 2.271 τραυματίες οι οποίοι κατέκλυσαν τα νοσοκομεία και τα κέντρα
υγείας που υποστηρίζουμε. Μερικές φορές είχαμε δυο και τρείς ασθενείς σε ένα
χειρουργείο για να μπορέσουμε να σώσουμε τις ζωές αυτών των ανθρώπων.

© Μαριλένα Σταφυλίδου

Α

υτό το τεύχος όπως βλέπετε είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα.
Αποφασίσαμε να το αλλάξουμε έτσι ώστε να σας παρουσιάζουμε καλύτερα τη δράση μας και να σας δίνουμε μια καλύτερη ανάλυση των κρίσεων στις οποίες παρεμβαίνουμε. Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε και για τους ανθρώπους που φεύγουν σε αποστολή από την Ελλάδα και για
τις ιστορίες τους και φυσικά πάντα για τους ασθενείς μας και το πώς αντιμετωπίζουμε τα διλήμματα των ανθρωπιστικών κρίσεων σήμερα.

Ηλίας Παυλόπουλος
Γενικός Διευθυντής
του Ελληνικού
Τμήματος των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα

Συνεχίζοντας στη λεκάνη της Μεσογείου, τους τελευταίους μήνες αναπροσαρμόσαμε τη στρατηγική μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λιβυκή ακτοφυλακή σήμερα ελέγχει
στενά την έξοδο των πλοιαρίων από τη Λιβύη. Κάποια όμως διαφεύγουν και είμαστε εκεί για να σώσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους παρέχουμε βασικές ιατρικές υπηρεσίες. Αυτά που δε διαφεύγουν επιστρέφουν στη Λιβύη και
είμαστε επίσης εκεί για να υποδεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους που πολλές
φορές ταλαιπωρούνται για πολλές μέρες στη θάλασσα. Στη Λιβύη γίναμε μάρτυρες και των απάνθρωπων συνθηκών αιχμαλωσίας στις «μυστικές φυλακές» του
Μπάνι Γουαλίντ. 100 άνθρωποι διέφυγαν εν μέσω πυροβολισμών από μια από
αυτές τις φυλακές στις 23 Μαΐου, και κατέφυγαν στις κλινικές μας. Κάποιοι από
αυτούς ήταν αιχμάλωτοι για τρία ολόκληρα χρόνια…
Επόμενη στάση στην καρδιά της αφρικανικής ηπείρου. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είχαμε την έξαρση της βίας στο Ιτούρι, στα βορειοανατολικά
της χώρας. Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι διέφυγαν στη γειτονική Ουγκάντα και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ήμασταν εκεί για να τους παρέχουμε στέγη,
τροφή και ιατρική φροντίδα. Και σα να μην έφτανε η βία, στην άλλη πλευρά
αυτής της αχανούς χώρας, στο Μπικόρο, είχαμε την εμφάνιση επιδημίας Έμπολα στα τέλη του Μαΐου. 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 12 θάνατοι μέχρι τις
29 Μαΐου και αυτή τη φορά η διεθνής κοινότητα είναι παρούσα και οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα χρησιμοποιήσαμε ένα πολλά υποσχόμενο εμβόλιο για να βοηθήσουμε στον έλεγχο της επιδημίας.

Κάθε φορά που άνθρωποι διαφεύγουν από τη
βία, τα βασανιστήρια, τον πόλεμο, τον πνιγμό,
τις καταστροφές και τις επιδημίες, οφείλουμε
να είμαστε εκεί.
Γιατί τότε είναι που αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται επείγουσα ιατρική βοήθεια
για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα ψυχικά και σωματικά τους τραύματα και να
μπορέσουν να επανέλθουν σε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και αυτό δε θα ήταν δυνατό χωρίς τη δική σας βοήθεια!
3

XΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 98

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Παναγιώτης Φραντζής
Υπεύθυνος Ψηφιακής Επικοινωνίας

ΓΑΖΑ:

ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
ΜΑΣ ΓΕΜΙΣΑΝ ΜΕ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ

Ο

ισραηλινός στρατός απάντησε στους διαδηλωτές της «Πορείας της Επιστροφής»
με πραγματικά πυρά. Ο πληθυσμός μιας
πόλης πήγε στη διαδήλωση και αμέσως
μετά μπήκε στο χειρουργείο.

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν
με τη βία, έχουν μάθει να στέκονται απέναντι σε έναν
στρατό που δεν διστάζει να ανοίξει πυρ κατά διαδηλωτών.
Η εικόνα είναι αυτή, έφηβοι και νέοι άντρες στη σειρά, με
πατερίτσες, με τραύματα κυρίως στα κάτω άκρα. Οι θεραπείες στις οποίες υποβάλλονται και οι προγραμματισμένες
επισκέψεις τους στις κλινικές συγκροτούν μια κοινωνική
πραγματικότητα. Συζητούν, αστειεύονται, ανταλλάσσουν
πειράγματα. Αυτή είναι η ζωή τους. Δεν έχουν πολλές επιλογές. Ανεργία, καταπίεση, κανένα άλλο μέλλον.

4
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Από τις 30 Μαρτίου χιλιάδες Παλαιστίνιοι στη Γάζα πήραν
μέρος στις διαδηλώσεις της «Μεγάλης Πορείας της Επιστροφής». Στις 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν εξαιρετικά
μαζικές διαδηλώσεις κατά της μεταφοράς της πρεσβείας
των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.
Στο τέλος της ημέρας το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 55
Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τα πυρά του ισραηλινού
στρατού και 2.771 τραυματίστηκαν, από τους οποίους οι
1.359 από πραγματικά πυρά.
Ο ισραηλινός στρατός απάντησε στους διαδηλωτές
με πραγματικά πυρά θεωρώντας ότι όποιος πλησιάζει τον φράχτη αποτελεί νόμιμο στόχο. Από την 1η
Απριλίου, οι τέσσερις κλινικές των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα στη Γάζα δέχτηκαν εκατοντάδες τραυματίες.
Για τους ανθρώπους μας στη Γάζα, για τις ιατρικές ομάδες
που έρχονται αντιμέτωπες με την πιο ωμή πλευρά αυτής
της πραγματικότητας υπάρχει ένα όριο που κλονίζεται.
Μπορείς να αντέξεις το θέαμα ενός νέου ανθρώπου που
γύρισε από μια διαδήλωση και δεν θα ξαναπερπατήσει;

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΉΣ ΠΌΛΗΣ ΓΎΡΙΣΕ ΑΠΌ ΤΗ
ΔΙΑΔΉΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΠΉΚΕ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΟ
Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας
της Παλαιστινιακής Αρχής, μέχρι τις 16 Μάϊου οι τραυματίες από σφαίρες ανέρχονταν σε 3.598 – ο πληθυσμός μιας μικρής πόλης γύρισε από τη διαδήλωση και

μπήκε στο χειρουργείο. Μόνο στις κλινικές των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα εισήχθησαν για μετεγχειρητική φροντίδα 936 άνθρωποι με σοβαρά τραύματα από σφαίρες. Στην
πλειοψηφία τους νέοι άντρες, με μέσο όρο ηλικίας τα 25
χρόνια, ενώ ο νεαρότερος σε ηλικία ασθενής μας ήταν 8
χρονών. Οι νεκροί έφτασαν τους 102.
Αυτό ακόμα και ο πιο έμπειρος χειρουργός, δεν μπορεί
να το αντέξει. Δεν αντέχεται η εικόνα ενός νέου ανθρώπου που δεν θα ξαναπερπατήσει στη ζωή του. Αυτές είναι
οι κόκκινες γραμμές της αντοχής, της ηθικής ανοχής των
ομάδων μας μπροστά στη βία που αντικρίζουν.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε στη διεθνή κοινότητα αυτό που είδαν οι χειρουργοί
μας: ασυνήθιστα σοβαρά τραύματα από σφαίρες σε έναν
πολύ μεγάλο αριθμό διαδηλωτών. Μέσα σε τρεις εβδομάδες ο αριθμός των ασθενών που έφτασαν στις κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ξεπέρασε τον αριθμό των
ασθενών που περιθάλψαμε όλο το 2014, όταν το Ισραήλ
εξαπέλυσε την επιχείρηση «Ασπίδα Προστασίας» στη Λωρίδα της Γάζας.
«Με λένε Γιάχα, είμαι 11 ετών και πηγαίνω στην πέμπτη
τάξη. Πριν τραυματιστώ, μου άρεσε πολύ το σχολείο και οι
βαθμοί μου ποτέ δεν ήταν κάτω από 95/100! Πήγα στη “Μεγάλη Πορεία της Επιστροφής” με δύο από τα αδέρφια μου,
για να ανακαλύψω τη γη των γονιών μου και να δω με τα
μάτια μου τους ανθρώπους που βομβαρδίζουν τη Γάζα και
πυροβολούν τους κατοίκους. Ήθελα να καταλάβω γιατί.
5
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ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Το μόνο πράγμα που κάνει τους Ισραηλινούς ισχυρότερους
από εμάς είναι τα όπλα τους». Ο Γιάχα ήταν πολύ κοντά
στον φράχτη όταν τον πυροβόλησαν.

ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΏΝ ΧΩΡΊΣ ΣΎΝΟΡΑ
ΈΔΩΣΑΝ ΤΗ ΔΙΚΉ ΤΟΥΣ ΜΆΧΗ

Στις 14 Μαΐου είχαμε μια τεράστια εισροή τραυματιών στο
Αλ-Ακσά. Μέσα σε τρεις ώρες δεχτήκαμε περισσότερους από 300 ασθενείς. Μέσα σε λίγη ώρα και τα
τέσσερα χειρουργεία ήταν γεμάτα. Όλοι όσοι υποβλήθηκαν σε επέμβαση έφεραν τραύματα από σφαίρες, τα περισσότερα στα κάτω άκρα. Πολλοί έχουν τραύματα που θα
τους αφήσουν προβλήματα για την υπόλοιπη ζωή τους. Οι
μαρτυρίες των χειρουργών συγκλίνουν: «μικρό τραύμα εισόδου και τεράστιο τραύμα εξόδου. Το οστό καταστρέφεται
και θρυμματίζεται».

© Laurie Bonnaud/MSF

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανταποκριθήκαμε αμέσως στις
επείγουσες ανάγκες. Με την κλιμάκωση της κατάστασης
στείλαμε αμέσως στη Γάζα μια ομάδα ειδικών χειρουργών
και αναισθησιολόγων για να αναλάβουν τα πιο σοβαρά περιστατικά. Η ομάδα αυτή εργάστηκε μαζί με το παλαιστινιακό ιατρικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία Αλ-Σίφα
και Αλ-Ακσά.

© Laurence Geai

Ο Τιερί Σοσιέρ, ορθοπεδικός χειρουργός των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα στη Γάζα, εξηγεί: «Όταν μια σφαίρα περνάει
μέσα από το σώμα, το τραύμα εξόδου είναι πάντα ελαφρά
μεγαλύτερο από το τραύμα εισόδου. Όμως, στους ασθενείς που περιθάλπουμε στις κλινικές μας, το τραύμα εξόδου
είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο. Μπορεί να έχει το μέγεθος
γροθιάς ή ακόμη και ανοιχτής παλάμης».

Σημείωση: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στην
Παλαιστίνη από το 1989 με προγράμματα στη Δυτική
Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

6
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Απόστολος Βεΐζης
Γιατρός

ΕΛΟΝΟΣΙΑ

Η ελονοσία είναι μία λοιμώδης νόσος που προλαμβάνεται και θεραπεύεται.
Προκαλείται από το παράσιτο Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax,
Plasmodium ovale ή Plasmodium malariae.

ΜΕΤΆΔΟΣΗ

ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΘΕΡΑΠΕΊΑ

Μεταδίδεται κυρίως με
το τσίμπημα του θηλυκού μολυσμένου κουνουπιού Anopheles, το
οποίο μεταφέρει το παράσιτο αφότου τσιμπήσει
μολυσμένο από ελονοσία
άνθρωπο. Ο κίνδυνος να
μολυνθεί κάποιος είναι
μεγαλύτερος στο διάστημα ανάμεσα στη δύση
του ηλίου και στην αυγή,
τις ώρες δηλαδή που συνήθως το κουνούπι τσιμπά τον άνθρωπο. Η διαδικασία επώασης διαρκεί
συνήθως από 8 ημέρες έως 4 εβδομάδες, αν
και υπάρχουν περιπτώσεις που η νόσος μπορεί
να εκδηλωθεί νωρίτερα
(μετά από 7 ημέρες).

Πυρετός, ρίγη, πονοκέφαλος, μυαλγίες, ατονία, ναυτία, εμετός, διάρροια, αναιμία και ίκτερος, νεφρική
ανεπάρκεια, επιληπτικές
κρίσεις, νοητική σύγχυση,
κώμα, ακόμη και θάνατος.

Έγκαιρη πληροφόρηση από τους αρμόδιους
φορείς και ευρεία χρήση
εντομοκτόνων, καταστροφή των πιθανών σημείων
όπου γεννά το κουνούπι Anopheles τα αυγά του
και προστασία των εσωτερικών χώρων με σίτες
σε παράθυρα και πόρτες.

Φαρμακευτική αγωγή, το
είδος της οποίας εξαρτάται
από τον τύπο της ελονοσίας, την ηλικία και την κατάσταση του ασθενούς κ.ά. Η
φαρμακευτική αγωγή που
χρησιμοποιούν οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα είναι συνδυαστική θεραπεία με βάση
την αρτεμισίνη. Είναι η πιο
αποτελεσματική θεραπεία
της ελονοσίας με χαμηλό
βαθμό τοξικότητας, λίγες
παρενέργειες και άμεση
δράση κατά του παρασίτου.
Αν η διάγνωση σε κάποιον
ασθενή γίνει νωρίς, χρειάζονται μόνο τρεις διαδοχικές μέρες λήψης για να θεραπευτεί.

ΓΝΩΡΊΖΑΤΕ ΌΤΙ:
• Το 2016, υπήρξαν 216 εκατομμύρια κρούσματα σε 91 χώρες.
• Το 2016, 445.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
από ελονοσία παγκοσμίως.
• Τα παιδιά κάτω των 5 ετών είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.
Κάθε 2 λεπτά ένα παιδί πεθαίνει από ελονοσία.
• Δεκαπέντε χώρες -όλες, εκτός από μία, στην υποσαχάρια Αφρική- φέρουν το 80% του παγκόσμιου
φορτίου της ελονοσίας.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταπολεμούμε την ελονοσία
Το 2016 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιθάλψαμε πάνω από
2.5 εκατομμύριο ασθενείς με ελονοσία στα προγράμματά
μας. Επίσης διανέμουμε σε άτομα που εντάσσονται στην
ομάδα υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων εγκύων
γυναικών και παιδιών κάτω των πέντε ετών, ειδικά επεξεργασμένες με εντομοκτόνο κουνουπιέρες.

Μέσα από ειδικές δραστηριότητες για την προαγωγή και
την ενημέρωση γύρω από την υγεία, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εκπαιδεύουμε κοινότητες για το πώς να χρησιμοποιούν σωστά τις κουνουπιέρες και πώς να τις διατηρούν σε
καλή κατάσταση, ώστε να τους προστατεύουν από τα κουνούπια κατά τη διάρκεια της νύχτας.
7
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ΕΙΚΟΝΕΣ
Νιγηρία, Δυτική Αφρική

Ανταπόκριση, φωτογραφίες: Μάρω Βερλή
Επιμέλεια: Νατάσα Δασκαλογιάννη
(Τμήμα Επικοινωνίας)

Η Μάρω Βερλή εργάστηκε στην αποστολή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Νιγηρία ως υπεύθυνη Επικοινωνίας. Στις φωτογραφίες της αποτυπώνονται τα δυνατά βιώματα των ανθρώπων που συνάντησε. Οι συγκρούσεις με την Μπόκο Χαράμ,
οι ασθένειες, ο υποσιτισμός, η σεξουαλική βία είναι κάποια μόνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εκεί.

ΔΡΑΠΕΤΕΎΟΝΤΑΣ
ΑΠΌ ΤΗ ΒΊΑ

© Μάρω Βερλή/MSF

Στον καταυλισμό
του Μονγκούνο,
στο βόρειο τμήμα
της χώρας, βρίσκουν καταφύγιο
εκατοντάδες
πρόσφυγες
προσπαθώντας να
γλιτώσουν απο τη
σύγκρουση μεταξύ
της Μπόκο Χαράμ
και του στρατού της
Νιγηρίας. Οικογένειες και μικρά
παιδιά επιβιώνουν
με ελάχιστο φαγητό
και νερό, φοβούμενοι μία πιθανή,
επόμενη επίθεση.

ΈΝΑ ΤΥΧΕΡΌ ΜΩΡΌ

© Μάρω Βερλή/MSF

Ένα παιδί γεννιέται
τυχερό όταν έχει
τη μητέρα του
και μπορεί να την
κοιτά μέσα από τη
θερμοκοιτίδα, στη
μονάδα νεογνών
που υποστηρίζουν
οι Γιατροί χωρίς
Σύνορα στην επαρχία Τζιγκάουα της
Δυτικής Νιγηρίας.
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ΜΕΤΆ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΊΑ,
Η ΓΙΟΡΤΉ

© Μάρω Βερλή/MSF

Το νεαρό κορίτσι
συμμετέχει στην
τελετή που γίνεται
δύο φορές τον
χρόνο προς τιμή
των γυναικών που
έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία
για τη φίστουλα
(συρίγγιο ανάμεσα
στον κόλπο και την
ουροδόχο κύστη
που μπορεί να
προκληθεί κατά
τη διάρκεια του
τοκετού) η οποία
διαρκεί έξι μήνες.
Σε μία μουσουλμανική κοινωνία, αυτό
δεν είναι εύκολο.
Υπήρξαν γυναίκες
που εκδιώχθηκαν
από τις οικογένειές
τους.

«ΜΗΝ ΤΟ ΒΙΏΝΕΙΣ
ΜΌΝΟΣ…»

© Μάρω Βερλή/MSF

Οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα λειτουργούμε στη χώρα
δύο κλινικές
για τη φροντίδα
των θυμάτων
σεξουαλικής βίας.
Θύματα βιασμού
από συμμορίες, από
φίλους, από τον ίδιο
τον πατέρα. Θύματα
που μιλούν με
δυσκολία για αυτό
που τους συνέβη,
αλλά συμφωνούν
σε ένα: «Ζήτα βοήθεια, μην το βιώνεις
μόνος».
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ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Κωστής
Μαραβέγιας
«Κάθε πληγή που ανοίγει κάπου στον πλανήτη
με έναν τρόπο ανοίγει και μέσα μας»

Η αισιοδοξία και η χαρά για τη ζωή, μαζί με την ευαισθησία και το ενδιαφέρον για τους
ανθρώπους και για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, είναι πτυχές της προσωπικότητάς του. Αν
προσθέσουμε μουσικές απ’ όλο τον κόσμο, συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και πολλή ενέργεια, το παζλ θα δείξει το πρόσωπο του Κωστή Μαραβέγια.
10
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Μήτση Περσάνη
Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

«Πες μου μια λέξη»… με την οποία θα περιέγραφες την εικόνα που έχεις για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.
Μεγαλοψυχία. Γιατί ο άνθρωπος που θα πάει
σε αποστολή για να προσφέρει ανιδιοτελώς, με
ρίσκο κάποιες φορές την υγεία του και τη ζωή
του, έχει μια μορφή αυταπάρνησης. Επίσης, ανιδιοτέλεια. Αγάπη για τον συνάνθρωπο. Η περίσσια αγάπη είναι το πυρηνικό στοιχείο των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Ένα νοιάξιμο για τους
αδύναμους και τους κατατρεγμένους.
Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες σε έναν Γιατρό
Χωρίς Σύνορα;
Το «Πάρε χρώμα απ’ τις πληγές σου, ντύσου κόκκινα, κόψε τα σχοινιά πριν γίνουν συρματόσχοινα», με την έννοια ότι κάποιος για να πάει σε
αποστολή πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν τον
περιμένει μια βελούδινη διαδρομή γεμάτη φως,
θα βρει πολλές δυσκολίες.
Θα του αφιέρωνα επίσης το «Δε σταματώ, ξημερώνει και φεύγω» με την έννοια της συνεχούς
μετακίνησης, της περιπέτειας της ζωής. Να περιπλανιέσαι να βοηθάς, να είσαι αλληλέγγυος.
Τι σε ώθησε να γράψεις ένα τραγούδι για να
υποστηρίξεις τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
και άλλες οργανώσεις για τις δράσεις τους για
τους πρόσφυγες;

© Νικος Ζήκος

Το προσφυγικό και το μεταναστευτικό είναι ένα
θέμα που με απασχολεί πολύ από νεαρή ηλικία.
Βρέθηκα στο Μπάρι από τα 18 μου χρόνια. Εκεί
σπούδασα, εκεί έκανα τα συγκροτήματά μου, τις
πρώτες μου συναυλίες. Έζησα το μεγάλο μπουμ
της άφιξης Αλβανών μεταναστών. Έρχονταν με
καράβια και καΐκια και η κυβέρνηση τούς είχε
βάλει σε ένα εγκαταλελειμμένο στάδιο όπου
ζούσαν στοιβαγμένοι. Είχαμε πάει ως φοιτητές
εκεί για να τους συμπαρασταθούμε κι αυτό που
είχα βιώσει ήταν τόσο σκληρό, στα νεανικά μου
μάτια, που με στιγμάτισε.
Επίσης, το συγκρότημά μου στελεχωνόταν από
μουσικούς από διάφορες χώρες -Παλαιστίνη, Αλγερία, Ιταλία και Ελλάδα- κι εγώ επίσης ήμουν
ξένος σε μια καινούρια χώρα, οπότε βίωνα και
σε προσωπικό επίπεδο αυτό το θέμα. Και παρόλο
που ήμουν εκεί με ιδανικές συνθήκες, η αίσθηση του να μένεις κάπου που δεν είναι ο τόπος
σου και να πηγαίνεις για κάτι καλύτερο, είναι μια
εμπειρία τόσο δυνατή και πρωτόγνωρη που σε
κάνει να χρειάζεσαι βοήθεια. Πόσω μάλλον ένας
πρόσφυγας που βρίσκεται στη δεινή κατάσταση

να πρέπει να μετακινηθεί για να επιβιώσει. Μια
τέτοια κατάσταση χρειάζεται τη βοήθεια και την
προσοχή όλων. Αισθάνομαι ότι όλη η ανθρωπότητα είναι ένα σώμα. Κάθε πληγή που ανοίγει σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη με έναν
τρόπο ανοίγει και μέσα μας. Το γεγονός λοιπόν
ότι το μεταναστατευτικό είναι ένα θέμα που κυλάει μέσα μου και ότι ήθελα να υποστηρίξω τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα είχαν ως αποτέλεσμα το
τραγούδι «Parapatam».
Σε έναν τόσο σκληρό κόσμο, η μουσική και το
τραγούδι μπορεί να είναι το αντίδοτο;
Το αντίδοτο δεν ξέρω αν είναι αλλά σίγουρα
η μουσική και η τέχνη είναι ένα βάλσαμο και
ένα καταφύγιο, ίσως το ύστατο. Είναι μια σκέπη
πάνω από αυτούς που έχουν ανάγκη.
Με ποιο τρόπο θα μπορούσε κανείς να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους που ζουν στην
Ελλάδα κι αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι προβλήματα, για τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν
κάπου μακριά;
Είμαι της φιλοσοφίας ότι πρέπει να πιστέψουμε
ότι οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, όσο μακριά κι
αν είναι, μας αφορά. Οι δονήσεις που δημιουργούνται σε παγκόσμια κλίμακα με κάποιο τρόπο
φτάνουν και σε μας. Ο βομβαρδισμός, για παράδειγμα, σε ένα νοσοκομείο στη Συρία δεν γίνεται
να μη σε επηρεάσει. Δεν αρκεί να είσαι αδιάφορος, πρέπει να μη ζεις για να μη σε επηρεάσει…
Τώρα το πώς αυτός που θα ευαισθητοποιηθεί θα
κάνει και κάτι παραγωγικό, δηλαδή μια δωρεά
ή θα προσφέρει τις υπηρεσίες του κλπ, είναι ένα
στοίχημα κι αυτό έχει να κάνει με την επικοινωνία. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, για παράδειγμα,
χρειάζεται να επικοινωνείτε το έργο σας και
μέσα από ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν και μέσα από φωτογραφίες και ιστορίες.
Η μουσική σου και η εικόνα σου αποπνέουν
αισιοδοξία. Αυτή είναι η δική σου στάση ζωής;
Είναι στάση ζωής, γιατί για μένα η ζωή είναι
αυταξία. Το ότι είμαι ζωντανός, συνομιλούμε,
βρίσκομαι κατά τύχη εδώ στο σπίτι των γονιών
μου, ο ανιψιός μου μπαινοβγαίνει, όλο αυτό για
μένα είναι ομορφιά και είναι το δώρο της ζωής.
Με όποια προβλήματα, αντιξοότητες, με ό,τι πιο
σκοτεινό μπορεί να συνυπάρχει, μέσα μας υπάρχει και το φως, και το φως είναι η δύναμη για
ζωή, η λαχτάρα να ζήσεις την επόμενη μέρα.
Φυσικά έχω κι εγώ τις σκοτεινές μου μέρες
αλλά δεν αφήνω αυτό να με κυριεύσει.
11
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ΕΠΕΙΓΟΝ

Α

ντιμέτωπη με την ένατη επιδημία Έμπολα τα τελευταία 40 χρόνια βρίσκεται η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η επιδημία αυτή τη φορά «χτύπησε» την επαρχία Εκουατέρ στα δυτικά της χώρας και μέχρι τις 28
Μαΐου είχαν καταγραφεί 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα και 12
θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της χώρας.
Κατά την προηγούμενη επιδημία Έμπολα που ξέσπασε το 2014 στη Δυτική Αφρική (Λιβερία, Σιέρρα Λεόνε και Γουινέα) και ήταν από τις πιο θανατηφόρες, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δέχτηκαν συνολικά 10.376 ασθενείς στα Κέντρα Θεραπείας
Έμπολα, εκ των οποίων 5.226 αποδείχθηκε ότι ήταν επιβεβαιωμένα κρούσματα
του ιού.
Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σήμερα εργάζονται σε τέσσερα
σημεία για την περίθαλψη των ασθενών και τον περιορισμό εξάπλωσης
της επιδημίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε Μπαντάκα και Μπικόρο, όπου
έχουν δημιουργήσει δύο θεραπευτικά κέντρα με 12 και 20 κρεβάτια αντίστοιχα.
Ακόμη, οι ομάδες ανιχνεύουν τους ανθρώπους που έχουν έρθει σε άμεση ή έμμεση επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, ενώ παράλληλα ενημερώνουν τις κοινότητες με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό της έκθεσης και την
υιοθέτηση ασφαλών διαδικασιών ταφής.
«Αυτή είναι η ένατη επιδημία Έμπολα στο Κονγκό τα τελευταία 40 χρόνια. Έως
τώρα, όλες είχαν εμφανιστεί σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές,
όπως πέρυσι στο Λικάτι, όπου η επιδημία δεν εξαπλώθηκε. Η κατάσταση όμως άλλαξε και έχει γίνει πιο σοβαρή και ανησυχητική, καθώς τώρα η νόσος πλήττει μια
αστική περιοχή» αναφέρει ο Χένρι Γκρέι, συντονιστής επείγουσας παρέμβασης
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην περιοχή Μπαντάκα.
Ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα εργάζονται και στις απομακρυσμένες περιοχές Ιτίπο και Ιμπόκο. Στο Ιτίπο έχει δημιουργηθεί ένα διαμετακομιστικό κέντρο
με 10 κρεβάτια, όπου τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα απομονώνονται και περιθάλπονται μέχρι να υπάρξει εργαστηριακή διάγνωση. Εάν οι ασθενείς βρεθούν
θετικοί στον ιό, μεταφέρονται στο θεραπευτικό κέντρο του Μπικόρο. Στο Ιμπόκο,
έχει δημιουργηθεί ένας χώρος απομόνωσης στο νοσοκομείο, ενώ η ομάδα κατασκευάζει ένα νέο θεραπευτικό κέντρο.
Στα τέλη Μαΐου οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα μαζί με το Epicentre, το κέντρο
επιδημιολογικών ερευνών της οργάνωση, ξεκίνησαν εμβολιασμό του προσωπικού που παρεμβαίνει κατά του Έμπολα στο Μπικόρο στην επαρχία
Εκουατέρ. Αυτός ο δοκιμαστικός εμβολιασμός γίνεται και στα άτομα με τα οποία
έχουν έρθει σε επαφή οι ασθενείς.

Την ίδια ώρα, στην επαρχία Ιτούρι, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ολόκληρα
χωριά φλέγονται, εκατοντάδες σπίτια εκκενώνονται και χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν τη λίμνη Άλμπερτ για να φτάσουν στην Ουγκάντα, τη χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων αυτή τη στιγμή.
Από τα μέσα Δεκεμβρίου, οπότε ξέσπασαν οι βίαιες συγκρούσεις στην περιοχή,
12
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ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ:

ΜΙΑ ΠΛΗΓΗ ΑΝΟΙΧΤΗ
Ο Έμπολα «ξαναχτυπά»
Κική Μαργαρίτη Υπεύθυνη Τύπου
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57.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα χωριά
τους. Τον Φεβρουάριο, η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο. Άνθρωποι σκοτώθηκαν, σπίτια κάηκαν, ζωές ξεριζώθηκαν αναζητώντας ασφάλεια.
Οι πρόσφυγες επιβιβάζονταν σε υπερφορτωμένες ψαρόβαρκες και κανό για να διασχίσουν τη λίμνη Άλμπερτ και να
περάσουν στην απέναντι πλευρά, στην Ουγκάντα. Το ταξίδι
διαρκεί έξι με δέκα ώρες. Πολλοί δεν τα κατάφεραν. Υπάρχουν αναφορές για πρόσφυγες που πνίγηκαν όταν αναποδογύρισε η βάρκα τους.
Όσοι πρόσφυγες φτάνουν τελικά στην Ουγκάντα έρχονται αντιμέτωποι με άλλα σοβαρά προβλήματα. Η πρώτη
τους στάση είναι το Σεμπαγκόρο, ένα μικρό ψαροχώρι στην
επαρχία Χοίμα. Όταν κορυφώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου
η εισροή προσφύγων, 3.000 άνθρωποι έφταναν σε καθημερινή βάση.
Στη συνέχεια μεταφέρονται στο κέντρο υποδοχής του Καγκόμα και περιμένουν να καταγραφούν και να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια πριν μεταφερθούν σε κάποιον καταυλισμό, κυρίως στο Κιανγκουάλι (Μαρατάτου).
Πολλοί από όσους φτάνουν δεν έχουν πού να κοιμηθούν,
παρά μόνο σε αυτοσχέδια υπόστεγα από ξύλα και μουσαμάδες, όπου άντρες, γυναίκες και παιδιά μοιράζονται στρώματα και ψάθες από μπαμπού.
Σε αυτές τις επισφαλείς συνθήκες και με περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό και τουαλέτες, μία επιδημία χολέρας
εξαπλώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου. Στο τέλος του Μαρτίου, καταγράφονταν ήδη τουλάχιστον 39 θάνατοι και 1.955
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σοβαρά κρούσματα χολέρας που νοσηλεύθηκαν σε εξειδικευμένα θεραπευτικά κέντρα.
Η Χριστίνα Ψαρρά, βρέθηκε για τέσσερις μήνες στην Ουγκάντα, σε ρόλο συντονίστριας με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και έζησε την κρίση στο Ιτούρι. «Η επαρχία Ιτούρι βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Λ.Δ του Κονγκό κοντά
στη λίμνη Άλμπερτ, όπου τον Δεκέμβριο του 2017 ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων κοινοτήτων. Η βία
στην περιοχή πήρε τρομακτικές διαστάσεις τον Φεβρουάριο.
Σπίτια και χωριά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και περισσότερα από 200 άτομα έχουν σκοτωθεί. Το Ιτούρι συνορεύει
με το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα με αποτέλεσμα περισσότεροι από 40.000 εκτοπισμένοι να περνούν τη λίμνη Αλμπερτ με βάρκες και να αναζητούν καταφύγιο στην Ουγκάντα, τη χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων αυτή τη
στιγμή στην Αφρική. Όσοι παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι βρίσκουν καταφύγιο νότια στην Μπούνια ή βόρεια
στην περιοχή Μαχάγκι. Πολλές οικογένειες χωρίζονται και η
συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων εγκαταλείπει τις εστίες
τους χωρίς να πάρουν τίποτα μαζί τους» λέει η Χριστίνα.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρίσκονται στην Ουγκάντα με
ομάδες επείγουσας παρέμβασης. Όπως εξηγεί η Χριστίνα,
«στην Μπούνια υποστηρίζουμε την παροχή βασικής φροντίδας υγείας σε τρία κέντρα υγείας, καθώς και τον πληθυσμό
που ζει στον καταυλισμό με την παροχή ειδών διατροφής και
είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και με την εγκατάσταση μηχανισμών υδροδότησης και υγιεινής του καταυλισμού. Ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα βρίσκονται και στο Μαχάγκι
με σκοπό επίσης την υποστήριξη των εσωτερικά εκτοπισμέ-

© Mohammad Ghannam/MSF
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νων, αλλά και τη διερεύνηση περαιτέρω αναγκών, καθώς ο
κίνδυνος υποσιτισμού και εξάπλωσης ασθενειών παραμένει
υψηλός. Τον Φεβρουάριο ανακοινώθηκε επίσημα επιδημία
χολέρας στην περιοχή Χόιμα και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
δημιουργήσαμε δύο ιατρικά κέντρα και πολλαπλές δράσεις
ιατρικής φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης.
Η Ουγκάντα με έκανε να αντιληφθώ την πολυπλοκότητα
των αποστολών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ιδίως όταν πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα σε επείγουσες συνθήκες» τονίζει η Χριστίνα.

ΚΟΝΓΚΌ: ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΉ ΚΡΊΣΗ
«Στην ανατολική Αφρική κάθε τόπος είναι και μία πληγή. Ή
καλύτερα πολλές και βαθιές πληγές. Όλη η περιοχή φλέγεται» λέει η Χριστίνα. Οι συγκρούσεις, η βία, οι επιδημίες
και ο εκτοπισμός κρατούν χρόνια. «Οι άνθρωποι σε εκείνες
τις γωνιές του πλανήτη ζουν μια διαφορετική καθημερινότητα. Απλά ζουν ξέροντας και νιώθοντας πως κάπου αλλού
κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερες ευκαιρίες χωρίς να
έχουν συνεχώς τον φόβο του διωγμού και της βίας» τονίζει.

© John Wessels

Εδώ και πολλά χρόνια η Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό βρίσκεται στο κόκκινο. Περίπου 4
εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένων, συνεχείς συγκρούσεις, φτώχεια και ασθένειες, όπως
Έμπολα και χολέρα, συνθέτουν το γενικότερο
σκηνικό της περιοχής.
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ΕΠΕΙΓΟΝ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι
μια χώρα πλούσια σε μεταλλεύματα.
Διαθέτει περίπου το 1/3 των παγκόσμιων κοιτασμάτων κοβαλτίου, μεγάλα
αποθέματα κοιτασμάτων χρυσού,
χαλκού, διαμαντιών, ουρανίου, πετρελαίου και άνθρακα. Ο έλεγχος και η
διαχείριση των φυσικών της πόρων
είναι μία από τις βασικότερες αιτίες
των συγκρούσεων.
Παρά τον φυσικό πλούτο της χώρας,
οι Κονγκολέζοι είναι από τους φτωχότερους λαούς στον κόσμο. Σύμφωνα
με ιστορικούς, η αποικιοκρατία, η δουλεία, η διαφθορά και οι συνεχείς συγκρούσεις έχουν κάνει το Κονγκό μία
χώρα που ουσιαστικά έχει πάψει να
λειτουργεί.
Από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της από το Βέλγιο, το 1960, η Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό δεν γνώρισε
ποτέ πραγματικά την ειρήνη. Ανταρσίες, αποσχιστικά κινήματα, πολύχρονο στρατιωτικό καθεστώς, διαφθορά,
καθώς και εισβολές σημάδεψαν την
πρόσφατη ιστορία της.

Επίσης, η χώρα μαστίζεται από τη σοβαρότερη επιδημία χολέρας των τελευταίων 20 ετών. Το 2017, 55.000
άνθρωποι νόσησαν σε 24 από τις 26
επαρχίες της χώρας και 1.190 πέθαναν.

© Mohammad Ghannam/MSF

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στον στρατό του Κονγκό και ομάδων ανταρτών,
ομάδων από τη Ρουάντα, και κάθε
είδους ενόπλων ομάδων εξακολουθούν να πλήττουν τον πληθυσμό. Δεν
είναι τυχαίο, άλλωστε που το Κονγκό
είναι η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό
εσωτερικά εκτοπισμένων στην Αφρική
(81.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι,
εκ των οποίων οι 59.000 καταγράφηκαν το 2017, σύμφωνα με τη Διεθνή
Αμνηστία).
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Πρωτεύουσα: Κινσάσα
Πληθυσμός: 82,691,122 κάτοικοι
Έκταση: 2.344.858 τ.χλμ..
Όνομα: Πήρε το όνομά της από τον μεγάλο ποταμό Κόνγκο, ο οποίος με
τους παραποτάμους του διασχίζει όλη τη χώρα.
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ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Μαρία Σκουλά
Υπεύθυνη Στελέχωσης Αποστολών

«Εργαζόμουν για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομικός αναλυτής σε επενδύσεις σχετικές με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τουριστικά. Το προσφυγικό και η
ανθρωπιστική κρίση στη Μεσόγειο με έκαναν να εμπλακώ
ενεργά με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα αρχικά στη Σιέρα
Λεόνε και μετά στο Μπαγκλαντές.
Η πιο σημαντική στιγμή που έζησα στο πεδίο αποστολής
ήταν στο Μπαγκλαντές όπου παρέχουμε περίθαλψη στον
προσφυγικό πληθυσμό των Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ.
Όταν επισκέφθηκα το σημείο εισόδου από το οποίο εισέρχονταν οι Ροχίνγκια, η αγωνία και η ανακούφιση
στα μάτια τους σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό
και την αφοσίωση των ομάδων μας που τους υποδέχονταν, με γέμισε σιγουριά για την αποτελεσματικότητα και την αναγκαιότητα της παρουσίας μας εκεί.
Τέτοιες εμπειρίες είναι που μας γεμίζουν με αποφασιστικότητα ώστε να προσπαθούμε για το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από τον ρόλο μας μέσα στην ομάδα.
Το να εργάζεσαι ως μη ιατρικό προσωπικό είναι μία
πρόκληση καθώς βρίσκεσαι στην καρδιά του προβλήματος χωρίς να συμμετέχεις πρωτογενώς στην παροχή βοήθειας. Πραγματικά όμως αποτελείς μέρος μίας
αλυσίδας η οποία χρειάζεται όλους τους κρίκους της
για να είναι λειτουργική.
Όταν φεύγω για αποστολή παίρνω μαζί μου κάποια βιβλία,
ταινίες και ένα μικρό σκάκι. Όταν είμαι μακριά από την
Ελλάδα μού λείπουν περισσότερο η οικογένειά μου και οι
φίλοι μου».

© MSF

Λυδία Λιοδάκη, γιατρός

© MSF

Ανδρόνικος Καρρέρ, οικονομικός διαχειριστής

«Ως γιατρός θεωρώ την υγεία αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα
όλων. Έτσι βρέθηκα στο πλευρό των προσφύγων στην Ελλάδα προσπαθώντας να είμαι χρήσιμη. Με τους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα άσκησα το λειτούργημά μου στην κλινική,
στο κέντρο της Μυτιλήνης, για ένα μήνα και στην κλινική
στο κέντρο της Αθήνας για εννέα μήνες. Αυτή τη στιγμή
βρίσκομαι στη Συρία, τον τόπο από όπου ξεκίνησαν οι ασθενείς που είχα περιθάλψει στην Ελλάδα, ακολουθώντας την
αντίστροφη πορεία από αυτούς που έφυγαν από τον τόπο
τους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον να αναζητάς τις αιτίες στον τόπο που γεννιέται το
πρόβλημα, να στήνεις μια δομή υγείας για χρόνιες παθήσεις,
με περιορισμούς, να πειραματίζεσαι και να βρίσκεις λύσεις.
Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει και με έχει αλλάξει ως
άνθρωπο και γιατρό είναι η ευγνωμοσύνη των ασθενών που έχουμε περιθάλψει και η αξιοπρέπειά τους.
Ευγνωμοσύνη για τα αυτονόητα όπως το να τους μιλήσεις
με σεβασμό, να τους εξετάσεις και να τους δώσεις φάρμακα.
Αξιοπρέπεια γιατί από το τίποτα που διέθεταν μέσα στις
άθλιες συνθήκες που διαβιούσαν πάντα έβρισκαν τρόπο με
λουλούδια ή γλυκά και παραδοσιακά φαγητά να μας ευχαριστήσουν. Τελικά, ο άνθρωπος βρίσκει τη δύναμη και δε γονατίζει όταν πρόκειται για την επιβίωση και για μια καλύτερη ζωή, όπως το παράδειγμα ενός παππούλη, ράφτη από το
Χαλέπι που τα παιδιά του πνίγηκαν στο Αιγαίο και συνόδευε τα εγγόνια του στη Σουηδία. Αποχαιρετώντας μας μας
έκανε δώρο υφάσματα αναφέροντας τα ονόματα Ελλήνων
που δούλεψαν μαζί του στο ραφτάδικο στο Χαλέπι.

Σε αποστολή βρίσκονται οι: Μεχμέτ Εκίν Γκαϊρέτλι, Νάσια Κατσίνη, Λορίν Μπάντα, Αλίκη Αλεξίου, Γιέλενα Μιλοβάνοβιτς, Φανή Πάπιστα, Μίοντραγκ Γιέβτοβιτς, Σταύρος Τζαμέλ Σουίσι, Ειρήνη Τερεζάκη, Γιώργος Καραγιάννης, Βαγγέλης Ορφανουδάκης, Χρήστος Κορτσέλης, Ιουλία Ζαγκανά, Μίργιανα Γκρούγιτς, Στάθης Κυρούσης, Νταβίντ Χοφχανισιάν, Μαρία Άννα Μήτση, Τινάτιν Κεντσοσβίλι, Δημήτρης Δενδρινός, Μπράιτ Νυιρέιντα, Χρήστος Γεωργακάκης,
Κατερίνα Κατοπόδη, Ελισάβετ Παπαδημητρίου, Δώρα Χαντζή, Κριστόφ Μαζάνεκ, Μάρω Βερλή, Ανδρόνικος Τίτος Καρρέρ, Ράμι Χαμάντ, Ελένη Αγαπίου,
Αλέξανδρος Βαμβακούλας, Βίκη Σαρρή, Τάσος Μακρογιάννης, Κωστής Πλεύρης, Βασίλης Ελευθεριάδης, Κωνσταντίνος Λιβανός, Ερέκλε Μαμουκελασβίλι,
Άρης Αραβίδης, Μπόγιαν Γιότοβ, Αχιλλέας Τζέμος, Ντενίζ Ινάλ, Δανιήλ Πέττας, Σοφία Χατζηφούντα, Μπουράκ Οζγκούρ Γκερσού, Ίγκορ Κουλασίν, Αγγελική
Τσέκερη, Αντώνης Ρήγας, Άννα Παντελιά, Γιώργος Καραπανάγος, Ιάσωνας Αποστολόπουλος, Κέλι Μωραΐτη, Ιωάννα Κοτσιώνη, Μάνια Βιδαλάκη, Βασιλεία
Διαλυνάκη, Λυδία Λιοδάκη,Τζέση Χαρακτινού, Ναρίν Φάντογλου, Σελίν Τσακάρ, Αντιγόνη Καρκανάκη, Κώστας Ψυκάκος, Άννα Άνιτς, Γιάννα Σπασόγιεβιτς,
Αρετή Γρηγοράτου, Δημήτρης Κάτουλας, Βασίλης Στραβαρίδης, Νικόλας Παπαχρυσοστόμου, Βαγγέλης Κασσωτάκης, Καρινέ Ατανεσιάν.
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Δώρα Χαντζή
Υπεύθυνη Προαγωγής Υγείας στο Μπαγκλαντές

«ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟΥΣ
ΡΟΧΙΝΓΚΙΑ»

Φ

τάσαμε τον Νοέμβριο του 2017 στον καταυλισμό Ουτσιπράνγκ στα νότια του Μπαγκλαντές, όπου ζουν 25.000 από τους
συνολικά 900.000 Ροχίνγκια που έχουν
καταφύγει στο Μπαγκλαντές.

Όσο και αν προετοιμάζεται κανείς πριν από μία αποστολή,
ποτέ δεν μπορεί να είναι έτοιμος για ό,τι θα αντικρίσει. Το
πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι το βλέμμα
αυτών των ανθρώπων. Κοιτάζουν βαθιά στα μάτια και διψούν για επικοινωνία και βοήθεια. Η φτώχεια είναι ασύλληπτη. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη μέρα με τη
μέρα απλώς για να επιβιώσουν.
Οι Ροχίνγκια ήταν κυρίως αγρότες και κτηνοτρόφοι στην
πατρίδα τους, η τροφή τους ήταν εξασφαλισμένη. Είναι
σπαραξικάρδιο να τους βλέπεις τώρα να εξαϋλώνονται
στους καταυλισμούς, όπου αντιμετωπίζουμε περιστατικά
υποσιτισμού και βλέπουμε ανθρώπους να καταρρέουν,
ακόμα και παιδιά.
Κάθε μέρα ένα θέαμα με σόκαρε: στις δύο το μεσημέρι παιδιά μικρότερα των 10 ετών έτρεχαν μέσα στις λάσπες, έπεφταν, ποδοπατούνταν προκειμένου να σχηματίσουν ουρά
για το συσσίτιο που διανέμει ο στρατός του Μπαγκλαντές:
μια χούφτα ρύζι και ένα κομμάτι κρέας μόνο για τα παιδιά.
Μια μέρα επισκεφθήκαμε τη σκηνή μιας ασθενούς που
έπασχε από σοβαρή ασθένεια, ώστε να βεβαιωθούμε πως
το παιδί της θα πάρει κι εκείνο το χάπι που έπρεπε για να
προστατευθεί. «Όχι τώρα» μας είπε η μητέρα «πρέπει να
18

πάει για το φαγητό του». Και πραγματικά δεν ξέρει κανείς
πώς να ιεραρχήσει τις ανάγκες υπό αυτές τις συνθήκες. Τι
θα έσωζε το παιδί εκείνη τη στιγμή;
Οι Ροχίνγκια δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο
και να γίνουν πρόσφυγες. Δεν έχουν δικαίωμα στην ανώτερη εκπαίδευση, σε ταξιδιωτικά έγγραφα, στην εργασία,
στην έκφραση. Έχουν δικαίωμα μόνο να φάνε, να πιουν
νερό και να κάνουν μπάνιο. Πολλές φορές ούτε κι αυτό.
Ζουν σε παραπήγματα. Ένα «σπίτι» που για πάτωμα έχει
λίγο τσιμέντο και περιμετρικά οριοθετείται από κορμούς
μπαμπού και για οροφή έχει ένα φύλλο πλαστικού. Οι άνθρωποι κοιμούνται στο τσιμέντο και προσπαθούν να μαγειρέψουν κάτι για την οικογένειά τους σε ένα αυτοσχέδιο
κουζινάκι. Η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχει κάποιες βασικές πρώτες ύλες, όπως ρύζι και λάδι. Τα «σπιτάκια» βρίσκονται διάσπαρτα πάνω στους λοφίσκους, η λάσπη είναι
τόσο πηχτή που εμείς, με τις μπότες, γλιστράμε. Οι Ροχίνγκια φρόντισαν ωστόσο να φτιάξουν έναν ξύλινο διάδρομο
από κορμούς δέντρων μέσα στις λάσπες. Εκεί πάνω τοποθετούν μια πλαστική καρέκλα ώστε να μεταφέρουν τους
σοβαρά ασθενείς τους από τους λόφους κάτω στα ιατρεία.
Ένα τέτοιο σπίτι έπρεπε να επισκεφθούμε μια μέρα για να
ανακοινώσουμε σε μια μητέρα πως η επτάχρονη κόρη της
έχασε τη μάχη με τη διφθερίτιδα. Ένα τέτοιο σπίτι έπρεπε να επισκεφθούμε για να ενημερώσουμε την οικογένεια
μιας εικοσάχρονης παραπληγικής κοπέλας σχετικά με τον
τρόπο που θα μπορούσαμε να διακόψουμε την κύησή της,
αποτέλεσμα του βιασμού της.

© Natasha Lewer/MSF
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Στο τέλος αυτής της εβδομάδας επιστρέφω και πάλι στο
Μπαγκλαντές. Οι δικοί μου
άνθρωποι με ρωτούν «γιατί;».
Ο λόγος είναι πάντα ο ίδιος:
γιατί υπάρχουν άνθρωποι που
βρίσκονται σε ανάγκη.

© MSF

Δεν θα ξεχάσω ποτέ δύο κορίτσια στο νοσοκομείο, έξι και
δώδεκα ετών, στο πλευρό του άρρωστου πατέρα τους. Ρωτήσαμε τα παιδιά αν θέλουν φαγητό. Απάντησαν αρνητικά γιατί νόμιζαν πως έπρεπε να πληρώσουν, βλέπετε οι
Ροχνίνγκια έχουν μάθει να πληρώνουν για τα πάντα. Τους
εξηγήσαμε ότι δεν θα πλήρωναν και τότε τα παιδιά έφαγαν το φαγητό μέσα σε λίγα λεπτά. Κάθονταν εκεί, στο
πλευρό του πατέρα τους και τον περιποιούνταν, προσεύχονταν· μέχρι που τον έχασαν και έμειναν ορφανά.

Κι εσείς κάνετε το ίδιο. Με την υποστήριξή σας μας δίνετε
τη δυνατότητα να παρέχουμε ιατρική φροντίδα, να εμβολιάζουμε τους ευάλωτους πληθυσμούς, να εξασφαλίζουμε πόσιμο νερό και να συμπαραστεκόμαστε σ’ ανθρώπους
που δοκιμάζονται σε ακραίες καταστάσεις.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την προσφορά σας.
19
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ΝΕΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Δρομείς Χωρίς Σύνορα
και στη βροχή

© MSF

© MSF

60 καλλιτέχνες πρόσφεραν έργα τους
για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Η κα Αλέξια Σερέζη της Γκαλερί Αργώ, θέλοντας να στηρίξει το
έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα,
διοργάνωσε στις 13/3 - 31/3 ομαδική έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, κεραμικής και
φωτογραφίας, κάτω από τον γενικό τίτλο «60 καλλιτέχνες προσφέρουν έργα τους για τους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα».
Στην έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε στην Γκαλερί Αργώ, οι καλλιτέχνες εξέθεσαν αφιλοκερδώς τα έργα
τους, ενώ όλα τα έσοδα διατέθηκαν
για την υποστήριξη των προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
Ευχαριστούμε θερμά για την πρωτοβουλία την κα Αλέξια Σερέζη,
την Γκαλερί Αργώ, τους συντελεστές της έκθεσης και τους καλλιτέχνες: Άγγελο, Αγιακάτσικα Σμάρα,
Αδάμ Χριστίνα, Αθανασίου-Χούτερ
Έφη, Αϊβάζογλου Αχιλλέα, Αντιόχου
Μαριέττα, Βαμβατήρα Μάγδα, Βασιλειάδη Λιζέττα, Βασιλειάδη Δελίνα,
Βέργη Χρύσα, Βερροιοπούλου Μόνικα, Buhler Αλεξάνδρα, Γαΐτη Μάνθο,
Γεωργιάδη Γιώργο, Γιαννοπούλου
Ντιάνα, Γκαλτέμη Χριστόδουλο, Γκιώ20

νη-Ζησιμοπούλου Βάσω, Γουλή Θεοφάνη, Γρηγόρα Άννα, Δασκαλάκη
Στέφανο, Δεβλέτογλου Αλίκη, Δέλλιου Δόμνα, Ζαβαλάκου Ελένη, Ζαντέ
Ελένη, Ζωίδη Πόπη, Θεοδοσία, Καραβούζη Σαράντη (αποθανών, δωρέα
από τη σύζυγό του Λακερίδου Γιούλικα), Καρακατσάνη Βασίλη, Κερασιώτη Μάρω, Κουβάτσου Δέσποινα,
Κουκόπουλο Στάθη, Κουφοπάνου Αργυρώ, Κράστεβ Μάρτιν, Κτιστοπούλου
Μαρία, Κυριακή, Λακερίδου Γιούλικα, Μέγκουλα Γιώργο, Μενδρινού
Άννα, Μουδάτσο Κωστή, Μουστάκα
Βαγγέλη, Μυταρά Δημήτρη (αποθανών, μεταξοτυπία προσφορά από γκαλερί Αργώ), Νάνο Γιάννη, Ξαγοράρη
Μαρία, Ξυλά - Ξαναλάτου Ίρις, Οθωναίου Φωτεινή, Παναγιωτίδη Άγγελο,
Παπαγιάννη Θεόδωρο, Παπαγιάννη
Σύνη, Alex Pop (Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα), Παπασάικα Βασίλη, Παπούλια-Βασιλακούδη Σμαράγδα, Πριοβόλου Βούλα, Ραζή Άγγελο, Ράμμο
Κώστα, Ρόκο Κυριάκο, Σακκά Γιώργο, Σαρελάκου Ρουμπίνα, Σκουλικίδη – Βενιέρη Αλίκη, Στέφωση Μαρία,
Στραβοράβδη Πέτρο, Σχοινά Μαίρη,
Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη,
Hutter Kurt.

Η βροχή που έπεσε στην Αθήνα την
Κυριακή 18 Μαρτίου, δεν πτόησε τους
173 δρομείς μας, που συμμετείχαν στη
διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου της
Αθήνας. Η φετινή συμμετοχή ήταν αφιερωμένη στις γυναίκες όλου του κόσμου. Με τα χιλιόμετρα που διήνυσαν,
οι δρομείς μας κατάφεραν να εξασφαλίσουν ασφαλή τοκετό στο σπίτι σε 100
γυναίκες και την απαραίτητη τροφή σε
36 υποσιτισμένα παιδιά. Τους ευχαριστούμε πολύ, όπως και τον ΣΕΓΑΣ που
για άλλη μια χρονιά μας επέτρεψε να
λάβουμε μέρος στη διοργάνωση.

Γενική Συνέλευση 2018
Στις 18 & 19 Μάϊου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση για το
2018. Η σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ως εξής:
Χρήστος Χρήστου
Πρόεδρος
Ελένη Κάκαλου
Αντιπρόεδρος
Μαριάνθη Παπαγιάννη
Γενική Γραμματέας
Νικόλαος Ψυχογιός
Ταμίας
Faize Deniz Mardin
Μέλος
Ξενοφών Κάππας
Συνδεόμενο Μέλος
Wilhelmus Joannes de Graaf
Συνδεόμενο Μέλος
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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.
Στον Όμιλο ALPHA BANK για τη χρόνια
στήριξή του.

Στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τη μακροχρόνια υποστήριξη των ασθενών μας.

Για την προώθηση της καμπάνιας μας «Χρειάζονται πολλοί
για να σωθεί ένας» και «Θέλουμε φάρμακα κι όχι βόμβες»
ένα μεγάλο ευχαριστώ:
Στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., Ο.Σ.Υ. Α.Ε., POLITIS GROUP / MASTER MEDIA
SYSTEM S.A. και INTERBUS Α.Ε.
Στα Έντυπα:
Καθημερινή, Το Ποντίκι, You, Free Sunday, Εφημερίδα των
Συντακτών, Athens Voice, Τηλεθεατής, Τηλέραμα, 7 Μέρες TV,
Vita, Documento Street, Νέα Σελίδα, TV Sirial, TV 24, Instyle,
Ασφαλιστικό Marketing, Έθνος της Κυριακής, Αθηνόραμα,
Madame Figaro, Lifo, Αυγή, City Life Θεσσαλονίκη, Ελεύθερος
Τύπος, Ναυτεμπορική, Τα Νέα, Μακεδονία-Θεσσαλονίκη, 4ΤΡΟΧΟΙ, YOU WEEKLY, SportDay, OnBlue, Πυροσβεστική Επιθεώρηση, Αστυνομική Ανασκόπηση, Hot Doc, Αθηναϊκό Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων και Aσφαλιστική Αγορά.
Στην ομάδα του doctv.gr

Στην ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCAN για την έμπρακτη υποστήριξη των
προγραμμάτων μας στην Ελλάδα.
Στον Όμιλο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ & την εταιρία ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΕ
για την πολύ σημαντική στήριξη της δράσης μας στην Ελλάδα και
όλο τον κόσμο.

Στη Media2Day, την 24MEDIA και στους ιστότοπους skroutz.gr,
meteo.gr, naftemporiki.gr, efsyn.gr, neaselida.gr, lifo.gr,
athensvoice.gr, koutipandoras.gr, documentonews.gr.

Στην «Επιθεώρηση Χρυσολόγου – Εθνική Ασφαλιστική» για
τη φιλοξενία στην ετήσια εκδήλωσή της.
Στο Saint Catherine´s British School για το 5x5 charity
tournament.
Στο 2ο Tango Unchained Festival για την τοποθέτηση κουτιών
οικονομικής ενίσχυσης.
Στο Α’ Γυμνάσιο Κηφισιάς, στα εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, στο 74ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Κρήτης, στην
Ελληνογαλλική Σχολή «Ευγένιος Ντελακρουά», στο Ράλλειο
Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά, στο University of Missouri, στο
Β’ Γυμνάσιο Ρόδου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου για
τη φιλοξενία.
Στις οικογένειες των: Αριστοτέλη Καλμαντή, Αλεξάνδρας
Βουρνά, Βίβιαν Αρτοπούλου, Ευαγγελίας Πρεμέτη, Γεωργίου
Πάτσα, Παναγιώτας Αναγνωστοπούλου, Αντώνη Κουρομιχελάκη,
Αδάμ Στραπατσάκη, Μιλτιάδη Χατζηιωσήφ, Νικόλαου Καλογήρου, Γεωργίου Τσαγρή, Ελένης Χαμάκου, Αγγελικής Αργυρέα,
Ελένης Πετρουτσά, Δημητρίου Κατσιμαντή, Μιχαήλ Μίγκλη, 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 2017

Το 2017 τα έσοδά μας κυμάνθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με το προηγούμενο
έτος. Ήταν η τρίτη χρονιά που τα προγράμματα στην Ελλάδα συνεχίζουν τις
δράσεις τους.

ΠΗΓΈΣ ΕΣΌΔΩΝ
Διατηρήσαμε υψηλά τα ποσοστά ιδιωτικών πόρων, τα οποία το 2017 αποτέλεσαν το 99% των συνολικών εσόδων μας.

Έσοδα (σε ευρώ)

2017

%

Ιδιωτικοί πόροι

3.062.135

99

Θεσμικοί πόροι

0

0

Λοιπά έσοδα

24.939

1

Σύνολο

3.087.074

Έξοδα (σε ευρώ)

2017

%

Προγράμματα

900.835

30

Υποστήριξη προγραμμάτων από τα γραφεία

423.720

14

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης

341.143

12

Σύνολο εξόδων κοινωνικής αποστολής

1.665.698

56

Ανεύρεση πόρων

824.679

28

Διοίκηση και γενική διαχείριση

487.594

16

Έξοδα υποστήριξης

1.312.273

44

Σύνολο

2.977.971

100

100

* Σημειώνεται ότι στα έσοδα του Ελληνικού Τμήματος υπολογίζονται επιπλέον
7.404.302 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 7.530.958
ευρώ. Το έλλειμμα που δημιουργείται προκύπτει από τις οικονομικές κινήσεις
των προγραμμάτων στην Ελλάδα και συνδέεται με το πλεόνασμα του οικονομικού έτους 2015 το οποίο αφορούσε στην προείσπραξη ποσών από τα επιχειρησιακά κέντρα για προγραμματισμένες δαπάνες των προγραμμάτων στην Ελλάδα.
22
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ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

ΧΑΡΊΣΤΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ

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.

Μέσω του www.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.

ΕΦΑΠΑΞ ΔΩΡΕΑ
Ακόμα κι ένα μικρό ποσό μπορεί να κάνει τη διαφορά
στη ζωή των ανθρώπων που περιθάλπουμε. Γίνετε
και εσείς μέρος της αλυσίδας που σώζει ανθρώπινες
ζωές. Μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας:
Με οποιαδήποτε Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα ή
μέσω Paypal.
Μέσω web banking ή μέσω τράπεζας στους παρακάτω λογαριασμούς σημειώνοντας τον κωδικό
δωρητή:
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. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη δωρεά
σας καλώντας στο 210.326.0000 ή on-line στο
www.alphabonus.gr/philanthropyredemption.

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
από την προώθηση προϊόντων, η πάγια ή εφάπαξ
οικονομική υποστήριξη των προγραμμάτων μας, οι
εκστρατείες ευαισθητοποίησης των εργαζομένων,
πελατών και συνεργατών της εταιρίας προκειμένου
να γίνουν υποστηρικτές μας ή η ένθεση/διανομή επικοινωνιακού υλικού των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να
διαμορφώσουμε το ιδανικό πλαίσιο συνεργασίας (Υπεύθυνος Εταιρικών Συνεργασιών,
210.5.200.500, corpfr@athens.msf.org).

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. 106).

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 www.msf.gr ή επικοινωνήστε με το
Τμήμα Δωρητών στο 210.5.200.500.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι κάνουν
μία δωρεά εις μνήμην κάποιου αγαπημένου τους προσώπου.
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Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌΣ ΧΆΡΤΗΣ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/
MSF) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση. Τα μέλη της είναι κυρίως γιατροί και
εργαζόμενοι του χώρου της υγείας, και είναι επίσης
ανοικτή και σε άλλους επαγγελματίες που μπορούν να
βοηθήσουν στην επίτευξη των σκοπών της.
Όλα τα μέλη δεσμεύονται από τις παρακάτω αρχές:
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν τη βοήθειά τους
σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων, χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, φιλοσοφική ή πολιτική διάκριση.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργάζονται με ουδετερότητα και αμεροληψία στο όνομα της παγκόσμιας ιατρικής
ηθικής και του δικαιώματος στην ανθρωπιστική βοήθεια, διεκδικώντας την πλήρη και απόλυτη ελευθερία
στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τις δεοντολογικές αρχές του επαγγέλματός τους και
να διατηρούν την πλήρη ανεξαρτησία τους απέναντι σε
οποιαδήποτε πολιτική, οικονομική ή θρησκευτική δύναμη.
210 5 200 500 WWW.MSF.GR
msf.greece
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@msfgreece

Εθελοντές οι ίδιοι, μετρούν τους κινδύνους των αποστολών που θα φέρουν εις πέρας και δεν διεκδικούν για τους
εαυτούς τους καμία άλλη ανταμοιβή πέραν αυτής που η
οργάνωση είναι σε θέση να τους προσφέρει.

