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

Επείγον
Υεμένη: Η ζωή κάτω από τις βόμβες

17

Δράσεις στην Ελλάδα
Οι φωτιές στην Αττική

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.
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Μαρτυρία
Σημειώσεις απο τη Μάρω Βερλή, υπεύθυνη
επικοινωνίας στη Νιγηρία

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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Nέα χωρίς σύνορα
Ειδήσεις και δράσεις επικοινωνίας
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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 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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Σε αποστολή
Κατερίνα Χατζηγεωργίου &
Γιώργος Καραπανάγος
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Σας Χρειαζόμαστε Δίπλα μας

© Gael Turine/MAPS
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ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

© Μαριλένα Σταφυλίδου

«Ο

γιατρός μου μού έλεγε ότι δεν ήμουν αρκετά άρρωστη για να λάβω τη θεραπεία από
το Εθνικό Σύστημα Υγείας». Αλήθεια πώς θα αισθανόσασταν αν ο γιατρός σας έλεγε
ότι δεν είστε αρκετά άρρωστη για να πάρετε τη θεραπεία για την ασθένειά σας; Στην
Κλερ Γκρόουβς πήρε τρία χρόνια για να είναι αρκετά άρρωστη ώστε να πάρει τη θεραπεία που χρειαζόταν για την ηπατίτιδα C. Και η Κλερ δεν ζούσε σε μια φτωχή χώρα αλλά στη Βρετανία, σε ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στον κόσμο, το οποίο αποφάσισε να θέσει περιορισμούς στη χορήγηση σοφοσμπουβίρης, του νέου εξαιρετικά αποτελεσματικού φαρμάκου, λόγω της
υψηλής τιμής του. Τον Σεπτέμβριο του 2018, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και άλλες οργανώσεις, καταθέσαμε προσφυγή κατά του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της Gilead στην Ευρώπη, η οποία δεν έγινε
δεκτή. Ταυτόχρονα ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε τη μάχη για καλύτερες τιμές σε άλλες περιοχές του
πλανήτη.

Ηλίας Παυλόπουλος
Γενικός Διευθυντής
του Ελληνικού
Τμήματος των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα

Με τα χρήματα που συνόδευαν το Νόμπελ Ειρήνης που λάβαμε το 1999, συστήσαμε την «Εκστρατεία για την Πρόσβαση στα Βασικά Φάρμακα» για να διεκδικήσουμε καλύτερες τιμές και διαθέσιμα
φάρμακα, τεστ και εμβόλια έτσι ώστε να γκρεμίσουμε τα εμπόδια που δυσκολεύουν την πρόσβαση σε
ανθρώπους που τα χρειάζονται. Σήμερα, νέα εξαιρετικά φάρμακα, αργούν απελπιστικά να φτάσουν,
κυρίως λόγω της τιμής τους, σε ανθρώπους που πεθαίνουν γι’ αυτά. Πέντε χρόνια μετά την ανακάλυψη δύο νέων φαρμάκων για τη θεραπεία της πολυανθεκτικής φυματίωσης, μόνο το 5% των ασθενών σε όλο τον κόσμο είχε πρόσβαση.
Και όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι
έχουν εκτοπιστεί στη βορειοανατολική Νιγηρία και αγωνιζόμαστε ενάντια στον υποσιτισμό και τις
επιδημίες στην επαρχία του Μπόρνο.
Επιστρέφοντας στην Ευρώπη, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους 4.000 πρόσφυγες που βρίσκονται σε άτυπους καταυλισμούς στα σύνορα της Βοσνίας με την Κροατία. Εδώ βλέπουμε πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τη μετανάστευση κάνουν ακόμα πιο δύσκολο και επικίνδυνο το ταξίδι αυτών των
ανθρώπων.
Αλλά και στη χώρα μας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κινητοποιηθήκαμε μετά τις πυρκαγιές στο
Μάτι. Παρείχαμε ιατρική και ψυχολογική φροντίδα τις πρώτες μέρες στους κατοίκους της περιοχής,
μέχρι να αναλάβει ο κρατικός μηχανισμός. Και αυτό είναι που κάνουμε πάντα στη χώρα μας. Τα τελευταία 28 χρόνια έχουμε βοηθήσει σε σεισμούς (Αίγιο, Αθήνα, Λέσβος), στις φωτιές της Ηλείας και
όπου αλλού χρειάστηκε.
Και θέλουμε στη χώρα μας να παρεμβαίνουμε μέχρι να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός του
κράτους. Αυτό όμως είναι αδύνατο να το κάνουμε στο μεταναστευτικό. Τρία χρόνια τώρα ζητάμε να
μειωθεί ο αριθμός των προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου και οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί (παιδιά και
γυναίκες) να μεταφερθούν στην ενδοχώρα ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ήρθαμε το 2015 για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση του μεγάλου κύματος των προσφύγων
εκτιμώντας ότι θα μείνουμε μέχρι να τελειώσει η επείγουσα κατάσταση και το κράτος θα αναλάβει
την υποστήριξη. Τρία χρόνια μετά είμαστε ακόμα στα ελληνικά νησιά και μέσα στον Σεπτέμβριο είδαμε για άλλη μια φορά την κατάσταση να ξεπερνάει κάθε όριο. Από 7.000 ανθρώπους που είχε η
Μόρια τον περυσινό Οκτώβριο και μιλούσαμε για αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, τον φετινό Σεπτέμβριο φτάσαμε στους 9.000 με συνεπακόλουθο την αύξηση των περιστατικών βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας. Και να θυμίσουμε ότι ο καταυλισμός αυτός φτιάχτηκε για
3.100 ανθρώπους.
Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα του κόσμου μας. Αλλά οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα, είμαστε και θα είμαστε οπουδήποτε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια καταρρακώνεται. Από τη
Μόρια στο Ραν και από το Κίβου στη Γάζα, θα συνεχίσουμε να θεραπεύουμε ανθρώπους
και να παλεύουμε για πιο ανθρώπινες πολιτικές για τους ασθενείς μας αλλά και για τα
φάρμακα που χρειάζονται. Γιατί το δικαίωμα στην υγεία είναι για μας αδιαπραγμάτευτο.
3
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Μήτση Περσάνη
Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

© Daphne Tolis/MSF

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΔΈΚΑ
ΑΛΉΘΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ
ΤΩΝ ΡΟΧΊΝΓΚΙΑ
Τ

ην 11χρονη Νουρμαζάν της φωτογραφίας, τη συναντήσαμε τον Ιούλιο σε έναν καταυλισμό του Κοξ Μπαζάρ, στο Μπανγκλαντές, εκεί όπου έχει βρει καταφύγιο μαζί με σχεδόν ένα εκατομμύριο Ροχίνγκια πρόσφυγες.

Ένα χρόνο μετά τη μεγάλη τους έξοδο από τη Μιανμάρ,
οι Ροχίνγκια συνεχίζουν να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες, εγκλωβισμένοι σε έναν κύκλο βίας και δυστυχίας. Οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα τους υποστηρίζουμε όλο αυτό το διάστημα με προγράμματα στα οποία έχουν προσφέρει τις
υπηρεσίες τους και πολλοί Έλληνες.

4

01
Η ΜΕΓΆΛΗ ΈΞΟΔΟΣ
Στις 25 Αυγούστου του 2017, χιλιάδες
Ροχίνγκια άρχισαν να εγκαταλείπουν
την πολιτεία Ρακάιν της Μιανμάρ για
να σωθούν από τις βιαιοπραγίες του
στρατού της χώρας. Μέσα σε λίγους
μήνες 706.000 άνθρωποι διέφυγαν
στο γειτονικό Μπανγκλαντές όπου
και δημιούργησαν τον μεγαλύτερο
προσφυγικό καταυλισμό στον κόσμο.
Αυτή τη στιγμή, μαζί με τους περιπου
200.000 Ροχίνγκια που είχαν εγκατασταθεί στο Μπανγκλαντές από προηγούμενους εκτοπισμούς, περισσότεροι
από 919.000 Ροχίνγκια πρόσφυγες
ζουν στην επαρχία Κοξ Μπαζάρ, στο
νοτιοανατολικό Μπανγκλαντές.

02
ΒΊΑΙΟΙ ΘΆΝΑΤΟΙ
Σύμφωνα με στοιχεία των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα, τουλάχιστον 9.000
Ροχίνγκια έχασαν τη ζωή τους στη
Μιανμάρ, στην πολιτεία Ρακάιν, μέσα
σε ένα μόλις μήνα (25 Αυγούστου –
24 Σεπτεμβρίου), ανάμεσά τους περισσότερα από 730 παιδιά που δεν είχαν
συμπληρώσει ακόμη τα 5 τους χρόνια.

XΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 99

03
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ
Η Μιανμάρ δεν αναγνωρίζει τους Ροχίνγκια ως πολίτες της και τους θεωρεί
παράνομους μετανάστες από την περιοχή της Βεγγάλης. Ενώ ζουν εδώ και
δεκάδες χρόνια στη χώρα, το γεγονός
ότι αποτελούν μία κατά βάση μουσουλμανική μειονότητα σε μία χώρα κυρίως βουδιστική και ότι μιλούν διαφορετική γλώσσα, τους στερεί το δικαίωμα
στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην
υγεία, στην ελεύθερη μετακίνηση.
Αλλά και στο Μπανγκλαντές οι Ροχίνγκια δεν αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες. Η έλλειψη νομικού καθεστώτος σε
συνδυασμό με την έλλειψη διεθνούς
πολιτικής βούλησης για αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους, εγκλωβίζει
τους Ροχίνγκια σε ένα φαύλο κύκλο
βίας και δυστυχίας.

04
Η ΖΩΉ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΎΣ
Η ζωή στους καταυλισμούς είναι γεμάτη δυσκολίες για τους Ροχίνγκια. Ζουν
σε άθλιες συνθήκες, σε υπερσυνωστισμένους καταυλισμούς που φτιάχτηκαν όπως-όπως για να τους στεγάσουν. Τα αυτοσχέδια καταλύματά τους
είναι φτιαγμένα από μπαμπού, μουσαμάδες και λαμαρίνες, πλήρως ακατάλληλα για μια περιοχή που πλήττεται
από μουσώνες και κυκλώνες. Οι άνθρωποι είναι πλήρως εξαρτημένοι από
τη διανομή τροφής, έχουν ελλιπή πρόσβαση σε καθαρό νερό και σε ιατρική
φροντίδα και είναι εκτεθειμένοι στον
κίνδυνο επιδημιών. Η ασφάλεια στους
καταυλισμούς δεν είναι δεδομένη με
αποτέλεσμα οι πιο ευάλωτες ομάδες,
κυρίως γυναίκες και παιδιά, να ζουν σε
ένα καθεστώς φόβου.

05
ΈΝΑ ΧΡΌΝΟ ΜΕΤΆ
Ένα χρόνο μετά την άφιξή τους, οι
πρόσφυγες μένουν ακόμη στα ίδια
προσωρινά καταλύματα από μουσαμά και μπαμπού που φτιάχτηκαν όταν
έφτασαν. Με την πρόφαση ότι οι Ρο-

χίνγκια θα επιστρέψουν σύντομα στη
Μιανμάρ, η ανθρωπιστική παρέμβαση
υπόκειται σε περιορισμούς στην παροχή μακροπρόθεσμης ή σημαντικής βοήθειας, με αποτέλεσμα οι Ροχίνγκια να
ζουν σε συνθήκες που υπολείπονται
κατά πολύ αυτές των αποδεκτών διεθνών ανθρωπιστικών προτύπων.

06
ΙΑΤΡΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ
Τα ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κυρίως διάρροιες, λοιμώξεις του αναπνευστικού και δερματικές παθήσεις, ενώ υπάρχει πάντα και
ο κίνδυνος μιας επιδημίας, όπως η διφθερίτιδα που ξέσπασε πριν μερικούς
μήνες. Όλα αυτά τα προβλήματα συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες διαβίωσής τους. Πολύ έντονα είναι ακόμη τα
ψυχικά τους τραύματα, όχι μόνο λόγω
της ακραίας βίας που έχουν υποστεί
στη Μιανμάρ αλλά και λόγω των συνθηκών διαβίωσης στους καταυλισμούς
και της αβεβαιότητας που έχουν για το
μέλλον.

07
ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΊ ΧΩΡΊΣ ΣΎΝΟΡΑ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα με 2.000
άτομα προσωπικό και περισσότερους
από 1.000 εθελοντές, λειτουργούμε 19
ιατρικές δομές στο Κοξ Μπαζάρ. Μέχρι
τον Αύγουστο του 2018 έχουμε πραγματοποιήσει 843.800 ιατρικές συνεδρίες, 15.434 εισαγωγές ασθενών, 34.409
ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ψυχικής υγείας και έχουμε βοηθήσει να
γεννηθούν περισσότερα από 1.300
μωρά. Κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας διφθερίτιδας περιθάλψαμε 6.331
κρούσματα. Επίσης, συνδράμουμε σε
εκστρατείες εμβολιασμού και δράσεις
προαγωγής υγείας για την ενημέρωση
των προσφύγων σε θέματα υγιεινής.

08
ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΉ ΔΡΆΣΗ
Εκτός από την ιατρική δράση, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στους καταυλισμούς

προκειμένου να βελτιώσουμε όσο γίνεται τις συνθήκες διαβίωσης και να
αποτρέψουμε τον κίνδυνο επιδημιών.
Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, κατασκευάζουμε και συντηρούμε τουαλέτες, ανοίγουμε πηγάδια, δημιουργούμε συστήματα διανομής νερού ενώ
διανέμουμε φίλτρα νερού για οικιακή
χρήση.

09
ΆΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ
Άγνωστο παραμένει το μέλλον των
Ροχίνγκια καθώς δεν υπάρχει πλάνο
επαναπατρισμού τους στο επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,
άλλωστε, ο επαναπατρισμός θα πρέπει
να γίνεται σε εθελοντική βάση, με την
προϋπόθεση ότι είναι διασφαλισμένη
η ασφάλεια και η προστασία των ανθρώπων και έχουν εξαλειφθεί οι αιτίες
που προκάλεσαν τον ίδιο τον εκτοπισμό, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση των Ροχίνγκια. Αυτό που έχει
προγραμματιστεί από την κυβέρνηση
του Μπανγκλαντές, είναι η μετεγκατάσταση 100.000 ανθρώπων σε ένα
απομονωμένο νησί, στον κόλπο της
Βεγγάλης. Καθώς όμως το νησί αυτό
αναδύθηκε από τη θάλασσα μόλις το
2006, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες
ότι εκεί οι άνθρωποι ενδέχεται να είναι
ακόμη περισσότερο εκτεθειμένοι σε
τυχόν ακραία καιρικά φαινόμενα. Εξίσου σημαντικές είναι και οι ανησυχίες
για τη διασφάλιση ανθρωπίνων ελευθεριών, όπως η ελεύθερη μετακίνηση, η πρόσβαση σε εργασία και δομές
υγείας αλλά και για θέματα προστασίας.

10
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΑΚΑΙΝ
Η κατάσταση των Ροχίνγκια που παραμένουν ακόμη στην επαρχία Ρακάιν
της Μιανμάρ είναι άγνωστη. Οι ανεξάρτητες διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στη βόρεια Ρακάιν με αποτέλεσμα
να μην είναι γνωστό πόσοι άνθρωποι έχουν μείνει εκεί ούτε και σε ποιες
συνθήκες διαβιώνουν.
5
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ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Παναγιώτης Φραντζής
Υπεύθυνος Ψηφιακής Επικοινωνίας

1

3

2

4

1. ΕΛΛΑΔΑ

3. ΝΙΓΗΡΊΑ

ΛΈΣΒΟΣ
• Τον Σεπτέμβριο, μέσα σε λίγες μέρες, δεχτήκαμε πάνω
από 300 άρρωστα παιδιά στην κλινική έξω από τη
Μόρια.
• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δημοσιοποιήσαμε στοιχεία,
σύμφωνα με τα οποία 18 από τα 75 παιδιά που είδαμε
σε θεραπευτικές ομάδες, είχαν αυτοτραυματιστεί, είχαν
σκέψεις αυτοκτονίας ή είχαν κάνει απόπειρα.
• Σε έναν καταυλισμό χωρητικότητας 3.000 ατόμων στοιβάζονται 9.000 άνθρωποι, πολλοί με εύθραυστη υγεία.
• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επαναλάβαμε την έκκληση
στις ελληνικές αρχές να αποσυμφορήσουν τα νησιά.

• Στην πόλη Ραν ζουν περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι,
μαζί με τους εσωτερικά εκτοπισμένους από τα γύρω
χωριά.
• Οι έντονες βροχοπτώσεις, από τον Ιούλιο έως τον
Σεπτέμβριο, δυσκολεύουν τη ζωή των κατοίκων.
• Το καλοκαίρι η κυβέρνηση της πολιτείας Μπόρνο ξεκίνησε ένα προληπτικό πρόγραμμα θεραπείας της ελονοσίας για παιδιά κάτω των 5 ετών, σε συνεργασία με τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και άλλες οργανώσεις.
• Στο Ραν, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εκπαιδεύσαμε 47
ομάδες εργαζομένων κοινοτικής υγείας και παρείχαμε
θεραπεία για ελονοσία σε 14.725 παιδιά.

ΈΒΡΟΣ

4. ΛΑΪΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΌ

• Το πρώτο εξάμηνο του 2018 περισσότεροι από 10.000
πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν τον Έβρο.
• Mέσα στο καλοκαίρι παρείχαμε βασική πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
στο Φυλάκιο και σε άλλες δομές.
• Είδαμε ανθρώπους που συχνά είχαν υποστεί βία και
είχαν ψυχολογικά τραύματα.

• Άμεση ήταν η ανταπόκρισή μας στη νέα επιδημία Έμπολα που έπληξε την επαρχία του Βόρειου Κίβου.
• Γρήγορα, εξειδικευμένο προσωπικό της οργάνωσης
έφτασε στην περιοχή και έστησε κέντρο θεραπείας στο
επίκεντρο της επιδημίας.
• Μέσα σε έναν μήνα περιθάλψαμε 65 ασθενείς, το 80%
του συνολικού αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που νοσηλεύτηκαν κατά τη διάρκεια της επιδημίας.
• 29 ασθενείς κατάφεραν να θεραπευθούν.

2. ΑΙΘΙΟΠΊΑ
• Σχεδόν 1.000.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν μετά το
πρόσφατο ξέσπασμα βίας στη Νότια Αιθιοπία.
• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινήσαμε επείγουσα παρέμβαση δίνοντας προτεραιότητα στην εξασφάλιση στέγης,
νερού, υγιεινής και την παροχή ιατρικής φροντίδας.
• Πραγματοποιήσαμε περισσότερες από 19.000 συνεδρίες,
οι 6.700 με παιδιά κάτω των 5 ετών. Σε συνεργασία με
την κυβέρνηση της χώρας, συμμετείχαμε σε εκστρατεία
εμβολιασμού παιδιών κατά της ιλαράς.
6
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Απόστολος Βεΐζης
Γιατρός

HΠΑΤΙΤΙΔΑ C

Ο ιός της ηπατίτιδας C, που απομονώθηκε το 1989, αποτελεί
έναν από τους κυριότερους παράγοντες χρόνιας ηπατοπάθειας.

ΜΕΤΆΔΟΣΗ

ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

ΘΕΡΑΠΕΊΑ

Οι πιο συνηθισμένοι
τρόποι μετάδοσης είναι:
• Χρήση ενδοφλεβίων
ναρκωτικών.
• Μετάγγιση αίματος ή
παραγώγων αίματος.
• Μακρύ χρονικό διάστημα
αιμοκάθαρσης.
• Ατύχημα με μολυσμένη
βελόνα ή ιατρικό εργαλείο.
• Από τη μητέρα, μολυσμένη με ηπατίτιδα C, στο
παιδί.
• Ερωτικές σχέσεις με
άτομο μολυσμένο με
ηπατίτιδα C.
• Τατουάζ ή τρύπημα σημείων του σώματος με μη
αποστειρωμένα εργαλεία,
μολυσμένα με τον ιό.

• Με νερό, τροφή, σκεύη
μαγειρικά ή εστιάσεως,
τουαλέτες.
• Με την κοινωνική επαφή
(χειραψία, αγκαλιά, φιλί,
βήχας, φτέρνισμα).
• Με το θηλασμό (μητέρες
με ηπατίτιδα C θα πρέπει
να σταματούν τον θηλασμό μόνο εάν έχουν στις
θηλές τους πληγές που
αιμορραγούν).

• Μόνο ένα ποσοστό
25-35% των ατόμων με
οξεία ηπατίτιδα C έχει
συμπτώματα όπως αδυναμία, κόπωση, ανορεξία,
ενώ μερικοί μπορεί να
εμφανίσουν ίκτερο. Το
μεγαλύτερο ποσοστό των
ασθενών (75-85%) δεν θα
καταφέρει να αποβάλει
τον ιό και θα αναπτύξει
χρόνια ηπατίτιδα C, μην
έχοντας απολύτως κανένα
σύμπτωμα.
• Το χρονικό διάστημα από
τη στιγμή της μόλυνσης
μέχρι την εμφάνιση
συμπτωμάτων, κυμαίνεται
από 14-180 ημέρες (περίοδος επώασης).

• Η σοφοσμπουβίρη αποτελεί το βασικό συστατικό
των περισσότερων συνδυαστικών θεραπειών, ωστόσο η πρόσβαση σε αυτές
είναι πολύ περιορισμένη
εξαιτίας των υψηλών
τιμών. Το μεγάλο κόστος
αναγκάζει τις κυβερνήσεις
και τα συστήματα υγείας
σε πολλές χώρες να θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις για τη χορήγησή της
θεραπείας, περιορίζοντας
την πρόσβαση μόνο σε
άτομα που βρίσκονται σε
προχωρημένο στάδιο της
νόσου.
• Η διάρκεια της θεραπείας
είναι 12 εβδομάδες και
η ανταπόκριση φτάνει
το 95%.
• Εμβόλιο για την ηπατίτιδα
C δεν υπάρχει.

ΓΝΩΡΊΖΑΤΕ ΌΤΙ:

• Περίπου 71 εκατ.
άνθρωποι παγκοσμίως έχουν χρόνια
λοίμωξη από τον ιό
της ηπατίτιδας C.
• 2 εκατ. νέες περιπτώσεις εμφανίζονται
ετησίως.

• Ο ΠΟΥ υπολογίζει ότι 15
εκατ. άνθρωποι –περίπου 1 στους 50– ζουν με
τον ιό της ηπατίτιδας C
(HCV) στην Ευρώπη.
• Στην Ελλάδα ζουν κατά
προσέγγιση 135.000
άνθρωποι με χρόνια
Ηπατίτιδα C (HCV).

• Η χρόνια λοίμωξη από
τον ιό HCV μπορεί να
οδηγήσει σε κίρρωση
και καρκίνο του ήπατος,
προκαλώντας 399.000
θανάτους ετησίως.
• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
το 2017 παρείχαμε θεραπεία σε 5.926 ανθρώπους, σε 13 χώρες.

7
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ΕΙΚΟΝΕΣ

ΜΕΞΙΚΌ ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗ ΒΊΑ

Μήτση Περσάνη
Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

Μεξικό, Πολιτεία Γκερέρο. Αντιμέτωποι με το οργανωμένο έγκλημα βρίσκονται οι κάτοικοι εξαιτίας των συμμοριών, οι οποίες μάχονται για τον έλεγχο διαφόρων περιοχών. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουμε ιατρικές υπηρεσίες σε 11 από αυτές τις κοινότητες.

Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ
ΤΗΣ ΒΊΑΣ

© Juan Carlos Tomasi/MSF

Η ηλικιωμένη
γυναίκα έχει
εκτοπιστεί εξαιτίας
της βίας. Λόγω
της κατάστασης,
άνθρωποι εκτοπίζονται, το ιατρικό
προσωπικό αποχωρεί και τα κέντρα
υγείας, όπως και τα
σχολεία, παραμένουν κλειστά.

ΠΕΡΙΜΈΝΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΌ
Ασθενείς περιμένουν να εξεταστούν από το
προσωπικό της
κινητής μονάδας
των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα, την οποία
επισκέπτονται 60
με 100 ασθενείς
την ημέρα.

© Juan Carlos Tomasi/MSF

Οι ομάδες μας
υποστηρίζουν τα
τοπικά κέντρα υγείας με φάρμακα και
ιατρικό προσωπικό.

8
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ΠΕΡΠΑΤΏΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΏΡΕΣ

© Juan Carlos Tomasi/MSF

Κάποιοι από τους
ασθενείς μας περπατούν για ώρες
ή έρχονται
με γαϊδούρια για να
μπορέσουν να δουν
έναν γιατρό στην
κινητή μονάδα
των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα.

ΜΕ ΑΒΈΒΑΙΟ ΜΈΛΛΟΝ

© Juan Carlos Tomasi/MSF

Μια ομάδα παιδιών,
σε μια συνεδρία
ψυχικής υγείας.
Οι δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης
που εμπλέκουν
παιδιά και εφήβους
είναι πολύ σημαντικές σε μια περιοχή
που οι άνθρωποι
δεν έχουν πολλές
ευκαιρίες και που
η εγκληματικότητα περιορίζει τις
επιλογές τους για
το μέλλον.

9
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ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Μαριέττα
Φαφούτη

© Κωνσταντίνος Μπέλιας
mariettafafouti.com

Δημήτρης Ρουμπής
Υπεύθυνος Τμήματος Επικοινωνίας

«Το νόημα της ζωής είναι να μπορείς να αγαπάς
και να αγαπιέσαι βαθιά»
Η Μαριέττα Φαφούτη είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο
πάντοτε χαίρεσαι να μιλάς. Έχει μια αστείρευτη θετική ενέργεια που σε κάνει να απορείς πώς τα καταφέρνει. Η αισιοδοξία της είναι διάχυτη τόσο στη μουσική της,
όσο και στην καθημερινότητά της. Κοινωνικά δραστήρια,
υποστηρίζει πολλές πρωτοβουλίες, από τους άστεγους
και τους πρόσφυγες μέχρι ευρύτερους σκοπούς, όπως
είναι το όραμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Συμμετέχει
10

μαζί με άλλους καλλιτέχνες στην κολεκτίβα ΑΓΑΠΗ ΡΕ+,
ένα στοίχημα της Τέχνης εναντίον του φόβου, του ρατσισμού και ουσιαστικά εναντίον του «κακού μας εαυτού»,
όπως σημειώνεται με ειλικρίνεια στην ιδρυτική τους διακήρυξη. Μιλήσαμε μαζί της για το ποιος στίχος θα άλλαζε τον κόσμο, τι δεν έχει σύνορα και ποιο είναι τελικά το
νόημα της ζωής.
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«Α

υτό που με ωθεί στο
να προσπαθώ με
μικρά βηματάκια να
κάνω αυτό που θεωρώ
εγώ καλό είναι μια υποσυνείδητη
σύνδεση που έχω φτιάξει στο μυαλό
μου. Η σύνδεση αυτή είναι ότι στη
θέση οποιουδήποτε ανθρώπου που
πονάει, φοβάται, αδικείται θα μπορούσε να είναι η μάνα μου, ο πατέρας μου,
οι αδερφές μου. Όταν λοιπόν βλέπω
τον γονιό να μπαίνει στη βάρκα με τα
μικρά του για να σωθούν, βλέπω τους
δικούς μου γονείς και εμάς μικρές. Στα
μάτια όλων αυτών των ανθρώπων
βλέπω τη δική μου οικογένεια. Και
όταν κάνω κάτι καλό σε σχέση με εκείνους τους ανθρώπους που δεν γνωρίζω είναι σα να κάνω καλό και στην οικογένειά μου.

Ουσιαστικά δεν κάνουμε τέχνη
επειδή είμαστε αλτρουιστές, αλλά
επειδή αισθανόμαστε ομορφότεροι.
Νιώθω ότι δεν μπορεί ένα τραγούδι, ένα ποίημα, ένας πίνακας να έχει
την ίδια αξία με την πράξη ενός ανθρώπου να πάει στην άλλη άκρη του
κόσμου να σώσει ζωές. Από την άλλη,
ένα τραγούδι, ένα ποίημα ή ένας πίνακας μπορεί να εμπνεύσει κάποιον
να πάει στην άλλη άκρη να σώσει
ζωές. Οπότε είναι σημαντικό και αυτό.
Γενικά χρειάζονται όλα για να νικηθεί
ο φόβος και η μισαλλοδοξία.
Είδα ότι μπορούν να γίνουν
σπουδαία πράγματα υπέρ της αλληλεγγύης. Ένα μεγάλο παράδειγμα της τέχνης μας είναι η Κολεκτίβα
Αγάπη Ρε Ματζόρε, την οποία έχουμε δημιουργήσει με σπουδαίους καλλιτέχνες και με την οποία κάνουμε
δράσεις τόσο για να επικοινωνήσουμε σοβαρά κοινωνικά και ανθρωπιστικά θέματα όσο και για να συλλέξουμε
χρηματικά ποσά και είδη ανάγκης για
ομάδες ανθρώπων που τα χρειάζονται.

Σε μια αποστολή των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα θα περίμενα να συναντήσω πόνο, αδικία, αγάπη, συγκίνηση και πολλή πολλή ελπίδα. Στους
ανθρώπους της οργάνωσης θα έλεγα
ότι τους ευχαριστώ βαθιά για όσα κάνουν. Ότι αισθάνομαι τόση δα μικρούλα μπροστά τους. Ότι είναι το πρότυπό
μου, οι ήρωές μου και ότι θα είμαι για
πάντα ευγνώμων για όσα κάνουν για
τούτον εδώ τον κόσμο.
Για εμένα αυτό που δεν έχει σύνορα και φράχτες είναι το δικαίωμα
στην αγάπη και την οικογένεια για
κάθε έναν από εμάς. Το δικαίωμα στο
να ονειρεύεσαι ένα καλύτερο και πιο
ασφαλές μέλλον για σένα και την οικογένειά σου και να το διεκδικείς. Το
δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Το δικαίωμα του να ζεις χωρίς να φοβάσαι.
Και στο τέλος της ημέρας η ελπίδα
ολόκληρη: η ίδια η αλληλεγγύη.

Το νόημα της ζωής
δεν βρίσκεται στη
μουσική. Βρίσκεται
στους ανθρώπους
γύρω μου. Και στο
χαμόγελο που θα
είναι πάντα εκεί όταν
βοηθάς και όταν
βοηθιέσαι.
Το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται
στη μουσική. Βρίσκεται στους ανθρώπους γύρω μου. Και στο χαμόγελο
που θα είναι πάντα εκεί όταν βοηθάς
και όταν βοηθιέσαι.
Προσωπικά θα προσπαθούσα να
αλλάξω το να μη θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Μια κανονική ζωή από
την πραγματική εξαθλίωση χωρίζονται μόνο από μια λεπτή γραμμή. Αν
μπορούσα να αλλάξω τον κόσμο με
έναν στίχο, θα ήταν σίγουρα αυτοί οι
στίχοι από το τραγούδι του φίλου μου
Στάθη Δρογώση “Δεν σε ξεχνώ”:

Το νόημα αυτής της ζωής είναι να
μπορείς να αγαπάς και να αγαπιέσαι βαθιά. Να κάνεις πράγματα που
κάνουν εσένα και τους άλλους καλύτερους ανθρώπους. Να μπορείς να
διώξεις τον φόβο με μια αγκαλιά. Να
μη φοβάσαι να υψώσεις το ανάστημά
σου όταν δεις μπροστά σου μία αδικία.
Και όταν όλα αυτά τα καταφέρεις στον “Πάνω στη γη κάτω απ’ τ’ αστέρια όλοι
γεννιόμαστε αδέρφια.
μικρόκοσμό σου, τότε μπορείς σιγά
σιγά να βρεθείς χέρι χέρι με το σπουΤο ‘γραψε κάποιος σε παγκάκι.
δαιότερο νόημα αυτής της ζωής που
Το ‘πε μια πόρνη στον πελάτη.
δεν είναι άλλο από την ίδια την αλληλεγγύη. Και τότε φροντίζεις ώστε τον
Μπροστά της στέκει σαν χαμένος.
φόβο που δεν θα ήθελες ποτέ να νιώΕκείνη στρώνει το κρεβάτι.
σουν τα παιδιά και οι γονείς σου να
μην τον νιώσει ποτέ κανείς άλλος από Το άσπρο της τρέμει το χεράκι.
Την αγκαλιάζει δακρυσμένος.
όποια χώρα και αν έρχεται. Σε όποιο
θεό και αν πιστεύει. Σε όποιο φύλο και Της λέει στο αυτί “δεν είσαι μοναχή
αν ανήκει. Όποιο σεξουαλικό προσακαρδιά μου”.
νατολισμό και αν έχει.
Δεν σε ξεχνώ. Σου τραγουδώ.
Η αγάπη στο τέλος νικά”».
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ΕΠΕΙΓΟΝ

Ο

Μοχάμαντ είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών στο νοσοκομείο του Χαϊντάν και μισοκρύβει το πρόσωπό
του με το μπράτσο του. Τα τραύματα από θραύσματα στο πόδι και την
κοιλιά του είναι σοβαρά. Περιμένει σιωπηλός το ασθενοφόρο που θα
τον μεταφέρει για εγχείρηση σε ένα άλλο νοσοκομείο, που απέχει μιάμιση ώρα.
Ο Μοχάμαντ είναι δικαστικός υπάλληλος, δεν είναι μαχητής. Πήγαινε στο τζαμί
για την προσευχή της Παρασκευής όταν χτυπήθηκε, κοντά στο Μαράν, στη βόρεια Υεμένη.

Στην Υεμένη ακούς πολλές φρικτές ιστορίες. Έγκυες δεν μπορούν να βγουν
από τα σπίτια τους για να γεννήσουν στο νοσοκομείο. Οικογένειες παγιδεύονται σε φλεγόμενα κτίρια, επειδή έξω οι μάχες είναι σφοδρές. Οι οδομαχίες
αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Ελεύθεροι σκοπευτές έχουν εγκατασταθεί
πάνω σε κτίρια κατοικημένων περιοχών.
«Περπατούσα στον δρόμο, κι ύστερα ξύπνησα εδώ. Ήταν βόμβα ή ρουκέτα; Δεν
έχω ιδέα» λέει ο Μοχάμαντ. ‘ Έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα, αλλά τον
βοήθησαν κάποιοι περαστικοί και τον έφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο
του Χαϊντάν, όπου οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σταθεροποιούμε τους τραυματίες
πολέμου πριν τους παραπέμψουμε σε ένα από τα νοσοκομεία στη Σάαντα.
Από το 2015 ένας σφοδρός πόλεμος μαίνεται στην Υεμένη. Τους τελευταίους έξι μήνες οι συγκρούσεις έχουν κλιμακωθεί σε διάφορα σημεία της χώρας.
Στην πόλη Ταΐζ οι βιαιότητες έχουν αγγίξει κόκκινο. Βομβιστικές επιθέσεις και
πυρά πλήττουν αμάχους και στρατιώτες από όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές.

16.749 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΈΣ ΕΠΙΔΡΟΜΈΣ ΜΈΣΑ ΣΕ ΤΡΊΑ ΧΡΌΝΙΑ

H Κουσόρ είναι 19 χρονών και δεν έχει γνωρίσει σχεδόν τίποτε άλλο πέρα από
τον πόλεμο. Το Μαράν, η πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, ήταν πεδίο σφοδρών συγκρούσεων στη διάρκεια του πολέμου της Σάαντα, από το 2004 έως
το 2010. Περίμενε μιάμιση ώρα στην άκρη του δρόμου μέχρι να βρει ένα αυτοκίνητο να τη μεταφέρει μαζί με τον γιο της στο νοσοκομείο του Χαϊντάν. Ο
Ναμπίλ είναι μόλις έξι εβδομάδων και τις τελευταίες μέρες είχε δυσκολία στην
αναπνοή. Εξαιτίας των καθημερινών αεροπορικών επιδρομών, δεν υπάρχουν
πολλά μεταφορικά μέσα στην περιοχή και οι διαθέσιμες επιλογές κοστίζουν,
οπότε οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις.
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Σύμφωνα με το ανεξάρτητο παρατηρητήριο Yemen Data Project, τα τελευταία
τρία χρόνια έχουν γίνει 16.749 αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη, δηλαδή
κατά μέσο όρο 15 την ημέρα. Σχεδόν το ένα τρίτο των επιδρομών έχει πλήξει
μη στρατιωτικούς στόχους, δηλαδή δημόσιες υποδομές, αγορές, σπίτια και οχήματα αμάχων. Εγκαταστάσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχουν γίνει αρκετές
φορές στόχος αεροπορικών επιδρομών. Πρόσφατα, κτίριο της οργάνωσης στην
περιφέρεια Αντ Νταλί στη νότια Υεμένη δέχτηκε επίθεση, χωρίς να υπάρξουν
θύματα ή τραυματίες. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναγκαστήκαμε να αποσύρουμε το προσωπικό μας από το Αντ Νταλί και να αναστείλουμε τα προγράμματά
μας εκεί μέχρι νεωτέρας.
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ΥΕΜΕΝΗ
Η ζωή κάτω από τις βόμβες
των αεροπλάνων
Κική Μαργαρίτη
Υπεύθυνη Τύπου
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«Είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους στο Μαράν να μετακινηθούν. Είτε δεν υπάρχουν διαθέσιμα οχήματα επειδή
ο βομβαρδισμός είναι σφοδρός είτε δεν έχουμε να πληρώσουμε για τη μεταφορά» λέει η Κουσόρ. Το ταξίδι έπρεπε
να γίνει οπωσδήποτε, και ο Ναμπίλ επρέπε, να μείνει μία
εβδομάδα στο νοσοκομείο λόγω της κακής κατάστασης της
υγείας του.

με αντιμετωπίσει πολλές φορές εμπόδια να εργαστούμε
στην Υεμένη. Επίσης η οργάνωση είναι από τις λίγες που
βρίσκονται στη χώρα και προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, χωρίς να μπορεί φυσικά να καλύψει όλες τις ανάγκες.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από τη βασική
φροντίδα υγείας χιλιάδες άνθρωποι που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Αυτός ο πόλεμος που κρατά πάνω από τρία χρόνια έχει
αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς τα απαραίτητα
μέσα για την επιβίωσή τους. Οι συγκρούσεις, η φτώχεια, οι
αυξανόμενες τιμές των βασικών προϊόντων, όπως τα καύσιμα και τα τρόφιμα, τα ανεπαρκή επίπεδα ανθρωπιστικής
βοήθειας και οι περιορισμοί στις εισαγωγές έχουν επιδεινώσει την ήδη δύσκολη κατάσταση.

ΧΟΛΈΡΑ ΚΑΙ ΔΙΦΘΕΡΊΤΙΔΑ: ΔΎΟ ΚΡΊΣΕΙΣ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

Το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει, αφήνοντας χώρο σε
σοβαρές επιδημίες, όπως χολέρα και διφθερίτιδα, να εξαπλωθούν στον πληθυσμό. Η απουσία νοσοκομείων, η έλλειψη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, εξοπλισμού,
φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών, καθώς και η απουσία κεφαλαίων για την αποπληρωμή του προσωπικού
που υπάρχει, έχουν θέσει τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων
σε κίνδυνο.

Η επιδημία χολέρας που ξέσπασε στη χώρα το 2017 αποτελεί μία από τις τραγικές συνέπειες του πολέμου. Μέσα σε
ένα χρόνο οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιθάλψαμε 101.475
ασθενείς στα εξειδικευμένα θεραπευτικά κέντρα που λειτουργούμε στη χώρα.
Ενώ η επιδημία άρχισε να υποχωρεί, τον φετινό Ιούνιο έφτασαν στις ομάδες της οργάνωσης 698 ύποπτα κρούσματα χολέρας, κυρίως στην επαρχία Αντ Νταλέ και τον Ιούλιο 807
ασθενείς, εκ των οποίων 723 παιδιά κάτω των πέντε ετών.
Μέσα στο 2017 οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ξεκίνησαν να βλέπουν και τους πρώτους ασθενείς με διφθερίτιδα, μία ξεχασμένη νόσο. Περίπου το 70% των ύποπτων
κρουσμάτων παρουσιάστηκε στην περιοχή Ιμπ και τα υπόλοιπα σε άλλες 15 επαρχίες της χώρας.

Οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν μείνει σχεδόν
δύο χρόνια απλήρωτοι, γεγονός που προσθέτει ακόμη με- «Η διφθερίτιδα έχει εξαλειφθεί από τις περισσότερες χώρες
μετά από εκστρατείες συστηματικού εμβολιασμού των παιγαλύτερη πίεση στον ήδη ευάλωτο πληθυσμό της χώρας
διών
και πλέον είναι μια ξεχασμένη ασθένεια. Ακόμη και
που δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις βασικές του ανάγκες.
στην Υεμένη, το τελευταίο κρούσμα διφθερίτιδας είχε καταΤην ίδια ώρα και ενώ οι ανάγκες των ανθρώπων σε όλη
γραφεί το 1992 και η τελευταία επιδημία το 1982. Ωστόσο,
τη χώρα είναι ολοένα αυξανόμενες, η ανθρωπιστική βοτο σύστημα υγείας της Υεμένης έχει γυρίσει πολλές δεκαεήθεια φτάνει μετ’ εμποδίων, καθώς ολόκληρες περιοχές
τίες πίσω εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου και του αποπαραμένουν αποκλεισμένες και η πρόσβαση σε αυτές είκλεισμού» λέει ο Μαρκ Ποντσίν, συντονιστής επείγουσας
ναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουπαρέμβασης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Ιμπ.
14
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ΕΠΕΙΓΟΝ
Σε απάντηση των αυξανόμενων ιατρικών και ανθρωπιστικών αναγκών της
χώρας οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε κλιμακώσει τις δράσεις μας στην
Υεμένη από το 2017. Αυτή τη στιγμή
οι ομάδες μας εργάζονται σε 15 νοσοκομεία και κέντρα υγείας και υποστηρίζουν πάνω από 16 νοσοκομεία και
κέντρα υγείας σε 12 επαρχίες με περίπου 1.616 άτομα ντόπιο προσωπικό
και 92 άτομα διεθνές προσωπικό. Η
Υεμένη είναι μία από τις μεγαλύτερες
αποστολές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στον κόσμο από την άποψη του
προσωπικού αλλά και του κόστους
των προγραμμάτων.
Μόνο με τη δική σας υποστήριξη
μπορούμε να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται να συνεχίσουν τη ζωή τους μέσα στα
συντρίμμια.

ΥΕΜΕΝΗ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

© Agnes Varraine-Leca/MSF

27,4 εκατομμύρια

Πληθυσμός.

22,2 εκατομμύρια

Ανθρωποι έχουν ανάγκη από
ανθρωπιστική βοήθεια και
προστασία.

17,8 εκατομμύρια

Άνθρωποι σε επισιτιστική
ανασφάλεια.

16,4 εκατομμύρια

Από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Μάιο του 2018 έχουμε περιθάλψει:

Άνθρωποι χρειάζονται βασική
υγειονομική περίθαλψη.

81.633
τραυματίες

11.638 ασθενείς
με οξύ υποσιτισμό

2,9 εκατομμύρια

108.176 ασθενείς
με χολέρα

Έχουμε χειρουργήσει
64.629 ασθενείς

13.261
με ελονοσία

Έχουμε βοηθήσει
σε 52.796 τοκετούς

Παιδιά και έγκυες ή θηλάζουσες
γυναίκες υποφέρουν από οξύ
υποσιτισμό.

3 εκατομμύρια

εκτοπισμένοι & επαναπατρισμένοι.
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ΔΡΆΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

Κώστας Παπαϊωάννου
Πλαστικός Χειρουργός
πρώην Πρόεδρος Δ.Σ.

ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Ζ

ώντας τη φωτιά της 23ης Ιουλίου στην περιοχή Ραφήνα - Μάτι από την αρχή, μιας και είμαι κάτοικος της περιοχής, δραστηριοποιήθηκα εθελοντικά με την ιδιότητα του πλαστικού χειρουργού στην
περίθαλψη των εγκαυματιών που κατέφθαναν στο λιμάνι της Ραφήνας. Στη συνέχεια εντάχθηκα στην ομάδα των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα και στο ιατρείο που λειτούργησε
στο Μάτι, με στόχο την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής
περίθαλψης και την ψυχολογική υποστήριξη των πληγέντων.
Οι σκηνές των δύο πρώτων ημερών ήταν συγκλονιστικές,
αφού σε τίποτα δεν διέφεραν από ένα βομβαρδισμένο τοπίο με καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και διάχυτο το
σοκ από την ανεύρεση νεκρών αλλά και τις πληροφορίες
για αγνοούμενους. Αυτό που έζησα με την ομάδα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ήταν περισσότερο η ανάγκη των ανθρώπων να μιλήσουν, να περιγράψουν ό,τι βίωσαν και να
ακουμπήσουν στην παρουσία του διπλανού, παρά να τους
καλύψουμε ιατρικές ανάγκες.
Κι αυτό αφορούσε τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και
στους διασώστες. Οι επείγουσες ιατρικές ανάγκες είχαν
καλυφθεί από το πρώτο εικοσιτετράωρο. Είχαμε να διαχειριστούμε μόνο μικρά ιατρικά προβλήματα, να τα αντιμετωπίσουμε ή να τα διασυνδέσουμε με τις κρατικές δομές
υγείας. Στο σοβαρότερο όμως που γνωρίζαμε ήδη εκ των
προτέρων ότι θα καλούμασταν να ανταπεξέλθουμε, ήταν
το ψυχολογικό βάρος, η διαχείριση της επόμενης μέρας,
του πόνου, του σοκ ακόμα και του φόβου που γεννήθηκε,
αναμεσά στους ανθρώπους που έζησαν την καταστροφή.

Αναζητήσαμε λοιπόν πόρτα-πόρτα, στην περιοχή του Ματιού, όσους αδυνατούσαν να προστρέξουν σε δομές αρωγής είτε από το σοκ είτε γιατί ήταν ανήμποροι. Και τους
προσφέραμε ιατρική βοήθεια ή ψυχολογική υποστήριξη,
συνεργαζόμενοι και με τοπικές ομάδες εθελοντών.
Το σοκ μιας ολόκληρης κοινωνίας από την απώλεια
ανθρώπινων ζωών και το μέγεθος της καταστροφής, είχε κινητοποιήσει ένα πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύης, από απλούς εθελοντές από όλη την Ελλάδα
και όλων των ηλικιών αλλά και το προσωπικό των δήμων,
που λειτούργησε και λειτουργεί ως μαξιλάρι αποφόρτισης
για τους πληγέντες αλλά και ως ένα ελπιδοφόρο μήνυμα
για την πίστη σε ανθρώπινες αξίες όπως ο σεβασμός της
ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Η φάση της αποκατάστασης θα είναι μακρόχρονη και επίπονη και θα δοκιμάσει τις αντοχές της κοινωνίας μας σε
πολλά επίπεδα.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τερματίσαμε τη δράση μας στο
Μάτι μετά από παρέμβαση δύο εβδομάδων, αφού πλέον
είχε ολοκληρωθεί η φάση του επείγοντος. Παραμένουμε
όμως πάντα έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας,
ακόμα και στη φάση αυτή της αποκατάστασης, εφόσον
προκύψουν άλλες επείγουσες ανάγκες.
Οι ομάδες μας υποστήριξαν ιατρικά 78 περιστατικά,
παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη σε 33 ανθρώπους,
ενώ προχώρησαν σε 26 παραπομπές για περαιτέρω
έλεγχο.
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ

«ΚΑΛΏΣ ΉΡΘΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΆΔΕΙΣΟ
ΤΗΣ ΤΖΑΧΟΎΝ»
«Κ

αλώς ήρθες στον παράδεισο της Τζαχούν!», μου
λέει ο Εντ, ο υπεύθυνος του προγράμματος.
«Έλα να σου δείξω το νοσοκομείο».

Η Τζαχούν είναι μια πόλη στη βόρεια Νιγηρία όπου οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε ένα πρόγραμμα μαιευτικής
φροντίδας και θεραπείας φίστουλα στο κρατικό νοσοκομείο.
Εκεί θα βρίσκομαι το επόμενο διάστημα, στην πρώτη μου
αποστολή, ως υπεύθυνη επικοινωνίας.

Δεν είχα ξανακούσει τη λέξη φίστουλα. Το τελευταίο κρούσμα στον δυτικό κόσμο το είχαμε αντιμετωπίσει πριν πολλά χρόνια. Έμαθα γρήγορα ότι πρόκειται για ένα συρίγγιο
που βρίσκεται συνήθως ανάμεσα στον κόλπο και την ουροδόχο κύστη που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια
του τοκετού και ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες. Η θεραπεία
διαρκεί έξι μήνες και σε μία μουσουλμανική και πατριαρχική κοινωνία, αυτό δεν είναι εύκολο.
Οι γυναίκες φθάνουν στο νοσοκομείο μόνο με την έγκριση
των συζύγων τους ή των οικογενειών τους. Μερικές φορές
χρειάζεται να παραμείνουν στο νοσοκομείο για πολύ καιρό
λόγω αρκετών επιπλοκών. Άλλες φθάνουν καθυστερημένα μετά από τρεις τέσσερις μέρες που προσπαθούν να γεννήσουν στο σπίτι τους. Αυτό προκαλεί και τον εσωτερικό
τραυματισμό τους.
Λίγα λεπτά μετά την άφιξή μου, η νοσοκόμα με φωνάζει.
«Θα ξεκινήσουμε σύντομα τον τοκετό».
18

© Maro Verli/MSF

Μάρω Βερλή
Υπεύθυνη Επικοινωνίας στη Νιγηρία

Στην μονάδα τοκετού, οι νοσηλεύτριες προετοιμάζουν τις
γυναίκες και οι γιατροί ελέγχουν πότε εκείνες είναι έτοιμες για τη γέννα. Οι περισσότερες είναι κάτω των 18 ετών.
Στο βάθος είναι το δωμάτιο που γεννάνε. Μία γυναίκα βρίσκεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι περιμένοντας υπομονετικά
τον γιατρό να ξεκινήσει.

Όχι, εδώ δεν υπάρχει νοσοκόμα για
να ανακοινώσει το φύλο του παιδιού
στον ευτυχισμένο πατέρα. Πιθανώς
ο σύζυγος έχει ήδη μερικά ακόμη
παιδιά και ίσως περισσότερες από
μία συζύγους.
Όχι, εδώ δεν ακούγονται ουρλιαχτά από τις μητέρες στον
θάλαμο τοκετού. Οι γυναίκες εδώ έχουν μάθει να κρύβουν τον πόνο τους, σαν να μην τους επιτρέπεται να τον
εκφράσουν.
Όχι, δεν υπάρχουν μπλε και ροζ μπαλόνια. Εδώ η προτεραιότητα είναι να υπάρχουν φάρμακα, ιατρικός εξοπλισμός και διαθέσιμα κρεβάτια.
Εάν δεν υπάρχουν επιπλοκές για το μωρό και τη μητέρα,
θα μεταφερθούν στη διπλανή μονάδα. Είναι ο πιο πολυσύχναστος θάλαμος στο νοσοκομείο. Αντιστοιχούν δύο ή
τρεις γυναίκες σε κάθε κρεβάτι, μαζί με τα μωρά τους.

© MSF

Στην επίσκεψή μας στο σπίτι της ασθενούς μας, κρατώ
τη φάσα που μας έκαναν δώρο για να μας ευχαριστήσουν.

Την επόμενη μέρα επισκέπτομαι το σπίτι μιας ασθενούς σε
ένα χωριό κοντά στην Τζαχούν μαζί με έναν ντόπιο δημοσιογράφο. Το αυτοκίνητο στρίβει δεξιά, αφήνοντας πίσω
τον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Χωματόδρομος.
Ένα μικρό χωριό με καλύβες φτιαγμένες από χώμα και
χωμάτινα τούβλα.

«Τότε γιατί;» αναρωτιέμαι.

Ο σύζυγος της γυναίκας μάς καλωσορίζει στο σπίτι του.
Έχει δύο δωμάτια, ένα για τις κατσίκες και τις κότες και
ένα για την οικογένεια. Η αυλή είναι πέρασμα για τους
άλλους κατοίκους του χωριού. Η τουαλέτα είναι πίσω από
τον τοίχο. Είναι μια τρύπα στο έδαφος.

κρυα μου. Εγώ είμαι που τρέφω μεγάλο σεβασμό και θαυ-

Ενώ η γυναίκα μιλάει στον δημοσιογράφο, όλο το χωριό
έχει μαζευτεί να δει τους ξένους που έχουν φτάσει. Ξαφνικά, η γυναίκα αρχίζει να κλαίει. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάει, αλλά υποψιάζομαι ότι αναφέρεται στην εμπειρία της.
«Όταν συνειδητοποίησε ότι τραυματίστηκε και υπέφερε
από φίστουλα, φοβόταν ότι ο σύζυγός της και η οικογένειά
της θα την απορρίψουν. Οι γυναίκες με φίστουλα έχουν
συχνά ακράτεια ούρων ή και κοπράνων και αυτό συχνά
οδηγεί στην απομόνωση και την απόρριψή τους», μου εξήγησε ο Νιγηριανός δημοσιογράφος.
«Κατάλαβα, γι’ αυτό κλαίει… πες της ότι όλα αυτά τώρα είναι παρελθόν…», είπα για να σπάσω λίγο την αμηχανία.
«Όχι, δεν κλαίει γι‘ αυτό…», μου λέει.

«Κλαίει γιατί δεν ξέρει πώς να ευχαριστήσει τους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα για την υποστήριξη. Χωρίς το προσωπικό
του νοσοκομείου η ζωή της θα ήταν τελείως διαφορετική…».
Τώρα, εγώ είμαι αυτή που προσπαθώ να κρατήσω τα δάμασμό για το προσωπικό που μένει μήνες μακριά από τη
ζεστασιά και την άνεση του σπιτιού του, μακριά από κάθε
είδους φυσιολογική και κοινωνική ζωή προκειμένου να
στηρίξει αυτές τις γυναίκες. Αυτή τη γυναίκα που σήμερα φορούσε τα όμορφα παραδοσιακά ρούχα της για να μας
τμήσει για την επίσκεψή μας. Στο τέλος, ο σύζυγός της μου
πρόσφερε μια φάσα ως δώρο για να ευχαριστήσει τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Μία από τις ελάχιστες που είχε
για να ταΐσει την οικογένειά του.
Στον γυρισμό για το γραφείο σκεφτόμουν το καλωσόρισμα του Εντ. Το «καλώς ήρθες στον παράδεισο της Τζαχούν!» που μου είπε. Το έργο στην Τζαχούν μπορεί να μην
είναι ο παράδεισος, είναι σίγουρα όμως μια ελπίδα για
όλες αυτές τις γυναίκες που βρήκαν καλύτερης ποιότητας
ιατρική υποστήριξη και έναν νέο τρόπο για μια νέα ζωή.
Και για αυτή την ελπίδα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η
ομάδα στην Τζαχούν εξαντλούν τις δυνάμεις τους για να
τα καταφέρουν.
19
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ΝΕΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Ο Στέφανος θα ανέβει
το Κιλιμάντζαρο
για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Γάμος και Βάπτιση
για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
Προορισμός η Λέσβος. Και κάπως έτσι
ξεκίνησε το ταξίδι του με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Ο Στέφανος με ασθενείς του
από το Αφγανιστάν, στη Λέσβο.

Ο Στέφανος Τσάλλας σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα, έκανε μεταπτυχιακό στην πλαστική χειρουργική στο
Λονδίνο και παράλληλα ξεκίνησε να
εργάζεται ως πλαστικός χειρουργός
σε διάφορα νοσοκομεία του Λονδίνου.
Στο μυαλό του, πάντα στριφογυρνούσε το όνειρο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και μιας αποστολής. Μετά από
κάποια χρόνια στην Αγγλία, το όνειρο
έγινε πραγματικότητα. Έκανε αίτηση
και η αποστολή δεν άργησε να έρθει.

Η Πρωτοχρονιά του 2019 θα βρει
τον Στέφανο στο ψηλότερο σημείο
της Αφρικής. Ο 31χρονος γιατρός
αποφάσισε και μάλιστα για καλό
σκοπό να αλλάξει χρονιά στο
Κιλιμάντζαρο, το ψηλότερο βουνό
της Αφρικής (με ύψος 5.985 μέτρα),
που βρίσκεται στην Τανζανία. Με την
ενέργεια αυτή θα συγκεντρώσει χρήματα για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στις 26
Δεκεμβρίου. Την Πρωτοχρονιά ο Στέφανος, μετά από μια 12ωρη επίπονη
τελική προσπάθεια, θα τη γιορτάσει
στην κορυφή, στα 5.985 μέτρα ύψος.
Κάθε μέτρο που θα σκαρφαλώνει θα
μεταφράζεται σε οικονομική ενίσχυση
2 ευρώ στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα,
μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας
που θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία.

Συναυλία για νέους και παιδιά

120 ζευγάρια έχουν επιλέξει μέχρι σήμερα να αφιερώσουν μια από
τις πιο σημαντικές στιγμές της κοινής τους ζωής, το γάμο ή τη βάπτιση,
στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Με μια
δωρεά αντί μπομπονιέρας ή ζητώντας από τους καλεσμένους τους αντί
για δώρο να μας κάνουν μια δωρεά,
έχουν βοηθήσει σημαντικά το έργο
μας, συνδυάζοντας δύο όμορφες πράξεις και βοηθώντας χιλιάδες ασθενείς
μας να έχουν πρόσβαση σε εμβόλια,
τροφές κατά του υποσιτισμού, ασφαλέστερους τοκετούς, ιατρική βοήθεια.
Η προσφορά σου μετατρέπεται
σε δώρο ζωής
«Αυτό που νιώθω ακόμα και σήμερα,
όταν ο μικρός μου αρρωσταίνει και τον
εξετάζει η παιδίατρος, είναι μια κρυφή χαρά ότι και κάποια άλλα παιδάκια στον κόσμο έτυχαν μιας καλύτερης
περίθαλψης με αφορμή τη βάφτιση του
γιου μου. Αν είσαι μάνα αυτή η σκέψη
σε ανακουφίζει και σε γεμίζει ελπίδα!»

Στις 16 Σεπτεμβρίου στην Αγγλία,
στο Mt Grace School Hall, διοργανώθηκε συναυλία για νέους και παιδιά
με πρωτοβουλία των Pam & Michael
Moutoussis.
Στο τέλος της εκδήλωσης, τα παιδιά
είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν
20

μουσικά όργανα, υπό την καθοδήγηση των μουσικών που συμμετείχαν.
Η εξαιρετικά επιτυχημένη και διασκεδαστική αυτή συναυλία, διοργανώθηκε
με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για
τους πρόσφυγες στη Λέσβο.

Με αφορμή τη βάπτιση του γιου τους,
η κα Αλεξάνδρα Παπακώστα και ο κος
Παναγιώτης Λιβανός, ζήτησαν από
τους καλεσμένους τους, αντί δώρου,
να κάνουν μια δωρεά στους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα και με το ποσό που συγκέντρωσαν κατάφεραν να προσφέρουν θεραπευτική τροφή κατά του
υποσιτισμού σε 190 παιδιά.
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ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

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

Στο Stelios Philanthropic Foundation για την
εμπιστοσύνη τους στο έργο μας και την υποστήριξη
των ασθενών μας.

Στην AEGEAN για τη σταθερή της παρουσία στο πλευρό
μας με τη χορηγία εισιτηρίων για τις ανάγκες μετακίνησης
των εργαζομένων μας στο πλαίσιο υλοποίησης των
προγραμμάτων μας στην Ελλάδα.

Στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και τον Όμιλο ALPHA BANK
για τη χρόνια στήριξη τους και την υποστήριξη
των ασθενών μας.

Στις εταιρίες ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ και GRIVALIA AE για την
πολύ σημαντική στήριξη της δράσης μας στην Ελλάδα και
όλο τον κόσμο.
Στο 16º Γυμνάσιο Περιστερίου.
Στον μαθητή Νικόλα Καψή για την τοποθέτηση κουτιού
οικονομικής ενίσχυσης σε παγκόσμιο μαθητικό διαγωνισμό
στη Σιγκαπούρη.
Στην κυρία Βάσω Ανδρούτσου στα Ιωάννινα & στα
Φροντιστήρια Κολοκοτρώνη στην Πουλίτσα Κορινθίας
για την τοποθέτηση κουτιού οικονομικής ενίσχυσης.

Στην κυρία Ερμιόνη Τσούμα για την προώθηση του
έργου μας.
Στις οικογένειες των:
Παναγιώτη Ραπακούλια, Λεωνίδα Τσινιβίδη, Βασιλείου
Μούτσου, Σωτήρη Κουσουλάκη, Θανάση Τσουκνιδά, Παναγιώτη Λεβούνη, Ιωάννη Ηλιόπουλου, Αικατερίνης Φούντου, Θεοχάρη Θεοχαρόπουλου, οι οποίες τη δύσκολη ώρα
της απώλειας των δικών τους ανθρώπων ζήτησαν,
αντί στεφάνων, οι δωρεές να διατεθούν στους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα.
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ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Μαρία Σκουλά
Υπεύθυνη Στελέχωσης Αποστολών

© MSF

Καραπανάγος Γιώργος, επιδημιολόγος

© MSF

Χατζηγεωργίου Κατερίνα, ψυχολόγος

«Σπουδάζοντας στην Αγγλία ψυχολογία είχα την ευκαιρία
να βρεθώ με συμφοιτητές από όλο τον κόσμο, σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Με την επιστροφή μου στην Ελλάδα, εργάστηκα ιδιωτικά ως παιδοψυχολόγος. Στη συνέχεια
στον Δήμο της Πάτρας, σε κέντρο φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Οι αποστολές εκτός συνόρων με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ήταν όνειρο ζωής για μένα.

«Προέρχομαι από τον χώρο της Δημόσιας Υγείας και έχω
εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα και σε φαρμακευτικές εταιρίες. Η εμπειρία που πάντα αποζητούσα επαγγελματικά ήταν να αναλύσω τον υποσιτισμό και τα θέματα
διατροφής των παιδιών στην Αφρική. Την ευκαιρία αυτή
μου έδωσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα όταν με δέχτηκαν
στους κόλπους της οργάνωσης ως επιδημιολόγο.

Βρίσκομαι στην πρώτη μου αποστολή στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης, στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Υπάρχει πολλή δουλειά και καθημερινή ανταμοιβή, ομαδικότητα,
τεχνική και διοικητική υποστήριξη.

Τώρα βρίσκομαι στην πρώτη αποστολή μου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τη μια μέρα βρίσκομαι σε επίσημη
συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας στην πρωτεύουσα και
την επόμενη σε απομακρυσμένη περιοχή ερευνώντας τη
μύγα τσε τσε που προκαλεί τη νόσο του ύπνου, μια όλο και
πιο σπάνια τροπική ασθένεια.

Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι οι κάτοικοι εδώ
έχουν μάθει να ζουν υπό το άγρυπνο βλέμμα των ένοπλων
στρατιωτών. Παρόλα αυτά όποτε γίνεται γάμος ή απελευθερώνεται κάποιος από τη φυλακή, οι άνθρωποι γλεντούν με
την ψυχή τους και κυρίως δεν ξεχνούν καθημερινά να χαμογελάνε, πράγμα που δεν είχα συνηθίσει να βλέπω στην
Ελλάδα της κρίσης. Ξαφνιάστηκα ευχάριστα με αυτή την
άξια προς μίμηση στάση ευγνωμοσύνης προς τη ζωή και
έμαθα ότι τίποτα από όσα εμείς απολαμβάνουμε δεν είναι
αυτονόητο για άλλους λαούς».

Η παρουσία μου εδώ, εκτός από την επαγγελματική εξέλιξη και το επιστημονικό ενδιαφέρον που μου προσφέρει,
είναι σαν ένα ταξίδι στον χρόνο. Βρίσκομαι σε μια φτωχή
και κατεστραμμένη από χρόνιες διαφυλετικές συρράξεις
κοινωνία που προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, όπως
ακριβώς έκανε και η γενιά των γονιών μου μεταπολεμικά.
Νιώθω ότι αυτή η εμπειρία με φέρνει πιο κοντά σε αχαρτογράφητα μέρη του εαυτού μου».

Σε αποστολή βρίσκονται οι: Αγαπίου Αλίκη, Αλεξίου Ελένη, Άνιτς Άνα, Αντζέλοβα Ιλίνα, Αποστολόπουλος Ιάσονας, Βαμβακούλας Αλέξανδρος, Βιδαλάκη
Μάνια, Γεωργακάκης Χρήστος, Γιαννούσης Δημήτρης, Γιέφτοβιτς Μίοντραγκ, Γιότοβ Μπόγιαν, Γκούρσοϋ Οζγκούρ Μπουράκ, Γκρούγιτς Μίργιανα, Γρηγοράτου Αρετή, Διαλυνάκη Βασιλεία, Ελευθεριάδης Βασίλης, Ελτσίν Ρεσίτ, Ζαγκανά Τζούλη, Ινάλ Ντενίζ, Ισάκογλου Σουάτ, Καραγιάννης Γιώργος, Καρρέρ Τίτος
Ανδρόνικος, Καρκανάκη Αντιγόνη, Κασσωτάκης Βαγγέλης, Κατοπόδη Κατερίνα, Κατσίνη Νάσια, Κεντσοσβίλι Τίνα, Κεσίκλι Έρκιναλπ, Κόουγιαρ Φάντιμε
Γκάμζε, Κουγιουτσάκ Σετσίλ, Κούλασιν Ίγκορ, Κουτέπας Αντρέας, Λιβανός Κωνσταντίνος, Λιοδάλη Λυδία, Μαμουκελασβίλι Ερέκλε, Μακρόγιαννης Τάσος,
Μεϊμαρίδου Αλίκη, Μιλοβάνοβιτς Γιέλενα, Μίτση Μαριάννα, Μπάντα Λορίν Ζόσεφ Μορόσσι, Μπραχήμ Σάλμα, Μωραΐτη Κέλλυ, Νυιρέιντα Μπράιτ, Ορφανουδάκης Βαγγέλης, Ούγκουρ Χουσεΐν, Παπαδημητρίου Λίζα, Παντελιά Άννα, Παπαχρυσοστόμου Νικόλας, Πάπιστα Φανή, Πέττας Δανιήλ, Ρήγας Αντώνης,
Σαρρή Βίκυ, Σαχράουι Αΐσα, Σουίσι Τζαμέλ Σταύρος, Σπασόγιεβιτς Γιάνα, Σπάχου Ισμήνη, Τερεζάκη Ειρήνη, Τζέμος Αχιλλέας, Τσακάρ Σελίν, Τσέκερη Αγγελική,
Φάντογλου Ναρίν, Χαμάντ Ράμυ, Χαντζή Δώρα, Χατζηγεωργίου Κατερίνα, Χατζηφούντα Σοφία, Χαρακτινού Τζέση, Χοφχανισιάν Νταβίτ, Ψυκάκος Κώστας
22
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ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ

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

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

ΧΑΡΊΣΤΕ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ

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

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιδιώκουμε τη συνεργασία
με εταιρίες, οι οποίες επιθυμούν, μέσα από τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, να υποστηρίξουν
το έργο μας. Eνδεικτικές μορφές συνεργασίας είναι η
δωρεά μέρους των εσόδων 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.
EUROBANK
Μπορείτε να το κάνετε δωρίζοντας ένα ποσό της επιIBAN GR50 0260 2150 0004 1010 0065 050
λογής σας αντί προσκλητηρίων ή μπομπονιέρων ή
Συμπληρώντας την ταχυπληρωμή που εσωκλείεται και ζητώντας από τους καλεσμένους αντί δώρου γάμου ή
βάπτισης να κάνουν μια δωρεά στους Γιατρούς Χωρίς
καταθέτοντας στα ΕΛΤΑ το ποσό που επιθυμείτε.
Σύνορα. Εναλλακτικά μπορείτε και εσείς αντί δώρου
Eξαργυρώνοντας τους πόντους που έχετε συγκε- γάμου ή βάπτισης να δωρίσετε το αντίστοιχο ποσό στην
ντρώσει από το Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συ- οργάνωσή μας.
Για πληροφορίες: 210.5.200.500 (εσωτ. 106).
ναλλαγών Bonus της Alpha Bank.
Mπορείτε να πραγματοποιήσετε τη δωρεά σας
καλώντας στο 210.326.0000 ή on-line στο
www.alphabonus.gr/philanthropyredemption
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.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN GR96 0172 0110 0050 1101 3626 464

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Για πληροφορίες: 210.5.200.500 (εσωτ. 105).

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

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι κάνουν
μία δωρεά εις μνήμην κάποιου αγαπημένου τους προσώπου.
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Εκεί που δεν υπάρχουν νοσοκομεία

εκεί χειρουργούμε.

Μέσα στο 2017 πραγματοποιήσαμε περισσότερες
από 110.000 χειρουργικές επεμβάσεις σε όλο
τον κόσμο στήνοντας αυτοσχέδια χειρουργεία
από το μηδέν, σε χώρες όπως η Υεμένη, το Κονγκό,
η Αϊτή, το Νότιο Σουδάν, η Συρία και η Παλαιστίνη.

Βοήθησέ μας
να συνεχίσουμε
210 5 200 500

www.msf.gr

