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Ο Καταστατικός Χάρτης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
Το σωματείο «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ» που εδρεύει στην οδό Ξενίας
15, τ.κ. 115 27, Αθήνα, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις του Ν. 2427/1997 (και με την αρ.
408/30-11-1998 Απόφαση του Προέδρου
της Αρχής Προστασίας 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.

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.
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.
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Ηλίας Παυλόπουλος /
Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Όταν ξεκινάει μια καινούρια χρόνια, όλοι ελπίζουμε ότι θα είναι μια χρονιά που θα υπάρχει
λιγότερος πόνος και λιγότερη δυστυχία και γύρω μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι πρώτοι μήνες του 2018 όμως δεν άρχισαν με τις καλύτερες συνθήκες.
Η κρίση με τους Ροχίνγκια στο Μπαγκλαντές συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση. 2.000 μέλη από
το ντόπιο και διεθνές προσωπικό μας στις αρχές αυτού του χρόνου άρχισαν τις προετοιμασίες
στους μεγάλους καταυλισμούς για την περίοδο των βροχών που πλησιάζει. Ταυτόχρονα ο
αγώνας να αντιμετωπιστούν οι επιδημίες συνεχίστηκε επίμονα.
Στις 10.20 το πρωί της 29ης Ιανουαρίου, το νοσοκομείο της πόλης Σαρακάμπ, στην επαρχία
του Ιντλίμπ της Συρίας δέχτηκε δυο αεροπορικές επιθέσεις που κατέστρεψαν μεγάλο τμήμα
του και οδήγησαν στον θάνατο πέντε ασθενείς ενώ τραυμάτισαν άλλους έξι. Οι ασθενείς που
επλήγησαν ήταν αυτοί που μια ώρα νωρίτερα είχαν τραυματιστεί από αεροπορική επίθεση
στην αγορά της πόλης και προσπάθησαν να βρουν ιατρική φροντίδα στο τοπικό νοσοκομείο.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε πολλές φορές μιλήσει για τα νοσοκομεία που βομβαρδίζονται,
έχουμε ξεκινήσει διεθνείς εκστρατείες, πιέζουμε κυβερνήσεις, αντιμαχόμενες πλευρές και
τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά κάθε φορά όταν βομβαρδίζεται μια ιατρική δομή η ανθρωπιά μας
κλονίζεται. Δεν γίνεται να είσαι τραυματίας και να σε βομβαρδίζουν και μέσα στο νοσοκομείο
όπου αναζητάς περίθαλψη. Οποιαδήποτε πλευρά και αν υποστηρίζει κάποιος, όταν είναι
τραυματίας οφείλουμε να τον σεβαστούμε σαν μια έσχατη προσπάθεια να διατηρήσουμε την
ανθρωπιά μας. Αυτή η προσπάθεια να δημιουργηθεί απόλυτη καταστροφή μάς γυρίζει βίαια
πίσω στον 19ο αιώνα, πριν από την καθιέρωση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, κάτι που
δεν μπορούμε να δεχτούμε.
Την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου βομβαρδίστηκαν 14 νοσοκομεία και κέντρα υγείας
που υποστηρίζονται από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στην περιοχή της Ανατολικής Γκούτα,
έξω από τη Δαμασκό της Συρίας. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα συνεχίσουμε ακούραστα να
λέμε ότι είναι απάνθρωπη αυτή η κατάσταση που έχουμε ξαναδεί στο Χαλέπι, στη Ράκα, στη
Μοσούλη και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε γιατί δεν θεωρούμε
ότι είναι φυσιολογικό να βομβαρδίζονται νοσοκομεία. Γιατί όπως είπε η Μέινι Νικολάι, Γενική
Διευθύντρια του Βελγικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα: «όπου καταρρέουν οι
γιατροί και οι νοσηλευτές καταρρέει η ανθρωπιά».
Συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις μας στον κόσμο, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τον
εμβολιασμό 1.000 παιδιών στη Μόρια της Λέσβου στις 7 και 8 Φεβρουαρίου. Αρχές Μαρτίου
αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε τις δραστηριότητές μας στο Ράνν της επαρχίας Μπόρνο της
Νιγηρίας μετά από επίθεση στην περιοχή. Στην Υεμένη προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους
χιλιάδες ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια να συνεχίσουν να ζουν σε μια χώρα με δομές υγείας
κατεστραμμένες από τον πόλεμο. Και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία επιμένουμε
παρά το νέο κύμα εκτοπισμών.
Και όλα αυτά τα συνεχίζουμε χάρη στη δική σας βοήθεια. Γιατί αν δεν προσπαθούμε
κάθε χρονιά να έχει λιγότερο πόνο από την προηγούμενη, τότε η ανθρωπιά μας
έχει απλά καταρρεύσει.
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Με το σταγονόμετρο
η ανθρωπιστική βοήθεια

Ανατολική Γκούτα:

Ένα έγκλημα
κατά
των αμάχων

Λόγω της πολιορκίας γύρω από την ανατολική
Γκούτα ουσιαστικά έχει σταματήσει ο ανεφοδιασμός των ιατρικών δομών με βασικά είδη. Μόνο
μία αυτοκινητοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια
έχει φτάσει στην πόλη από τον Δεκέμβριο.
«Έχουμε εκατοντάδες τραυματίες και νεκρούς,
διαμελισμένα πτώματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ακόμη κι αν είχαμε αρκετά υλικά, δεν
θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για να ανταποκριθούμε σε τόσο μεγάλο αριθμό τραυματιών.
Αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε χειροκίνητους αναπνευστήρες, οπότε κάθε ασθενής χρειάζεται συνέχεια κάποιον δίπλα του για να χειρίζεται τον αναπνευστήρα. Με τόσους ασθενείς που
δεχόμαστε, αυτό είναι αδύνατο. Χάνουμε πάρα
πολλούς ασθενείς εξαιτίας των ελλείψεων
που έχουμε» περιγράφει διευθύντρια μεγάλου
αυτοσχέδιου νοσοκομείου στην περιοχή.
Την ώρα που οι ανάγκες είναι τεράστιες λόγω του
ανελέητου βομβαρδισμού και του χρόνιου αποκλεισμού, την ώρα που χιλιάδες τραυματίες
δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, βασικά φάρμακα και ιατρικά είδη εξαντλούνται. Οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα και οι δομές που υποστηρίζει η Οργάνωση δεν έχουν πλέον καθόλου
ασκούς αίματος, φάρμακα γενικής αναισθησίας
και ενδοφλέβια αντιβιοτικά, είδη κρίσιμης σημασίας για σοβαρές επεμβάσεις.

Στον αντίκτυπο του πολέμου
Στα επτά χρόνια που διαρκεί ο πόλεμος στη Συρία, οι
άμαχοι και οι κατοικημένες περιοχές εξακολουθούν να
πλήττονται, είτε στοχευμένα, είτε ως παράπλευρη απώλεια στις αιματηρές συγκρούσεις.
Εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό πολιορκία, χιλιάδες είναι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι, εκατομμύρια
ήδη οι πρόσφυγες, τα σύνορα πλέον κλειστά, ενώ συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί ιατρικών δομών και
πυκνοκατοικημένων περιοχών.
Η κλιμάκωση των συγκρούσεων, που εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές της βορειοανατολικής επαρχίας Χαμά,
της νότιας επαρχίας Χαλεπίου, της νότιας επαρχίας
Ιντλίμπ και της ανατολικής Γκούτα, έχει μεγάλο αντίκτυπο στον πληθυσμό, που υποφέρει από τον σχεδόν επταετή πόλεμο.
Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες εκτοπισμένων μέσα στην
ίδια τους τη χώρα στήνουν τη ζωή τους από την αρχή σε
σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα. Οι οργανωμένοι
καταυλισμοί στην περιοχή της βορειοδυτικής Συρίας,
δεν χωρούν άλλους ανθρώπους, αναγκάζοντας τους περισσότερους εκτοπισμένους να βρουν καταφύγιο σε
αυτοσχέδιες σκηνές, οι οποίες φιλοξενούν τρεις ή τέσσερις οικογένειες η καθεμία. Οι περισσότερες οικογένειες έχουν κατά μέσο όρο έξι μέλη.
Σε αυτούς τους άτυπους καταυλισμούς, υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε στέγη, αποχέτευση, τρόφιμα,
νερό και ιατρική φροντίδα. Η υγρασία, το κρύο και η
υπερσυγκέντρωση ανθρώπων στους καταυλισμούς συμβάλλουν στην περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών.

Κική Μαργαρίτη / Υπεύθυνη Τύπου
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καταφύγιο σε ένα υπόγειο σχολείο σκοτώθηκαν.
Συγκλονιστικά είναι τα μηνύματα που έστειλε στις 14
Μαρτίου στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ο Δρ. Κ., ο
οποίος εργάζεται σε κλινική που υποστηρίζει η Οργάνωση στην περιοχή Χαμουρίγια της ανατολικής
Γκούτα:
«Βγήκα από τα συντρίμμια με την οικογένειά μου
στις 6 το πρωί. Δεκάδες τραυματίες. Νεκροί θαμμένοι στα ερείπια. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
Όλοι φωνάζουν: “Γιατρέ, γιατρέ!”…Νιώθω ανίσχυρος, κατάφερα να βοηθήσω μερικούς τραυματίες. Ακούγεται μια φωνή από ένα κοντινό καταφύγιο: “Γιατρέ, βοήθησέ μας!”. Οι τραυματίες
είναι γυναίκες και παιδιά. Υπάρχουν νευρολογικές βλάβες τις οποίες δεν μπορώ να περιγράψω.
Είναι αδύνατον να μετακινηθούν οπουδήποτε οι
τραυματίες. Ο βομβαρδισμός συνεχίζεται. Όλα
τα καταφύγια καταστρέφονται. Δεν υπάρχουν
τρόφιμα ή φάρμακα, τίποτα, μόνο το έλεος του
Θεού. Μου πήρε πάνω από τέσερις ώρες μέχρι να
μπορέσω να μεταφέρω κάπου έναν από τους τραυματίες. Δεν μπορούσε να έρθει κανείς εδώ με αυτοκίνητο, ούτε με ποδήλατο, ούτε καν με τα πόδια.
Μακάρι να μην ήμουν γιατρός εκείνη η στιγμή,
γιατί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα».

στη Συρία
/ Το32 2016
υποστηριζόμενες από τους
© afp/visualhellas.gr

Φεβρουάριος 2018. Ανατολική Γκούτα. Συρία. Ένα μικρό παιδί με αίματα και σκόνες στο πρόσωπο, βρίσκεται στην αγκαλιά ενός άνδρα που τρέχει ανάμεσα
στα χαλάσματα. Λίγα λεπτά πριν μία βόμβα είχε πέσει
στον πολιορκημένο θύλακα της ανατολικής Γκούτα
κοντά στη Δαμασκό της Συρίας, σκορπίζοντας θάνατο, τρόμο και καταστροφή.
Η περιοχή βομβαρδίζεται ανελέητα. Οι εικόνες που
κάνουν τον γύρο του κόσμου είναι σοκαριστικές.
Θύματα και εδώ, όπως και στο Χαλέπι, τη Ράκα, το
Ιντλίμπ, είναι κυρίως άμαχοι, γυναίκες και παιδιά.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου που μετρά ήδη
επτά χρόνια, οι άμαχοι έχουν μπει πολλές φορές στο
στόχαστρο. Κατοικημένες περιοχές και νοσοκομεία
γίνονται συχνά στόχος σκληρών βομβαρδισμών.
Στην ανατολική Γκούτα, περίπου 14 ιατρικές δομές
που υποστηρίζονταν πλήρως ή μερικώς από τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα χτυπήθηκαν από βόμβες ή
οβίδες, την ώρα που οι ιατρικές ανάγκες στην περιοχή είναι τεράστιες.
Μέχρι τις αρχές Μαρτίου, οι κλινικές που υποστηρίζουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κατέγραψαν
πάνω από 1.120 νεκρούς και περισσότερους από
5.500 τραυματίες.
Σε αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε στα τέλη
Μαρτίου, 15 παιδιά και δύο γυναίκες που είχαν βρει

Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ιατρικές
δομές βομβαρδίστηκαν
σε 71 επιθέσεις.
Το 2015, έγιναν 94 επιθέσεις σε
63 νοσοκομεία και κλινικές
που υποστηρίζονταν
από την Οργάνωση.

Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν
/ Οιμπορούμε
να εργαστούμε σε

περιοχές που ελέγχει η συριακή
κυβέρνηση, καθώς δεν έχουν
ικανοποιηθεί έως τώρα τα αιτήματά
μας για άδεια πρόσβασης.
Προκειμένου να είμαστε
ανεξάρτητοι από πολιτικές πιέσεις,
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
δεν λαμβάνουμε κρατική
χρηματοδότηση για
το έργο μας στη Συρία.

Σημείωση: Οι φωτογραφίες είναι μία ευγενική παραχώρηση του πρακτορείου Visual Hellas

5

εικόνες

Μήτση Περσάνη /
Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίας

Όταν είσαι παιδί κι έχεις προλάβει να ζήσεις τον πόλεμο, να
δραπετεύσεις από αυτόν και να έρθεις αντιμέτωπο με τη ζοφερή
πραγματικότητα μιας νέας ζωής. Θα ήταν αρκετά θλιβερή και ως ιστορία
ενός μόνο παιδιού. Πόσω μάλλον όταν είναι η καθημερινότητα που
μοιράζονται εκατομμύρια παιδιά απ’ άκρη σ’ άκρη στον πλανήτη.

Μεσόγειος

Μετέωρο
ανάμεσα στη ζωή
και τον θάνατο

Ένα μικρό παιδί διασώζεται
στη θάλασσα μία εφιαλτική
μέρα του Ιανουαρίου.

Αφγανιστάν
Όταν η ζωή
παίρνει το πάνω χέρι

Συρία

ανατολική Γκούτα
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Η υπέροχη Ραϊάνα είναι το
πρώτο μωρό που γεννήθηκε
το 2018 στην Καμπούλ, στη
μαιευτική κλινική των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα
Ντασχτ-ε-Μπαρχ.

Στην αχλύ του πολέμου
Όταν είσαι παιδί στην Γκούτα.
Όταν δεν έχεις ζήσει τίποτε άλλο εκτός από πόλεμο.

Μπαγκλαντές
Όταν σηκώνεις
ένα βάρος,
δυσανάλογο με
την ηλικία σου
Ένας μικρός Ροχίνγκια
πρόσφυγας, θα
προσπαθήσει να στεγάσει
όλη την αγωνία και την
απελπισία του, κάτω από
ένα κομμάτι μπαμπού, στον
άτυπο καταυλισμό Τζαμτόλι.
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Δημήτρης Ρουμπής / Υπεύθυνος Επικοινωνίας

«Το μεγαλύτερο σύνορο
το βάζουμε οι ίδιοι
μέσα στο κεφάλι μας»

© MSF

Γιώργος Μαυρίδης

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα γνωρίσαμε από κοντά τον Γιώργο Μαυρίδη στην Κένυα, όταν επισκέφθηκε με
την τηλεοπτική εκπομπή World Party τα προγράμματά μας στην Κιμπέρα, τη μεγαλύτερη παραγκούπολη της Αφρικής. Έχοντας την εικόνα ενός δημοφιλούς παρουσιαστή που ταξιδεύει στον κόσμο μεταφέροντας ευχάριστες στιγμές στο κοινό του, ήταν εντυπωσιακό το αυθεντικό ενδιαφέρον του για τους
ανθρώπους που βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση και η θέλησή του να τους υποστηρίξει με όποιον
τρόπο μπορούσε. Ακόμα και με τις κάμερες σβηστές, ο Γιώργος Μαυρίδης είναι αυτό που βλέπουμε:
Ένα καλό παιδί με έντονες ευαισθησίες που νιώθει ευτυχία όταν μπορεί να βοηθάει τους άλλους.
/ Βρέθηκες με το World Party, στην Κιμπέρα στο
Ναϊρόμπι της Κένυας. Εκεί επισκέφθηκες μια μεγάλη κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και είδες
από κοντά το έργο της Οργάνωσης. Τι θυμάσαι από
αυτή την εμπειρία;
Έχω επισκεφτεί πολλές παραγκουπόλεις σε όλο τον
κόσμο και η Κιμπέρα είναι από τις πιο σκληρές και
δύσκολες. Η επίσκεψή μου στην κλινική των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα ήταν από μόνη της μια απίστευτη
εμπειρία γιατί ήρθα σε επαφή με το έργο της Οργάνωσης. Είδα απίστευτο επαγγελματισμό και άριστο
οργανωτικό επίπεδο. Συνάντησα ανθρώπους που
προσφέρουν τον εαυτό τους και την ψυχή τους στη
θεραπεία των συνανθρώπων τους. Είδα μια τεράστια
θυσία από ανθρώπους που είχαν αφήσει πίσω την
οικογένειά τους και τους δικούς τους για να αφιερώσουν τη ζωή τους στο έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν
βγαίνει αλλιώς. Αυτό εισέπραξα, αυτό είδα και κάπως
έτσι το εξέφρασα και τηλεοπτικά.
/ Εκεί γνώρισες τη Λίλιαν, οροθετική, μητέρα δύο
παιδιών που δεν το έβαλε κάτω. Μια γυναίκα με
μεγάλη δύναμη. Τι κρατάς από αυτή τη γνωριμία;
Η Λίλιαν ήταν για μένα μία άλλη πνοή. Δεν το έβαλε
ούτε στιγμή κάτω με την ασθένειά της γιατί δεν ήθε8

λε να παρατήσει τα παιδιά της στο έλεος του Θεού.
Προσπάθησε πάρα πολύ, σε μια κοινωνία που δεν είναι εύκολο να βγεις και να πεις ότι είμαι οροθετικός
και να πολεμήσεις το AIDS ανοιχτά. Η Λίλιαν είναι
ένα τρομερό παράδειγμα ανθρώπου που με την προσωπική της αξία κατόρθωσε να ζήσει για χάρη των
παιδιών της. Απίστευτη δύναμη. Αυτό που κρατάω
από τη Λίλιαν, είναι ότι ακόμα και στις χειρότερες καταστάσεις, ασχέτως με το πού ζεις και το κοινωνικό
και βιοτικό σου επίπεδο, δεν πρέπει να τα παρατάς
με τίποτα γιατί η ψυχική δύναμη είναι πάνω από
όλα.
/ Το συγκεκριμένο τεύχος είναι αφιερωμένο στη
Γυναίκα που αγωνίζεται για την ίδια και την οικογένειά της σε έναν συχνά εχθρικό και ανδροκρατούμενο κόσμο. Θύμα βίας, κακοποίησης, εξευτελισμού και συχνά με περιορισμένα δικαιώματα
μόνο και μόνο λόγω του φύλου της. Τι οφείλει να
κάνει ο άνδρας σήμερα, απέναντι σε αυτή την αδικία κατά των γυναικών;

/ Τι μήνυμα θα έστελνες σε ένα μέλος των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε
μια εμπόλεμη ζώνη, μακριά από την ασφάλεια του
σπιτιού του;
Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται κάποιο
δικό μου μήνυμα. Νομίζω ότι το βράδυ πριν κοιμηθούν, η ψυχή τους γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται μέσα
τους. Ξέρουν οι ίδιοι καλύτερα από τον καθένα μας
τους πραγματικούς λόγους που βρίσκονται σε μια
εμπόλεμη ζώνη για να πολεμήσουν και οι ίδιοι με τα
τέρατα.
/ Έχεις σταθεί ξεκάθαρα αλληλέγγυος στο δράμα
των προσφύγων, χωρίς να υπολογίζεις τυχόν αντιδράσεις. Τι θα ήθελες να πεις ως Ευρωπαίος πολίτης σε μια οικογένεια Σύρων, που έχασαν τα πάντα, εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στην ασφάλεια
της Ευρώπης και κοιμούνται τον χειμώνα σε μια
καλοκαιρινή σκηνή στη Μόρια;
Πολύ δύσκολη ερώτηση... Δεν νομίζω ότι έχει αξία
να τους πω κάτι εγώ. Στους πρόσφυγες θα πρέπει να
δείχνεις τη συμπαράστασή σου. Σε άλλους πρέπει να
απευθύνεις τον λόγο. Νομίζω ότι ζούμε σε μια δύσκολη εποχή κοινωνικά. Υπάρχει τεράστια κριτική,
λόγω της δύναμης του διαδικτύου. Υπάρχει ένα τεράστιο ψέμα όσον αφορά τους πρόσφυγες και γίνονται
πολλά πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες τους. Νομίζω
ότι ο λόγος ο δικός μου έχει να κάνει με τους απλούς
ανθρώπους, εκεί μπορώ να απευθυνθώ εγώ. Θα έλεγα λοιπόν ότι όπως εμάς δεν μας αρέσει να μας βάζουν όλους σε ένα τσουβάλι όσον αφορά τα οικονομικά θέματα ως χώρα, όπως δεν μας αρέσει ο
ρατσισμός που δεχόμαστε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, έτσι δεν θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς το

ίδιο πράγμα απέναντι σε άλλους λαούς. Οφείλουμε
να εξετάζουμε κάθε πληροφορία που μας έρχεται.
Να μαθαίνουμε να κρίνουμε και μετά να αντιδράμε.
/ Υποστηρίζεις έμπρακτα πολλές δράσεις με επίκεντρο την υγεία, όπως την παιδιατρική κλινική
του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί;
Έχω την ευτυχία και την άνεση να προσπαθώ από τη
θέση που βρίσκομαι, με τον λόγο, την πράξη ή τη συμπεριφορά μου να βοηθάω ανθρώπους που το έχουν
ανάγκη, είτε αυτό είναι ένα νοσοκομείο, ένα παιδί,
μια οικογένεια. Αυτό μπορώ να κάνω κι αυτό κάνω.
Μακάρι να μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα. Με κάνει να νιώθω καλύτερα. Αυτός είναι ο λόγος.
Ας κάνουμε όλοι μας αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα.
/ Έχεις επισκεφθεί πολλά μέρη στον πλανήτη κι
έχεις γνωρίσει πολλούς ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. Υπάρχουν τελικά σύνορα μεταξύ των ανθρώπων;
Αν ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο και γνωρίσεις τόσες
φυλές και τόσους ανθρώπους, μαθαίνεις πράγματα
που δεν μπορεί να στα διδάξει κανένα βιβλίο, κανένα
σχολείο, κανένα πανεπιστήμιο. Αυτό που εγώ κατάλαβα είναι ότι το μεγαλύτερο όριο και το μεγαλύτερο
σύνορο είναι αυτό που βάζουμε εμείς οι ίδιοι μέσα
στο κεφάλι μας για να διαχωρίσουμε τον εαυτό μας
από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Εκεί είναι τα πραγματικά σύνορα. Μέσα στο κεφάλι μας είναι όλος ο
διαχωρισμός και η απόσταση που κρατάμε από τον
καθένα. Αν το διαχειριστούμε αυτό, τα πράγματα θα
είναι λίγο διαφορετικά.

© MSF

σε πρώτο πρόσωπο

Ένα μόνο πράγμα μπορώ να πω πάνω σε αυτό: Στις
γυναίκες οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως
συμπεριφερόμαστε στη μητέρα ή στην κόρη μας.
Νομίζω ότι αν οι άνδρες το βάλουμε αυτό στο μυαλό
μας, θα διορθωθούν τα πράγματα έναντι των γυναικών σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
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Γυναίκες
Θύματα σύγχρονων κρίσεων
© Spencer Platt

Κική Μαργαρίτη / Υπεύθυνη Τύπου

Ένα νεαρό κορίτσι μεταφέρει στην πλάτη
το μικρό της αδελφό, στο Ντανταάμπ,
τον μεγαλύτερο καταυλισμό του κόσμου,
στα σύνορα Κένυας – Σομαλίας.

Ταξιδεύουν χιλιόμετρα με τα πόδια, αφήνοντας πίσω
τους πόλεις κατεστραμμένες από τον πόλεμο, τη βία
και τις φυσικές καταστροφές. Συχνά πέφτουν θύματα
κακοποίησης και βιασμού. Υποφέρουν βλέποντας τα
παιδιά τους να πεθαίνουν από την πείνα.
Παγιδεύονται σε αφιλόξενα περιβάλλοντα, ζουν
κρυμμένες, φοβισμένες και απομονωμένες.
Εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο ρισκάρουν
τη ζωή τους καθημερινά, ζώντας σε εμπόλεμες
ζώνες, όπως η Συρία, μεγαλώνοντας τα παιδιά τους
σε παραγκουπόλεις όπως η Κιμπέρα, παλεύοντας με
τον ιό του HIV σε χώρες όπως το Μαλάουι.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναπτύσσουμε
προγράμματα ανά τον κόσμο που βάζουν στο
επίκεντρο τη γυναίκα και τις ανάγκες της.
Προσφέρουμε ιατρική βοήθεια, προγεννητική και
μεταγεννητική φροντίδα, στηρίζουμε γυναίκες που
έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης,
εστιάζουμε στον οικογενειακό προγραμματισμό και
συμβάλλουμε στην καταπολέμηση του υποσιτισμού
σε διάφορες γωνιές του πλανήτη.

/ Τα 65,6 εκατομμύρια έφτασαν οι εκτοπισμένοι παγκοσμίως το 2016. Το 49% είναι γυναίκες και κορίτσια.
/ Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα το 2016 υποστηρίξαμε 250.300 τοκετούς. Πολλές από τις μητέρες ήταν εκτοπισμένες.
/ Στις δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για εκτοπισμένους πληθυσμούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
και υπηρεσίες αναπαραγωγικής και μητρικής υγείας,

Γυναίκες
με HIV/AIDS

© Peter Casaer/MSF

Τα τελευταία 20 χρόνια ο αριθμός των
εκτοπισμένων πληθυσμών παγκοσμίως έχει
σχεδόν διπλασιαστεί. Από 33,9 εκατομμύρια που
ήταν οι εκτοπισμένοι το 1997, άγγιξαν τα 65,6
εκατομμύρια το 2016. Από το σύνολο των
εκτοπισμένων, το ποσοστό των κοριτσιών και των
γυναικών που ζουν υπό διωγμό έφτασε το 2016
το 49%. Οι διαδρομές που ακολουθούν για να
ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη βία γίνονται
ολοένα και πιο επικίνδυνες.
Πολλές βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, που
σημαίνει ότι είναι ή θα μείνουν έγκυες. Κατά τη
διάρκεια του δύσκολου ταξιδιού τους πολλές
έγκυες αποβάλλουν, άλλες γεννούν κάτω από μη
ασφαλείς συνθήκες, με αποτέλεσμα συχνά να
χάνουν τα μωρά τους.
Πολλές φορές εκτοπισμένα κορίτσια πέφτουν
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ δεν είναι
λίγα τα ποσοστά γυναικών με ανεπιθύμητες
εγκυμοσύνες που είναι αποτέλεσμα βιασμών.
Η ψυχική τους υγεία είναι κλονισμένη,
ενώ η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη
είναι από περιορισμένη έως ανύπαρκτη.

/ To 2016, 4.585 έγκυες με HIV έλαβαν θεραπεία στις κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για να εμποδίσουν
τη μετάδοση του ιού στα βρέφη.
/ 4.831 μωρά γεννημένα το 2016 έλαβαν ειδική θεραπεία, στις κλινικές μας, μετά την έκθεσή τους στον HIV.

H Μπατασέβα από το Κονγκό
έχασε το μωρό της λίγες ημέρες
μετά τον βιασμό της. «Δεν ήθελα
να το πω στον άντρα μου γιατί
φοβόμουν ότι θα εξαγριωνόταν και
θα πίστευε ότι ήμουν άπιστη».
Η σεξουαλική βία είναι ένα παγκόσμιο
πρόβλημα. Μία στις τρεις γυναίκες έχει
δεχτεί σωματική και / ή σεξουαλική
κακοποίηση από τον σύντροφό της κατά
τη διάρκεια της ζωής της. Επίσης το 7%
των γυναικών, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχει
υποστεί σεξουαλική επίθεση από κάποιον
άλλο, πέρα από τον σύντροφό τους.
Τα θύματα σεξουαλικής βίας είναι
συχνότερα γυναίκες. Η συχνότητα
εμφάνισης της ενδοοικογενειακής βίας
διαφέρει ανά χώρα. Για παράδειγμα τα
ποσοστά ξεκινούν από 23,2% στις χώρες
με υψηλό εισόδημα και φτάνουν στο
37,7% στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ασίας.
Επιπλέον, οι νέες γυναίκες διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο βιασμού από ότι οι
ηλικιωμένες, γεγονός που επιβεβαιώνουν
και τα στοιχεία από τα προγράμματα των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα στις πρωτεύουσες
της Κένυας και της Ονδούρας, βάσει των
οποίων η πλειονότητα των θυμάτων
σεξουαλικής βίας είναι κορίτσια
κάτω των 18 ετών.
Πολλές γυναίκες θύματα σεξουαλικής
βίας, λόγω της έλλειψης ενημέρωσης και
κοινωνικής υποστήριξης, του φόβου και
του στιγματισμού δεν έχουν πρόσβαση
στην κατάλληλη στήριξη και φροντίδα, με
αποτέλεσμα το πρόβλημα να γιγαντώνεται.

/ Το 2016, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαμε ιατρική βοήθεια και ψυχολογική στήριξη σε 13.800 θύματα
σεξουαλικής βίας.
/ Τα περισσότερα κρούσματα σεξουαλικής βίας παρατηρήθηκαν στην Κένυα, όπου οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
περιθάλψαμε 2.000 θύματα, στη Ζιμπάμπουε 1.400 θύματα και στην Ονδούρα 540 θύματα.

Γυναίκες και
υποσιτισμός
Μια πρόσφυγας από τη
Σομαλία κρατάει αγκαλιά
το μωρό της, περιμένοντας
να πάρει φαγητό σε
κλινική των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα στον αχανή
καταυλισμό Ντανταάμπ
στην Κένυα.
Ο υποσιτισμός είναι συχνό φαινόμενο σε εμπόλεμες ζώνες, σε καταυλισμούς που φιλοξενούν εκτοπισμένους,
καθώς και σε φτωχές περιοχές. Δεν είναι απλώς το αποτέλεσμα έλλειψης τροφής, αλλά μια παθολογία που
οφείλεται στην έλλειψη απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, η οποία όχι μόνο κλονίζει την ανάπτυξη, αλλά
αυξάνει και την ευπάθεια σε κοινές ασθένειες. Γι’ αυτό κι ένα κοινό κρυολόγημα ή μια διάρροια, μπορεί να
σκοτώσει ένα υποσιτιζόμενο παιδί.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2016 πέθαναν 5,6 εκατομμύρια παιδιά κάτω των
πέντε ετών. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε 15.000 θανάτους παιδιών την ημέρα.
Χιλιάδες μητέρες - υποσιτισμένες και οι ίδιες - που καταφέρνουν να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους κάτω
από αντίξοες συνθήκες παλεύουν να τα κρατήσουν στη ζωή. Σε κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα κυρίως
στην υποσαχάρια Αφρική είναι συχνή η εικόνα γυναικών να σχηματίζουν τεράστιες ουρές περιμένοντας να
πάρουν λίγο φαγητό για τα παιδιά τους, που τα βλέπουν μέρα με τη μέρα να λιώνουν από την πείνα.
Τα υποσιτισμένα παιδιά, που νοσούν από μια κοινή παιδική ασθένεια, και ιδιαίτερα εκείνα που υποφέρουν
από οξύ υποσιτισμό διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, διατροφικοί
παράγοντες προκαλούν το 45% των θανάτων σε παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών.

/ Το 2016, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιθάλψαμε συνολικά 261.800 υποσιτισμένα παιδιά.
/ Τα μεγαλύτερα επισιτιστικά προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αναπτύχθηκαν στον Νίγηρα
(62.100 ασθενείς), στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (48.600 ασθενείς), στο Τσαντ (21.300 ασθενείς)
και στο Πακιστάν (16.300 ασθενείς).

© Finbarr O’Reilly

Η 15χρονη Φατιμά, πρόσφυγας
Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ, ζει
τους τελευταίους έξι μήνες σε
προσφυγικό καταυλισμό στο
Μπαγκλαντές. Η μητέρα της
πέθανε μέσα στον καταυλισμό σε
ηλικία μόλις 35 ετών. Ο πατέρας
της έχει συλληφθεί στη Μιανμάρ
από τον Σεπτέμβριο και κανείς
δεν έχει μάθει νέα του από τότε.

Όταν μία οροθετική έγκυος δεν
λαμβάνει αντιρετροϊκή αγωγή,
τα ποσοστά μετάδοσης του ιού
στο μωρό κυμαίνονται από 15%
έως 45%. Αυτό το ποσοστό
μπορεί να μειωθεί κάτω από το
5% με αποτελεσματικές
παρεμβάσεις κατά την περίοδο
της εγκυμοσύνης, του τοκετού
και του θηλασμού.
Παγκοσμίως 7 στις 10
οροθετικές έγκυες λαμβάνουν
αντιρετροϊκή αγωγή. Σε πολλές
περιοχές της Αφρικής, όμως, οι
γυναίκες με HIV δεν λαμβάνουν
αποτελεσματική θεραπεία,
καθώς δεν μπορούν να
επισκεφθούν νοσοκομεία και
κλινικές σε τακτική βάση, ενώ
συχνά δεν έχουν πρόσβαση στα
κατάλληλα φάρμακα. Όταν μία
έγκυος, όπως η Μαμοτσιελέλι,
δεν ακολουθεί πιστά την
αντιρετροϊκή της θεραπεία,
αυξάνει τον κίνδυνο να
μεταδώσει τον ιό στο παιδί της.
Επίσης, η αποσπασματική
θεραπεία που λαμβάνει βάζει σε
κίνδυνο τη δική της ζωή. Στο
Λεσότο, για παράδειγμα, η
θνησιμότητα των γυναικών που
νοσούν με HIV είναι από τις
υψηλότερες παγκοσμίως.

Γυναίκες που επέζησαν
από σεξουαλική κακοποίηση

© Juan Carlos Tomasi

© Mohammad Ghannam/MSF

Γυναίκες
εκτοπισμένες

Η 20χρονη Μαμοτσιελέλι από το
Λεσότο έχει τρία παιδιά και είναι
έγκυος στο τέταρτο. Είναι θετική στον
ιό του HIV και λαμβάνει αντιρετροϊκή
αγωγή. Τα τρία της παιδιά είναι
αρνητικά στον ιό του HIV.
Η Μαμοτσιελέλι, όπως και πολλές
γυναίκες σε όλο τον κόσμο,
αναγκάζεται να περπατήσει ώρες και
να κοιμηθεί στην ύπαιθρο τη νύχτα
για να φτάσει στην κλινική των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα προκειμένου
να λάβει τη θεραπεία της.

μαρτυρία

Νικόλας Παπαχρυσοστόμου /
Επικεφαλής της Μονάδας Επειγουσών Παρεμβάσεων

4/12/2017, 09.50 π.μ.

οδός Kαγιάρα-Μοσούλη
κατά μήκος του μεγάλου ποταμού Τίγρη
Βόρειο Ιράκ

[...] Πολλά άλλαξαν τους μήνες τούτους, τους σχεδόν 4 παρά 12 μέρες, που είμαι εδώ.

© Sacha Myers/MSF

Η Μοσούλη και δη το δυτικό τμήμα της είναι ο Πόλεμος, ο Κύδοιμος κι ο Άρης – τρεις σε ένα (!)
130.000 ψυχές στους καταυλισμούς της πολίχνης Καγιάρα.
Ο κόσμος του Β. Ιράκ έζησε αυτό το αχανές χάος προπολεμικώς και μεταπολεμικώς
διότι η κατάληψη αλλά και η σύρραξη κατά του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και του Λεβάντε
ήταν πόλεμος.
[το αυτοκίνητό μας εισέρχεται στη Δυτική Μοσούλη ...]
Πέτρα πάνω στην πέτρα δεν έμεινε!
Διασχίζουμε ένα δρόμο ... είναι ο δρόμος των παιδικών αναμνήσεων του Ομάρ,
του στενού μου συνεργάτη, που θέλει να μου εξηγήσει ποιο ήταν αυτό το κτίριο,
τι είδους γλυκά έφτιαχνε εκείνο το μικρό ζαχαροπλαστείο που όμως δεν υπάρχει πια.
Τίποτα δεν υπάρχει πια. Κι όμως μικρά παιδιά παίζουν από δω κι από κει.
Τι νερό να πίνουν αυτά τα παιδάκια σκέφτομαι, να ’ναι καθαρό;
Δεν μπορώ να ξεφύγω απ’ τους ανθρωπιστικούς προβληματισμούς – άλλωστε γι’ αυτό είμαστε εδώ.
Μπροστά μας μια μεγάλη διασταύρωση. Το κουφάρι ενός ψηλού κτιρίου δεσπόζει εμπρός μας
Οι ντόπιοι συνάδελφοι που είναι μαζί μου, μού εξηγούν ότι στην οροφή του κτιρίου αυτού
γίνονταν αποτρόπαιες εκτελέσεις δημόσια. Τα ερείπια αποτελούν σκιά του μαύρου παρελθόντος του.
Κοιτώ τη διασταύρωση στην οποία πια έχουμε σταματήσει λόγω κίνησης.
Ο πόλεμος ορθώνεται απέναντί μου, γιγάντιος βιαστής κάθε ανθρώπινης δημιουργίας και όχι μόνο.
Αφήνουμε τη διασταύρωση κι εγώ κοιτάω πίσω μου σαν να θέλω να κρατήσω στη μνήμη
τη φευγαλέα εικόνα των λιγοστών παιδιών που παίζουν στα λασπόνερα.
Είναι η απαρχή μιας καινούργιας πιο αισιόδοξης αρχής ... [...]

4/10/2016
μικρές ώρες της νύκτας

Ημερολόγιο
αποστολής

Όταν ξεκίνησα την πορεία μου με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα σκεφτόμουν περισσότερο ως ταξιδιώτης
παρά ως μέλος μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης.
Σε μια μακροπρόθεσμη ανάθεση αποστολής, ας πούμε εννέα μηνών στο επαρχιακό Κονγκό της κεντρικής Αφρικής, πρώτα έβαζα στο σακίδιό μου ένα ζευγάρι ανθεκτικές μπότες, το κατάλληλο φίλτρο νερού,
την πυξίδα μου, χάρτες κλπ... Στην πορεία προστέθηκε στον απαραίτητο εξοπλισμό μου και το προσωπικό μου ημερολόγιο.
Αυτό το ημερολόγιο πεισματικά παραμένει χειρό16

γραφο με τα σκίτσα του και τα ορνιθοσκαλίσματά
του, ιδίως όταν γράφω εν κινήσει μέσα στα εμβληματικά μας Toyota που ακροβατούν με τις ρόδες μες
στις λακκούβες -που μοιάζουν με κρατήρες- των
απόμακρων περιοχών του Νοτίου Σουδάν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, της Υεμένης...
Τις προάλλες έπιασα τον εαυτό μου να ανατρέχει σε
χαρακτηριστικές καταχωρήσεις μου κατά την περίοδο του τελευταίου ενάμισι έτους κατά την οποία είμαι μέλος της Μονάδας Επειγουσών Παρεμβάσεων
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Για παράδειγμα:

Καμπίνα Συντονιστή
Διασωστικών Επιχειρήσεων
Διασωστικό σκάφος Dignity I
Ρότα: βορείως της Λιβυκής Ακτής

[...] Η σημερινή μέρα που μόλις έσβησε θα σημαίνει μια βαριά επέτειο από δω και μπρος.
Χάσαμε για πρώτη φορά μια νεαρή έγκυο μητέρα μετανάστη που ’χει το δικό της όνομα,
έχει τη δική της ιστορία, έχει φίλους, όπως εσείς κι εγώ.
Την έχασα μέσα από τα χέρια μου, σκέφτομαι, δεν προλάβαμε να την ανασύρουμε εγκαίρως
από τη θάλασσα και χαροπάλεψε εν πλω επί του Dignity I μαζί μας μέχρι το τέλος.
Περπατώ στα καταστρώματα, όπου κοιμούνται εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν διασωθεί.
Στο κεντρικό κατάστρωμα της πρύμνης όπου είναι οι μητέρες, παρατηρώ κάποιες
που έχουν τα μικρά τους κουλουριασμένα στις αγκαλιές τους.
Χαμογελάω πικρά ... κάποιοι τα κατάφεραν σήμερα και μαζί με τα παιδιά τους
θα ατενίσουν αύριο ένα κάποιο μέλλον, καλύτερο εύχομαι από αυτό που άφησαν πίσω τους.
Αυτό και μόνο δίνει στην ομάδα το κουράγιο να συνεχίσει και αύριο. [...]

Το ημερολόγιο αποστολής παραμένει μια διακριτική
συνομιλούσα φωνή εκείνες τις μικρές ώρες της νύκτας, όταν κανείς δεν θέλει να μιλήσει ούτε και να
συναντήσει κανέναν παρά μόνο τον εαυτό του. Δεν
κρίνει, δεν κάνει εισηγήσεις, δεν επιμένει στην άποψή του, είναι μόνο ένας καθρέπτης της δικής μου
ματιάς, ένας αναμεταδότης της δικής μου σκέψης
και στο τέλος της ημέρας (μιας κατά το σύνηθες δύσκολης ημέρας) είναι η μόνη απτή, αθώα και καθάρια
φωνή που ηχεί στα αυτιά μου.
Είναι η σιωπηλή συνείδηση της αποστολής, είναι μια

υπενθύμιση για εκείνο το ταλαιπωρημένο παιδάκι
που δεν ήταν καν 5 χρόνων ή την έφηβη κοπέλα που
της έγινε επείγουσα διακομιδή στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να σωθεί. Είναι λες και ξαναζωντανεύουν όλα μπροστά μου.
Το ημερολόγιο των αποστολών μου είναι καλειδοσκόπιο σκέψεων και αναμνήσεων, είναι αγαπητή συντροφιά και η ειλικρινής αυτοαξιολόγησή μου ως
μέλους των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
Πιο απαραίτητο κι από αυτές τις αρχέγονα αναγκαίες
μπότες μου...
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συμβαίνει στον κόσμο

Παναγιώτης Φραντζής /
Υπεύθυνος Ψηφιακής Επικοινωνίας

Ελλάδα

Υεμένη

Τον Φεβρουάριο, οι ομάδες μας στη Λέσβο πρωτοστάτησαν σε μια επείγουσα εκστρατεία εμβολιασμού κατά της ιλαράς έπειτα από τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε παιδιά στους καταυλισμούς
της Μόριας και του Καρά Τεπέ. Μέσα σε δύο μέρες
εμβολιάσαμε περίπου 1.000 παιδιά. Στη Χίο, τον
Μάρτιο, σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, εμβολιάσαμε περίπου 300 παιδιά στον καταυλισμό της ΒΙΑΛ
και ενισχύσαμε την ιατρική μας παρέμβαση με κινητή μονάδα. Την ίδια στιγμή, η ιατρική ομάδα του
Κέντρου Φροντίδας Ημέρας στην Αθήνα εστιάζει σε
δραστηριότητες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας και ψυχικής υγείας, ενώ το Κέντρο παρέχει
επίσης στους ασθενείς ένα ολοκληρωμένο πακέτο
κοινωνικής υποστήριξης.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών τον Ιανουάριο
βρήκε τις ομάδες μας σε υψηλή ετοιμότητα. Στην
πόλη Ταΐζ, όπου υποστηρίζουμε αρκετά νοσοκομεία και στις δύο πλευρές της ένοπλης σύγκρουσης, μέσα σε τρεις μέρες δεχτήκαμε περισσότερους
από 117 τραυματίες. Το προσωπικό στα χειρουργεία
και στις αίθουσες επειγόντων περιστατικών έμεινε
άυπνο για να δώσει τη μάχη να κρατηθούν άνθρωποι στη ζωή. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε
σε 13 νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα,
ενώ υποστηρίζουμε περισσότερες από 20 ακόμα
μονάδες υγείας.

από τη διάγνωση
στη θεραπεία
Απόστολος Βεΐζης /
Γιατρός

Διφθερίτιδα
Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας έχουν υπάρξει
καταστροφικές επιδημίες διφθερίτιδας σε όλο
τον κόσμο. Η νόσος ήταν πολύ συχνή και αποτελούσε μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στα
παιδιά. Το εμβόλια έγινε διαθέσιμο στα τέλη της
δεκαετίας του 1940 στην Ευρώπη και τη Βόρεια
Αμερική και τα κρούσματα στις αναπτυγμένες
χώρες είναι σήμερα ελάχιστα λόγω των συστηματικών εμβολιασμών.

Συμπτώματα
Το τοξινογόνο κορυνοβακτηρίδιο της διφθερίτιδας προκαλεί νόσο
της ανώτερης αναπνευστικής οδού που χαρακτηρίζεται από:

χαμηλό πυρετό
πονόλαιμο

προσκολλημένη
μεμβράνη
που καλύπτει
τις αμυγδαλές,
το φάρυγγα
και/ή τη μύτη

ενδεχόμενη
δυσκολία στην
κατάποση ή στην
αναπνοή που μπορεί να προκαλέσει
ακόμη και ασφυξία

Πιθανές
επιπλοκές

Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία
Οι πρώτοι μήνες του 2018 δεν επιφύλασσαν ευχάριστα μηνύματα για τους κατοίκους της πολύπαθης
χώρας. Η συνεχιζόμενη ένταση και βία οδήγησε σε
νέο κύμα εκτοπισμού. Περίπου 66.000 άνθρωποι
υπολογίζεται ότι μετακινήθηκαν εντός της χώρας
και 20.000 πέρασαν τα σύνορα με το Τσαντ για να
γλιτώσουν τις σφαίρες, τους βιασμούς και τις λεηλασίες. Ένοπλες ομάδες εκμεταλλεύονται το κενό
ασφαλείας σε μεγάλο μέρος της χώρας και απειλούν
τον άμαχο πληθυσμό. Από τις αρχές του 2017, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν
πολλά από τα προγράμματά τους για να ανταποκριθούν στις επείγουσες ανάγκες των ανθρώπων.
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Μπαγκλαντές
Η μαζική φυγή των Ροχίνγκια μετά το ξέσπασμα
των βιαιοπραγιών στη Μιανμάρ συνεχίζεται. Απέχουμε πολύ από το να δούμε αυτή την κρίση να ξεπερνιέται. Οι νεοαφιχθέντες στους προσφυγικούς
καταυλισμούς του Μπαγκλαντές λένε ότι ένιωθαν
ανασφαλείς στη χώρα τους, και αναφέρουν ότι συχνά εκκενώνονται ολόκληρα χωριά. Οι ιατρικές
ομάδες μας στους καταυλισμούς των Ροχίνγκια καλούνται να αντιμετωπίσουν επιδημίες ιλαράς και
διφθερίτιδας, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών. Οι τεχνικοί μας
ανέλαβαν έργα βελτίωσης της ύδρευσης και των
συνθηκών υγιεινής. Προτεραιότητά μας τώρα αποτελούν οι υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγειονομικής
περίθαλψης και η ετοιμότητα αντιμετώπισης μιας
μεγάλης κρίσης.

!

Θεραπεία /
Αντιμετώπιση

Η τοξίνη που παράγεται
είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές
όπως καρδιακή ανεπάρκεια και παράλυση.

Σε περίπτωση εκδήλωσης
της νόσου συνιστάται η άμεση χρήση αντιδιφθεριτικού
ορού και αντιβιοτικών (πενικιλίνη
ή ερυθρομυκίνη) για 14 ημέρες.

Μετάδοση

Πρόληψη

Η μετάδοση γίνεται
από σταγονίδια από την
περιοχή του ρινοφάρυγγα,
μέσω του βήχα ή του
φτερνίσματος. Η νόσος έχει
χρόνο επώασης 2-6 ημέρες.

Η πρόληψη της νόσου
γίνεται μέσω των συνδυασμένων εμβολίων DTaP τα
οποία προστατεύουν από
τον τέτανο, τη διφθερίτιδα
και τον κοκίτη και χορηγούνται ενδομυϊκά.

Γνωρίζατε
ότι:
/ Η νόσος προσβάλλει
συνήθως παιδιά μεγαλύτερα του ενός έτους καθώς τα νεογνά προστατεύονται συνήθως από
τα μητρικά αντισώματα
/ Το ποσοστό θνησιμότητας ανέρχεται στο 10%
/ Πρόσφατα έχουν
αναφερθεί κρούσματα διφθερίτιδας στην
Υεμένη, ως αποτέλεσμα
του πολέμου, και στους
πρόσφυγες Ροχίνγκια
που εγκαταλείπουν τη
Μιανμάρ
/ Οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα εργαζόμαστε
για την πρόληψη της
διφθερίτιδας σε ολόκληρο τον κόσμο πραγματοποιώντας εμβολιασμούς
ρουτίνας και παρέχοντας
θεραπεία
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νέα χωρίς σύνορα

Ένα μεγάλο ευχαριστώ

«Χρειάζονται πολλοί
για να σωθεί ένας»

© MSF

Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται για να σωθεί μια ζωή; Πόσα χέρια πρέπει να κρατηθούν σφιχτά για να σχηματίσουν μία αλυσίδα ελπίδας;
Σε αυτή την αλυσίδα εστιάσαμε στην τελευταία μας καμπάνια με τίτλο
«Χρειάζονται πολλοί για να σωθεί ένας». Ο πρώτος κρίκος αυτής της
αλυσίδας είστε πάντα εσείς, οι δωρητές μας και ο τελευταίος είναι
ο άνθρωπος που λαμβάνει τη βοήθειά σας, ο ασθενής μας. Στο ενδιάμεσο είμαστε εμείς. Όπως λέει και το μήνυμα της καμπάνιας μας
«Χρειάζονται πολλοί για να σωθεί ένας».
Σας ευχαριστούμε που είστε ένας από αυτούς.

Η ομάδα «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Φίλοι», αποτελείται από
μέλη και φοιτητές του Πανεπιστημίου, αλλά και φίλους. Τα τελευταία χρόνια, συμμετέχουν στα
αγωνίσματα του Μαραθωνίου της
Αθήνας με τους Δρομείς Χωρίς
Σύνορα. Τους ζητήσαμε να μοιραστούν μαζί μας τη θετική τους
ενέργεια και να απαντήσουν στις
ερωτήσεις μας.

/ Πότε και πώς ξεκίνησε η πρωτοβουλία σας;

/ Γιατί επιλέξατε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα;

Πριν από λίγα χρόνια ήμασταν μια μικρή παρέα
που το κοινό μας σημείο ήταν η σχέση μας με το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος στον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας με την ομάδα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα γιατί το έργο τους μας άγγιξε από την πρώτη στιγμή.
Η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματα χαράς και
ευχαρίστησης που σε κυριεύουν όταν τερματίζεις
στο Παναθηναϊκό Στάδιο κάτω από τους ήχους
της μουσικής και των χειροκροτημάτων του κοινού είναι μοναδικά. Όταν μάλιστα ξέρεις ότι μέσα
από την προσωπική χαρά και ευχαρίστηση προσφέρεις βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη τα συναισθήματα που σε κατακλύζουν μεγαλώνουν εκθετικά.
Χρόνο με τον χρόνο η ομάδα εμπλουτίζεται με
νέα μέλη και παράλληλα σκεφτόμαστε να προσθέσουμε και νέες δράσεις βοηθώντας ακόμη
περισσότερο το έργο της οργάνωσης. Αυτό το
όμορφο ταξίδι που ζούμε μαζί σας συνεχίζεται
και ευελπιστούμε να συνεχίζεται και να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο.

Ποιος θα μπορούσε να μην ευαισθητοποιηθεί
από το πάθος και το σθένος των ηρωικών αυτών
γιατρών που αψηφώντας τους κινδύνους και τις
δυσκολίες βρίσκονται στο πλευρό των υποσιτισμένων παιδιών και των μαστιζόμενων από ενδημικές μολυσματικές ασθένειες και επιδημίες
ασθενών; Ποιος δε θα ήθελε να βάλει έστω και
ένα μικρό λιθαράκι σ’ αυτό το μεγαλειώδες έργο
που συντελούν;

20

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

/ Στα σχολεία: «Ο Άγιος Γεώργιος» Σύρου,
International School of Athens

/ 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

/ Στο Athens Tech College και την 24Media για την
παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
«Journalism & content in the New Media Era»
από προσωπικό του Τμήματος Επικοινωνίας, με την
πραγματοποίηση σημαντικής έκπτωσης συμμετοχής
/ Στον Δρ. Ιωάννη Ντούντα, ο οποίος, όχι μόνο
χειρούργησε αφιλοκερδώς μία ασθενή μας αλλά
συνέβαλε καθοριστικά ώστε να πραγματοποιηθεί η
επέμβαση χωρίς να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις
/ Στη Σίσσυ Φραγκιαδάκη και το «The Social Yogis
Project», στη Μαρία Πουλάδα και το Cocoon Urban
Spa για την οργάνωση εκδηλώσεων για εμάς

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

/ Στην ARTION SECURITY για την οικονομική
υποστήριξη της δράσης μας στην Ελλάδα
και όλο τον κόσμο

/ Στη ΛΑΒΔΑΣ ΑΕ ΖΑΧΑΡΩΔΗ για την εμπιστοσύνη
της στο έργο μας και την πολύ σημαντική
υποστήριξη των προγραμμάτων μας

/ Στις οικογένειες των: Πηνελόπης Γεωργοπούλου,
Αριστείδη Ματσούκη, Αντωνίου Αδελιανάκη,
Δημήτρη Καβρού, Σοφίας Αγαλοπούλου, Κων/
νου Αναστασιάδη, Ευσταθίας Αντωνίου, οι οποίες
τη δύσκολη ώρα της απώλειας των δικών τους
ανθρώπων ζήτησαν, αντί στεφάνων, οι δωρεές να
διατεθούν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
Για την προώθηση της καμπάνιας μας
«Χρειάζονται πολλοί για να σωθεί ένας»,
ένα μεγάλο ευχαριστώ:
/ Στα Έντυπα: Το Βήμα της Κυριακής (περιοδικό
Vita, ΒHMAgazino), Νέα Σελίδα, Τηλεθεατής, Το
Ποντίκι, Αθηνόραμα, You, Ασφαλιστική Αγορά,
Τηλέραμα, Τηλεθεατής, 7 Μέρες TV, Ασφαλιστικό
Marketing, Η Καθημερινή, Documento, Έθνος
της Κυριακής, Η Εφημερίδα των Συντακτών, Com
Today, Business Today, Retail Today, CSR Week,
Health Daily, Daily Fax, Mirror, Celebrity, Esquire
/ στην ομάδα του skroutz.gr
/ στην 24MEDIA για τη φιλοξενία στους ιστότοπους
news247.gr, contra.gr και oneman.gr
/ στη Media2Day για τη φιλοξενία στους
ιστότοπους in2life.gr και iatronet.gr

/ Τι μήνυμα θα στέλνατε σε έναν γιατρό που είναι σε αποστολή;
Αυτό που θα ήθελα να πω στους γιατρούς που μάχονται με μολυσματικές ασθένειες, επιδημίες,
λιμούς κλπ. κάτω από αντίξοες συνθήκες σε κάθε
γωνιά του πλανήτη είναι ότι δεν πρέπει να αισθάνονται μόνοι τους. Είμαστε συνεχώς στο πλευρό
τους είτε με τη σκέψη και τη θετική μας ενέργεια
είτε μέσα από τις δράσεις μας για την οικονομική
ενίσχυση του τόσο σημαντικού τους έργου.

/ Στα εμπορικά κέντρα Athens Mall, Avenue,
Golden Hall για τη φιλοξενία της ομάδας
Face to Face

/ Στις εταιρίες Bloomberg ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ και Power
Health Hellas για την πολύ σημαντική στήριξη της
δράσης μας
/ Στις εταιρίες Ιατρικές Προμήθειες Α&Λ ΕΠΕ,
Euronav Hellas, Τhe Boston Consulting Group,
Ανθέα ΑΕ, Π. Κογκαλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε., San Glass Α.Ε.
και Frigo Stahl για την πολύ σημαντική υποστήριξη
των ασθενών μας σε όλο τον κόσμο

/ στην ομάδα της nemo|online| για τη φιλοξενία
στους ιστότοπους tokoulouri.com, stardome.gr,
deasy.gr, gocar.gr
/ στους ιστότοπους: doctv.gr, meteo.gr,
naftemporiki.gr, efsyn.gr, documentonews.
gr, koutipandoras.gr, neaselida.gr, thetoc.gr,
athensvoice.gr, sdna.gr, e-radio.gr, yupiii.gr,
neakriti.gr
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σας χρειαζόμαστε
δίπλα μας

ΣΤΑΘΕΡοσ Υποστηρικτησ
Άρτεμις Στόλη / νοσηλεύτρια
«Είχα μόλις παραιτηθεί από το ιδιωτικό παιδιατρικό νοσοκομείο που δούλευα στην Αθήνα, γιατί αισθανόμουν ότι η ιατρική δράση
εκεί είχε έναν εμπορικό χαρακτήρα, και είχα
αποφασίσει να αλλάξω επαγγελματική κατεύθυνση. Ήταν τότε που είδα την αγγελία των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα για θέση νοσηλεύτριας
στην Κω και ένιωσα ότι τελικά έχει νόημα να
παλέψω για αυτό που ονειρεύτηκα και διάλεξα
από μικρή να κάνω: να βοηθάω παιδιά!
Από τις έντονες εμπειρίες που έζησα στην Κω,
κατά τη διάρκεια της μεγάλης προσφυγικής
κρίσης, ξεχωρίζω τη φροντίδα του παραπληγικού παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων. Η
μητέρα του μου έλεγε ότι δεν θα πάψει ποτέ να
προσεύχεται για μένα… Στη συνέχεια ακολούθησα τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα δύο φορές
στον Λίβανο όπου συνέβαλα στο στήσιμο και
τη λειτουργία μιας μονάδας παιδιατρικής εντατικής φροντίδας, της μοναδικής στη χώρα.
Όταν φεύγω για αποστολή παίρνω μαζί μου
ταινίες και κυρίως φωτογραφίες που μου θυμίζουν ποια είμαι και γιατί βρίσκομαι εκεί. Με
βοηθούν να ξεφεύγω από τις δυσκολίες. Όταν
επέστρεψα από τον Λίβανο έφερα μαζί μου
πολλές φωτογραφίες συναδέλφων που ίσως
δεν ξαναδώ ποτέ, μπακλαβάδες Βηρυτού, πολλές και δυνατές εμπειρίες και φιλίες ζωής».

Κωστής Πλεύρης / τεχνικός
«Εργαζόμουν ως πολιτικός μηχανικός σε ιδιωτικές,
κυρίως κατασκευαστικές, εταιρίες, στην Κρήτη και
μετά στη Θεσσαλονίκη. Τον Γενάρη του 2017, επηρεασμένος από έναν φίλο που συμμετείχε ήδη σε
ανθρωπιστικές αποστολές, έστειλα αίτηση στους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για να γίνω μέλος του τεχνικού τμήματος.
Στην πρώτη μου αποστολή στο Αφγανιστάν, εργάστηκα στην επέκταση του μαιευτηρίου των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα, εκεί όπου η γυναικεία θνησιμότητα
είχε φτάσει στους 400 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις, όταν στην Ελλάδα το αντίστοιχο νούμερο
είναι 3/100.000. Στη Λέσβο, δούλεψα για τη στέγαση της κεντρικής κλινικής της οργάνωσης, εκεί
όπου καταφτάνουν αναζητώντας υπηρεσίες ψυχικής υγείας οι πρόσφυγες της Μόριας, ενώ στην
Αθήνα, στην Κυψέλη, στην επέκταση της κλινικής
για θύματα βασανιστηρίων. Σήμερα εργάζομαι στην
ανέγερση των κεντρικών αποθηκών φαρμάκων της
οργάνωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,
μια χώρα όπου επικρατεί η αστάθεια και οι συγκρούσεις
Όταν είμαι σε αποστολή μού λείπουν περισσότερο οι φίλοι μου, η νύχτα, ένας απλός περίπατος με
τα πόδια έξω από τα όρια του συγκροτήματος της
αποστολής. Παίρνω μαζί μου ένα μικρό μπουζούκι,
έναν τζουρά και, στις λίγες ώρες που μένουν όταν
τελειώνει η μέρα, προσπαθώ να βγάλω μελωδίες».

Σε αποστολή βρίσκονται οι: Νικόλας Κοτσώνης / Μεχμέτ Εκίν Γκαϊρέτλι / Νικόλας Βουντούρας / Νάσια
Κατσίνη / Λορίν Μπάντα / Αλίκη Αλεξίου / Γιέλενα Μιλοβάνοβιτς / Φανή Πάπιστα / Μίοντραγκ Γιέβτοβιτς
/ Σταύρος Τζαμέλ Σουίσι / Ειρήνη Τερεζάκη / Χάλα Νασραλάχ / Γιώργος Καραγιάννης / Βαγγέλης Ορφανουδάκης / Ναντίμ Ζάχερ Χαλάουι / Χρήστος Κορτσέλης / Ιουλία Ζαγκανά / Μίργιανα Γκρούγιτς / Στάθης
Κυρούσης / Σάλμα Μπραχίμ / Αλίκη Μεϊμαρίδου / Νταβίντ Χοφχανισιάν / Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου /
Μπίλγκε Οζτούρκ / Άννα Μαρία Μίτση / Τινάτιν Κεντσοσβίλι / Δημήτρης Δενδρινός / Μπράιτ Νυιρέιντα /
Χρήστος Γεωργακάκης / Κατερίνα Κατοπόδη / Αΐσα Σαχράουι / Ελισάβετ Παπαδημητρίου / Δώρα Χαντζή /
Κριστόφ Μαζάνεκ / Μάρω Βερλή / Ανδρόνικος Τίτος Καρρέρ / Ράμι Χαμάντ / Δημήτρης Τερζούδης / Ελένη
Αγαπίου / Αλέξανδρος Βαμβακούλας / Βίκυ Σαρρή / Μίλαν Γκάτσιτς / Άρτεμις Στόλη / Τάσος Μακρογιάννης / Κωστής Πλεύρης / Βασίλης Ελευθεριάδης / Κωνσταντίνος Λιβανός / Ερέκλε Μαμουκελασβίλι / Άρης
Αραβίδης / Μπόγιαν Γιότοβ / Αχιλλέας Τζέμος / Ντεζίζ Ινάλ / Δανιήλ Πέττας / Σεβίντς Ντεμίρσι / Σοφία
Χατζιφούντα / Μπουράκ Οζγκούρ Γκερσού / Νατάσα Σαρρή / Ίγκορ Κουλασίν / Αγγελική Τσέκερη
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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.
Για να γίνετε Σταθερός Υποστηρικτής επισκεφθείτε το
www.msf.gr ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Δωρητών
στο 210 5 200 500.

εφάπαξ Δωρεά
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 οποιαδήπτε 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
• Εξαργυρώνοντας πόντους των καρτών Alpha Bank μέσω
του Πρόγραμματος Επιβραβεύσεως Συναλλαγών. Για τις
κάρτες Bonus και American Express επικοινωνήστε στο
2103260000 και για τις κάρτες από τη Χρυσή Βίζα στο
801 111 2004. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε
στο https://msf.gr/node/3838
Για να κάνετε μια δωρεά επισκεφθείτε τo www.msf.gr ή
επικοινωνήστε με το τμήμα Δωρητών στο 210 5 200 500.

Δώρα που σώζουν ζωές
Χαρίστε δώρα που σώζουν ζωές.
Μέσω του www.msfgifts.gr και των επιλογών PAYPAL
και VIVAPAYMENTS 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.
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σε αποστολή

Εταιρίες Υποστηρικτές
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)

Μυστήρια Χωρίς Σύνορα
(Γάμος - Βάπτιση)
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).

Κληροδότημα
για το μέλλον
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 περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε στο 210 5 200 500 (εσωτ. 105).
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι
κάνουν μία δωρεά εις μνήμην
κάποιου αγαπημένου τους προσώπου
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Με 30 €

συμμετέχετε στην προσπάθειά μας
να παρέχουμε ασφαλή τοκετό
και να σώζουμε τις ζωές παιδιών και γυναικών
όταν μας χρειάζονται.

