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Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί σε 41.000 αντίτυπα

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 με αρ. 408/30-11-1998
Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) γνωστοποιεί
στους συνδρομητές, δωρητές, εθελοντές, εργαζόμε-
νους και προμηθευτές του ότι, τηρεί χωρίς τη
σύμπραξη τρίτων Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα με βάση τις κείμενες διατάξεις.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Medecins Sans Frontieres, MSF) είναι μια διεθνής ανεξάρτητη ιατρική ανθρωπιστική
οργάνωση. Στόχος μας είναι η παροχή ιατρικής βοήθειας στους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο, ανε-
ξάρτητα από φυλή, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις ή φύλο, αλλά και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης για τους πληθυσμούς αυτούς.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από ομάδα γιατρών και δημοσιογράφων και σήμερα αποτελούν μία
διεθνή οργάνωση με τμήματα σε 19 χώρες και ένα διεθνές συντονιστικό γραφείο στην Ελβετία. Το ελληνικό τμήμα
των Γιατρών Χωρίς Συνορα ιδρύθηκε το 1990. Σήμερα, πάνω από 27.000 άνθρωποι, γιατροί, νοσηλευτές, τεχνι-
κοί εργαστηριών, ειδικοί ψυχικής υγείας, τεχνικοί και οικονομικοί διαχειριστές συμμετέχουν σε προγράμματα
ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερες από 65 χώρες.

χωρίςσύνορα

«Αν και μικρή, πάντα ήθελα να πω λίγα λόγια για τους Γιατρούς Χωρίς
Σύνορα... Σήμερα στον κόσμο υπάρχουν πολλές διαφορές στο πώς ζουν
οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι σε χώρες που δεν έχουν αναπτυχθεί,
που η υγεία τους δεν είναι σε καλή κατάσταση. Από την άλλη, οι χώρες που
έχουν αναπτυχθεί δεν δείχνουν ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους.
Το έργο αυτών εδώ των χωρών το έχει αναλάβει μια ομάδα ανθρώπων,
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Χωρίς να υπολογίζουν την προσωπική τους ζωή,
έξοδα, κούραση, χρόνο, έχουν κάνει στόχο της ζωής τους να δώσουν την
υγεία σε όσους τη χρειάζονται. Αυτό που μπορώ να πω εγώ για τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα είναι ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ
μεγάλο ευχαριστώ».

Αυτά μας έγραψε πριν λίγο καιρό μια μικρή μαθήτρια, φίλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Το γράμμα της ήρθε
σε μια δύσκολη και δυσοίωνη στιγμή και χάρισε χαμόγελα στο γραφείο μας. Δεν είναι τόσο το «μπράβο»
ούτε το «ευχαριστώ» αυτό που μας συγκίνησε. Όσο η φράση: «Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
αυτό που κάνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και σκέφτομαι ότι μπορεί κάποια μέρα να μου δοθεί η ευκαιρία
να το κάνω κι εγώ», με την οποία κλείνει το γράμμα της. Αν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα για ένα αύριο, για
μια συνέχεια, σήμερα, είναι γιατί υπάρχουν κάποιοι βλαστοί σε ένα έδαφος άγονο που κάποια στιγμή θα
αναπτυχθούν, θα γίνουν δέντρο που θα δώσει καρπούς. Αυτό το έδαφος δεν είναι άλλο από την ίδια τη χώρα
μας. Και ο βλαστός είναι η αλληλεγγύη. Σε μια χώρα που έχασε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας μέσα
σε τρία χρόνια. Όπου οι προμήθειες σε φάρμακα παρουσιάζουν ελλείψεις. Όπου ένα μέρος του πληθυσμού
αδυνατεί να πληρώσει για περίθαλψη και στα δημόσια νοσοκομεία, η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Σε μια
χώρα με σημαντική αύξηση περιστατικών φυματίωσης, AIDS, ελονοσίας, μεταδοτικών ασθενειών «ξεχα-
σμένων» από καιρό. Όπου διαπιστώνουμε ολοένα μεγαλύτερη αδυναμία των οικογενειών να εμβολιάσουν
τα παιδιά τους. Όπου καταγράφεται αύξηση των ρατσιστικών επιθέσεων, αύξηση των αυτοκτονιών και σο-
βαρές πλέον αδυναμίες στην πρόσβαση των ανθρώπων στα κοινωνικά αγαθά, ιδιαίτερα για τους συνταξιού-
χους, τους ανέργους, τους νέους, τα άτομα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, κ.λπ. Σε μια τέτοια χώρα, το
μόνο που μπορεί να δώσει προοπτική στο μέλλον, είναι ακριβώς η αλληλεγγύη, ως αντίδοτο στην εσωστρέ-
φεια, την απελπισία και τον πόνο του άλλου. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα είναι
αποκαρδιωτικό. Συμβαίνει όμως και κάτι το εκπληκτικό: αναπτύσσονται δίκτυα αλληλεγγύης, συνεργασίες αν-
θρώπων σε επίπεδο κοινότητας, γειτονιάς, που πλάι στο δικό μας ιατρικό, ανθρωπιστικό έργο έρχονται να
προστεθούν σε μια προσπάθεια κοινή να υποστηρίξουμε όσους από τους συνανθρώπους μας υποφέρουν. Σή-
μερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε στα 22 χρόνια της δράσης μας σε επείγουσες κρίσεις στην Ελλάδα και τον
κόσμο, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απευθύνουμε έκκληση σε όλους εσάς που πιστεύετε στις αρχές του ιατρι-
κού, ανθρωπιστικού έργου μας, να σταθείτε κοντά μας και να δώσετε μάχη για την προάσπιση της δημόσιας
υγείας. Μια μάχη ώστε αυτή η οικονομική κρίση, να μην μετατραπεί σε κρίση ανθρωπιάς και αξιών.

Υ.Γ. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στο εξής θα σας στέλνουμε το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας δύο φορές
το χρόνο (Ιούλιο και Ιανουάριο), αντί για τέσσερις που το στέλναμε ως τώρα. Η ενέργειά αυτή εντάσσεται σε μια
προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των εξόδων μας που ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι θα βρει την αποδοχή σας.
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Υποσιτισμός
Το πραγματικό πρόσωπο ενός χρόνιου επείγοντος

Ο υποσιτισμός απειλεί κάθε λεπτό χιλιάδες παιδιά που
αγωνίζονται να επιβιώσουν τρώγοντας μόνο λίγο
κεχρί, καλαμπόκι ή ρύζι.

επείγον

Η εικόνα της μικρής Σαμπέλ από την Μπουρκίνα
Φάσο που βαριά υποσιτισμένη δίνει μάχη για τη
ζωή γίνεται η πιο δυνατή υπενθύμιση. Ο υποσι-
τισμός απειλεί κάθε λεπτό χιλιάδες παιδιά σαν
τη Σαμπέλ που αγωνίζονται να επιβιώσουν τρώ-
γοντας λίγο μόνο κεχρί, καλαμπόκι ή ρύζι, αν
υπάρχουν. Σκέφτομαι πως είναι σα να βλέπω
καθημερινά γύρω μου παιδιά που προσπαθούν
να επιβιώσουν με λίγο μόνο νερό και ψωμί. Παι-
διά που αντί να πηγαίνουν σχολείο, να γελούν,
να παίζουν, να ονειρεύονται, δίνουν από τους
πρώτους μήνες ζωής μάχη για να επιβιώσουν
νοσηλευόμενα σε κάποιο νοσοκομείο, σε μια
απομακρυσμένη κλινική. «Όπου και αν γύριζα
το βλέμμα μου έβλεπα εκατοντάδες παιδιά να
υποφέρουν από την έλλειψη λίγης τροφής που
θα τα κρατούσε στη ζωή. Παιδιά που κινδύ-
νευαν να χαθούν χωρίς καμιά βοήθεια», θυμά-
ται η Ηρώ Ευλαμπίδου, γιατρός που βρέθηκε
στο επείγον επισιτιστικό πρόγραμμα των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα στην Κένυα. «Εργαζόμα-
σταν για μέρες ολόκληρες εντατικά. Κάποια
στιγμή φτάσαμε σε επίπεδα ρεκόρ εισάγοντας
κάθε εβδομάδα στο νοσοκομείο πάνω από 200
παιδιά. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είδα

παιδιά 1 και 2 χρόνων να ζυγίζουν μετά βίας 3
κιλά», συνεχίζει η Ηρώ.

Μαζί μας έχετε γνωρίσει πολλές τέτοιες γωνιές
που βιώνουν κρίσεις υποσιτισμού. Έχετε βρεθεί
μέσα από εικόνες και αφηγήσεις εκεί που η ζωή
μετρά αντίστροφα στερώντας σε χιλιάδες παιδιά
τα όνειρα, και σβήνοντας πρόωρα για πολλά από
αυτά την ελπίδα για ζωή. Σομαλία, Ινδία, Κένυα,
Αιθιοπία, Νίγηρας, Μπουρκίνα Φάσο, Μαυριτα-
νία: περιοχές όπου ο υποσιτισμός αποτελεί χρό-
νιο πρόβλημα ή χτυπά μετά από μια μεγάλη
ξηρασία, από μια κακή σοδειά, μετά από πολέ-
μους, ξεριζωμούς και μαζικές μετακινήσεις.

Σαχέλ: Η νέα μεγάλη κρίση
Μετά τη Σομαλία που έζησε μια από τις μεγαλύ-
τερες διατροφικές κρίσεις το 2011 και όπου οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιθάλψαμε από το Μάιο
μέχρι το Δεκέμβριο πάνω από 95.000 ασθενείς
με συμπτώματα υποσιτισμού, ο τελευταίος συ-

Τι είναι ο υποσιτισμός;

Από τη Μαρία Πασχούλα, Υπεύθυνη Τύπου

Ο υποσιτισμός είναι ασθένεια που προκα-
λείται συνήθως από την έλλειψη τροφής
τόσο σε ποσότητα (αριθμός θερμίδων ανά
μέρα) όσο και σε ποιότητα (βιταμίνες και
ιχνοστοιχεία). Προκαλείται από μια σο-
βαρή ανισορροπία μεταξύ της πρόσληψης
τροφής και των αναγκών κάθε ατόμου.
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Τα παιδιά με οξύ υποσιτισμό περιθάλπονται στα επισιτιστικά
κέντρα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
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ναγερμός χτυπά στη ζώνη Σαχέλ. Σε αυτή την
ημιάγονη λωρίδα γης που αγκαλιάζει μεγάλο
μέρος της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής. Τα
μηνύματα, οι εικόνες, και οι εκκλήσεις που έρ-
χονται από αυτή τη γωνιά του πλανήτη δύσκολα
μπορούν να μας αφήσουν αδιάφορους ακόμα
και αν βιώνουμε τις δικές μας προσωπικές δυ-
σκολίες, τις δικές μας μικρές ή μεγαλύτερες
οδύσσειες. Είναι δύσκολο να αδιαφορήσουμε
για τις 600 παιδικές ζωές που χάνονται κάθε
μέρα. Και είναι σημαντικό να μην αγνοήσουμε
τη δύναμη της προσπάθειας που καταβάλλουμε
μαζί, βοηθώντας 500.000 παιδιά μέχρι τώρα να
κρατηθούν στη ζωή. Με τη δύναμη της προσπά-
θειας αυτής και της δέσμευσης να υπερασπί-
ζουμε τη ζωή εντείνουμε συστηματικά τις
προσπάθειές μας για πρόληψη και θεραπεία σε
έξι χώρες της Σαχελιανής ζώνης: παρεμβαί-
νουμε στο Τσαντ, τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία
περιθάλποντας σοβαρά υποσιτισμένα παιδιά,
και στο Νίγηρα, την Μπουρκίνα Φάσο και το
Μάλι, εφαρμόζοντας προγράμματα ποιοτικής
θεραπείας και πρόληψης σε απομακρυσμένες
περιοχές όπου ο υποσιτισμός δοκιμάζει καθη-
μερινά ολόκληρες οικογένειες και χιλιάδες
παιδιά. Τους τελευταίους έξι μήνες χιλιάδες άν-
θρωποι από το Μάλι έχουν εγκαταλείψει τα σπί-

τια τους καταφτάνοντας σε καραβάνια σε καταυ-
λισμούς στην Μπουρκίνα Φάσο, τη Μαυριτανία
και το Νίγηρα. Περπάτησαν για χιλιόμετρα κου-
βαλώντας τα εξουθενωμένα τους παιδιά για να
γλιτώσουν από βίαιες συγκρούσεις, αναζητώντας
λίγη ασφάλεια, στέγη, τροφή. Εξουθενωμένοι,
αναγκάζονται να ζήσουν ακόμα και με «τέσσερα-
κιλά ρύζι, δυο φλιτζάνια λάδι και δυο φλιτζάνια
ζάχαρη για δέκα μέρες», όπως περιγράφει κάτοι-
κος του καταυλισμού Μπέρα στη Μαυριτανία.

Ανθρώπινες ιστορίες που μας καλούν να συνε-
χίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό αυτών των
ανθρώπων που είχαν ελάχιστα και έχασαν τα
πάντα. Που παρά τις άνισες μάχες συνεχίζουν να
διεκδικούν, χάρη στη δική σας γενναία υποστή-
ριξη, τη ζωή.

«Το μωρό μου άρχισε να κάνει εμετό
και διάρροια. Είναι μόλις 16 μηνών.
Έπειτα εμφάνισε οιδήματα και το
έφερα εδώ. Τώρα καλυτερεύει. Είναι
πιο ζωντανό κι έχει αρχίσει να παίζει,
αν και δεν έχει ακόμα το κανονικό
του βάρος», μητέρα από το Τσαντ.
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διάγνωση

φυματίωση η ασθένεια των φτωχών

Από τον Απόστολο Βεΐζη, γιατρό

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ;

Λοιμώδης νόσος που προκαλείται από ένα
μικρόβιο (μυκοβακτηρίδιο της φυματίω-
σης) και σπανιότερα από άλλους τύπους
μυκοβακτηριδίων.

Συνήθως προσβάλλει τους Πνεύμονες
αλλά μπορεί να διασπαρθεί σε

όλο το σώμα και να πλήξει:
• Λεμφαδένες
• Νεφρούς
• Οστά
• Σπονδύλους
• Μήνιγγες

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

στην Πνευμονική Φυματίωση
συνήθως εκδηλώνεται:

• Βήχας με ή χωρίς πτύελα
• Αιμόπτυση

• Πόνος στο στήθος
• Δύσπνοια

Άλλα συμπτώματα:
• αδυναμία • εύκολη κόπωση
• απώλεια βάρους • ανορεξία

• ρίγη • πυρετός
• νυχτερινή εφίδρωση

• 12.000.000 άνθρωποι προσβάλλονται κάθε χρόνο

• 2.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο, το 98% των οποίων σε φτωχές χώρες

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιθάλπουμε περίπου 30.000 ασθενείς με φυματίωση

ME ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Αναθεώρηση
της παγκόσμιας
στρατηγικής
κατά της
φυματίωσης

Ώθηση
στην ανάπτυξη
και επικύρωση
νέων διαγνωστικών
εργαλείων

Ανάπτυξη
νέων, εύκολων
στη χρήση
και φθηνών
φαρμάκων
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ:

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Μεταδίδεται από το ένα άτομο
στο άλλο, με την εισπνοή

σταγονιδίων που περιέχουν
μυκοβακτηρίδια.

Τα άτομα με πνευμονική
φυματίωση αποβάλλουν πολύ

μικρά τέτοια σταγονίδια με:

• το βήχα
• το φτέρνισμα

• τη δυνατή ομιλία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η φυματίωση σχεδόν πάντα θεραπεύεται με
φαρμακευτική αγωγή. Χρειάζεται όμως συνδυασμός
πολλών φαρμάκων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι υπάρχουσες
θεραπείες και

διαγνωστικές μέθοδοι
είναι λιγότερο

προσαρμοσμένες για
ασθενείς με HIV / AIDS,

οι οποίοι είναι πιο
ευάλωτοι στη
φυματίωση.

Οι ασθενείς με
πολυανθεκτική φυματίωση
-περισσότεροι από �00.000
κάθε χρόνο- έχουν πολύ

λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης
καθώς απαιτείται καθημερινή
χορήγηση ενός συνδυασμού

ιδιαίτερα τοξικών και
ακριβών φαρμάκων, έως

και για δύο χρόνια.

Από το 19�0
δεν έχει υπάρξει καμία

μεγάλη εξέλιξη στη θεραπεία
της ασθένειας, ενώ η πιο
διαδεδομένη διαγνωστική

μέθοδος χρονολογείται από
το 1882 και εντοπίζει τη

φυματίωση μόνο στα
μισά περιστατικά.

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ:

Ο εθελοντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα εξετάζει τη μητέρα ενός υποσιτισμένου παιδιού, η οποία έχει προσβληθεί από ιλαρά.
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Το νοσοκομείο που υποστηρίζαμε ήταν κρατικό
και βρισκόταν στην επαρχιακή πόλη Χανγκού,
στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Η περιοχή είναι
προικισμένη με απίστευτη ομορφιά και η πόλη
περιτριγυρισμένη από τέσσερα καταπράσινα
βουνά, γεμάτα με φυσικές, ιαματικές πηγές. Ένας
πραγματικός παράδεισος, που όμως φαντάζει
απαγορευμένος καρπός, αφού η περιοχή θεω-
ρείται από το ίδιο το κράτος ως «κόκκινη ζώνη»,
εξαιτίας των συχνών συγκρούσεων ανάμεσα σε
παρακρατικές και κυβερνητικές δυνάμεις που
δημιουργούν μια εύθραυστη ισορροπία. Ταυτό-
χρονα, η περιοχή έχει κατακλυστεί τελευταία από
πρόσφυγες, που προέρχονται τόσο από τη δι-
πλανή επαρχία FATA, όσο και από το Αφγανιστάν,
με τους τελευταίους μόνο να φτάνουν τους
80.000! Για τους λόγους αυτούς, οι Πακιστανοί
γιατροί και νοσοκόμοι αποφεύγουν να μετατε-

θούν και να εργαστούν στη συγκεκριμένη πε-
ριοχή, και οι χιλιάδες άποροι κάτοικοί της μένουν
αβοήθητοι.

Στόχος μας, λοιπόν, σε αυτή την «ξεχασμένη»
γωνιά του Πακιστάν ήταν να καλύψουμε την έλ-
λειψη προσωπικού στο νοσοκομείο, να προσφέ-
ρουμε επείγουσα χειρουργική και μαιευτική
βοήθεια και να αναλάβουμε τη διακομιδή θυμά-
των σε μεγαλύτερες νοσοκομειακές, κρατικές
δομές άλλων πόλεων, όταν υπήρχε απαίτηση.
Και φυσικά χωρίς χρέωση, όπως πάντα! Εγώ
ήμουν ο χειρουργός της αποστολής.

Είχε έρθει λοιπόν η στιγμή της «έκπληξης»

όταν κατέφθασε το πρώτο θύμα. Ένα δεκαεξά-
χρονο αγόρι, που είχε μαχαιρωθεί στην κοιλιά
από άγνωστη ομάδα. Η «έκπληξη», επομένως,

Ήταν Σάββατο απόγευμα, Ιανουάριος στο Πακιστάν. Θέλαμε να διοργανώσουμε ένα απο-
χαιρετιστήριο «γεύμα έκπληξη» για τον Καναδό αναισθησιολόγο που θα επέστρεφε σπίτι
του την επόμενη εβδομάδα. Όμως συχνά, όταν είσαι στο πεδίο με τους Γιατρούς Χωρίς
Σύνορα, η πραγματικότητα σε εκπλήσσει περισσότερο από τις επιθυμίες σου...

έπρεπε να περιμένει λίγο. Τρέξαμε στο χειρουρ-
γείο για να σώσουμε το νεαρό, ο οποίος συνο-
δευόταν από το δύστυχο πατέρα του, που έκανε
προσπάθεια να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Και
ενώ τελειώναμε με επιτυχία την επέμβαση,
έφτασε στο νοσοκομείο μία έγκυος που χρειαζό-
ταν άμεσα καισαρική, αφού αυτή και το παιδί της
κινδύνευαν. Δεν προλάβαμε να βγούμε από την
αίθουσα του χειρουργείου. Συνεχίσαμε και φέ-
ραμε στη ζωή ένα πανέμορφο αγοράκι! Η μαμά
του χαμογελούσε γεμάτη ευτυχία και αυτό
έκλαιγε δυνατά. Ήμασταν ικανοποιημένοι, κον-
τεύαμε πάλι να τελειώσουμε, όταν ήρθαν τα νέα
από τα επείγοντα. Μία άλλη γυναίκα που είχε
γεννήσει στο σπίτι είχε έρθει με αιμορραγία. Το
νεογέννητο δεν τα είχε καταφέρει. Αυτή παρου-
σίαζε ρήξη μήτρας, μία θανατηφόρα επιπλοκή,
που προφανώς προκλήθηκε από ακατάλληλα
εργαλεία ή ακατάλληλη χρήση τους. Ήταν θλι-
βερό. Ακόμα μια φορά, χωρίς να πάρουμε ανάσα
στην κυριολεξία, συνεχίσαμε, για να σώσουμε
άλλη μια ζωή. Και τα καταφέραμε!

Ήταν ξημερώματα πλέον Κυριακής, όταν ενημέ-
ρωνα το σύζυγό της ότι ήταν πλέον ασφαλής. Μου
εξομολογήθηκε, φανερά συγκινημένος, ότι με τον
ίδιο τρόπο είχε χάσει την αδερφή του πριν από
δυο χρόνια και ήταν ευγνώμονας που ήμασταν
εκεί τώρα και δεν έχασε έτσι και τη γυναίκα του.

Το φεγγάρι κόντευε να κοιμηθεί και εμείς απο-
φασίσαμε να κάνουμε επιτέλους το γεύμα «έκ-
πληξη»! Στρώσαμε στο πάτωμα, στην αίθουσα
ανάνηψης και οι νοσοκόμοι θα έφερναν το φα-
γητό. Ξάπλωσα λίγο σε ένα από τα κρεβάτια και
έκλεισα τα μάτια μου. Μια τεράστια ικανοποίηση,
ένα γλυκό χαμόγελο ζωγραφίστηκε στα χείλη
μου. Πόσο γλυκιά ήταν εκείνη η κούραση! Τόσες
ζωές, τόσα προβλήματα, αλλά η ίδια πάντα λύση:
η δική μας παρουσία εκεί, που χάριζε κουράγιο
στους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους και
έδινε συνέχεια στα όνειρά τους.

Ήταν Σάββατο βράδυ. Το δικό μας απλό και λιτό
δείπνο στο πάτωμα δεν είχε σε τίποτα να ζηλέ-
ψει από μία βραδιά στα καλύτερα «ξενυχτάδικα»
της πόλης μου. Ήμασταν πολύ κουρασμένοι,
αλλά αφάνταστα ευτυχισμένοι!

Επιτέλους το γεύμα – έκπληξη λαμβάνει χώρα
μετά από τρία επείγοντα περιστατικά.

Στόχος μας ήταν να καλύψουμε την έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο, να προσφέρουμε
επείγουσα χειρουργική και μαιευτική βοήθεια και να αναλάβουμε τη διακομιδή θυμάτων.

Από την Πέπη Χουρίδου, χειρουργό, στο
πρόγραμμα των Γιατρων Χωρίς Σύνορα
στο Πακιστάν Πακιστάν

στο Χανγκού,
Σαββατόβραδοτο ημερολόγιο ενός

εθελοντή

«Τόσες ζωές, τόσα προβλήματα, αλλά
η ίδια πάντα λύση: η δική μας παρουσία
εκεί, που χάριζε κουράγιο στους ταλαιπω-
ρημένους αυτούς ανθρώπους και έδινε
συνέχεια στα όνειρά τους».
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Μητέρες
Εκατομμύρια μητέρες σε όλο τον κόσμο παλεύουν να
μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να τα φροντίσουν, να τα
ταΐσουν, να τα προστατέψουν από επιδημίες ή από τη
βία, παλεύουν ακόμη και να τα φέρουν στη ζωή.
Κάθε μέρα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, με τη δική σας
υποστήριξη, παλεύουμε στο πλευρό τους.

από τη
Χάρρις Γαζή,

Υπεύθυνη
Ανεύρεσης Πόρων
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Σουδάν
Ένας μικρός
ασθενής αναρρώνει
με τη μητέρα του
στον παιδιατρικό
θάλαμο του
νοσοκομείου
πρωτοβάθμιας
περίθαλψης των
Γιατρών Χωρίς
Σύνορα.

Αϊτή
Μία μητέρα και το μωρό της στο νοσοκομείο Ντρουιγιάρ όπου οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
περιθάλπουμε τραυματίες. Το μωρό έχει εισαχθεί στην ειδική μονάδα για θύματα εγκαυμάτων.

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Η μικρή Μάρθα Φουλαγμπέ χαμογελά στη μητέρα της μετά από μια δύσκολη επέμβαση

στο σπασμένο της πόδι. Η εγχείριση που έγινε από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στο νοσοκομείο
Λουμπούτ, πέτυχε και το πόδι της μικρής θα είναι απολύτως λειτουργικό. Η Μάρθα τώρα χαμογελά

και όταν το πόδι της κούκλας της φεύγει από τη θέση του, καθώς ξέρει πια
πως τα σπασμένα πόδια μπορούν να διορθωθούν...
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2011 2010

ΟCBA (EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ)

2011 2010

12

οικονομικός απολογισμός

πηγές
εσόδων

2011

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2011 2010

ΟCBA (EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ)

2011 2010

ΕΞΟΔΑ Ευρώ % Ευρώ % Ευρώ % Ευρώ %

Προγράμματα 2.�09.�99 �2% 2.��2.�8� �2% 99.0�1.9�� �9% 9�.290.��� 80%

υποστήριξη προγραμ-
μάτων στα γραφεία 18�.��� �% 2��.12� �% 8.�8�.��� �% �.���.�9� �%

μαρτυρία /
Δραστηριότητες

ευαισθητοποίησης
2�2.��8 �% �9�.8�1 8% 2.��8.�21 2% 2.90�.��9 2%

Σύνολο εξόδων
κοινωνικής αποστολής 2.���.822 �2% �.192.�8� ��% 110.1�8.010 88% 10�.8��.809 89%

Ανεύρεση πόρων 1.0�9.��0 2�% 98�.01� 20% 10.0��.��� 8% 9.10�.�9� 8%

Διοίκηση και
γενική διαχείριση ���.12� 1�% ��8.1�2 1�% �.�0�.8�2 �% �.099.1�� �%

Έξοδα υποστήριξης 1.�0�.��� �8% 1.���.189 ��% 1�.��0.�9� 12% 1�.20�.929 11%

ΣΥΝΟΛΟ 4.462.478 100% 4.825.872 100% 124.838.506 100% 120.039.738 100%

Η οικονομική κρίση που βαθαίνει στην ελληνική κοινωνία άφησε πολύ έντονα το σημάδι
της στα έσοδα της οργάνωσης το 2011. Τα σκληρά μέτρα λιτότητας έπληξαν τα εισοδήματα
των δωρητών μας, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι ιδιώτες, με συνέπεια
η μείωση των εσόδων μας να ανέρχεται στο 25% σε σχέση με το 2010. Αναγνωρίζοντας
το πόσο δύσκολο είναι να ανταποκρίνεστε στις εκκλήσεις μας για οικονομική βοήθεια
αυτή την εποχή, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την υποστήριξή σας και στο
πλαίσιο της διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα να
μοιραστούμε μαζί σας τον οικονομικό απολογισμό του 2011.

� Ν. Σουδάν
� Υεμένη
� Σομαλία
� Παλαιστίνη
� Νίγηρας
� Ζιμπάμπουε
� Ελλάδα

XωρΕΣ ΠΟυ ΔΙΑτΕΘηκΑν
τΑ χρημΑτΑ τΟυ ΕΛΛηνΙκΟυ
τμημΑτΟΣ (2.309.599 €):

ΤΟ 62% ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,
ΕΚ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ 52% ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας και να
ενδυναμώσουμε τους δεσμούς μας με την κοινωνία, προτεραιότητά μας
είναι να διατηρήσουμε υψηλά ποσοστά ιδιωτικών πόρων, τα οποία
το 2011 αποτέλεσαν το 100% των συνολικών εσόδων μας.

ΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΕΣΟΔΑ Ευρώ % Ευρώ % Ευρώ % Ευρώ %

Ιδιωτικοί Πόροι �.8�1.��� 99% �.09�.98� 98% 100.�01.�0� 91% 9�.�8�.029 9�%

Θεσμικοί Πόροι 0 0% 0 0% 10.2�0.22� 9% �.08�.20� �%

Λοιπά έσοδα ��.�92 1% 11�.2�� 2% 0 0% 0 0%

ΣΥΝΟΛΟ 3.916.127 100% 5.210.251 100% 110.661.930 100% 102.872.236 100%

Ιδιωτικοί Πόροι
Έσοδα που προέρχονται
από ιδιώτες.

Θεσμικοί Πόροι
Έσοδα που προέρχονται από
θεσμικούς φορείς (π.χ. Ευρωπαϊκή
Ένωση).

Λοιπά έσοδα
Έσοδα που προέρχονται από
τόκους τραπεζικών λογαριασμών,
συναλλαγματικές διαφορές κλπ.

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Προγράμματα
Αντιπροσωπεύουν το άμεσο κόστος της παροχής ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που έχουν πληγεί από
ένοπλες συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές, επιδημίες και ξεχασμένες ασθένειες. Περιλαμβάνουν τις δαπάνες για το διεθνές
και ντόπιο προσωπικό, για τη λειτουργία των γραφείων στις αποστολές, τις ιατρικές και επισιτιστικές δραστηριότητες, την τεχνική
υποστήριξη και την υγιεινή, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις μεταφορές.

Ανεύρεση πόρων
Αντιπροσωπεύει τα έξοδα που σχετίζονται με δραστηριότητες ανεύρεσης πόρων, όπως αποστολές εντύπων, τηλεοπτικές καμπά-
νιες, κλπ. Οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες γιατί με τα έσοδα που μας αποφέρουν χρηματοδοτούμε τις αποστολές μας, αλλά
το κόστος τους είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αυτό που θα μείωνε αυτές τις δαπάνες είναι η σταθερή εισροή εσόδων από δωρητές που
μας υποστηρίζουν με πάγιο τρόπο. καθώς το ποσοστό αυτών των δωρητών παραμένει αρκετά χαμηλό, αναγκαζόμαστε να δια-
θέτουμε χρήματα σε ενέργειες ανεύρεσης πόρων.

Διοίκηση και γενική διαχείριση
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα για τη διοίκηση και τη γενική διαχείριση της οργάνωσης, που διασφαλίζουν ότι τα πάντα λειτουρ-
γούν με αποτελεσματικότητα. Περιλαμβάνουν τα έξοδα της διοίκησης, των ανθρώπινων πόρων, των οικονομικών υπηρεσιών
και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη σωματειακή ζωή της οργάνωσης.

υποστήριξη προγραμμάτων στα κεντρικά γραφεία
Αντιπροσωπεύουν τις δαπάνες για την επιχειρησιακή υποστήριξη των προγραμμάτων από τα κεντρικά γραφεία, τα οποία φροντί-
ζουν για την αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων και την ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής βοήθειας.

1�

μαρτυρία / Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
Αντιπροσωπεύουν τα έξοδα επικοινωνίας και δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στη δημοσιοποίηση των συν-
θηκών διαβίωσης των πληθυσμών σε ανάγκη. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκδόσεις, εκθέσεις, εκστρατείες, κλπ.,
όπως για παράδειγμα την Εκστρατεία για την Πρόσβαση στα Βασικά Φάρμακα, η οποία ασκεί πιέσεις για τη μείωση στις τιμές
των φαρμάκων στις αναπτυσσόμενες χώρες και την υπερνίκηση των εμποδίων στην πρόσβαση στα απαραίτητα φάρμακα.Ε
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Σημείωση:
Το τελικό αποτέλεσμα χρήσης για το 2011, δείχνει έλλειμμα που ανέρχεται σε 546.351 € και το οποίο καλύπτεται από το αποθεματικό της οργάνωσης.
Η πολιτική διατήρησης αποθεματικών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είναι να διαθέτει ελάχιστο αποθεματικό ισοδύναμο με δραστηριότητες τριών μηνών
και μέγιστο αποθεματικό ισοδύναμο με δραστηριότητες δώδεκα μηνών.

Σημείωση:
Συνεισφορά στο διεθνές κίνημα

των Γιατρών Χωρίς Σύνορα:
9.235 €



συμβαίνει τώρα
από την

Ασπασία Κάκαρη,
Υπεύθυνη

Εκστρατειών
Eνημέρωσης

στην Ελλάδα
Επανεμφάνιση της ελονοσίας μετά από 40 σχεδόν
χρόνια. Συρροή περιστατικών ελονοσίας στο Δήμο
Ευρώτα Λακωνίας και σποραδικά περιστατικά
(χωρίς αναφερόμενο ιστορικό ταξιδιού σε
ενδημικές χώρες) και σε άλλες γεωγραφικές
περιοχές (Χαλκίδα, Αγιά Λάρισας, Καλύβια,
Μαραθώνας, Ορχομενός Βοιωτίας).

• Η ελονοσία πλήττει πάνω από 100 χώρες
• Κάθε χρόνο σημειώνονται 300 - 500.000.000

νέα περιστατικά
• Σε απειλή το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού
• 1-2.000.000 θάνατοι κάθε χρόνο
• Περίπου το 90% των θανάτων συμβαίνει

στην υποσαχάρια Αφρική
• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιθάλπουμε 1.000.000

ανθρώπους σε πάνω από 30 χώρες
• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε εξετάσει μέχρι

σήμερα 920 άτομα στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας

στην Αϊτή
Αύξηση των περιστατικών χολέρας την
περίοδο των βροχοπτώσεων ενώ η χώρα δεν
είναι επαρκώς προετοιμασμένη και το μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού αντιμετωπίζει πρόβλημα
πρόσβασης σε καθαρό νερό και
εγκαταστάσεις υγιεινής.

• Περίπου 535.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί
μέχρι σήμερα

• Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι έχουν
χάσει τη ζωή τους

• Ούτε το 1/3 του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση
σε καθαρό πόσιμο νερό

• Τα κέντρα υγείας αντιμετωπίζουν ελλείψεις
σε φάρμακα

• Πάνω από τις μισές ανθρωπιστικές οργανώσεις
έχουν εγκαταλείψει τη χώρα

• Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε περιθάλψει
πάνω από 170.000 ανθρώπους

στην Μπουρκίνα Φάσο
Έντονη κρίση υποσιτισμού που επιβαρύνεται
από μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών
από το Μάλι όπου μαίνονται βίαιες
συγκρούσεις μεταξύ του στρατού
και των ανταρτών Τουαρέγκ.

• 46.000 πρόσφυγες έχουν βρει καταφύγιο
στην Μπουρκίνα Φάσο

• Επείγουσα ιατρική βοήθεια των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε
4 προσφυγικούς καταυλισμούς

• Πάνω από 1.600 ιατρικές επισκέψεις
μέσα σε ένα μήνα

• Διανομή 50 κ.μ. νερού καθημερινά
στον καταυλισμό του Μεντάο

στο Νότιο Σουδάν
Μαζική εισροή προσφύγων εξαιτίας των
εχθροπραξιών ανάμεσα στο Νότιο και το
Βόρειο Σουδάν ενώ η χώρα αντιμετωπίζει
επίσης μεγάλα ξεσπάσματα μολυσματικών
ασθενειών, επισφαλή επισιτιστική κατάσταση
και έντονες διακοινοτικές συγκρούσεις.

• 80.000 πρόσφυγες από την επαρχία του
Μπλε Νείλου

• 12 προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
σε 8 επαρχίες της χώρας

• Κινητές κλινικές και διανομή ειδών
πρώτης ανάγκης

• Ιατρική περίθαλψη σε 20.000 πρόσφυγες
στον καταυλισμό της Γίντα

• Επείγουσα εκστρατεία εμβολιασμού
κατά της ιλαράς για 40.000 παιδιά
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Πώς κρίνετε την απάντηση του κράτους στον
υποτιθέμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία από
την εξάπλωση του ιού του HIV/AIDS μέσω των
εκδιδόμενων γυναικών;

Οι γυναίκες που είδαμε στις οθόνες των τηλεοράσεών
μας -κάποιες μάλιστα με εμφανή προβλήματα υγείας-
αντί να λαμβάνουν υποστήριξη και φροντίδα, υπέστη-
σαν ένα δημόσιο βιασμό στο όνομα της προστασίας της
δημόσιας υγείας. Πρόκειται για γυναίκες που ζώντας σε
επισφαλείς συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού (χρή-
στριες ουσιών, άστεγες, θύματα παράνομης διακίνησης
ανθρώπων), αναγκάζονται να ενταχθούν στην ανθούσα
βιομηχανία του σεξ, υπηρετώντας πελάτες που συχνά
προσφέρουν πολύ περισσότερα χρήματα για επαφές
χωρίς χρήση προφυλακτικού.
Κανένας λόγος δεν συνέτρεχε για τη διαπόμπευση
αυτών των γυναικών στο όνομα της Δημόσιας Υγείας
όπως ισχυρίστηκαν οι αρχές. Καταρχάς γιατί αρκούσε
η δημοσιοποίηση ότι σημαντικό ποσοστό (>10%) εκδι-
δομένων γυναικών που ελέγχθηκαν, βρέθηκαν θετικές
στον ιό HIV. Και άρα να ενημερωθούν όσοι είχαν εκτε-
θεί για τον κίνδυνο και να ελεγχθούν. Ο όποιος περιο-
ρισμός των ατομικών δικαιωμάτων με επίκληση της
Δημόσιας Υγείας οφείλει να συνοδεύεται από επιστη-
μονική τεκμηρίωση, σεβασμό στην Ιατρική Δεοντολο-
γία και την αρχή της ‘’αναλογικότητας’’, δηλαδή η όποια
ενέργεια να είναι ανάλογη του ενδεχόμενου κινδύνου.

Τι θα έπρεπε ιδανικά να κάνει το κράτος για να
απαντήσει σε έναν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία;

Πρώτα από όλα να απαντήσει ποιος είναι ο σχεδιασμός
και η αποτίμηση των υπηρεσιών υγείας, καθώς και ποια
η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση των προγραμμάτων
και των παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα: πραγματοποι-
ούνται μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα
σχολεία; Είναι δυνατή και δωρεάν η πρόσβαση των κοι-
νωνικά ευπαθών ατόμων στα δημόσια νοσοκομεία; Είναι
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Κρίση
στην υγεία
Πού οδηγεί το
κυνήγι μαγισσών;

από τη
Μελίνα Σπαθάρη,

Eπικεφαλής
Tμήματος

Eπικοινωνίας

Συνέντευξη της
Ρεβέκας Παπαδοπούλου,
Γενικής Διευθύντριας

δυνατή η στοιχειώδης διάθεση ιατροφαρμακευτικού υλι-
κού, όπως για παράδειγμα η διανομή συριγγών, για τη
θεραπεία και την πρόληψη διάδοσης μολυσματικών
ασθενειών μεταξύ των χρηστών ουσιών; Ποιες είναι οι
εκπαιδευτικές/ενημερωτικές καμπάνιες σχετικά με τα
μεταδιδόμενα νοσήματα (ΗΙV/AIDS, φυματίωση, ΣΜΝ,
ελονοσία κ.ά.) που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα;

Κατά τη γνώμη σας πώς διασφαλίζεται επαρκώς η
δημόσια υγεία σε μια χώρα όπως η Ελλάδα;

Μόνο όταν όλος ο πληθυσμός έχει επαρκή πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας που περιλαμβάνουν λειτουργικά
προγράμματα δημόσιας υγείας. Μόνο όταν αντιμετωπί-
ζονται οι ιατρικές ανάγκες όλων των κοινωνικών ομά-
δων, ανασφάλιστων, παιδιών, ηλικιωμένων, χρόνιων
ασθενών είτε είναι γηγενείς είτε αλλοδαποί.
Η σχετική διάταξη της τροπολογίας που ενεργοποιήθηκε
προεκλογικά, προβλέπει «υποχρεωτική υγειονομική
εξέταση» σε άτομα που πάσχουν από λοιμώδες νόσημα
ή ανήκουν σε ομάδες ευάλωτες σε λοιμώδεις ασθένειες
καθώς και την κράτησή τους σε χώρους νοσηλείας, με το
σκεπτικό ότι τα άτομα αυτά συνιστούν κίνδυνο για τη δη-
μόσια υγεία.
Πόσο παράδοξη και αντιφατική είναι όμως αυτή η «υπο-
χρεωτική εξέταση» όταν την ίδια στιγμή, οι αλλοδαποί
που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων βάσει
νόμου δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας παρά
μόνο σε «περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού και μέχρι
να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας τους»;
Πώς είναι δυνατόν, ως γιατρός, να αποποιείσαι το ιατρικό
σου επάγγελμα και να μεταβάλλεσαι σε ανθρωποφύ-
λακα, που διακρίνει τους ασθενείς του με βάση το
χρώμα, το φύλο, την καταγωγή και τα νομιμοποιητικά
έγγραφα του;

Πόσο επικίνδυνος είναι ο στιγματισμός των ασθενών;

Όπως μας διδάσκει η ιστορία των λοιμωδών και σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, θα έχει ως απο-
τέλεσμα πολλοί περισσότεροι άνθρωποι να κρύβονται
και να αποκόπτονται από τις υπηρεσίες υγείας και τη θε-
ραπεία, με άμεση συνέπεια την εξάπλωση των επιδη-
μιών και την υπερχείλισή τους σταδιακά προς ομάδες
πληθυσμού με χαμηλότερο στο παρελθόν κίνδυνο. Το
AIDS όπως και η φυματίωση αφορά σε όλες τις κοινω-
νικές ομάδες και τάξεις, αφορά σε όλους μας. Η δαιμο-
νοποίηση των πλέον ευάλωτων ασθενών είναι ενάντια
στην ηθική δεοντολογία και επικίνδυνη από άποψη Δη-
μόσιας Υγείας και τροφοδοτεί τα ταπεινότερα φοβικά αν-
τανακλαστικά της κοινωνίας.

Τι πρέπει να γίνει τώρα;

Ένα έγκλημα έχει συντελεστεί απέναντι στη Δημόσια
Υγεία, στο νομικό μας πολιτισμό, την ιατρική δεοντολο-
γία και την εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα της ιατρικής
κοινότητας. Η υγεία (οφείλει να) είναι ένα δημόσιο
αγαθό. Για να περιφρουρηθεί πρέπει να στηριχθούν όσοι
ευσυνείδητοι φορείς και άνθρωποι δίνουν μάχες, ο κα-
θένας μέσα από το ρόλο του είτε ως λειτουργού, είτε ως
πολίτη. Η κοινωνία και ο ιατρικός κόσμος δεν μπορούν
να σωπαίνουν μπροστά στην πολιτική χειραγώγηση του
επιστημονικού έργου. Χρειάζεται τώρα η προσπάθεια
όλων για να ανατραπεί το κλίμα φόβου και να έρθουν οι
ασθενείς κοντά στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας προστα-
τεύοντας έτσι ουσιαστικά την υγεία του πληθυσμού.
Η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στο σύ-
στημα υγείας για το σύνολο του πληθυσμού που έχει
ανάγκες και όχι να διενεργεί υποχρεωτικούς υγειονομι-
κούς ελέγχους στο πλαίσιο αστυνομικών «επιχειρή-
σεων–σκούπα» και να καλλιεργεί κλίμα φόβου γύρω
από δήθεν «υγειονομικές βόμβες».

Πρόσφατα, γίναμε μάρτυρες ενός ανα-
χρονιστικού και επικίνδυνου κυνηγιού
μαγισσών με θύματα ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού, συγκεκριμένα, εκδιδόμε-

νες γυναίκες με HIV λοίμωξη, που
έθεσε σε σκληρή δοκιμασία όσες

επίπονες προόδους έχουν γίνει στην
Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια στη

δημόσια υγεία, στη βάση της
παγκόσμιας ιατρικής ηθικής.

Πρώτα ήρθε η διάγνωση υπό
αμφισβητούμενες συνθήκες ιατρικής

ποιότητας και δεοντολογίας από
κινητές μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ

με τη συνδρομή ή αίτημα της
Ελληνικής Αστυνομίας.

Στη συνέχεια η πανελλήνια διαπόμ-
πευση των ίδιων των γυναικών και

των οικογενειών τους στις τηλεορά-
σεις, τα έντυπα του κίτρινου τύπου
και το διαδίκτυο, μετατρέποντας τα

θύματα του ελλιπούς δημόσιου συστή-
ματος υγείας σε θύτες. Η Γενική Διευ-
θύντρια του Ελληνικού Τμήματος των

Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Ρεβέκα Παπα-
δοπούλου απαντά σε ερωτήματα που

προκύπτουν από το ζήτημα αυτό,
παρουσιάζοντας τρόπους

αντιμετώπισής του.
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Επιμέλεια
Γιώργος Μαυρογόνατος,
Υπεύθυνος Οργανισμών
και Μεγάλων Δωρητών

Τι καταφέραμε μαζί

Σομαλία

1918

Αντιμετωπίζοντας την ανθρωπιστική κρίση
Αντιμέτωποι με τις καταστροφικές συνέπειες της ξηρασίας, τις μακροχρόνιες συγκρού-
σεις και την απουσία ενός συστήματος υγείας οι Σομαλοί βιώνουν μία από τις χειρότε-
ρες ανθρωπιστικές κρίσεις. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα το 2011 εντείναμε τις προσπάθειές
μας ώστε να αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες ανάγκες: λειτουργήσαμε προγράμματα
σε πολλές περιοχές στο επίκεντρο της κρίσης και στους καταυλισμούς Σομαλών προ-
σφύγων στην Αιθιοπία και την Κένυα. Η βία
αποτέλεσε το βασικό μας εμπόδιο για την
πρόσβαση σε πολλά σημεία και μας στοίχισε
την απαγωγή δύο συναδέλφων μας, της
Μοντσεράτ Σέρα και της Μπλάνκα Θιμπώ,
για την ασφαλή απελευθέρωση των οποίων
συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε.

πώς διαθέσαμε τα χρήματά σας

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα το 2011 κάναμε έκκληση για
οικονομική βοήθεια για τις ανάγκες του σομαλικού πλη-
θυσμού και η ανταπόκριση των δωρητών μας σε όλο
τον κόσμο ήταν μεγάλη. Συγκεντρώσαμε 47.000.000 €
ενώ στην Ελλάδα τα έσοδα για τη Σομαλία ανήλθαν στα
330.105 €.

τα 40.000.000 € (8�%) προήλθαν από ιδιώτες δωρητές
απ’ όλο τον κόσμο ενώ τα υπόλοιπα �.000.000 € (1�%)
από δωρεές ιδιωτικών φορέων (εταιρίες, ιδρύματα κλπ).
καθώς η Σομαλία είναι μια χώρα σε εμφύλια διαμάχη
και προκειμένου οι Γιατροί χωρίς Σύνορα να αποφύ-
γουμε οποιαδήποτε πολιτική ανάμειξη στην παρέμβασή
μας στη χώρα, δεν δεχόμαστε θεσμικούς πόρους από
οποιαδήποτε κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη κρίση.

πιο συγκεκριμένα:

το 38% των δωρεών δαπανήθηκε σε ιατρικό εξοπλισμό
και είδη διατροφής, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων,
εμβολίων και θεραπευτικής τροφής

το 31% σε μισθοδοσία καθώς �.200 άνθρωποι (κυρίως
από τη Σομαλία, την κένυα και την Αιθιοπία) εργάζονται
για την περίθαλψη του Σομαλικού πληθυσμού

το 18% σε κόστη μεταφοράς λόγω της δυσκολίας πρό-
σβασης σε διάφορες περιοχές

το 9% σε τεχνικά υλικά, νερό και αγαθά υγιεινής

το υπόλοιπο 4% δαπανήθηκε για την κάλυψη λειτουργι-
κών εξόδων

Η κρίση στη Σομαλία συνεχίζεται. Οι ιατρικές και αν-
θρωπιστικές ανάγκες του σομαλικού πληθυσμού είναι
τεράστιες. Μαζί καταφέραμε να καλύψουμε κάποιες
από αυτές και να ανακουφίσουμε τον πόνο αυτών των
ανθρώπων. Μόνο με τη δική σας υποστήριξη θα κατα-
φέρουμε να παραμείνουμε στο πλευρό τους.

η δράση μας με αριθμούς
� 79.067 παιδιά τα περισσότερα κάτω των � ετών,
έλαβαν θεραπεία για οξύ υποσιτισμό.

� 30.941 άνθρωποι εισήχθησαν για θεραπεία μέτριου
και οξέος υποσιτισμού στο πρόγραμμα συμπληρωματικής
διατροφής, εκ των οποίων τα 2/� ήταν παιδιά και
1/� έγκυες και θηλάζουσες μητέρες.

� 61.340 πρόσφυγες έλαβαν είδη πρώτης ανάγκης.

� 2.572 ασθενείς νοσηλεύτηκαν για χολέρα.

� 255.733 άνθρωποι εμβολιάστηκαν κατά της ιλαράς.

� 7.232 ασθενείς νοσηλεύτηκαν για ιλαρά.

� 539.454 ασθενείς εκ των οποίων τα 2/� ήταν παιδιά
κάτω των � ετών, επισκέφθηκαν τα εξωτερικά μας ιατρεία.

� 26.639 ασθενείς νοσηλεύτηκαν, οι μισοί ήταν παιδιά
κάτω των � ετών.

� 6.452 γυναίκες γέννησαν στις ιατρικές εγκαταστάσεις
των Γιατρών χωρίς Σύνορα.
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κάνουμε μαζί

Εκστρατεία Ενημέρωσης για την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Με σύνθημα «Εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη δεν ζητούν τη
βοήθειά μας, πεθαίνουν γι’ αυτήν», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε συνερ-
γασία με το ραδιοφωνικό σταθμό Flash 96, πραγματοποιήσαμε εκστρα-
τεία ενημέρωσης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με στόχο την
οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων για την ιατρική περίθαλψη και
φροντίδα χιλιάδων γυναικών σε όλο τον κόσμο. Από νωρίς το πρωί μέχρι
αργά το βράδυ της 8ης Μαρτίου, εκπρόσωποι των Γιατρών Χωρίς Σύ-

νορα, δημοσιογράφοι και παραγωγοί του Flash 96 έδωσαν φωνή στις γυναίκες όλου του κόσμου φωτί-
ζοντας τις αθέατες πλευρές της καθημερινότητάς τους, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν αλλά και
τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε όλοι μαζί να σταθούμε πλάι τους δίνοντάς τους ελπίδα για ζωή.
Παράλληλα η Ομάδα Ευαισθητοποίησης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ένωσε τη φωνή της με τις φωνές
των γυναικών που γίνονται καθημερινά θύματα βίας, εκτοπισμού, κοινωνικού αποκλεισμού, απουσίας
ιατρικής και μαιευτικής φροντίδας, στέλνοντας ένα μήνυμα αλληλεγγύης από την περιοχή του Χαλαν-
δρίου και τις κεντρικές οδούς του Χαλανδρίου.
Εκ μέρους όλων αυτών των γυναικών που περιθάλπουμε, ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους εσάς που στηρίξατε την
πρωτοβουλία μας καθώς και στις εταιρίες: Εκδόσεις Ψυχογιός, Quality Net Foundation, Σύνδεσμο Διοίκησης Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελλάδος, KPMG, Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος για την υποστήριξή τους.

Χρόνια πολλά στις
μητέρες όλου του κόσμου
Την Ομάδα Ευαισθητοποίησης των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα φιλοξένησε η 58η Ανθοκομική Έκθεση Κη-
φισιάς στις 13 Μαΐου 2012, Ημέρα της Μητέρας.
Οι εθελοντές της ομάδας ευχήθηκαν «χρόνια πολλά»
στις μητέρες και τις μέλλουσες μητέρες όλου του κό-
σμου μοιράζοντας αυτοκόλλητα και καρτούλες σε μια
προσπάθεια ευαισθητοποίησης του ελληνικού κοινού
γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκα-
τομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο και τις προσπά-
θειες που καταβάλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε
περίπου 30 χώρες για να τις στηρίξουν.

• Στο ραδιοφωνικό σταθμό Flash 96 για τη ραδιοφωνική εκστρατεία
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

• Στα ξενοδοχεία Ephira στην Κόρινθο και Mediterrannee στην Πάτρα
για τη δωρεάν φιλοξενία της ομάδας face-to-face των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα

• Στο Δήμο Πατρέων για τη φιλοξενία του σταντ μας στην πλατεία Γεωργίου
• Στο Δήμο Λαρισέων για την παραχώρηση περιπτέρου στην εκδήλωση
«Παραδοσιακό Χωριό»

• Στο βιβλιοπωλείο Πολύεδρο της Πάτρας για τη φιλοξενία της
εκδήλωσής μας

• Στο ΙΕΚ Ακμή στη Θεσσαλονίκη για την ευγενική φιλοξενία της
εκδήλωσής μας, καθώς και στην κα Μάρνη Χατζηεμμανουήλ
για το συντονισμό των ομιλητών

• Στην εταιρία Whale Graphics για τη δωρεάν δημιουργία μπάνερ
• Στο Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Λεβέντη για την υποστήριξη

των προγραμμάτων μας στην Ελλάδα
• Στα ΑΒ Βασιλόπουλος, τις Εκδόσεις Ψυχογιός, τη Sigma Security
Φειδάς Χ. ΑΒΕΕ και την Oilift A.E. που ανανέωσαν την υποστήριξη
στη δράση μας

• Στην Εθνική Ασφαλιστική για τη χορηγία ασφαλίστρων
• Στην Inform Lykos για τη δωρεάν εκτύπωση έντυπου υλικού
• Στα εμπορικά κέντρα Ανenue και River West

ένα μεγάλο ευχαριστώ

Δώρα Χωρίς Σύνορα
Αν αναζητάτε ένα πραγματικά ξεχωριστό δώρο για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, για
τα γενέθλιά του, τη γιορτή του ή ακόμη και ένα δώρο γάμου ή βάφτισης, μπορείτε να
μπείτε στο νέο διαδικτυακό "κατάστημα" των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και να κάνετε ένα
δώρο ανεκτίμητης αξίας που θα κάνει τη διαφορά.

Μπείτε στο www.msfgifts.gr, διαλέξτε το δώρο που θέλετε να προσφέρετε -μια
κουνουπιέρα, ένα εμβόλιο, πόσιμο νερό ή κάποιο άλλο- και οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα θα ανα-
λάβουν να το μεταφέρουν» στις αποστολές μας! Ο παραλήπτης του δώρου σας θα λάβει μια ηλεκτρονική
κάρτα που θα περιγράφει πώς κάποιος ασθενής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην άλλη άκρη του κόσμου
θα βοηθηθεί χάρη στο δώρο αυτό.

Ένα εικονικό ταξίδι στις παραγκουπόλεις του κόσμου
Συγκλονιστικά στιγμιότυπα από τη ζωή σε 5 παραγκουπόλεις, μέσα από το φακό διάσημων φωτογρά-
φων του πρακτορείου Noor, παρουσιάσαμε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε συνεργασία με το 14ο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης από τις 11 μέχρι τις 18 Μαρτίου 2012.
Οι επισκέπτες του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης στις Αποθήκες του Λιμανιού της πόλης,
μέσα από την έκθεση «Urban Survivors» είδαν τις κρίσιμες ανθρωπιστικές και ιατρικές ανάγκες των αν-
θρώπων που ζουν ή καλύτερα που απλώς επιβιώνουν σε αυτοσχέδια καταλύματα στην Ντάκα του Μπαγ-
κλαντές, το Καράτσι του Πακιστάν, το Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής, το Πορτ-ο-Πρενς της Αϊτής
και το Ναϊρόμπι της Κένυας, όπου δραστηριοποιούνται οι εθελοντές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
Μετά τη συμπρωτεύουσα, αυτό το multimedia project φιλοξενήθηκε στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση,
στα πλαίσια του Athens Fringe Live, από τις 14 μέχρι τις 30 Ιουνίου ταξιδεύοντας και το Αθηναϊκό κοινό
στις παραγκουπόλεις του κόσμου όπου ζει πλέον ο 1 στους 10 κατοίκους του πλανήτη, δηλαδή πάνω από
800 εκατομμύρια άνθρωποι.

Τρέξτε κι εσείς για τους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα στον 30ο Κλασικό
Μαραθώνιο της Αθήνας!

Φέτος, στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας ο
οποίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια, θα λάβουμε
μέρος ως συνεργαζόμενη ΜΚΟ οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα. Καλούμε λοιπόν μαραθωνοδρόμους
αλλά και ερασιτέχνες δρομείς που επιθυμούν να
υποστηρίξουν τη δράση μας να τρέξουν για τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα είτε στους Αγώνες Δρό-
μου των 5 και 10 χλμ είτε στην Κλασική Διαδρομή
του Μαραθωνίου με αφετηρία το Μαραθώνα και
τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Εάν ενδιαφέρεστε και εσείς να συμμετάσχετε στην ομάδα
των Γιατρών χωρίς Σύνορα, επικοινωνήστε μαζί μας στο
210 � 200 �00 (υπεύθυνη χάρρις Γαζή).



22 2�

υποστηρίξτε μας!

Εταιρίες
Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα επιδιώκουμε τη συνεργασία με εταιρίες οι οποίες επιθυμούν, μέσα από τα προγράμματα Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης, να υποστηρίξουν το έργο μας. Eνδεικτικές μορφές συνεργασίας μπορεί να είναι η πάγια ή εφάπαξ οικονομική
υποστήριξη των προγραμμάτων μας, η χορηγία μιας ενέργειας, η εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, πελατών και
συνεργατών της εταιρίας προκειμένου να γίνουν υποστηρικτές μας ή η ένθεση/διανομή επικοινωνιακού υλικού των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα. Δεδομένου ότι δεν προτείνουμε κάποια έτοιμα χορηγικά πακέτα/προτάσεις αλλά προτιμούμε να προσαρμόζουμε τις
προτάσεις συνεργασίας στην ταυτότητα κάθε εταιρίας, σας καλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Ανεύρεσης Εταιρικών Πόρων
στο τηλ. 210 5 200 500 ή στο email corpfr@athens.msf.org, προκειμένου να διερευνήσουμε από κοινού τις δυνατότητες συνερ-
γασίας και τα ανταποδοτικά οφέλη που παρέχουμε.

Αφήνοντας ένα κληροδότημα για το μέλλον
Ακολουθώντας το παράδειγμα δεκάδων ανθρώπων που τα τελευταία χρόνια έχουν συμπεριλάβει τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα στη
διαθήκη τους, μπορείτε και εσείς να μας βοηθήσετε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο
μέλλον. το κληροδότημά σας θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να παρέχουμε ιατρική βοήθεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 5 200 50 (εσωτερικό 10�).

Γάμος • Βάφτιση
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 50 (εσωτερικό 110).

Δωρεά

Αριθμοί Λογαριασμών

� Με οποιαδήποτε κάρτα Visa, Mastercard ή Diners
� Συμπληρώνοντας την ταχυπληρωμή που εσωκλείεται
� Μέσω του προγράμματος EASYPAY στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.easypay.gr
� Μέσω PAYPAL στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://support.msf.gr
� Κάνοντας κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς

Mετά την κατάθεση ενημερώστε μας οπωσδήποτε το συντομότερο στο τηλ. 210 5 200 500 για να μπορέσουμε να σας στείλουμε την απόδειξη.

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 080/�808��-9�
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ���-01-001�00-��
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ �011-01��2�-���
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 8���88��

� Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι κάνουν μία δωρεά εις μνήμην κάποιου αγαπημένου τους προσώπου

συνέντευξη στο Γιώργο Μαυρογόνατο,
Υπεύθυνο Οργανισμών και Μεγάλων Δωρητών

Ο κος Αθανάσιος Ψυχογιός θα μπορούσε
να ήταν ένας από τους εθελοντές των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα. Οι οικογενειακές
όμως υποχρεώσεις του τον ανάγκασαν να
εργαστεί από μικρή ηλικία.Με πολλή αγάπη
για το βιβλίο και αφοσίωση, ίδρυσε και δι-
ευθύνει έναν από τους μεγαλύτερους εκ-

δοτικούς οίκους της Ελλάδας. Πιστός στην άποψή του ότι μια εταιρία παίρνει από την κοινωνία
γι' αυτό και πρέπει να της το ανταποδίδει, συνεισφέρει ποικιλοτρόπως στην πολιτιστική και
κοινωνική ζωή του τόπου μας, υπηρετώντας με το δικό του τρόπο το ανθρωπιστικό ιδεώδες.

Από μια φτωχή αγροτική οικογένεια, με σκληρή δουλειά
και συνέπεια, φτάσατε να δημιουργήσετε έναν από τους
μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας. Υπάρχει
τελικά κάποιο μυστικό για την επιτυχία;

Ο Κομφούκιος λέει: «Βρες μια δουλειά να σου αρέσει και
δεν θα δουλέψεις ποτέ στη ζωή σου». Ένα είναι το «μυ-
στικό»: η αγάπη γι’ αυτό που κάνεις, το μεράκι, η απόλυτη
αφοσίωση και από κει και πέρα υπεισέρχονται και άλλοι
παράγοντες: ο επαγγελματισμός, η οργάνωση, οι ικανοί και
αξιόπιστοι συνεργάτες, το όραμα και φυσικά η καθημερινή
σκληρή δουλειά.

Οι Έλληνες έχουμε καλή σχέση με το βιβλίο; Η κρίση
έχει επηρεάσει τις προτιμήσεις μας σε συγγραφείς,
τίτλους και θεματολογία;

Οι Έλληνες έχουμε μια καλή σχέση με το βιβλίο, η οποία
καλλιεργείται συνεχώς και γίνεται πιο βαθιά και ουσια-
στική. Καθώς αλλάζουν οι ρυθμοί της ζωής μας, διαφορο-
ποιούνται και οι ανάγκες και οι τρόποι είτε για ψυχαγωγία
είτε για εσωτερική αναζήτηση, προβληματισμό, ολοκλή-
ρωση. Το βιβλίο το χρειαζόμαστε και γι’ αυτό ανακαλύ-
πτουμε ξανά την αληθινή απόλαυση της ανάγνωσης. Ένα
παράδειγμα είναι η συνήθεια να διαβάζουμε λογοτεχνικά
βιβλία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσο για την οικονο-
μική κρίση γράφτηκαν αμέτρητα δοκίμια για το θέμα και
είχαν τεράστια απήχηση στο αναγνωστικό κοινό. Κατά τα
άλλα, οι προτιμήσεις μας δεν έχουν αλλάξει, όχι δραματικά,
τουλάχιστον. Εξάλλου, η κρίση έχει κάνει την εποχή μας
πιο βίαιη και επομένως έχει ενταθεί η ανάγκη του ανθρώ-
που να δραπετεύσει, να ψυχαγωγηθεί, να ονειρευτεί αλλά
και να διαμορφώσει την προσωπικότητα, να βρει τον εαυτό
του, να ολοκληρωθεί. Τα βιβλία ήταν πάντα εκεί και μας
περίμεναν να τα βρούμε, να τους ζητήσουμε βοήθεια.

Το βιβλίο είναι τελικά ο καλύτερος μας φίλος;

Το βιβλίο είναι ο πιο πολύτιμος βοηθός, ο σύμμαχός μας σε
αυτή την προσωπική και ισόβια προσπάθεια να ανακαλύ-
ψουμε τον κόσμο. Το οικουμενικό όραμα της συνύπαρξης
των ανθρώπων μόνο το βιβλίο, μόνο η λογοτεχνία το υπη-
ρετεί ανυστερόβουλα, το προωθεί αδιάκοπα και ως ένα
βαθμό το πραγματώνει κιόλας σε μικρές καθημερινές πε-
ριπτώσεις.

Πριν από λίγο καιρό αποφασίσατε να υποστηρίξετε τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και να διασφαλίσετε 75.000
διατροφικά σκευάσματα για υποσιτισμένα παιδιά. Τι ήταν
αυτό που σας έκανε να πάρετε αυτή την απόφαση;

Παρακολουθώ το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα εδώ και
χρόνια και είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στις προ-
σπάθειές σας. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για παιδιά.
Το θέαμα ενός αδύναμου, υποσιτισμένου παιδιού είναι μα-
χαίρι στην καρδιά. Το θεωρώ αυτονόητο για κάθε άνθρωπο
και δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο γι’ αυτό.

Αν συναντούσατε κάποιον από τους εθελοντές των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα τι θα του λέγατε;

Θα του έσφιγγα το χέρι και θα του εξέφραζα το θαυμα-
σμό μου για τη δύναμη ψυχής και την τόλμη του να ζει
σε συνθήκες πολύ συχνά επικίνδυνες για τη ζωή του.
Θα τον ευχαριστούσα με όλη μου την καρδιά που έχει το
θάρρος να προσφέρει τον ίδιο του τον εαυτό για να βοη-
θήσει τους συνανθρώπους του. Ο εθελοντισμός ήταν
κάτι που ήθελα πολύ όταν ήμουν νέος να ακολουθήσω
αλλά οι οικονομικές υποχρεώσεις της οικογένειάς μου
δεν μου το επέτρεψαν.
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Αθανάσιος
Ψυχογιός
“Το βιβλίο είναι σύμμαχος”

Υποστηρικτής 1ης Γραμμής
Αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος αλλά και ο πιο εύκολος τρόπος οικονομικής υποστήριξης της δράσης μας. μπορείτε να επιλέξετε τη
συχνότητα, το ποσό και τις ημερομηνίες χρέωσης που σας εξυπηρετούν, χωρίς να χρειάζεται να επενδύετε προσωπικό χρόνο για να επι-
σκέπτεστε κάθε φορά το ταχυδρομείο ή την τράπεζά σας, και να στηρίζετε τα προγράμματά μας σε σταθερή βάση, είτε μέσω μιας πά-
γιας τραπεζικής εντολής, είτε μέσω της πιστωτικής σας κάρτας. μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε ή να τροποποίησετε την πάγια
συνδρομή σας είτε τηλεφωνικά στο 210 � 200 �00 (τμήμα Δωρητών) είτε στο donors@msf.gr

η πάγια υποστήριξη μάς βοηθά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όταν ξεσπά μια επείγουσα κρίση και η ταχύτητα της αντίδρασής μας κάνει
τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για τους πληγέντες. Αυτή ακριβώς την ταχύτητα, μας διασφαλίζει η πάγια υποστήριξη. Επίσης, η
πάγια υποστήριξη, λόγω του χαμηλότερου κόστους που επιβαρύνει την οργάνωση (προμήθειες προς τρίτους, λιγότερα έντυπα), δια-
σφαλίζει ότι μεγαλύτερο μέρος κάθε δωρεάς σας διατίθεται απευθείας στα προγράμματά μας.

Για να γίνετε Υποστηρικτής 1ης Γραμμής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά στο
210 5 200 500, είτε μέσω του www.msf.gr για να σας στείλουμε την ειδική αίτηση.

• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 002�.021�.�1.01000��0�0
• ALPHA BANK 10�-00-2�8�01��20
• MARFIN BANK 00�0�82�2�



«Όπου κι αν γύριζα το βλέμμα μου έβλεπα εκατοντάδες παιδιά
να υποφέρουν από την έλλειψη λίγης τροφής που θα τα κρατούσε στη ζωή.
Στη μονάδα εντατικής θεραπείας είδα παιδιά 2 χρόνων να ζυγίζουν μετά βίας 3 κιλά»,
Ηρώ Ευλαμπίδου, Γιατρός σε αποστολή με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Κάθε μέρα 600 παιδιά χάνονται από υποσιτισμό.
Παιδιά που δεν προλαβαίνουν να παίξουν, να πάνε σχολείο, να ζήσουν.
Βοηθήστε μας να τα κρατήσουμε στη ζωή.

www.msf.gr210 5 200 500

Σας ευχαριστούμε


