
Βία, ξεριζωμός, προσφυγιά, αρρώστια, πείνα, εξουθένωση, 
καταστροφή: Τα «συστατικά» κάθε πολέμου, ο εφιάλτης που 
αν και τέλειωσε στην Ευρώπη, διατηρείται ωστόσο νωπός 
στη μνήμη όλων μας, σήμερα ταλανίζει την ευρύτερη γειτονιά 
μας και απειλεί με αποσταθεροποίηση ολόκληρο τον πλανήτη. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή  
στο πεδίο των συγκρούσεων σε Λιβύη, Ακτή Ελεφαντοστού, 
Υεμένη, Μπαχρέιν και αλλού, προσφέροντας χειρουργική 
φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ανθρωπιστική 
βοήθεια σε τραυματισμένους ή χιλιάδες εκτοπισμένους 
που φεύγουν για να γλιτώσουν από τη βία. Αθώοι άμαχοι, 
ανάμεσά τους ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά που χάνουν τις 
εστίες τους, και έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αβέβαιο αύριο 
σε ξένες και αφιλόξενες χώρες. Μόνο με τη δική σας 
έμπρακτη υποστήριξη θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε 
στο πλευρό αυτών των συνανθρώπων μας. Σας 
χρειαζόμαστε στην 1η γραμμή.

Σας ευχαριστούμε

www.msf.gr
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γράμμα απο την έκδοση

γράμμα από την έκδοση
      
ρεπορτάζ 
ΕΜΠΟΛΕΜΕΣ ΖΩΝΕΣ: Στο πλευρό των αμάχων. Από τη Μαρία Πασχούλα, 
Υπεύθυνη Τύπου.  

στιγμές αποστολής
Σημειώσεις από το ημερολόγιο του Βασίλη Τάκου.

περί υγείας
Παρέμβαση στον Έβρο, μια Ιατρική Αναφορά. Από τον Απόστολο Βεϊζη, 
γιατρό.  
  
φωτορεπορτάζ
Αποστολή στο Κονγκό. Από τη Τζούλια Κουράφα, Υπεύθυνη Ενημέρωσης.

MSF Friends
Συνέντευξη με τον ανταποκριτή στη Μέση Ανατολή, Πάνο Χαρίτο.

ανθρωπιστικό πεδίο
Σουδάν, Λαμπεντούζα, Ζάμπια. Από τη Τζούλια Κουράφα. 

θέμα
Εθελοντισμός σε δύσκολους καιρούς. Από τη Χαρίκλεια Καλτεζιώτη, 
Υπεύθυνη Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

σε αποστολή  
Οι εθελοντές μας στην 1η γραμμή. 

δραστηριότητες
Ειδήσεις και νέα επικοινωνίας.

σε πρώτο πρόσωπο
Συνέντευξη με την πρόεδρο της Power Health, Λιλή Περγαντά. 

πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τους ΓΧΣ

περιεχόμενα

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, εργαζόμενους και προμηθευτές του, ότι τηρεί χωρίς τη σύμπραξη 
τρίτων Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με βάση τις κείμενες διατάξεις.
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Ιδιοκτήτης
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Εκδότης
Ιωάννα Παπάκη

Υπεύθυνη Έκδοσης
Μελίνα Σπαθάρη

Συντακτική Ομάδα
Απόστολος Βεϊζης, Χαρίκλεια Καλτεζιώτη, 
Τζούλια Κουράφα, Γιώργος Μαυρογόνατος, 
Νέστωρ Ρουσόδημος, Μαρία Πασχούλα 

Σχεδιασμός εντύπου
Λουίζα Λουκαΐδου 

Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία
Inform Lycos

Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί σε
50.000 αντίτυπα

Γενική Διευθύντρια
Ρεβέκα Παπαδοπούλου

Τμήμα Ανεύρεσης Πόρων
Μαρία Νομικού, Yπεύθυνη

Τμήμα Δωρητών
Βάσω Μπονάτσου, Βάσω Αλεξούδη, Υπεύθυνες

Τμήμα Επικοινωνίας 
Μελίνα Σπαθάρη, Υπεύθυνη

Τμήμα Οικονομικών - Λογιστήριο
Σταμάτης Σταματάκης, Υπεύθυνος

Γραμματεία
Σοφία Τρυπαναγνωστοπούλου

γράμμα απο την έκδοση
Από τη Ρεβέκα Παπαδοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των ΓΧΣ

“To κορίτσι μου, μου αγόρασε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Διέσχισα 
ολόκληρη την χώρα μου (Ακτή Ελεφαντοστού), το Μάλι, την Αλγερία, τη 
Λιβύη μ’ αυτά τα παπούτσια. Κατάφερα να περάσω όλη την έρημο, και 
κανείς δεν με σταμάτησε, όμως έχασα το ένα παπούτσι καθώς έτρεχα..». 
Άντρας, Κέντρο Κράτησης Μεταναστών, Μάλτα. 
Είναι τυχερός ο άντρας από την Ακτή του Ελεφαντοστού αφού κατόρθωσε 
–παρά την παράπλευρη απώλεια του παπουτσιού- να ξεφύγει από το 
μακελειό στη χώρα του, να διαπεράσει τη φλεγόμενη ζώνη της «αραβικής 
άνοιξης» που απλώνεται από το Μπαχρέιν έως την Τυνησία, και να φτάσει 
σώος έως την αντίπερα όχθη της Μεσογείου; Ακούγεται οξύμωρο. Η 
«τύχη» όλων των προσφύγων είναι μια εύθραυστη έννοια. Ακόμη και αν ξεφύγουν από τη βία στη χώρα 
τους, στη συνέχεια θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα επισφαλές μέλλον και άθλιες συνθήκες διαβίωσης, 
όπως έδειξε και η πρόσφατη έκθεσή μας για τα κρατητήρια του Έβρου ή για το μεγαλύτερο στρατόπεδο 
προσφύγων στον κόσμο, το Dadaab στην Κένυα, όπου συνωστίζονται πάνω από 400.000 άνθρωποι, 
ανάμεσα τους ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά χωρίς χρήματα, νερό, φαγητό και στέγη. 

Πριν λίγο καιρό, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγείλαμε την πολιτική υποκρισία των χωρών που εμπλέκονται 
στον πόλεμο της Λιβύης, καλώντας τους ηγέτες τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την επιβίωση των 
προσφύγων, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής στην Ευρώπη και πρόσβαση στη διαδικασία 
ασύλου. Οι μετακινήσεις πληθυσμών για λόγους επιβίωσης δεν προβλέπεται να μειωθούν, το αντίθετο. 
Έτσι δίπλα στη Σομαλία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, την Αιθιοπία –χώρες που υποφέροντας από βία εδώ 
και δεκαετίες, βρίσκονται στην «καθημερινή ατζέντα» των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, θα έρθουν τώρα να 
προστεθούν πρωτοφανή ονόματα χωρών. Οι ομάδες μας θα σπεύδουν πάντα από το πρώτο λεπτό στο πεδίο 
των συγκρούσεων. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίσαμε σοβαρά φαινόμενα καταστολής της ιατρικής 
δραστηριότητας μας στο πεδίο: σφοδροί βομβαρδισμοί δίπλα στα νοσοκομεία μας στη Λιβύη (Ζιντάν), 
επιθέσεις σε ασθενείς και σε ιατρικές μονάδες μας  όπως στη Σομαλία που χτυπήθηκαν με χειροβομβίδες, 
στοχοποίηση ιατρικού προσωπικού όπως συνέβη στον Σαΐντ Μάχντι στο Μπαχρέιν πρόσφατα, αλλά και 
παρεμπόδιση πρόσβασης στους τραυματίες… Γιατί οι άμαχοι γίνονται συστηματικά ο κύριος στόχος των 
εχθροπραξιών, χωρίς καν δυνατότητα διαφυγής και αναζήτησης ασύλου. 

Σε κάποια άλλα «μέτωπα», δώσαμε μάχη κατά της επιδημίας ιλαράς στη Ζάμπια, με μια μεγάλη εκστρατεία 
εμβολιασμού για 600.000 παιδιά και διαδηλώσαμε στη Νέα Υόρκη κατά τη Σύνοδο Κορυφής για το AIDS όπου 
αποφασίζονταν οι τύχες εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που νοσούν ή θα νοσήσουν από HIV/AIDS. 
O στόχος επιτεύχθηκε, αποφασίστηκε μέχρι το 2015 οι δωρήτριες χώρες να επιτρέψουν την πρόσβαση σε 
θεραπεία σε 15 εκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο μέχρι αυτό να γίνει πραγματικότητα, θα χρειαστεί αγώνας 
από την πλευρά  τόσο  των «πλούσιων» χωρών, όσο και εκείνων που διέρχονται κρίση οικονομική και 
κοινωνική όπως η Ελλάδα. Θα χρειαστεί θάρρος και αποφασιστικότητα από τον καθένα μας χωριστά ώστε να 
μην πάψουμε να νιώθουμε τον πόνο του άλλου, να μη χάσουμε το βασικό «συστατικό» της φύσης μας: την 
ανθρωπιά μας. Ο Σαΐντ στο Μπαχρέιν, ο ανώνυμος πρόσφυγας από την Ακτή Ελεφαντοστού, οι  εκατοντάδες 
χιλιάδες άνθρωποι στον καταυλισμό Dadaab για τους οποίους η επιβίωση κρίνεται κάθε λεπτό, οι εθελοντές 
μας -μεταξύ αυτών και δεκάδες Έλληνες όπως η Βασιλική Αρμενιάκου που μόλις γύρισε από την Ακτή 
Ελεφαντοστού-  μας καλούν μέσα από τις ιστορίες τους να επανεκτιμήσουμε την καθημερινότητά μας, όσο 
δύσκολη και προβληματική κι αν έχει γίνει, γνωρίζοντας ότι κάπου αλλού εκτυλίσσονται καταστάσεις στο όριο 
μεταξύ ζωής και θανάτου. 
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Άμαχοι παγιδευμένοι σε συγκρούσεις 
Από τη Μαρία Πασχούλα, Υπεύθυνη Τύπου

«Μου είναι αδύνατο να δεχτώ το ότι σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι στο χωριό μου. Όταν μιλάω γι’ αυτό 
πληγώνομαι..πονάω και αρχίζω να κλαίω. Δε θέλω να μιλάω γι’ αυτό, δε θέλω να επιστρέψω στο σπίτι 
μου…», άνδρας, δυτική Ακτή Ελεφαντοστού

Τους τελευταίους μήνες ένα μεγάλο κύμα κλιμακωτών εξεγέρσεων σε Βόρεια, Δυτική Αφρική και Μέση 
Ανατολή έχει καθηλώσει την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας και των μέσων ενημέρωσης και έχει 
γίνει επίκεντρο αναλύσεων από ειδικούς επιστήμονες. Μοιάζει με μια αλυσίδα που κάθε της κρίκος σπάει 
διαδοχικά ανατρέποντας μια ήδη εύθραυστη ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή. Τυνησία, Αίγυπτος, Λιβύη, 
Υεμένη, Συρία, Μπαχρέιν, Ακτή Ελεφαντοστού… Συγκρούσεις και ανατροπές που μεταδίδονται με ταχύτητα 
ιού και αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο κοινωνικοπολιτικό σκηνικό διαλύοντας τις υποδομές αυτών των 
χωρών, αφήνοντας μόνο τραυματίες, νεκρούς και αδιέξοδο για εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους που χάνουν 
εστίες, οικογένεια, φίλους, εργασία και κάθε ελπίδα για το αύριο.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δώσαμε τη δική μας μάχη προσπαθώντας να φτάσουμε και να υποστηρίξουμε 
αυτούς τους πληθυσμούς κάνοντας πράξη την ανεξάρτητη ανθρωπιστική δράση που υποστηρίζουμε εδώ 
και 40 χρόνια: Παρέχοντας περίθαλψη και επείγουσα ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη, είδη 
πρώτης ανάγκης. Τόσο στη Λιβύη, όσο και στην Ακτή Ελεφαντοστού και αλλού βρεθήκαμε στην πρώτη 
γραμμή από τις πρώτες ημέρες των συγκρούσεων, ζώντας από κοντά τις εξελίξεις. 

Οι πρώτες αναταραχές 
Οι πρώτες κοινωνικές εκρήξεις εκδηλώθηκαν στην Τυνησία και την Αίγυπτο, όπου οι ΓΧΣ υποστηρίξαμε 
διάφορες ιατρικές δομές. Στην Τυνησία δωρήσαμε ιατρικό εξοπλισμό και ορθοπεδικό υλικό σε δυο 
νοσοκομεία όπου το ιατρικό προσωπικό αδυνατούσε να καλύψει τις ιατρικές ανάγκες. Λίγες μέρες 
αργότερα,  στον απόηχο των διαδηλώσεων στην Πλατεία Ταχρίρ του Κάϊρου, υποστηρίξαμε το ντόπιο 
προσωπικό σε δυο νοσοκομεία και μια αυτοσχέδια κλινική, ενώ συμβάλαμε στο στήσιμο μηχανισμού για 
την αντιμετώπιση των επειγόντων.

Τυνησία-Λιβύη 
«Πολλοί έχουν δει τα σπίτια τους να καίγονται και νιώθουν ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν. Κάποιοι 
μόνο κόβουν ξύλα και ελπίζουν να τα ξαναχτίσουν» ΓΧΣ, Λιβύη. Προσπερνώντας δυσκολίες πρόσβασης  
οι ομάδες μας προσφέρουν από το Φεβρουάριο βοήθεια στα θύματα των συγκρούσεων στη Λιβύη, στις 

πόλεις Μιζουράτα, Βεγγάζη και Ζιντάν κατά μήκος 
των συνόρων Τυνησίας-Λιβύης, στη Λαμπεντούζα 
της Ιταλίας και στο Νίγηρα, όπου καταφθάνουν 
εκατοντάδες πρόσφυγες αναζητώντας 
επιβίωση και ελπίδα από το αδιέξοδο των 
βίαιων συγκρούσεων. Η φροντίδα τραυματιών 
από βομβαρδισμούς και πυροβολισμούς και 
η υποστήριξη του ντόπιου προσωπικού στα 
νοσοκομεία ήταν ένα πρωταρχικό μέλημα των 
πρώτων ομάδων που έφτασαν στην περιοχή. 
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Παράλληλα έγινε η μεταφορά 44 συνολικά τόνων ιατροφαρμακευτικού υλικού για την αντιμετώπιση των 
χειρουργικών και άλλων επειγουσών ιατρικών αναγκών. Όταν κινδύνευσαν και  οι ιατρικές εγκαταστάσεις 
μας από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς, και οι ανάγκες δεν μπορούσαν να καλυφθούν, οργανώθηκε 
επιχείρηση θαλάσσιας μεταφοράς τραυματιών σε δυο φάσεις εκκενώνοντας τις κατεστραμμένες, 
επικίνδυνες και υπεράριθμες ιατρικές δομές.

  

Βία και εκτοπισμοί χωρίς τέλος
Καθημερινά οι ομάδες της οργάνωσης γίνονται μάρτυρες των επιπτώσεων του πολέμου αυτού στον άμαχο 
πληθυσμό. Άνθρωποι «τραυματισμένοι» από διώξεις και κακομεταχείριση πριν τις συγκρούσεις τώρα 
έρχονται αντιμέτωποι και με την ωμότητα του πολέμου. Μέσα σε πέντε μήνες πάνω από 800.000 άτομα- 
στην πλειοψηφία τους όχι Λίβυοι, αναζήτησαν διέξοδο προς Αίγυπτο και Τυνησία, δυο ήδη δοκιμασμένες 
περιοχές, ενώ χιλιάδες αναζητούν με κίνδυνο της ζωής τους διαφυγή προς τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. 
Πάνω από 11.000 έχουν ήδη καταφθάσει στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, ενώ 60.000 άνθρωποι αναζητούν 
την ελπίδα προς τον αφρικανικό νότο, σε χώρες όπως ο Νίγηρας. Κατά την ίδια περίοδο οι ΓΧΣ είχαν 
προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε περισσότερα από 9.000 άτομα σε καταυλισμό στα σύνορα των 
δυο χωρών. «Οι περισσότεροι νιώθουν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο, χωρίς καμία ελπίδα για το μέλλον», 
αναφέρει ο επικεφαλής της αποστολής των ΓΧΣ, Mike Bates. Με ανοιχτή επιστολή προς τους ηγέτες των 
κρατών-μελών της Ε.Ε. οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητήσαμε άμεση ανάληψη των ευθυνών τους απέναντι στις 
χιλιάδες ανθρώπινες ζωές που μένουν παγιδευμένες ανάμεσα σε εμπόλεμες συμπλοκές και τα υψωμένα 
ευρωπαϊκά τείχη. Ζητήσαμε από τους αρμόδιους ηγέτες να μεριμνήσουν για τη μείωση των επιπτώσεων 
στον άμαχο πληθυσμό, για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής του στην Ευρώπη, κάτι  που 
αποτελεί νομική υποχρέωση και ηθική ευθύνη στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων που έχουν υπογράψει 
χώρες όπως και η Ελλάδα.

Υεμένη
Άλλη μια εύφλεκτη ζώνη της ευρύτερης εμπόλεμης περιοχής, όπου οι ΓΧΣ -εκτός των 10 συνολικά 
προγραμμάτων που διατηρούμε στη χώρα- πραγματοποιήσαμε επείγουσα παρέμβαση μετά την κλιμάκωση 
της έντασης και της σφοδρής διαμάχης μεταξύ διαδηλωτών και φιλοκυβερνητικών στην πρωτεύουσα 
Σάνα, και τις πόλεις Ταίζ και Άντεν. Βοηθήσαμε τα ιατρικά κέντρα να ανταποκριθούν στον αυξημένο 
αριθμό τραυματιών παρέχοντας ιατροφαρμακευτικό υλικό, εκπαιδεύοντας ντόπιο ιατρικό προσωπικό και 
βοηθώντας στη μεταφορά σοβαρά τραυματιών σε νοσοκομεία και κλινικές. 
«Το να δουλεύεις καθημερινά σε εμπόλεμη ζώνη είναι κουραστικό και ψυχοφθόρο… Χρειάζεται υπομονή 
και επιμονή. Ανακαλύπτεις, ωστόσο, ότι οι πραγματικές άξιες της ζωής είναι πανανθρώπινες και τις 
συναντάς σε όλες τις χώρες του κόσμου…Ο  ντόπιος πληθυσμός που δοκιμάζεται σκληρά μας αγκάλιασε 
θερμά βλέποντας τη δουλειά μας», Βασίλης Τάκος, νοσηλευτής-συντονιστής ομάδας των ΓΧΣ στην νότια 
Υεμένη.
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Εμπόλεμες Ζώνες | Άμαχοι παγιδευμένοι σε συγκρούσεις 
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Ακτή Ελεφαντοστού
«Κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης πυροβόλησαν αρκετά παιδιά μας. Σκότωσαν τη μητέρα και τον 
πατέρα τους και τους έκαψαν μπροστά στα μάτια της συζύγου μου. Στη συνέχεια την πήραν μαζί τους», 
ηλικιωμένος άνδρας, δυτική Ακτή Ελεφαντοστού.  
Από την αρχή των συγκρούσεων, το Φεβρουάριο,  οι ΓΧΣ φροντίσαμε αρχικά τα επείγοντα περιστατικά στο 
νοσοκομείο Αμπόντο στα νότια της χώρας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ενώ ομάδες μας ενίσχυσαν 
την επείγουσα ανταπόκριση στις αυξημένες ιατρικές ανάγκες σε νοσοκομεία στο δυτικό τμήμα της χώρας. 
Αναπόφευκτα, η διάχυτη βία καλλιέργησε ένα κλίμα φόβου και ανασφάλειας σε ασθενείς και κατοίκους 
που φοβούνταν να μετακινηθούν για να ζητήσουν βοήθεια ή εγκατέλειπαν σοκαρισμένοι τις εστίες τους. 
Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον εφιάλτη των αιματηρών συμπλοκών προκάλεσαν άλλο ένα 
κύμα προσφύγων προς τη γειτονική Λιβερία, όπου προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε όσους καταφθάνουν. 
Όμως, όποια απόσταση και αν να πάρουν, όπου και αν κρυφτούν, ο εφιάλτης της ανεξέλεγκτης βίας 
παραμένει ζωντανός στην αβέβαιη και σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν.
Ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά, οικογένειες βασανισμένες που ξέφυγαν από την απειλή του πολέμου αλλά 
όχι του θανάτου που επιφυλάσσει το ταξίδι της διαφυγής. Βοηθήστε μας να κρατήσουμε αυτούς τους 
ανθρώπους μακριά από τον εφιάλτη μιας ακόμη σκληρής δοκιμασίας.

“ΟΙ Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή των 
συγκρούσεων στο πλευρό των ευάλωτων πληθυσμών, προσφέροντας 
φροντίδα τραυματιών ή περίθαλψη στους εκτοπισμένους πρόσφυγες. 

Σταθείτε στο πλευρό μας, βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να 
προσφέρουμε επιβίωση στους αμάχους”
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στιγμές αποστολής

Η Ηλέκτρα βρέθηκε στο νότιο τμήμα της Υεμένης σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο συμμετέχοντας ως 
διοικητική υπεύθυνος στο πρόγραμμα παροχής επείγουσας χειρουργικής βοήθειας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Το βράδυ έχει ήδη πέσει για τα καλά και μαζί του μια ασυνήθιστη ψύχρα. Το αυτοκίνητο τρέχει με αγωνία προς το 
αεροδρόμιο περνώντας από τα σημεία ελέγχου του στρατού κάθε δέκα λεπτά διαδρομής. Η πόλη ξεδιπλώνεται, 
βουβή και αμήχανη μπροστά στα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ο κόσμος να διώχνει τους συγγενείς και τις 
οικογένειες τους έξω από την πρωτεύουσα, να αγοράζει προμήθειες για κάθε ενδεχόμενο. Παντού να κυριαρχεί η 
αίσθηση της προετοιμασίας του πολέμου. Και εκεί ακριβώς είναι που γεννιέται το συναίσθημα, ότι παρά τον κίνδυνο, 
είμαστε πιο χρήσιμοι εδώ τώρα παρά ποτέ!
Λίγα 24ώρα πριν, η μέρα ξεκινούσε στο νότο όπως πάντα: πρωινό ξύπνημα, πρωινή συνάντηση της ομάδας, πλάνο 
της ημέρας που συχνά διακόπτεται και εξελίσσεται αλλιώς γιατί πάντα κάτι προκύπτει. Μπορεί να είναι μια στιγμή 
χαλάρωσης με τους κατοίκους της περιοχής, ή μια μητέρα που με αγωνία αναζητά ένα γιατρό για το παιδί της. Δεν 
ξέρει που να απευθυνθεί, μιλάει μόνο αραβικά, είναι ντυμένη όλη στα μαύρα, δεν διακρίνεις τίποτα, αλλά νιώθεις 
ότι ζητάει την προσοχή σου, τη βοήθεια σου…Και εκείνη η μητέρα είναι ο λόγος που βρισκόμαστε στην Υεμένη 

Υεμένη

 «Εδώ κανείς δεν ξέρει πως θα είναι η επόμενη μέρα. Κάθε βράδυ σε επιφυλακή.
Το μόνο φωτεινό σημείο είναι το νοσοκομείο μας»
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Από την Ηλέκτρα Χρηστέα, διοικητική υπεύθυνο στο πρόγραμμα των ΓΧΣ στην Υεμένη 

και ειδικά στον νότο όπου ζω και εργάζομαι τους τελευταίους 
δύο μήνες σε απόσταση δύο ωρών από τη θάλασσα, ανάμεσα σε 
βουνά, στη μέση του πουθενά. Εδώ οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί 
απ’ ό τι στην υπόλοιπη χώρα. Πρώην αγγλική αποικία, ο κόλπος του 
Άντεν βρίσκεται στην Αραβική Θάλασσα, ανάμεσα στη νότια ακτή 
της Αραβίας, τη Σομαλία και το κέρας της Αφρικής.

Βρισκόμαστε εδώ για να καλύψουμε τις ιατρικές ανάγκες μιας 
περιοχής της οποίας τα κενά και τις ανισότητες η χώρα αδυνατεί 
να καλύψει με τα ανεπαρκή μέσα της. Από το 2007 η αυξανόμενη 
δυσαρέσκεια οδηγεί στο σχηματισμό του αυτονομιστικού 
κινήματος του Νότου. Οι άνθρωποι νιώθουν αδικημένοι, ζητούν 
δικαιώματα και κοινωνικές παροχές. Εδώ προϋπάρχουν σφοδρές 
συγκρούσεις για πολύ καιρό, μια μακροχρόνια διαμάχη που όλοι 
βιώνουμε. Ένα μικρό νοσοκομείο σε μια πόλη 165.000 κατοίκων. 
Ως εξωτερικός παρατηρητής, αναγνωρίζεις μια πόλη σαν όλες τις 
άλλες, φτωχική μεν, αλλά γεμάτη από κίνηση, μαγαζιά, εστιατόρια. 
Πρέπει να περάσουν λίγες ώρες για να αρχίσεις να παρατηρείς 
τις τρύπες από τους τελευταίους βομβαρδισμούς στα κτίρια 
και, μιλώντας με τους κατοίκους να δεις στο πρόσωπό τους την 
αμηχανία και την αγωνία για το αύριο.

Εδώ κανείς δεν ξέρει πως θα είναι η επόμενη μέρα. Κάθε βράδυ 
είμαστε σε επιφυλακή. Το μόνο φωτεινό σημείο είναι το νοσοκομείο 
μας. Οι κάτοικοι συγκεντρώνονται γύρω από αυτό για να 
συζητήσουν, να συναντηθούν, να δούνε όλοι μαζί τις ειδήσεις από 
τις τελευταίες εξελίξεις στην χώρα τους. Τα μόνα που διακόπτουν 
τη ροή αυτή είναι η ώρα του μεσημεριού, της προσευχής και τα 
επείγοντα περιστατικά. Αυτό κάνουμε και εμείς εκεί, ακολουθώντας 
έναν αργό ρυθμό αναμονής, προσπαθούμε να προετοιμάσουμε την 
αποκομμένη αυτή πόλη για κάθε ενδεχόμενο επείγον περιστατικό. 
Να σώσουμε εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας, που ο χρόνος δεν επαρκεί για να μεταφερθούν εγκαίρως 
σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Τα χιλιόμετρα των αποστάσεων είναι 
πολλά και το εύρος της περιοχής που καλύπτουμε σε αυτό τον 
τομέα μεγάλο. Θα θυμάμαι πάντα τους ανθρώπους της Υεμένης να 
μου χαμογελάνε και να μου λένε «Κούλουμ Ταμάμ», δηλαδή «Όλα 
καλά»… όπως τους απαντάω στα ελληνικά. 

© MSF

Υεμένη

Η Ηλέκτρα Χρηστέα μαζί με το ιατρικό 
προσωπικό στο νοσοκομείο της πόλης Habilain.
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περί υγείας

Μια Ιατρική Αναφορά
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Από τον Απόστολο Βεΐζη, Γιατρό 

Πάνω από 60% των ιατρικών προβλημάτων των μεταναστών στα κέντρα κράτησης οφείλονται στις απάνθρωπες 
συνθήκες διαβίωσης.  
Έπειτα από διερευνητική αποστολή στις αρχές Νοεμβρίου 2010 στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης στον Έβρο, οι 
ομάδα  των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έκρινε την κατάσταση επείγουσα και ξεκίνησε άμεσα παρέμβαση. 
Δύο ομάδες παρείχαν συστηματική φροντίδα σε δύο Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης στο Σουφλί και στο Τυχερό. 
Αρχικά, η σύνθεση κάθε ομάδας περιλάμβανε έναν γιατρό και δύο διερμηνείς. Στα μέσα Ιανουαρίου και έπειτα από 
εκτίμηση των αναγκών, οι ΓΧΣ ενίσχυσαν τις ιατρικές ομάδες με έναν ψυχολόγο και έναν διερμηνέα. 
Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και τις 2 Μαρτίου 2011 οι Γιατροί εξέτασαν 1.809 μετανάστες (107 ανήλικοι). 
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Οι Γιατρί Χωρίς Σύνορα δημοσιεύουμε ιατρική αναφορά για την παρέμβασή μας στα Τμήματα 
Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού και Σουφλίου στον Έβρο (Δεκέμβριος 2010 – Μάρτιος 2011). 

Παρέμβαση των ΓΧΣ στον Έβρο

Σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα, οι εφτά συχνότερες διαγνώσεις αφορούσαν σε Λοιμώξεις Ανώτερου 
Αναπνευστικού, μυοσκελετικά προβλήματα, διάρροια, γαστρεντερικές διαταραχές, Λοιμώξεις Κατώτερου 
Αναπνευστικού, ψυχολογικά συμπτώματα και δερματοπάθειες. 
Οι συγκεκριμένες εφτά συχνότερες διαγνώσεις ευθύνονται για το 63% των συνολικών ιατρικών περιστατικών. 
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ ότι τα προβλήματα υγειας οφείλονται ή/και συνδέονται με τις απάνθρωπες, 
κατά κοινή ομολογία, συνθήκες κράτησης: συνωστισμός, έλλειψη συνθηκών υγιεινής, προβλήματα πρόσβασης σε 
καθαρό νερό, έλλειψη κατάλληλου αερισμού, προαυλισμού και ποιότητας στο φαγητό. 
Οι ασθενείς με την υποψία φυματίωσης παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο βάσει του οποίου 
για κανέναν δεν υπήρξε θετικό αποτέλεσμα.
Οι ιατρικές ομάδες των ΓΧΣ παρέπεμψαν στο Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης συνολικά 32 ασθενείς (1,7% επί του 
συνόλου των ασθενών). Για όλα τα περιστατικά που παρέπεμψαν οι ΓΧΣ διασφαλίστηκε συνοδεία από μέλος της 
ομάδας καθώς και διερμηνεία. Οι γιατροί παρείχαν φροντίδα σε 16 ασθενείς που υπέφεραν από κρυοπαγήματα 
(0.9% διαγνώσεων). Τα κρυοπαγήματα ήταν ο συνηθέστερος λόγος παραπομπής στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και 
ξεχωρίζουν γιατί συνδέονται με μακροχρόνια νοσηλεία (μέσος όρος 30 ημέρες ανά ασθενή). 
Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ΓΧΣ σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο ξεκίνησε στις 17 Ιανουαρίου και 
ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαρτίου 2011. Σε αυτό το σύντομο διάστημα η ψυχολόγος πραγματοποίησε 122 
συνεδρίες για 75 ασθενείς συνολικά και στα δύο τμήματα παρέμβασης. Οι απαράδεκτες συνθήκες κράτησης, 
ο φόβος απέλασης, η άγνοια για το χρονικό διάστημα κράτησης, η αβεβαιότητα για το μέλλον, οι δυσκολίες στην 
επικοινωνία, η αντιμετώπιση ως «εγκληματία», μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, είχαν αρνητική επίπτωση στην 
ψυχική υγεία των μεταναστών. Τα συχνότερα συμπτώματα που συζητήθηκαν κατά τις συνεδρίες αφορούσαν 
άγχος, ανασφάλεια/φόβο, ευερεθιστότητα/θυμό, διαταραχές ύπνου και συμπτώματα κατάθλιψης.
11 περιπτώσεις παραπέμφθηκαν σε ψυχίατρο ή/και παρακολουθήθηκαν από την Κινητή Ψυχιατρική Μονάδα που 
λειτουργεί με την υποστήριξη του Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης.  
Ο συνωστισμός στους χώρους κράτησης, έως και τρεις φορές πάνω από την ονομαστική τους ικανότητα 
αποτέλεσε το σημαντικότερο πρόβλημα που παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα. Οι λόγοι είναι πολλοί και ενδεικτικά 
αναφέρονται εδώ ορισμένοι που σχετίζονται άμεσα με τον τομέα της υγείας:
    Είναι αδύνατο να τηρηθούν στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Σε συνδυασμό με την έλλειψη συστηματικής 
καθαριότητας και τη συσσώρευση σκουπιδιών στους θαλάμους από τα γεύματα και μόνο, εύλογα προκαλούνται 
δυσφορία  και εντάσεις. 
    Η παρατεταμένη αδυναμία κίνησης μέσα στο χώρο κράτησης (υπήρξαν κρατούμενοι μέχρι και έξι μήνες) 
σε συνδυασμό με την έλλειψη προαυλισμού επιβαρύνουν όχι μόνο τη φυσική κατάσταση αλλά και την ψυχική 
υγεία. Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ ότι οι περισσότερες από τις διαταραχές ύπνου είχαν ως πρωταρχικό αίτιο την 
αντικειμενική δυσκολία, λόγω έλλειψης χώρου, να ξαπλώσει κανείς. 
    Οι συγκεκριμένες συνθήκες επιβαρύνουν εξίσου και τους εργαζόμενους στο χώρο τόσο φυσικά όσο και 
ψυχολογικά. 
    Πολλά από τα ιατρικά προβλήματα που επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα υγείας, θα μπορούσαν να είχαν 
προληφθεί.

©
 M

SF



10

χω
ρί

ς σ
ύν

ορ
α 

82

11

χω
ρί

ς σ
ύν

ορ
α 

82

φωτορεπορτάζ φωτορεπορτάζ

φωτορεπορτάζ

Μάιος 2011 Στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην επαρχία του Νότιου Κίβου, οι 
ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα φτάνουν στα πιο απομακρυσμένα και «ξεχασμένα» χωριά της 
περιοχής για να βοηθήσουν ιατρικά τους αμάχους που πλήττονται από τη βία των ενόπλων ανταρτών. 
Στο Καλόνγκε, τη Σαμπούντα, το Μπουνιακίρι και το Ο-Πλατό οι εργαζόμενοι των ΓΧΣ διασχίζουν 
καθημερινά δεκάδες χιλιόμετρα μέσα από λασπωμένους δρόμους για να προσφέρουν την τόσο 
απαραίτητη για τους κατοίκους ιατρική περίθαλψη. 

Για να φτάσει η ομάδα των ΓΧΣ στα τρία κέντρα υγείας που υποστηρίζει στην περιοχή του Μπουνιακίρι, πρέπει να 
διασχίσει με μηχανές περίπου 50 χιλιόμετρα μέσα από δύσβατους χωματόδρομους και μονοπάτια. Κάθε μέρα οι 
γιατροί και οι ψυχολόγοι των ΓΧΣ διανύουν την ίδια απόσταση για να προσφέρουν δωρεάν ιατρική περίθαλψη στους 
κατοίκους των απομονωμένων αυτών περιοχών. 
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Στο ιατρικό κέντρο του Μούλε στην περιοχή του Καλόνγκε οι ΓΧΣ λειτουργούν ένα επισιτιστικό πρόγραμμα για 
τα υποσιτισμένα παιδιά της περιοχής. Το κορίτσι αυτό έχει έρθει μαζί με το μικρό αδερφό της που πάσχει από 

υποσιτισμό για να λάβουν το ειδικό συμπλήρωμα τροφής που διανέμουν οι ομάδες των ΓΧΣ. 

Η ελληνίδα ψυχολόγος, Στέλλα Ευαγγελίδου, εξηγεί στους κατοίκους του χωριού Τσιρίμπα στην περιοχή του 
Μπουνιακίρι, ότι στο κέντρο υγείας του χωριού οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας μπορούν 
να λάβουν ιατρική βοήθεια καθώς και ψυχολογική υποστήριξη από τους ΓΧΣ. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, 17 

γυναίκες του χωριού υπέστησαν σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων. 

©
 J

UL
IA

 K
OU

RA
FA

 -
 M

SF
©

 J
UL

IA
 K

OU
RA

FA
 -

 M
SF

Κονγκό Βοήθεια στα θύματα της βίας και στα 
υποσιτισμένα παιδιά

Από τη Τζούλια Κουράφα, Υπεύθυνη Ενημέρωσης 
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MSF Friends 

Πάνος Χαρίτος Για τον καθένα μας 
χτυπά κάποτε ένα «ξυπνητήρι». 
Συνέντευξη στη Μαρία Πασχούλα 

Ο Πάνος Χαρίτος, ανταποκριτής στη Μέση Ανατολή, μας μιλά σε πρώτο πρόσωπο για τις 
εξεγέρσεις που μαίνονται τους τελευταίους μήνες στον αραβόφωνο κόσμο, τη σκληρότητα 
και τις συνέπειές τους. Θυμάται τις αποστολές του και εκμυστηρεύεται στους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα ότι εκπλήσσεται και συγκινείται ακόμη κι έπειτα από 22 χρόνια στην πρώτη 
γραμμή δράσης.

«Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις σίγουρα δεν θα αλλάξουν τον κόσμο, αλλά 
μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των ανθρώπων»

Τους τελευταίους μήνες ζούμε σειρά κλιμακωτών εξεγέρσεων σε χώρες Β. Αφρικής και Μέσης 
Ανατολής. Γιατί τώρα και ποια είναι η εκτίμηση της εξέλιξής τους;
Δύσκολο να απαντηθεί το «γιατί τώρα». Δεν υπήρχαν ενδείξεις που να οδηγούν έστω και σε υποψία κοινωνικής 
αναταραχής και αντίδρασης, παρά μόνο ίσως κάποιες που να περιορίζονταν στην Αλγερία, την Υεμένη και τη Συρία. Η 
Υεμένη έβραζε τα τρία τελευταία χρόνια και υπήρχαν όλες οι προυποθέσεις για εμφύλιο ή διχοτόμηση της χώρας. Με 
πολλά ερωτηματικά κάποιοι προέβλεπαν και μια τρίτη ιντιφάντα στα Παλαιστινιακά Εδάφη λόγω της αδιάλλακτης στάσης 
του Ισραήλ. Προσωπικά πιστεύω ότι το έδαφος είναι πρόσφορο σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής. Η έννοια της 
δημοκρατίας για τους ηγέτες της περιοχής είναι ανάθεμα, αλλά για τη νέα γενιά είναι ευχή και ζητούμενο. Η Μ. Ανατολή 
δεν είναι αυτή που ξέραμε τριάντα χρόνια πριν. Οι άνθρωποι αλλάζουν και μαζί με αυτούς και οι χώρες τους.

Πιστεύεις ότι αυτή η κοινωνικοπολιτική συγκυρία θα αναδιαμορφώσει τον παγκόσμιο χάρτη και τις 
δυναμικές; Σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο; 
Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Για παράδειγμα όταν μπήκα πρώτη φορά στη Λιβύη περνώντας από τα σύνορα της Αιγύπτου, 
θυμάμαι ένα πλακάτ που έγραφε «σε ευχαριστούμε Ταχρίρ που μας έδειξες το δρόμο». Το ίδιο και στην Ταχρίρ αναφορικά 
με την Τυνησία. Για τον καθένα μας χτυπά κάποτε ένα «ξυπνητήρι». Οι πολίτες του δυτικού κόσμου έχουμε μια ευκαιρία: 
Να βγούμε από το λαβύρινθο και να χτίσουμε μια κοινωνία διαφορετική με σεβασμό σε ανθρώπινες αξίες και αρχές. Όσο 
για τις χώρες της Β. Αφρικής και της ευρύτερης Μ. Ανατολής, ο δρόμος θα είναι εξίσου μακρύς με τη μόνη διαφορά ότι ο 
προσανατολισμός εκεί είναι υπαρκτός και στη σωστή κατεύθυνση: ελευθερίες, δημοκρατία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Με 
άλλα λόγια το ζητούμενο είναι μέσα από τη διεθνή συγκυρία να ξαναβρείς τον εαυτό σου κι όχι τα υλικά αγαθά που σου 
στερούν.

Καλύπτεις πολλά χρόνια εμπόλεμες ζώνες, εξεγέρσεις, συγκρούσεις. Βρέθηκες και πάλι στην 1η γραμμή. 
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτών των εξεγέρσεων; Υπήρξε κάτι που σε αιφνιδιάσε; 
Η ταχύτητα και το πάθος, τουλάχιστον στην Τυνησία, την Αίγυπτο και τη Συρία. Αυτό όμως που με εντυπωσίασε 
πραγματικά ήταν η Λιβύη. Εκεί ήταν επανάσταση από την πρώτη μέρα. Είχε νεκρούς, όπλα στους δρόμους, καταλήψεις 
αρμάτων μάχης από τους επαναστάτες, οι πόλεις να πέφτουν η μια μετά την άλλη στα χέρια τους κι εσύ να είσαι εκεί και να 
το ζεις, να το περιγράφεις, να το μεταδίδεις. Νομίζω αυτό είναι το όνειρο κάθε ανταποκριτή: να βιώσει και να καλύψει μια 
επανάσταση. Το να βρίσκεσαι εκεί που γράφεται η ιστορία είναι μοναδικό. 

Λόγω του αναβρασμού έχει δημιουργηθεί ένα κύμα μεταναστών που κινείται αναζητώντας διέξοδο προς 
τον αφρικανικό και ευρωπαϊκό Νότο (Νίγηρα, Τυνησία, Ιταλία-Λαμπεντούζα). Ποιες θεωρείς ότι θα είναι 
οι επιπτώσεις αυτών των μαζικών μετακινήσεων; 
Διαχωρίζω τις περιπτώσεις ξεκινώντας από την Ευρώπη. Η Ε.Ε. αποδεικνύει με τη στάση της ότι παραμένει «ένωση» 
στα χαρτιά. Το γεγονός ότι η κρίση στην Τυνησία και τη Λιβύη έστειλε χιλιάδες πρόσφυγες στην Ιταλία και αντίστοιχα το 
κουρδικό ζήτημα, το Ιράν και  το Αφγανιστάν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων στην Ελλάδα, δεν καθιστά το 
πρόβλημα ελληνικό ή ιταλικό. Στη Βεγγάζη γνώρισα έναν ειδικό απεσταλμένο της Ε.Ε. για τους πρόσφυγες. Είχαν ξεμείνει 
κάποιοι Σομαλοί, εργαζόμενοι στο λιμάνι εκείνη την περίοδο καθώς και κάποιοι άλλοι από την Ερυθραία και το Τσάντ. 
Όλοι αυτοί δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στις χώρες τους για ευνόητους λόγους. Για όλους αυτούς δεν υπήρχε καμία 
πρεσβεία στο λιμάνι για να τους μεταφέρει σε κάποιο ασφαλές σημείο, σε κάποια άλλη χώρα. Όταν σκουπίζεις και κρύβεις 
τη σκόνη κάτω από το χαλί δεν σημαίνει ότι η σκόνη δεν θα φτάσει και στο δικό σου δωμάτιο. Η αδράνεια δεν είναι λύση 
στα προβλήματα. Αντίθετα δημιουργεί άλλα, μεγαλύτερα. Αν η Ε.Ε. ήταν ένας οργανισμός με σαφή προσανατολισμό ως 
προς τις ανθρώπινες αξίες και το σεβασμό σ’ αυτές, δεν θα επέτρεπε στις χώρες-μέλη της να δηλώνουν ανίκανες να 
διαχειριστούν μια κατάσταση για την οποία όλοι νίπτουν τας χείρας. Δυσκολεύομαι να δω μια λύση στο μεταναστευτικό 
πρόβλημα με τον τρόπο που οι ευρωπαϊκές χώρες από κοινού αλλά και η καθεμία ξεχωριστά το προσεγγίζουν. Όσο 
για τον αφρικανικό νότο, οι μετακινήσεις πληθυσμών λόγω εμφύλιων συρράξεων, έλλειψης τροφής ή πόσιμου νερού, 
πολιτικών κρίσεων κ.λπ  είναι φαινόμενο διαχρονικό. Η επιλογή σχετίζεται και με το κόστος μετάβασης που είναι 
χαμηλότερο από εκείνο στην Ευρώπη. Εξάλλου, κανένας δεν επιθυμεί τη μακρά παραμονή του σε χώρες που δεν 
διαθέτουν υποδομές στέγασης και ευκαιρίες εργασίας.
 
Λένε ότι η αλήθεια είναι ένα από τα θύματα του πολέμου. Κατά πόσο ισχύει αυτό; 
Η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα παντού και πάντα, όχι μόνο στον πόλεμο. Στην Ελλάδα για παράδειγμα που δεν είχαμε 
πόλεμο τόσο καιρό, μάθαινες την αλήθεια από τα ΜΜΕ; Εκ των πραγμάτων ...όχι. Με την αλήθεια δεν πείθεις πάντα.  Η 
χειραγώγηση της πληροφόρησης έχει τις ρίζες της στην ίδια περίοδο που έκανε την εμφάνισή της και η μετάδοση της 
πληροφορίας. Η παραπληροφόρηση γενικότερα στις κρίσεις και τις εμπόλεμες συρράξεις θα τολμούσα να πω ότι αποτελεί 
«θεσμό». Εκεί έρχεται ο δικός σου ρόλος, ως ανταποκριτή. Να μεταδώσεις αυτό που συμβαίνει κι όχι αυτό που σου λένε 
ότι συμβαίνει. Γι’ αυτό και πολλές φορές χρειάζεται να προχωρήσεις λίγο παραπέρα, να περάσεις τη ζώνη ασφαλείας για 
να έχεις ιδία απόψη για το τι συμβαίνει, και που. Αλλιώς μην το κάνεις καθόλου γιατί το θύμα δεν θα είναι μόνο η αλήθεια 
αλλά κι εσύ ο ίδιος.

Οι δημοσιογράφοι έγιναν στόχος και υπήρξαν θύματα και σε αυτές τις εξεγέρσεις. Πώς το βίωσες και 
ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία στη δική σου δουλειά; 
Το βίωσα στο Κάιρο από τη στιγμή που οι «υποστηρικτές» του Μουμπάρακ, κατέβηκαν στην πλατεία Ταχρίρ και ξεκίνησαν 
οι συμπλοκές με τους  αντικαθεστωτικούς. Τις δύο πρώτες μέρες έβγαινα στην πλατεία, αν και οι δυσκολίες και ο 
βαθμός επικινδυνότητας ήταν μεγάλος. Την τρίτη ημέρα αποφάσισα να δουλέψουμε με τον τηλεφακό από το μπαλκόνι 
του ξενοδοχείου. Ήταν η ημέρα που χτυπήθηκαν ο Παπακωνσταντίνου, ο Μουτάφης, ο Ζαν Λούκα από την ελβετική 
τηλεόραση και αρκετοί ακόμη συνάδελφοι. Όσο κι αν ακούγεται παράξενο αυτό, τα δύσκολα άρχισαν από τη στιγμή που 
αποφασίσαμε να παραμείνουμε στο ξενοδοχείο για λόγους ασφαλείας, συνεχίζοντας τη μετάδοση. Η πληροφόρηση 
δύσκολη, η δυνατότητα επιβεβαίωσης των ειδήσεων περιορισμένη αλλά η μετάδοση ειδήσεων έπρεπε βεβαίως 
να συνεχιστεί. Νομίζω ότι αρκετοί συνάδελφοι καταφέραμε αν και με μεγάλη δυσκολία να σταθούμε αξιοπρεπώς, 
με πραγματικές ειδήσεις χάρη σε ένα δίκτυο που στήσαμε μεταξύ μας και κυρίως ελέγχοντας μεταξύ μας τις πηγές 
μας. Κάτω από τις δεδομένες συνθήκες το ζητούμενο ήταν η επιβεβαίωση της είδησης πριν τη μετάδοση κι όχι η 
αποκλειστικότητα. Νομίζω το πετύχαμε.

Γνωρίζεις το έργο και τη δράση των ΓΧΣ που βρίσκονται κοντά σε θύματα των πρόσφατων και σε εξέλιξη 
συγκρούσεων. Πόσο πιστεύεις στο ρόλο των ανθρωπιστικών οργανώσεων σε εμπόλεμες καταστάσεις; 
Ο πόλεμος έχει πολλές μορφές. Σε μια περιοχή όπου οι κάτοικοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα, δεν έχουν 
πρόσβαση σε αγαθά δεδομένα για εμάς, δεν χρειάζεται να περιμένεις τον ήχο των όπλων για να καταλάβεις ότι σε 
χρειάζονται. Δεν χρειάζεται να φέρεις προγράμματα εκατομμυρίων για να αλλάξεις τη διάθεση των κατοίκων. Πέρα από 
τα ιατρικά προγράμματα που σίγουρα έχουν το ειδικό βάρος και τη σημασία τους υπάρχει πάντα και μια άλλη παράμετρος. 
Το ανθρωπιστικό κομμάτι. Είναι σημαντικό να νιώθεις κάποιον δίπλα σου όταν οι απαγορεύσεις διαδέχονται η μια την 
άλλη. Μιλάω με τους ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί στη Γάζα και τους ρωτάω τι χρειάζονται να τους πάω την επόμενη 
φορά που θα κατέβω για δουλειά. Ξέρετε τι μου απαντούν; «Μην φέρεις τίποτα. Απλά έλα». Πιστεύω πραγματικά στο ρόλο 
όλων μας. Των ΜΚΟ, των γιατρών, των δημοσιογράφων, των ακτιβιστών. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις σίγουρα δεν θα 
αλλάξουν τον κόσμο, μπορούν ωστόσο να απαλύνουν λίγο από τον πόνο κι αυτό είναι σημαντικό.
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ανθρωπιστικό πεδίο
Επιμέλεια Τζούλια Κουράφα

ΖΑΜΠΙΑ | Εκστρατεία εμβολιασμού κατά της ιλαράς για 600.000 
παιδιά
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές υγείας της χώρας 
πραγματοποίησαν το Μάιο του 2011 μία μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού κατά της 
ιλαράς για 600.000 παιδιά σε δύο περιοχές της βόρειας Ζάμπιας, όπου είχε ξεσπάσει 
σοβαρή επιδημία ιλαράς. Από τις 7 Μαΐου και για τρεις περίπου εβδομάδες οι ομάδες 
των ΓΧΣ παρείχαν εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στο προσωπικό του Υπουργείου 
Υγείας καθώς και ιατροφαρμακευτικό υλικό και εμβόλια προκειμένου να γίνει μαζική 
εκστρατεία εμβολιασμού και να ελεγχθεί η επιδημία ιλαράς που είχε προσβάλει χιλιάδες 
παιδιά στην περιοχή. Μέσα σε μόλις λίγες μέρες είχαν εμβολιαστεί περισσότερα από 
270.000 παιδιά. «Η ανταπόκριση των κατοίκων ήταν πολύ μεγάλη, καθώς εδώ και 
εβδομάδες είχαμε εργαστεί σκληρά για να κινητοποιήσουμε τους γονείς να φέρουν τα 
παιδιά τους να εμβολιαστούν», αναφέρει η συντονίστρια της επείγουσας παρέμβασης 
των ΓΧΣ, Φεντερίκα Νογκαρότο. «Κάθε μέρα εμβολιάζονται χιλιάδες παιδιά. Είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να εμβολιάσουμε όσα περισσότερα παιδιά μπορούμε. Οι ομάδες 
μας πρέπει να φτάσουν και στα πιο απομακρυσμένα χωριά όπου η πρόσβαση είναι 
πολύ δύσκολη. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της επιδημίας», 
συμπληρώνει η Νογκαρότο. Εκτός από την εκστρατεία εμβολιασμού, οι ομάδες των 
ΓΧΣ εργάστηκαν επίσης και για την περίθαλψη παιδιών που προσβλήθηκαν από την 
ασθένεια και υπέφεραν κυρίως από πνευμονία, αφυδάτωση και υποσιτισμό. Ένας 
από τους ντόπιους που βοήθησε εθελοντικά τους ΓΧΣ στην εκστρατεία εμβολιασμού 
ήταν ο Μάικλ, που πέρσι έχασε το παιδί του από την ασθένεια. «Ο γιος μου πέθανε από 
πνευμονία λόγω της ιλαράς,» είπε ο Μάικλ. «Είναι πολύ σημαντική αυτή η εκστρατεία 
εμβολιασμού. Ελπίζω να μην ξαναεπιστρέψει η ιλαρά στη Ζάμπια. Η ιλαρά σκοτώνει και 
οι άνθρωποι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό.»        
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ΣΟΥΔΑΝ, ΑΜΠΙΕΙ |
Συγκρούσεις και εκτοπισμός
αμάχων
Ύστερα από τις βίαιες συγκρούσεις που 
ξέσπασαν στις 20 Μαΐου στο Αμπιέι -μια 
διαφιλονικούμενη περιοχή στα σύνορα 
του βορείου και νοτίου Σουδάν- οι ομάδες 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα βρέθηκαν στο πλευρό των αμάχων που 
τράπηκαν σε φυγή λόγω των συγκρούσεων. «Ολόκληρες πόλεις 
άδειασαν από κατοίκους. Είδαμε χιλιάδες αμάχους να εγκαταλείπουν 
τις πόλεις Αμπιέι και Αγκόκ προς τα νότια της χώρας», ανέφερε ο 
επικεφαλής της αποστολής των ΓΧΣ, Ραφαέλ Γκοργκέου. «Χιλιάδες 
άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, κουβαλώντας στα κεφάλια τους 
τα λίγα υπάρχοντα που πρόλαβαν να πάρουν μαζί τους, περπατούσαν για 
ώρες προκειμένου να ξεφύγουν από τις μάχες. Κάποιοι από αυτούς, εξαντλημένοι, είχαν καθίσει στην άκρη του δρόμου, 
αδυνατώντας να συνεχίσουν». Οι ομάδες των ΓΧΣ παρείχαν ιατρική βοήθεια στους αμάχους που είχαν διασκορπιστεί 
στους δρόμους ανάμεσα στο Τουραλέι και το Αγκόκ. «Ανησυχούμε πολύ για τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης 
των εκτοπισμένων. Έχουμε παρατηρήσει ότι πολλά παιδιά υποφέρουν από σοβαρή αφυδάτωση και η κατάσταση υγείας 
όλων αυτών των ανθρώπων μπορεί να επιδεινωθεί αισθητά αν δεν τους παρασχεθεί άμεση και αποτελεσματική βοήθεια. 
Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε όση περισσότερη βοήθεια μπορούμε», κατέληξε ο Γκοργκέου. Όταν ξέσπασαν οι 
συγκρούσεις στην πόλη Αμπιέι οι ΓΧΣ ανέστειλαν τις ιατρικές δραστηριότητές τους στο νοσοκομείο της πόλης λόγω της 
κατάστασης ασφαλείας. Ωστόσο, περιέθαλψαν πάνω από 50 τραυματίες στο νοσοκομείο του Αγκόκ, περίπου 40 χιλιόμετρα 
νότια της πόλης Αμπιέι. Επίσης ομάδες των ΓΧΣ διένειμαν είδη πρώτης ανάγκης όπως πλαστικά καλύμματα, σαπούνια, 
κουνουπιέρες κ.λπ.        

ΙΤΑΛΙΑ | Απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης
για χιλιάδες μετανάστες
Τον Απρίλιο και Μάιο του 2011 χιλιάδες μετανάστες κατέφτασαν με 
καράβια στις ακτές του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα, ύστερα από τις 
αιματηρές διαδηλώσεις και συγκρούσεις στην Τυνησία και τη Λιβύη. 
Ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έσπευσαν στην περιοχή για να 
παρέχουν ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες που 
έφταναν στο νησί εξαντλημένοι από το ταξίδι και τις κακουχίες. Οι 
συνθήκες υποδοχής και κράτησης των μεταναστών στο ιταλικό νησί 
ήταν εξαιρετικά άσχημες, καθώς εκατοντάδες μετανάστες αναγκάζονταν 
να μείνουν σε ασφυκτικά γεμάτα κελιά ενώ άλλοι έμεναν έξω στην 
ύπαιθρο, χωρίς τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης. «Δυστυχώς η 
ανταπόκριση των ιταλικών αρχών στο μεγάλο αυτό κύμα μεταναστών 
ήταν πολύ ανεπαρκής» τόνισε ο επικεφαλής αποστολής των ΓΧΣ στην 
Ιταλία, Ρολάντο Μανιάνο. «Ήρθαν άνθρωποι που υπέφεραν από υποθερμία και εξάντληση και οι ιταλικές αρχές δεν είχαν 
να τους δώσουν ούτε στεγνά ρούχα και νερό». Πάνω από 27.000 μετανάστες έφτασαν στη Λαμπεντούζα από τη βόρεια 
Αφρική μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2011. Οι περισσότεροι προέρχονταν από τη Σομαλία, την Αιθιοπία και 
την Ερυθραία, όπου είχαν ήδη βιώσει βία και εκτοπισμούς. Πολλοί από αυτούς στη Λιβύη βρέθηκαν αντιμέτωποι με 
απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και ακραία βίαιες επιθέσεις. «Όσοι ήρθαν από τη Λιβύη μιλούν για τις απειλές και τη βία 
που βίωσαν. Κάποιοι από αυτούς πυροβολήθηκαν, άλλοι χτυπήθηκαν, ενώ άλλοι είδαν τους φίλους τους να σκοτώνονται 
μπροστά στα μάτια τους» είπε ο Μανιάνο. «Άλλοι μας είπαν για απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, για μικρά κελιά 
γεμάτα από ανθρώπους που κρατούνταν εκεί για μήνες χωρίς νερό και αναγκάζονταν να πίνουν νερό από τις τουαλέτες 
για να επιζήσουν. Και τώρα που φτάνουν στην Ιταλία, βρίσκονται για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με τον πόνο και την 
εξαθλίωση». Από το Φεβρουάριο του 2011, οι ΓΧΣ παρείχαν ιατρική περίθαλψη σε 800 μετανάστες και διένειμαν πάνω 
από 2.500 είδη πρώτης ανάγκης και 4.500 κουβέρτες.         

© MATTIA INSOLERA

© DANA KRAUSE - MSF
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Αρμενιάκου Βασιλική | νοσηλεύτρια | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
Μπουγονικολού Κωνσταντίνα | ψυχολόγος | ΥΕΜΕΝΗ
Χουρίδου Ευτέρπη | χειρουργός | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Χρηστέα Ηλέκτρα | διοικητικός | ΥΕΜΕΝΗ
Δαλιάνη Χριστίνα | συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού | ΑΪΤΗ 
Φαλκ Μάρθα | ψυχολόγος | ΝΙΓΗΡΑΣ
Γεωργιάδης Χρήστος | τεχνικός | ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Γκικοπούλου Πανωραία | συντονίστρια ανθρώπινου δυναμικού | ΙΡΑΚ
Ιμπραήμ Σάνυ | τεχνικός | ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ισαακίδης Πέτρος | επιδημιολόγος | ΙΝΔΙΑ
Καλογεροπούλου Δήμητρα | συντονίστρια πεδίου | ΟΥΓΚΑΝΤΑ
Καλτσίκης Στέφανος | οικονομικός συντονιστής | ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ
Καμπούρη Καλλιόπη | διοικητικός | Λ. Δ. ΚΟΝΓΚΟ
Κανάρης Γιώργος | ψυχολόγος | ΚΑΣΜΙΡ
Καρκανάκη Αντιγόνη | διοικητικός  | ΥΕΜΕΝΗ
Καττουλάς Δημήτρης | τεχνικός | ΚΕΝΥΑ

Σε αποστολή επίσης βρίσκονται
Κουτέπας Ανδρέας | συντονιστής πεδίου | Ν.ΣΟΥΔΑΝ
Κουτσιαρίδα Χριστίνα | νοσηλεύτρια | ΝΙΓΗΡΙΑ
Mabger Sara | συντονίστρια πεδίου | ΜΑΡΟΚΟ
Μανουσακίδη Σεβαστή | νοσηλεύτρια | ΑΪΤΗ
Μαντέ Καλομοίρα | χειρούργος | ΑΪΤΗ
Mazanek Christof | τεχνικός | ΥΕΜΕΝΗ
Nassarulah Dar | ιατρός | ΥΕΜΕΝΗ
Παπαϊωάννου Χρήστος | συντονιστής πεδίου | ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
Προβατά Μαριέττα | διοικητικός | ΣΟΥΔΑΝ
Σουπού Μαρία | ψυχολόγος | ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
Τάκος Βασίλειος | ιατρικός συντονιστής | ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Τσίλογλου Αναστασία | οικονομική συντονίστρια | ΝΙΓΗΡΑΣ
Ben ahmed Nesrine | ιατρός | ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Salih Assim | τεχνικός | ΖΑΜΠΙΑ
Akilli Cemil | αναισθησιολόγος | ΝΙΓΗΡΙΑ

Από τη Μαρία Σταθοπούλου, Υπεύθυνη Ανεύρεσης Εθελοντών 
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Από τη Χαρίκλεια Καλτεζιώτη, Υπεύθυνη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού

Σε μια κοινωνία όπως η ελληνική που βρίσκεται σε κρίση οικονομική αλλά και κοινωνική, ο 
εθελοντισμός και η αλληλεγγύη αποκτούν βαθύτερο νόημα και γίνονται δυο αξίες εξαιρετικά 
σημαντικές. Ωστόσο, εύκολα μπορούν να πέσουν «θύματα» των περιστάσεων. 

Εθελοντισμός σε δύσκολους καιρούς  
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Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακήρυξε 
το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού επιδιώκοντας 
να δημιουργήσει περιβάλλον κατάλληλο για 
τον εθελοντισμό, να ενισχύσει τις εθελοντικές 
δραστηριότητες και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες 
σχετικά με τις αξίες του εθελοντισμού. Μέσα στο πλαίσιο 
αυτό συντονίζεται και η χώρα μας με  δράσεις που 
αφορούν στη προώθηση του εθελοντισμού. Τι σημαίνει 
όμως εθελοντισμός; Πολύ περισσότερο από μια απλή 
περιγραφή δραστηριοτήτων και σχέσεων συνεργασίας, 
αναφέρεται σε μια αξία που έχει να κάνει με την 
ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για κάποιο κοινωφελή 
σκοπό.  

Μόνο που στην Ελλάδα ο εθελοντισμός  δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί ούτε να προωθηθεί μέσα στη γενικευμένη 
κρίση, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της οποίας είναι 
η ανεργία και η  εργασιακή ανασφάλεια. Θα λέγαμε 
μάλιστα ότι ο εθελοντισμός γίνεται «θύμα» των 
περιστάσεων. 

Τον τελευταίο καιρό οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(ΜΚΟ) βάλλονται μέσα από διάφορα δημοσιεύματα, 
κυρίως για θέματα χρηματοδότησης, διαφάνειας και 
λογοδοσίας, απόρροια της γενικότερης δυσπιστίας 
προς τους κρατικούς φορείς. Η έλλειψη εκ μέρους του 
κράτους μηχανισμών ελέγχου για τη χρηματοδότηση 
και τη διαφάνεια των ΜΚΟ οδηγεί σε φαινόμενα 
αμφισβήτησης της κοινωνίας των πολιτών και κατά 
συνέπεια του εθελοντισμού. 

Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι η οικονομική 
κρίση ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για την 
υποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων από την  
εθελοντική εργασία. Κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό, 
αφού θα έπληττε  άμεσα τις αξίες που εκφράζονται 
μέσω του εθελοντισμού, όπως της αλληλεγγύης και της 
ανθρωπιάς.

Το μοντέλο του οργανωμένου εθελοντισμού πάνω 
στο οποίο στηρίζεται η δράση των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα στοχεύει στην βιωσιμότητα της εθελοντικής 
εργασίας ώστε να σταθούμε ουσιαστικά αλληλέγγυοι 
και αποτελεσματικοί προς τους ανθρώπους στους 
οποίους απευθύνουμε τη δράση μας.  Κάθε χρόνο 
περίπου 2.000 άτομα διεθνώς αφήνουν τις χώρες τους 
για να προσφέρουν εθελοντική εργασία στις αποστολές 
της οργάνωσης ανά τον κόσμο. Ανάμεσα τους περίπου 
60 Έλληνες διαφόρων ειδικοτήτων επιλέγουν να 
βρίσκονται στα πεδία των αποστολών για διάστημα 6 με 
9 μήνες κάθε φορά, σε απαιτητικές συνθήκες διαβίωσης 
και εργασίας με περιορισμένα μέσα. Ο εθελοντισμός 
είναι η κινητήρια δύναμη για να πάρουν την απόφασή 
τους και να αντέξουν τις δύσκολες συνθήκες, αλλά 
οι επαγγελματικές τους δεξιότητες είναι αυτές που 
ουσιαστικά δίνουν το αποτέλεσμα. 

Σε κοινωνίες που βρίσκονται για πολλά χρόνια σε 
βαθιά κρίση, η οποία απειλεί με απόλυτους αριθμούς 
νοσηρότητας και θνησιμότητας τους πληθυσμούς τους, 
η ανθρωπιστική βοήθεια και η οργανωμένη εθελοντική 
εργασία δεν είναι θέμα επιλογής αλλά πραγματική 
ανάγκη. Γι’ αυτές τις κοινωνίες δεν υπάρχει περιθώριο 
να γίνουν «θύματα» των περιστάσεων. 

Παρά τις δύσκολες συνθήκες και την αμηχανία μπροστά 
σε όσα συμβαίνουν στον τόπο μας, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να προστατέψουμε και να διατηρήσουμε 
ορισμένες αξίες ανέπαφες. Η ανθρωπιά και η 
αλληλεγγύη δεν γνωρίζουν «Σύνορα».

Αρετή Γρηγοράτου | Διοικητικός
Η Αρετή μιλά γαλλικά και αγγλικά και έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις διοικητικής 
υποστήριξης για τρία περίπου χρόνια. Ξεκίνησε τα βήματά της στους ΓΧΣ τον περασμένο Δεκέμβριο 
στην επείγουσα παρέμβαση κατά την επιδημία χολέρας στην Αϊτή, όπου παρέμεινε για τέσσερις μήνες.  
Σήμερα, με την ίδια θέληση, το ίδιο ζεστό  χαμόγελο και ακόμα πιο καθαρό όραμα, βρίσκεται στην 
Ζάμπια συμμετέχοντας σε άλλη μια επείγουσα παρέμβαση των ΓΧΣ.  

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος | Τεχνικός
Ο Κωνσταντίνος εργάζεται στο χώρο των Μ.Κ.Ο. και της ανθρωπιστικής βοήθειας από το 2000. Η 
πρώτη του αποστολή με τους ΓΧΣ ήταν σε επείγουσα παρέμβαση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, 
τον Φεβρουάριο του 2011. Μόλις επέστρεψε και μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων αναχώρησε για 
τη νέα επείγουσα παρέμβαση των ΓΧΣ  στη Ζάμπια.

Γιώργος Παπούλιας | Τεχνικός
Ο Γιώργος έχει μακρά πορεία στον κατασκευαστικό χώρο, ως Εργοδηγός. Αποφάσισε να προσφέρει 
τις γνώσεις του γύρω από τις κατασκευές στους ΓΧΣ και σήμερα βρίσκεται στην πρώτη του 
αποστολή, μέλος και αυτός της ομάδας επείγουσας παρέμβασης των ΓΧΣ στη Ζάμπια.

Κωνσταντίνος Γεωργακάς | Τεχνικός
Προερχόμενος από τον χώρο του ραδιοφώνου και των τηλεοπτικών μέσων, όπου εργάστηκε 
για περισσότερο από δέκα χρόνια, ο Κωνσταντίνος αποφάσισε ότι είναι πλέον καιρός να 
πραγματοποιήσει το όνειρό του και να βρεθεί σε αποστολή των ΓΧΣ. Αφού ολοκλήρωσε τη δίμηνη 
εκπαίδευσή του στην Ουγκάντα βρίσκεται στην πρώτη του αποστολή, μέλος της ομάδας επείγουσας 
παρέμβασης των ΓΧΣ στη Ζάμπια.  

Bright Nyirenda | Τεχνικός
Ο Bright είναι ο πιο έμπειρος του pool των Ελλήνων εθελοντών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή 
στη Ζάμπια. Πέρα από την επαγγελματική του εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, στις αποσκευές του 
βρίσκεται η πολύτιμη εμπειρία του από αποστολές των ΓΧΣ στο Μαλάουι (πρόγραμμα HIV/AIDS), την 
Αιθιοπία (δύο φορές σε προγράμματα κατά της ελονοσίας και HIV αλλά και σε επείγουσα παρέμβαση 
κατά της χολέρας), την Ουγκάντα (σε πρόγραμμα εσωτερικά εκτοπισμένων -IDPs) και το Σουδάν 
(πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της ιλαράς).

Δεν συμβαίνει συχνά να συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα σε κάποια χώρα και στην ίδια ομάδα, μέλη από 
το ελληνικό pool εθελοντών. Επειδή είναι μια εξαιρετική περίπτωση, παρουσιάζουμε σε αυτό το τεύχος τους 
εθελοντές μας που συμμετέχουν στο επείγον πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της ιλαράς, στη Ζάμπια.

Επείγουσα παρέμβαση στη Ζάμπια
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δραστηριότητες δραστηριότητες

δραστηριότητες

Αθλητισμός και ανθρωπισμός
Για ακόμη μια χρονιά, ο Κριστόφ Βαζέχα και η Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Βριλησσίων 
διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία τον ετήσιο ποδοσφαιρικό αγώνα, με στόχο την ενίσχυση της δράσης των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, γνωστοί εν ενεργεία και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές όπως οι Αλ. 
Τζόρβας, Λ. Βύντρα, Π. Καφές, Κρ. Βαζέχα, Στρ. Αποστολάκης, Γ. Καλιτζάκης, Γρ. Γεωργάτος, Γ. Γκούμας, Μ. Καψής 
κ.α. παρατάχθηκαν απέναντι στην ανερχόμενη ομάδα του Α.Ο. Αστέρας Μαγούλας. Η προσέλευση του κόσμου ήταν 
συγκινητική και όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. 

Ο Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος συγκεντρώνει κάθε χρόνο μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, δήλωσε: 
«Όσοι συμμετέχουν στον αγώνα το κάνουν πάντα με πολλή χαρά. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Όλα αυτά τα χρόνια 
κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Κάθε χρόνο η 
εκδήλωση γίνεται καλύτερη κι ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι για πάντα.»   

Το φετινό αγώνα τίμησε για ακόμη μια χρονιά με τη συμμετοχή του ο Αλέξανδρος Τζόρβας ο οποίος δήλωσε: «Είναι 
πολύ σημαντικό για εμάς να βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο, να κάνουμε αυτό που κάνουμε καθημερινά και 
συγχρόνως να προσφέρουμε μια μεγάλη βοήθεια. Όποιος έχει την πρόθεση να βοηθήσει ακόμα και σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς, όποιος έχει την πρόθεση να συνεισφέρει οικονομικά, υπάρχει η δυνατότητα να το κάνει χωρίς 
περιορισμούς ή φραγμούς. Ο αθλητισμός ενώνει και το πιο σημαντικό είναι ότι, όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν 
να γίνουν».

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πρόεδρο το Α.Ο. Αστέρας Μαγούλας, κο Αντ. Ρόκκα, για τη σημαντική 
συμβολή του στη διοργάνωση του αγώνα, καθώς  και τους παίκτες της ομάδας για τη συμμετοχή τους: τους 
ποδοσφαιριστές Στ. Αμανατίδη, Αρκ. Βαζέχα, Δ. Γιαννουδάκη, Γρ. Κοκολάκη, Κ. Νιασούδη, Ν. Τσώνη, Φ. Χατζηφόρο 
που πλαισιώνουν όλα αυτά τα χρόνια την ομάδα του Κρ. Βαζέχα. Επίσης, την Αθλητική Εταιρία Caan για τη χορηγία 
της και τους χορηγούς επικοινωνίας Nova Sport FM 94,6 και MAD όπως και όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμά μας και ενίσχυσαν με την παρουσία τους τη δράση μας.     

Ταξιδέψαμε στην επαρχία 
Εκδηλώσεις όπως η παρουσίαση του διαδικτυακού παιχνιδιού των ΓΧΣ στην παγκόσμια αναγνωρισμένη βιβλιοθήκη 
της Βέροιας αλλά και  οι προβολές των video για τον υποσιτισμό στα Ιωάννινα αγκαλιάστηκαν από την τοπική κοινωνία 
και τα media με μεγάλο ενθουσιασμό. Παράλληλα με τη συνεργασία του Τμήματος Επικοινωνίας με την  ομάδα Face 2 
Face στις πόλεις της περιφέρειας πετύχαμε να μεγιστοποιήσουμε την παρουσία μας και την προσπάθεια ενημέρωσης 
των συμπολιτών μας .

Καλωσήλθες Action Team
Το καινούργιο «παιδί» της οργάνωσης, η ομάδα δράσης του τομέα 
Επικοινωνίας, Action Team, κατάφερε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό 
διάστημα να ενισχύσει την επικοινωνία της οργάνωσης με την 
παρουσία της στην πλατεία Συντάγματος και στην Ετήσια Ανθοκομική 
Έκθεση Κηφισιάς. Θα την βρείτε σε εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ και σε 
πλατείες να μοιράζει έντυπα της οργάνωσής μας, να φέρνει ειδήσεις 
από το πεδίο των αποστολών και να προτείνει τρόπους υποστήριξης 
του έργου μας. Πλησιάστε την! 

Γενική Συνέλευση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, στις 27 και 28 Μαΐου, φέτος 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της οργάνωσής μας τόσο για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους όσο και για 
το συμβολισμό αυτού του χώρου. Εκτός από τις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την έγκριση του 
απολογισμού δράσης και των οικονομικών στοιχείων, συζητήσαμε για τις αποστολές, ακούσαμε προτάσεις και 
καταθέσαμε απόψεις που σχετίζονται με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τον αντίκτυπο της στην κοινωνία της 
αλληλεγγύης. Αναδείχτηκε ένα νέο μέλος, η Μαρία Ευδοξία Τρικούπη. Η σύνθεση του Δ.Σ. για το Σωματειακό Έτος 
2011-2012 έχει ως εξής: Ιωάννα Παπάκη, Πρόεδρος. Χρήστος Χρήστου, Aντιπρόεδρος. Ευαγγελία Στρατουδάκη, 
Ταμίας.  Δημήτριος Βαρθαλίτης, Γενικός Γραμματέας.  Τρικούπη Μαρία–Ευδοξία, Μέλος. Elise Bouvy/ Eva Charlotta 
Elisabet Wannholm, Συνδεόμενα Μέλη. 

Starved for Attention, η καμπάνια μας για τον υποσιτισμό 
Η προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας συνεχίστηκε μέσα από 24 εκδηλώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Απριλίου –Ιουνίου.  Ανάμεσα στις πλέον σημαντικές, οι συνεργασία μας με 
το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στο Ναύπλιο αλλά και με τους ποδηλάτες της Αθήνας 
στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Με την διεθνή καμπάνια μας Starved For Attention ζητάμε από τον κόσμο 
να υπογράψει την έκκληση για μια ποιοτική αλλαγή στην επισιτιστική βοήθεια. Οι εκπρόσωποι της οργάνωσής μας 
βρέθηκαν σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις, πραγματοποίησαν ενημερωτικές ομιλίες και συζήτησαν με μαθητές στα 
σχολεία τους, ζητώντας την υποστήριξή τους. 

Κρατήστε την ημερομηνία!
Στα ημερολόγια όλων πρέπει να 
κρατηθεί η 6η Ιουλίου, όταν θα 
πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της 
έκθεσης των ΓΧΣ «Testigos Del Olvido» 
(«Μάρτυρες της Λήθης»),  στο Ινστιτούτο 
Θερβάντες της Αθήνας (Μητροπόλεως 
23, Αθήνα). Σας περιμένουμε. 

Το δώρο σας δωρίζεται 
Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι έρχονται 
σε επαφή μαζί μας για να μάθουν πώς μπορούν να συνδέσουν μια 
από τις πιο προσωπικές και πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής τους, 
όπως είναι ένας γάμος ή μια βάφτιση, με τη δράση των ΓΧΣ. Σε 
μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας μια τέτοια κίνηση αποκτά 
μεγαλύτερη σημασία και μεταδίδει ένα μήνυμα ζωής σε κάθε γωνιά 
του πλανήτη με τρόπο ακόμα πιο δυνατό. Για να διευκολύνουμε 
αλλά και να ενισχύσουμε το μήνυμα των πρωτοβουλιών 
αυτών, μπορούμε να βοηθήσουμε στον τρόπο ενημέρωσης 

των καλεσμένων σας με ειδικά διαμορφωμένα καρτελάκια. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανεύρεσης Πόρων στο 210 5 200 500.
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σε πρώτο πρόσωπο

Υποστηρίξτε μας!

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα, σε κάθε σημείο 
του πλανήτη, ενάντια σε κάθε αντιξοότητα και δυσκολία, ώστε να 
προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Αυτό το καταφέρνουμε χάρη 
σε σας και την υποστήριξή σας, χωρίς την οποία το έργο μας θα ήταν 
αδύνατο. Για να ενισχύσετε τη δράση μας, μπορείτε να επιλέξετε έναν 
από τους παρακάτω τρόπους δωρεάς:

Αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος αλλά και ευκολότερος 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 επισκέπτεστε κάθε φορά το ταχυδρομείο ή την τράπεζά σας, και να στηρίζετε τα προγράμματά μας σε 
σταθερή βάση, είτε μέσω μιας πάγιας τραπεζικής εντολής, είτε μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.
Η πάγια υποστήριξη μας βοηθά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όταν μια επείγουσα κρίση χτυπάει και η ταχύτητα της 
αντίδρασής μας κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για τους πληγέντες. Αυτήν 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), διασφαλίζει ότι μεγαλύτερο μέρος κάθε δωρεάς σας επενδύεται 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.

Είναι σημαντικό να μας ενημερώνετε μετά από κάθε δωρεά σας, με ένα τηλεφώνημα στο Τμήμα Δωρητών (210 5200 500), ώστε να σας 
αποστείλουμε την απόδειξή σας. Για τη δική σας διευκόλυνση παρακαλώ όπως αναφέρετε τον κωδικό δωρητή σας. 

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  83658835
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS   0026.0215.41.0100065050
ALPHA BANK   104-00-2786014420
MARFIN BANK   0030482427

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 080/480847-95
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 435-01-001400-33
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5011-013626-464

Αριθμοί λογαριασμών:

Δωρεά

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 κληροδότημα σας θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να παρέχουμε ιατρική βοήθεια σε αυτούς 
που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-5200500 (εσωτερικό 112).

Αντί για δώρο γάμου ή βάπτισης ή μπομπονιέρες, μπορείτε να κάνετε μια δωρεά και να μοιραστείτε τη χαρά σας με 
κάποιους που έχουν ανάγκη
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι κάνουν μία δωρεά εις μνήμην κάποιου αγαπημένου τους προσώπου

Υποστηρικτής 1ης Γραμμής

Αφήνοντας ένα κληροδότημα για το μέλλον

σε πρώτο πρόσωπο
Λιλή Περγαντά

Με σπουδές στη Χημεία και το Management στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με πείσμα, επιμονή και σκληρή 
δουλειά, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να δημιουργήσει μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρίες προϊόντων 
φυσικής διατροφής, φυτοθεραπείας και εναλλακτικών θεραπειών στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας την 
επιχειρηματικότητα με την ανθρωπιστική προσφορά. Ως μια από τις πιο πιστές υποστηρίκτριες των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα, η Λιλή Περγαντά μας καταθέτει την προσωπική της εμπειρία από το δύσκολο κόσμο των 
επιχειρήσεων και τους λόγους που την έκαναν να υποστηρίξει την οργάνωσή μας.   

1 την υγεία και το ευ ζην. Το ευ ζην, που όμως διαφοροποιείται 
από άνθρωπο σε άνθρωπο, από χώρα σε χώρα και εμείς 
οφείλουμε να νιώθουμε ευλογημένοι για όσα έχουμε και να το 
ανταποδίδουμε μέσα από την προσφορά μας σε ανθρώπους 
λιγότερο τυχερούς και με πραγματικά ουσιαστικές ανάγκες 
επιβίωσης. Είναι μία ανταπόδοση προς την ίδια τη ζωή 
που μας έχει φερθεί ευγενικά, μία κατάθεση ψυχής που 
μας υπενθυμίζει ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, 
οφείλουμε να παραμείνουμε άνθρωποι με ευαισθησίες αλλά 
και κοινωνική ευθύνη.
 
  Αποτελείτε έναν από τους πιο πιστούς υποστηρικτές των
  Γιατρών Χωρίς Σύνορα τα τελευταία χρόνια. Τι ήταν αυτό
  που σας έκανε να πάρετε την απόφαση να υποστηρίξετε
  τη δράση μας;

Γιατί και η φύση δεν έχει σύνορα όπως και η ανθρώπινη 
αλληλεγγύη. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, σε όποιο σημείο του 
πλανήτη και αν βρίσκονται έχουν δικαίωμα στην υγεία 
και σε μια αξιοπρεπή ζωή. Μία εταιρεία που προσπαθεί 
να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής με προϊόντα 
υγείας δεν μπορεί να μείνει απαθής και αμέτοχη απέναντι 
στις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Το 
γεγονός ότι συμπαραστέκεστε προσφέροντας απλόχερα 
τις υπηρεσίες σας με σεβασμό στην ανθρώπινη αξία και 
υπόσταση χωρίς να ζητάνε το παραμικρό σε αντάλλαγμα, 
με συγκίνησε από την πρώτη στιγμή. Ο σκοπός των γιατρών 
αυτών να αξιώνουν το λειτούργημά τους και να σπάνε 
σύνορα, φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές  διακρίσεις και 
διαφορές υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των ανθρώπων 
για ένα καλύτερο αύριο, το δικαίωμα στη ζωή. Στέλνετε ένα 
παγκόσμιο μήνυμα ότι η ανθρωπιά και η θέληση μπορεί να 
ξεπεράσει τα σύνορα και να φτάσει στην άλλη άκρη της γης 
φτιάχνοντας έναν καλύτερο κόσμο. 

  Υπάρχει κάτι που σας έχει αγγίξει περισσότερο ή σας έχει
  κάνει εντύπωση από τη δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα;
 
Αυτό που με έχει αγγίξει περισσότερο είναι η αγάπη των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα για το συνάνθρωπό τους που 
δοκιμάζεται, η τόλμη και η αποφασιστικότητα τους να σπάσουν 
τα σύνορα που μας χωρίζουν αψηφώντας τους κινδύνους 
που αντιμετωπίζουν. Η θέληση και το κουράγιο τους είναι 
απαράμιλλο και δίνει μάθημα ζωής σε όλους μας. Θα ήθελα 
να σφίξω το χέρι ενός εθελοντή σας και να του πω ότι για τον 
κόσμο μπορεί να είναι ένα άτομο, αλλά για ένα άτομο μπορεί 
να είναι ο κόσμος όλος. 
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  Κυρία Περγαντά, εδώ και δυόμιση δεκαετίες διοικείτε μια
  από τις πιο επιτυχημένες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες
  εταιρίες στην Ελλάδα. Ποια είναι τα συστατικά αυτής της
  επιτυχημένης πορείας; 

Η επιτυχημένη πορεία της Power Health  δεν κρύβει κάποιο 
μυστικό. Εδώ και 27 χρόνια  αποκρυπτογραφούμε τα μυστικά 
της φύσης και τα προσφέρουμε μέσα από τα προϊόντα μας. 
Οφείλεται όμως στο γεγονός ότι η Power Health μένει πιστή 
στις αρχές της και δε θέλγεται από τις παρεκκλίσεις της αγοράς 
που συνήθως υιοθετεί εύκολες και γρήγορες επιλογές. 
Δύναμή  μας είναι το όραμά μας να προσφέρουμε μία 
καλύτερη ποιότητα ζωής στην ελληνική οικογένεια, η πίστη 
μας στις ευεργετικές ιδιότητες της φύσης και η αγάπη γι’ αυτό 
που κάνουμε. 

  Ποιες είναι οι αρχές που χαρακτηρίζουν την προσωπική
  και την επαγγελματική σας πορεία;  
 
Αγάπη και πάθος να μεταδώσω την πίστη μου στη δύναμη της 
φύσης αποδεικνύοντας ότι αποτελεί μοναδικό σύμμαχο όχι 
μόνο υγείας, αλλά σωματικής και πνευματικής ισορροπίας. 
Σεβασμός στον άνθρωπο που μας εμπιστεύεται την υγεία του 
αλλά και τα χρήματά του, προσφέροντας προϊόντα που κάνουν 
αυτό που υπόσχονται, χωρίς ψιλά γράμματα και αναλήθειες. 
Πείσμα, επιμονή και σκληρή δουλειά για την επίτευξη των 
στόχων μου. Εντιμότητα και καθαρότητα σκέψης και πράξης 
σε ό,τι αφορά τις διαπροσωπικές αλλά και επαγγελματικές μου 
σχέσεις.   
 
  Ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να παίξει μια εταιρία
  στα νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα που
  διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια;   

Μια εταιρία είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένα κομμάτι 
της κοινωνίας, γι’ αυτό και ο ρόλος της έχει σαφώς, τόσο 
κοινωνικές, όσο και οικονομικές προεκτάσεις. Η φιλοσοφία 
που διέπει κάθε εταιρεία, μπορεί ακόμα και να διαμορφώσει 
χαρακτήρες, να αλλάξει νοοτροπίες και να συμβάλλει στην 
καλύτερη εξέλιξη των ανθρώπων που την αποτελούν. Μία 
ισορροπημένη, οικονομικά και ηθικά εταιρεία δημιουργεί 
και ισορροπημένους και δημιουργικούς ανθρώπους, 
υπεύθυνους πολίτες. Γι’ αυτό η Power Health  επενδύει στους 
ανθρώπους της που ξέρουν να τολμούν, να αναπτύσσουν 
πρωτοβουλία και διέπονται από τις αξίες της εταιρείας. 

  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Απλώς μια τάση ή μια
  αναγκαιότητα; 
 
Δεν είναι ούτε τάση, ούτε αναγκαιότητα αλλά στάση ζωής και 
ανάγκη ψυχής! Είμαστε μια ελληνική εταιρεία με προϊόντα για 
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Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Power Health
Συνέντευξη στο Γιώργο Μαυρογόνατο
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιδιώκουμε τη συνεργασία με εταιρείες οι οποίες επιθυμούν, μέσα από τα προγράμματα Εταιρικής 
Κοινωνικής 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 εταιρείας προκειμένου να γίνουν υποστηρικτές μας ή η ένθεση/διανομή επικοινωνιακού υλικού 
των ΓΧΣ. Δεδομένου ότι δεν προτείνουμε κάποια έτοιμα χορηγικά πακέτα/προτάσεις αλλά προτιμούμε να προσαρμόζουμε τις 
προτάσεις συνεργασίας στην ταυτότητα κάθε εταιρείας, 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 συνεργασίας και τα ανταποδοτικά οφέλη που παρέχουμε.  

Εταιρείες

Συνεργαζόμενες τράπεζες: Εθνική, Alpha, Εμπορική, Eurobank, Αττικής, Κύπρου, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Probank, American Express, 
Αγροτική (ΑΤΕ Bank), Citibank, Πειραιώς, Συνεταιριστική Χανίων, Ελληνική, Marfin Εγνατία, Aspis Bank, Proton Bank, Millenium Bank, 
Γενική, ABN AMRO, HSBC, BNP Paribas, Bank of America, Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Πανελλήνια Τράπεζα, FBB, Συνεταιριστική 
Τράπεζα Ιωαννίνων, Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου.
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