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Το τεύχος αυτό κυκλοφορεί σε 36.000 αντίτυπα ΣΤΟ ΕξωΦυλλΟ: Ο μικρός της φωτογραφίας, θύμα του τυφώνα Χαϊγιάν, περιθάλπεται από τους MSF.

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

Αγαπητοί φίλοι,

Ξεκινώντας να γράψω αυτό το κείμενο οι σκέψεις μου είναι διασκορπισμένες

σε τόσα πολλά και σημαντικά πράγματα που έχουν συμβεί τους τελευταίους

μήνες. Είχαμε την απίστευτα καλή είδηση, πως οι δύο Ισπανίδες συνάδελφοί

μας, η Μόνε και η Μπλάνκα, απελευθερώθηκαν μετά από σχεδόν δύο χρόνια

ομηρίας στη Σομαλία. Τη χαρά της απελευθέρωσης διαδέχθηκε η δύσκολη και

οδυνηρή απόφαση να αναστείλουμε όλες τις δραστηριότητες μας στη χώρα,

μετά από 22 χρόνια αδιάλειπτης δράσης. Και αυτό γιατί είναι αδύνατο αλλά και ανεύθυνο να δραστηριοποιούμα-

στε σε ένα περιβάλλον, το οποίο όχι μόνο ανέχεται τα εγκλήματα εναντίον των εργαζομένων στην ανθρωπιστική

δράση, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι διασφαλίζουν την ασφάλειά μας, εμπλέκονται άμεσα ή

έμμεσα σε αυτά τα εγκλήματα. Μέχρι να διευθετηθεί το θεμελιώδες ζήτημα της ασφάλειας του προσωπικού μας,

οι MSF αδυνατούμε να επιστρέψουμε στη Σομαλία.

Αυτό το διάστημα ήρθαμε επίσης αντιμέτωποι με τις συνέπειες του τυφώνα Χαϊγιάν, ο οποίος κατέστρεψε τεράστιες

περιοχές των Φιλιππίνων και κόστισε τη ζωή σε περίπου 6.000 ανθρώπους. Συνεχίζουμε να είμαστε μάρτυρες των

συγκρούσεων στη Συρία, οι οποίες αγγίζουν όλο και υψηλότερα επίπεδα βαρβαρότητας ενάντια στους αμάχους.

Η ανταπόκριση σε καταστροφές που προκαλούνται από φυσικά ή από ανθρώπινα αίτια αποτελεί τον πυρήνα της

δράσης των MSF. Η εκτίμηση των αναγκών και η γρήγορη και αποτελεσματική δράση είναι η ειδοποιός διαφορά

μας από άλλες οργανώσεις και γι’ αυτό είμαι περήφανος που συμμετέχω στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι

μπορούν και σώζουν ζωές κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες.

Εδώ στην Ελλάδα, επαναλανσάρουμε την εκστρατεία «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου» δίνοντας τη δυνατότητα

σε όποιον το επιθυμεί να υποστηρίξει τους MSF. Τα έσοδα από αυτήν την εκστρατεία δεν θα ωφελήσουν μόνο τους

ασθενείς μας στο εξωτερικό αλλά θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε τα προγράμματά μας στην Ελλάδα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίζουμε τη δράση μας στην περιοχή του Έβρου υποστηρίζοντας πρόσφυγες και

μετανάστες στα κέντρα κράτησης, καθώς και το νέο πρόγραμμα στο κέντρο της Αθήνας παρέχοντας πρωτοβάθμια

φροντίδα σε ευπαθείς ομάδες. Η υποστήριξή σας συμβάλλει άμεσα στην ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε

επείγουσες κρίσεις σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από δυσκολίες και εμπόδια. Γι’ αυτό, θα ήθελα να αδράξω την

ευκαιρία και εκ μέρους όλων των ασθενών μας, τόσο εδώ στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να σας ευχαριστήσω

θερμά για τη συνεχή υποστήριξή σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Βίλεμ

03 Με μια ματιά

04 Επείγον
Φιλιππίνες: Στο μάτι του κυκλώνα

07 Διάγνωση
Χειρουργική σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

08 Το ημερολόγιο ενός εθελοντή
Σημειώσεις από τoν Μίλτο Βασιλειάδη

10 Εικόνες που μιλάνε
Αφάρ: Η αρχή και το τέλος της ζωής

12 Σομαλία
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναστέλλουμε τη δράση μας

14 Συμβαίνει τώρα
Σύγχρονες κρίσεις του πλανήτη

16 Παστίλιες για τον πόνο του άλλου
Επέστρεψαν στα φαρμακεία

18 Τι καταφέραμε μαζί
Συρία απολογισμός

19 Σε αποστολή η Ιωάννα Χαζίρη

20 Κάνουμε μαζί
Ειδήσεις και νέα επικοινωνίας

22 Σε πρώτο πρόσωπο
Συνέντευξη με τον κ. Κουτσιανά

23 Υποστηρίξτε μας

με μια ματιά
περιεχόμενα

Για λόγους κόστους, το περιοδικό τυπώνεται σε ένα από τα φθηνότερα χαρτιά της αγοράς



Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα διανέμουμε φάρμακα και είδη
πρώτης ανάγκης στα θύματα του τυφώνα.

� �

Τακλοµπάν, Φιλιππίνες, 9 Νοεµβρίου 2013. Το αεροπλάνο που µεταφέρει
τις οµάδες επείγουσας δράσης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είναι από τα πρώτα που
αρχίζουν να πετούν µετά τον τυφώνα. Ακόµη κι από ψηλά, η θέα είναι αποκαρδιωτική.
Στο αεροδρόµιο, µε απλωµένα χέρια χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν βοήθεια. Ο τυφώνας
Χαϊγιάν για τις Φιλιππίνες είναι ο πλέον φονικός που έχει συµβεί, αφήνοντας πίσω του
περίπου 6.000 νεκρούς.

επείγον Από τη Μελίνα Σπαθάρη, υπεύθυνη Επικοινωνίας
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κιτ, εξοπλισμός εξυγίανσης νερού, είδη διατροφής
και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για μια επείγουσα
παρέμβαση, βρίσκονται διαθέσιμα στα κέντρα προ-
μηθειών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και έτοιμα
προς αποστολή. Στόχος μας είναι ο γιατρός ή ο
τεχνικός που θα φτάσει στην πληγείσα περιοχή να
ξεκινήσει να δουλεύει αμέσως. Στόχος μας είναι
να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους
ανθρώπους. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι
να υπάρχουν και οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι.
Οι δωρεές σας και ιδιαίτερα η πάγια υποστήριξή σας
είναι αυτή που μας επιτρέπει να βρισκόμαστε άμεσα
δίπλα στους ανθρώπους που μας χρειάζονται.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας
Η κρίση στις Φιλιππίνες βρίσκεται στο επίκεντρο
της δράσης, όπως και κάθε επείγουσα κρίση. Στην
προσπάθειά μας να βρισκόμαστε γρήγορα κοντά
στους ανθρώπους που δεν έχουν άλλη ελπίδα,
σας χρειαζόμαστε δίπλα μας. Η υποστήριξή σας
για να ανακουφίσουμε τους πιο ευάλωτους όπου
κι αν βρίσκονται -στο κέντρο της Αθήνας αλλά και
στον υπόλοιπο κόσμο- είναι άκρως απαραίτητη.
Εσείς μας δίνετε τα μέσα να φτάνουμε εκεί που
μας έχουν περισσότερο ανάγκη.

«Οι ομάδες επείγουσας δράσης μας αποτελούνται
από πολύ έμπειρους ανθρώπους. Όλοι μας
έχουμε δει μεγάλες καταστροφές αλλά όχι τόσο
μεγάλες», λέει ο Βέλγος συνάδελφός μας, Γιαν
λιμπεσάρ, προσθέτοντας: «Απλώθηκε στο αρχι-
πέλαγος σαν λάβα ηφαιστείου, αφήνοντας πίσω
του μια φαρδιά “λεωφόρο”, μήκους εκατοντάδων
χιλιομέτρων, χωρίς ίχνος ζωής».
Ακόμη και εβδομάδες μετά τον τυφώνα, οι πληγω-
μένες περιοχές δεν έχουν επανακάμψει. ωστόσο, η
μυρωδιά από τα στοιβαγμένα πτώματα έχει αρχί-
σει να κοπάζει. Έξω από το «φουσκωτό» νοσοκο-
μείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα η γιατρός
Νατάσα Ρέγιες υποδέχεται τους ασθενείς και
ετοιμάζεται για μια ακόμη δύσκολη μέρα. «Oι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουμε από τα
πρώτα εικοσιτετράωρα ιατρική και ανθρωπι-
στική βοήθεια σε πέντε από τις πληγείσες πε-
ριοχές, σε τρία νησιά: το Σαμάρ, το Λέιτε και το
Πανάι. Οι ομάδες μας επιχειρούν κάθε μέρα να
προσεγγίσουν όσο το δυνατόν πιο απομονωμένα
χωριά, εκεί όπου δεν έχει φτάσει καμία βοήθεια.
Βοηθάμε το υπουργείο υγείας να στήσει τις κατε-
στραμμένες ιατρικές δομές. Επίσης, βοηθάμε
στην αποκατάσταση κατεστραμμένων κτιρίων,
στην παροχή ιατρικών ειδών και φαρμάκων, στη
διάθεση ασθενοφόρων και βασικών ειδών όπως
σκηνές, πλαστικά καλύμματα, σκεύη μαγειρικής,
κιτ υγιεινής, κουνουπιέρες, κουβέρτες, κιτ εξυ-
γίανσης νερού και φυσικά πόσιμο νερό.

Δρώντας σε επείγουσες κρίσεις
Στις επείγουσες κρίσεις οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
είμαστε από τις πρώτες οργανώσεις που φτάνουμε
στον τόπο της καταστροφής. Οι πρώτες ώρες είναι
πάντα οι πιο κρίσιμες για τα θύματα. Οι άνθρωποι
αυτοί πολύ συχνά έχουν χάσει τα πάντα και
κινδυνεύουν να χάσουν και τη ζωή τους αν δεν
δεχθούν αμέσως βοήθεια. Οι ομάδες επείγουσας
παρέμβασης της οργάνωσης βρίσκονται σε ετοι-
μότητα. Ιατροφαρμακευτικό υλικό, χειρουργικά
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Στις Φιλιππίνες παρέχουμε επίσης μαιευτική φροντίδα.

διάγνωση
Χειρουργική σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

Από τον Απόστολο Βεΐζη, γιατρό

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ;

Τραύμα ονομάζεται στην ιατρική
κάθε βίαιη καταστροφή ιστών,

εσωτερική ή εξωτερική,
ανεξάρτητα από το αίτιο

που την προκάλεσε.

Οι φυσικές καταστροφές, όπως ο
πρόσφατος τυφώνας στις Φιλιππίνες,
και οι εμπόλεμες συγκρούσεις δημι-
ουργούν την ανάγκη περίθαλψης
χιλιάδων τραυματιών μέσα σε λίγες
ώρες. Οι ιατρικές ομάδες άμεσης πα-
ρέμβασης έχουν πρωταρχικό στόχο
να σώσουν ζωές έστω και με θυσία
της ακεραιότητας και λειτουργικότη-
τας μελών και, πολύ περισσότερο,
της αισθητικής ή της αποκατάστασης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

• ΑκρωΤηριΑΣμOΣ: μερική ή ολική αποκοπή της
αιμάτωσης ενός μέλους από τα άνω ή κάτω άκρα.

• ΘΛΑΣη: κλειστή κάκωση επιφανειακών ιστών
(δέρμα, υποδόριο, μύες) από μηχανικό παράγοντα,
χωρίς να προκαλεί λύση της συνέχειας αυτών.

• μωΛωπΑΣ: αιματική διήθηση του υποδορίου ιστού
μαζί με οίδημα της περιοχής.

• ΑιμΑΤωμΑ: κάθε κλειστή συλλογή αίματος προ-
ερχόμενου από τραυματική ρήξη φλέβας ή αρτηρίας.

• ΕκδορΑ: η επιφανειακή βλάβη του δέρματος με-
ρικού πάχους (το κοινό γδάρσιμο, γρατσούνισμα).

• ΘΛΑΣΤικο ΤρΑυμΑ: η ολικού πάχους λύση της
συνέχειας του δέρματος μέχρι και του λίπους τουλά-
χιστον, από μηχανική βία η οποία εξασκήθηκε
(π.χ κτύπημα από πέτρα, μαχαίρι, λαμαρίνα,
σφαίρα, τζάμια, κλπ).

• ΤυφΛο ΤρΑυμΑ: αυτό που έχει πύλη εισόδου
αλλά όχι εξόδου.

• διΑμπΕρΕΣ ΤρΑυμΑ: αυτό πού έχει πύλη εισό-
δου αλλά και πύλη εξόδου. Μπορεί να προκληθεί
από σφαίρα, σκάγια αλλά και μαχαίρι. Έχει τη μεγα-
λύτερη επικινδυνότητα από όλα τα τραύματα.

• ΣυνΘΛιπΤικο ΤρΑυμΑ: η κάκωση όπου οι ιστοί
υφίστανται συμπίεση μεγαλύτερη της αντοχής τους,
με αποτέλεσμα να γίνει ρήξη των ιστών αυτών.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΤΡΑυΜΑΤΑ

Τα τραύματα χρειάζονται καλό μηχανικό
καθαρισμό, αντισηψία και αιμοστατική

επίδεση μέχρι τη διακομιδή του θύματος σε
ιατρικό κέντρο. Εάν το κέντρο είναι μακριά και

έχουμε γνώσεις μπορούμε να ράψουμε το τραύμα με την
προϋπόθεση ότι είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχουν τρωθεί ση-
μαντικά ευγενή μόρια όπως τένοντες, νεύρα, αγγεία, κλπ.
Για την επίδεση ενός τραύματος χρειαζόμαστε αποστει-
ρωμένες γάζες και επιδέσμους. Αν αυτά δεν υπάρχουν
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια καθαρή πετσέτα
και απλό σχοινί.

Το 2012 στα προγράμματα
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
πραγματοποιήσαμε 78.500
χειρουργικές επεμβάσεις.

Στα προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα οι αποστο-
λές των χειρουργών διαρκούν συνήθως 6-12 εβδομάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.msf.gr/job-profile/heiroyrgos

• Ειδικές γνώσεις
• Στοιχειώδης εξοπλισμός
• Σύνεση και αποφασιστικότητα

του χειρουργού
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑπΑΙΤΟυΝΤΑΙ:

Η ∆ΡΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

• Την πρώτη κιόλας εβδοµάδα µεταφέραµε πάνω
από 230 τόνους βοήθειας.

• Τις δύο πρώτες εβδοµάδες έφτασαν 198 διεθνείς
εθελοντές µας στο πεδίο των καταστροφών.

• Στο νησί Λέιτε εξετάζουµε περισσότερους από
200 ανθρώπους την ηµέρα.

• Στο νησί Πανάι οι κινητές µας κλινικές έχουν πε-
ριθάλψει 4.500 ανθρώπους.

• Στο νησί Σαµάρ έχουµε διανείµει 4.800 κιτ µε
είδη πρώτης βοήθειας, 1.480 αντίσκηνα και προ-
σφέρουµε νερό σε 20.000 ανθρώπους καθηµερινά.

• ∆ιενεργούµε 1-4 τοκετούς την ηµέρα σε κάθε
µαιευτήριο.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ
ΕΛΛΗΝΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ
ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Λέγοµαι Σωκράτης Λέφας, και είµαι από τις Σέρρες. Στους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα εργάζοµαι εδώ και 5 χρόνια. Από τα
µέσα Νοεµβρίου βρίσκοµαι στις Φιλιππίνες, στην Εστάνσια,
µε τις οµάδες επείγουσας παρέµβασης της οργάνωσης.
Ήρθαµε αµέσως µετά το χτύπηµα του φονικού τυφώνα Χαϊγιάν
για να περιθάλψουµε τους επιζώντες και να προσφέρουµε
ιατρική φροντίδα ακόµη και στις πιο αποµακρυσµένες
περιοχές. Είµαι τεχνικός και είµαι υπεύθυνος για την υπο-
στήριξη του προσωπικού µας σχετικά µε τη µετακίνησή τους,
τη δυνατότητα επικοινωνίας µε δορυφορικά τηλέφωνα και
ασυρµάτους. Επίσης, εξασφαλίζω καθαρό πόσιµο νερό,
ασφαλή τροφή, ηλεκτρισµό µε γεννήτριες, ψυγεία για συντή-
ρηση των εµβολίων και γενικά όλα τα απαραίτητα για τη
διαβίωση ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα το έργο της
οµάδας. Υπό την ευθύνη µου είναι και όλες οι προµήθειες
(φάρµακα, ιατρικός εξοπλισµός, τροφή και είδη πρώτης
ανάγκης για τους πληγέντες, κλπ) που καταφθάνουν καθη-
µερινά από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο πλανήτη.
Το πιο συγκινητικό πράγµα που έζησα εδώ είναι ο αλτρουι-
σµός και η προσφορά του ντόπιου προσωπικού µας. Παρόλο
που έχασαν τα πάντα εργάζονται πλάι µας ώστε να βοηθή-
σουν τους συνανθρώπους τους. Σκεφθείτε ότι οι περισσότεροι
δεν έχουν πλέον σπίτι για να µείνουν, ούτε τροφή και νερό.
Παρόλα αυτά, έχουν µια απίστευτη ενέργεια και ένα µόνιµο
χαµόγελο στο πρόσωπό τους. Το µήνυµα που θα ήθελα να
στείλω σε όλους για τη νέα χρονιά είναι αγάπη και κατα-
νόηση µε περισσότερα χαµόγελα και θετική σκέψη.

Οι ομάδες μας βρέθηκαν από τα πρώτα
εικοσιτετράωρα μετά τον τυφώνα
Χαϊγιάν στις Φιλιππίνες για να περι-
θάλψουν θύματα της καταστροφής
ακόμη και σε σημεία όπου καμία άλλη
οργάνωση δεν κατάφερε να φτάσει.
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Κοµοτηνή (κέντρο κράτησης), Φεβρουάριος 2013
Έχει πάει µεσηµέρι και εξετάζουµε κόσµο σε ένα
µικρό δωµατιάκι δίπλα από τα κελιά. Είµαστε δυο
γιατροί µε τέσσερις µεταφραστές σε ένα χώρο 15
τετραγωνικών χωρίς έπιπλα, φώς ή θέρµανση.
Εξετάζουµε σε πλαστικές καρέκλες και στο πά-
τωµα, πάνω σε στρωµένα νάιλον. Υπάρχει ια-
τρείο, αλλά οι κανόνες ασφαλείας του κέντρου
καθυστερούν τη ροή των ασθενών.
Ο ένας µετά τον άλλο µιλάνε για τα προβλήµατά
τους. Βήχας, εµετός, καούρα, κνησµός, παλιά
κατάγµατα, πόνοι. Και φυσικά, οι συνθήκες, το
φαγητό. Αργότερα, βρίσκοµαι µπροστά σε χο-
ντρά σιδερένια κάγκελα. Από πίσω δεκάδες
άνθρωποι πολλών εθνικοτήτων, όλοι φωνάζουν.
Ντόκτορ, ντόκτορ. Ένας προσεύχεται και η προ-
σευχή του που µοιάζει µε τραγούδι µετά βίας
ακούγεται µέσα από τις φωνές. Ένα τεράστιο
κύµα απελπισίας πίσω από τα κάγκελα.

Έβρος, Μάρτιος 2013
Παρουσιάστηκε επιδηµία ψώρας στα κελιά, αλλά
προς το παρόν έχουµε καταφέρει να την ελέγ-
ξουµε. Εκατοντάδες άτοµα έλαβαν θεραπεία. Στις
Φέρες, στο Σουφλί, στο Τυχερό, στο Φυλάκιο,
στην Κοµοτηνή, στο Παρανέστι. Καταφέραµε να
εξετάσουµε σχεδόν τους πάντες έστω και µία
φορά, αν και έρχονταν καινούριοι συνέχεια.
Ιατρικά δηλαδή, όλα ήταν υπό έλεγχο. Όµως,
τώρα αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια τα
πραγµατικά προβλήµατα. Αυτό που κάνει εντύ-
πωση σε κάποιον όταν βρεθεί σε ένα κέντρο
κράτησης είναι ότι τα σωµατικά ιατρικά θέµατα
είναι, από ολιστική σκοπιά, το µικρότερο πρό-
βληµα. Τι κάνεις για µια γυναίκα που παρου-
σιάζεται µε αµηνόρροια, όταν στο ταξίδι της
είχε βιαστεί, βασανιστεί και κλειδωθεί σε υπό-
γειο για 4 µήνες και µόλις µπήκε στην Ευρώπη
την έκλεισαν σε «κέντρο φιλοξενίας»; Τι της

λες; Τι κάνεις για ένα παλικάρι του οποίου το
δεκάχρονο παιδί χάθηκε και η γυναίκα του αυ-
τοκτόνησε όσο αυτός ήταν σε κράτηση; Του δί-
νεις χάπια για το στοµάχι; Τι κάνεις αν κάποιος
δεν έλαβε τα φάρµακά του, γιατί η διανοµή τους
είχε ανατεθεί σε αστυνοµικούς, σε ανθρώπους
τέλος πάντων των οποίων το αντικείµενο δεν έχει
καµία σχέση µε ιατρική;
Οι άνθρωποι αυτοί περίµεναν να βρουν τη «γη
της επαγγελίας» που τους υποσχέθηκαν οι δια-
κινητές και τελικά βρέθηκαν φυλακισµένοι για
µήνες σε άθλιες συνθήκες µε συµπτώµατα απελ-
πισίας, ανηδονίας, αϋπνίας, ανορεξίας. Πώς να
πεις ποιος από αυτούς τους ανθρώπους έχει κα-
τάθλιψη και ποιος είναι «καλά»;

Λέσβος, Απρίλιος 2013
Μια παρέα επτά µεταναστών πηγαίνουν στην
αστυνοµία για να συλληφθούν, να κρατηθούν ένα
εικοσαήµερο και µετά να πάρουν το χαρτί απέ-
λασης, µε το οποίο θα µπορέσουν να πάρουν
εισιτήριο για την Αθήνα, όπου θα γίνουν «φαντά-
σµατα», ψάχνοντας τρόπο να συνεχίσουν το τα-
ξίδι τους. Στο διάστηµα αυτό, θα ζουν παράλληλα
µε τους άλλους απελπισµένους της Ελλάδας.
Τους πολίτες της.

Αθήνα, Ιούνιος 2013
Καθόµαστε στην αυλή του Κέντρου Υποδοχής και
Αλληλεγγύης του ∆ήµου Αθηναίων (ΚΥΑ∆Α) και
περιµένουµε να ανοίξουν οι πόρτες για το πρώτο
συσσίτιο. Απ’ έξω επικρατεί κοσµοσυρροή. Οι
υπάλληλοι µας λένε να κάτσουµε λίγο πιο εκεί.
∆εν καταλαβαίνω. Με το που ανοίγουν οι πόρ-
τες, µια ορδή ανθρώπων ελληνικής καταγωγής
τρέχει προς το µέρος µας για να βρει θέση στην
ουρά. Άνθρωποι «της διπλανής πόρτας», ίδιοι
µε σένα και µε µένα, περιποιηµένοι, καθαροί,
οι λεγόµενοι «νεόπτωχοι». Η νέα τάση της ση-
µερινής Ελλάδας. Φοβάµαι πως σε λίγο οι υπάλ-
ληλοι δεν θα είναι αρκετοί...

Φέρες, Οκτώβριος 2013
Εξηγώ στον Αλί ότι δεν θα κάνει επέµβαση για
το παλιό κάταγµα που έχει. Του εξηγώ ότι το
σύστηµα υγείας δεν µπορεί να καλύψει ούτε
τους εγγεγραµµένους πολίτες. Η επέµβαση µπο-
ρεί να γίνει µόνο εάν η κατάσταση του ασθενή
είναι πολύ σοβαρή ή επείγουσα. Του δίνω και
ένα φάρµακο για το άσθµα, ίδιο µε αυτό που
παίρνει µια φίλη µου. Που έπαιρνε, δηλαδή, όταν
ήταν ασφαλισµένη. Τώρα πρέπει να το πληρώσει
από το µηδενικό της εισόδηµα. Αλλά ο Αλί δεν
µπορεί να συλλάβει τι είναι το σύστηµα υγείας,
γιατί ποτέ δεν είχε. �

Από τον Μίλτο Βασιλειάδη
γιατρό, στα προγράμματα
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
στην Ελλάδα

το ημερολόγιο ενός

εθελοντή

Πώς αισθάνοµαι ως Γιατρός Χωρίς Σύνορα που
βρίσκεται σε αποστολή στην ίδια του τη χώρα;

Αισθάνοµαι ότι για να χρειάζονται εδώ οι Για-
τροί Χωρίς Σύνορα -µια οργάνωση που από το
1971 παρεµβαίνει σε καταστάσεις επείγουσας
κρίσης- τότε µάλλον τα πράγµατα δεν πάνε καλά.
Όµως, η τήρηση ενός πανανθρώπινου συστήµα-
τος ηθικών αρχών είναι µάλλον το µόνο πρα-
κτικό µέσο αντιµετώπισης τέτοιων καταστάσεων
και φαίνεται ότι έχει αποτέλεσµα.

Αποστολή στην Ελλάδα
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Σε όλο τον Έβρο έχουµε εξοντώσει την ψώρα.
Εκατοντάδες άτοµα έλαβαν θεραπεία.

Ο Μίλτος Βασιλειάδης εξετάζει έναν ασθενή σε ένα κέντρο κράτησης.
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Βορειοανατολική Αιθιοπία. 51ο Κελσίου, υπό σκιά.
Μια έρηµος απέραντη που µοιάζει να µην αρχίζει και να µην τελειώνει
πουθενά. Το Αφάρ της Αιθιοπίας είναι από τα σκληρότερα µέρη του πλανήτη.
Εδώ βρέθηκε ο πρώτος σκελετός ανθρωποειδούς αυστραλοπιθήκου όταν
η περιοχή ήταν ένα απέραντο περιβόλι. Κάποιος βαθµός υπερβολής
επιτρέπεται λοιπόν: Εδώ άρχισαν όλα, εδώ ίσως τελειώσουν όλα.
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Η Σαμάλα και ο γιος της διέσχισαν αυτή τη χώρα του τίποτα που την μαστιγώνουν οι ανεμοθύελλες,
τυλιγμένοι μέσα στο σκούρο της φουστάνι. Η Σαμάλα ήρθε μόνη.
«περπάτησα οκτώ ώρες», λέει.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ξεκινήσαμε επείγουσα παρέμβαση για τον οξύ και μέτριο υποσιτισμό.
Μέσα σε τρεις μήνες θεραπεύσαμε περισσότερους από 1.600 ασθενείς από μέτριο και οξύ υποσιτισμό,
κυρίως παιδιά κάτω των 5 ετών, εγκύους και θηλάζουσες μητέρες.

Η έλλειψη νερού ήταν τόσο σοβαρή που όταν έφτασαν οι ιατρικές ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα το
Μάρτιο, το τοπίο ήταν διάσπαρτο από νεκρές καμήλες σε αποσύνθεση. Τα πτώματα αυτά ήταν σημάδι πως
έρχεται λιμός για τα παιδιά και τις μαμάδες. Η συνέχεια το επιβεβαίωσε.
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Aφάρ:

Επιμέλεια
Δημήτρης
Ρουμπής

Υπεύθυνος
Τύπου

Ανταπόκριση: Francisco Javier Sancho Mas, Συγγραφέας και δηµοσιογράφος / Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Φωτογραφίες: Juan Carlos Tomasi



στήριζαν ενεργά τις εγκληματικές πράξεις κατά
του προσωπικού μας», σημειώνει απογοητευ-
μένος ο Ούνι Καρουνακάρα. «Κανείς δεν βγήκε
να πει ότι είναι απαράδεκτες οι απειλές, οι απα-
γωγές ή οι δολοφονίες γιατρών, νοσηλευτών
και λοιπού προσωπικού που απλά προσπαθούν
να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη σε αν-
θρώπους που δεν θα είχαν καμία περίθαλψη.
Τελικά, οι άμαχοι Σομαλοί θα πληρώσουν το
μεγαλύτερο κόστος, πολλοί εκ των οποίων
έχουν ζήσει μόνο τον πόλεμο και την πείνα».

Κάτω από την ασφυκτική αυτή απειλή, η δράση
της οργάνωσης δεν θα είναι πλέον εφικτό να συ-
νεχιστεί στη χώρα. «Όσο εκείνοι που έχουν κάθε
είδους εξουσία ή επιρροή στη Σομαλία δεν απο-
δεικνύουν ότι εκτιμούν την ιατρική περίθαλψη στα
εδάφη τους, όσο δεν σέβονται τους εργαζόμενους
που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα δεν μπορούμε να επιστρέψουμε
στη Σομαλία» καταλήγει ο κ. Καρουνακάρα.

περισσότερα από 1.500 εθελοντές των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα εργάζονταν στη Σομαλία παρέ-

χοντας δωρεάν πρωτοβάθμια υγειονομική περί-
θαλψη, επισιτιστική θεραπεία, προγράμματα
μητρικής υγείας, χειρουργικές επεμβάσεις,
αντιμετώπιση επιδημιών, εκστρατείες εμβολια-
σμού, διανομή ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και
καθαρού νερού. Μόνο το 2012, πραγματοποι-
ήσαμε 624.000 ιατρικές εξετάσεις, 41.100 εισα-
γωγές σε νοσοκομεία, παρείχαμε ιατρική
φροντίδα σε 30.090 υποσιτισμένα παιδιά, εμβο-
λιάσαμε 58.620 ανθρώπους και πραγματοποι-
ήσαμε 7.300 τοκετούς. �

Η Μόνε από τη Χιρόνα και η Μπλάνκα από τη
Μαδρίτη, εργάζονταν ως τεχνικοί µε τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στον προσφυγικό κα-
ταυλισµό Νταντάαµπ στα σύνορα της Κένυας,
προσφέροντας βοήθεια σε Σοµαλούς πρό-
σφυγες. Στις 13 Οκτωβρίου 2011 ένοπλοι τις
απήγαγαν καθώς εργάζονταν στην ανέγερση
νοσοκοµείου. Χρειάστηκε να περάσουν 21
µήνες κοπιαστικών και επίπονων διαπραγ-
µατεύσεων µέχρι να αφεθούν ελεύθερες,
ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Στις 19
Ιουλίου 2013, ανακοινώσαµε µε βαθιά ανα-
κούφιση την απελευθέρωση και την επι-
στροφή των δύο συναδέλφων στην πατρίδα
και στις οικογένειές τους.

Αίσιο τέλος στην απαγωγή των δύο
Ισπανίδων µελών της οργάνωσης

����

παρά το γεγονός ότι οι εθελοντές μας συχνά βρί-
σκονται σε μέρη που κανείς άλλος δεν θέλει ή
δεν μπορεί να φτάσει, στη Σομαλία οι κίνδυνοι
για την ασφάλειά τους ξεπέρασαν κάθε όριο. Το
γεγονός ότι οι ένοπλες ομάδες και οι πολιτικοί
ηγέτες υποστηρίζουν, ανέχονται ή αποδέχονται
τις δολοφονίες, τις επιθέσεις και τις απαγωγές
εργαζομένων στην ανθρωπιστική δράση δεν
εξασφαλίζουν τις ελάχιστες εγγυήσεις για τη λει-
τουργία των προγραμμάτων μας.
«Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αγωνιστήκαμε για να
παρέχουμε ιατρικές υπηρεσίες στη χώρα όπου
οι ανάγκες είναι τεράστιες, αλλά όχι χωρίς συμ-
βιβασμούς», αναφέρει ο Δρ. Ούνι Καρουνακάρα,
πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Γραφείου των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα και προσθέτει: «Αναγκα-
στήκαμε να προσλάβουμε ένοπλους φρουρούς
για να προστατέψουμε τις κλινικές και το προ-
σωπικό μας, κάτι που δεν κάνουμε σε καμία
άλλη περιοχή συγκρούσεων. παρά το ακραίο

αυτό μέτρο, έχουν δολοφονηθεί 16 συνάδελφοί
μας και πολλοί άλλοι έχουν πέσει θύματα απα-
γωγών, επιθέσεων, εγκληματικών ενεργειών».
Τα πιο πρόσφατα περιστατικά που έκαναν το
ποτήρι να ξεχειλίσει είναι η βάναυση δολοφονία
δυο μελών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα το
Δεκέμβριο του 2011 και η ακόλουθη πρόωρη
απελευθέρωση του καταδικασμένου δολοφό-
νου. Στη συνέχεια 2 μέλη μας απήχθησαν ενώ
εργάζονταν στον προσφυγικό καταυλισμό Ντα-
ντάαμπ, στα σύνορα με την Κένυα, και η ομηρία
τους κράτησε 21 μήνες.

«Αλλά αυτό που μας έκανε να χάσουμε και
την τελευταία μας ελπίδα να εργαστούμε στη
χώρα ήταν το γεγονός ότι οι ομάδες με τις οποίες
διαπραγματευόμασταν τα ελάχιστα επίπεδα
ασφαλείας, ανέχονταν και αποδέχονταν τις επι-
θέσεις εναντίον των εργαζομένων στον ανθρω-
πιστικό τομέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις,

Επιμέλεια: Δημήτρης Ρουμπής
Υπεύθυνος Τύπου
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LibessartΟι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
αναστέλλουµε τη δράση µας

Τον Αύγουστο του 2013 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοινώσαµε το κλείσιµο όλων
των προγραµµάτων µας στη Σοµαλία, µετά από 22 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στη
χώρα, εξαιτίας των ακραίων επιθέσεων κατά του προσωπικού µας.

Σομαλία



από την Ασπασία Κάκαρη,
Υπεύθυνη Εκστρατειών
Eνημέρωσης

στην Κεντροαφρικανική
∆ηµοκρατία

Οι χρόνιες συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες ανταρ-
τών και κυβερνητικές δυνάμεις έχουν ενταθεί αυ-
ξάνοντας τον αριθμό των χιλιάδων εκτοπισμένων
που διαβιούν σε εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες
στους καταυλισμούς της πρωτεύουσας Μπανγκουί.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργαζόμαστε στην
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από το 1997.

• προσφέρουμε δωρεάν ιατρική περίθαλψη
σε περίπου 400.000 άτομα.

• παρέχουμε περίπου 800 νοσοκομειακές κλίνες.
• δουλεύουμε σε 7 νοσοκομεία, 2 κέντρα υγείας

και 40 ιατρεία.
• διαχειριζόμαστε 7 αποστολές, 3 προγράμματα

επείγουσας παρέμβασης και 1 κινητή ομάδα.
• διαθέτουμε περισσότερους από 100 διεθνείς

εθελοντές και περίπου 1.100 ντόπιους
εργαζομένους .

στην Ελλάδα
Από το Σεπτέμβριο του 2013 οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα παρέχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες στο κέντρο της Αθήνας καθώς και ιατρικές
υπηρεσίες, ψυχολογική υποστήριξη και διανομή
ειδών πρώτης ανάγκης στο Κέντρο Κράτησης
μεταναστών Φυλακίου και τους Συνοριακούς
Αστυνομικούς Σταθμούς Φερών και Σουφλίου.
Πιο συγκεκριμένα:

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρείχαμε:

• πρωτοβάθμια φροντίδα σε 210 άτομα με δυσκολίες
πρόσβασης στο σύστημα υγείας (στην Αθήνα).

• πραγματοποιήσαμε 50 παραπομπές σε
δευτεροβάθμιες δομές υγείας ή ψυχοκοινωνικής
φροντίδας (στην Αθήνα).

• πάνω από 650 ιατρικές συνεδρίες και 110
συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης
(σε κέντρα κράτησης / Συνοριακούς σταθμούς).

στο Σουδάν
Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και
50.000 -σύμφωνα με εκτιμήσεις- έχουν καταφύ-
γει στο Τσαντ από το κύμα βίας που έχει ξεσπάσει
τους τελευταίους μήνες στο κεντρικό Νταρφούρ.
61,3 % των θανάτων οφείλεται στη βία. 93,3 %
των βίαιων θανάτων μεταξύ των επαναπατριζόμε-
νων και των προσφύγων, οφείλονται σε τραύματα
από σφαίρες.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρεμβαίνουμε στο
Νταρφούρ από το 1985.

• Το 2013 υποστηρίξαμε τις υγειονομικές αρχές
στον εμβολιασμό περισσότερων από 850.000
ανθρώπων κατά του κίτρινου πυρετού στο
βόρειο και κεντρικό νταρφούρ.

• Σήμερα εργαζόμαστε σε διάφορες περιοχές του
βορείου νταρφούρ, λειτουργώντας κλινικές στις
περιοχές Ταγουίλα και νταρ Ζαγκάουα και
παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες μέσω των δομών
του υπουργείου υγείας.

στην Υεµένη
Τα επίπεδα βίας μέσα σε ιατρικές εγκαταστάσεις
και γύρω από αυτές είναι ανησυχητικά. Μάλιστα,
ύστερα από τις βίαιες επιθέσεις και τις απειλές
για τη ζωή τους που έλαβαν οι εθελοντές μας
τον περασμένο Ιούλιο αναγκαστήκαμε να αποσυρ-
θούμε από νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της
χώρας. Σήμερα, σε συνεργασία με τοπικούς
φορείς, υλοποιούμε μια παγκόσμια εκστρατεία
για την προώθηση της προστασίας της
ιατρικής δράσης.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δραστηριοποιούμαστε στη
χώρα από το 1986 (κυρίως στο κυβερνείο Άμραν
και στις πόλεις Άντεν, Αλ Νταλ, Αμπιγιάν και Σαναά)

• πραγματοποιούμε περίπου 500 επείγουσες
ιατρικές εξετάσεις την εβδομάδα στο νοσοκομείο
Αλ Σαλάμ.

• διενεργήσαμε περισσότερες από 900 κρίσιμες
χειρουργικές επεμβάσεις από τις αρχές του 2013.

• Γίναμε μάρτυρες 46 περιστατικών βίας κατά του
προσωπικού και των εγκαταστάσεών μας από
τον Απρίλιο του 2010.

συμβαίνει τώρα
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κανένας να θέλει να τους ακούσει. Εκατοµµύρια
άνθρωποι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο ξαφ-
νικά αποκτούν φωνή - "είµαστε κι εµείς εδώ και
έχουµε ανάγκη να ζήσουµε µε αξιοπρέπεια".
«H ιδέα της “Κραυγής” γεννήθηκε µέσα από τη
σκέψη ότι όταν πονάµε για κάτι, φωνάζουµε. Αν
φωνάξω εγώ, φωνάξεις κι εσύ, φωνάξουµε όλοι,
τότε θα σχηµατίσουµε µια τεράστια κραυγή που
θα µπορεί να φτάσει παντού» µας είπε ο Χόρχε
Μαρτίνεθ, διαφηµιστής και δηµιουργός της κατα-
πληκτικής ιδέας, όπως αποδείχτηκε και στην Ελ-
λάδα, «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου».
Μια απλή ιδέα που µετατράπηκε την προηγού-
µενη χρονιά σε επιδηµία αλληλεγγύης. Ένας συµ-
βολικός αλλά και ουσιαστικός τρόπος υπο-
στήριξης των ευάλωτων, «ξεχασµένων», απο-
κλεισµένων από την ιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσµο.
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Οι «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου»
επέστρεψαν στα φαρµακεία

Ενώνουµε τη φωνή µας µε
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
για τους ξεχασµένους
ασθενείς στην Ελλάδα
και τον υπόλοιπο κόσµο
Από το Δημήτρη Ρουμπή,
Υπεύθυνο Τύπου

Οι «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου» των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα επέστρεψαν και φέτος το ∆ε-
κέµβριο στα φαρµακεία ολόκληρης της χώρας.
Με νέο συγκλονιστικό τηλεοπτικό σποτ, στο οποίο
πρωταγωνιστεί και πάλι ο παγκοσµίου φήµης
Ισπανός ηθοποιός και εδώ και πολλά χρόνια υπο-
στηρικτής της οργάνωσης, Χαβιέρ Μπαρδέµ, οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα θελήσαµε να ενώσουµε τη
φωνή µας για τα εκατοµµύρια των ανθρώπων
που δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπεία.

Το τηλεοπτικό σποτ ξεκινά µε τον Μπαρδέµ να εµ-
φανίζεται στο πλάνο κι ενώ ξεκινά να ουρλιάζει,
δεν ακούγεται τίποτα. Σαν να βρίσκεται σε έναν
εφιάλτη από τον οποίο θέλουµε να βγούµε όλοι,
αλλά δεν µπορούµε. Ο θεατής παραξενεύεται µε
την εικόνα του διάσηµου Ισπανού ηθοποιού.
«Υπάρχει µια επιδηµία για τον πόνο του άλλου στη
χώρα µας» ακούµε τον εκφωνητή. «Αν κι εσύ
πονάς επειδή εκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν
πρόσβαση σε θεραπεία, ούρλιαξε! Ούρλιαξε
τώρα!». Εκείνη ακριβώς τη στιγµή, ο Μπαρδέµ
ξεσπά µε όλη του τη δύναµη σε ουρλιαχτό καθη-
λώνοντας τους πάντες µπροστά στην οθόνη τους.
Η κραυγή του είναι διαπεραστική, εκκωφαντική,
από τα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης. Ένα ουρ-
λιαχτό που βγαίνει επιτέλους στην επιφάνεια για
όλους εκείνους τους ανθρώπους που καθηµε-
ρινά ζουν τον εφιάλτη τους και υποφέρουν χωρίς

Το δηµοφιλές πλέον κόκκινο κουτάκι µε τις έξι
καραµέλες µε µέλι και θυµάρι, που παράγονται
και διανέµονται µε την ευγενική υποστήριξη της
διεθνούς φήµης ελληνικής εταιρείας φυσικών
καλλυντικών APIVITA, επέστρεψε για δεύτερη
συνεχή χρονιά αποκλειστικά στα φαρµακεία. Οι
φαρµακοποιοί συµµετέχουν και αυτοί αφιλοκερ-
δώς στην εκστρατεία πουλώντας τις καραµέλες
προς 1,60 ευρώ, στην ίδια ακριβώς τιµή που τις
αγόρασαν, διαµορφώνοντας µε αυτόν τον τρόπο
ένα ιδιότυπο και µοναδικό δίκτυο αλληλεγγύης
στη χώρα µας, από τον Έβρο µέχρι την Κρήτη.
Ένα ευρώ από την πώληση κάθε κουτιού πη-
γαίνει στις δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
για να ανακουφίσουµε τον πόνο σε ολόκληρο
τον κόσµο. Τα 60 λεπτά καλύπτουν, σε τιµές κό-
στους, την παραγωγή και τη διανοµή, καθώς
επίσης και το ΦΠΑ.

«Εσύ τις παίρνεις, κάποιοι άλλοι σταµατούν να
πονάνε», λέει το µήνυµα της εκστρατείας. «Είναι
τόσο απλό και πέρα για πέρα αληθινό» σηµειώνει
ο Χρήστος Χρήστου, Πρόεδρος του Ελληνικού
Τµήµατος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. «Η αντα-
πόκριση του κόσµου είναι συγκινητική. Η µικρή,
συµβολική θα λέγαµε συνεισφορά του κόσµου µε
την αγορά ενός κουτιού Παστίλιες, µας δίνει τη
δυνατότητα να αναπτύξουµε σηµαντικές δράσεις
τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσµο
για να ανακουφίσουµε τον ανθρώπινο πόνο».

Την πρώτη χρονιά, µέσα σε λίγους µήνες πω-
λήθηκαν περισσότερα από 350.000 κουτιά πα-

στίλιες από 3.000 φαρµακεία σε όλη τη χώρα.
Από τα χρήµατα που συγκεντρώθηκαν, οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα διαθέσαµε 175.000 €
στα προγράµµατά µας στην Αθήνα και τον Έβρο,
60.000 € στην Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία,
65.000 € στο Κονγκό και 50.000 € στην εµπό-
λεµη Συρία.

Και φέτος, όσοι πονάµε για όλους εκείνους που
δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπεία, αγοράζουµε
τις «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου» και ενώ-
νουµε τη φωνή µας µε τους Γιατρούς Χωρίς.
Κάποιοι θα µας ακούσουν. Πολλοί θα βρουν θε-
ραπεία.

Ευχαριστούµε θερµά την Bold Ogilvy για την αφιλοκερδή
υποστήριξή της στην καµπάνια µας
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σε αποστολήαπό τη Μαρία Σκουλά,
Υπεύθυνη Ανεύρεσης Εθελοντών

Ιωάννα Χαζίρη

Τι θεωρείς απαραίτητο να γνωρίζει ένας γιατρός που θέλει να
ασκήσει το λειτούργηµά του σε αποστολή και τι είναι αυτό που
συνήθως δεν γνωρίζει;
Φεύγοντας για αποστολή το πιο βασικό πράγµα που χρειάζε-
ται να γνωρίζεις είναι ότι δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συναντή-
σεις και πολλές φορές δεν µπορείς καν να το φανταστείς. Θα
δεις πόσα απλά πράγµατα που θεωρείς δεδοµένα εκεί δεν
ισχύουν. Αυτό όµως που δεν γνωρίζεις είναι το πόσο οι µι-
κρές παρεµβάσεις που επίσης θεωρούµε δεδοµένες, έχουν
µεγάλο αντίκτυπο στην καθηµερινότητα των ασθενών.

Υπήρξαν επιστηµονικά οφέλη στον τοµέα της ειδικότητάς σου
από τη αποστολή σου στο Τατζικιστάν;
Είχα την τύχη να είµαι σε πρόγραµµα για παιδιατρική φυµα-
τίωση και να αποκτήσω εµπειρία, να διευρύνω τις γνώσεις
µου αλλά και να ανακαλύψω το πόσο παραµεληµένος πλη-
θυσµός είναι τα παιδιά όσον αφορά τη φυµατίωση. ∆εν ήξερα
για παράδειγµα ότι για την ανθεκτική φυµατίωση δεν έχουµε
σκευάσµατα για τα παιδιά. Απόλαυσα ιδιαίτερα ότι υπήρχε ένα
δίκτυο υποστήριξης µε ειδικούς όλων των ειδικοτήτων (παι-
δίατροι, λοιµωξιολόγοι κ.α.) στο οποίο µπορούσα να απευ-
θυνθώ διαδικτυακά, να συζητήσω τα περιστατικά και να κάνω
ένα βήµα παραπέρα στη διαχείρισή των περιστατικών.

Μπορείς να µας περιγράψεις τη µέρα σου στην αποστολή;
Συνήθως ξεκινούσε µε το νοσοκοµείο όπου περνούσαµε εκεί
όλο το πρωί. Τα απογεύµατα είχε είτε εκπαίδευση στους για-
τρούς µε τους οποίους συνεργαζόµασταν, είτε επισκέψεις κατ’
οίκον στους ασθενείς µας, το οποίο ήταν και το καλύτερο κοµ-
µάτι της δουλειάς. Επίσης περνούσαµε αρκετή ώρα στον υπο-
λογιστή για να επικοινωνήσουµε µε την πρωτεύουσα, να
κάνουµε τις παραγγελίες, να εξηγήσουµε τις δυσκολίες κλπ.

Ποια ήταν η πιο έντονη εµπειρία σου εκεί;
Τέλη Ιανουαρίου εισήχθη στο νοσοκοµείο ο Ωρίων, ένας µι-
κρός 4 ετών µε µηνιγγίτιδα από φυµατίωση. Ήταν σε κώµα
και δίναµε µάχη για µήνες για να τον κρατήσουµε στη ζωή.
Όταν ο µικρός άρχισε να βγαίνει από το κώµα δεν µπορούσε
να µιλήσει και ήταν παράλυτος από τη δεξιά πλευρά. Νοµίζω
ότι η καλύτερη µέρα της αποστολής ήταν όταν τον είδα να παί-
ζει ποδόσφαιρο µε τον αδερφό του!

Ποια ήταν η µεγαλύτερη δυσκολία που αντιµετώπισες;
Ήταν το κρύο το χειµώνα. Η καθηµερινότητά µας ήταν δύ-
σκολη ούτως ή άλλως καθώς ρεύµα και νερό είχαµε λίγες
ώρες τη µέρα αλλά το κρύο ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
Πολλές φορές βγαίναµε να φτυαρίσουµε το χιόνι µόνο και
µόνο για να ζεσταθούµε. Πίναµε µόνο τσάι και κυκλοφορού-
σαµε µε σκούφο, κασκόλ και γάντια ακόµα και µέσα στο σπίτι.
Παρόλα αυτά επιβιώσαµε το χειµώνα! Νουτέλλα και φυστι-
κοβούτυρο είναι το µυστικό της επιβίωσης, αν και οι ντόπιοι
επέµεναν ότι έπρεπε να τρώµε λίπος, πλοβ (πιλάφι) και σούπες.

Με ποιον τρόπο είδες η υποστήριξη των δωρητών µας να
γίνεται πράξη;
Ο αντίκτυπος που έχουν οι δωρεές στο πεδίο µπορεί να περι-
γραφεί όπως το φαινόµενο της πεταλούδας: Το φτερούγισµα
της πεταλούδας εδώ δηµιουργεί σεισµό στην άλλη γωνιά του
κόσµου. Μια δωρεά εδώ βοηθά την οργάνωση να στείλει
εµένα στην κεντρική Ασία, να χορηγούµε φάρµακα για τα παι-
διά µε φυµατίωση στο Τατζικιστάν και δίνει την ευκαιρία στον
µικρό Ωρίωνα να παίζει ποδόσφαιρο, αλλά και την ελευθερία
σε µας να µιλάµε για αυτό που βιώσαµε εκεί και να υποστη-
ρίζουµε επιπλέον τους ασθενείς µας.

Επιμέλεια Μήτση Περσάνη, Υπεύθυνη Έντυπης Επικοινωνίαςτι καταφέραμε μαζί

ΣΥΡΙΑ

Ιατρικές δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για την κρίση στη Συρία

ΣE ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜH ΟΙ: Γκούµας Ιωάννης, ψυχολόγος, Κεντροαφρικανική ∆ηµοκρατία • Μιροσάβλιεφ Σλόµπονταν, χειρουργός, Συρία • Κορτσέλης Χρήστος,
διοικητικός, Αιθιοπία • Μότσκα Βαγγελία, µαία, Ν. Σουδάν • Σµέρου Αναστασία, συντονίστρια πεδίου, Ιορδανία • ∆ενδρινός ∆ηµήτρης, τεχνικός, Ν. Σουδάν • Κουτέπας Ανδρέας,
τεχνικός συντονιστής, Ν. Σουδάν • Ιµπραήµ Σάνυ, τεχνικός, Λ.∆. Κονγκό • Κανάρης Γιώργος, ψυχολόγος, Υεµένη • Πολυδώρου Ελένη, γιατρός, Ν. Σουδάν • Παπαγεωργίου Χριστίνα,
υπεύθυνη ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού, Αιθιοπία • Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος, υπεύθυνος διαχείρισης ιατρικής οµάδας, Υεµένη • Μάνια Βιδαλάκη, ψυχολόγος, Φιλιππίνες
• Βασίλης Τάκος, συντονιστής πεδίου, Μεξικό • Παπαϊωάννου Χρήστος, συντονιστής πεδίου, Λ.∆. Κονγκό • Γρηγοράτου Αρετή, συντονίστρια ανθρώπινου δυναµικού, Φιλιππίνες •
Λέφας Σωκράτης, τεχνικός συντονιστής, Φιλιππίνες • Νασαρουλάχ Ντάρ, γιατρός, Φιλιππίνες • Κοτσιώνη Ιωάννα, επικεφαλής αποστολής, Βουλγαρία • Βαΐου Κορίνα, διοικητικός,
Λ.∆. Κονγκό • Προβοπούλου Μαριέττα, επικεφαλής αποστολής, Ελλάδα • Μπαρόγκα Χρύσα, οικον. διαχειρίστρια, Ελλάδα • Γεωργιάδης Χρήστος, τεχνικός, Ελλάδα • Μποζογλιανιάν
Ανέστης, υπεύθυνος ψυχικής υγείας, Ελλάδα (Αθήνα) • Πελεκάνου Ελίνα, ψυχολόγος, Ελλάδα (Αθήνα) • Χαλαµαλιάς Τιµολέων, νοσηλευτής, Ελλάδα (Αθήνα) • Ριζέι Μοζαφάρ,
βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Αθήνα) • Οικονοµίδης Νίκος, οδηγός, Ελλάδα (Αθήνα) • Σπυριδάκη Μαρίνα, ψυχολόγος, Ελλάδα (Αθήνα) • Χαζίρη Ιωάννα, γιατρός, Ελλάδα (Αθήνα)
• Αλίφου-Ξιρού Αρούµπ, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Αθήνα) • Καραπάτη Γιάννα, γιατρός, Ελλάδα (Αθήνα) • Αρµενιάκου Βασιλική, συντονίστρια προγράµµατος, Ελλάδα (Αθήνα)
• Σαρίφι Γουέιτζντ, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος) • Γεωργακάς Κων/νος, τεχνικός, Ελλάδα (Έβρος) • Μπόρας Χρήστος, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος) • Ασίµι
Τζέιβντ, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος) • Μεϊµαρίδου Αλίκη, ψυχολόγος, Ελλάδα (Έβρος) • Τζιόρτσος Γιώργος, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος) • Τζιάβας
Παναγιώτης, γιατρός, Ελλάδα (Έβρος) • Τσιρίδου Παναγιώτα, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος) • Κύρογλου Αρχοντία, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος) • Ιωαννίδου
∆άφνη, ψυχολόγος, Ελλάδα (Έβρος) • Κιάνι Αµπάς, βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος) • Φραγκά Νικολέττα, βοηθός οικονοµικής διαχείρισης, Ελλάδα (Έβρος) • Φαρόκ Νασουάν,
βοηθητικό προσωπικό, Ελλάδα (Έβρος) • Ιλιάδου Βαρβάρα, γιατρός, Ελλάδα (Έβρος) • Ποιµενίδου Ειρήνη, γιατρός, Ελλάδα (Έβρος)

H Ιωάννα είναι πνευµονολόγος/φυµατιολόγος.
Η απόφασή της να γίνει γιατρός οριστικοποιήθηκε
όταν είδε ένα ντοκιµαντέρ για τους Γιατρούς Χωρίς
Σύνορα όταν ήταν περίπου 15 ετών. Από κει και
πέρα έγινε όνειρο ζωής να φύγει αποστολή µε την
οργάνωση και µόλις τελείωσε την ειδικότητά της
έκανε αίτηση. Τον Οκτώβριο του 2012 αναχώρησε
για Τατζικιστάν για ένα χρόνο σε ένα πρόγραµµα
παιδιατρικής φυµατίωσης.

522.111 πρόσφυγες

Aλ Ρακά

ΧαλέπιΙντλίµπ

Λατάκια

Ταρτούς
Χοµς

Χάµα

∆αµασκός

Ντέιρ Έζορ

Βηρυτός

Μεσόγειος
Θάλασσα

3 ιατρικές δοµές όπου οµάδες των MSF
περιθάλπουν πρόσφυγες.

152.831 ιατρικές επισκέψεις
συµπεριλαµβανοµένων συνεδριών
ψυχικής υγείας και προγεννητικών ελέγχων.

19.500 εµβολιασµοί.

208.054 πρόσφυγεςΙΡΑΚ

4 ιατρικές δοµές όπου µέλη των MSF
περιθάλπουν πρόσφυγες.

20.378 ιατρικές επισκέψεις
συµπεριλαµβανοµένων επειγόντων
περιστατικών και µετεγχειρητικής φροντίδας.

700 τραυµατίες πολέµου χειρουργήθηκαν
σε νοσοκοµεία σε Αµάν και Ράµθα.

560.059 πρόσφυγεςΙΟΡ∆ΑΝΙΑ

9 ιατρικές δοµές υποστηρίζονται από
προσωπικό των MSF
και 3 λαµβάνουν τακτική υποστήριξη.

91.046 ιατρικές επισκέψεις
συµπεριλαµβανοµένων συνεδριών
ψυχικής υγείας και προγεννητικών
ελέγχων.

831.457 πρόσφυγεςΛΙΒΑΝΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρισκόµαστε στη Συρία
από την έναρξη των συγκρούσεων. Χάρη στην ανταπόκρισή σας στις εκκλήσεις µας
έχουµε καταφέρει να σταθούµε δίπλα στους ανθρώπους που
χρειάζονται βοήθεια µέσα στη χώρα και γύρω από αυτήν.

718 εθελοντές των MSF εργάζονται σε
6 νοσοκοµεία, 2 κέντρα υγείας, κινητές κλινικές.

4.899 χειρουργικές επεµβάσεις.

102.828 ιατρικές επισκέψεις, το 40% των οποίων
στα επείγοντα περιστατικά.

77.800 εµβολιασµοί παιδιών κατά της ιλαράς.

1.516 τοκετοί.

90 ιατρικές δοµές εφοδιάστηκαν
µε ιατρικές προµήθειες.

4,25 εκ. εκτοπισµένοιΣΥΡΙΑ
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κάνουμε μαζί

Σε συνέχεια της καµπάνιας µας «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου», το 2013 ξεκινήσαµε µια νέα καµπάνια «ευαισθη-
τοποίησης» ανά την Ελλάδα για να µοιραστούµε την εµπειρία µας από τα 42 χρόνια αποστολών µας εντός κι εκτός συ-
νόρων, φτιάχνοντας έναν διαφορετικό χάρτη αλληλεγγύης, παντού όπου υπάρχουν ανάγκες, παντού όπου υπάρχει
ανθρώπινος πόνος. Πρώτος µας σταθµός τα Γιάννενα που τον Ιούνιο µεταµορφώθηκαν σε µια «Πόλη Χωρίς Σύνορα»,
δηλαδή σε µια πόλη που νοιάζεται για τον πόνο και τις ανάγκες των πλέον ευάλωτων και αποκλεισµένων ανθρώπων
όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Οι πολίτες των Ιωαννίνων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν προβολές, συζητή-
σεις, εκθέσεις και δρώµενα και να στείλουν ένα δυνατό µήνυµα κατά των διακρίσεων στην υγεία στηρίζοντας την εκ-
στρατεία της οργάνωσης «Κάτω τα χέρια από τα φάρµακα». Τον Οκτώβριο η οµάδα µας επισκέφθηκε την Κρήτη και

πραγµατοποίησε σειρά εκδηλώσεων στην πόλη του Ηρα-
κλείου ανοίγοντας ένα ζωντανό διάλογο µεταξύ των πολι-
τών και της οργάνωσης για την αξία της αλληλεγγύης και
της αµερόληπτης προσφοράς µε µοναδικό κριτήριο την αν-
θρώπινη ανάγκη. Μέσα από µια έκθεση φωτογραφίας, προ-
βολές ταινιών και συζητήσεις µε εθελοντές των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα, µια συναυλία, έναν ποδοσφαιρικό αγώνα,
αφηγήσεις παραµυθιών, θεατρικά και διαπολιτισµικά παι-
χνίδια, οι πολίτες του Ηρακλείου είχαν την ευκαιρία να ενη-
µερωθούν για τη δράση µας και να αποδείξουν έµπρακτα
την αλληλεγγύη τους προς τους συνανθρώπους µας που δεν
έχουν πρόσβαση στην υγεία.

Ευχαριστούµε θερµά:
• το ∆ήµο Ιωαννιτών, το φεστιβάλ Photometria, τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης «Ρόδα», το Art Cafè Θυµωµένο
Πορτραίτο, την οµάδα Companhia Pernas Pro Ar, το ∆ηµοτικό Ωδείο Ιωαννίνων και την Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτη-
τών Ιατρικής Helmsic.

• το ∆ήµο Ηρακλείου (Aντιδηµαρχία Παιδείας, Πολιτισµού & Νέας Γενιάς), την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και το Γραφείο Σχολικών ∆ραστηριοτή-
των της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, το ΚΕΣΑΝ (Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης), τον Κοινωνικό Χώρο Ιδρυµάτων Α&Μ Κα-
λοκαιρινού, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, την Π.Α.Ε. Εργοτέλης καθώς και τη Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Νοµού Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», το Σύλλογο Παιδαγωγών - Εµψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού «Παιδαγωγική Θεάτρου Κρήτης»,
τη Νέα Κινηµατογραφική Λέσχη Ηρακλείου, το ραδιοφωνικό σταθµό «Μουσικό Κανάλι 105,1», την Οµάδα Χορού «Φυσαλίδα» και τις Εκδόσεις «Ίτανος».

ένα μεγάλο ευχαριστώ

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα πρώτοι σε ανα-
γνωρισιµότητα και εκτίµηση στην πανελλα-
δική έρευνα αντιπροσωπευτικού δείγµατος
που διενέργησε η qed. Η έρευνα έγινε τη
χρονική περίοδο 26/6 – 17/7/2013 σε 1.432
άτοµα. Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να δώ-
σουν τη γνώµη τους για µια σειρά οργανώ-
σεων µε βάση την εκτίµηση που τρέφουν
προς αυτές.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, συγκέντρωσαν
συγκριτικά την υψηλότερη εκτίµηση ανά-
µεσα σε 14 ΜΚΟ µε το µεγαλύτερο µέρος
των συµµετεχόντων να απαντά ότι έχουν
εξαιρετικά θετική άποψη για την οργάνωση.

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την qed για την από-
φασή της να µας συµπεριλάβει δωρεάν στη συγκε-
κριµένη έρευνα και να µας παράσχει τα ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα αποτελέσµατά της και βέβαια την
εµπειρία της στην ερµηνεία και ανάλυσή τους.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα πρώτοι σε
πανελλαδική έρευνα της qed

Η διαδικτυακή πλατφόρµα supergiftme.gr
δίνει τη δυνατότητα στους Γιατρούς Χωρίς
Σύνορα να στείλουµε έναν ακόµα χει-
ρουργό στη Συρία για να περιθάλψει αµά-
χους, κυρίως παιδιά.
Το supergiftme είναι µια online πλατφόρµα
όπου ο χρήστης διαλέγει το δώρο που επι-
θυµεί και οι φίλοι του συνεισφέρουν στην
αγορά του. Αυτή την περίοδο, µπορούν όλοι
να προσφέρουν στην αγορά ενός «δώρου»
για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: στόχος µας
είναι να συγκεντρωθεί το ποσό των 6.000 €
που θα καλύψει τα έξοδα της αποστολής
ενός χειρουργού στην εµπόλεµη ζώνη της
Συρίας για τρεις µήνες.
Μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε µε ένα κλικ
στο supergiftme.gr

Ευχαριστούµε θερµά το supergiftme.gr για τη συ-
νεργασία και για την επιπλέον πρωτοβουλία τους να
διαθέσουν µέρος των εσόδων τους στη δράση µας.

To Supergiftme.gr υποστηρίζει τους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

«Πόλεις Χωρίς Σύνορα»
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους δροµείς µας, που έτρεξαν µεταφέροντας το µήνυµα ότι όλοι µαζί µπορούµε
να θεραπεύσουµε τον πόνο του άλλου, και ιδιαίτερα τα σχολεία American Community Schools, Byron College, Εκ-
παιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη, Pierce-The American College of Greece, St. Cather-
ine’s British School, Ώθηση, και τις εταιρίες Accenture, Agis Fire & Security, Apivita, Bold-Ogilvy, MAD TV, MetLife
Alico, SAP Hellas, καθώς και τους 35 µαραθωνοδρόµους µας.

Η οµάδα µας «∆ροµείς Χωρίς Σύνορα» συµµετείχε και φέτος το Νοέµβριο στον Κλασικό
Μαραθώνιο της Αθήνας. Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, έτρεξαν τελικά 1.060 δροµείς, ηλικίας
12 έως 71 ετών, από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από πολλές χώρες του εξωτερικού,
υποστηρίζοντας έµπρακτα τη δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και στέλνοντας µαζί ένα δυνα-
µικό µήνυµα αλληλεγγύης. Η οµάδα µας ήταν η δεύτερη µεγαλύτερη οµάδα του Μαραθωνίου!

Μπορείτε κι εσείς να υποστηρίξετε την προσπάθεια των δροµέων µας να συγκεντρωθεί
€1 ανά χιλιόµετρο που έτρεξαν προσφέροντας ένα ∆ώρο Χωρίς Σύνορα στη σελίδα:
http://msfgifts.gr/campaign/marathon

Ευχαριστούµε θερµά το ΣΕΓΑΣ για την ένταξή µας στο πρόγραµµα Συνεργαζόµενων ΜΚΟ του Μαραθωνίου και
για τη συνεχιζόµενη υποστήριξή του.

Οι ∆ροµείς Χωρίς Σύνορα ξανά στον Κλασικό
Μαραθώνιο της Αθήνας

• Στα καταστήµατα Avenue, IKEA, River West για τη φιλοξενία της
οµάδας ενηµέρωσής µας.

• Στην οµάδα Surfers 4 Life για την υποστήριξή τους µέσω της διοργά-
νωσης του 1ου Φεστιβάλ ΕΥ ΖΗΝ.

• Στο Deree-The American College of Greece για τη φιλοξενία
του ετήσιου ποδοσφαιρικού µας αγώνα καθώς και την ποδοσφαιρική
τους οµάδα που συµµετείχε σε αυτόν.

• Στην οµάδα «Φίλοι Βαζέχα» που αγωνίστηκε φέτος για τον πόνο
του άλλου και που υποστηρίζει κάθε χρόνο την οργάνωσή µας.

• Στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας για τη φιλοξενία και το
δηµοσιογράφο του Ant-1, Νικόλα Βαφειάδη, για το συντονισµό της
συζήτησης µε τους εθελοντές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

• Στις οικογένειες των Κώστα Κεφαλονίτη, Νικολάου Ραφαηλίδη,
Καλλιόπης Κουνάδη, Αγγελικής Καπρούλια, Ευστράτιου Πεπινίδη,
Αγγελικής Πρινοπούλου, Γεωργίου Καζδαγλή, ∆ηµητρίου Γιαµαλη,
Μαρίας Καρασταµάτη και Κατερίνας Παπανικολάου, οι οποίες τη δύ-
σκολη ώρα της απώλειας των δικών τους ανθρώπων πήραν την πρω-
τοβουλία να καλέσουν έναν εκπρόσωπο της οργάνωσης στην εξόδιο
ακολουθία προκειµένου οι δωρεές αντί στεφάνων να διατεθούν στους
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

• Στην MTN Cyprus για την απόφασή της να υποστηρίξει την επείγουσα
δράση της οργάνωσης στις Φιλιππίνες.

• Στο ξενοδοχείο Εν Λευκώ στη Μύκονο για τη διοργάνωση εκδήλω-
σης µε στόχο την υποστήριξη της δράσης µας και την ευαισθητοποίηση
της τοπικής κοινωνίας.

• Στον κο Ηλία Λιακοκώτσια και τη κα Μαρία Γυφτογιάννη για την
απόφασή τους να δωρίσουν µέρος των εσόδων από την πώληση των
βιβλίων τους στην οργάνωση.

• Στο σκηνοθέτη Νικόλα ∆ηµητρόπουλο και τους: Νικολέτα Κοντούλη,
Νίκο Ψαρρά, Αλέξανδρο Σµαραγδή, Σοφία ∆ηµοπούλου &
Ready2cast, Μίλτο Στόλη, Βαγγέλη Καλαβιτρηνό, Βασίλη Χαραλα-
µπόπουλο, Γιάννη Ζερβάκο, Παντελή Ζερβό, Σπύρο Βουτσινά, Σοφία
Κοτσίκου - Κατερίνα Χαλιώτη, Γιώργο Καµπόλη και Ευανθία Γαλλή
για την παραγωγή του διαφηµιστικού µας σποτ.

• Στο Φαρµακείο Μήτσιου - Κονδύλη, την Foss Productions και το
Στέλιο Κοτιώνη, το Κρεοπωλείο Τσιρώνη, τον κ. Γιάννη Κούρτη,
τα Εκπαιδευτήρια Σ. Αυγουλέα - Λιναρδάτου και τη Μαρία Στρατάκου
για τη φιλοξενία.

• Καθώς και στους Μαλίκ Αζκάρ Αχµέτ, ∆ήµητρα Τσότσου, Ανδρέα
Αποστολίδη, Άρη Φούσα, Θεόδωρο Αρώνη, Γιώργο Γκόλφη, Πηνε-
λόπη Ψαλλίδα, Ελισσάβετ Πετράκη, Νίκη Αλασώνα, Υβόνη Χασιώτη,
Ειρήνη Ρεφενέ, Αναστάσιο Βαβουλιώτη, ∆ανάη Βλάχου, Μαρία Μα-
ραγκάκη, Κυριακή Μαραγκάκη, Βασίλη Μορφωνιό, Σοφία Αθανα-
σίου, Μανώλη Κατσουρίνη, ∆ιαµάντω ∆αραµούσκα, Βόσιου
Αναστασία και τους µικρούς µας φίλους: Ανδρέα Μέλλη, Φοίβη Λι-
ναρδάτου, Χρήστο Παπαπαναγιώτου, Λαµπρινή Μπαταγιάννη, Αλέ-
ξανδρο Κανακάρη, Μάρθα Κανακάρη, Μαρία Μπανούµη, Γεωργία
Παπαθανασίου, Πέτρο Τσαντάνη και Ευαγγελία Στάϊκου για την αφι-
λοκερδή συµµετοχή τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λόγω αναβάθµισης του συστήµατος µηχανογράφησης, η αποστολή των αποδείξεών
σας ενδέχεται να καθυστερήσει µερικές εβδοµάδες. Σας ζητάµε συγνώµη για την ταλαιπωρία.
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υποστηρίξτε μας!

Εταιρίες
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιδιώκουμε τη συνεργασία με εταιρίες οι οποίες επιθυμούν, μέσα από τα προγράμματα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, να υποστηρίξουν το έργο μας. Eνδεικτικές μορφές συνεργασίας 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 συνεργασίας 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 5 200 500 (εσωτερικό ���).

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 5 200 500 (εσωτερικό ���).

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.

• ALPHA BANK ���-��-����������
• ALPHA BANK (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) ��������
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) ����-������-���
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ����-������-���

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

συνέντευξη στη Μαρία Νομικού,
Διευθύντρια Ανεύρεσης Πόρων

Από την αρχή της επιχειρηµατικής πορείας
του, ο κος Ν. Κουτσιανάς, διέπεται από τις
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, των φιλι-
κών προς το περιβάλλον πρακτικών και
της κοινωνικής ευθύνης. Η φιλοσοφία
αυτή χαρακτηρίζει κάθε προϊόν, υπηρεσία
και δραστηριότητα της APIVITA κάτι άλλω-
στε που απέδειξε πρωτοστατώντας στην
καµπάνια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα "Πα-
στίλιες για τον πόνο του άλλου".

Πριν από ένα περίπου χρόνο, οι «Παστίλιες για τον πόνο του
άλλου» βγήκαν στην ελληνική αγορά. Σήμερα, μετά την πώ-
ληση περισσότερων από 350.000 κουτιών και τη βράβευση
της APIVITA στα Global Sustainable Beauty Awards, ποιοι
είναι οι στόχοι για τη νέα χρονιά;

H APIVITA πιστή στη δέσμευσή της να δημιουργεί αξία στην
κοινωνία θα συνεχίσει να στηριζει την αλυσίδα αλληλεγγύης
που δημιουργήθηκε με τις «Παστίλιες Για τον Πόνο του
Άλλου». Ξαναενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα, με τους συναδέλφους φαρμακοποιούς, με τους
συνεργάτες μας και κυρίως με την ελληνική κοινωνία. Είμα-
στε σίγουροι ότι θα επαναλάβουμε την επιτυχία της πρώτης
χρονιάς αλλά το σημαντικό είναι να δείξουμε πίστη, συνέπεια
και συνέχεια στη δύναμη της αλληλεγγύης, της συνεργασίας,
της συνοχής και πως μπορεί να δώσει πνοή ζωής στην ελλη-
νική και παγκόσμια κοινωνία.

Καταφέραμε τελικά να απαλύνουμε τον πόνο του άλλου;

Ελπίζουμε ότι προσφέραμε ελπίδα, αισιοδοξία και δείξαμε
πως όταν συνεργαζόμαστε και πιστεύουμε σε ένα ανώτερο
κοινό καλό μπορούμε να ανατρέψουμε τα δεδομένα και να
δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο για
εμάς και τις επόμενες γενιές. Με τις λίγες δυνάμεις μας αν κα-
ταφέραμε έστω και λίγο να απαλύνουμε τον πόνο του άλλου
πετύχαμε τον αρχικό μας σκοπό και σίγουρα απαλύναμε τον
πόνο που νιώθουμε ως αδύναμοι πολλές φορές να βοηθή-
σουμε. Μπορούμε να εξαλείψουμε τον πόνο του άλλου και
αυτό να είναι το όραμα και ο σκοπός όλων μας.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια απάντηση στις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποί μας αυτή την
περίοδο τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό;

Είναι όταν μέρος αυτής της δράσης δεν λειτουργεί απλά «πυ-
ροσβεστικά» αλλά ταυτόχρονα αφυπνίζει, ευαισθητοποιεί, κι-
νητοποιεί και τελικά αλλάζει την κοινωνία μας προς το
καλύτερο. Για εμάς είναι τρόπος σκέψης, είναι τρόπος ζωής,

είναι τρόπος επιχειρείν. Είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων
να λειτουργούν με κοινωνική υπευθυνότητα και με την ίδια
βαρύτητα και αυστηρότητα που μετρούν τα οικονομικά τους
αποτελέσματα να αξιολογούν και την αξία που δημιουργούν
και επιστρέφουν στην κοινωνία.

Πώς αντιμετωπίζει μια ελληνική εταιρία τις προκλήσεις που
προκύπτουν με βάση τα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα;

Η δική μας εταιρεία, με αισιοδοξία και εξωστρέφεια! Με πίστη
ότι η ηθική και βιώσιμη επιχειρηματικότητα αποτελεί τη διέ-
ξοδο από την κρίση. Άλλωστε η οικονομική κρίση είναι απλά
το σύμπτωμα, η κρίση αξιών και ηθικής είναι η πραγματική
αιτία της κατάστασης που βιώνουμε σημερα. Πιστεύουμε στο
«ευ και αει επιχειρείν, καινοτομείν, δημιουργείν» και το κά-
νουμε πράξη καθημερινά. Είμαστε προσηλωμένοι στους
στρατηγικούς μας στόχους αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ τη βασική
μας αξία που μας υπαγορεύει «Πρώτα οι άνθρωποι». Απο-
φασίζουμε με γνώμονα αυτό: για τους ανθρώπους μέσα στην
εταιρεία μας, τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας, την κοι-
νωνία ολόκληρη. Είναι ο πιο σωστός τρόπος να αντιμετωπί-
σουμε την όποια πρόκληση στο απαιτητικό διεθνές
περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. Στοχεύουμε στην αριστεία.

Οι «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου» συνεχίζονται χάρη
στην απόφασή σας να στηρίξετε και πάλι την εκστρατεία. Τι
θα θέλατε να πείτε στους ασθενείς μας που θα βοηθηθούν
από τους πόρους που θα συγκεντρωθούν;

Η απόφαση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την καμπάνια για
εμάς ηταν μονόδρομος και φυσική επιλογή. Προσπαθούμε να
αφουγκραζόμαστε τις επιθυμίες και προσδοκίες της κοινω-
νίας και να κάνουμε πράξη τα όσα πιστευουμε. Όπως και πριν
από ένα χρόνο έτσι και τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι που
μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επικονίαση της κοινωνίας
με αλληλεγγύη. Στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν το
μόνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι μέσα από αυτήν την
καμπάνια, ελπίζουμε ότι βοηθάμε και εμείς από την πλευρά
μας ώστε να απολαμβάνουν και αυτοί μια καλύτερη ζωή.

Νίκος Κουτσιανάς
Υποστηρικτής 1ης Γραμμής

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.

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
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. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε ή να τροποποίησετε την
πάγια συνδρομή σας είτε τηλεφωνικά στο ��� � ��� ��� (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),
διασφαλίζει ότι μεγαλύτερο μέρος κάθε δωρεάς σας διατίθεται απευθείας στα προγράμματά μας.σε
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• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώην MARFIN BANK) ����������
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ���/������-��
• ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ����.����.��.����������



www.facebook.com/msf.greece
www.twitter.com/msfgreece

Ο τυφώνας Χαϊγιάν απλώθηκε σαν λάβα ηφαιστείου αφήνοντας πίσω του χιλιάδες
χιλιόμετρα χωρίς ίχνος ζωής. περίπου 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και
χιλιάδες άλλοι έχασαν τα πάντα...

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρεθήκαμε από τις πρώτες ώρας κοντά στους πληγέντες
στις Φιλιππίνες προσφέροντάς τους ιατρική περίθαλψη, στέγη, τροφή και νερό.
Η δική σας βοήθεια μάς δίνει τα μέσα να βρισκόμαστε, από τις πρώτες πιο κρίσιμες
ώρες, κοντά στα θύματα όταν ξεσπά μια φυσική καταστροφή. Η δική σας βοήθεια θα
μας δώσει τα μέσα να ανταποκριθούμε άμεσα και στην επόμενη επείγουσα κρίση.

www.msf.gr210 5 200 500

Σας ευχαριστούμε


