
Αυτό που, συνήθως, έχουν στο 
µυαλό τους οι περισσότεροι, α-
κούγοντας για τους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα, είναι πως πρό-

κειται για µια διεθνή οργάνωση µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, που παρέχει βοήθεια 

σε πληθυσµούς, οι οποίοι έχουν «χτυπηθεί» 
από φυσικές καταστροφές και όχι µόνο. 
Λίγοι, όµως, ακούν τις ιστορίες πίσω από 
τους εθελοντές. Τις περιπέτειες που ζουν 
και καλούνται να αντιµετωπίσουν κάθε 
φορά που ταξιδεύουν για να βοηθήσουν 
απλούς, καθηµερινούς ανθρώπους, οι ο-
ποίοι είναι πρόσφυγες πολέµου ή θύµατα 
µιας ζωής που δεν διάλεξαν εκείνοι. ∆ύο 
εθελοντές της Οργάνωσης, αφηγούνται 
Στο ΧΩΝΙ ανείπωτες ιστορίες από την 
Τουρκία, την Παλαιστίνη, την Αιθιοπία και 
τα ∆ωδεκάνησα.

Ο ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Ο Βαγγέλης Ορφανουδάκης εξειδι-

κεύτηκε στη διαχείριση κρίσεων υγείας και 
ως συντονιστής προγραµµάτων βρέθηκε 

πριν από δυόµιση χρόνια στην Αιθιοπία, 
συµµετέχοντας σε πρόγραµµα µητρικής 
υγείας και καταπολέµησης του υποσιτι-
σµού. «Στην Αιθιοπία ήµασταν σε ένα υπο-
τυπώδες ιατρικό κέντρο. Εκεί, τα περίπου 
60 άτοµα, που µετείχαµε στην αποστολή, 
είχαµε στήσει µια υπηρεσία, όπου οι γυ-
ναίκες θα µπορούσαν να γεννήσουν στο 
νοσοκοµείο και είχαµε και κέντρα υποσι-
τισµού, στα οποία, κατά µέσο όρο, έρχονταν 
την ηµέρα 20 µε 30 παιδιά από 2 µέχρι και 
12 ετών», περιγράφει Στο ΧΩΝΙ. 

Τα δύσκολα συµβάντα στην Αιθιοπία 
ήταν καθηµερινό φαινόµενο και πολλές 
φορές αρκετά παιδιά δεν επιβίωναν. «∆υ-
στυχώς, οι εικόνες που έχουν όλοι στο µυα-
λό τους για την Αιθιοπία είναι πραγµατικές. 
Υπάρχουν παιδιά υποσιτισµένα, που χάνουν 

τη ζωή τους απλά επειδή δεν έχουν την 
κατάλληλη τροφή. Οµως, αυτό που δεν ξέ-
ρουν οι περισσότεροι είναι ότι, κατά κάποιο 
τρόπο, οι κοινωνίες εκεί έχουν µάθει να 
ζουν µε την απώλεια διάφορων προσώπων, 
αλλά δεν το βάζουν κάτω. Περήφανοι, συ-
νεχίζουν να προσπαθούν για την επιβίωση». 

Στους έξι µήνες που ο Βαγγέλης Ορ-
φανουδάκης έµεινε στην Αιθιοπία, έζησε 
αρκετές άσχηµες στιγµές. Προτιµά, ωστόσο, 
να θυµάται, τις ευχάριστες. «Οι ντόπιοι µάς 
γνώριζαν και περίµεναν πώς και πώς να 
φτάσουµε για να εξετάσουµε όλο και πε-
ρισσότερους ασθενείς. Οπότε, όταν η απο-
στολή τελείωσε, µου έκαναν µία εκδήλωση 
αποχαιρετισµού και µαζεύτηκε όλο το χω-
ριό για να µου πει αντίο. Ηταν κάτι πάρα 
πολύ συγκινητικό», θυµάται. 
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Ανείπωτες ιστορίες από 
τις αποστολές των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα ανά τον 
κόσµο. ∆ύο εθελοντές 
της Οργάνωσης 
περιγράφουν Στο ΧΩΝΙ τι 
έχουν ζήσει µέχρι σήµερα 

Το ΧΩΝΙ ΚΡΑΤΑΕΙ 
Η ΒΑΣΩ ΑΣΜΑΝΙ∆ΟΥ 
(vasmanidou@yahoo.gr)

«Επρεπε να τους 
κόψουµε τα πόδια  
για να επιβιώσουν»
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1. O Βαγγέλης Ορφανουδάκης βρέθηκε στην Αιθιοπία για
να αντιµετωπίσει τον υποσιτισµό των παιδιών.
2. «Θέλουµε να θυµόµαστε µόνο τις καλές στιγµές από τις
αποστολές µας», περιγράφει Στο ΧΩΝΙ ο συντονιστής των

προγραµµάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. 
3. Τουλάχιστον 60 περιστατικά την ηµέρα
παρακολουθούσαν στα ∆ωδεκάνησα οι Γιατροί.
4. «Πολύ δύσκολο να παρηγορείς τους πρόσφυγες που



�ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ�
Από τις αρχές του καλοκαιριού µέχρι 

και πριν από περίπου ένα µήνα ο εθελο-
ντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα βρέθη-
κε στα ∆ωδεκάνησα για να συµβάλλει 
στη φροντίδα των προσφύγων. Στην Κω, 
τη Λέρο, την Κάλυµνο και σε άλλα νησιά, 
όπου χρειάστηκε να πάει, έζησε διαφο-
ρετικές εµπειρίες. Είδε µητέρες να χάνουν 
όλα τους τα παιδιά στο Αιγαίο και να 
πρέπει να συνεχίσουν. Είδε και πάρα πολ-
λά ακόµη, αφού καθηµερινά οι Γιατροί 
παρακολουθούσαν 50 µε 60 περιστατικά... 
«Εζησα στη Λέρο και το Φαρµακονήσι το 
ναυάγιο που έγινε το φθινόπωρο µε τους 
35 νεκρούς. Είναι πολύ δύσκολο να πα-
ρηγορήσεις αυτούς τους ανθρώπους, που 
χάνουν τους δικούς τους. ∆εν ξέρεις τι να 

πρωτοπείς για να στηρίξεις µητέρες που 
χάνουν όλα τους τα παιδιά. Οµως, να ξέ-
ρετε ότι για εµάς, ακόµη και µια ζωή που 
θα καταφέρουµε να σώσουµε, έχει µεγά-
λη σηµασία. Γιατί αυτοί που επιβιώνουν, 
έρχονται και µας σφίγγουν το χέρι, δίνο-
ντάς µας δύναµη να συνεχίσουµε». 

�ΚΟΒΑΜΕ ΝΕΚΡΩΜΕΝΑ ΑΚΡΑ�
Η Κωνσταντίνα Μπουγονικολού 

είναι ειδική ψυχικής υγείας. Με τους Για-
τρούς Χωρίς Σύνορα βρέθηκε από το 2011 
µέχρι το 2013 στην Κωνσταντινούπολη, 
προσφέροντας ψυχολογική υποστήριξη 
σε Σύρους πρόσφυγες. «Οι πιο έντονες 
εικόνες που µου έρχονται από την αποστο-
λή στην Τουρκία είναι ότι αρκετοί πρόσφυ-
γες, για να φθάσουν στην Ευρώπη, έπρεπε 

να διασχίσουν τα βουνά του Ιράν µε τα 
πόδια µε αποτέλεσµα να φθάνουν σε εµάς 
µε νεκρωµένα άκρα. Εµείς έπρεπε να τους 
κόψουµε τα νύχια ή τα πόδια για να µπο-
ρέσουν να επιβιώσουν. Πώς, λοιπόν, να 
πεις σε έναν άνθρωπο ότι θα αλλάξει η 
εικόνα του και η ζωή του από τη µια στιγ-
µή στην άλλη;», περιγράφει Στο ΧΩΝΙ. Ε-
πίσης, θυµάται ότι ήταν πολύ δύσκολο να 
κάνει τους ανήλικους, που έρχονταν συ-
νοδεία των οικογενειών τους αλλά και 
τους έφηβους, να ξεχάσουν ό,τι έζησαν 
και να συνεχίσουν για µια καλύτερη ζωή. 
Σκεφθείτε ότι σε αυτή την αποστολή µε-
τείχαν συνολικά 4 ψυχολόγοι και ο καθέ-
νας είχε το µήνα περίπου 70 µε 80 δια-
φορετικά περιστατικά. 

Πολύ δύσκολες συνθήκες, όµως, α-

ντιµετώπισε η Κωνσταντίνα Μπουγονι-
κολού και στην Παλαιστίνη, όπου έµει-
νε για ένα χρόνο ως ιατρική συντονί-
στρια και υπεύθυνη προγράµµατος υ-
γείας. «Θυµάµαι ένα παιδί, περίπου 15 
ετών, να βρίσκεται πολύ κοντά στα σηµεία 
ελέγχου. Κάποιοι άρχισαν τον πετροπό-
λεµο µε τους φαντάρους και οι φαντάροι 
απάντησαν µε πυροβολισµούς. Ο 15χρο-
νος δέχθηκε τα πυρά και έµεινε ανάπη-
ρος. Επίσης, είναι τραγικό ανήλικοι να 
βρίσκονται σε κατ' οίκον κράτηση. Πώς 
θα πάνε σχολείο; Πώς θα ενταχθούν στην 
κοινωνία; Πώς είναι δυνατόν να µην τους 
επιτρέπουν να βγουν από τα σπίτια τους 
οι γονείς τους, οι οποίοι αναγκάζονται 
να είναι οι δεσµοφύλακές τους;», κατα-
λήγει.
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χάνουν τους ανθρώπους τους», τονίζει ο Βασίλης Ορφανουδάκης. 
5. Αυτές τις «χειροπέδες» φορούν ανήλικοι, που βρίσκονται σε κατ' οίκον κράτηση.  
6. Ψυχολογική υποστήριξη προσέφερε η Κωνσταντίνα Μπουγονικολού σε πρόσφυγες στην 
Κωνσταντινούπολη.  
7,8. «Σηµαντικό να κάνεις τα παιδιά να γελούν», λέει η ίδια Στο ΧΩΝΙ. 
9. Στην Παλαιστήνη η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αναφέρει η Κωνσταντίνα 
Μπουγονικολού.


