
   

 

Τα τελευταία 17 χρόνια μια ομάδα επιφανών μελών της ελληνικής  και                   

ελληνοαμερικανικής κοινότητας διοργανώνει επισκέψεις στα ελληνικά νησιά. Ενώ 

αυτό μπορεί να ηχήσει σαν ένα όμορφο ταξίδι αναψυχής, η πραγματικότητα είναι ότι 

αυτά τα άτομα ενώθηκαν για έναν πολύ πιο αλτρουιστικό σκοπό. Η «ΟΜΑΔΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει αφιερωθεί στην προσφορά  

ιατρικής περίθαλψης και άλλες δράσεις υποστήριξης στα ακριτικά ελληνικά νησιά.  

Έχοντας επισκεφτεί πάνω από 47 νησιά, η «ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ» έχει παράσχει 

ιατρικές υπηρεσίες  σε πάνω από 6.000 Έλληνες πολίτες. Αυτές οι υπηρεσίες 

κυμαίνονται από εξετάσεις αίματος ως και απλές χειρουργικές πράξεις, επεκτείνονται 

δε ακόμη και στον τομέα της εκπαίδευσης για την πρόληψη ασθενειών. Η ομάδα των 

εξαιρετικά εξειδικευμένων γιατρών  που περιλαμβάνει χειρούργους, παιδιάτρους, 

οφθαλμιάτρους, καρδιολόγους, ορθοπεδικούς, οδοντιάτρους, νευρολόγους, 

πνευμονολόγους, μικροβιολόγους για να αναφέρουμε κάποιους ενδεικτικά, ταξιδεύει 

με μικρά σκάφη. Οι δράσεις της ομάδας δεν είναι μόνο ιατρικής φύσης αλλά αφορούν 

και τα προβλήματα της κοινότητας γενικότερα.  Μέχρι σήμερα, η Ομάδα Αιγαίου  

έχει δωρίσει δεκάδες υπολογιστών και  παιδικές χαρές στα τοπικά σχολεία καθώς 

επίσης και γήπεδα ποδοσφαίρου. Ακόμα και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις 

αφαλάτωσης σε ολόκληρες κοινότητες που δεν έχουν καμία πηγή πόσιμου νερού.  

Για τους περισσότερους Αμερικανούς, η εικόνα που προκαλείται όταν σκέπτονται τα 

ελληνικά νησιά είναι εκείνη της διαχρονικής φυσικής ομορφιάς και του 

καταπληκτικού πολιτισμού και της ιστορίας τους. Η παρατήρηση των νησιών με το 

μάτι του τουρίστα, αποκρύπτει τα σοβαρά προβλήματα  των πολιτών. Μόλις το 

καλοκαίρι τελειώσει και φύγουν οι τουρίστες, η απλή καθημερινή προσπάθεια να 

αποκτηθεί πόσιμο νερό, παραμένει ακόμα. Το τελευταίο μπορεί να αποτελέσει 

έκπληξη για τις δυτικές ευαισθησίες μας. Η ιδέα δηλαδή ότι δεν μπορούν όλοι στις 

ανεπτυγμένες χώρες να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Ακόμη και αυτή η βασική 

άνεση θεωρείται πολυτέλεια σε αυτά τα «ξεχασμένα» ελληνικά νησιά. Τα 

περισσότερα από τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αυτών των νησιών, 

πηγάζουν από τη σχετική απομόνωσή τους και την έλλειψη της δυνατότητας για 

μεταφορά και επικοινωνία. Παρά το γεγονός ότι έχουν αγνοηθεί ουσιαστικά από την 

ελληνική κυβέρνηση αντί να στηριχτούν και να ισχυροποιηθούν, αυτοί παραμένουν 

ακλόνητα πιστοί στη χώρα τους και με μεγάλη πατριωτική συνείδηση … ένα μήνυμα, 

που οι περισσότεροι Αμερικανοί θα μπορούσαν να υιοθετήσουν.  

Ήμουν πολύ τυχερή να συμμετάσχω στον 17
ο
 διάπλου της Ομάδας Αιγαίου ως  μέλος 

του μικροβιολογικού. Τα καθήκοντα μου αφορούσαν την υποστήριξη των εργασιών 

του μικροβιολογικού, καθώς επίσης και την πραγματοποίηση κάποιων βασικών 

εξετάσεων αίματος. Τα προσωρινά ιατρεία που στήνονταν νωρίς κάθε πρωί και 

έπρεπε να αποσυναρμολογηθούν αργά το απόγευμα, περιελάμβαναν το σύνολο του 

τεχνολογικού και ιατρικού εξοπλισμού που μετέφερε η ομάδα. Σε κάθε νησί 



ξεχωριστά μεταφερόταν και παραδίνονταν επίσης και όλα τα υλικά που  

προορίζονταν για εκείνο το συγκεκριμένο νησί. Με αυτόν τον τρόπο, το μονοθέσιο 

σχολικό κτήριο μεταμορφωνόταν σε ένα μίνι-νοσοκομείο. Όταν αρχικά άκουσα για 

το έργο  των γιατρών και των υπολοίπων εθελοντών της ομάδας, εντυπωσιάστηκα 

από τη αφοσίωση τους για προσφορά αλλά δεν κατάλαβα πλήρως το βαθμό στον 

οποίο αυτά τα άτομα δίνουν τον εαυτό τους. Το ταξίδι δεν είναι  διακοπές. 

Περιλαμβάνει ξύπνημα στις 6π.μ., που ακολουθείται από ουρές κατοίκων των 

νησιών, που περιμένουν τη σειρά τους για να λάβουν πλήρη ιατρική φροντίδα. Ενώ 

πολλοί προσέρχονται με μια μοναδική πάθηση, η μεγάλη πλειοψηφία έχει ανάγκη 

από πολλαπλές ιατρικές υπηρεσίες. Καθώς οι ασθενείς περνούν από τον ένα γιατρό 

στον άλλο, η προσοχή που τους δίνεται ποτέ δεν ελαττώνεται. Αν και η ομάδα μπορεί 

να κουραστεί από τις πολλές ώρες εργασίας (φυσικά και διανοητικά), όλες  οι 

υπηρεσίες  παρέχονται με  το χαμόγελο στο στόμα.  

Το  καταπληκτικότερο κομμάτι ολόκληρης της εμπειρίας ήταν η γνήσια ευγνωμοσύνη 

των κατοίκων των νησιών για τις προσπάθειες της «Ομάδας Αιγαίου». Κατά την 

άφιξη σε κάθε ένα νησί, την ομάδα υποδεχόταν με κυματίζουσες σημαίες της Ομάδας 

Αιγαίου και πανό από τους μαθητές των σχολείων. Η υποδοχή ολόκληρης της  

ομάδας ήταν πάντα εορταστική και ευγνώμων. Σε αντάλλαγμα αυτών που παρέχονται 

στους ασθενείς η ευεργετική αίσθηση της ολοκλήρωσης που λαμβάνει η ομάδα είναι 

συντριπτική. Κατά τη διάρκεια της  παραμονής μου στην Ελλάδα, δεν μπορούσα να 

μην συγκρίνω την προσπάθεια αυτών των κατοίκων των νησιών για επιβίωση, 

πολίτες μιας  χώρας διάσημης ανά τον κόσμο για την ομορφιά και τον πολιτισμό της,  

με την αντίστοιχη προσπάθεια για επιβίωση των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Εάν οι Αμερικανοί αντιμετώπιζαν  αυτά τα ίδια τρέχοντα ζητήματα όχι με φόβο και 

καταναγκασμό  αλλά μάλλον με την αίσθηση της γνήσιας αυταπάρνησης και της 

χαράς,  όπως προσφέρεται από την Ομάδα Αιγαίου, η φτώχεια και η, με άνισους 

όρους, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση ίσως δεν ήταν το θέμα 

που μας διχάζει τόσο σήμερα. Χρησιμοποιώντας το μικροσκοπικό παράδειγμα αυτών 

των ελληνικών νησιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν επίσης να ενσωματώσουν τα 

μηνύματα αυταπάρνησης και ενθουσιασμού που έμαθα για την αντιμετώπιση ενός  

φαινομενικά αξεπέραστου στόχου και επιπλέον την αίσθηση ευθύνης  απέναντι στους 

συμπατριώτες μας. 

Κλήθηκα να γίνω μέλος της αποστολής και να ενεργήσω ως πρεσβευτής μεταξύ της 

ελληνικής κοινότητας και άλλων  νέων ανθρώπων. Ως ένας απολύτως αντικειμενικός 

κριτής στο θέμα, που δεν έχει κανέναν εθνικό δεσμό με την ελληνική κοινότητα, 

μπορώ ειλικρινά να πω ότι η εμπειρία ήταν μοναδική. Από τον πλούτο της γνώσης 

που προσφέρθηκε στα νησιά από τους εθελοντές, την αυταπάρνηση προς τους 

συμπολίτες, τη γενική εκτίμηση όλων όσων συμμετείχαν για τη δυνατότητα 

συμμετοχής  σε αυτήν την ογκώδη επιχείρηση, έφυγα  μια πρωτόγνωρη εκτίμηση για 

την Ελλάδα. Είναι εύκολο παρατηρώντας αυτή την οικονομικά δοκιμαζόμενη χώρα 

από μακριά, να είσαι επικριτικός με τις αδυναμίες της, χωρίς να προσφέρεις μάλιστα 

καμία λύση σε ζητήματα που έχουν αντίκτυπο στην παγκόσμια κοινότητα. Είναι 

σημαντικό εντούτοις να αναφερθούν οι ομοιότητες μεταξύ των δύο πολιτισμών. Ας 

μην ξεχνάμε την ανεπαρκή πρόσβαση στην ποιοτική υγειονομική περίθαλψη στις 

ΗΠΑ, ας μην αγνοούμε τα ανεπαρκή συστήματα των δημόσιων σχολείων και άλλα 

κοινωνικά ζητήματα. Αντ' αυτού ας πάρουμε ένα μήνυμα από την Ομάδα Αιγαίου  

και να αδράξουμε τις ευκαιρίες για αλτρουισμό για να ξαναμπεί η χώρα στο σωστό 



δρόμο και να αξιοποιήσουμε κάποιες εναπομείνασες ευκαιρίες ακόμα κι αν πρόκειται 

για τη ζωή ενός μόνο ατόμου. 

 

 


