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"Καταδροµείς" της ζωής

Της Κέλλυς Φαναριώτη, εφηµερίδα "Παραπολιτικά"

Την ώρα που η πλειοψηφία των ανθρώπων κάθεται στην ασφάλεια των µεγάλων
πόλεων, γιατροί και εθελοντές δίνουν καθηµερινά τη µάχη στα κρύα νερά του
Αιγαίου, για να προσφέρουν στα ακριτικά νησιά όλα όσα χρειάζονται για να
επιβιώσουν τους δύσκολους µήνες του χειµώνα. Εδώ και 20 χρόνια η Οµάδα Αιγαίου,
µε 11 φουσκωτά και το Ασθενοφόρο «Μηνάς Ε»- που είναι πλέον εξοπλισµένο µε
ιατρικά µηχανήµατα προληπτικής ιατρικής- επισκέπτεται τις νησιωτικές κουκίδες της
χώρας και βοηθούν τους κατοίκους που µοιάζουν σα να έχουν αφεθεί στο έλεος του
Θεού.

Στόχος τους είναι να αποκαταστήσουν και ισχυροποιήσουν την επικοινωνία των
νησιών προσφέροντάς τους όσα µέσα µπορούν για µια σύγχρονη διαβίωση,
προάγοντας έτσι την ιδιαίτερη σπουδαιότητα που έχουν αυτές οι ευαίσθητες περιοχές
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για την χώρα µας. 

Οι δραστηριότητες της Οµάδας διακρίνονται σε αποστολές ανθρωπιστικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα στα νησιά του Αιγαίου.
Πρόκειται για µια ιδέα που γεννήθηκε πριν δύο δεκαετίες από µια παρέα φίλων που
λάτρευε τη θάλασσα και τα ταξίδια µε τα φουσκωτά. Μια επίσκεψη σε κάποιο από τα
ακριτικά νησιά του Αιγαίου, στάθηκε ικανή να αντιληφθούν πως τα νησιά αυτά δεν
είναι µόνο οι επιβλητικοί βράχοι, τα µαργαριταρένια ακρογιάλια, η πανέµορφη φύση
τους και ο πλούσιος βυθός τους, αλλά πρωτίστως οι κάτοικοί τους.

«Από τις επισκέψεις που κάναµε, καταλάβαµε ότι η πραγµατική ζωή των κατοίκων
δεν περιορίζεται σε αυτά που βλέπουµε εµείς οι τουρίστες κατά την καλοκαιρινή
περίοδο. Για να καταλάβει κανείς τι σηµαίνει Αιγαίο, θα πρέπει να πάει  όλους τους
µήνες του χρόνου. Αυτό κάναµε κι εµείς και είδαµε πως υπάρχουν ανάγκες και
µάλιστα µεγάλες.  Είχαµε λοιπόν δύο επιλογές:  Να γυρίσουµε την πλάτη στους
ανθρώπους αυτούς και να επιστρέψουµε το καλοκαίρι να για τα µπάνια µας ή να
δραστηριοποιηθούµε και να κάνουµε κάτι γι αυτούς τους ανθρώπους Φυσικά
επιλέξαµε το δεύτερο», δηλώνει στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», ο πρόεδρος της Οµάδας κ.
Απόστολος Μπιλήρης. 
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Το εξοπλισµένο µε ιατρικά µηχανήµατα ασθενοφόρο σκάφος "Μηνάς Ε".

Δυσκολίες

Σύµφωνα µε τον ίδιο, το βασικότερο πρόβληµα των νησιών αυτών είναι η
επικοινωνία τους µε τα υπόλοιπα νησιά. 

Όπως επισηµαίνει, η κατάσταση στην αρχή δεν ήταν καθόλου εύκολη τόσο για τους
ίδιους τους εθελοντές, όσο και τους κατοίκους των νησιών αυτών, οι οποίοι ήταν κάτι
παραπάνω από επιφυλακτικοί. « Όταν αρχίσαµε να πηγαίνουµε εκεί, ήταν όλα
ερµητικά κλειστά και οι άνθρωποι πολύ απόµακροι. Φανταστείτε πως την πρώτη
φορά που επισκεφθήκαµε το Αγαθονήσι, οι κάτοικοι µε το που είδαν τα φουσκωτά να
πλησιάζουν, έκλεισαν τα µαγαζιά τους και κλειδώθηκαν στα σπίτια τους. Μετά από
κάποια χρόνια µας εκµυστηρεύτηκαν πως είχαν φοβηθεί διότι νόµιζαν πως πρόκειται
απόβαση Τούρκων», υπογραµµίζει. 

Πλέον, η Οµάδα Αιγαίου όχι µόνο κατάφερε να κερδίσει την εµπιστοσύνη τους και να
µπει στα σπίτια τους, αλλά υπάρχει προσωπική επικοινωνία εθελοντών και κατοίκων
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πράγµα που καθιστά την επίλυση των
προβληµάτων τους πιο εύκολη. « Μετά από αρκετά χρόνια, αντιληφθήκαµε κι εµείς
οι ίδιοι µε µεγάλη µας έκπληξη ότι η διεισδυτικότητα της Οµάδας Αιγαίου σε αυτούς
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τους πληθυσµούς είναι πολύ µεγάλη. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί µας  ανοίγουν τα
σπίτια τους και µας περιποιούνται µε τον καλύτερο τρόπο. 

Ελλείψεις

Κατά τον κ. Μπιλήλη το σηµαντικότερο πρόβληµα των περιοχών αυτών είναι η
έλλειψη επικοινωνίας µε τα γύρω νησιά η οποία τους χειµερινούς µήνες γίνεται
ακόµη εντονότερη λόγω των άσχηµων καιρικών συνθηκών.

« Δε µπορούµε να υποκαταστήσουµε  τον δάσκαλο αλλά όταν δεν υπάρχουν στο
σχολείο στυλό, γόµες και χαρτιά, τότε θα σπεύσουµε στο εκάστοτε νησί προκειµένου
να γίνουν τα µαθήµατα των παιδιών όπως πρέπει», εξηγεί και εξιστορεί ένα
πρόσφατο περιστατικό που του προξένησε µεγάλη εντύπωση. «Είναι τραγικό το 2013
να υπάρχει µια γιαγιά που όλοι να πιστεύουν πως είναι κουφή και τελικά να
διαπιστώνεται πως δεν έχει τίποτα αλλά είναι το αυτί της γεµάτο κερί». 

Τηλεϊατρική στη Σίκινο

Τον περασµένο Μάιο η «Οµάδα Αιγαίου δώρισε «Εξοπλισµό τηλεϊατρικής µονάδας»,
στο Αγροτικό Ιατρείο της Σικίνου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σύνδεσης του
Αγροτικού Ιατρείου του νησιού µε το Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών (ΝΝΑ), ώστε η
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καθηµερινή προσπάθεια του περίθαλψης των κατοίκων να γίνει πιο εύκολη. 

Μέσω της απευθείας σύνδεσης µε το ΝΝΑ, ο αγροτικός γιατρός Στ. Αρουτζίδης θα
έχει την δυνατότητα να έχει άµεση και διαρκή επαφή µε συναδέλφους του για την
αξιολόγηση ιατρικών περιστατικών που απαιτούν πολύπλευρη αντιµετώπιση. 

« Το θέµα της τηλεϊατρικής είναι πάρα πολύ σηµαντικό αλλά πρόκειται για ένα
εργαλείο που δεν κάνει τίποτα χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Αν δεν υπάρχει
κάποιος στο νησί ο οποίος να το λειτουργεί είναι ουσιαστικά. Στόχος µας λοιπόν είναι
να εκπαιδεύονται παραπάνω από ένας ώστε να υπάρχει πάντα κάποιος εκεί σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης», καταλήγει. 


