
 

Ακινα, 18 Απριλίου 2020 

Ανθρώπινεσ ιςτορίεσ… 
oι ηρωίδεσ με τον κόκκινο ςταυρό 

Κάκε μζρα, φοράνε τθν άςπρθ προςτατευτικι ςτολι, τθ μάςκα και τα γάντια. Είναι γυναίκεσ, 
κόρεσ, μθτζρεσ, ςφηυγοι, μα πάνω από όλα είναι οι Νοςθλεφτριεσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ 
Σταυροφ, που δίνουν τθ δικι τουσ μάχθ, δίπλα ςτουσ πρόςφυγεσ και τουσ μετανάςτεσ, ενάντια 
ςτον Covid-19. 

Από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ εκδιλωςθσ τθσ πανδθμίασ ςτθ χϊρα μασ, τα κλιμάκια του Ε.Ε.Σ. 
ενεργοποιικθκαν και κατόπιν αιτιματοσ του Υπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ,κλικθκαν 
να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, αρχικά ςτθν Κζα (Τηια) και ςτθ ςυνζχεια ςτισ νζεσ δομζσ ςτθ 
Μαλακάςα και ςτο Κλειδί Σερρϊν.Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ διακζτει τρεισ Κινθτζσ 
Μονάδεσ Υγείασ, δφο ςτθ Μαλακάςα και μία ςτθν περιοχι Κλειδί ςτισ Σζρρεσ, που λειτουργοφν 
ωσ ιατρεία, κακϊσ και κλιμάκια από γιατροφσ, νοςθλεφτριεσ, διερμθνείσ Αραβικϊν, Φαρςί και 
Γαλλικϊν και εκελοντζσ Νοςθλευτικισ και Σαμαρείτεσ –Διαςϊςτεσ. 

Εκτόσ από τθν παρακολοφκθςθ για εμφάνιςθ ενδεχόμενου κροφςματοσ και τθν 
ιατρονοςθλευτικι φροντίδα, αυτό που είναι πολφ ςθμαντικό ςε κάκε καταυλιςμό και ιδιαίτερα 
κατά τθν περίοδο τθσ πανδθμίασ, είναι θ προςταςία των ανκρϊπων από τθν μετάδοςθ  των 
αςκενειϊν. «Δεν αρκεί να τουσ δϊςουμε ζνα ςαποφνι. Πρζπει να ξζρουν και ποιοσ είναι ο 
ςωςτόσ τρόποσ για να το χρθςιμοποιοφν», λζνε οι υπεφκυνοι του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ. 
Αυτόσ είναι και ο λόγοσ, που μετά τθ διανομι των απαραίτθτων ειδϊνατομικισ υγιεινισ 
(πετςζτεσ, ςαποφνια, κ.α),ζχει ξεκινιςει θενθμζρωςθ των προςφφγων και μεταναςτϊν, με 
αφίςεσ ςτθ γλϊςςα τουσ, ςχετικά με τουσ τρόπουσ αποφυγισ τθσ μετάδοςθσ του Covid-19 και 
τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ, όπωσ το πλφςιμο των χεριϊν,ενϊ κα ακολουκιςουν και 
ςχετικζσ εκπαιδεφςεισ του πλθκυςμοφ. Μάλιςτα, ςτθ Μαλακάςα ζχει ιδθ προθγθκεί και 
ςχετικι ενθμζρωςθ των εργαηομζνων τθσ δομισ. 



Όταν οι άνκρωποι βλζπουν γνϊριμα πρόςωπα, ςε εμπιςτεφονται περιςςότερο και αυτό είναι 
ζνα τεράςτιο βιμα λζει θ κ. Ελζνθ Παπαδοποφλου,Νοςθλεφτρια και Υπεφκυνθ τθσ Μονάδασ 
Υγείασ ςτο Κλειδί Σερρϊν. «Είμαι τρεισ εβδομάδεσ εδϊ. Αρκετοί με αναγνωρίηουν γιατί με είχαν 
δει και ςτθν Τηια, όπου τουσ καταγράφαμε και τουσ κερμομετροφςαμε. Βλζπεισ αμζςωσ πωσ 
αλλάηει το πρόςωπό τουσ και πωσ χαμογελοφν. Πωσ νιϊκουν λιγότερο μόνοι. Τότε, είχαν μπει 
προλθπτικά ςε καραντίνα. Τϊρα, που ιρκαν ςτθ νζα δομι, μπαίνουν ξανά, ϊςτε να αποτραπεί 
ο ενδεχόμενοσ κίνδυνοσ διάδοςθσ του ιοφ. 

Στισ δομζσ τθσ Μαλακάςασ και τθσ περιοχισ Κλειδί Σερρϊν, υπάρχουν άνκρωποι με χρόνια 
νοςιματα, αρκετζσ οικογζνειεσ, αςυνόδευτα παιδιά και ζγκυεσ θλικίασ 13 -16 ετϊν. «Πριν λίγεσ 
μζρεσ ιρκε ςτθν Κινθτι Μονάδα Υγείασ ζνα κοριτςάκι 13-14 ετϊν ςυνοδευόμενο από τθ μθτζρα 
του, λζει θ κ. Διμθτρα Τςεκοφρα, Νοςθλεφτρια και Υπεφκυνθ τθσ Κινθτισ Μονάδασ. «Το 
κοριτςάκι είχε κακυςτζρθςθ και τθ ρωτιςαμε αν υπιρχε περίπτωςθ εγκυμοςφνθσ. Απάντθςε 
ναι, γιατί είχε υποςτεί βιαςμό λίγο πριν φκάςει ςτθ χϊρα μασ. Το ςυγκλονιςτικό είναι ότι το 
είπε απόλυτα ψφχραιμα και φυςικά,ωσ μζροσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ και του μεταναςτευτικοφ 
ταξιδιοφ. Θεωροφςε ότι είναι κάτι που ςυμβαίνει ςε όλεσ τισ γυναίκεσ». 

Για τουσ πρόςφυγεσ και τουσ μετανάςτεσ, οι Κινθτζσ Μονάδεσ του Ερυκροφ Σταυροφ, δεν είναι 
μόνο ο χϊροσ που κα τουσκερμομετριςουν, κα τουσ εξετάςουν, κα τουσ δϊςουν φάρμακα, κα 
τουσ παραπζμψουν αν χρειαςτεί ςτο Νοςοκομείο, ι κα περιποιθκοφν τα τραφματά τουσ, αλλά 
και ο χϊροσ που κα νιϊςουν λιγότερο μόνοι και πιο αςφαλείσ. «Οι άνκρωποι αυτοί, είναι ξζνοι 
ανάμεςα ςε ξζνουσ», λζει θ Δζςποινα Φιλλιπιδάκθ, Δ/ντρια του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. 
Θεςςαλονίκθσ και Συντονίςτρια ςτθ Βόρεια Ελλάδα. «Ακουμποφν πάνω μασ. Νιϊκουν αςφάλεια 
γιατί το ζμβλθμα του Ερυκροφ Σταυροφ τουσ είναι γνϊριμο. Υπάρχουν φορζσ που ζρχονται ςτο 
ιατρείο μόνο και μόνο για να μιλιςουν». 

Οι πρϊτεσ βοικειεσ ψυχικισ υγείασ είναι εξίςου ςθμαντικζσ για τθν υποςτιριξθ αυτϊν των 
ανκρϊπων. «Θυμάμαι μία μζρα», λζει θ Νοςθλεφτρια κ. Μαρία Λοφβρου, μπικε μία γυναίκα 
ςτο ιατρείο για να τθν εξετάςουμε. Μου ζκανε εντφπωςθ ότι δεν με κοιτοφςε ςτα μάτια. Μετά 
από λίγο, ηιτθςε μεταφραςτι για να μου πει οτι μου ηθτοφςε ςυγνϊμθ γιατί δεν είχε κάνει 
μπάνιο και ίςωσ να μφριηε άςχθμα και τα ροφχα που φοροφςε δεν ιταν ωραία. Τθσ απάντθςα 
ότι το μόνο που είχαμε προςζξει ιταν τα μεγάλα εκφραςτικά τθσ μάτια. Η νεαρι γυναίκα ζβαλε 
τα κλάματα. Πραγματικά προςπάκθςα πολφ για να μθν τθν αγκαλιάςω και τθσ μεταδϊςω, 
ενδεχομζνωσ, εγϊ τον ιό. 

Κάποιοι τισ χαρακτθρίηουν θρωίδεσ. Εκείνεσ δε νιϊκουν ζτςι. «Αυτόσ είναι ο ρόλοσ του Ερυκροφ 
Σταυροφ και εμείσ κάνουμε το κακικον μασ ωσ νοςθλεφτριεσ. Τίποτα παραπάνω. Δεν ζχουμε 
κανζνα λόγω να φοβόμαςτε. Τθροφμε όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ, που κα 
τθροφςαμε είτε δουλεφαμε ςτο Νοςοκομείο, είτε με άλλουσ πλθκυςμοφσ. Απλά βάηουμε και 
εμείσ ζνα μικρό λικαράκι αυτι τθ δφςκολθ ϊρα», λζνε οι ίδιεσ. 
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