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MΠΑΜ YΓΕΙΑ

της ΑΛΕΞΙΑΣ ΣΒΩΛΟΥ

Χίλια ευρώ ο υπέρηχος
για εγκύους
σε Κάσο - Άγραφα
Φ
ωτιά και λάβρα κοστίζει η
εγκυμοσύνη στις κατοίκους
των μικρών κι απομακρυσμένων νησιών, καθώς και στα ορεινά χωριά,
καθώς η δαπάνη για έναν απλό υπέρηχο-μια επιβεβλημένη και συχνή εξέταση στη διάρκεια της κύησης-ανέρχεται
σε 1000 ευρώ. Ο ίδιος ο υπέρηχος κοστίζει 50 ευρώ, αλλά όπως εξηγεί ο μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος Στέφανος
Χανδακάς, ιδρυτής της πρωτοβουλίας
HOPEgenesis, η νησιώτισσα μέλλουσα
μητέρα, προκειμένου να κάνει την εξέταση πρέπει να αφήσει τη δουλειά της,
να ταξιδέψει σε μια πόλη της Ελλάδας
που υπάρχει διαγνωστικό κέντρο ή νοσοκομείο, να μείνει εκεί και μετά να επιστρέψει στον τόπο της, με συνέπεια το
κόστος να απογειώνεται. Τελικά, ο τοκετός σε ένα νησί σαν τη Σίκινο, την Κάσο,
την Αλόννησο, τους Φούρνους ή τη Θύμαινα καταλήγει να κοστίζει 10.000 ευρώ. Αληθινά χρυσός, αφού σε περίπτωση
ιατρικού απρόοπτου θα χρειαστεί ακόμα
και αεροδιακομιδή της εγκύου. Γι’ αυτό και στις γυναίκες που επιλέγουν να
μείνουν στα μικρά νησιά και να αποκτήσουν εκεί οικογένεια αξίζει… χρυσό μετάλλιο. Κι ευτυχώς στην δύσκολη
αυτή απόφαση έχουν βρει έναν… χρυσό υποστηρικτή: Την πρωτοβουλία καταπολέμησης της υπογεννητικότητας
HOPEgenesis, με τη βοήθεια της οποίας, μέσα σε τρεισήμισι χρόνια γεννήθηκαν ήδη 100 μωρά σε 354 δυσπρόσιτες ή ακριτικές περιοχές της Ελλάδας
που για αρκετά χρόνια κατέγραφαν μηδενικές γεννήσεις. Επίσης, βρίσκονται
καθοδόν αλλά 86 μωρά, που θα τα φέρει ο… πελαργός τους προσεχείς μήνες.
Μιλώντας για αυτή τη μοναδική στο είδος της πρωτοβουλία που αντιμετωπίζει το φλέγον πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην πατρίδα μας, κι από την

Ο δείκτης
γεννητικότητας
στην πατρίδα μας
έχει πέσει στο
1,3 αντί για το
επιθυμητό 2,1
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«Για την ομαλή
ανανέωση του
πληθυσμού, θα
πρέπει κάθε ελληνική
οικογένεια να κάνει δύο
παιδιά», τονίζει ο κ.
Χανδακάς

οποία έχουν ήδη ωφεληθεί περισσότερες από 180 οικογένειες, ο ιδρυτής και

εμπνευστής της HOPEgenesis μαιευτήρας - χειρουργός - γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς επισημαίνει πως η υπογεννητικότητα είναι ένα πολυσύνθετο
πρόβλημα-διαφορετικό από την υπογονιμότητα- και πως για την ομαλή ανανέωση του πληθυσμού, θα πρέπει κάθε ελληνική οικογένεια να κάνει δύο παιδιά.
Όμως ο δείκτης γεννητικότητας στην
πατρίδα μας έχει πέσει στο 1,3 αντί για το
επιθυμητό 2,1 και σε αρκετά ορεινά ή νησιωτικά απομακρυσμένα χωριά έχει αγγίξει το μηδέν, καθώς εκεί πρωτίστως η
ανασφάλεια για το τι θα γίνει αν συμβεί
κάτι ωθεί τα ζευγάρια να αναβάλλουν
επ’ αόριστον τη δημιουργία οικογένειας. Αντίθετα, στα αστικά κέντρα είναι η
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οικονομική ανασφάλεια και ο φόβος της
απόλυσης από τη δουλειά, που μπαίνουν
εμπόδιο στην επιθυμία των νέων να αποκτήσουν παιδί.

«Ένα μωρό τη φορά»
Με σύνθημα «ένα μωρό τη φορά»
και με μικρά βήματα, η πρωτοβουλία
HOPEgenesis ξεκίνησε να αναστρέφει
το αρνητικό πρόσημο των γεννήσεων
δίνοντας στα ζευγάρια το αίσθημα της ιατρικής ασφαλείας πως ότι κι αν συμβεί η
μητέρα και το παιδί θα είναι καλυμμένα.
Και η δράση δεν περιορίζεται εκεί. Επόμενοι στόχοι είναι η δημιουργία παιδικών σταθμών για να μπορούνε να απασχολούνται τα παιδιά και να εργάζονται
οι γονείς τους, καθώς όπως επισημαίνει ο
Στέφανος Χανδακάς, ένα μωρό δεν φτάνει (ανά η οικογένεια) και πως η Ελλάδα
χρειάζεται το δεύτερο παιδί. Επίσης, στα
σκαριά βρίσκεται πρωτοβουλία η οποία
θα γίνει στην Ήπειρο σε συνεργασία με
την τοπική αυτοδιοίκηση, την εκκλησία,
το επιμελητήριο Θεσσαλίας και τα βόρεια
νησιά του Ιονίου ώστε να δοθούν κίνητρα
για να κατοικηθούν ξανά (μαζικά) αυτά
τα νησάκια. Επειδή το δημογραφικό ζήτημα αποτελεί μείζον εθνικό θέμα-αφού
η Ελλάδα είναι ουραγός στις γεννήσεις
πανευρωπαϊκά, ο καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής από το Τμήμα Στατιστικής
κι Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς εκπονεί δύο μελέτες για τη διερεύνηση της συσχέτισης
των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων με τη μείωση των γεννήσεων και
το κόστος της υπογεννητικότητας στο
Α.Ε.Π. της χώρας. Πρόσφατες έρευνες
έδειξαν ότι μια αύξηση των γεννήσεων
κατά 1% επιφέρει αύξηση του Α.Ε.Π κατά
2,5%, επιβεβαιώνοντας και με οικονομικούς όρους την αξία που έχουν τα παιδιά.

