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Ακινα, 29/ 03 /16 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Οι Γιατροί του Κόςμου ςυνεχίζουν τη δράςη τουσ ςτα ελληνικά νηςιά 
 

Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ εκφράηουν τθν αντίκεςθ τουσ ςτθ μετατροπι των 

κζντρων υποδοχισ προςφφγων (hot spot) ςτα νθςιά του Αιγαίου ςε κζντρα 

κράτθςθσ. 

 
Επιπλζον, εκφράηουν τθ βακφτερθ ανθςυχία τουσ τόςο για τουσ άμεςουσ κινδφνουσ 

που ςυνεπάγεται αυτι θ ενζργεια για τθ διαςφάλιςθ των κατοχυρωμζνων από 

Διεκνείσ Συνκικεσ δικαιωμάτων των προςφφγων, όςο και για τισ ςυνκικεσ άδικθσ 

κράτθςθσ που αυτι ςυνεπάγεται. 

 
Ωςτόςο, οι Γιατροί του Κόςμου κεωροφν πωσ ζχουν κακικον να μθν αναςτείλουν τισ 

ιατρικζσ παρεμβάςεισ τουσ ςτα κζντρα κράτθςθσ ςτθ Χίο και ςτθ Λζςβο, αλλά 

αντικζτωσ να ςυνεχίςουν να ςτθρίηουν το ςυγκεκριμζνο πλθκυςμό ο οποίοσ 

ςτερείται πρόςβαςθσ ςε βαςικζσ ιατρικζσ υπθρεςίεσ. 

 
Η ςυνζχιςθ τθσ δράςθσ των Γιατρών του Κόςμου ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να 

κεωρθκεί ωσ αποδοχι του νζου τρόπου λειτουργίασ των προαναφερκζντων 

κζντρων, ο οποίοσ βαςίηεται ςτον περιοριςμό τθσ ελευκερίασ προςφφγων και 

μεταναςτών.  
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Τζλοσ, οι Γιατροί του Κόςμου κεωροφν ότι είναι κακικον τουσ, ωσ αναπόςπαςτο 

κομμάτι τθσ ανκρωπιςτικισ παρζμβαςισ τουσ, να ςυνεχίςουν να παρατθροφν και να 

καταγράφουν τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτα ςυγκεκριμζνα κζντρα κράτθςθσ, 

κακώσ και να καταγγζλλουν και να δθμοςιοποιοφν πικανζσ παραβιάςεισ 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων και διαδικαςιών. 

 

 

 

 

 

 

 
*    *    * 

Σχετικά με τουσ Γιατροφσ του Κόςμου Ελλάδασ 

Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ δθμιουργικθκαν το 1990 και αποτελοφν μζροσ του Διεκνοφσ Δικτφου των ΓτΚ το 

οποίο αποτελείται από 15 ςυνολικά τμιματα (Αργεντινι, Βζλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμζνο 

Βαςίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιςπανία, Καναδάσ, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουθδία). Ταυτόχρονα  

ωςτόςο παραμζνουν μία γνήςια ελληνική οργάνωςη που ακολουκεί το δικό τθσ μονοπάτι βαςιηόμενθ ςτισ 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ Ελλάδασ, διατθρώντασ τθν οικονομικι και διοικθτικι τθσ ανεξαρτθςία. 

Συμπλθρώνοντασ 26 χρόνια ςυνεχοφσ δράςθσ το 2016, οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ ζχουν αναγνωριςτεί ςτθ 

ςυνείδθςθ των πολιτών, ωσ μια αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι οργάνωςθ θ οποία προωκεί τα ςυναιςκιματα 

αλλθλεγγφθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 

Με δεκάδεσ προγράμματα ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςτθν Ελλάδα και ςε αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, Ζλλθνεσ γιατροί, 

υγειονομικό προςωπικό, διοικθτικοί και τεχνικοί προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ εκελοντικά. 

Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ με περιςςότερουσ από 600 εθελοντζσ ζχουν βρεθεί ςε περίπου 50 χώρεσ του 

πλανήτη προςφζροντασ ιατρική, ανθρωπιςτική βοήθεια. Στθ διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, ζχουν 

πραγματοποιθκεί προγράμματα ιατρικισ και ανκρωπιςτικισ βοικειασ, ςτο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιςτάν, τθ 

Σρι Λάνκα, τθν Ινδονθςία, τθ Σερβία, το Σουδάν, τθν Παλαιςτίνθ, τθν Αϊτι, τθ Γάηα, τθν Ουγκάντα,  τθν Αλγερία 

κ.α. 

Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ ςυνεργάηονται με άλλεσ διεκνείσ Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανώςεισ με ςτόχο 

τθν αποτελεςματικότερθ παροχι ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςτουσ πλθκυςμοφσ που τθν ζχουν ανάγκθ. 

*    *    * 

 


