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Ακινα, 22/ 12 /16 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Χειμώνασ ζφταςε. Πρζπει να δράςουμε τώρα 

Ολοζνα και μεγαλφτεροσ ο κίνδυνοσ για τθν υγεία των προςφφγων 

ςτα κζντρα φιλοξενίασ  

 

Οι Γιατροί του Κόςμου (ΓτΚ), θ διεκνισ ιατρικι, ανκρωπιςτικι Μθ Κυβερνθτικι 

Οργάνωςθ, εγείρει προβλθματιςμοφσ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ που κζτει θ κατακόρυφθ 

πτώςθ τθσ κερμοκραςίασ για τθν υγεία των προςφφγων που βρίςκονται ςτα κζντρα 

φιλοξενίασ ςτθν Ελλάδα. Οι ΓτΚ καλοφν τθν Ε.Ε, τα Ηνωμζνα Ζκνθ και τθν Ελλθνικι 

κυβζρνθςθ να ςυνεχίςουν να καταβάλλουν προςπάκειεσ ώςτε να απομακρφνουν όςο το 

δυνατόν γρθγορότερα τουσ ανκρώπουσ αυτοφσ από το κρφο. Παράλλθλα, καλοφν τα 

Ευρωπαϊκά κράτθ να φανοφν αντάξια των περιςτάςεων και να αναλάβουν τισ ευκφνεσ 

τουσ απζναντι ςτουσ ανκρώπουσ αυτοφσ παρζχοντασ τουσ ζνα αξιοπρεπζσ μζροσ για να 

ηιςουν. 

Σισ τελευταίεσ τρείσ εβδομάδεσ, θ πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ 

ςτα κζντρα φιλοξενίασ όπου εργαηόμαςτε είναι κατακόρυφθ. ε κάποια κζντρα φιλοξενίασ 

ςτο βόρειο τμιμα τθσ χϊρασ ζχουν ςθμειωκεί κερμοκραςίεσ από -7˚ ζωσ και -4˚, ενϊ 

προβλζπεται ραγδαία επιδείνωςθ του καιροφ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα κακϊσ ο χειμϊνασ 

πλθςιάηει.   

Οι κερμοκραςίεσ αυτζσ κα ιταν ιδθ πολφ χαμθλζσ για όλουσ εκείνουσ που ηουν ςε ςπίτια, 

πόςο μάλλον για άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά κοιμοφνται ςε ςκθνζσ, ςε κζντρα φιλοξενίασ 

http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/


χωρίσ κζρμανςθ, και με ανεπαρκι - ςυχνά μάλιςτα μθ διακζςιμθ- παροχι θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ. Κάτι τζτοιο ςθμαίνει ότι ακόμα κι οι λίγοι τυχεροί, που διακζτουν κερμαντικά 

ςϊματα, δεν μποροφν να ηεςτακοφν για πολφ.  

Οι επιπτϊςεισ τθσ κατάςταςθσ αυτισ τϊρα που ο χειμϊνασ ζφταςε είναι πλζον ξεκάκαρεσ.  

«Τουσ δφο τελευταίουσ μινεσ, ζχουμε ιδθ δει περιςςότερα παιδιά και θλικιωμζνουσ 

ανκρϊπουσ με αναπνευςτικζσ λοιμϊξεισ λόγω τθσ ζκκεςθσ τουσ ςτο κρφο και τθν υγραςία. 

Η αυξθτικι τάςθ φαίνεται ξεκάκαρα ςτα ςτατιςτικά μασ δεδομζνα. Οι αναπνευςτικζσ 

λοιμϊξεισ κατά  τον Οκτϊβριο και το Νοζμβριο ιςοδυναμοφν με το 31% των ιατρικϊν 

εξετάςεων που πραγματοποιιςαμε», δθλϊνει ο Νικόλαοσ Μαρίνοσ, γιατρόσ των ΓτΚ.  

«Για κάποιουσ, αυτό κζτει ςε άμεςο κίνδυνο τθ ηωι τουσ, κακϊσ θ ζκκεςθ ςτο κρφο μπορεί 

πυροδοτιςει μία κρίςθ άςκματοσ ι να οδθγιςει ςε ςοβαρότατθ πνευμονία, με πικανζσ 

επιπλοκζσ. Σε ό,τι αφορά τθ δεφτερθ περίπτωςθ, το ποςοςτό ζχει ςχεδόν διπλαςιαςτεί κατά 

τθ διάρκεια των τελευταίων δφο μθνϊν.»  

«Ο κίνδυνοσ αυξάνεται ακόμα περιςςότερο εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι οι άνκρωποι ςτουσ 

χϊρουσ φιλοξενίασ ηουν ςε εξαιρετικά μικροφσ χϊρουσ, ςυχνά μαηί με 4-5 άλλουσ, και ςε 

πολφ ςτενι επαφι με άλλα άτομα και οικογζνειεσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ραγδαία 

αφξθςθ του κινδφνου ξεςπάςματοσ επιδθμιϊν ςτουσ πλθκυςμοφσ των κζντρων φιλοξενίασ.» 

Κι αυτό μονάχα προςκζτει ςτο γεγονόσ πωσ, χωρίσ κζρμανςθ, οι άνκρωποι διακινδυνεφουν 

ιδθ τισ ηωζσ τουσ προςπακϊντασ να ηεςτακοφν. τθ βόρεια Ελλάδα, και πιο ςυγκεκριμζνα 

ςτο κζντρο φιλοξενίασ του Ωραιοκάςτρου, μία γυναίκα και τα δφο τθσ παιδιά υπζςτθςαν 

ςοβαρότατα εγκαφματα ςε φωτιά που προκλικθκε κατά τθν προςπάκεια τουσ να 

ηεςτακοφν χρθςιμοποιϊντασ εξοπλιςμό μαγειρζματοσ. 

Και όςο θ κερμοκραςία μειϊνεται και θ απόγνωςθ μεγαλϊνει, ο κίνδυνοσ αυξάνεται.  

Ο Αχμζτ, πρόςφυγασ από τθν πόλθ Αηάη τθσ υρίασ, ο οποίοσ τϊρα ηει ςτο κζντρο 

φιλοξενίασ τθσ Ραιδεςτοφ ςτθ Βόρειο Ελλάδα, είπε: «Το μόνο που μποροφμε να κάνουμε 

όταν ο καιρόσ είναι τόςο κρφοσ είναι να ανάψουμε φωτιζσ. Είναι επικίνδυνο όμωσ και ο 

καπνόσ απλϊνεται παντοφ. Γι’ αυτό ανάψαμε φωτιζσ ζξω. Αλλά όταν μπικαμε και πάλι μζςα 

εξακολουκοφςε να κάνει πάρα πολφ κρφο για να μπορζςουμε να κοιμθκοφμε, γι’ αυτό 

αναγκαςτικαμε να ανάψουμε φωτιζσ και μζςα. Δεν ζχουμε βιϊςει ποτζ πριν τόςο κακζσ 

ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Δεν περιμζναμε ότι κα μασ άφθναν ς’ αυτι τθν κατάςταςθ.» 

Ο ιατρόσ Ν. Μαρίνοσ αναφζρει ότι: «Δεν πρζπει να ξεχνάμε τισ μακροχρόνιεσ ςυνζπειεσ που 



ζχει ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα θ ειςπνοι καπνοφ ι άλλων τοξικϊν υλικϊν, που παράγονται 

από τισ φωτιζσ που ανάβουν οι άνκρωποι ςτθν προςπάκεια τουσ να ηεςτακοφν, αλλά και το 

αντίκτυπο ςτθν, ιδθ επιδεινωμζνθ, ψυχικι τουσ υγεία. Από ιατρικισ απόψεωσ θ κατάςταςθ 

αυτι είναι απαράδεκτθ.»   

Οι Γιατροί του Κόςμου κάνουν ότι μποροφν προκειμζνου να αποτρζψουν μία ανκρϊπινθ 

τραγωδία. «Οι προςπάκειεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί από τθν Ελλθνικι κυβζρνθςθ, τθν 

Ε.Ε και τθν Ύπατθ Αρμοςτεία για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ςτα κζντρα 

φιλοξενίασ είναι αξιοςθμείωτεσ αλλά δεν είναι επαρκοφν, απζχουν μάλιςτα πολφ από το να 

κεωρθκοφν επαρκείσ», δθλϊνει θ Ευγενία Θάνου, γενικι διευκφντρια των ΓτΚ – Ελλάδασ. 

«Η Ελλάδα βρίςκεται εν μζςω τθσ δικισ τθσ ςοβαρότατθσ κρίςθσ. Δεν μποροφμε να 

περιμζνουμε ότι κα μπορζςει τθν ίδια ςτιγμι να αντιμετωπίςει και τθν άρνθςθ τθσ Ευρϊπθσ 

να δεχτεί πρόςφυγεσ. Μζχρι ςιμερα, μόνο 5.800 άνκρωποι ζχουν μεταγκαταςτακεί ςε άλλα 

ευρωπαϊκά κράτθ, παρά τισ δεςμεφςεισ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου για μετεγκατάςταςθ 

60.000 περίπου ατόμων.  Τα ευρωπαϊκά κράτθ, λοιπόν, κα πρζπει να αναλάβουν το μερίδιο 

τθσ ευκφνθσ που τουσ αναλογεί από τουσ ανκρϊπουσ που φιλοξενεί θ Ελλάδα. Τίποτα 

περιςςότερο, τίποτα λιγότερο.» 

 

*    *    * 
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, διατθρϊντασ τθν οικονομικι και διοικθτικι τθσ ανεξαρτθςία. 

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

ςυνείδθςθ των πολιτϊν, 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 χϊρεσ, 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 αυτϊν 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 Οργανϊςεισ με ςτόχο 

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



*    *    * 

 

 
 


