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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πόσοι πρέπει να πεθάνουν για να πάψουμε να μιλάμε
για τυχαία περιστατικά;
Οι Γιατροί του Κόσμου εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για το νέο θάνατο –τον τρίτο κατά
σειρά – μέσα σε μία εβδομάδα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της
Λέσβου. Υπενθυμίζουμε την πάγια θέση μας ότι η διαβίωση ανθρώπων σε αξιοπρεπείς
και ασφαλείς συνθήκες είναι μείζον ζήτημα το οποίο τοποθετείται πέρα και πάνω από
οποιαδήποτε ανάγκη για απαρέγκλιτη τήρηση της Συμφωνίας ΕΕ και Τουρκίας

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα από τους αδιευκρίνιστους θανάτους δύο ατόμων στο ΚΥΤ της
Μόριας στη Λέσβο, ακόμα ένας δεκαοκτάχρονος, βρέθηκε σήμερα νεκρός ενώ ένας ακόμη
διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
Ως Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας (Médecins du Monde - Grèce) εκφράζουμε τη βαθιά μας
οδύνη για το νέο θάνατο –τον τρίτο κατά σειρά – μέσα σε μία εβδομάδα στο Κέντρο
Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου.
Μολονότι τα ακριβή αιτία των θανάτων παραμένουν μέχρι στιγμής επισήμως
αδιευκρίνιστα, εικάζεται ότι οφείλονται σε αναθυμιάσεις από θερμάστρα ή κάποιο άλλο
αυτοσχέδιο μέσο θέρμανσης.
Ως η Οργάνωση που έχει αναλάβει την παροχή πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας εντός του
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου έχουμε από πολύ νωρίς
δημόσια επισημάνει τους σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την υγεία όσων παραμένουν
στο Κέντρο της Μόριας εξαιτίας των άσχημων συνθηκών διαβίωσης.

Ως Γιατροί του Κόσμου υπενθυμίζουμε την πάγια θέση μας ότι η διαβίωση ανθρώπων σε
αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες είναι μείζον ζήτημα το οποίο τοποθετείται πέρα και
πάνω από οποιαδήποτε ανάγκη για απαρέγκλιτη τήρηση της Συμφωνίας ΕΕ και Τουρκίας.

* * *
Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας
Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική
Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο αποτελείται από 15
αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία).
Από την αρχή της δράσης τους, οι ΓτΚ - Ελλάδας έχουν δημιουργήσει πλήθος προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό
της χώρας αλλά και στο εξωτερικό με στόχο την παροχή ιατρικών και άλλων υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένες
πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Με
πολλούς εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες ανά τον κόσμο προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική
βοήθεια.
Με βάση την εμπειρία τους και τη διαρκή αξιολόγηση των αναγκών, οι ΓτΚ - Ελλάδας συνεχίζουν να λειτουργούν
και να επεκτείνουν τις δράσεις τους στα Ανοιχτά Πολυϊατρεία (επτά συνολικά στην Ελλάδα), το Υπνωτήριο
Αστέγων, και τους Ξενώνες, καθώς και τις Κινητές Μονάδες που επισκέπτονται όλη την χώρα.
Έχοντας συμπληρώσει φέτος 26 χρόνια συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης, οι Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας
βρίσκονται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και βοήθεια ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας,
εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων.
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