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Αθήνα, 10/ 01 /17 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Χειμώνας έφτασε. Κάναμε αλήθεια όσα μπορούσαμε;  

 

Η προετοιμασία για τον χειμώνα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που είναι 

εγκλωβισμένοι στα ελληνικά νησιά δεν έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε. Ως Γιατροί του 

Κόσμου – Ελλάδας έχουμε από πολύ νωρίς επισημάνει τους κινδύνους για την υγεία όσων 

διαβιούν σε κέντρα φιλοξενίας λόγω του επερχόμενου χειμώνα. Αυτό που τώρα προέχει 

είναι η λήψη άμεσων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι άνδρες, γυναίκες και παιδιά 

στεγάζονται σε αξιοπρεπή και ζεστά καταλύματα που είναι κατάλληλα για τον χειμώνα. 

Οι πρόσφατες εικόνες με τους πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά να κοιμούνται σε 

παγωμένες σκηνές επαληθεύουν δυστυχώς όλους όσοι εδώ και καιρό επισημαίνουμε τους 

κινδύνους που θέτει η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας για την υγεία των προσφύγων 

που βρίσκονται στα κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα. 

Εντούτοις, παρά τις μέχρι σήμερα προσπάθειες, η προετοιμασία για τον χειμώνα για τους 

μετανάστες και τους πρόσφυγες που είναι εγκλωβισμένοι στα ελληνικά νησιά δεν έχει 

προχωρήσει όπως θα έπρεπε.  

Στη Μόρια της Λέσβου, εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά εξακολουθούν να 

κοιμούνται μέχρι και σήμερα στις παγωμένες σκηνές. Το κλιμάκιο της Οργάνωσης μας στη 

Μόρια, όλες αυτές τις μέρες αγωνίζεται να παράσχει ιατρική φροντίδα και είδη πρώτης 

ανάγκης, όπως υπνόσακους και ζεστά ρούχα, σε όλους όσοι έχουν ανάγκη καθώς ο χιονιάς 

πλήττει για τέταρτη μέρα το νησί της Λέσβου.  
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Ως Γιατροί του Κόσμου από πολύ νωρίς έχουμε επισημάνει τους κινδύνους για την υγεία 

μεταναστών και προσφύγων που διαβιούν σε κέντρα φιλοξενίας λόγω του επερχόμενου 

χειμώνα και της κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας1.   

Οι ευθύνες για τις πολιτικές και την υλοποίηση τους είναι συγκεκριμένες. Αυτή όμως δεν είναι 

η ώρα για απόδοση ευθυνών. Αυτό που προέχει είναι η άμεση εξεύρεση λύσεων.  

Όλοι από κοινού πρέπει να εργαστούμε για την λήψη άμεσων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά στεγάζονται σε αξιοπρεπή και ζεστά 

καταλύματα που είναι κατάλληλα για τον χειμώνα.  

Στην προσπάθεια αυτή κομβικό ρόλο πρέπει να έχει για μια ακόμα φορά η τοπική κοινωνία. 

Η κοινωνία της Λέσβου έχει υπάρξει παγκόσμιο πρότυπο αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και 

μετανάστες που φτάνουν στο νησί. Σε αυτή την αλληλεγγύη κάνουμε έκκληση και αυτή τη 

φορά.  

Παράλληλα, η πολιτεία πρέπει και αυτή να κάνει όσα της αναλογούν. Στο πλαίσιο αυτό 

χαιρετίζουμε τις εξαγγελίες για μεταφορά όλων των μεταναστών και προσφύγων που ζουν 

σε σκηνές σε ζεστά καταλύματα. Επισημαίνουμε, ωστόσο, την ανάγκη εξεύρεσης 

μακροπρόθεσμων λύσεων. Ο πληθυσμός των hotspot πρέπει να μειωθεί στην προβλεπόμενη 

δυναμικότητά τους, ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι και ιδίως οι ευάλωτες ομάδες πρέπει να 

μεταφερθούν σε αξιοπρεπή καταλύματα στην ηπειρωτική χώρα. 

Ως Γιατροί του Κόσμου θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού μαζί με την πολιτεία και 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που 

ανακύπτουν κατά τη διαχείριση της συνεχιζόμενης προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης. 

 

*    *    * 
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 
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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.   

 
 


