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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H 15η του Μάρτη σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 7 χρόνων πολέμου στη Συρία: 350.000
θάνατοι έχουν ταυτοποιηθεί. Η χώρα έχει αφαιμαχθεί. Περισσότερο από το μισό του
πληθυσμού της Συρίας είναι σε εξορία ή έχει μετακινηθεί προς το εσωτερικό της χώρας.
Οι Γιατροί του Κόσμου καλούν τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της: Να
εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην ανθρωπιστική
βοήθεια. Παράλληλα να πράξει ότι είναι δυνατό ώστε να δοθεί ένα τέλος στα εγκλήματα
πολέμου που διαπράττονται εδώ και μία επταετία.
«Τα τελευταία 7 χρόνια στη Συρία ακόμα και η πρόσβαση στην Ιατρική φροντίδα έχει
μετατραπεί σε «όπλο» του πολέμου. Την ώρα που οι βομβαρδισμοί ωθούν τον άμαχο
πληθυσμό στο να καταφύγει σε σημεία που θα του προσφέρουν καταφύγιο και φροντίδα, οι
καταστροφές νοσοκομείων αντιστοιχούν σε επίθεση στη σωματική ακεραιότητα του
πληθυσμού. Μόνο τις 3 τελευταίες βδομάδες 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην
ανατολική Γκούτα» δηλώνει ο πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, Νικήτας
Κανάκης.
11,3 εκατομμύρια Σύριοι, ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, έχουν ανάγκη ιατρικής υποστήριξης και επιβιώνουν σε δυσμενείς συνθήκες. Τα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών διαδέχονται το ένα το άλλο
όμως παραβιάζονται αμέσως μόλις υιοθετηθούν. Οι υποτιθέμενες ζώνες αποκλιμάκωσης
των συγκρούσεων, έτσι όπως αυτές έχουν οριστεί από τις συμφωνίες στην Αστάνα , δεν είναι
παρά συμφωνίες που παραμένουν στα χαρτιά. Αυτός ο πόλεμος υπογραμμίζει την παρακμή
ενός διεθνούς συστήματος που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.
Οι Γιατροί του Κόσμου αρνούνται την αναπόφευκτη θνησιμότητα και απαιτούν, για ακόμη
μία φορά, να προκριθεί μία πολιτική λύση και ζητούν τη διεθνή παρέμβαση για τον
αφοπλισμό των αντιμαχόμενων δυνάμεων.
Η πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου Γαλλίας, Francoise Sivignon επισημαίνει: «Μια
διπλωματική παρέμβαση για τη επίλυση της σύγκρουσης πρέπει να επιτρέψει τον πολιτικό
συμβιβασμό αυτού του διαρκούς πολέμου».

Η κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών της Συρίας – η ίδια που έχει εκδηλώσει
αλληλεγγύη και αμοιβαία βοήθεια από την αρχή της σύγκρουσης, είναι ουσιώδης. Πρέπει να
συμμετέχει σε συντονισμό με τα κράτη ή τις διακυβερνητικές οργανώσεις για την επίτευξη
δίκαιης ειρήνης και συμφιλίωσης.
Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου απαιτούν την τήρηση της ανθρωπιστικής ανακωχής για την
αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών υγείας του άμαχου πληθυσμού ως
αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της βίας, όπως και τη λήξη της ατιμωρησίας. Για αυτόν τον
σκοπό οι Γιατροί του Κόσμου προχωρούν σε μία συμβολική δράση με στόχο να αφυπνήσουν
την κοινή γνώμη αλλά και να ασκήσουν πίεση προς κάθε θεσμικό φορέα σε κάθε επίπεδο:
Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου, οι αντιπροσωπείες των Γιατρών του Κόσμου στη Γαλλία, την
Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, το Βέλγιο την Ολλανδία και την Ελλάδα, θα βρεθούν την
ίδια ώρα σε σημαντικά και αναγνωρίσιμα σημεία της κάθε χώρας, όπου φορώντας
συμβολικά «ματωμένες» ιατρικές μπλούζες, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές θα αναρτήσουν
πανό με το κοινό μήνυμα «Πρόσβαση στον άμαχο πληθυσμό και απομάκρυνση των
τραυματιών από τη Συρία τώρα»
Στην Ελλάδα, η αντιπροσωπεία των Γιατρών του Κόσμου θα βρεθεί στις 11:00 π.μ. στα
Προπύλαια (Στάση Μετρό Πανεπιστήμιο) και θα αναρτήσει το πανό με το σχετικό μήνυμα.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στις 15:30 (κοινή ώρα), όλες οι αντιπροσωπείες θα αναρτήσουν
στα social media φωτογραφία της συγκεκριμένης δράσης.

* * *
Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το
οποίο αποτελείται από 15 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο
Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). Ταυτόχρονα
ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία.
Συμπληρώνοντας 28 χρόνια συνεχούς δράσης το 2018, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη
συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα
αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.
Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί,
υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του
πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν
πραγματοποιηθεί προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη
Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα, την Αλγερία
κ.α.
Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο
την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη.

