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«Σας καλούμε να πάρετε μια γενναία,
ανθρωπιστική απόφαση:
Αποσυμφορήστε τα νησιά»
Ανοιχτή Επιστολή του Προέδρου ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Isabel Corthier/MSF

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας απευθύνω αυτή την επιστολή γιατί θα ήθελα
να σας ενημερώσω προσωπικά σχετικά με την
κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι
πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά.

Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα δούμε ότι
χρειάστηκε μια σειρά από θανάτους στη Μόρια,
στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, για να
μεταφερθούν οι κάτοικοι του καταυλισμού από τις
θαμμένες στο χιόνι σκηνές όπου διέμεναν σε
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αξιοπρεπείς συνθήκες. Προφανώς, το γεγονός ότι
περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι υπέφεραν επί
μήνες στο κρύο πριν από αυτούς τους θανάτους,
δεν αποτελούσε αναγκαία συνθήκη για να ληφθούν
τα απαραίτητα μέτρα.

Και τώρα συμβαίνει ξανά το ίδιο. Οι συνθήκες για
τους πρόσφυγες στα νησιά επιδεινώνονται
διαρκώς τους τελευταίους μήνες. Καθώς βασικές
ανθρώπινες ανάγκες δεν καλύπτονται ακόμα,
παρατηρούμε τη δυστυχία των ανθρώπων αυτών
να γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Ένα τεράστιο
κύμα αβεβαιότητας και φόβου έχει κατακλύσει τα
νησιά, βυθίζοντας ανθρώπους στην απελπισία.

Οι συνάδελφοί μου που εργάζονται στη Λέσβο και
τη Σάμο βλέπουν μόνο συντετριμμένους
ανθρώπους. Στη διάρκεια του καλοκαιριού, κάθε
εβδομάδα η κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
στη Μυτιλήνη δεχόταν κατά μέσο όρο 6-7
σοβαρότατα περιστατικά ψυχικής υγείας, όπως
απόπειρες αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμούς και
ψυχωσικά επεισόδια.

Όλα αυτά τα περιστατικά έχουν όνομα και μια
τραγική ιστορία να διηγηθούν. Η Γκλόρια, αφού
έπεσε θύμα βιασμού στο Κονγκό και στην Τουρκία,
προσπάθησε στη Λέσβο να δώσει τέλος στη ζωή
της πίνοντας υγρό καθαρισμού. Την ίδια ημέρα, η
Ράνια από τη Συρία, σε προχωρημένη
εγκυμοσύνη, έκανε μια απελπισμένη απόπειρα
αυτοκτονίας πιάνοντας ηλεκτρικά σύρματα. Ο
Αφράν, Κούρδος από τη Συρία και πατέρας τριών
παιδιών, βασανίστηκε στη Συρία, απ' όπου διέφυγε
για να φτάσει στη Σάμο, όπου ζει τους τελευταίους
11 μήνες. Αν και έχει πιστοποιητικό που βεβαιώνει
ότι είναι θύμα βασανιστηρίων, ο Αφράν παραμένει
εγκλωβισμένος και μπορεί να απελαθεί ανά πάσα
στιγμή στην Τουρκία, καθώς η αίτηση ασύλου του
απορρίφθηκε για δεύτερη φορά.



Τον Αύγουστο βρέθηκα στη Μοσούλη, στο Ιράκ, σε
αποστολή ως χειρουργός. Είδα μπροστά μου τις
φρικτές συνέπειες ενός πολέμου χωρίς τέλος.
Μίλησα με τους ανθρώπους και προσπάθησα να
καταλάβω τι περνούν. Ως πατέρας δύο παιδιών,
όπως κι εσείς κύριε Πρωθυπουργέ, είμαι βέβαιος
ότι θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Θα προσπαθούσα να
σώσω την οικογένειά μου αναζητώντας ασφάλεια
όπου αυτό θα ήταν δυνατό. Οι ομάδες μας
διαπιστώνουν ότι όλο και περισσότερες οικογένειες
από το Ιράκ και τη Συρία έρχονται στα ελληνικά
νησιά τους τελευταίους μήνες. Τον περασμένο
Ιούλιο, το 40% των ανθρώπων που έφτασαν στα
ελληνικά νησιά ήταν παιδιά.

Οι άνθρωποι αυτοί μάζεψαν όλες τις δυνάμεις και
τις ελπίδες τους και κατάφεραν με πολλές
δυσκολίες, ακόμα και με ανθρώπινες απώλειες, να
φτάσουν στην Ευρώπη. Κι όμως, είναι εδώ στην
Ευρώπη όπου συνθλίβονται οι ελπίδες τους.

Σήμερα δημοσιεύουμε έκθεση με τίτλο «Κατάσταση
έκτακτης ανάγκης για την ψυχική υγεία στη Σάμο και
τη Λέσβο». Όπως αντιλαμβάνεστε, τα ευρήματα
είναι αποκαρδιωτικά. Το βαθύ ψυχικό τραύμα είναι
εξαιρετικά σύνηθες πλέον στα νησιά. Συχνά
συνοδεύεται από συναισθήματα ντροπής και
ταπείνωσης. Για να αναπνεύσει το τραύμα και να
θεραπευτεί χρειάζεται ένα ασφαλές περιβάλλον. Οι
άνθρωποι βιώνουν έντονα την απουσία ενός
τέτοιου φιλόξενου χώρου όταν φτάνουν στα
ελληνικά νησιά με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η
ψυχική υγεία τους. Από την πρώτη στιγμή
αντιλαμβάνονται την Ευρώπη να τους λέει «δεν
σας θέλουμε εδώ, θα σας στείλουμε πίσω στην
Τουρκία».

Η ανάσχεση των προσφυγικών ροών αποτελεί
σταθερή επιδίωξη των Ευρωπαίων ηγετών.
Προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει την αποτροπή
των αφίξεων, επιφυλάσσει άθλιες συνθήκες στους
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ανθρώπους που τελικά θα φτάσουν στην Ελλάδα.
Πολλοί αιτούντες άσυλο μάς εκμυστηρεύονται «αν
ήξερα πως θα είναι έτσι στην Ευρώπη, θα είχα
προτιμήσει να πεθάνω στην πατρίδα μου».
Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό ως Έλληνες και
Ευρωπαίοι, κύριε Πρωθυπουργέ;

Η υπαγορευόμενη από τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας
πολιτική του εγκλωβισμού στα νησιά είναι
απάνθρωπη, ανεδαφική και επικίνδυνη. Και δεν
μπορεί να συνεχιστεί. Οι αιτούντες άσυλο, όπως η
Γκλόρια, η Ράνια και ο Αφράν, που φτάνουν στις 
ελληνικές ακτές πρέπει να μπορούν να
μετακινηθούν στην ηπειρωτική χώρα. Είναι
ανθρωπιστική επιταγή.

Κύριε Πρωθυπουργέ, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σάς
ζητάμε να κάνετε ένα γενναίο βήμα προς την
κατεύθυνση του ανθρωπισμού και της
αλληλεγγύης. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε
δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες. Σας καλούμε να
επιτρέψετε τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων από
τα νησιά και την μεταφορά τους στην ηπειρωτική
Ελλάδα διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες και
πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα που τόσο
χρειάζονται.

 

Με εκτίμηση,

Χρήστος Χρήστου

Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα


