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Τρεις εβδομάδες μας χωρίζουν από τις μέρες του χιονιά που ζήσαμε στη Λέσβο. Τότε λέγαμε: «Είναι απαράδεκτο ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη του
μεταναστευτικού κύματος, να ζουν άνθρωποι μέσα στα χιόνια, σε καλοκαιρινές σκηνές με υποτυπώδη και αυτοσχέδια θέρμανση, με κίνδυνο για τη
ζωή, την υγεία και την σωματική τους ακεραιότητα. Είναι ντροπή για την “φιλόξενη” Ελλάδα την “πολιτισμένη” Ευρώπη και την “ευαίσθητη” Ύπατη
Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ η εικόνα του καταυλισμού της Μόριας. Μέσα στη λάσπη και τον χιονιά οι άνθρωποι στριμώχνονται σε
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ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΛΕΣΒΟΥ: Να μπει τέρμα στην αλυσίδα των θανάτων
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ακατάλληλες σκηνές, ίσα ίσα να μην βρέχονται και ανάβουν φωτιές μέσα σ’ αυτές για να
ζεσταθούν».

Σήμερα λέμε πως το κέντρο κράτησης της Μόριας είναι στρατόπεδο εξόντωσης προσφύγων και
μεταναστών. Με τους τρεις νεκρούς της τελευταίας εβδομάδας, έχουμε φτάσει στους πέντε νεκρούς
πρόσφυγες, σε δύο μήνες. Μέχρι πόσους αδικοχαμένους νεκρούς αντέχει μια κοινωνία; Ποιό είναι το
μακάβριο όριο αφύπνισης της; Μιλάμε για ανθρώπους που γλύτωσαν από τον πόλεμο, την φτώχεια,
τα αντιδραστικά καθεστώτα των χωρών τους, που γλύτωσαν από τα κύματα του Αιγαίου και
βρίσκουν άδικο θάνατο στα χέρια της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο έδαφος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αιτία για τη σημερινή κατάσταση είναι η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, που
εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση και εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στα νησιά και τους απελαύνει
πίσω στην - δήθεν ασφαλή χώρα για τους πρόσφυγες - Τουρκία. 

Παράλληλα συνεχίζει στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, την απεργία πείνας ο Αιγύπτιος Μohamad
Αbdelgawad. O Μ.Α. εγκατέλειψε τη χώρα του, γιατί δεχόταν απειλές για την ζωή του από το δικτατορικό καθεστώς Σίσι, λόγω δημοσίευσης υλικού,
όπου καταγράφονταν δολοφονίες Αιγύπτιων αγωνιστών. Η υγεία του βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο, όπως και η ζωή του, αν απελαθεί στην Τουρκία και
από εκεί εκδοθεί στην Αίγυπτο. Μέρα με τη μέρα η κατάστασή του επιδεινώνεται, καθώς ο οργανισμός του εξαντλείται, οι δυνάμεις του και το βάρος
του μειώνονται. Τι σκέφτεται για αυτόν το ελληνικό κράτος (κυβέρνηση και δικαιοσύνη); Θα τον αφήσουν να προστεθεί στη λίστα των θυμάτων της
αντιμεταναστευτικής τους πολιτικής; 

Αναγκαζόμαστε να αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, τις ελλείψεις γιατρών και προσωπικού,
τις αναγκαστικές μετακινήσεις γιατρών και τις αναγκαστικές πρόσθετες εφημερίες, για να βγεί το πρόγραμμα. Τις ελλείψεις διερμηνέων για να
μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. 

Τώρα πρέπει να μπει τέρμα στην αλυσίδα των θανάτων. 

Καλούμε τους αρμόδιους, να πάρουν επειγόντως μέτρα προστασίας των προσφύγων και των μεταναστών. Να τους μεταφέρουν σε στεγασμένο,
θερμαινόμενο χώρο και να τους παρέχουν ρούχα και τροφή κατάλληλη για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Να τύχουν αξιοπρεπών συνθηκών
διαβίωσης. Να τους δοθούν άμεσα ταξιδιωτικά έγγραφα, για να ταξιδέψουν στην ηπειρωτική Ελλάδα και στις χώρες προορισμού τους. Να κλείσει το
κέντρο κράτησης της Μόριας. Να ανοίξουν τα σύνορα για τους πρόσφυγες της φτώχειας και του πολέμου. Να σταματήσουν οι απελάσεις. Να
σταματήσει η διαδικασία απέλασης του Mohamad Abdelgawad και να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, πριν να είναι αργά. Να σταματήσει ο πόλεμος και
οι επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και των ιμπεριαλιστών στη Συρία, το Αιγαίο. Έλληνες και μετανάστες να παλέψουμε μαζί ενάντια στη φτώχεια και το φασισμό
για ψωμί, δουλειά και ειρήνη. 

Συμμετέχουμε στη διαδήλωση για το προσφυγικό – μεταναστευτικό την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 5μμ στα Κεντρικά Λύκεια.
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Τα μέλη της «Συνύπαρξης» διαμαρτύρονται και εκφράζουν την λύπη και την συμπαράστασή τους στον
καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Dokuz Eylul (9ης Σεπτεμβρίου) της Σμύρνης, Τζεμ Τερζί,
προέδρου της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γέφυρες Λαών – Halkarin...
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Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, για το άγγελμα του θανάτου του πρώην Δημάρχου
Μήθυμνας, Κώστα Δούκα:
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Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δ.Ε. Πολιχνίτου ότι στις 10
Ιουλίου 2017 υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β.Αιγαίου αίτημα-Τεχνικό Δελτίο για την
χρηματοδότηση της κατασκευής Μ.Ε.Λ. Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερά, προϋπολογισμού 12.500.000...
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