
 Έκκληση από Ευρωπαίους γιατρούς: να μεταφερθούν οι πρόσφυγες των ελληνικών 
νησιών σε ασφαλές μέρος 
 
Εμείς, γιατροί της Ολλανδίας/ Ευρώπης, καλούμε τους ηγέτες των κρατών μας και της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης να μεταφέρουν άμεσα τους πρόσφυγες των ελληνικών νησιών σε 
ασφαλές μέρος. 
  
Τα τελευταία χρόνια οι προσφυγικοί καταυλισμοί στα ελληνικά νησιά υποφέρουν ήδη από 
υπερπληθυσμό. Η επιδημία του κορονοϊού, που κινδυνεύει πλέον να φτάσει στους 
προσφυγικούς καταυλισμούς, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους πρόσφυγες, για 
τους Έλληνες κατοίκους και περαιτέρω για όλη την Ευρωπαϊκή κοινωνία.  
   
Είναι ψευδαίσθηση πως ένα κρούσμα κορωνοϊού σε αυτούς τους προσφυγικούς 
καταυλισμούς θα μπορούσε να ελεγχθεί, όταν σε συγκεκριμένους καταυλισμούς μένουν 
40.000 άνθρωποι σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πολλά παιδιά και πολλοί ενήλικοι ήδη 
μαστίζονται από σωματικά και ψυχολογικά τραύματα ενώ υπάρχουν μόνο ελάχιστοι 
γιατροί επιτόπου διαθέσιμοι.  
   
Αν η Ευρώπη τώρα κλείσει τα μάτια της η κατάσταση αυτή μπορεί να καταλήξει σε μια 
υγειονομική καταστροφή, η οποία μπορεί να έχει μοιραίο αποτέλεσμα για τις ηθικές αξίες 
και αρχές γενικότερα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της Ευρώπης.  
  
Πρέπει να προστατέψουμε τους πρόσφυγες, τον Ελληνικό λαό, που εδώ και χρόνια 
βρίσκεται εγκλωβισμένος σε αυτήν την κατάσταση, και ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό 
πληθυσμό από τον επικείμενο κίνδυνο. 
  
Εμείς οι γιατροί έχουμε δώσει όρκο να παρέχουμε ιατρική φροντίδα στον καθένα, 
ανεξαρτήτου ατόμου ή καταγωγής.  Είμαστε, ως Ευρωπαίοι γιατροί, υποχρεωμένοι να 
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προλάβουμε πάση θυσία τον εκτροχιασμό της κατάστασης. 
 
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δώσατε μια υπόσχεση πριν τέσσερα χρόνια: η κάθε 
χώρα θα δεχόταν ένα ορισμένο νούμερο προσφυγών από την Ελλάδα και την Τουρκία. Έως 
τώρα δεν την τήρησε αυτήν τη συμφωνία καμία Ευρωπαϊκή χώρα, ενώ το να μεταφερθούν 
οι πρόσφυγες σε προσφυγικούς καταυλισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα δεν αρκεί καθώς κι 
εκεί οι καταυλισμοί είναι γεμάτοι.  
 
Καλούμε όλους τους ηγέτες της ΕΕ να τηρήσουν τη συμφωνία, που κάνανε το 2016, και να 
δεχτούν, σύμφωνα με τις προηγούμενες συμφωνίες,  πρόσφυγες στις χώρες τους για να 
προλάβουν την επικείμενη καταστροφή σε Ευρωπαϊκό έδαφος.  
 
This Dutch initiative was initially started on March 24th, 2020, and in the short time 
since launching, has already been signed by thousands of European medical 
doctors. To sign the letter, please go to https://en.sosmoria.eu 
 
The letter has been signed by a number of prominent Dutch including, amongst 
others: 
 



Doctor Louise Gunning-Schepers – Professor at the University of Amsterdam and 
founder of The European Public Health Association (EUPHA) 
Gerlach Cerfontaine – Chairperson of the Association of Dutch Medical 
Professionals (www.vvaa.nl)  
Doctor Maria van den Muijsenbergh – Professor at Radboud University Medical 
Centre 
Doctor Ivan Wolffers - Emeritus Professor at Amsterdam University Medical Centre 
 
 


