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Άνθρωποι απελπισμένοι, κυνηγημένοι και 
πεινασμένοι, ρακένδυτοι πτωχοπρόδρομοι 
που το ελληνικό τους όνειρο συμπυκνώνεται 
σε ένα κομμάτι ψωμί, ανέτρεψαν την εξωραϊ-
σμένη σε όλους μας εικόνα μιας χώρας με κοι-
νωνική συνοχή και χωρίς περιθώριο και μας 
υποχρέωσαν να ανακαλύψουμε το δικό μας 
ως τότε καλά κρυμμένο μυστικό, τους δικούς 
μας φτωχούς και περιφρονημένους. Αυτό που 
κάποτε φάνταζε μακρινή εξωτική εικόνα σε 
κάποια δελτία ειδήσεων δεν είναι πια πιο μα-
κριά από την Ομόνοια, την πλατεία Θεάτρου, 
το Εφετείο και την Κουμουνδούρου. Ή στα 
λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας. Τα 
παιδιά των φαναριών, ή οι τοξικομανείς που 
περιφέρονταν σαν φαντάσματα, οι περιπλα-
νώμενοι άστεγοι μας, θυμίζουν ότι υπάρχει 
και μια άλλη Αθήνα πίσω από τα πολύχρωμα 
φώτα, τα εντυπωσιακά σιντριβάνια και τις 
φανταχτερές βιτρίνες. Μια πόλη περιθωρί-
ου, απομόνωσης, μόνιμης ανέχειας, σκληρής 
επιβίωσης. Μια Αθήνα στην σκοτεινή όχθη 
του φεγγαριού, μια Αθήνα κάποιων άλλων 

Φάρμακο στον ιό 
της ξενοφοβίας
Η Παγκόσμια όικόνόμικΗ κρισΗ, όι Πόλεμόι και 
όι γεωΠόλιτικεσ εξελιξεισ εδωσαν μια τρόμακτι-
κΗ ωθΗσΗ σε ενα ΗδΗ διαμόρφωμενό υΠόγειό 
ρευμα μεταναστευσΗσ, μετατρεΠόνταν τΗν ελ-
λαδα σε βασικΗ Πλεόν ΠυλΗ εισόδόυ για χιλιαδεσ 
όικόνόμικόυσ μεταναστεσ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ



6
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Αναφορά Δράσης | Πάτρα-Ηγουμενίτσα 

«πολιτών» που δεν καταγράφονται στις δη-
μοσκοπήσεις, που αγωνιούν καθημερινά γι’ 
αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, το 
δικαίωμα στην επιβίωση. 

Όσο η κοινωνία μας θα προσανατολίζε-
ται προς ένα δυαδικό μοντέλο, όπου το 
χάσμα μεταξύ κατεχόντων και μη θα με-
γαλώνει, όσο από τη μια θα βρισκόμαστε 
όλοι εμείς, οι ενταγμένοι στον κόσμο της 
εργασίας, και από την άλλη το ανώνυμο 
πλήθος όσων δεν βρίσκουν δουλειά, αυ-
τών που υφίστανται την ανέχεια, την απο-
μόνωση, την περιθωριοποίηση, το σύνο-
ρο της φτώχειας και του πλούτου που 
κάποτε ελπίζαμε πως θα καταπέσει θα 
γίνεται συρματόπλεγμα. Συρματόπλεγμα 
που θα χωρίζει έναν πλούτο δίχως τύψεις 
από μια φτώχεια δίχως ελπίδα. Δίχως τύ-
ψεις. Ας όψονται οι πανηγυρικοί της επι-
κράτησης της «πανδαμάτορος» αγοράς. 
Της «φιλελεύθερης» προφητείας. Δίχως 
ελπίδα. Αφού μαζί με τον 20ό αιώνα έδυ-
σαν και οι μεγάλες ουτοπίες που τον φώ-
τισαν και τον μάτωσαν.

Εμπρός στη διαπίστωση ότι το «συρματό-
πλεγμα» δεν αρκεί για να κρατήσει αεροστε-
γή και ασφαλή τον κόσμο του πλούτου από 
τις βίαιες εκρήξεις της απελπισίας, οι ανθρω-
πιστικές οργανώσεις σαν τους Γιατρούς του 

Κόσμου, αποτελούν ένα από τα τελευταία 
οχυρά αντίστασης στο κλίμα ξενοφοβίας 
που σαρώνει τα πάντα. Όχι μόνο γιατί ορο-
θετούμε την τελευταία ελπίδα εκείνων που 
διαβιούν στην έσχατη περιθωριοποίηση. 
Όχι μόνο γιατί αποτελούμε έναν από τους 
ελάχιστους χώρους έκφρασης όπου οι κα-
ταφρονεμένοι μπορούν να στηριχτούν για 
να διεκδικήσουν τα δικαιώματα που απο-
λαμβάνουν όλοι οι πολίτες. Αλλά και γιατί 
συμβάλλοντας στην ενίσχυση των παρα-
δοσιακών μηχανισμών αλληλεγγύης προ-
σφέρουμε μια ακόμα ευκαιρία δημιουργίας 
κοινωνικών δεσμών. Γιατί ξεπερνώντας το 
παραδοσιακό και εν πολλοίς ανώδυνο μο-
ντέλο της «φιλάνθρωπης δραστηριότητας» 
υπερασπιζόμαστε με το παράδειγμα και τη 
δράση μας το δικαίωμα στη ζωή . Για όλους. 
Γιατί τολμώντας «να μην κρατάμε το στόμα 
μας κλειστό» και αγνοώντας απαγορεύσεις 
και «καθωσπρεπισμούς» δεν διστάζουμε με 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα κάθε φορά 
να συγκρουστούμε με «άδικες εξουσίες». 
Γιατί ξεπερνώντας στερεότυπα και ακίνδυνες 
γενικολογίες «καλών προθέσεων» τολμούμε 
να αποκαλύπτουμε τα πραγματικά αίτια της 
ανέχειας και της υπανάπτυξης. Γιατί εν τέλει 
για μας η φτώχεια δεν είναι μια «αισθητική 
παρεκτροπή», η αδικία δεν αποτελεί μια 
«αναπόφευκτη κοινωνική πραγματικότητα», 
αλλά μια υπόθεση υπεράσπισης ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων.

Μοιάζει παράδοξο αν σκεφτεί κανένας πόση 
συζήτηση γίνεται για ελευθερίες και την υπε-
ράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων. Αλλά 
η πραγματικότητα είναι πως η Ευρώπη μάλ-
λον κλείνει τα μάτια μπροστά στο φαινόμενο 
της νέας δουλείας. Όσο και αν ακούγεται σε 
πρώτη ανάγνωση υπερβολικό, εμείς οι πολιτι-
σμένοι και πολιτικά φιλελεύθεροι Ευρωπαίοι 
είμαστε οι «πελάτες». Χιλιάδες ανυποψίαστες 
γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη, τη δική 
μας δίψα για επίδειξη και χυδαίο ερωτισμό 
υπηρετούν. Εμείς, οι υπεράνω υποψίας πολί-
τες είμαστε οι θύτες στο απεχθέστερο παζάρι 
της παιδικής πορνείας. Στα δικά μας πλούσια 
σπίτια και στις δικές μας αυλές, τους δικούς 
μας ηλικιωμένους και άρρωστους καθαρί-
ζουν ηλικιωμένες υπηρέτριες με αντίτιμο 
πολλές φορές ένα πιάτο φαΐ. Στα δικά μας ευ-
ρωπαϊκά χωράφια σκάβουν από την ανατολή 
μέχρι την δύση πρόθυμοι σκλάβοι. Στα δικά 
μας ακρογιάλια ξεβράζονται καθημερινά μι-
σοπνιγμένοι απελπισμένοι πτωχοπρόδρομοι 
που αναζητούν μια θέση στον ήλιο.

Μια κοινωνία που αποθεώνει την οικονομία, 
που αναγνωρίζει την αγορά σαν το απόλυτο 
θέσφατο που ρυθμίζει τα πάντα, που μόνο 
μέτρο έχει την ισχύ και την επιτυχία, μια κοι-
νωνία που ερμηνεύει τα πάντα με μοναδικά 
κριτήρια την αποτελεσματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα, που δυσφορεί με κοι-
νωνικές διεκδικήσεις και αντιλαμβάνεται την 
πρόνοια και την κοινωνική αλληλεγγύη σαν 

αναγκαίο κακό, είναι εύκολο να κλείνει τα 
μάτια και τα αφτιά μπροστά σε κάθε εικόνα 
που χαλάει το πορτρέτο της ευημερούσας 
κοινωνίας. Μια Ευρώπη που αντιλαμβάνε-
ται και αντιμετωπίζει τον αναπτυσσόμενο 
κόσμο σαν επενδυτική ευκαιρία προτιμά να 
παριστάνει την αθώα και ανυποψίαστη, ή εν 
πάση περιπτώσει να ερμηνεύει το νέο δου-
λεμπόριο σαν μια ατυχή παρατονία παρά να 
το αντιλαμβάνεται σαν ένα ουσιαστικό πολι-
τικό πρόβλημα. Μια Ευρώπη που γυρίζει την 
πλάτη στις αξίες του Διαφωτισμού και της 
Γαλλικής Επανάστασης.

Οι οργανώσεις, τα κόμματα, οι φορείς, οι πο-
λίτες που οραματίζονται μια κοινωνία δικαι-
οσύνης, ισότητας και ευκαιριών, όλοι αυτοί 
που παλεύουν για το κοινωνικό κράτος και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν σήμερα 
μια μεγάλη πρωταρχική ευθύνη. Στον προ-
γραμματικό τους λόγο να περιγράψουν μια 
νέα ηθική επαναδιατυπώνοντας αυτό που 
όφειλε να είναι δεδομένο, αλλά δυστυχώς 
επανέρχεται ως ζητούμενο. Το δικαίωμα 
στην ελευθερία. Ξαναβάζοντας ψηλά στην 
κοινωνική μας ατζέντα πολιτικές, δράσεις 
και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μαζί με 
τα ριζοσπαστικά κινήματα πολιτών που ανα-
πτύσσονται σε όλο τον κόσμο ώστε να δι-
εκδικήσουμε, ξανά από την αρχή και με τον 
τρόπο που εμείς γνωρίζουμε, μια κοινωνία 
που πρώτα βάζει τον άνθρωπο στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντος της.
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Το 2010 εκτιμήθηκε ότι εισήλθαν στην Ελ-
λάδα περίπου 128.000 μετανάστες. Το δι-
άστημα 2000-2011 η μετανάστευση γίνεται 
κυρίως μέσω της Τουρκίας διαμέσου του 
Έβρου ποταμού (ή και χερσαίως στο μοναδι-
κό κομμάτι των ελληνοτουρκικών συνόρων 
μεταξύ Νέας Βύσσας και Καστανιών όπου ο 
Έβρος διασχίζει την Αδριανούπολη και τα 
σύνορα δεν οριοθετούνται από αυτόν) και 
των νησιών του Αιγαίου με σκοπό (συνήθως) 
την μετάβαση σε κάποια άλλη χώρα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, συνήθως μέσω του λιμα-
νιού της Πάτρας ή της Ηγουμενίτσας. 1

Η Ελλάδα το διάστημα 2005-2010 χαρακτη-
ρίστηκε ως η κύρια είσοδος παράτυπης με-
τανάστευσης στην Ευρώπη.2 Σήμερα, με την 
Ελλάδα να αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου 
στην ΕΕ για μετανάστες και πρόσφυγες (χω-
ρίς μηχανισμούς ουσιαστικής αλληλεγγύης 
και καταμερισμού ευθυνών μεταξύ κρατών 
μελών της ΕΕ), εκατοντάδες άτομα  στοιβά-
ζονται  σε άθλιες συνθήκες στα κέντρα δι-
οικητικής κράτησης, χωρίς καμία διάκριση, 
σε συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια, ενόψει μιας απέλασης/ 
επανεισδοχής  που, κατά κανόνα, δεν είναι 
εφικτή, για να αφεθούν ελεύθεροι με μια δι-
αταγή να εγκαταλείψουν τη χώρα και, στην 

τό μεταναστευτικό ζΗτΗμα στΗν ελλαδα ανα-
φερεται στΗ συστΗματικΗ ΠαρατυΠΗ εισόδό με-
γαλόυ αριθμόυ μεταναστων στΗν ελλαδα κατα 
τΗν Περιόδό 1990-2011. 

πραγματικότητα, να αναζητήσουν καταφύ-
γιο στην Αθήνα, την Πάτρα και την Ηγουμε-
νίτσα, από όπου ελπίζουν να καταφέρουν 
να φύγουν για άλλες χώρες της Κεντρικής ή 
της Βόρειας Ευρώπης.  Στη διάρκεια της πα-
ραμονής τους στα σύνορα, δεν τυγχάνουν 
καμιάς ουσιαστικής βοήθειας (διερμηνείας, 
ενημέρωσης, νομικής συνδρομής), δεν γίνε-
ται εξακρίβωση του προφίλ και των αναγκών 
τους, δεν εντοπίζονται οι ευάλωτες ομάδες 
και τα άτομα που ενδεχομένως έχουν ανά-
γκη διεθνούς προστασίας.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν διαθέτει ουσιαστικούς μηχανισμούς αλ-
ληλεγγύης και αποτελεσματικής στήριξης 
για τις χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που δέ-
χονται τον κύριο όγκο των μεταναστευτικών 
ρευμάτων, αντίθετα απαντά με μηχανισμούς 
επιστροφών στη χώρα πρώτης διέλευσης-
εισόδου με βάση τον Κανονισμό του Δου-
βλίνο ΙΙ. Διαφαίνεται πραγματικά η ανάγκη 
για μια διαφορετική ευρωπαϊκή πολιτική, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
«καταμερισμού» των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας μεταξύ των κρατών- μελών της 
ΕΕ, όταν η χώρα πρώτης υποδοχής δεν είναι 
πρακτικά σε θέση να διαχειριστεί τις ανάγκες 
του συγκεκριμένου πληθυσμού. Βασική προ-
ϋπόθεση είναι η χώρα πρώτης υποδοχής να 
πληροί τις διεθνείς υποχρεώσεις της σχετικά 
με τη διαδικασία ασύλου και την προστασία 
των προσφύγων, κάτι που δεν συμβαίνει με 
την περίπτωση της Ελλάδας σήμερα. 

Η Ελλάδα σήμερα εφαρμόζει πρακτικές προ-
κειμένου να αντιμετωπίσει την παράτυπη 

1.  Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Προστασίας του Πολί-
τη, Δελτίο Τύπου: Ομιλία Υφυπουργού Προστασίας του 
Πολίτη κ. Σπύρου Βούγια στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουρ-
γών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγ-
ματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Ιουλίου 2010, με 
θέμα: «Πως θα πετύχουμε το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα 
ασύλου μέχρι το 2012», 16-07-2010. Σχέδιο διαχείρισης 
των μεταναστευτικών ροών που κατέθεσε η Ελλάδα στη 
Κομισιόν. in.gr (2010-08-25) (ανακτήθηκε 2010-12-11)

2.  Becatoros Elena (2010-11-04). «Greece: Europe’s gateway 
for illegal immigration». The Washington Post. σελ.1. 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2010/11/04/AR2010110403590.html. Ανακτήθη-
κε την 2011-01-16

Εισαγωγή
μετανάστευση, οι οποίες τελικά συνιστούν 
σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις. Η αδιάκρι-
τη έκδοση υπηρεσιακών σημειωμάτων απέ-
λασης, η αδιάκριτη σύλληψη και κράτηση 
των παράτυπων μεταναστών λόγω απουσί-
ας προγραμμάτων απέλασης, η ανυπαρξία 
δομών υποστήριξης και πληροφόρησης 
του εν λόγω πληθυσμού, ο εγκλωβισμός 
των παράτυπων μεταναστών στη χώρα, υπό 
απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες 
διαβίωσης, εντείνουν τα φαινόμενα περιθω-
ριοποίησης των μεταναστών χωρίς έγγρα-
φα, επιβαρύνουν με στρατιές ανέργων και 
αστέγων τις περιοχές των αστικών κέντρων 
με μεγάλη συγκέντρωση αλλοδαπών, ενώ 
τέλος αποτελούν και πρόσφορο έδαφος για 
δημιουργία κλίματος ξενοφοβίας και αύξη-
ση των φαινομένων ρατσιστικής βίας και 
εγκλημάτων μίσους.
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Η κατάσταση στην Πάτρα

Η κατάσταση στην Ηγουμενίτσα

Στην Πάτρα η ροή μεταναστών δημιουργεί έντονο κοινωνικό πρόβλημα που ταλανίζει την 
πόλη από τα μέσα της δεκαετίας του 90, εξαιτίας της αθρόας εισέλευσης οικονομικών μετανα-
στών και της μόνιμης διαβίωσής τους. Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει διακυμάνσεις στον αριθμό 
και στην εθνικότητα τους, ενώ το πρόβλημα λόγω των ποικίλων κοινωνικών και πολιτικών συν-
θηκών μέχρι σήμερα παραμένει άλυτο. Από τις αρχές του 21ου αιώνα άρχισαν να συρρέουν 
ανεξέλεγκτα μετανάστες διαφορετικών εθνικοτήτων οι οποίοι στην πλειοψηφία τους προέρ-
χονταν από το Αφγανιστάν, τη Σομαλία και το Σουδάν. Σήμερα υπολογίζεται ότι διαβιούν στην 
Πάτρα περίπου 3000 με 5000 παράτυποι μετανάστες3, με σκοπό τη λαθραία ακτοπλοϊκή έξοδο 
από την Ελλάδα προς την Ιταλία και τις χώρες της ανεπτυγμένης Ευρώπης4.

Πολλοί μετανάστες επίσης καταφτάνουν και 
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, κατασκευάζο-
ντας πρόχειρους καταυλισμούς κάτω από τη 
γέφυρα στο Λαδοχώρι και στο Γραικοχώρι5. Οι 
μετανάστες στην Ηγουμενίτσα προσδοκούν 
να ταξιδέψουν με κάποιο τρόπο στην Ευρώπη 
μέσω της ακτοπλοϊκής γραμμής Ηγουμενίτσας 
- Ιταλίας6. Η αύξηση των μεταναστών το 2009 
στην Ηγουμενίτσα οφείλεται στο γκρέμισμα 
του αντίστοιχου καταυλισμού στην Πάτρα και 
την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού7.

Τον Μάιο του 2011 οι αστυνομικές αρχές της 
Ηγουμενίτσας προχώρησαν σε επιχείρηση 
απομάκρυνσης των μεταναστών κάνοντας 
συλλήψεις και καταστρέφοντας ουσιαστικά 
τους πρόχειρους καταυλισμούς τους. 

3.  Μετανάστες κι αστυνόμοι, άρθρο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»  «Πρωτοχρονιά με 5.000 πρόσφυγες», σελ.12, 
φύλλο:19649, άρθρο της εφημερίδας Πελοπόννησος

4.  Eπιστολή-έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, ανακτήθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη 
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Σήμερα υπολογίζεται 
ότι διαβιούν στην Πάτρα 
περίπου 3000 με 5000 
παράτυποι μετανάστες
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Το πρόγραμμα παρέμβασης 
των ΓτΚ στα σημεία εισόδου - εξόδου
Στα πλαίσια των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν οι παράτυποι μετανάστες στην Ελ-
λάδα, οι Γιατροί του Κόσμου υλοποίησαν ένα 
πρόγραμμα υποστήριξης προσώπων που 
πιθανόν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασί-
ας σε πόλεις της Δυτικής Ελλάδας( Πάτρα& 
Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα),που υφίστανται υψη-
λές μεταναστευτικές πιέσεις. Πρωταρχικός 
στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση 
της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης προ-
σώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, η 
ενημέρωση τους για τα δικαιώματά τους με 
βάση την ελληνική νομοθεσία και η υποστή-
ριξη για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. 
Δευτερεύοντες στόχοι ήταν η προστασία των 
ευάλωτων πληθυσμών (γυναίκες, παιδιά και 
ασυνόδευτοι ανήλικοι) και η στήριξη των το-
πικών δομών υγείας στην παροχή πρωτοβάθ-
μιας ιατρικής περίθαλψης για τον πληθυσμό 
αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προ-
στασία της δημόσιας υγείας.

Οι ΓτΚ εργάζονται για την εξυπηρέτηση ανα-
γκών όλων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
δίνοντας περισσότερη έμφαση σε εκείνη των 
προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Σήμερα, 
περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική η 
ανάγκη για εντατικοποίηση αυτής της προ-
σπάθειας, ειδικότερα στην ελληνική περιφέ-
ρεια και δη στις πόλεις της Πάτρας και της 
Ηγουμενίτσας. Κατά συνέπεια, προτάθηκε για 
την πόλη της Πάτρας η αξιοποίηση λεωφο-

Οι στοχοι του προγράμματος
ρείου δύο ορόφων των ΓτΚ, το οποίο μετα-
ποιήθηκε και λειτούργησε ως κινητή μονάδα 
για την υποστήριξη υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και νομικής υποστήριξης σε το-
πικό επίπεδο και αντιστοίχως η λειτουργία 
μιας δεύτερης κινητής μονάδας προς κάλυψη 
των ίδιων υπηρεσιών στην πόλη της Ηγουμε-
νίτσας. Η λειτουργία των κινητών μονάδων, 
εξυπηρέτησε εξ ολοκλήρου τις ανάγκες πα-
ράτυπων μεταναστών, προσφύγων και αιτού-
ντων άσυλο, και επισκεπτόταν καταυλισμούς 
των δύο πόλεων για καλύτερη γεωγραφική 
κάλυψη των εν λόγω περιοχών. 

Οι κινητές μονάδες των ΓτΚ συντέλεσαν στην 
άμεση ιατρική περίθαλψη και πρόσβαση των 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο στο Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας έτσι ώστε να καλυφθούν 
οι ιατρικές και ανθρωπιστικές ανάγκες των 
μεταναστών χωρίς έγγραφα. Δευτερεύοντες 
στόχοι ήταν η προστασία του ευπαθών πλη-
θυσμών (γυναίκες, παιδιά και ασυνόδευτα 
ανήλικα) και η στήριξη των τοπικών δομών 
υγείας στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής 
περίθαλψης για τον πληθυσμό αυτό, προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της 
δημόσιας υγείας. 

Συνοπτικά το πρόγραμμα απέβλεπε να 
επιτύχει τους εξής στόχους: 

•  Πρωτοβάθμια περίθαλψη δικαιούχων με 
παραπομπές περιστατικών για περαιτέρω 
διερεύνηση ή νοσηλεία στο εθνικό σύστη-
μα υγείας όταν αυτό απαιτείται. Ταυτόχρονη 
χρήση κινητών μονάδων για εμβολιακή κά-
λυψη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.  

•  Κοινωνική συμβουλευτική, ψυχολογική 
υποστήριξη και άλλες κοινωνικές συνο-
δευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (με 
έμφαση στους ευπαθείς πληθυσμούς της 
ομάδας στόχου) με τη χρήση υπηρεσιών 
διερμηνείας και μετάφρασης στις κινητές 
μονάδες.

•  Παροχή και διανομή ειδών πρώτης ανά-
γκης (είδη προσωπικής υγιεινής, ιματισμός, 
υπνόσακους) στην ομάδα στόχο.

•  Συλλογή Πληροφοριών - Δεδομένων με 
τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου κατα-
γραφής των εξεταζόμενων ασθενών. 

•  Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης του εντό-
πιου πληθυσμού με παροχή πληροφόρη-
σης και υποστήριξη της κοινής γνώμης. 
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Οι μετανάστες, έχοντας κατατοπιστεί για τις 
προβλέψεις της νομοθεσίας περί ασύλου, 
ήταν σε θέση να κάνουν και τις ορθότερες 
επιλογές, έτσι ώστε να βελτιώσουν την κατά-
στασή τους. Ειδικότερα,  ενημερώθηκαν για 
τις προοπτικές βελτίωσης της κατάστασής 
τους στη χώρα μας και ένα μέρος τους  επι-
δίωξε την τακτοποίηση του νομικού τους κα-

Τα οφέλη του προγράμματος
Το πρόγραμμα των κινητών ιατρικών μονά-
δων εξυπηρέτησε 5.453 ιατρικές επισκέψεις, 
ενώ κάλυψε 2.767 αιτήματα κοινωνικής φύ-
σης από τα 1.820 άτομα που εξυπηρετήθη-
καν από την κοινωνική υπηρεσία. Συνολικά 
2.627 υπνόσακοι και κουβέρτες διανεμή-
θηκαν μαζί με 3.453 πακέτα υγιεινής σε Πά-
τρα και Ηγουμενίτσα καλύπτοντας άμεσα 
τις ανάγκες της επωφελούμενης ομάδας 
– στόχου και κατά τη διάρκεια της δράσης 
μοιράστηκαν 1.966 είδη ρουχισμού και 715 
ζευγάρια υποδημάτων.

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εξυ-
πηρετήθηκαν από δικηγόρους ήταν 702, εκ 
των οποίων 539 στην Πάτρα και 163 στην 
Ηγουμενίτσα.

Σε ένα διάστημα 5 μηνών καταγράφηκαν 
5.453 ιατρικές επισκέψεις, στις οποίες 3.884 
αφορούσαν πρώτη εξέταση και 1.569 ήταν 
επανεξετάσεις επωφελούμενων. Κατά την 
πρώτη εξέταση λαμβάνονταν, εκτός από τα 
δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, χώρα 
προέλευσης) το ιατρικό ιστορικό, συμπερι-
λαμβανομένων τυχόν προηγούμενων νοση-
μάτων, χειρουργικών επεμβάσεων, αλλεργί-
ας σε φάρμακα, εξετάσεων για μεταδοτικά 
νοσήματα στο παρελθόν. Στη συνέχεια γινό-
ταν κλινική εξέταση του ασθενούς, τίθετο η 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος
διάγνωση και δινόταν η ανάλογη φαρμακευ-
τική αγωγή. Τα διαθέσιμα μέσα ήταν αυτά 
που αντιστοιχούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, δεδομένου ότι η παροχή 
υπηρεσιών υγείας γινόταν σε κινητές ιατρι-
κές μονάδες. Σε περιπτώσεις όπου κρινό-
ταν απαραίτητο γινόταν παραπομπή του 
ασθενούς στα εξωτερικά ιατρεία τοπικών 
νοσοκομείων, προκειμένου να γίνει εκτίμη-
ση από κάποιον ειδικό. Επίσης, σε επείγοντα 
περιστατικά καλούνταν το ΕΚΑΒ και γινόταν 
διακομιδή του ασθενούς στο εφημερεύον 
νοσοκομείο.

Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν άτομα 
νεαρής ηλικίας, αφού σχεδόν οι μισοί ανή-
καν στην ηλικιακή κατηγορία 18-24 ετών 
(44,72%), ενώ 10,32% ήταν ανήλικοι. Σε 
ποσοστό μόλις 2,55% επρόκειτο για άτο-
μα άνω των 40 ετών. Λόγω του νεαρού της 
ηλικίας τους, οι περισσότεροι ασθενείς δεν 
είχαν κάποιο σοβαρό νόσημα στο ατομικό 
αναμνηστικό τους ενώ ο τόπος προέλευσής 
τους ποικίλει.

θεστώτος με την υποβολή αιτήματος ασύλου. 
Παράλληλα με την υποστήριξη που έλαβαν 
μπόρεσαν να προχωρήσουν στην υποβολή 
του αιτήματος ασύλου και να παρουσιάσουν 
την υπόθεσή τους με τον πληρέστερο δυνατό 
τρόπο. Στη συνέχεια κατάφεραν να προχωρή-
σουν σε όλες τις απαιτούμενες διαδικαστικές 
πράξεις με στόχο την κοινωνική τους ένταξη.
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Πίνακας 1 Η ηλικιακή κατανομή των επωφελούμενων στο πρόγραμμα της Πάτρας - Ηγουμενίτσας

Πίνακας 2 Οι χώρες προέλευσης των επωφελούμενων στο πρόγραμμα της Πάτρας - Ηγουμενίτσας
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Τα συνήθη προβλήματα υγείας
Λόγω της μεγάλης οικονομικής δυσχέρειας 
δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν το καθη-
μερινό φαγητό και δεν είχαν τα απαραίτητα 
είδη ρουχισμού. Το γεγονός ότι δεν μιλούσαν 
την ελληνική γλώσσα δυσχέραινε ακόμα πε-
ρισσότερο τη ζωή τους. Επιπλέον, παρατη-
ρούνταν σε καθημερινή βάση περιστατικά 
βίας απέναντί τους, είτε κατά την καταδίωξή 
τους από την αστυνομία ή τους λιμενικούς ή 
ακόμα και από ρατσιστικές επιθέσεις.

Τα δερματολογικά προβλήματα που δια-
γνώστηκαν αντιπροσώπευαν σχεδόν το 
30% του συνολικού αριθμού επισκέψεων 
(10,45%) και ήταν στην πλειοψηφία τους 
αποτέλεσμα της έλλειψης νερού και των 
απαραίτητων ειδών προσωπικής υγιεινής. 
Συγκεκριμένα έγινε μεγάλη προσπάθεια να 
περιοριστεί η επιδημία της ψώρας (διάγνω-
ση σε 8.86% των επισκέψεων, δεδομένων 
και των υποτροπών αυτής) με τη χορήγηση 
της αντίστοιχης θεραπείας, τη διανομή ει-
δών υγιεινής (σαπούνι, σαμπουάν) και ατο-
μικών υπνόσακων και την ενημέρωση για 
τον τρόπο μετάδοσης αυτής. Τα αναπνευ-
στικά προβλήματα αποτελούσαν 4,78% του 
συνολικού αριθμού επισκέψεων και ήταν κυ-

ρίως βρογχικό άσθμα και λοιμώξεις του ανα-
πνευστικού, οι οποίες λόγω της διαβίωσης 
στο ύπαιθρο και σε περιβάλλον με αυξημένη 
υγρασία αντιμετωπίζονταν δυσκολότερα και 
η περίοδος ίασης ήταν μεγαλύτερη, ενώ σε 
μερικές περιπτώσεις το πρόβλημα γινόταν 
χρόνιο. Σε ποσοστό 4.41% επρόκειτο για 
ιογενή συνδρομή, κατάσταση όπου η ίαση 
είναι αυτόματη μέσα σε λίγες μέρες, αλλά 
μπορεί να καθυστερήσει όταν οι συνθήκες 
διαβίωσης δεν είναι ικανοποιητικές.

 Σε ποσοστό 6,07% οι ασθενείς προσέρχο-
νταν λόγω οδοντιατρικών προβλημάτων. Η 
έλλειψη παροχής οδοντιατρικής υπηρεσίας 
από τα εντόπια νοσοκομεία αποτέλεσε ένα 
κενό στην παρερχομένη φροντίδα υγείας, το 
οποίο η ιατρική ομάδα των ΓτΚ προσπάθησε 
να αντιμετωπίσει δίνοντας παυσίπονα, αντι-
φλεγμονώδη ή αντιβίωση όπου αυτό κρινό-
ταν απαραίτητο. Η διανομή οδοντόβουρτσας 
και οδοντόκρεμας βοήθησε στην πρόληψη ή 
τουλάχιστον στη μη περαιτέρω επιδείνωση 
αυτών των νοσημάτων. Σε ποσοστό 7,79% 
οι ασθενείς προσέρχονταν στο γιατρό για 
τραύματα, εγκαύματα, αποστήματα και άλλα 
χειρουργικά περιστατικά. Σε περίπου ίδιο 
ποσοστό (10,53%) η επίσκεψη οφειλόταν 
σε ορθοπεδικές κακώσεις, οι οποίες ως επί 
το πλείστον αναφέρονταν κατά τη διάρκεια 
καταδίωξης από την αστυνομία, ενώ παρα-
τηρήθηκαν και περιστατικά ξυλοδαρμού ποι-
κίλης βαρύτητας, τα οποία λάμβαναν χώρα 
κυρίως στο λιμάνι. Μυοσκελετικά άλγη λόγω 
της κακουχίας ήταν η αιτία της επίσκεψης σε 
13,96% των περιπτώσεων. 

Σε ποσοστό σχεδόν 2,44% ασθενείς προσέρ-
χονταν λόγω αδυναμίας, ζάλης, υπότασης 
και υποσιτισμού, ενώ 5,72% είχαν γαστρε-
ντερικά προβλήματα, όπως κοιλιακό άλγος 
και διάρροια, λόγω της κακής διατροφής. 
Σημειωτέων ότι οι πιο φτωχοί από αυτούς 
αναζητούσαν τροφή στον κάδο των απορ-
ριμμάτων. Κεφαλαλγία και οφθαλμολογικά 

περιστατικά ήταν εξίσου συχνά (ποσοστό 
2,22% και 2,02% έκαστο), ενώ τα ωτορινο-
λαρυγγολογικά περιστατικά αποτελούσαν το 
3,01%. Ουρολογικά προβλήματα καταγρά-
φηκαν στο 1,14%. Ψυχιατρικά προβλήματα 
καταγράφηκαν στο 1,47% και κυμαίνονταν 
από διαταραχές ύπνου μέχρι κατάθλιψη, 
πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο και χρήση ουσι-
ών. Τέλος, χρόνια νοσήματα διαγνώστηκαν 
σε μια μικρή μερίδα ασθενών. Συγκεκριμέ-
να, στην κινητή μονάδα παρακολουθούνταν 
8 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, εκ των 
οποίων ο ένας είχε και υπέρταση.

Δοκιμασία Mantoux έγινε σε 51 άτομα, στα 
οποία υπήρχε κλινική υποψία (όπως αιμό-
πτυση, χρόνιος βήχας, καχεξία, εμπύρετο) 
και έπρεπε να αποκλειστεί η φυματίωση. Στις 
περιπτώσεις που αυτή απέβη θετική και δεν 
υπήρχε ιστορικό εμβολιασμού με BCG έγινε 
παραπομπή του ασθενούς για ακτινογρα-
φία θώρακος και περαιτέρω έλεγχο. Τελικά 
καταγράφηκαν δύο επιβεβαιωμένα κρού-
σμα φυματίωσης, ένα σε κάθε πόλη. Οι δύο 
ασθενείς που διαγνώστηκαν ότι έπασχαν 
από φυματιώδη πλευρίτιδα, νοσηλεύτηκαν 
στο Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος και 
έλαβαν αντιφυματική αγωγή και ταυτόχρονα 
παρακολουθούνταν ιατρικά και οι συγκάτοι-
κοί τους.

Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν προκειμέ-
νου να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας 
των μεταναστών, όπως το να βρεθεί κάποιος 
χώρος διαμονής, με διαθέσιμες εγκαταστά-
σεις υγιεινής και να υπάρχει κάποιο συσσί-
τιο. Κατά τη διάρκεια αυτών των 5 μηνών 
εξετάσαμε πολλούς ανθρώπους και είχαμε 
την ευκαιρία να δούμε σε ποιο βαθμό οι 
συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν την υγεία. 
Σίγουρα το πρόγραμμα βοήθησε, παρέχο-
ντας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά 
από ένα σημείο και μετά οι κοινωνικές συν-
θήκες δεν επέτρεψαν στην Οργάνωση των 
ΓτΚ να ολοκληρώσει το έργο της.

τα ΠρόβλΗματα υγειασ 
των μεταναστων όφει-

λόνταν κυριωσ στισ 
κακεσ συνθΗκεσ διαβι-

ωσΗσ. καταρχΗν Η Πλει-
όνότΗτα αυτων Ηταν 

αστεγόι Η διεμεναν σε 
καταυλισμό, ενω Πόλυ 

λιγόι ειχαν βρει καΠόιό 
καταλυμα. τό διαθεσι-

μό νερό Ηταν λιγόστό 
και δεν διεθεταν τισ 

αΠαραιτΗτεσ εγκαταστα-
σεισ και ειδΗ υγιεινΗσ.
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H Κοινωνική Υπηρεσία

Κοινωνική,  Ψυχολογική & Νομική Υποστήριξη

Η κοινωνική υπηρεσία του προγράμμα-
τος των Γιατρών του Κόσμου σε Πάτρα και 
Ηγουμενίτσα εξυπηρέτησε 1.820 άτομα 
και ικανοποίησε 3.186 αιτήματα αυτών. Οι 
εργασίες της αφορούσαν κυρίως τη λήψη 
κοινωνικού ιστορικού, την καταγραφή κοι-
νωνικών στοιχείων και αιτημάτων εξυπηρε-
τούμενων που προσήλθαν στην κινητή μο-
νάδα, τη δημιουργία και ενημέρωση αρχείου 
κοινωνικής υπηρεσίας, την καταγραφή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μας, καθώς επίσης 
και τη διασυνδετική εργασία με νοσοκομεία 
και άλλες υπηρεσίες και φορείς που εμπλέ-
κονται στο πεδίο της μετανάστευσης.

Η υποδοχή των διαφόρετικών εθνικοτήτων 
επωφελουμένων είχε ως απώτερο στόχο την 
επαρκή ενημέρωση για τον ρόλο και το έργο 
της οργάνωσής μας – ασφαλιστική δικλείδα 
για τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και 
καλή συνεργασίας μαζί τους. Για το λόγο 
ότι επρόκειτο σε πολύ μεγάλο ποσοστό για 
άτομα με ευαίσθητη και ευάλωτη συναισθη-
ματική κατάσταση, ταλαιπωρημένα, εκτε-
θειμένα σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης και 
ψυχοπιεστικούς παράγοντες, αντιμέτωπα 
με συνεχείς συλλήψεις και «κυνηγητό» από 
αστυνομικούς και λιμενικούς, καθώς και με 
ρατσιστικές και ξενοφοβικές ενέργειες, με 
κομμένες τις διόδους επικοινωνίας με υπη-
ρεσίες και δομές (τον κοινωνικό ιστό της πό-
λης), θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να δοθεί με-
γάλη έμφαση στην πρώτη επαφή/γνωριμία 
των ανθρώπων με την οργάνωση των ΓτΚ.

Οι περισσότεροι, σε ποσοστό 94% προσήλ-
θαν στην κινητή μονάδα για παροχή ιατρο-

φαρμακευτικής περίθαλψης. Ένα σημαντικό 
ποσοστό (3,3%) ενδιαφέρθηκε και μπήκε 
στη διαδικασία αίτησης ασύλου (στις πε-
ριπτώσεις αυτές γίνονταν οι απαραίτητες 
παραπομπές στη δικηγόρο της αποστολής). 
Μετά την έκδοση της ροζ κάρτας η πλειοψη-
φία (3%) ενδιαφερόταν για έκδοση ΑΦΜ και 
άδειας εργασίας (υπήρξαν 34 περιπτώσεις). 
Να σημειώσουμε ότι πολλοί επωφελούμενοι 
προσέρχονταν στη μονάδα με πολλαπλά αι-
τήματα ή με αρχικό αίτημα την ιατρική περί-
θαλψη και στη συνέχεια έκαναν χρήση των 
κοινωνικών παροχών της οργάνωσης.

Μεταξύ των διαφόρων προσφερόμενων 
υπηρεσιών πολύ σημαντικό κομμάτι της 
δουλειάς της κοινωνικής υπηρεσίας αφο-
ρούσε στις παραπομπές και συνοδείες πε-
ριστατικών σε νοσοκομεία που πραγματο-
ποιούνταν κατόπιν ραντεβού στα τακτικά 
εξωτερικά ιατρεία (κλινικές εξετάσεις, επα-
νεξετάσεις, έκδοση πιστοποιητικών υγείας, 
έκδοση άδειας εργασίας κτλ). 

Δυστυχώς αρκετά από τα αιτήματα των 
επωφελουμένων μας, παρόλο την επίμονη 
προσπάθεια του προσωπικού των ΓτΚ για 
κάλυψη των αναγκών τους δεν πραγματο-
ποιήθηκαν, αφού στη χώρα μας υπάρχει 
κενό σε προνοιακό επίπεδο και απουσία δο-
μών για την ευάλωτη αυτή ομάδα – στόχο. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η μεγάλη 
λίστα αναμονής για τις εθελοντικές επιστρο-
φές υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες κα-
ταγωγής τους που υλοποιεί ο ΔΟΜ, μια λίστα 
που μεγάλωσε μετά από τη δράση των ΓτΚ.
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Ασυνόδευτοι Ανήλικοι
Όσον αφορά τους ανήλικους – επωφελούμε-
νους μας, αποτέλεσαν το 11,59% του συνο-
λικού πληθυσμού με μέσο όρο ηλικίας τα 17 
έτη . Οι περισσότεροι επιθυμούσαν να εγκα-
ταλείψουν την Ελλάδα και να αναζητήσουν 
καλύτερη ποιότητα ζωής σε άλλες Ευρωπαϊ-
κές χώρες. Μικρότερο (4%) ήταν το ποσοστό 
εκείνων που ενδιαφέρθηκαν και εξέφρασαν 
την επιθυμία να μεταφερθούν σε κάποιο από 
τα λιγοστά ομολογουμένως Κέντρα Φιλοξε-
νίας Ανηλίκων που υπάρχουν στην ελληνική 
επικράτεια ενώ ιδιαίτερη δυσκολία υπήρξε 
στην παραπομπή των ανηλίκων σε κέντρα 
φιλοξενίας. Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, 
κατά την προσπάθεια δικτύωσης, παρατηρή-
σαμε την ελλιπέστατη ύπαρξη (αν όχι απου-
σία) δομών και υπηρεσιών τόσο στην Πάτρα 
αλλά και σε γενικότερο πλαίσιο, όχι μόνο Ξε-
νώνες για ανήλικους αλλά και για άτομα που 
έχρηζαν ιδιαίτερης βοήθειας και βρίσκονταν 
σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση είτε σωμα-
τική είτε ψυχοκοινωνική. 
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Διανομή Ειδών
Καθημερινά μεγάλος αριθμός επωφελούμενων λάμβανε είδη πρώτης ανάγκης. Συνολικά 
2.627 υπνόσακοι και κουβέρτες διανεμήθηκαν μαζί με 3.453 πακέτα υγιεινής σε Πάτρα και 
Ηγουμενίτσα. Τα πακέτα υγιεινής απαρτιζόταν από: οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, 2 χαρτιά 
υγείας, 3 σαπούνια χεριών, σαπούνι μαλλιών και αντισηπτικά μαντιλάκια. Όπως αναφέρθηκε 
πιο πάνω σε ποσοστό 6,07% οι ασθενείς προσέρχονταν λόγω οδοντιατρικών προβλημάτων 
και έτσι εκτός της ιατρικής συνδρομής η διανομή οδοντόβουρτσας και οδοντόκρεμας βοή-
θησε στην πρόληψη και στη μη περαιτέρω επιδείνωση αυτών των νοσημάτων. Παράλληλα, 
λόγω των πολλών κρουσμάτων ψώρας και δερματολογικών ασθενειών η διανομή νέων κα-
θαρών υπνόσακων, ρουχισμού και απορρυπαντικού ρούχων συντέλεσαν στον περιορισμό 
των κρουσμάτων. Ωστόσο, πολλές φορές όλα τα είδη που η Οργάνωση είχε διανείμει στον 
επωφελούμενο πληθυσμό (όπως: ιατρικές κάρτες, διάφορες εξετάσεις ασθενών και φάρμα-
κα που τους είχαν χορηγηθεί, υπνόσακοι, κουβέρτες, πακέτα υγιεινής) καταστρέφονταν, μαζί 
με άλλα προσωπικά τους είδη κατά την διάρκεια επιχειρήσεων «σκούπας» της Αστυνομίας. 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος 
από την αστυνομία
Το βασικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος ήταν 
το ότι οι ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας 
σε μεγάλο βαθμό εμπόδιζαν την υλοποίηση 
του έργου μας, καθώς διεξήγαγαν συχνές 
επιχειρήσεις σύλληψης του πληθυσμού, πα-
ρεμπόδιζαν την πρόσβαση των ατόμων στις 
υπηρεσίες μας και γενικά δυσχέραιναν με δι-
άφορους τρόπους την πρόσβαση του πληθυ-
σμού αυτού στη διαδικασία ασύλου.

Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνταν 
από τις αστυνομικές επιχειρήσεις δεν ήταν 

δυνατόν να αντιμετωπιστούν. Έτσι τις προ-
σπάθειές μας επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της 
πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου. Ειδικότε-
ρα στην περιοχή της Ηγουμενίτσας μέχρι την 
έναρξη του προγράμματος παρατηρούνταν 
το παράδοξο να μην  υποβάλλονται αιτήματα 
ασύλου από τον τοπικό πληθυσμό των προ-
σφύγων. Η υποστήριξη των προσφύγων για 
υποβολή αιτήματος ασύλου, δημιούργησε ένα 
κλίμα αντιδράσεων από την πλευρά της τοπι-
κής αστυνομίας με απειλές ότι θα συλληφθούν 
όσοι υποβάλουν αίτημα ασύλου. 

Περιεχόμενο πακέτου υγιεινής
Επιχείρηση «Σκούπα» στις 9/6/2011 και η διάλυση 

του καταυλισμού
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να γίνει η παραπομπή απαιτούνται ιατρικές 
εξετάσεις και αρκετή γραφειοκρατική διαδι-
κασία, που είναι δύσκολο να διεκπεραιωθεί 
όταν οι επωφελούμενοι ανήλικοι μένουν στο 
δρόμο, χωρίς σταθερή βάση ή δυνατότητα 
επικοινωνίας. Αυτό είχε ως  αποτέλεσμα αρ-
κετοί ανήλικοι που είχαν δηλώσει επιθυμία 
να μεταφερθούν σε κέντρο φιλοξενίας, να 
χάνονται κατά τη διαδικασία προετοιμασίας 
τους είτε λόγω επιχειρήσεων «σκούπα» της 
αστυνομίας, είτε λόγω των κυκλωμάτων που 
δρουν και επωφελούνται από τα παιδιά και 
την υπάρχουσα κατάσταση.

Η ίδια δυσκολία παρουσιάστηκε με τους 
ασθενείς μας κατά τη διάρκεια των επιχειρή-
σεων «σκούπα» της Αστυνομίας και του Λιμε-
νικού. Καθημερινά μεγάλος αριθμός προσφύ-
γων συλλαμβάνονταν και οδηγούνταν εκτός 
πόλης, με αποτέλεσμα αρκετοί ασθενείς των 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε 

στην Πάτρα
ιατρικών μονάδων μας να εξαφανίζονται και 
να μη μπορούμε να παρακολουθήσουμε την 
πορεία της υγείας τους. Στις επιχειρήσεις αυ-
τές χάνονταν οι ιατρικές κάρτες, διάφορες 
εξετάσεις ασθενών και φάρμακα που τους 
είχαν χορηγηθεί, ενώ καταστρέφονταν προ-
σωπικά τους είδη που τους είχαν μοιραστεί 
από το πρόγραμμά μας (υπνόσακοι, είδη υγι-
εινής κτλ). Επίσης, είχαμε καταγγελίες για κλο-
πή χρημάτων και κινητών τηλεφώνων, που 
δε μας επέτρεπαν να τους εντοπίζουμε και 
να επικοινωνούμε μαζί τους. Με τον τρόπο 
αυτό χάθηκαν κάποια ραντεβού στο νοσοκο-
μείο, ενώ ασθενείς που χρειάζονταν τακτική 
παρακολούθηση, όπως διαβητικοί ή κάποιοι 
που λαμβάνουν ψυχιατρική αγωγή, εξαφανί-
στηκαν και δεν υπήρξε συνέχιση στην ιατρι-
κή τους φροντίδα. Επιπρόσθετα, πολλά ήταν 
τα κρούσματα ένστολης βίας στη Πάτρα τα 
οποία οι ΓτΚ κατήγγειλαν με Δελτία Τύπου. 

Στην περιοχή της Πάτρας τα προβλήματα 
που αντιμετωπίσαμε ήταν ηπιότερα και σχε-
τίζονταν με τον αριθμό των αιτημάτων που 
μπορούσαμε να υποβάλουμε. Ειδικότερα 
υπήρχε μία συνεχής διαπραγμάτευση ως 
προς το θέμα του αριθμού των αιτημάτων με 
το Γραφείο Αλλοδαπών το οποίο μερικές φο-
ρές δεν τηρούσε τα συμφωνηθέντα. Παρόλα 
αυτά μπορούμε να πούμε ότι όσοι ήθελαν να 
υποβάλουν αίτημα ασύλου, με την βοήθειά 
μας κατόρθωσαν να το υποβάλουν.

Ένα από το πρώτα προβλήματα που αντιμε-
τώπισε η Οργάνωση ήταν η αρχική άρνηση 
των τοπικών νοσοκομείων, τόσο σε Πάτρα 
όσο και σε Ηγουμενίτσα να εξυπηρετήσει 
δωρεάν περιστατικά που παρέπεμπαν το 
ιατρικό προσωπικό των ΓτΚ. Για την επίλυση 
του συγκεκριμένου προβλήματος οι ΓτΚ είχαν 
ζητήσει επανειλημμένα από Υπουργείο Υγεί-

ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να συντάξει 
γράμμα/οδηγία που να εξηγεί σε όλα τα συμ-
βαλλόμενα μέρη ότι οι παραπομπές των ΓτΚ 
πρέπει να εξυπηρετούνται δωρεάν, όπως επί-
σης δωρεάν θα πρέπει να είναι και η θεραπεία 
των εν λόγω περιστατικών κάτι όμως που δεν 
έγινε ποτέ. Ωστόσο, κατόπιν συντονισμένων 
ενεργειών ΓτΚ και Υπουργείου τα προβλή-
ματα παραγκωνιστήκαν, ενώ παράλληλα με 
την λήξη του προγράμματος οι ΓτΚ φέρουν 
επιστολές υποστήριξης συνέχισης της δρά-
σης από τα εν λόγω νοσοκομεία, που υπο-
στηρίζουν τους ΓτΚ μιας που κινητές ιατρικές 
μονάδες συντέλεσαν στην οργανωμένη εξέ-
ταση και εξυπηρέτηση του επωφελούμενου 
πληθυσμού, πάντα κατόπιν ραντεβού και με 
συνοδεία μεταφραστή. 

Ιδιαίτερη δυσκολία υπήρξε στην παραπο-
μπή των ανηλίκων σε κέντρα φιλοξενίας. Για 
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Μεγάλη δυσκολία για την υλοποίηση της 
δράσης επέφερε η διάλυση του καταυλι-
σμού στο βουνό πέριξ της Ηγουμενίτσας που 
πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2011 από 
την Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσπρωτίας. 
Υπολογίζεται ότι την συγκεκριμένη μέρα συ-
νελλήφθησαν πάνω από 500 άτομα, πολλά εκ 
των οποίων παρακολουθούνταν ιατρικά από 
την Οργάνωση. Μετά την 9η Ιουνίου και αφού 
χάθηκε/συνελήφθηκε το μεγαλύτερο μέρος 
των επωφελούμενων αποφασίστηκε οι ΓτΚ να 
συνεχίσουν τη δράση τους προσφέροντας τις 
υπηρεσίες τους στον πληθυσμό που είχε απο-
μείνει στο βουνό της Ηγουμενίτσας, αλλά και 
να επεκτείνει τη δράση τους στην Κέρκυρα, 
όπου είχε διαφύγει μεγάλο μέρος της ομάδας 
στόχου και που συνολικά εξυπηρετήθηκαν, 
σε έξι αποστολές, 285 άτομα. Παράλληλα, 
στην Ηγουμενίτσα καθημερινά οι εργαζόμε-
νοι των ΓτΚ είχαν πρόσβαση στα κρατητήρια 
της Αστυνομίας και του Λιμενικού, και προσέ-
φεραν τις υπηρεσίες τους σε 305 παράτυπους 
μετανάστες, όπου κρατούνταν στοιβαγμένοι, 
υποσιτισμένοι και υπό άθλιες συνθήκες.

Σε όλους τους εξυπηρετούμενους διαπιστώ-
θηκε αδυναμία  σίτισης, ένδυσης  και στέγα-
σης με αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που 

έτρωγαν από τους κάδους απορριμμάτων. 
Επιπροσθέτως, οι συνθήκες διαβίωσης δεν 
τους επιτρέπουν να τηρούν βασικούς κανόνες 
υγιεινής, καθώς δεν υπάρχει τουαλέτα, τρε-
χούμενο νερό και μπάνιο. Ως οργάνωση προ-
σπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες 
αυτές διανέμοντας είδη υγιεινής (σαμπουάν, 
σαπούνια, χαρτιά υγείας, οδοντόκρεμες και 
οδοντόβουρτσες). Τέλος, ήταν σημαντική η 
προσφορά ιδιωτών γιατρών, μελών της Ορ-
γάνωσης των ΓτΚ που ανταποκρίθηκαν στην 
έκκλησή μας για βοήθεια στο έργο μας και 
πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε 

στην Ηγουμενίτσα

Οι παράγκες στο βουνό της Ηγουμενίτσας
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Επίλογος
Η αναφορά αυτή θέλαμε να αποτελέσει ένα ενημερωτικό εγχειρίδιο σχετικά με την κατάσταση 
που επικρατεί στα σημεία εισόδου –εξόδου της χώρας. Επίσης θελήσαμε να αναδείξουμε τα 
προβλήματα που συναντούν οι παράτυποι μετανάστες στην Ελλάδα καθώς  και τις ανάγκες 
τους έτσι όπως αυτές εκφράστηκαν από τους ίδιους στις κινητές ιατρικές μας μονάδες. 

Η ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της σωματικής αλλά και ψυχοκοινωνικής υγείας 
των παράτυπων μεταναστών προβάλει επιτακτική, καθώς οι συνθήκες στις οποίες διαβιούν 
σε συνδυασμό με τα τραυματικά γεγονότα που φέρουν ήδη από τις χώρες καταγωγής τους, 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου  για ανάληψη δράσης από την πολιτεία. 
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