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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Το προτεινόμενο από 
τους «Γιατρούς του 
Κόσμου» (ΓτΚ) και το 
«Ελληνικό Συμβού-
λιο για τους Πρόσφυ-
γες» (ΕΣΠ) έργο, αφο-
ρά στη λειτουργία Κέ-
ντρου Υποδοχής Ευά-
λωτων Αιτούντων Άσυλο το οποίο προσφέρει στον πληθυ-
σμό αναφοράς υπηρεσίες στέγασης, κατάλληλες συνθήκες 
υγιεινής και υλική στήριξη, άμεση και απρόσκοπτη ιατρική 
φροντίδα και φαρμακευτική κάλυψη, ψυχοκοινωνικές υπη-
ρεσίες, διερμηνεία και διασύνδεση με άλλες υποστηρικτι-
κές υπηρεσίες. Επιπλέον, οι φιλοξενούμενοι έχουν πρόσβα-
ση σε άμεση νομική υποστήριξη και σε δραστηριότητες εκ-
παίδευσης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης.  

Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, στo πλαίσιο του Προγράμματος  «Υπο-
στηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πλη-
θυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα (SOAM)», του 
οποίου Διαχειριστική Αρχή είναι ο Διεθνής Οργανισμός Με-
τανάστευσης- Γραφείο Ελλάδας (ΔΟΜ).  

Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία της ευαίσθητης 
ομάδας των αιτούντων άσυλο μέσω της αύξησης των θέσε-
ων υποδοχής, η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών 
και της εν γένει κατάστασης τους στην Ελλάδα. Οι διαθέσιμες 
θέσεις φιλοξενίας προσφέρονται σε ευάλωτες υποκατηγορί-
ες του πληθυσμού στόχου, όπως μονογονεϊκές  οικογένειες 
και ευάλωτες γυναίκες.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1)  Εξασφάλιση ιατρικής φροντίδας και φαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης με ειδική μέριμνα για τα παιδιά και τις εγκύους.
Λειτουργία των ακόλουθων Μονάδων με σκοπό την προ-
σαρμοσμένη παροχή δωρεάν ιατρικής περίθαλψης και 
φαρμακευτικής αγωγής,  προληπτικής φροντίδας και αγω-
γής υγείας για όλους τους επωφελούμενους: Παθολογική, 
Γυναικολογική, Παιδιατρική, Καρδιολογική, Δερματολογι-
κή, Ορθοπεδική, Οφθαλμολογική, και μονάδα ΩΡΛ.

2)  Παροχή νομικής υποστήριξης και ενέργειες με στόχο την 
επίσπευση της διαδικασίας ασύλου και εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε αυτή, καθώς και επίλυση πιθανών προβλη-
μάτων στη διαδικασία ένταξης στο καθεστώς του Πρό-
σφυγα. Δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση των 
αιτούντων, αρχικά για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη 
διαδικασία ασύλου και εν συνεχεία κατά την εξέταση των 
αιτημάτων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ή ενώπιον δικα-
στηρίων και άλλων αρχών ανάλογα με τις ανάγκες και την 
κατά περίπτωση αξιολόγηση. 

3)  Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την ολιστική και ομα-
λή ένταξη στην κοινωνία. Υπηρεσίες κοινωνικής υποστή-
ριξης και συμβουλευτικής, σύμφωνα με τις αρχές της Δια-
μεθοδικής Κοινωνικής Εργασίας και σε συνεργασία με ένα 
οργανωμένο δίκτυο κρατικών υπηρεσιών και Μη Κυβερνη-
τικών Οργανώσεων με στόχο την εξατομικευμένη αντιμε-
τώπιση των αναγκών των εξυπηρετούμενων.

4)  Παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά και 
ενήλικες. Δράσεις εκπαίδευσης που στοχεύουν στη διευ-
κόλυνση της πρόσβασης στην τυπική εκπαίδευση, στην πα-
ραμονή των παιδιών στο σχολείο, στην απόκτηση βασικών 
γνώσεων της Ελληνικής γλώσσας, όσο και δράσεις επαγ-
γελματικής κατάρτισης που προσβλέπουν στην απόκτηση 
νέων επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρική Φροντίδα 

Από το Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2013, περισσότε-
ρα από 15.000 άτομα που ανήκουν στο μεταναστευτικό πλη-
θυσμό έλαβαν ιατρική περίθαλψη στο Ανοιχτό Πολυϊατρείο 
των Γιατρών του Κόσμου (ΓτΚ) στην Αθήνα. Ο αριθμός των 
Αιτούντων Άσυλο και των Προσφύγων οι οποίοι επισκέφθη-
καν το Πολυϊατρείο, εκτιμάται σε 12.530 (5.965 από την Ασία, 
με κύρια χώρα προέλευσης το Αφγανιστάν και 6.565 από την 
Αφρική). Ο συνολικός αριθμός των ανηλίκων που εξετάστη-
καν από το Παιδιατρικό Τμήμα του Ανοιχτού Πολυϊατρείου 
της Αθήνας ξεπέρασε τους 1000.

Οι επωφελούμενοι του Κέντρου Υποδοχής Ευάλωτων Αιτού-
ντων Άσυλο των Γιατρών του Κόσμου, λαμβάνουν πρωτοβάθ-
μια ιατρική περίθαλψη από τη δομή του Ανοιχτού Πολυϊατρεί-
ου. Η πλειοψηφία αντιμετωπίζει χρόνιες παθήσεις και χρει-
άζεται κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ΓτΚ προ-
σφέρουν άμεσα πρώτες βοήθειες μέχρι την παραπομπή του 
ασθενούς σε δημόσιο νοσοκομείο. Οι επωφελούμενοι έχουν 
συνεχή παρακολούθηση και υποστηρίζονται από διαπολιτι-
σμικούς μεσολαβητές προκειμένου να είναι σε θέση να επι-
κοινωνούν με το προσωπικό και με τους εθελοντές.

Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι η διασφάλιση του δι-
καιώματος στην υγεία για όλες τις ευάλωτες περιπτώσεις. Το ια-
τρικό προσωπικό του Πολυϊατρείου διαθέτει γνώσεις και εμπει-
ρία σχετικές με τη συνήθη νοσηρότητα που απειλεί τα παιδιά 
που ανήκουν στον πληθυσμό αναφοράς, ασθένειες μολυσματι-
κού τύπου, όπως η φυματίωση, η ηπατίτιδα, οι παρασιτικές λοι-
μώξεις, ο ελλιπής εμβολιασμός, οι κακές συνθήκες υγιεινής, η 
κακή διατροφή, η έλλειψη σιδήρου, η αβιταμίνωση, η κακή στο-
ματική υγεία, καθώς επίσης και πιο σύνθετα προβλήματα, όπως 
οι ψυχικές διαταραχές και οι μαθησιακές δυσκολίες.

Με την τακτική ιατρική παρακολούθηση τόσο των παιδιών 
όσο και των ενηλίκων που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής, 
οι γιατροί μπορούν να διαγνώσουν έγκαιρα τα προβλήμα-
τα υγείας και να δράσουν άμεσα για τη θεραπεία τους.   Με 
τον τρόπο αυτό, οι επισκέψεις των παιδιών στα τμήματα επει-
γόντων περιστατικών έχουν σχεδόν εξαλειφθεί, καθώς επί-
σης και οι αντίστοιχες εισαγωγές για νοσηλεία. Κατά τη διάρ-
κεια της διαμονής τους στο Κέντρο Υποδοχής, η κατάσταση 
της υγείας των παιδιών βελτιώνεται, γεγονός που επιβεβαι-
ώνεται και από την καταγραφή της σωματικής τους ανάπτυ-
ξης. Όλα τα παιδιά μετρώνται και οι καμπύλες αύξησης του 

βάρους και του ύψους τους ελέγχονται, σύμφωνα με τις κα-
τευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Οι Γιατροί του Κόσμου έχουν κατορθώσει να παρέχουν πλήρη 
εμβολιαστική κάλυψη στα παιδιά που διαμένουν στο Κέντρο 
Υποδοχής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συμβουλευτι-
κή και την ενημέρωση των γονέων σχετικά με θέματα ανά-
πτυξης, πρόληψης και γενικής φροντίδας των παιδιών.

Κοινωνική Υπηρεσία

Οι Αιτούντες Άσυλο που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής των 
Γιατρών του Κόσμου έχουν άμεση πρόσβαση στην Κοινωνική 
Υπηρεσία με τη συνεχή παρουσία διαπολιτισμικού μεσολαβη-
τή. Οι επισκέπτες είναι άτομα που προέρχονται από τρίτες χώ-
ρες, κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, μο-
νοί άνδρες και μονές γυναίκες με χρόνιες παθήσεις και άλλα 
προβλήματα υγείας. 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως, μεταξύ άλλων, οι σημαντικό-
τεροι παράγοντες που καθιστούν τον πληθυσμό των Αιτού-
ντων Άσυλο ιδιαιτέρως ευάλωτο είναι: 

α) η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος, 

β) η περιορισμένη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας,

γ)  τα σημαντικά εμπόδια πρόσβασης στο σύστημα υγείας και 
στις δημόσιες υπηρεσίες που πολύ συχνά αντιμετωπίζουν,

δ)  το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους αιτούντες άσυ-
λο παραμένουν σε αναμονή για περισσότερο από 6 μήνες, 
έως ότου λάβουν απάντηση στο αίτημά τους για χορήγηση 
ασύλου και διεθνούς προστασίας, ενώ σε αρκετές από τις 
περιπτώσεις η διάρκεια αναμονής ξεπερνά τα 1-2 έτη. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν αρνητικό περιβάλλον 
για την κοινωνική τους ένταξη και οι ΜΚΟ δείχνουν να είναι το 
μόνο υποστηρικτικό δίκτυο για αυτούς.

Οι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν για την προστασία των 
αιτούντων άσυλο είναι μείζονος σημασίας, ειδικά όταν πρόκει-
ται για παιδιά, διότι η πλειοψηφία των δικαιούχων δεν μπορεί 
να εξασφαλίσει ούτε τα απολύτως βασικά της διαβίωσης.

Πριν από την τοποθέτησή τους στο Κέντρο Υποδοχής, οι άν-
θρωποι αυτοί είναι είτε άστεγοι, είτε συγκατοικούν με πολ-
λά άτομα σε ακατάλληλους χώρους και πολύ συχνά δηλώ-
νουν αδυναμία εύρεσης πόρων αλλά και τροφής. Συνήθως 
ζουν κάτω από πολύ κακές συνθήκες υγιεινής και το γεγονός 
ότι δε μιλούν ελληνικά ή αγγλικά εμποδίζει την πρόσβασή τους 
σε υπηρεσίες υποστήριξης. Αρκετά συχνά οι επωφελούμενοι 
έχουν υπάρξει θύματα βασανιστηρίων ή έχουν ιστορικό σω-
ματικής κακοποίησης και ψυχικού τραύματος, ενώ αρκετοί εκ-
δηλώνουν πολύ συχνά συμπτώματα μετα-τραυματικού στρες.

Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι καθοριστικός στο να 
δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους επωφελούμε-
νους του Κέντρου Υποδοχής, να τους δεχτεί και να τους εντά-
ξει στο πλαίσιο φιλοξενίας. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης 
για την υποστήριξή τους και, μέσω της συνεργασίας με το Ελ-
ληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες το οποίο προσφέρει 
νομική συνδρομή και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι Γιατροί του 
Κόσμου έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης, προ-
στασίας και ανακούφισης για τον ευάλωτο πληθυσμό των Αι-
τούντων Άσυλο.
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ΕΛΕΝΑ ΒΕΛΩΝΗ 
Εθελόντρια των ΓτΚ

Η εθελοντική μου συμμετοχή στις δράσεις των Γιατρών Του 
Κόσμου αφορά στο κομμάτι της ενισχυτικής διδασκαλίας και 
της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Σε συνεργασία 
με την Κοινωνική Υπηρεσία και με άλλους εθελοντές φροντί-
ζουμε να πραγματοποιούνται ψυχαγωγικές δράσεις και παι-
χνίδια σε σχεδόν καθημερινή βάση ώστε οι φιλοξενούμε-
νοι να περνούν όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά το χρόνο 
τους στο πλαίσιο φιλοξενίας. 

Η ενισχυτική διδασκαλία προσφέρει υποστήριξη στα παιδιά 
και τις οικογένειές τους ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν στην εκμάθηση της ελληνικής και της αγ-
γλικής γλώσσας. Μέσα από αυτή τη δράση επιδιώκουμε τη 
βελτίωση της επίδοσης των παιδιών στο ελληνικό σχολείο 
καθώς και την ομαλή τους ένταξη σε αυτό. 

Η δημιουργική απασχόληση συντελείται μέσω ευχάριστων 
δραστηριοτήτων όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφι-
κή, η ανάγνωση παιδικών μυθιστορημάτων, ενώ πάντα στο 
τέλος πραγματοποιείται συζήτηση με τα παιδιά. Με αυτό τον 
τρόπο επιτυγχάνονται η ψυχαγωγία, η αλληλεπίδραση μετα-
ξύ των συμμετεχόντων και η κοινωνικοποίησή τους. Το απο-
τέλεσμα αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως και μου προσφέρει τη 
μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή: πολλά παιδικά χαμόγελα.

ΟΛΣΑ ΓΚΑΜΠΙ 
Εθελόντρια των ΓτΚ

Ως εθελόντρια των ΓτΚ συμμετέχω στη δημιουργική απασχό-
ληση και την ενισχυτική διδασκαλία των φιλοξενουμένων 
στο Κέντρο Υποδοχής Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο. Στόχος 
μου είναι να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο στην επι-
θυμία των ανθρώπων αυτών για την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας και να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματά τους 
σχετικά με τον ελληνικό τρόπο ζωής. Παράλληλα συμμετέχω 
και στην παράδοση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας σε όσους 
πρόκειται να ταξιδέψουν, προκειμένου να επανενωθούν με 
τις οικογένειές τους.

Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας παρέχονται υποστηρι-
κτικά, ώστε να γίνει ομαλότερη η ένταξη των παιδιών που φοι-
τούν σε ελληνικό σχολείο, ενώ στους ενήλικες επιλύονται διά-
φορες απορίες που αφορούν στην ελληνική γλώσσα και γίνε-
ται ερμηνεία και επεξήγηση πιο σύνθετων όρων και εννοιών.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η εμπειρία των Εθελοντών

Εκτός όμως των υποστηρικτικών μαθημάτων, συμμετέχω και 
στη δημιουργική απασχόληση μέσω ποικίλλων δραστηριοτή-
των, όπως η ανάγνωση παραμυθιών στα μικρότερα παιδιά. 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες περιγράφουν μόνο ένα μέρος 
της δουλειάς που γίνεται, καθώς πιστεύω πως στο χρόνο που 
περνάμε στο Κέντρο Υποδοχής έχουμε αναπτύξει σχέσεις ου-
σιαστικής επικοινωνίας, κάτι το οποίο υπερβαίνει την απλή δι-
δασκαλία. Η επικοινωνία μας διέπεται από το στοιχείο της δι-
απολιτισμικής αλληλεπίδρασης, καθώς πολύ συχνά οι φιλοξε-
νούμενοι μας αφηγούνται ιστορίες από την πατρίδα τους, μας 
περιγράφουν τα ήθη, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους. 

 Κάθε ένας από τους επωφελουμένους έχει την δική του προ-
σωπική ιστορία, τους δικούς του στόχους και φιλοδοξίες. Ως 
εθελοντές, προσπαθούμε να τους κινητοποιήσουμε, με στό-
χο την πληρέστερη ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, κάτι 
που οι ίδιοι δείχνουν να επιθυμούν πολύ. Κλείνοντας, θα ήθε-
λα να σημειώσω ότι, αν και οι επωφελούμενοι δείχνουν να 
είναι ευχαριστημένοι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους 
στην Ελλάδα, στην πλειοψηφία τους επιθυμούν να ταξιδέ-
ψουν σε άλλα κράτη της Ε.Ε. προσδοκώντας περισσότερες 
ευκαιρίες για μία καλύτερη ζωή, όπως οι ίδιοι αναφέρουν στις 
συζητήσεις μας.



Πρόγραμμα : «Υποστήριξη Οργανώσεων που βοηθούν μεταναστευτικούς πληθυσμούς αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα (SOAM)»
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) , Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2009-2014
«Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Μετανάστευσης ,  Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος”
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 01/10/2013 - 30/04/2014

Πίνακας 1. Φύλο

36%64%

Κατά την περίοδο αναφοράς, από 01/10/2013 έως και 
30/04/2014, επωφελήθηκαν συνολικά από τις υπηρε-
σίες του ξενώνα 108 άτομα, οι χώρες καταγωγής των 
οποίων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.

Σε όρους οικογενειακής κατάστασης (Πίνακας 4) το μεγα-
λύτερο ποσοστό είναι άγαμοι (41,67%), ενώ όσον αφορά 
το εκπαιδευτικό επίπεδο (Πίνακας 5) ένα αρκετά υψηλό 
ποσοστό (37,14%) είναι αναλφάβητοι ενώ η πλειοψηφία 
(43,81%)  απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το σύνολο σχεδόν των οικογενειών είναι μονογονε-
ϊκές (95,83%) ενώ σχεδόν καθόλου 4,14% (που αντι-
στοιχεί ουσιαστικά σε μία οικογένεια) είναι πυρηνικές 
(Πίνακας 6). Σχετικά με την άδεια παραμονής τους στην 
Ελλάδα (Πίνακας 7) το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτει 
από 1 έως 2 έτη (37,14%).

Το μεγαλύτερο ποσοστό (48,11%) κατάγονται από το 
Αφγανιστάν, ενώ ακολουθούν η Λαϊκή Δημοκρατία 
(Λ.Δ.) του Κονγκό με 18,87% και η Συρία με 8,49%. Η 
ηλικιακή διασπορά διαφαίνεται στον Πίνακα 3 κατω-
τέρω.

Πίνακας 3. Ηλικία

30-50 ετών

19-29 ετών

6-13 ετών

0-5 ετών

14-18 ετών

51-65 ετών

 33.33%

 27.78%

 20.37%

 8.33%

 7.41%

2.78%

Πίνακας 2. Χώρα Καταγωγής

Γκάνα

Ερυθραία

Τανζανία

Κόσοβο

Μπαγκλαντές

Πακιστάν

Σενεγάλη

Σομαλία

Ουγκάντα

Σουδάν

Καμερούν

Ακτή Ελ/τού

Νιγηρία

Ιράν

Αιθιοπία

Συρία

Λ.Δ. Κογκό

Αφγανιστάν

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

0.94%

 1.89% 

 1.89%

 1.89%

 4.72%

 6.60%

 8.49%

 18.87%

 48.11%

Πίνακας 6. Τύπος Οικογένειας

Μονογονεϊκές 95.83%

Πυρηνικές 4.17%

Πίνακας 5. Εκπαίδευση

Τριτοβάθμια

3.81%

Αναλφάβητοι

37.14%

Πρωτοβάθμια

43.81%

Δευτεροβάθμια

15.24%

Πίνακας 7. Διάρκεια Παραμονής στην Ελλάδα

27.62%

0-1 έτος

16.19%

2-3 έτη

19.05%

3-4 έτη

37.14%

1-2 έτη

Πίνακας 4. Οικογενειακή Κατάσταση

Χήροι

1.85%

Έγγαμοι

18.52%

Τέκνα

33.33%

Άγαμοι

41.67%

Διαζευγμένοι/ 
Σε διάσταση

4.63%
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΦΙΛΟξΕΝΟΥΜΕΝΩΝ

¨Εγώ πριν έρθω στον ξενώνα των 
ΓτΚ δεν είχα την δυνατότητα να 
κάνω πολλά πράγματα στη ζωή 
μου. Τώρα όμως πηγαίνω στο σχο-
λείο και έχω βρει πάρα πολλούς και-
νούργιους φίλους. Είμαι πολύ χα-
ρούμενος όμως μου λείπει η οικο-
γένειά μου. Περιμένω μέσα από την 
υποστήριξη των ΓτΚ και του ΕΣΠ να 
φύγουμε με τον πατέρα μου από 
την Ελλάδα και να πάμε στη μαμά 
μου και τον αδελφό μου που βρί-
σκονται στη Σουηδία¨

J. E. - 13 ετών από το Αφγανιστάν

…Πριν έρθω στον ξενώνα ήμουν 
στο κέντρο κράτησης στην Αλεξαν-
δρούπολη. Όταν αφέθηκα ελεύθε-
ρος δεν είχα μέρος να μείνω. Όταν 
ήρθα στον ξενώνα μου άρεσε. Εί-
μαι πολύ χαρούμενος τώρα για-
τί δεν κοιμάμαι έξω και μπορώ να 
αντιμετωπίσω το προβλήματα υγεί-
ας μου. Έχω διαβήτη και πρέπει να 
παίρνω ινσουλίνη, ευτυχώς που 
βρέθηκα εδώ και έτσι λαμβάνω ια-
τρική φροντίδα με τον τρόπο που 
πρέπει. Υπάρχουν κανόνες στον ξε-
νώνα και μου αρέσουν επειδή έτσι 
διατηρείται καθαρός ο χώρος. Θα 
ήταν ωραίο να υπήρχε τηλεόραση 
να βλέπαμε καμιά ταινία...

B.Α. - 34 ετών από την Ερυθραία

¨Από τότε που έφυγα από τη πατρί-
δα μου ήρθα αντιμέτωπος με πολ-
λές δυσκολίες. Για πολλές μέρες 
ήμουν νηστικός, ήμουν άστεγος, 
δεν είχα κανένα τρόπο να βγάλω 
χρήματα, ούτε μπορούσα να μιλή-
σω στη γλώσσα μου και να επικοι-
νωνήσω. Τις ίδιες συνθήκες αντιμε-
τώπισα και στην Ελλάδα μέχρι να 
κάνω αίτημα για άσυλο. Μερικές μέ-
ρες αφού είχα πάρει το ειδικό δελ-
τίο με πήραν τηλέφωνο από τους 
ΓτΚ και στη συνέχεια μπήκα στον 
ξενώνα.̈

Β.C. - 30 ετών από το Καμερούν

«Είμαι μητέρα ενός αγοριού 2 ετών. Λίγο πριν γεννήσω ο πατέρας του μας 
εγκατέλειψε. Αντιμετώπιζα σοβαρό πρόβλημα με το σπίτι όπου με φιλο-
ξενούσαν. Συγκατοικούσα σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα μαζί με άλλα 11 
άτομα και δεν είχα δυνατότητα να πληρώσω το ενοίκιο μου. Δεν μπορού-
σα ούτε να εξασφαλίσω την τροφή για το μικρό μου. Όσο καιρό βρίσκομαι 
στους ΓτΚ, νιώθω ασφαλής κυρίως σε ότι αφορά το παιδί μου. Οι γιατροί το 
φρόντισαν και ξεπέρασε τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Για όσο 
καιρό βρίσκομαι στο ξενώνα ξέρω ότι θα έχουμε το φαγητό μας στο καθο-
ρισμένο χρόνο, μπορούμε να κοιμόμαστε σε καθαρά σεντόνια και να έχου-
με ανθρώπους που θα μας ακούσουν και θα μας βοηθήσουν όπως μπορούν 
για τα χαρτιά μας και για προσωπικά μας θέματα. Μπορώ πλέον να έχω ένα 
πρόγραμμα και να σκέφτομαι το μέλλον».

N.Κ. - 31 ετών από τη Λ.Δ. του Κονγκό
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