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Ακινα, 28/ 06 /16 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αναφερόμενη αςτυνομική βία προσ αςυνόδευτουσ ανηλίκουσ που 

κρατοφνται ςτο Κζντρο Yποδοχήσ και Tαυτοποίηςησ ςτη Μόρια 

Λζςβου. 

 

Οι Γιατροί του Κόςμου εκφράηουν τον ζντονο προβλθματιςμό τουσ ςχετικά με περιςτατικό 

άςκθςθσ αςτυνομικισ βίασ ςε βάροσ αςυνόδευτων ανθλίκων που κρατοφνται ςτο Κζντρο 

Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ (ΚΥΤ) ςτθ Μόρια Λζςβου. 

Ειδικότερα, το απόγευμα τισ 24θσ Ιουνίου 2016 προςιλκαν, ςτο ιατρείο του ΚΥΤ, δϊδεκα 

(12) αςυνόδευτα ανιλικα πακιςτανικισ καταγωγισ ςυνοδευόμενα από τον Διοικθτι του 

Κζντρου. Τα εν λόγω ανιλικα εξετάςτθκαν από τθν ιατρό, κακϊσ και από τθν ψυχολόγο του 

κλιμακίου των Γιατρϊν του Κόςμου.  

Από τισ μαρτυρίεσ των αςυνόδευτων ανθλίκων και τισ ςχετικζσ αναφορζσ τθσ ιατροφ και τθσ 

ψυχολόγου του Σωματείου προκφπτει ότι κατόπιν ενόσ διαπλθκτιςμοφ μεταξφ των 

αςυνόδευτων ανθλίκων, μία πζτρα χτφπθςε ζναν από τουσ αςτυνομικοφσ βάρδιασ κι 

εκείνοσ ειςιλκε μαινόμενοσ ςτο εςωτερικό τθσ πτζρυγασ και γρονκοκόπθςε ζναν από τουσ 

ανθλίκουσ ενϊ εκτόξευςε παράλλθλα γενικά απειλζσ κατά των ανθλίκων που κρατοφνται 

ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο. Εκείνοι αντζδραςαν, με αποτζλεςμα δϊδεκα από αυτοφσ να 

μεταφερκοφν με χειροπζδεσ ςτα κρατθτιρια του αςτυνομικοφ τμιματοσ Μυτιλινθσ. 

Αναφζρουν ότι κρατικθκαν εκεί από τισ 3:00 π.μ. μζχρι τισ 14:00 μ.μ. τθσ επόμενθσ θμζρασ. 

Κατά το χρονικό διάςτθμα αυτό εξαναγκάςτθκαν να κάκονται τθν περιςςότερθ ϊρα ςε 

ςτάςθ «καρζκλασ» χαμθλά προσ το ζδαφοσ με τα γόνατα τουσ να μθν ακουμποφν ςε αυτό. 

Αναφζρουν επίςθσ ότι κάκε φορά που κάποιοσ από αυτοφσ παρζκκλινε τθσ ςτάςθσ αυτισ 

είτε λόγω κόπωςθσ είτε λόγω ανάγκθσ για φπνο, τότε τουσ χτυποφςαν ςτα πλευρά ϊςτε να 

επανζλκουν ςτθν προθγοφμενθ ςτάςθ, κατά κφριο λόγο με γεμάτα μπουκάλια νεροφ.  

Κατά τθν κλινικι εξζταςθ τουσ από τθν ιατρό του κλιμακίου, ιταν προφανζσ ότι οι ανιλικοι 
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βρίςκονταν ςε κατάςταςθ ςοκ και ςωματικισ/ψυχολογικισ κατάπτωςθσ. Κάποιοι από 

αυτοφσ ζφεραν εκδορζσ ςτουσ καρποφσ λόγω των χειροπεδϊν ενϊ άλλοι ςε άλλα ςθμεία 

τουσ ςϊματοσ. Κάποιοι, ανζφεραν πόνουσ ςτο κεφάλι λόγω χτυπθμάτων ςτα ςθμεία αυτά 

ενϊ ζνασ από αυτοφσ παρουςίαηε ρινορραγία.  

Με βάςθ τα παραπάνω και κατόπιν τθσ εξζταςθσ και των δϊδεκα ανθλίκων, θ ιατρόσ των 

Γιατρϊν του Κόςμου τουσ παρζπεμψε ςτο Βοςτάνειο Νοςοκομείο Μυτιλινθσ για περαιτζρω 

εκτίμθςι τουσ από τουσ εκεί ειδικοφσ. 

Επειδι περιςτατικά ςαν αυτό, αποτελοφν κατάφωρθ παραβίαςθ των δικαιωμάτων των 

ανθλίκων, οι Γιατροί του Κόςμου απζςτειλαν ςχετικι επιςτολι γνωςτοποιϊντασ το εν λόγω 

περιςτατικό προσ όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ και ανεξάρτθτεσ αρχζσ, ηθτϊντασ 

παράλλθλα τθν άμεςθ διερεφνθςθ του περιςτατικοφ. Ευελπιςτοφμε πωσ κα γίνουν όλεσ οι 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ διακρίβωςθσ των καταγγελλομζνων ϊςτε να αποδοκοφν τυχόν 

ευκφνεσ, κακϊσ και ότι κα λθφκοφν όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν αποφυγι παρόμοιων 

περιςτατικϊν ςτο μζλλον. 

Κλείνοντασ, θ Οργάνωςθ των Γιατρϊν του Κόςμου κα ικελε να επιςτιςει για μία ακόμα 

φορά τθν προςοχι ςτο φλζγον ηιτθμα τθσ κράτθςθσ αςυνόδευτων ανθλίκων προςφφγων 

και μεταναςτϊν εντόσ του Κζντρου τθσ Μόριασ. Ο περιοριςμόσ τθσ προςωπικισ ελευκερίασ 

των ανθλίκων κα πρζπει να περιορίηεται ςε όςο το δυνατό ςφντομο χρονικό διάςτθμα και 

μόνο για λόγουσ που αφοροφν τθν καταγραφι τουσ και εν ςυνεχεία να παραπζμπονται ςε 

κατάλλθλεσ δομζσ φιλοξενίασ. Αποτελεί ευκφνθ τόςο του Υπουργείου όςο και τθσ 

Υπθρεςίασ Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ να λειτουργοφν ωσ κεματοφφλακεσ των 

δικαιωμάτων των ανθλίκων, απζχοντασ από και εμποδίηοντασ κάκε ζκνομθ ενζργεια και 

άςκθςθ βίασ ςε βάροσ τουσ, διαςφαλίηοντασ το ςεβαςμό και αποτρζποντασ τθν παραβίαςθ 

των δικαιωμάτων τουσ.   

 
*    *    * 

Σχετικά με τουσ Γιατροφσ του Κόςμου Ελλάδασ 

Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ δθμιουργικθκαν το 1990 και αποτελοφν μζροσ του Διεκνοφσ Δικτφου των ΓτΚ το 

οποίο αποτελείται από 15 ςυνολικά τμιματα (Αργεντινι, Βζλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμζνο 

Βαςίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιςπανία, Καναδάσ, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουθδία). Ταυτόχρονα  

ωςτόςο παραμζνουν μία γνήςια ελληνική οργάνωςη που ακολουκεί το δικό τθσ μονοπάτι βαςιηόμενθ ςτισ 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ Ελλάδασ, διατθρώντασ τθν οικονομικι και διοικθτικι τθσ ανεξαρτθςία. 

Συμπλθρώνοντασ 26 χρόνια ςυνεχοφσ δράςθσ το 2016, οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ ζχουν αναγνωριςτεί ςτθ 

ςυνείδθςθ των πολιτών, ωσ μια αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι οργάνωςθ θ οποία προωκεί τα ςυναιςκιματα 

αλλθλεγγφθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 

Με δεκάδεσ προγράμματα ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςτθν Ελλάδα και ςε αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, Ζλλθνεσ γιατροί, 

υγειονομικό προςωπικό, διοικθτικοί και τεχνικοί προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ εκελοντικά. 

Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ με περιςςότερουσ από 600 εθελοντζσ ζχουν βρεθεί ςε περίπου 50 χώρεσ του 

πλανήτη προςφζροντασ ιατρική, ανθρωπιςτική βοήθεια. Στθ διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, ζχουν 

πραγματοποιθκεί προγράμματα ιατρικισ και ανκρωπιςτικισ βοικειασ, ςτο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιςτάν, τθ 

Σρι Λάνκα, τθν Ινδονθςία, τθ Σερβία, το Σουδάν, τθν Παλαιςτίνθ, τθν Αϊτι, τθ Γάηα, τθν Ουγκάντα,  τθν Αλγερία 

κ.α. 



Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ ςυνεργάηονται με άλλεσ διεκνείσ Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανώςεισ με ςτόχο 

τθν αποτελεςματικότερθ παροχι ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςτουσ πλθκυςμοφσ που τθν ζχουν ανάγκθ. 

*    *    * 

 

 
 


