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Αναλυτική Αναφορά 

για το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της  
Μόριας Λέσβου 

 

Το διάστημα των 4 μηνών που μεσολάβησαν από το μείζον χρονικό ορόσημο της κοινής 

δήλωσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Τουρκίας (20/03/2016 - 20/07/2016), μέχρι σήμερα, 

χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και ανακατατάξεις1, σε όλα τα επίπεδα, όσον αφορά 

στην υποδοχή και υποστήριξη του προσφυγικού – μεταναστευτικού πληθυσμού. 

Η προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων μερών, στις ως άνω ευμετάβλητες διαδικασίες 

(υποδοχής και φιλοξενίας/υποστήριξης), ειδικά των ΜΚΟ και Οργανισμών, αποτελεί ίσως τη 

μεγαλύτερη πρόκληση σχετικά τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική 

κάλυψη των αναγκών της Ομάδας-Στόχου.   

Μπορεί λοιπόν με μία επιφανειακή ανάλυση να καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα πως 

πρόκειται για μία κατάσταση που φαίνεται να εδραιώνεται και σταδιακά να ομαλοποιείται, 

ωστόσο με μία βαθύτερη διερευνητική ματιά διαπιστώνει ότι πρόκειται για μία εξελικτική 

διαφοροποίηση των δομικών χαρακτηριστικών του υποστηρικτικού συστήματος που 

περιβάλει την Ομάδα-Στόχο, σε όλα τα επίπεδα (νομικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, ιατρικό κτλ). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επικεντρώνοντας την αναλυτική προσέγγιση του 

συστήματος αυτού, κατά το χρονικό διάστημα, 20/06/2016  – 20/07/2016, στο Κέντρο 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης (εφεξής ΚΥΤ) της Μόριας, το οποίο αποτελεί μία κρατική Δομή, 

όπου τα αποτελέσματα της πιλοτικής της λειτουργίας φαίνεται να αποτελούν την αφετηρία 

για τη διάχυση πρακτικών και στα υπόλοιπα Hot Spots, ανά την Επικράτεια, προκύπτουν τα 

κάτωθι –συνοπτικά- συμπεράσματα. 

 

 

                                                 
1 Ένας ακόμη άγνωστος παράγοντας που προστέθηκε στη δύσκολη εξίσωση της εξέλιξης του 

προσφυγικού φαινομένου είναι η πρόσφατη πολιτική αποσταθεροποίηση της Τουρκίας. 

 
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ 

 
MEDECINS DU MONDE  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
 
DELEGATION HELLENIQUE 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Η έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης αποτελεί διαχρονικά το  σημαντικότερο εμπόδιο, ως 

προς την ουσιαστική υποστήριξη της Ομάδας-Στόχου. Μπορεί η πληροφόρηση των 

εξυπηρετούμενων, όσον αφορά στα απλά ζητήματα που σχετίζονται με τη καθημερινότητά 

τους στο Κέντρο, να έχει βελτιωθεί σε ορισμένο βαθμό, να προωθείται αρκετά η 

διαβούλευση με τις κοινότητες ωστόσο απουσιάζουν οι απαντήσεις σε καίρια και πάγια 

ερωτήματα αναφορικά με το νομικό καθεστώς, τη διαδικασία Ασύλου και κατ’ επέκταση με 

την εκπλήρωση της επιθυμίας για τη διαβίωση (ή ακόμη και επιβίωση) σε ένα ασφαλές, 

ελεύθερο και αξιοπρεπές περιβάλλον.  

Ειδικά ως προς το θέμα του αισθήματος ασφάλειας στο ΚΥΤ της Μόριας μπορεί να έχει 

υπάρξει πρόοδος, δεδομένου ότι δεν έχει σημειωθεί εκτεταμένο επεισόδιο βίας, από τις 

πρώτες ημέρες του Ιουνίου και έπειτα, ωστόσο ως προς το θέμα της ελευθερίας το πρόσημο 

είναι αρνητικό. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες ελεύθερη 

είσοδος και έξοδος στο Κέντρο προβλέπεται, σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής 

Αστυνομίας -βάσει ερμηνείας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου-, μόνο για Πολίτες 

Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) που έχουν συμπληρώσει 25 ημέρες διαμονής στο Κέντρο ή ανήκουν σε 

προβλεπόμενη από τον Νόμο ευάλωτη ομάδα. Η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει νομικούς 

προβληματισμούς. Μολονότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το χρονικό διάστημα των 

25 ημερών αποτελεί μέγιστο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

Πρώτης Υποδοχής και έκδοσης των απαραίτητων διοικητικών εγγράφων, εντούτοις στην 

πράξη οι σχετικές διαδικασίες ταυτοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται μη αναγκαία η συνέχιση του 

περιορισμού της  ελευθερίας των ενδιαφερομένων εντός του Κέντρου μέχρι συμπλήρωσης 

του ανωτάτου ορίου των 25 ημερών. Η ολοένα αυξανόμενη παροχή νομικής υποστήριξης, η 

οποία δωρεάν εξασφαλίζεται προς όφελος των εξυπηρετούμενων, έπειτα από 

πρωτοβουλίες των ΜΚΟ, επιτρέπουν την αισιοδοξία, τόσο ως προς την άσκηση πίεσης για 

την ορθή ερμηνεία του νόμου, άρα και αλλαγής της αντίστοιχης πρακτικής, όσο και για τη 

σύννομη εφαρμογή των διαδικασιών Ασύλου, όπως αυτές πραγματοποιούνται από την 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (European Asylum Support Office - EASO)  

και την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου.  
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ΣΤΕΓΑΣΗ   

Όσον αφορά στην αξιοπρεπή διαβίωση, η μερική μείωση του πληθυσμού που διαμένει στο 

Κέντρο λόγω: 

α) μετακίνησης των Αιτούντων Άσυλο, κατόχων των απαραίτητων εγγράφων, στην Αθήνα 

για περαιτέρω διαδικασίες εξέτασης Ασύλου,  

β) μετακίνησης προς εναλλακτικές Δομές φιλοξενίας εντός του νησιού και γ) μετακίνησης 

στην ενδοχώρα με παράτυπο τρόπο, 

έχει συντελέσει στην αποσυμπίεση των δομών και υποδομών του Κέντρου, άρα και στη 

ελαφρά βελτίωση των συνθηκών διαμονής, ωστόσο τα σημαντικά προβλήματα 

παραμένουν.  

Πολλοί εκ των περίπου 2.400 ατόμων συνεχίζουν να διαμένουν –εντός περιορισμένων 

τετραγωνικών- σε RHU’s, σε Rub Halls (αντικαταστάθηκαν όσα είχαν καεί κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων βίαιων επεισοδίων μεταξύ εθνικοτήτων περί το πρώτο τριήμερο Ιουνίου), 

σε σκηνές ή σε αυτοσχέδια καταλύματα, με ελλιπή ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και 

κλιματισμό. 

 
ΥΓΙΕΙΝΗ 

Η αναλογία σε τουαλέτες παραμένει περίπου σε 1/30. Το μεγάλο πρόβλημα του 

αποχετευτικού συστήματος, με άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και πιθανούς 

κινδύνους για τη δημόσια υγεία παραμένει, παρά τις συνεχείς και προσπάθειες ΜΚΟ, 

Οργανισμών και Φορέων, ενώ τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ελλιπής καθαριότητα 

στους κοινόχρηστους χώρους, λόγω προσωρινής διακοπής της Σύμβασης μεταξύ του 

Στρατού και ιδιωτικού συνεργείου καθαρισμού.    

 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Παρόλα αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετούς κοινόχρηστους χώρους τοποθετήθηκαν 

σκίαστρα και στέγαστρα, παγκάκια και τραπέζια, tv screens για την αναπαραγωγή 

ενημερωτικών μηνυμάτων περιγραφής των διαθέσιμων υπηρεσιών εντός του Κέντρου, 

καθώς και για τη δημιουργία ενός –ανεπίσημου- χώρου προσευχής. Στα θετικά 

συγκαταλέγονται επίσης, η δημιουργία σημείων wi fi, καθώς και η μετεγκατάσταση των  

σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών, μακριά από τους τελευταίους, όπου 

λειτουργούσαν τους τελευταίους μήνες, δίπλα στις τουαλέτες. 
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 Επιπρόσθετα ήταν σημαντική η πρωτοβουλία αντικατάστασης πρόχειρης/αυτοσχέδιας 

καλωδίωσης των RHU’s, από ασφαλή καλωδίωση για τη τμηματική ηλεκτροδότηση των 

χώρων διαμονής.  

 
ΣΙΤΙΣΗ  

Όσον αφορά στο φαγητό, εκτός από τις 500 μερίδες που παρασκευάζονται από ΜΚΟ, 2.400 

μερίδες παρέχονται από ιδιωτική εταιρία Catering, μέσω του Στρατού. Τα επεισόδια και οι 

εντάσεις, κατά τη διάρκεια διανομής του φαγητού, το τελευταίο διάστημα, έχουν μειωθεί. 

Υπογραμμίζεται ότι τον τελευταίο μήνα έχουν καταγραφεί 3 επεισόδια ομαδικής 

γαστρεντερίτιδας (με 15-30 ασθενείς ανά επεισόδιο), για τα οποία το Κλιμάκιο, εκτός από 

την περίθαλψη των ασθενών, ενημέρωσε ενδελεχώς τις αρμόδιες Αρχές. Υπενθυμίζεται ότι 

δεν υπάρχει πρόβλεψη για την “κατ’ οίκον” αποθήκευση-συντήρηση τροφίμων και 

ροφημάτων.  

Τέλος, βρεφικό γάλα σε σκόνη (για βρέφη που δεν θηλάζουν), διατίθεται μόνο από τους 

Γιατρούς του Κόσμου (εφεξής ΓτΚ), στο πλαίσιο συνεργασίας με την Οργάνωση “Save The 

Children”. 

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Για τις ευάλωτες ομάδες (όπως νεογέννητα, ΑμΕΑ κ.α.) που διαμένουν στο Κέντρο οι 

εξειδικευμένες υποδομές και παροχές παραμένουν –δυστυχώς- μηδαμινές.  

Τα περιστατικά αυτοτραυματισμών και ακραίων συμπεριφορών εκ μέρους των ΠΤΧ, ως 

μέσο εκδήλωσης της ανασφάλειας και της απόγνωσης που προκαλεί το καθεστώς 

αβεβαιότητας, παραμένουν αμείωτα. Σε αυτά συγκαταλέγονται και περιστατικά, όπου τα 

πρότερα βιώματα στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες 

συνθήκες προκαλούν αυτοκτονικές τάσεις και συμπεριφορές.  

Όσον αφορά στην ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων, παρά την αύξηση 

θέσεων φιλοξενίας σε Δομές της Λέσβου και τη συνεχή προσπάθεια σχεδιασμού και 

ανάπτυξης νέων αντίστοιχων Δομών σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο, μεγάλος αριθμός 

ανηλίκων παραμένει σε συνθήκες περιορισμού ελευθερίας, πέραν του τριμήνου, ενώ σε 

αυτόν προστίθενται σταδιακά νεοαφιχθέντες ασυνόδευτοι. Η εντατικοποίηση των 

προσπαθειών αύξησης των δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, άτυπων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ψυχαγωγικών εκδρομών, συμμετοχής σε πολιτιστικές 



5 

 

εκδηλώσεις κτλ, έχει συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαμονής στο Κέντρο, επουδενί 

όμως δεν αμβλύνει επαρκώς τις πολυεπίπεδες αρνητικές επιπτώσεις του εγκλεισμού.     

 
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (NFI’s - Non Food Items) 

Η διανομή των NFI’s (Non Food Items),  συνεχίζει να υλοποιείται σε μεγάλο βαθμό από το 

Κλιμάκιο των ΓτΚ, ενώ η διάθεση ειδών ένδυσης και υπόδησης καλύπτεται αποκλειστικά, 

όλους τους τελευταίους μήνες, από τους ΓτΚ.  

 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

Το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης για την κάλυψη της Ομάδας-Στόχου, σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας φροντίδας και για τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη του πληθυσμού, συνεχίζει 

να φέρει το κλιμάκιο ΓτΚ. 

Το Κλιμάκιο των ΓτΚ συνεχίζει να πραγματοποιεί –κατά γενική ομολογία των 

συνλειτουργούντων, Οργανώσεων, Αρχών και Οργανισμών- αποτελεσματικά το ιατρικό και 

ψυχοκοινωνικό identification των εξυπηρετούμενων, στο πλαίσιο του Κ.Υ.Τ..  

Παρά τις συνθήκες πίεσης, κυρίως ως προς τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό της 

ευαλωτότητας, το ιατρο-ψυχοκοινωνικό Κλιμάκιο κατάφερε να διακρίνει και να 

εξυπηρετήσει ιδιαίτερα περιστατικά όπως:  

i. θύματα trafficking,  

ii. διασωθέντες ναυαγίου,  

iii. θύματα σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης, 

iv. πάσχοντες από μετατραυματικό στρες, 

v. θύματα διακρίσεων λόγω σεξουαλικών προτιμήσεων,  

vi. πάσχοντες από χρόνιες/ανίατες ασθένειες,  

vii. ασυνόδευτους ανηλίκους και  

viii. μονογονεϊκές οικογένειες.  

Οι παραπάνω περιπτώσεις, σε συνεργασία και με άλλες Οργανώσεις και Διεθνείς 

Οργανισμούς εντοπίστηκαν και έτυχαν προτεραιοποίησης στις διαδικασίες καταγραφής 

τους από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ιατρικής και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης και εν τέλει αποδέσμευσής τους από το κέντρο της Μόριας, για όσες 

περιπτώσεις αυτό ήταν εφικτό. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένης της διαφοροποίησης των αναγκών, όσον 

αφορά στην ιατρική και ψυχο-κοινωνική υποστήριξη της Ομάδας-Στόχου και ειδικότερα των 
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ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, που πλέον παραμένουν στάσιμες στο νησί για μακρά 

περίοδο, η προσαρμογή των υποστηρικτικών υπηρεσιών, σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί 

σημαντική πρόκληση. Για το λόγο αυτό το Κλιμάκιο προχωρά σε χαρτογράφηση των 

διαθέσιμων εξειδικευμένων υποστηρικτικών Υπηρεσιών και Δομών, καθώς και στη 

συστηματοποίηση των διαδικασιών παραπομπής των επωφελουμένων, μέσω της σύναψης 

αντίστοιχων συνεργασιών. Ενδεικτικά αναφέρεται η συνεργασία με το Παράρτημα του 

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στη Λέσβο, με σκοπό την εξειδικευμένη 

υποστήριξη των ουσιοεξαρτημένων. 

Τέλος, έμφαση δίνεται, τόσο στη συνεργασία με άλλες Οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στο Κέντρο, ανεξαρτήτως τομέα εξειδίκευσης, όσο και στη συνεχή 

επιμόρφωση των στελεχών του Κλιμακίου, με γνώμονα –πάντα- την ποσοτική και ποιοτική 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  

Κατόπιν της συμφωνίας Ε.Ε και Τουρκίας, οι Πολίτες Τρίτων Χωρών είναι 

αναγκασμένοι πλέον να διαμένουν στο κέντρο της Μόριας για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αφορούν στο 

υποβαλλόμενο αίτημα διεθνούς προστασίας τους. Παρόλα αυτά οι συνθήκες 

διαβίωσης στο κέντρο της Μόριας δεν έχουν δεχτεί κάποια βελτίωση, με αποτέλεσμα 

να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μακροχρόνιας διαμονής των 

επωφελούμενων του κέντρου. Το τελευταίο έχει ως συνέπεια τη δημιουργία 

επιπρόσθετης δυσφορίας και επιδείνωσης της ψυχολογικής τους κατάστασης. Οι 

ανοιχτοί ξενώνες φιλοξενίας που λειτουργούν στο νησί είναι ελάχιστοι ενώ οι 

διαθεσιμότητά τους για νέες ευάλωτες ομάδες που χρήζουν παραπομπής σε αυτούς 

είναι περιορισμένη. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο των ΓτΚ 

αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: 

 

 Ασυνόδευτοι ανήλικοι: Ο χρόνος παραμονής των ασυνόδευτων ανηλίκων στο 

ΚΥΤ Λέσβου, ο οποίος φτάνει μέχρι και τους τέσσερις μήνες για μεγάλο αριθμό 

ανηλίκων, αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανησυχίας σχετικά με την  

κατάσταση της ψυχικής τους υγείας και κατ’ επέκταση και της σωματικής. Η 

ανησυχία έγκειται στην πεποίθηση ότι η παρατεταμένη κράτηση των ανηλίκων 

ελλοχεύει κινδύνους επιδείνωσης της ήδη βεβαρημένης ψυχικής τους υγείας ή 
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ακόμα και της δημιουργίας ψυχοπαθολογίας στο διάστημα κράτησής τους. Η 

ανάγκη δημιουργίας νέων δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο νησί 

είναι πιο έντονη από ποτέ. Αξιοσημείωτο είναι πως το τελευταίο διάστημα 

παρατηρείται μία βαθμιαία αύξηση των μικτών μεταναστευτικών ροών, η 

οποία έχει ή και αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναλογική αύξηση του 

αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων.  

 Συνοδοί ασυνόδευτων ανηλίκων: Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία 

αυξημένη προσέλευση σε σχέση με παλαιότερα κατά δήλωση συγγενών 

(παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο ως θείοι) των ασυνόδευτων ανηλίκων που 

διαμένουν στο ΚΥΤ Λέσβου, με σκοπό να αναλάβουν την συνοδεία τους. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις το ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο των ΓτΚ αναλαμβάνει την 

εκτίμηση των συγγενικών και συναισθηματικών δεσμών μεταξύ ενηλίκων και 

ανηλίκων μέσω εξατομικευμένων συνεντεύξεων, τα ευρήματα των οποίων 

διαβιβάζονται μέσω της ΥΠΥ στην εισαγγελία Πρωτοδικών (εν απουσία 

Εισαγγελίας Ανηλίκων).  

 Ναυάγιο Ιουλίου 2016: Οι ειδικοί ψυχικής υγείας των ΓτΚ παρείχαν 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους έξι επιζήσαντες του ναυαγίου της 13ης 

Ιουλίου, στο οποίο έχασαν την ζωή τους τέσσερις άνθρωποι ενώ τρείς ακόμη 

αγνοούνται. Ως μέρος της ψυχοκοινωνικής υποστήριξής τους 

πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση 

μηχανισμού παραπομπής και μεταφοράς τους σε κατάλληλες δομές 

φιλοξενίας. Παρά τις όποιες προσπάθειες ολοκλήρωσης του PFA (Psychological 

First Aid) και παραπομπής των διασωθέντων σε κατάλληλα κέντρα φιλοξενίας,  

οι τελευταίοι μεταφέρθηκαν προσωρινά στο ανοιχτό κέντρο του ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ, 

στο οποίο διαμένουν ακόμα, λόγω έλλειψης θέσεων στις δομές φιλοξενίας για 

τους διάφορους τύπους ευάλωτων ομάδων..  

 Trafficking victims: Πρώτες βοήθειες ψυχολογικής παρέμβασης παρασχέθηκαν 

σε θύματα σωματεμπορίας (human trafficking). Κατόπιν του εντοπισμού τους, 

της λήψης του ιστορικού τους/πληροφοριών που τις κατατάσσουν στην 

ευάλωτη ομάδα των θυμάτων σωματεμπορίας, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες 

παραπομπής αυτών σε φορείς αρμόδιους για την περαιτέρω προστασία τους. 

Η μεταφορά των θυμάτων σε κατάλληλους διαμορφωμένους ξενώνες, όπου η 

επιτήρηση τους  θα είναι διαθέσιμη, αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας 
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ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τους. Παρόλα αυτά, τα εν λόγω θύματα 

μεταφέρθηκαν στον χώρο του ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ, λόγω μη διαθεσιμότητας στους 

ξενώνες φιλοξενίας που λειτουργούν μέχρι στιγμής στην Μυτιλήνη. Ως εκ 

τούτου, η δημιουργία ξενώνων κατάλληλα σχεδιασμένων ανάλογα με τις 

ανάγκες και τους κατάλληλους τρόπους υποστήριξης των διάφορων ευάλωτων 

ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων σωματεμπορίας είναι 

απαραίτητος. 

 Παραπομπή στην ψυχιατρική κλινική του Βοστάνειου Νοσοκομείου 

Μυτιλήνης:  

Ένας από τους στόχους των ειδικών ψυχικής υγείας των ΓτΚ είναι η εκτίμηση 

της ψυχολογικής κατάστασης των προσφύγων και ο εντοπισμός των 

περιπτώσεων εκείνων που χρήζουν άμεσης παραπομπής τους στην ψυχιατρική 

κλινική του τοπικού δημόσιου Νοσοκομείου για την χορήγηση φαρμακευτικής 

αγωγής ή και νοσηλείας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Το τελευταίο 

διάστημα η ψυχιατρική κλινική του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης, σε 

συνδυασμό με τις ανάγκες που προκύπτουν, κρίνεται ως υποστελεχωμένη. 

Επιπροσθέτως, για την ομάδα των ψυχικά νοσούντων δεν υπάρχει κάποια 

συγκεκριμένη δομή, η οποία θα αναλάβει την φιλοξενία τους κατόπιν της 

σταθεροποίησης της κατάστασής τους. Κατά συνέπεια, αυτές οι περιπτώσεις 

για όσο παραμένουν στο κέντρο της Μόριας παρακολουθούνται από το ιατρο-

ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο των ΓτΚ.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο των ΓτΚ καλείται να 

εντοπίσει, υποστηρίξει και παρακολουθήσει (follow up) μία ευρεία γκάμα  ευάλωτων 

ομάδων και ποικίλης περιπτωσιολογίας, ομάδες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

υποστηριχτούν και να προστατευτούν ουσιαστικά εάν δεν δημιουργηθούν οι 

ανάλογες δομές που θα είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες τους.  

 
ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ADVOCACY) 

Το Κλιμάκιο παραμένοντας πιστό στη διττή δέσμευση της Οργάνωσης:  

α) να παραμείνει στο Κέντρο της Μόριας, συνεχίζοντας να παρέχει τις υπηρεσίες του, παρά 

τη μετατροπή του ανοικτού Camp σε Κέντρο Κράτησης, καθ’ εφαρμογή της κοινής 

δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας, μιας και διακυβεύονταν η ιατρική και ψυχοκοινωνική κάλυψη 

των προσφύγων, με άμεσο κίνδυνο για την υγεία τους και  
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β) να προβαίνει σε τεκμηριωμένη αναφορά-καταγγελία κάθε περιστατικού που θίγει 

άμεσα ή έμμεσα τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων, 

ως Ομάδα πρώτης γραμμής, συνέβαλε ουσιαστικά σε επίπεδο advocacy, όλους αυτούς τους 

μήνες, σχετικά με θέματα υγείας, προστασίας και προάσπισης δικαιωμάτων, όχι μόνο 

εκδίδοντας Δελτία Τύπου, συντάσσοντας Αναφορές προς Αρμόδιες Αρχές, αλλά και 

ενημερώνοντας ενδελεχώς όλες εκείνες τις Οργανώσεις, τους Θεσμούς, τους Φορείς, τις 

Αρχές  και τα ΜΜΕ που εστίασαν το ενδιαφέρον τους σε ανάλογα θέματα2.  

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Στάθης Πουλαράκης 

Υπεύθυνος Προάσπισης και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων 

Τηλ: 2103213150 / 6936521352 

 advocacy@mdmgreece.gr/www.mdmgreece.gr 

                                                 
2 Βλ. αντί άλλων Δελτία Τύπου Αναφερόμενη αστυνομική βία προς ασυνόδευτους ανηλίκους που 
κρατούνται στο Κ.Y.Τ. στη Μόρια Λέσβου (28.06.2016), και Ζητήματα ασφαλείας στο Κέντρο Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης στη Μόρια Λέσβου (03.06.2016)  
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