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Αναλυτικι Αναφορά 

για το Κζντρο Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ τθσ  
Μόριασ Λζςβου 

Μιςόσ χρόνοσ ζχει παρζλκει από το ςθμαντικό ορόςθμο τθσ 20θσ Μαρτίου 2016, όταν και 

τζκθκε ςε εφαρμογι το ςχζδιο για τθν αντιμετϊπιςθ των προςφυγικϊν – μεταναςτευτικϊν 

ροϊν που περιλάμβανε θ κοινι διλωςθ μεταξφ Ε.Ε. – Τουρκίασ, με τθ Λζςβο, κακ’ όλο αυτό 

το διάςτθμα, να ζχει υποδεχκεί περίπου 8.500 Ρολίτεσ Τρίτεσ Χωρϊν (ΡΤΧ). 

Απόρροια τθσ ακολουκοφμενθσ πολιτικισ είναι πάνω από 60.000 ΡΤΧ να παραμζνουν 

εγκλωβιςμζνοι ςτθν Ελλάδα, εκ των οποίων περίπου το 10% βρίςκεται ςτθ Λζςβο, κακϊσ, 

ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία, μόνο ςτο Κζντρα, Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ (Κ.Υ.Τ.) τθσ 

Μόριασ και Φιλοξενίασ του ΚΑΑ ΤΕΡΕ, διαμζνουν ςυνολικά περίπου 5.000 ΡΤΧ.  

Ειδικότερα ο αρικμόσ των αφίξεων κατά τον μινα Σεπτζμβριο ζχει επιςτρζψει ςτα επίπεδα 

του Ιουλίου (2016), κακϊσ ο μζςοσ όροσ άφιξθσ είναι περίπου 36 ΡΤΧ ςε θμεριςια βάςθ, με 

τθ Λζςβο να ςυνεχίηει να αποτελεί τθ βαςικι πφλθ ειςόδου ςτθν Ελλάδα, δεδομζνου ότι 

υποδζχεται ςτακερά όλουσ τουσ τελευταίουσ μινεσ το 57% των ςυνολικϊν ειςροϊν ςτθ χϊρα. 

Η υπερςυγκζντρωςθ των ΡΤΧ ςτο Κ.Υ.Τ., ςε ςυνδυαςμό με το μζτρο που προβλζπει τθν 

25ιμερθ κράτθςθ των νεοαφιχκζντων, κακϊσ και το ςφςτθμα λειτουργίασ των διαδικαςιϊν 

αςφλου, αποτζλεςαν τουσ βαςικότερουσ ίςωσ εκκλθτικοφσ παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθ 

εκτόνωςθ τθσ ςυςςωρευμζνθσ ζνταςθσ, κυρίωσ μζςα από τα γεγονότα τθσ 19θσ Σεπτεμβρίου, 

όπου ςθμειϊκθκαν τα πιο εκτεταμζνα βίαια επειςόδια μζχρι ςιμερα. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω και εςτιάηοντασ ςτθ παράκεςθ και ανάλυςθ τθσ 

κατάςταςθσ ςτο Κ.Υ.Τ. τθσ Μόριασ, για τον μινα Σεπτζμβριο (2016), προκφπτουν τα κάτωκι –

ςυνοπτικά- ςυμπεράςματα. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΙΣΚΟΡΗΣΗ 

Η ουςιαςτικι ενθμζρωςθ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, ιδίωσ όςον αφορά ςτθν αποςαφινιςθ των 

διαδικαςιϊν αςφλου και κυρίωσ θ επιτάχυνςθ τθσ διεκπεραίωςισ τουσ ςυνεχίηει να αποτελεί 

το κφριο αίτθμα και τθ βαςικι αιτία διαμαρτυρίασ των ΡΤΧ. 

Η αναςφάλεια είναι ζνα διάχυτο αίςκθμα των ΡΤΧ που διαμζνουν ςτο Κζντρο τθσ Μόριασ, 

κακϊσ θ βία αποτελεί πλζον ζνα ςυχνό φαινόμενο. Τα επειςόδια μικρισ ι μεγαλφτερθσ 

κλίμακασ που ςθμειϊνονται ςτο πλαίςιο, είτε διαμαρτυριϊν είτε βίαιων ςυμπλοκϊν μεταξφ 

εκνικοτιτων, αποτελοφν ζναν ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα ςτθν ιδθ δφςκολα 

διαχειρίςιμθ διαβίωςθ του υπερςυγκεντρωμζνου πλθκυςμοφ του Κζντρο.  

Ακολουκεί ςυνοπτικι ενθμζρωςθ για τουσ επί μζρουσ τομείσ: 

 
ΣΤΕΓΑΣΗ   

Πςον αφορά ςτθ διαβίωςθ, θ αυξανόμενθ τάςθ του αρικμοφ ΡΤΧ που διαμζνει ςτο Κζντρο, 

οδθγεί ςτθν οριακι λειτουργία των δομϊν και υποδομϊν του Κζντρου.  

Στο αρνθτικό γεγονόσ ότι οι ΡΤΧ διζμεναν αναγκαςτικά  –εντόσ περιοριςμζνων τετραγωνικϊν- 

ςε RHU’s, ςε Rub Halls και κυρίωσ ςε ςκθνζσ ι ςε αυτοςχζδια καταλφματα, ιρκε να προςτεκεί 

και θ καταςτροφι μζρουσ των υποδομϊν, μεταξφ αυτϊν κυρίωσ 52 RHU’s, τα οποία κάθκαν 

ολοςχερϊσ κατά τα επειςόδια τθσ 19θσ Σεπτεμβρίου. 

Ωσ εκ τοφτου το κζμα τθσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ επανζρχεται ωσ βαςικό ηιτθμα προσ 

επίλυςθ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, ιδίωσ αν ςυνυπολογιςτεί ο βακμόσ αφξθςθσ τθσ δυςκολίασ 

ενόψει επιδείνωςθσ των καιρικϊν ςυνκθκϊν (βροχοπτϊςεισ, μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ, 

ιςχυροί άνεμοι κτλ), κατά τουσ φκινοπωρινοφσ και χειμερινοφσ μινεσ. 

Η λφςθ τθσ διανομισ και τοποκζτθςθσ ςκθνϊν που δόκθκε ζπειτα από εντατικζσ προςπάκειεσ 

Οργανϊςεων και Οργανιςμϊν, ιταν μεν απαραίτθτθ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν 

άμεςα οι βαςικζσ ανάγκεσ, ωςτόςο δε μπορεί παρά να χαρακτθριςτεί προςωρινι.  

 

ΥΓΙΕΙΝΗ 

Η ςυνεχισ προςπάκεια ςυντιρθςθσ, αλλά και βελτίωςθσ των υποδομϊν υγιεινισ, είναι 

ςθμαντικι, αλλά όχι ικανι να αποτρζψει προβλιματα όπωσ, ςυνεχείσ διακοπζσ νεροφ, 

δυςλειτουργίεσ αποχετευτικοφ ςυςτιματοσ και δυςανάλογθ ςχζςθ μεταξφ εγκαταςτάςεων 

(τουαλζτεσ, ντουηιζρεσ, βρφςεσ κτλ) και πλθκυςμοφ. Η κακαριότθτα ςε κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με το πλθκυςμό που διαμζνει ςτο Κζντρο παραμζνει ςε 
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ικανοποιθτικό επίπεδο. Ωςτόςο θ ςυνολικι εικόνα αναφορικά με τισ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ, 

αλλά και υγιεινισ, δεν διαςφαλίηουν τθ δθμόςια υγεία. Ευκταίο κα ιταν οι αυτοψίεσ που 

διενεργικθκαν ςτουσ χϊρουσ του Κζντρου το προθγοφμενο διάςτθμα από αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ να αποφζρουν ουςιαςτικζσ παρεμβάςεισ ςτθ κατεφκυνςθ βελτίωςθσ των 

ςυνκθκϊν.   

 
ΧΩΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Μετά τα τελευταία γεγονότα και τισ καταςτροφζσ που προκάλεςε θ φωτιά εντόσ του Κζντρου 

προζκυψε περαιτζρω επιβάρυνςθ των ιδθ βεβαρυμμζνων υποδομϊν, ςε επίπεδο 

υδροδότθςθσ, θλεκτροδότθςθσ, τθλεφωνίασ-internet και εγκαταςτάςεων προσ αξιοποίθςθ-

χριςθ από ΜΚΟ για τθν αποτελεςματικότερθ παροχι υπθρεςιϊν.  

Σθμειϊνεται ότι ςτισ εγκαταςτάςεισ του Κλιμακίου των Γιατρϊν του Κόςμου (ΓτΚ) δεν υπιρξαν 

φκορζσ, άρα οι υπθρεςίεσ ςυνεχίηουν να παρζχονται απρόςκοπτα. 

 
ΣΙΤΙΣΗ  

Πςον αφορά ςτο φαγθτό, 3.000 μερίδεσ παρζχονται πλζον από ιδιωτικι εταιρία Catering, 

μζςω του Στρατοφ και ςυμπλθρωματικζσ μερίδεσ παραςκευάηονται από ΜΚΟ. Τα επειςόδια 

και οι εντάςεισ, κατά τθ διάρκεια αναμονισ για τθ διανομι του φαγθτοφ, το τελευταίο 

διάςτθμα, παραμζνουν μειωμζνα. 

Σθμειϊνεται ότι γίνονται ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ προκειμζνου να υπάρχει πρόβλεψθ για 

ειδικι δίαιτα, όταν απαιτείται, χωρίσ ακόμθ αυτό να είναι εφικτό.  

Υπενκυμίηεται ότι: α) δεν υπάρχει πρόβλεψθ για τθν “κατ’ οίκον” αποκικευςθ-ςυντιρθςθ 

τροφίμων και ροφθμάτων και β) το βρεφικό γάλα ςε ςκόνθ (για βρζφθ που δεν κθλάηουν), 

διατίκεται μόνο από τουσ ΓτΚ, ςτο πλαίςιο τθσ ςτακερισ ςυνεργαςίασ με τθ Διεκνι Οργάνωςθ 

“Save The Children”. 

 
ΕΙΔΗ ΡΟΣΩΡΙΚΗΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ (NFI’s - Non Food Items) 

Συνζπεια τθσ φωτιάσ που εκδθλϊκθκε εντόσ του Κζντρου, κατά τθ διάρκεια των επειςοδίων, 

δεν ιταν μόνο θ καταςτροφι των καταλυμάτων διαμονισ, αλλά και θ καταςτροφι των 

προςωπικϊν αντικειμζνων των ΡΤΧ που διζμεναν ςε αυτά. Στα αντικείμενα αυτά 

περιλαμβάνονταν και είδθ (ζνδυςθ, υπόδθςθ, sleeping bags, ςτρϊματα κτλ) τα οποία 

εντάςςονται ςτθ κατθγορίασ των NFI’s. Ωσ εκ τοφτου, θ ζςτω και μερικι αντικατάςταςθ 
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αυτϊν των αντικειμζνων αποτζλεςε πολφ ςθμαντικι πρόκλθςθ για τισ Οργανϊςεισ που 

εμπλζκονται ςτθ διανομι NFI’s και ιδίωσ του Κλιμακίου των ΓτΚ, κακϊσ ςε ιδιαίτερα ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα κλικθκαν να αντιμετωπίςουν τθν άμεςθ ανάγκθ για διανομι βαςικϊν 

ειδϊν ςε μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ του Κζντρου.  

 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η πρόλθψθ και θ καταςτολι βίαιων περιςτατικϊν είναι αυτι τθ ςτιγμι το διακφβευμα όςον 

αφορά ςτθν αςφάλεια των ΡΤΧ, κακϊσ τα ςυνεχι επειςόδια κζτουν ςε διαρκι κίνδυνο, 

ιδιαίτερα τον ευάλωτο πλθκυςμό. 

Ενδεικτικά ωσ προσ το πόςο ζκρυκμθ ιταν και παραμζνει θ κατάςταςθ είναι τα δφο 

εκτεταμζνα επειςόδια που ςθμειϊκθκαν μόνο τον Σεπτζμβριο. Στισ 04/09 ςοβαρζσ 

ςυμπλοκζσ μεταξφ αςυνόδευτων ανθλίκων και ςτισ 19/09 εξζγερςθ, αλλά και εκτεταμζνεσ 

ςυμπλοκζσ μεταξφ εκνικοτιτων με αποτζλεςμα τθ πρόκλθςθ καταςτροφϊν ςτον ευρφτερο 

χϊρο του Κζντρου. Στισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ υπιρξαν τραυματιςμοί χωρίσ ευτυχϊσ να 

κρθνιςουμε κφματα.  

Κατά τ’ άλλα τα περιςτατικά αυτοτραυματιςμϊν και ακραίων ςυμπεριφορϊν εκ μζρουσ των 

ΡΤΧ, ωσ μζςο εκδιλωςθσ τθσ αναςφάλειασ και τθσ απόγνωςθσ που προκαλεί το κακεςτϊσ 

αβεβαιότθτασ, παραμζνουν αμείωτα. Σε αυτά ςυγκαταλζγονται και περιςτατικά, όπου τα 

πρότερα βιϊματα ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ ι διζλευςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ υφιςτάμενεσ 

ςυνκικεσ ςυνεχίηουν να προκαλοφν αυτοκτονικζσ τάςεισ και ςυμπεριφορζσ.  

Για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ (όπωσ νεογζννθτα, ΑμΕΑ κ.α.) που διαμζνουν ςτο Κζντρο οι 

εξειδικευμζνεσ υποδομζσ και παροχζσ παραμζνουν –δυςτυχϊσ- μθδαμινζσ.  

Πςον αφορά ςτθν ιδιαίτερα ευάλωτθ ομάδα των αςυνόδευτων ανθλίκων, παραμζνουν ςε 

ςυνκικεσ περιοριςμοφ ελευκερίασ, για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Ραρά τθν εξαςφάλιςθ του 

δικαιϊματοσ ςυχνϊν εξόδων από το Κζντρο, τισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ ζνταξθσ περιςςότερων 

δραςτθριοτιτων ςτο κακθμερινό πρόγραμμα, θ παρατεταμζνθ παραμονι των ανθλίκων ςτο 

Κζντρο μόνο αρνθτικζσ ςυνζπειεσ μπορεί να επιφζρει. Ενδεικτικό και άκρωσ ανθςυχθτικό 

είναι το περιςτατικό ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ με κφμα ζναν αςυνόδευτο ανιλικο, ο οποίοσ 

κακοποιικθκε από ςυνομιλικοφσ του, με τθν υπόκεςθ να βρίςκεται ςτο δρόμο τθσ 

δικαιοςφνθσ.   

 

 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΟΜΗ 
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Το Κλιμάκιο των ΓτΚ ςτθ Λζςβο ςυνεχίηει να επωμίηεται το μεγαλφτερο βάροσ τθσ ευκφνθσ για 

τθ κάλυψθ τθσ Ομάδασ-Στόχου, ςε επίπεδο πρωτοβάκμιασ ιατρικισ φροντίδασ και 

ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ. 

Για το ςφνολο των νζων αφίξεων το Κλιμάκιο πραγματοποιεί ιατρικι και ψυχοκοινωνικι (όταν 

απαιτείται) εκτίμθςθ, με βαςικό ςτόχο τον εντοπιςμό και τον προςδιοριςμό τθσ 

ευαλωτότθτασ, κακϊσ και τθν παραπομπι των περιςτατικϊν, ςε δομζσ, υπθρεςίεσ, 

Οργανϊςεισ ι Οργανιςμοφσ, όταν αυτό είναι εφικτό.  

Ωσ προσ το ιατρικό ςκζλοσ, πζρα από τισ γνωςτζσ ελλείψεισ ςε ειδικότθτεσ, όςον αφορά ςτθ  

δευτεροβάκμια περίκαλψθ ςτισ  διακζςιμεσ δομζσ υγείασ του νθςιοφ, θ ιατρικι υπθρεςία του 

Κλιμακίου κλικθκε και κατάφερε να αντιμετωπίςει αποτελεςματικά περιςτατικά αςκενϊν-

φορζων μεταδιδόμενων νοςθμάτων, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ αρχζσ υγείασ, 

προκειμζνου οι αςκενείσ να λάβουν τθν απαραίτθτθ ιατρικι φροντίδα και να μθ τεκεί κζμα 

κινδφνου τθσ δθμόςιασ υγείασ.  

Ιδίωσ όςον αφορά ςτο τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ, επιςθμαίνεται ότι οι ςυνζπειεσ τθσ 

υπερςυγκζντρωςθσ του πλθκυςμοφ, μποροφν να γίνουν ακόμθ πιο επικίνδυνεσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ λοιμϊξεισ που παρουςιάηονται ιδίωσ κατά τθ χειμερινι περίοδο. 

Ωσ προσ το ψυχοκοινωνικό ςκζλοσ θ Ψυχολογικι υπθρεςία του κλιμακίου αντιμετωπίηει-

διεκπεραιϊνει κακθμερινά μεγάλο όγκο εξυπθρετοφμενων με ςυνοδά ψυχολογικά 

προβλιματα λόγω του εγκλειςμοφ και τθσ απογοιτευςθσ που προκαλοφν οι διαδικαςίεσ που 

ακολουκοφνται για τουσ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία. Η Υπθρεςία καλείται ςυχνά να 

παραπζμψει περιςτατικά ςτθ ψυχιατρικι κλινικι του Νοςοκομείου τα οποία χριηουν 

ψυχιατρικισ εκτίμθςθσ και ςυνταγογράφθςθσ, αλλά το πρόβλθμα τθσ υποςτελζχωςθσ ςχετικά 

με τουσ ψυχιάτρουσ παραμζνει με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να ικανοποιθκεί ζγκαιρα το 

ςφνολο των αντίςτοιχων αναγκϊν.  

Η Κοινωνικι υπθρεςία του Κλιμακίου ζχει ενιςχφςει τθν παρουςία τθσ ςτισ πτζρυγεσ των 

αςυνόδευτων ανιλικων λόγω του μεγάλου αρικμοφ διαμενόντων (άνω των 100 παιδιϊν) 

δίνοντασ προτεραιότθτα ςτθ παραπομπι αςυνόδευτων ανιλικων κάτω των 15 ετϊν και των 

κοριτςιϊν, αντίςτοιχα, ςε δομζσ φιλοξενίασ. Επιπρόςκετα το Κλιμάκιο δια τθσ κοινωνικισ 

υπθρεςίασ προζβθ ςε ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ με το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ (Ε.Κ.Κ.Α.), ϊςτε να αποςυμφορθκεί ο διαμζνων πλθκυςμόσ και δόκθκε 

προτεραιότθτα ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ςθμεία ειςόδου ϊςτε να μεταφερκοφν αςυνόδευτοι 

ανιλικοι ςε δομζσ φιλοξενίασ (άνω των 50 παιδιϊν το τελευταίο μινα). Το γεγονόσ ότι 

υπάρχουν αςυνόδευτοι ανιλικοι που βρίςκονται ςτο Κζντρο από τισ αρχζσ Ιουλίου ςυνεχίηει 

να αποτελεί ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα ωσ προσ τθ προςταςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ομάδασ-

Στόχου. 
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ΡΟΑΣΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ADVOCACY) 

Το Κλιμάκιο, πιςτό ςτθ διττι δζςμευςθ τθσ Οργάνωςθσ:  

α) να παραμείνει ςτο Κζντρο τθσ Μόριασ, ςυνεχίηοντασ να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, παρά 

τθ μετατροπι τθσ ανοιχτισ δομισ ςε κλειςτό κζντρο Κράτθςθσ, κακ’ εφαρμογι τθσ 

κοινισ διλωςθσ Ε.Ε. – Τουρκίασ, μιασ και διακυβεφονταν θ ιατρικι και ψυχοκοινωνικι 

κάλυψθ των προςφφγων, με άμεςο κίνδυνο για τθν υγεία τουσ και  

β) να προβαίνει ςε τεκμθριωμζνθ αναφορά-καταγγελία κάκε περιςτατικοφ που κίγει 

άμεςα ι ζμμεςα τα ανκρϊπινα δικαιϊματα των προςφφγων, 

κατά τον μινα Σεπτζμβριο, ςυνζβαλε ϊςτε να εκδοκοφν τα παρακάτω Δελτία Τφπου, με 

ςκοπό τθν προςπάκεια επιρροισ για τθ βελτίωςθ των ακολουκοφμενων πολιτικϊν, επί των 

ςχετικϊν κεμάτων, αλλά και τθν ενθμζρωςθ / ευαιςκθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ:  

I. «Ανάγκθ να δοκεί άμεςα λφςθ ςτο ηιτθμα των αςυνόδευτων ανθλίκων που 

κρατοφνται ςτο Κζντρο Υποδοχισ ςτθ Μόρια Λζςβου» (05/09/2016). 

II. «Η Ευρώπθ απζτυχε ςτθ Λζςβο» (20/09/2016). 

III. «Αναφερόμενο περιςτατικό ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ αςυνόδευτου ανθλίκου ςτο 

Κζντρο Υποδοχισ τθσ Μόριασ» (28/09/2016). 

 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 

τάθησ Πουλαράκησ 

Υπεφκυνοσ Ρροάςπιςθσ και Διεκδίκθςθσ Δικαιωμάτων 

Τθλ: 2103213150 / 6936521352 
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