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Αναλυτικι Αναφορά 

για το Κζντρο Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ τθσ  
Μόριασ Λζςβου 

Δομζσ και υποδομζσ που λειτουργοφν πλζον εκτόσ των προκακοριςμζνων ορίων τουσ, ςε ζνα 

Κζντρο με ζντονο το ςτοιχείο τθσ υπερςυγκζντρωςθσ πλθκυςμοφ και των ςυνεπειϊν που 

αυτό μπορεί να επιφζρει ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, ςυνκζτουν το ςκθνικό τθσ επικρατοφςασ 

κατάςταςθσ ςτο Κζντρο Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ (Κ.Υ.Τ.), ςτθ Μόρια τθσ Λζςβου, 9 μινεσ 

μετά τθ κοινι Διλωςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ – Τουρκίασ (Μάρτιοσ – Νοζμβριοσ, 2016). 

Ενδεικτικό των υφιςτάμενων ςυνκθκϊν είναι το τραγικό ςυμβάν που ςθμειϊκθκε ςτισ 24 

Νοεμβρίου, κατά το οποίο ζχαςαν τθ ηωι τουσ δφο άνκρωποι και δφο τραυματίςτθκαν 

ςοβαρά, ζπειτα από ζκρθξθ1 ςυςκευισ γκαηιοφ μζςα ςε ςκθνι.  

Μετά το δυςτφχθμα, ακολοφκθςε διαμαρτυρία των Ρολιτϊν Τρίτων Χωρϊν θ οποία 

εκτονϊκθκε το πρωί τθσ 25θσ Σεπτεμβρίου, αφοφ πρϊτα, κατά τθ διάρκεια των ταραχϊν 

κάθκαν ολοςχερϊσ 75 ςκθνζσ, ςε διάφορα ςθμεία του Κζντρου, αφινοντασ προςωρινά 

“άςτεγουσ” περίπου 700 ανκρϊπουσ, μεταξφ αυτϊν και οικογζνειεσ με μικρά παιδιά. 

Οι παράμετροι, υπερπλθκυςμοφ του Κζντρου, κακυςτζρθςθσ και ελλιποφσ ενθμζρωςθσ των 

ΡΤΧ, ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ, τθσ αγωνίασ 

μπροςτά ςτον ορατό κίνδυνο τθσ επανειςδοχισ, των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, ιδίωσ μετά τθν 

επιδείνωςθ του καιροφ τισ τελευταίεσ θμζρεσ του Νοεμβρίου και τθσ αναςφάλειασ ςε όλα τα 

επίπεδα, διαμορφϊνουν κλίμα αυξανόμενθσ ζνταςθσ, ιδίωσ όςο θ προοπτικι 

“αποςυμφόρθςθσ” των νθςιϊν και κατ’ επζκταςθ τθσ Λζςβου, δε μετουςιϊνεται ςε πράξθ.  

Ειδικά ςε ό,τι αφορά τισ επανειςδοχζσ προσ τθ Τουρκία, ςτάδιο το οποίο ζπεται των 

απορριπτικϊν αποφάςεων επί των αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ, ςε Δελτίο Τφπου τθσ 

ΕΛ.ΑΣ.  παρατίκεται το ιςχφον νομικό και εφαρμοςτικό πλαίςιο:  

                                                 
1
 Δεν ζχει εκδοκεί ακόμθ ςχετικά πόριςμα από τισ αρμόδιεσ ανακριτικζσ Αρχζσ, για τισ ακριβείσ 

ςυνκικεσ του δυςτυχιματοσ. 

 
ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ  ΚΟΜΟΤ 

 
MEDECINS DU MONDE  

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΑ 
 
   DELEGATION HELLENIQUE 
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α) Διμερζσ Ελληνο-Τουρκικό Πρωτόκολλο Επανειςδοχήσ το οποίο υπεγράφη ςτην Αθήνα ςτισ 8 

Νοεμβρίου 2001 και κυρώθηκε με το Ν.3030/2002 (ΦΕΚ Α΄-163/15-07-2002).  

β) Συμφωνία Επανειςδοχήσ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ-Τουρκίασ η οποία υπεγράφη ςτισ 16 

Δεκεμβρίου 2013 ςτην Άγκυρα και τζθηκε ςε ιςχφ την 1η Οκτωβρίου 2014 για την 

επανειςδοχή υπηκόων Τουρκίασ. Από την 1η Ιουνίου 2016 τζθηκε ςε ιςχφ και για τουσ 

υπηκόουσ τρίτων χωρών, αντικαθιςτώντασ και το διμερζσ Ελληνο-Τουρκικό Πρωτόκολλο 

Επανειςδοχήσ. Ωςτόςο, κατά το τρζχον διάςτημα η ελληνική κυβζρνηςη βρίςκεται ςε 

διαπραγματεφςεισ με τισ τουρκικζσ αρχζσ και εκκρεμεί η υπογραφή Εφαρμοςτικοφ 

Πρωτοκόλλου.  

γ) Κοινή Δήλωςη Ε.Ε.-Τουρκίασ τησ 18ησ Μαρτίου 2016 ςφμφωνα με την οποία, από τισ 20 

Μαρτίου 2016, όλοι οι νεοειςερχόμενοι ςτα ελληνικά νηςιά αλλοδαποί θα επιςτρζφονται 

ςτην Τουρκία.    

Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω δεδομζνα και εςτιάηοντασ ςτθ παράκεςθ και 

ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ ςτο Κ.Υ.Τ. τθσ Μόριασ, για τον μινα Νοζμβριο (2016), προκφπτουν 

τα κάτωκι  ςυμπεράςματα. 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΙΣΚΟΡΗΣΗ 

Η ουςιαςτικι ενθμζρωςθ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, όςον αφορά ςτισ διαδικαςίεσ υποβολισ και 

αξιολόγθςθσ αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ και κυρίωσ ωσ προσ τθν αποςαφινιςθ του 

αντίςτοιχου πλαιςίου και τθν επίςπευςθ του χρόνου διεκπεραίωςισ τουσ, παραμζνει πάγιο 

αίτθμα και ταυτόχρονα βαςικι πθγι ζνταςθσ των ΡΤΧ. 

Η ζνταςθ διογκϊνεται, κακϊσ ςυνδυάηεται με μθ αξιοπρεπείσ και αςφαλείσ ςυνκικεσ 

διαβίωςθσ, με παρατεταμζνο γεωγραφικό περιοριςμό, αλλά και με το αίςκθμα τθσ 

απόγνωςθσ μπροςτά ςτο κίνδυνο αναγκαςτικισ απομάκρυνςθσ από το ευρωπαϊκό ζδαφοσ. 

Αποτζλεςμα τθσ διαρκοφσ αυξανόμενθσ ζνταςθσ είναι θ πυροδότθςθ ακραίων ςυμπεριφορϊν 

και επειςοδίων, που καταλιγουν ςε ςωματικό και ψυχολογικό τραυματιςμό, κακϊσ και ςτθ 

καταςτροφι υποδομϊν, είτε διαμονισ είτε εξυπθρζτθςθσ των ίδιων των ΡΤΧ.  

Ωσ προσ τθ γενικι επιςκόπθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςφμφωνα 

με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΑΣ., ο αρικμόσ των ΡΤΧ που διαμζνουν ςτο Κζντρο αγγίηει τα 

5.000 άτομα. Μπορεί ο αρικμόσ αυτόσ να μθν αποδίδει τθ πραγματικότθτα, ωςτόςο 

ςφμφωνα με τθ  προςπάκεια καταμζτρθςθσ του πλθκυςμοφ που πραγματοποιικθκε από τθν 

Φπατθ με τθ ςυμμετοχι πολλϊν Μ.Κ.Ο, ςτισ 30/09/2016 και με βάςθ τισ αφίξεισ που 
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ςθμειϊκθκαν μζχρι ςιμερα, προκφπτει ότι πλθκυςμόσ που διαβιεί ςτο Κζντρο ζχει ξεπεράςει 

τουσ 3.000 ανκρϊπουσ.  

Ακόμα λοιπόν και κατά τθν πιο μετριοπακι εκτίμθςθ του πλθκυςμοφ, κακίςταται ςαφζσ ότι 

ςτθ παροφςα φάςθ το Κζντρο καλείται να υποςτθρίξει υπερδιπλάςιο πλθκυςμό από αυτόν 

που κεωρθτικά μπορεί να ‘φιλοξενιςει’, διαςφαλίηοντασ ζςτω τουσ ςτοιχειϊδεισ όρουσ 

αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ.  

Ακολουκεί ενθμζρωςθ για τουσ επί μζρουσ –βαςικοφσ- τομείσ κακθμερινισ λειτουργίασ του 

Κζντρου: 

 
ΣΤΕΓΑΣΗ   

Ο υπερπλθκυςμόσ ζχει οδθγιςει πλζον ςτθν οριακι λειτουργία των υφιςτάμενων δομϊν και 

υποδομϊν του Κζντρου.  

Η πλειονότθτα των ΡΤΧ ςυνεχίηει να διαμζνει ςε ςκθνζσ ι πρόχειρα καταλφματα, (ζπειτα από 

τισ εκτεταμζνεσ καταςτροφζσ τθσ 19θσ Σεπτεμβρίου, όπου και καταςτράφθκε μεγάλο μζροσ 

των RHU’s). 

Η άμεςθ αντικατάςταςθ των (75) ςκθνϊν που κάθκαν κατά τθ διαμαρτυρία τθσ 24θσ 

Νοεμβρίου, αποτζλεςε τθ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ που κλικθκαν να αντιμετωπίςουν Αρχζσ και 

Οργανϊςεισ ςτο τομζα τθσ “ςτζγαςθσ” το τελευταίο διάςτθμα.  

Χάρθ ςτισ ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ Αρχϊν και κυρίωσ Οργανϊςεων οι αντίςτοιχεσ 

ενζργειεσ ολοκλθρϊκθκαν, ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, προςφζροντασ εγκαίρωσ 

ςτοιχειϊδεσ “καταφφγιο” ςε εκατοντάδεσ ανκρϊπουσ, λίγο πριν πλιξει τθ Λζςβο ζντονθ 

βροχόπτωςθ. 

Η ευκαιρία να αντικαταςτακοφν οι ςκθνζσ από containers, τα οποία προςφζρουν ςαφϊσ 

καλφτερθ μόνωςθ, προςταςία, κακϊσ και αίςκθςθ αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ, πριν τθν 

ζντονθ επιδείνωςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν (ιςχυροί άνεμοι, ραγδαίεσ βροχοπτϊςεισ και 

απότομθ πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ), πζραςε ανεπιςτρεπτί.   

Ακόμθ και τα οδυνθρά γεγονότα τθσ 24θσ Νοεμβρίου δεν αποτζλεςαν ζςτω τθν αφορμι ϊςτε 

να υπερκεραςτοφν τα όποια εμπόδια και οι τεχνικζσ δυςκολίεσ που ζχουν ανακφψει όςον 

αφορά ςτο υπό ςυηιτθςθ ςενάριο εγκατάςταςθσ των containers. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ςτζγαςθσ, όπωσ και άλλων κρίςιμων τομζων, 

είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν αποςυμφόρθςθ του Κζντρου.   

 



4 

 

ΥΓΙΕΙΝΗ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προαναφερκείςεσ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ, κακϊσ και τισ ςυνκικεσ 

υγιεινισ, παρά τισ διαρκείσ προςπάκειεσ βελτίωςθσ και επζκταςθσ των αντίςτοιχων 

υποδομϊν, προκφπτει ωσ ςυμπζραςμα θ αδυναμία διαςφάλιςθσ τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

Η ςχζςθ μεταξφ εγκαταςτάςεων (τουαλζτεσ, ντουηιζρεσ, βρφςεσ κτλ) και πλθκυςμοφ 

παραμζνει δυςανάλογθ, ενϊ θ ζλλειψθ ηεςτοφ νεροφ ςε αρκετά ςθμεία του Κζντρου είναι 

ανθςυχθτικι.  

Ωςτόςο, θ κακαριότθτα ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τον υπερπλθκυςμό του 

Κζντρου, παραμζνει ςε ικανοποιθτικό επίπεδο.   

 
ΧΩΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, όπου οι ΡΤΧ ζχουν ξεπεράςει τισ 3.000, θ τάςθ του αρικμοφ 

αναχωριςεων από το Κζντρο παραμζνει χαμθλι, με αποτζλεςμα οι ςκθνζσ να 

καταλαμβάνουν κάκε διακζςιμο χϊρο του Κζντρου, ακόμθ και μία μικρι αφξθςθ των ροϊν, 

που μπορεί να ακολουκιςει τθ βελτίωςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν το επόμενο διάςτθμα, κα 

ιταν αρκετι ϊςτε να προκαλζςει τθ κατάρρευςθ του ςυςτιματοσ (όλων των επί μζρουσ 

τομζων) λειτουργίασ του Κζντρου. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι ο διακζςιμοσ χϊροσ για 

τοποκζτθςθ πρόςκετων ςκθνϊν είναι ελάχιςτοσ. 

Η εγκατάςταςθ containers προχποκζτει τεχνικι προεργαςία μεγάλθσ κλίμακασ (εξομάλυνςθ 

του εδάφουσ, εργαςίεσ οχθμάτων βαρζωσ τφπου κτλ) για τισ οποίεσ απαιτείται απομάκρυνςθ 

των ςκθνϊν και κατ’ επζκταςθ προςωρινι φιλοξενία των ΡΤΧ ςε άλλο ςθμείο. Ακόμθ όμωσ 

και να ξεπεραςτοφν οι ανάλογεσ τεχνικζσ και πρακτικζσ δυςκολίεσ, ο αρικμόσ των containers 

που κα μποροφςαν να τοποκετθκοφν εντόσ του Κζντρου πικανότατα δε κα μποροφςαν να 

καλφψουν το ςφνολο των αναγκϊν του υφιςτάμενου πλθκυςμοφ.   

Σθμαντικι πθγι κινδφνου ςυνεχίηουν να αποτελοφν οι παρεμβάςεισ των ΡΤΧ ςτθ καλωδίωςθ 

του Κζντρου προκειμζνου να εξαςφαλίςουν θλεκτρικό ρεφμα για τισ ςκθνζσ τουσ. Ο κίνδυνοσ 

θλεκτροπλθξίασ αυξάνεται όςο τα καλϊδια παραμζνουν εκτεκειμζνα ςτο νερό τθσ βροχισ. 

Ραρά τισ προςπάκειεσ Αρχϊν και Οργανϊςεων για τθν αποφυγι αυτοςχζδιων ενϊςεων και 

παράλλθλα τθ παροχι αςφαλοφσ θλεκτροδότθςθσ το πρόβλθμα παραμζνει. 

Σφμφωνα με τισ Αρχζσ επίκειται θ εγκατάςταςθ 2 κερμαινόμενων rub halls για τθν άμεςθ 

αντιμετϊπιςθ μζρουσ των αναγκϊν ςτζγαςθσ.  

 



5 

 

ΣΙΤΙΣΗ  

Πςον αφορά ςτο φαγθτό, ο Στρατόσ, μζςω ιδιωτικισ εταιρίασ catering, ςυνεχίηει να καλφπτει 

το μεγαλφτερο μζροσ των επιςιτιςτικϊν αναγκϊν, αυξάνοντασ πλζον τισ μερίδεσ από 3.000 ςε 

3.500. Συμπλθρωματικζσ μερίδεσ ςε αυτζσ που ςτακερά διανζμει ο Στρατόσ προςφζρει 

Μ.Κ.Ο.  

Ρικανϊσ λόγω του υπερπλθκυςμοφ, αλλά και τθσ περιρρζουςασ κατάςταςθσ, ςθμειϊνονται 

επειςόδια μικρισ κλίμακασ κατά τθν αναμονι διανομισ φαγθτοφ. 

 Συνεχίηονται οι προςπάκειεσ εξαςφάλιςθσ ειδικισ δίαιτασ, 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) 

Σθμαντικότερθ πρόκλθςθ που αντιμετϊπιςαν οι ΜΚΟ που εμπλζκονται ςτο ςυγκεκριμζνο 

τομζα είναι θ αντικατάςταςθ NFI’s των ΡΤΧ, τα οποία καταςτράφθκαν κατά τα γεγονότα τθσ 

24θσ Νοεμβρίου.  

Χάρθ ςτισ ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ Αρχϊν και κυρίωσ Οργανϊςεων οι αντίςτοιχεσ 

ενζργειεσ αντικατάςταςθσ των NFI’s ολοκλθρϊκθκαν, ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, 

προςφζροντασ εγκαίρωσ τα απολφτωσ απαραίτθτα ςε εκατοντάδεσ ανκρϊπουσ, λίγο πριν 

πλιξει τθ Λζςβο ζντονθ βροχόπτωςθ και μειωκεί κι άλλο θ κερμοκραςία. 

Η βαςικι διανομι χειμωνιάτικων ειδϊν ζνδυςθσ / υπόδθςθσ και αντίςτοιχων αξεςουάρ ζχει 

ολοκλθρωκεί, ωςτόςο οι ανάγκεσ κυρίωσ, όςον αφορά ςτα είδθ υγιεινισ, αλλά και ςε 

οριςμζνα μεγζκθ,  παραμζνουν υψθλζσ.  

Τόςο ςτισ τακτικζσ όςο και ςτισ ζκτακτεσ ενζργειεσ που αποςκοποφν ςτθ κάλυψθ του 

πλθκυςμοφ με είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ, θ αρμόδια για τα NFI’s ομάδα του Κλιμακίου των ΓτΚ, με 

ςυνζπεια όλουσ αυτοφσ μινεσ ζχει καταφζρει να δθμιουργιςει ζνα δίχτυ προςταςίασ, ικανό 

να ανταπεξζλκει ςτθν ζντονθ πίεςθ των περιςτάςεων, χτίηοντασ και αξιοποιϊντασ 

“ςυμμαχίεσ” ςε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.   
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ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ο υπερπλθκυςμόσ και οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφθςαν παραπάνω, 

ςυνδζονται άμεςα με κζματα προςταςίασ και αςφάλειασ.   

Για παράδειγμα, ο περιοριςμόσ παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν εντόσ του Κζντρου, κακϊσ και θ 

αποφυγι βίαιων επειςοδίων ςυνεχίηει να αποτελεί ανάγκθ ςτθν οποία πρζπει να ενςκιψουν 

οι αρμόδιεσ Αρχζσ προκειμζνου να αποκαταςτακεί το αίςκθμα αςφάλειασ των ΡΤΧ, ιδίωσ 

όςον αφορά ςτον ευάλωτο πλθκυςμό. 

Επίςθσ οι υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ ευνοοφν τθν εμφάνιςθ περιςτατικϊν ζμφυλθσ βίασ (SGBV) 

και παράλλθλα κακιςτοφν δφςκολο τον ζγκαιρο εντοπιςμό και διαχείριςι τουσ.  

Αν λθφκεί υπόψθ, τόςο το ψυχολογικό όςο και το κοινωνικό ιςτορικό, όπωσ αυτό 

διαμορφϊκθκε ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ ι/και διζλευςθσ, κακϊσ και το τρζχον κακεςτϊσ 

διαβίωςθσ (νομικό, κοινωνικό, οικονομικό κτλ) των ΡΤΧ, μπορεί να αποδοκεί, ςε αυτζσ τισ 

παραμζτρουσ, το φαινόμενο εκδιλωςθσ ακραίων ωσ και αυτοκαταςτροφικϊν-αυτοκτονικϊν 

τάςεων και ςυμπεριφορϊν. Ωσ προσ αυτό, δυςτυχϊσ, ουδεμία αλλαγι προσ τθ κετικι 

κατεφκυνςθ δεν ζχει ςθμειωκεί, κακϊσ ανάλογα περιςτατικά, ακοφςιασ ι εκοφςιασ, 

εκδιλωςθσ των ςυναιςκθμάτων αναςφάλειασ και απόγνωςθσ που αναμφιςβιτθτα 

διακατζχουν τουσ ΡΤΧ ςθμειϊνονται κακ’ όλο το διάςτθμα των 9 μθνϊν (από τον Μάρτιο του 

2016 μζχρι ςιμερα).   

Πςον αφορά ςτθν ιδιαίτερα ευάλωτθ ομάδα των αςυνόδευτων ανθλίκων, τα γεγονότα τθσ 

24θσ Νοεμβρίου αποτζλεςαν το εφαλτιριο για τθν άμεςθ –μαηικι- μεταφορά τουσ, για λόγουσ 

αςφαλείασ, ςε ανοικτι δομι φιλοξενίασ, θ οποία ςυγκυριακά ξεκίνθςε να λειτουργεί ςτθ 

Λζςβο λίγεσ θμζρεσ πριν. Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι παραμζνουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ Δομι και 

οι πτζρυγεσ εντόσ του Κ.Υ.Τ. προσ το παρόν είναι κενζσ.  

Για τισ υπόλοιπεσ ευάλωτεσ ομάδεσ (όπωσ νεογζννθτα, ΑμΕΑ κ.α.) που παραμζνουν ςτο 

Κζντρο οι εξειδικευμζνεσ υποδομζσ και παροχζσ παραμζνουν μθδαμινζσ, ωςτόςο βρίςκονται 

ςε εξζλιξθ εργαςίεσ για δθμιουργία χϊρου φιλοξενίασ (περιοριςμζνων κλινϊν) για ανάλογεσ 

περιπτϊςεισ.  

Το διάςτθμα που ζχει παρζλκει από τθ κοινι Διλωςθ / Συμφωνία του Μαρτίου, θ οποία 

άλλαξε “βίαια” το μοντζλο πολιτικισ, νομικισ, αλλά ακόμθ και ανκρωπιςτικισ διαχείριςθσ 

του προςφυγικοφ φαινομζνου, ζπρεπε να είναι αρκετό προκειμζνου να αναπτυχκοφν και να 

λειτουργιςουν εκνικοί, αλλά κυρίωσ ευρωπαϊκοί μθχανιςμοί κοινωνικισ ζνταξθσ των ΡΤΧ ( 

π.χ. ελεφκερθ πρόςβαςθ των ανθλίκων ςτο δθμόςιο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ), ωςτόςο ςτθ 
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πράξθ οι άνκρωποι αυτοί παραμζνουν εγκλωβιςμζνοι ςε ζνα ςφςτθμα, που μζχρι πικανϊσ να 

τουσ “καταδικάςει”, με επιλογζσ κατά τθσ βοφλθςισ τουσ, επιλζγει να τουσ αγνοεί. 

 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΟΜΗ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ το εφροσ των προβλθμάτων που παραμζνουν ι/και πολλαπλαςιάηονται, 

ανά τομζα, αντιλαμβάνεται κανείσ τθ πολυπλοκότθτα και δυςκολία ςε επίπεδο 

ψυχοκοινωνικισ και ιατρικισ παρζμβαςθσ. Ωσ το ηωτικότερο ίςωσ κομμάτι αυτοφ του είδουσ 

τθσ παρζμβαςθσ, το Κλιμάκιο των ΓτΚ ςυνεχίηει να βρίςκεται ςτθ πρϊτθ γραμμι με ςκοπό τθν 

ουςιαςτικι υποςτιριξθ του πλθκυςμοφ και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων αυτοφ, παρά 

τθν υψθλι αντιξοότθτα των ςυνκθκϊν. 

Εκτόσ από τθ προςπάκεια του εντοπιςμοφ των ευάλωτων ομάδων, βάςει τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ και ςφμφωνα με τθ ςυνεργαςία με τθν Υπθρεςία Ρρϊτθσ Υποδοχισ και 

Ταυτοποίθςθσ, θ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ ςτθν οποία καλείται να ανταποκρικεί το Κλιμάκιο 

είναι θ υποςτιριξθ του πλθκυςμοφ, ςε ςυνεργαςία με Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, με Φορείσ και 

Οργανιςμοφσ, αλλά και με ΜΚΟ, κακϊσ και θ παραπομπι περιςτατικϊν, όταν αυτι είναι 

εφικτι, για τθ καλφτερθ δυνατι αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν τουσ.  

Σε αυτό το πλαίςιο, προςφζρονται, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ, υπθρεςίεσ 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ, καλφπτοντασ το ςφνολο του πλθκυςμοφ, ενϊ πραγματοποιοφνται 

παραπομπζσ ςε Δομζσ δευτεροβάκμιασ περίκαλψθσ, όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο. Ρζρα 

από τθν άμεςθ παροχι ιατρικισ φροντίδασ ςτουσ ΡΤΧ που το ζχουν ανάγκθ και παράλλθλα τθ 

ςθμαντικότατθ αποςυμφόρθςθ του περιφερειακοφ Νοςοκομείου, κρίςιμοσ μπορεί να 

χαρακτθριςτεί ο ρόλοσ του Ιατρικοφ Τμιματοσ  ςχετικά με τθ πρόλθψθ ι/και αντιμετϊπιςθ  

μεταδιδόμενων νοςθμάτων, ςυμβάλλοντασ κακοριςτικά ςτθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ 

υγείασ. Στθ παροφςα ςυγκυρία, για λόγουσ που ενδελεχϊσ αναφζρκθκαν παραπάνω και 

αφοροφν ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και ςτθν υπερςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ, το ζργο του 

Κλιμακίου κακίςταται δυςχερζσ αναφορικά με τθ πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ λοιμϊξεων και 

μεταδοτικϊν νοςθμάτων. Ραρά τισ ωσ άνω αντικειμενικζσ δυςκολίεσ το Κλιμάκιο 

αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ λιψθσ πρωτοβουλιϊν, τουλάχιςτον ςε επίπεδο πρόλθψθσ, 

ςχεδιάηει και υλοποιεί παρεμβάςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του πλθκυςμοφ για 

ιατρικά κζματα, δίνοντασ ζμφαςθ ςτον τρόπο αποφυγισ μεταδιδόμενων νοςθμάτων.      

Επιπρόςκετα, υπογραμμίηεται θ ανάγκθ εκπόνθςθσ ενόσ εκνικοφ ςχεδίου εμβολιαςμοφ του 

προςφυγικοφ-μεταναςτευτικοφ πλθκυςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ΡΤΧ που διαμζνουν 

ςτθ Λζςβο.  
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Τζλοσ, όςον αφορά ςτο Ιατρικό Τμιμα, κατά τον μινα Νοζμβριο τζκθκαν ςε φάςθ 

υλοποίθςθσ δφο μείηονα προγράμματα υγείασ:  

i. το πρϊτο αφορά ςτον Δωρεάν Ρρογεννθτικό Ζλεγχο, εφαρμόηεται βάςει των 

αντίςτοιχων Κατευκυντιριων Γραμμϊν του εκνικοφ πλαιςίου  και ςυνδυάηεται με τθ 

παροχι υπθρεςιϊν από (γυναίκα) Γυναικολόγο εντόσ του Κζντρου και  

ii. το δεφτερο  αφορά ςτθ παροχι πρωτοβάκμιασ οδοντιατρικισ φροντίδασ, μζςω τθσ 

παρουςίασ Οδοντιάτρου εντόσ του Κζντρου. 

Το ψυχοκοινωνικό Τμιμα του Κλιμακίου ςυνεχίηει να καλφπτει ςε κακθμερινι βάςθ τον 

μζγιςτο δυνατό αρικμό εξυπθρετοφμενων, δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ του 

πλθκυςμοφ. Ρζραν του εντοπιςμοφ των ομάδων αυτϊν μεταξφ του πλθκυςμοφ, το Τμιμα 

προςφζρει τθν απαραίτθτθ υποςτιριξθ όπου απαιτείται, αλλά και παραπζμπει περιςτατικά, 

ςτο μζτρο του εφικτοφ, για τθν εξειδικευμζνθ αντιμετϊπιςι τουσ.  

Λόγω τθσ ιςχφουςασ ςυνκικθσ το ζργο των ψυχολόγων και κοινωνικϊν λειτουργϊν κρίνεται 

ιδιαίτερα δφςκολο και πολυπαραγοντικό, κακϊσ τα προβλιματα του πλθκυςμοφ που 

καλοφνται να διαχειριςτοφν μεταλλάςςονται και επιδεινϊνονται, όςο θ διαβίωςι των ΡΤΧ 

ςτο Κζντρο, υπό τουσ δοκζντεσ όρουσ, δεν αποτελεί απλά μονόδρομο, αλλά φαντάηει για 

εκείνουσ και αδιζξοδο.  

Ειδικότερα, ο ρόλοσ των Κοινωνικϊν Λειτουργϊν ιταν καταλυτικόσ όλο αυτό το διάςτθμα, 

ιδίωσ όςον αφορά ςτθν υποςτιριξθ των αςυνόδευτων ανθλίκων, ςε κακθμερινι βάςθ, κατά 

τθ διάρκεια παραμονισ τουσ ςτο Κζντρο, αλλά και ςτθ διεκπεραίωςθ των απαραίτθτων 

διαδικαςιϊν για τθ παραπομπι τουσ ςε ανοικτζσ δομζσ φιλοξενίασ, αποτρζποντασ με αυτό 

τον τρόπο τθν περαιτζρω επιδείνωςθ τθσ κατάςταςισ τουσ, που προκαλείται από τισ 

ςυνκικεσ διαβίωςθσ υπό περιοριςμό ελευκερίασ.   

Για τθν ομάδα των Ψυχολόγων και τθ ςυνεχι παροχι υπθρεςιϊν εκ μζρουσ τουσ ςε ςυνκικεσ 

μεγάλθσ πίεςθσ, ενδεικτικά και μόνο αναφζρεται ότι κλικθκαν να υποςτθρίξουν τουσ 

ανκρϊπουσ που ζγιναν μάρτυρεσ τθσ τραγωδίασ τθσ 24θσ Νοεμβρίου, βοθκϊντασ τουσ να 

διαχειριςτοφν, τισ ιδιαίτερα επιβαρυντικζσ για τθ ψυχολογία τουσ, ςυνζπειεσ.      

Ωσ προσ το τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ και κυρίωσ όςον αφορά ςτα περιςτατικά που χριηουν 

ψυχιατρικισ εκτίμθςθσ και εξειδικευμζνθσ κεραπείασ, θ υποςτελζχωςθ του τοπικοφ 

Νοςοκομείου, όπου μόνο μία Ψυχίατροσ καλείται να αντιμετωπίςει το ςφνολο των 

περιπτϊςεων, το διαπιςτωμζνο κενό είναι ςθμαντικό και εγείρει ςοβαρι ανθςυχία. 

Ζνα επιπρόςκετο πρόβλθμα, όςον αφορά εν γζνει ςτθ λειτουργία των δευτεροβάκμιων 

δομϊν υγείασ, που ζχει ανακφψει το τελευταίο διάςτθμα είναι θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ 

διερμθνείασ, τόςο ςτο Γενικό Νοςοκομείο Μυτιλινθσ, όςο και ςτθ Κλινικι του Ρ.Ε.Δ.Υ.  
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Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτισ παρεχόμενεσ από το Κλιμάκιο των ΓτΚ υπθρεςίεσ ζχουν ενταχκεί 

δφο παιδαγωγοί προκειμζνου να ςχεδιάςουν και να υλοποιιςουν, τόςο εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όςο και να απαςχολοφν δθμιουργικά τουσ ανθλίκουσ.  

 

ΡΟΑΣΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ADVOCACY) 

Το Κλιμάκιο παραμζνοντασ 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 Νοζμβριο,  

 ςυνζβαλε ςτθν ζκδοςθ Δελτίου Τφπου, ςτισ 25/11/2016, με τίτλο: «Η διαβίωςη 

ανθρώπων ςε αξιοπρεπείσ και αςφαλείσ ςυνθήκεσ, πζρα και πάνω από κάθε Συμφωνία 

Ε.Ε. - Τουρκίασ», 

 ςυνεργάςτθκε με αντιπροςϊπουσ του “Γραφείου των Ηνωμζνων Εκνϊν για τα 

Ανκρϊπινα Δικαιϊματα” (“Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights”), παρζχοντασ χριςιμεσ, για τθν αποςτολι τουσ, πλθροφορίεσ. 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 

τάθησ Πουλαράκησ 

Υπεφκυνοσ Ρροάςπιςθσ και Διεκδίκθςθσ Δικαιωμάτων 

Τθλ: 2103213150 / 6936521352 
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