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Αναλυτικι Αναφορά 

για το Κζντρο Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ τθσ  
Μόριασ Λζςβου 

Στουσ δζκα μινεσ που ζχουν παρζλκει από τθν θμζρα εφαρμογισ τθσ κοινισ διλωςθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) – Τουρκίασ θ οδφνθ για τθν απϊλεια πζντε (5) ςυνανκρϊπων μασ 

είναι το ςυναίςκθμα που κυριαρχεί. 

Δφο άνκρωποι το Νοζμβριο και τρεισ άνκρωποι τον Ιανουάριο ξεκίνθςαν πριν λίγουσ μινεσ το 

ταξίδι προσ τθν Ευρϊπθ τθσ ελευκερίασ, τθσ αςφάλειασ και τθσ ελπίδασ για ζνα καλφτερο 

αφριο, ωςτόςο δεν κατάφεραν ποτζ να φτάςουν ςτον τελικό τουσ προοριςμό. Τα κφματα του 

Νοεμβρίου ζχαςαν τθ ηωι τουσ ζπειτα από ζκρθξθ ςυςκευισ γκαηιοφ, ενϊ για τα κφματα του 

Ιανουαρίου τα αίτια των κανάτων δεν ζχουν ακόμθ επιςιμωσ διευκρινιςτεί. Ωςτόςο θ 

ςφνδεςθ των τραγικϊν γεγονότων με τισ ιςχφουςεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτο Κζντρο Υποδοχισ 

και Ταυτοποίθςθσ (Κ.Υ.Τ.) δε μπορεί παρά να είναι αυτόματθ. 

Οι Γιατροί του Κόςμου (ΓτΚ) είχαν επιςθμάνει επανειλθμμζνα όλο το προθγοφμενο διάςτθμα, 

με δθμόςιεσ τοποκετιςεισ, τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τθ διαμονι ανκρϊπων ςε 

υποδομζσ που δεν πλθροφν τισ πλζον απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ αξιοπρεποφσ και αςφαλοφσ 

διαβίωςθσ, υπογραμμίηοντασ παράλλθλα ότι αυτζσ αποτελοφν αδιαπραγμάτευτουσ όρουσ 

που ςε κάκε περίπτωςθ κα ζπρεπε να προθγοφνται τθσ ανάγκθσ τιρθςθσ οποιαςδιποτε  

ςυμφωνίασ για το Ρροςφυγικό.  

Δζκα μινεσ μετά τθν θμζρα εφαρμογισ τθσ κοινισ διλωςθσ Ε.Ε. – Τουρκίασ (20 Μαρτίου 

2016) και το κλίμα αναςφάλειασ, αβεβαιότθτασ και αγωνίασ που ζχει καλλιεργθκεί ςτουσ 

Ρολίτεσ Τρίτων Χωρϊν (ΡΤΧ) που ζχουν εγκλωβιςτεί ςτθ Λζςβο και κατ’ επζκταςθ ςτθν 

Ελλάδα, αποκτά ακόμθ πιο αρνθτικζσ διαςτάςεισ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αδυναμία του 

ςυςτιματοσ να λάβει τα απαραίτθτα μζτρα για τθν επαρκι προςταςία τουσ ςε κάκε επίπεδο.  

Ενδεικτικζσ είναι οι εικόνεσ από τισ καλυμμζνεσ με χιόνι ςκθνζσ ςτο Κ.Υ.Τ., όπου οι κάτοχοί 

τουσ ιταν αναγκαςμζνοι, όχι απλά να διαμείνουν, αλλά ουςιαςτικά να επιβιϊςουν, ζκαναν το 
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γφρο του κόςμου επιβεβαιϊνοντασ με τον χειρότερο τρόπο τισ από καιρό διατυπωμζνεσ 

ανθςυχίεσ τθσ Οργάνωςισ μασ.      

Αντί λοιπόν να υπάρξουν δράςεισ πρόλθψθσ και λιψθσ ζγκαιρων μζτρων προςταςίασ, αντ’ 

αυτοφ λιφκθκαν επείγουςεσ αποφάςεισ ςε ςυνκικεσ πίεςθσ, καταλιγοντασ εντζλει ςτθν 

επιλογι προςωρινϊν, αποςπαςματικϊν και ςίγουρα μθ ολοκλθρωμζνων λφςεων. 

Υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ διαμορφϊνεται το πλαίςιο υλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν εξζταςθσ 

των αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ όπου θ εξζλιξι τουσ ζχει φκάςει πλζον ςτο ςθμείο να 

ςυνδζεται με τθ δυνατότθτα άμεςθσ μεταφοράσ των αιτοφντων ΡΤΧ ςε αςφαλζςτερο 

περιβάλλον ςτθν ενδοχϊρα, εφόςον βζβαια το κετικό τθσ ζκβαςθσ των υποκζςεϊν τουσ το 

επιτρζπει. 

Ρρόκειται δθλαδι για τισ αναγνωριςμζνεσ από τθν Υπθρεςία Αςφλου και τον υποςτθρικτικό 

μθχανιςμό τθσ EASO, α) ευάλωτεσ ομάδεσ, β) τουσ ΡΤΧ που εντάςςονται ςτθ κατθγορία του 

Δουβλίνου, γ) τουσ αιτοφντεσ όπου κρίνεται κετικά το παραδεκτό του αιτιματόσ τουσ και 

περιλαμβάνονται ςτθ τακτικι διαδικαςία εξζταςθσ, κακϊσ και δ) περιπτϊςεισ ΡΤΧ όπου θ 

μεταφορά τουσ ςτθν ενδοχϊρα κρίνεται επιβεβλθμζνθ για ιατρικοφσ λόγουσ, οι οποίοι 

πιςτοποιοφνται αποκλειςτικά από Δθμόςιο Νοςοκομείο. 

Για τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ δυνατότθτα επιλογισ για διαμονι ςε δομζσ εκτόσ Κ.Υ.Τ., όπου 

ςυγκριτικά οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ είναι καλφτερεσ, δόκθκε τισ τελευταίεσ θμζρεσ του μινα.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ωσ άνω βαςικζσ παραμζτρουσ και εςτιάηοντασ ςτθ παράκεςθ και 

ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ ςτο Κ.Υ.Τ. τθσ Μόριασ, για το μινα Ιανουάριο (2017), προκφπτουν 

τα κάτωκι  ςυμπεράςματα. 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΙΣΚΟΡΗΣΗ 

Λόγω τθσ ςθμαντικισ, πλθν όμωσ αναμενόμενθσ, επιδείνωςθσ των καιρικϊν φαινομζνων,  

πραγματοποιικθκε εςπευςμζνα θ μετακίνθςθ ΡΤΧ, ςε δφο φάςεισ, προσ ανοικτζσ δομζσ 

φιλοξενίασ που λειτουργοφν, τόςο ςτο νθςί τθσ Λζςβου όςο και ςε ανάλογεσ δομζσ ςτθν 

ενδοχϊρα.  

Ειδικότερα, από τισ 09/01/2017 μζχρι και τισ τελευταίεσ θμζρεσ του Ιανουαρίου, 

μεταφζρκθκαν εκτόσ Κζντρου περίπου 716 ΡΤΧ. Ρερίπου 269 ΡΤΧ μεταφζρκθκαν προσ τθ 

δομι του Καρά Τεπζ (ΚΤ) και 310 ΡΤΧ προσ τθν ενδοχϊρα (30 ΡΤΧ από Μόρια, 73 ΡΤΧ από ΚΤ 

και 207 από ξενοδοχεία). 

Σε ξενοδοχεία του νθςιοφ μεταφζρκθκαν προςωρινά οικογζνειεσ και ευάλωτεσ ομάδεσ του 

πλθκυςμοφ, τόςο από τθ Μόρια (283 ΡΤΧ) όςο και από το ΚΑΑ ΤΕΡΕ (198 ΡΤΧ).  
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Σφμφωνα με τθ πρόβλεψθ των Αρχϊν τα άτομα αυτά διακζτουν τα απαραίτθτα ζγγραφα 

ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ταξιδζψουν προσ τθν ενδοχϊρα όταν προκφψουν οι ανάλογεσ 

κζςεισ φιλοξενίασ ςτουσ κατά τόπουσ καταυλιςμοφσ και δομζσ τθσ ενδοχϊρασ.   

Επίςθσ 170 περίπου άτομα (μόνοι άνδρεσ-single men) μεταφζρκθκαν ςτο αρματαγωγό πλοίο1 

«ΛΕΣΒΟΣ» του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ που αγκυροβόλθςε ςτο λιμάνι τθσ Μυτιλινθσ, ςτο 

πλαίςιο των επειγόντων μζτρων που ζλαβαν οι Αρχζσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ.  

Σθμαντικζσ ιταν και οι εςωτερικζσ μετακινιςεισ (εντόσ Κζντρου) όπου άτομα που διαβιοφςαν 

ςε ςκθνζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ευάλωτων ομάδων, μεταφζρκθκαν ςε καταλφματα 

(οικίςκουσ) με καλφτερθ μόνωςθ.   

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΑΣ. 3.548 άτομα διαμζνουν ςτθ Μόρια και 818 ΡΤΧ ςτο ΚΤ. 

Ρζρα από τα ωσ άνω ποςοτικά ςτοιχεία, ςτα ποιοτικά ςυνεχίηουν να εντάςςονται θ άγνοια, θ 

αγωνία, θ αναςφάλεια, ο φόβοσ, θ απόγνωςθ, αιςκιματα που ςυνδζονται κυρίωσ με τισ 

διαδικαςίεσ αςφλου, κακϊσ και θ ανάγκθ διαβίωςθσ, αλλά ακόμθ και επιβίωςθσ πλζον ςε ζνα 

Κζντρο το οποίο προ πολλοφ ζχει ξεπεράςει τα όρια των δομϊν και υποδομϊν του.   

Τα φαινόμενα μαηικϊν ςυγκεντρϊςεων διαμαρτυρίασ με αίτθμα το Άςυλο και το άνοιγμα των 

ςυνόρων ζχουν πλζον περιοριςτεί ςθμαντικά, ωςτόςο θ ςυςςωρευμζνθ ζνταςθ και θ 

αντικειμενικι δυςκολία προςαρμογισ ςτισ παροφςεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςυνεχίηει να 

διοχετεφεται μζςα από επικετικζσ, αλλά και αυτοκαταςτροφικζσ ςυμπεριφορζσ, όπωσ οι 

αυτοτραυματιςμοί και οι απόπειρεσ αυτοκτονίασ. Η όξυνςθ αυτϊν των περιςτατικϊν δε 

μπορεί παρά να προκαλεί ζντονθ ανθςυχία ωσ προσ τα διακζςιμα μζςα αντιμετϊπιςι τουσ, 

τόςο ςε επίπεδο πρόλθψθσ όςο και ςε επίπεδο διαχείριςισ τουσ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, κακϊσ και το γεγονόσ ότι το Κζντρο ςυνεχίηει να 

παρουςιάηει υπερςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων και ευάλωτων ομάδων 

μεταξφ αυτοφ, κακίςταται ςαφζσ το εφροσ των προκλιςεων όςον αφορά ςτθν παροχι 

υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ. 

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

Κζντρου: 

 
ΣΤΕΓΑΣΗ   

Το κζμα: α) τθσ αδυναμίασ αποτελεςματικισ προςταςίασ από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, ιδίωσ 

όςον αφορά ςτθν ανάγκθ ζγκαιρθσ αντικατάςταςθσ των ςκθνϊν από καταλφματα με 

καλφτερθ μόνωςθ και β) τθσ ζλλειψθσ αςφαλϊν κερμαντικϊν μζςων, αποτζλεςαν μείηονα 

                                                 
1
 Τθν ιατρικι κάλυψθ του πλοίου ζχει αναλάβει το Κλιμάκιο των ΓτΚ από τισ 17/01/2017. 
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προβλιματα προσ επίλυςθ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, κακϊσ ςυνδζονται άμεςα με τθν υγεία 

των ΡΤΧ που διαμζνουν ςτο Κζντρο. 

Στθν αντίςτοιχθ ζκκεςθ του Δεκεμβρίου αναφερόταν: «Το ςενάριο αντικατάςταςθσ των 

ςκθνϊν και πρόχειρων καταλυμάτων που είναι μονίμωσ εκτεκειμζνα ςτα ζντονα καιρικά 

φαινόμενα αυτισ τθσ περιόδου, από containers, τα οποία κα μποροφςαν φυςικά να 

προςφζρουν καλφτερθ μόνωςθ, προςταςία, κακϊσ και αίςκθςθ αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ, 

αποτελεί ακόμθ ζνα ςχζδιο αποτυπωμζνο ςε χαρτί μεν, αλλά κλειδωμζνο ςτα ςυρτάρια των 

ικυνόντων δε». Οι χιονοπτϊςεισ του πρϊτου δεκαθμζρου του Ιανουαρίου είχαν ωσ 

αποτζλεςμα να ςκεπαςτοφν οι ςκθνζσ από το χιόνι μεν αλλά παράλλθλα να αναδείξουν 

δυςτυχϊσ τθν αδυναμία λιψθσ των απαραίτθτων αποφάςεων ϊςτε τα ςχζδια επί χάρτου να 

μετατραποφν ςε υλοποιιςιμεσ αποφάςεισ και ενζργειεσ για τθν ουςιαςτικι προςταςία του 

πλθκυςμοφ.   

Ραρά τθν ζκτακτθ επίςκεψθ2 (18/01/2017) του Επιτρόπου Μετανάςτευςθσ, κου 

Αβραμόπουλου, του Δ/ντι Δ/νςθσ Ανκρωπιςτικϊν Κρίςεων Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κου Φίλιπ 

Ντε Μπροερ, του Συντονιςτι εφαρμογισ κοινισ διλωςθσ Ε.Ε.-Τουρκίασ, κου Μάρτιν Βζρβεϊ 

και του Υπουργοφ Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ, κου Γ. Μουηάλα, ςτθ Λζςβο, με ςκοπό τθν 

εξεφρεςθ άμεςων λφςεων, οι ΡΤΧ ςυνζχιςαν και τισ επόμενεσ θμζρεσ να διαμζνουν ςε 

ςκθνζσ, πρόχειρα καταλφματα, αλλά και να ςτριμϊχνονται ςε οικίςκουσ λίγων τετραγωνικϊν. 

Θα ζπρεπε να είναι πλζον ςαφζσ ότι παρά τισ επί μζρουσ ενζργειεσ βελτίωςθσ των όρων 

ςτζγαςθσ, όπωσ θ τοποκζτθςθ 4ου κερμαινόμενου rub hall, θ μόνωςθ ςκθνϊν με υλικό που 

χρθςιμοποιείται ςτο τομζα των καταςκευϊν, οι εργαςίεσ που ζχουν ξεκινιςει ςτο βόρειο 

τμιμα του Κζντρου για εξομάλυνςθ του εδάφουσ με ςκοπό τθ τοποκζτθςθ ςτακερϊν 

καταλυμάτων και θ αφξθςθ των χϊρων φιλοξενίασ, αξιοποιϊντασ υφιςτάμενα containers, δεν 

κα επιφζρουν τα επικυμθτά αποτελζςματα, αν ταυτόχρονα δεν εξαςφαλιςτεί θ επαναφορά 

λειτουργίασ ςτο προβλεπόμενο όριο δυναμικότθτασ, μζςα από τθν αποςυμφόρθςθ του 

Κζντρου. 

 

ΥΓΙΕΙΝΗ 

Οι δυςκολίεσ όςον αφορά ςτθ τιρθςθ βαςικϊν κανόνων υγιεινισ παραμζνουν δεδομζνθσ τθσ 

ζλλειψθσ ηεςτοφ νεροφ ςε αρκετζσ εγκαταςτάςεισ του Κζντρου, κακϊσ και τθσ δυςανάλογθσ 

ςχζςθσ αντίςτοιχων υποδομϊν, ςε ςχζςθ με τον εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό. 

                                                 
2
 Στθν επίςκεψθ δεν περιλιφκθκε το εςωτερικό του Κζντρου τθσ Μόριασ.  
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Η κακαριότθτα ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Κζντρου και ιδίωσ ςτισ τουαλζτεσ επιδζχεται 

βελτιωτικϊν ενεργειϊν. 

Οι προςπάκειεσ ςυντιρθςθσ και βελτιςτοποίθςθσ των ανάλογων υποδομϊν, από Οργανϊςεισ 

και Φορείσ ςε τοπικό επίπεδο είναι ςυνεχείσ.   

 
ΧΩΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Η τοποκζτθςθ και 4ου rub hall ςτοχεφει πικανϊσ ςτθν εξαςφάλιςθ των προχποκζςεων ϊςτε 

να προχωριςει θ πολυαναμενόμενθ διαδικαςία εγκατάςταςθσ containers, δεδομζνου ότι για 

να υλοποιθκεί είναι απαραίτθτθ θ απομάκρυνςθ των ςκθνϊν και κατ’ επζκταςθ θ προςωρινι 

φιλοξενία των ΡΤΧ ςε άλλα ςθμείο, προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν τεχνικζσ εργαςίεσ 

μεγάλθσ κλίμακασ, όπωσ εξομάλυνςθ του εδάφουσ, χριςθ οχθμάτων βαρζωσ τφπου κτλ.   

Ο κίνδυνοσ από τισ παρεμβάςεισ των ΡΤΧ ςτθ καλωδίωςθ του Κζντρου προκειμζνου να 

εξαςφαλίςουν θλεκτρικό ρεφμα, άρα φωτιςμό και κζρμανςθ για τισ ςκθνζσ τουσ, μπορεί να 

ζχει μειωκεί δεν ζχει όμωσ εξαλειφκεί.  

 

ΣΙΤΙΣΗ  

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

το μεγαλφτερο μζροσ των επιςιτιςτικϊν αναγκϊν, διανζμοντασ κακθμερινά πάνω από 2.500 

μερίδεσ. Συμπλθρωματικά γεφματα παραςκευάηονται και διανζμονται από Μ.Κ.Ο.  

Οι προςπάκειεσ του Στρατοφ για τθν εξαςφάλιςθ ειδικισ δίαιτασ, όταν απαιτείται, ζχουν 

εντατικοποιθκεί.  

Υπενκυμίηεται ότι, κακ’ όλο το διάςτθμα των 10 μθνϊν: 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 ΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (NFI’s - Non Food Items) 

Η διανομι χειμωνιάτικων ειδϊν ζνδυςθσ / υπόδθςθσ και αντίςτοιχων αξεςουάρ ςυνεχίηεται 

προκειμζνου να μποροφν οι επωφελοφμενοι να αντιμετωπίςουν τισ ιδιαίτερα δυςμενείσ 

καιρικζσ ςυνκικεσ. 
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To Κλιμάκιο των ΓτΚ ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ με τθν Υπθρεςία Υποδοχισ και 

Ταυτοποίθςθσ, αλλά και με ίδια μζςα, παρζχει ανκρϊπινουσ, οικονομικοφσ και άλλουσ 

πόρουσ, μεριμνϊντασ παράλλθλα για τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν και τθ διατιρθςθ του 

απαιτοφμενου ςυντονιςμοφ μεταξφ των Οργανϊςεων, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται 

επικαλφψεισ, αλλά και κενά ωσ προσ τθ κάλυψθ βαςικϊν αναγκϊν. 

Ο Μζςοσ Προσ εξυπθρετοφμενων από το ςθμείο διάκεςθσ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ του 

Κλιμακίου των ΓτΚ, τον μινα Ιανουάριο, άγγιξε τουσ 150 ΡΤΧ θμερθςίωσ. 

 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Σε επίπεδο προςταςίασ οι ενζργειεσ προτεραιοποιικθκαν ςφμφωνα με τθν ανάγκθ άμεςθσ 

μεταφοράσ ΡΤΧ ςε Δομζσ που παρζχουν αςφαλζςτερουσ όρουσ φιλοξενίασ ςυγκριτικά με τισ 

επικρατοφςεσ ςυνκικεσ ςτο Κ.Υ.Τ., όςον αφορά ςτθ διαβίωςι τουσ. 

Ρζρα από τισ ελλειμματικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ (ςτζγθ-κατάλυςθ ζννοιασ ιδιωτικότθτασ, 

υγιεινι, αςφάλεια, θλεκτροδότθςθ, κζρμανςθ, ηεςτό νερό κτλ) και τθν υπερςυγκζντρωςθ 

πλθκυςμοφ (επιςφαλισ δθμόςια υγεία, αςφάλεια κτλ) τα ηθτιματα ωσ προσ τθ παροχι 

διεκνοφσ προςταςίασ παραμζνουν και χαρακτθρίηονται από τθν ελλιπι ενθμζρωςθ, τθν 

αγωνία και το φόβο μπροςτά ςτον ορατό κίνδυνο τθσ επανειςδοχισ ι τθσ απζλαςθσ.  

Ειδικότερα, όςον αφορά ςτισ ενζργειεσ προςταςίασ, θ αξιοποίθςθ των χϊρων φιλοξενίασ  των 

αςυνόδευτων ανθλίκων, όπου πλζον ζχουν μεταφερκεί ςε ανοικτζσ Δομζσ που λειτουργοφν 

ςτθ Λζςβο και θ ανακαταςκευι πτζρυγασ με ςκοπό τθ φιλοξενία ευάλωτων ομάδων και 

οικογενειϊν, αποτελεί ζνα ςθμαντικό βιμα προσ τθ κετικι κατεφκυνςθ.  

 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΟΜΗ 

Σε επίπεδο ψυχοκοινωνικϊν υπθρεςιϊν, θ ενδυνάμωςθ των ΡΤΧ ωσ προσ τθ διαχείριςθ και 

αντιμετϊπιςθ ζντονων ςυμπτωμάτων, όπωσ κρίςεισ πανικοφ, περιςτατικά αυτοτραυματιςμϊν 

και ακραίων ςυμπεριφορϊν, αυξικθκαν ςθμαντικά όχι μόνο λόγω τθσ αναςφάλειασ και τθσ 

απόγνωςθσ που προκαλεί το κακεςτϊσ αβεβαιότθτασ, αλλά και των τραγικϊν γεγονότων που 

εκτυλίχκθκαν το τελευταίο διάςτθμα.  

Η εμφάνιςθ ι επιδείνωςθ τθσ υπάρχουςασ ψυχοπακολογίασ, ςε ςυνδυαςμό κυρίωσ με τισ 

δυςμενείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, τθ ςυναιςκθματικι επιβάρυνςθ που προκαλεί θ απϊλεια 

ςυνανκρϊπων και τισ μακρόςυρτεσ διαδικαςίεσ εξζταςθσ των αιτθμάτων διεκνοφσ 

προςταςίασ, οδθγεί ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςε πλιρθ εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων.  
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Ειδικότερα, οι κφριεσ ψυχικζσ διαταραχζσ που εμφανίηουν οι ΡΤΧ είναι οι αγχϊδεισ 

διαταραχζσ, διαταραχζσ ςυναιςκιματοσ, διαταραχζσ φπνου, μετατραυματικό ςτρεσ, 

διαταραχζσ ςυνδεόμενεσ με τθν χριςθ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν κ.ά., οι οποίεσ όταν δεν 

αντιμετωπίηονται κατά το αρχικό ςτάδιο εκδιλωςισ τουσ, μζςω διάγνωςθσ και κεραπείασ 

(φαρμακευτικι αγωγι ι/και νοςθλεία), μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικό πλιγμα ςτθ ψυχικι 

και ςωματικι υγεία των παςχόντων.  

Δεδομζνου ότι το Γενικό Νοςοκομείο Μυτιλινθσ (Γ.Ν.Μ.) «Βοςτάνειο» διακζτει μόνο μία 

Ψυχίατρο, δε διακζτει Ραιδοψυχίατρο ςε μόνιμθ βάςθ και τα τακτικά ραντεβοφ 

προγραμματίηονται πλζον για το καλοκαίρι του 2017, το πρόβλθμα αποκτά ανθςυχθτικζσ 

διαςτάςεισ, κακϊσ οι αντίςτοιχεσ ανάγκεσ δεν μποροφν να αντιμετωπιςτοφν εγκαίρωσ και 

αποτελεςματικά από το Δθμόςιο Σφςτθμα Υγείασ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, οι Ψυχολόγοι και οι Ιατροί του Κλιμακίου των 

ΓτΚ καλοφνται να διαχειριςτοφν τα ψυχιατρικά περιςτατικά με τα λιγότερα δυνατά μζςα, 

κακϊσ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα ςυνταγογράφθςισ τουσ από Ψυχίατρο και κατ’ επζκταςθ 

δεν εξαςφαλίηεται θ απαραίτθτθ φαρμακευτικι αγωγι και πραγματοποιοφν τισ παραπομπζσ 

των ψυχιατρικά επειγόντων περιςτατικϊν προσ τθ Ψυχίατρο του Γ.Ν.Μ.  

Το ηιτθμα τθσ υποςτελζχωςθσ τθσ Ψυχιατρικισ Κλινικισ του Γ.Ν.Μ. ωσ προσ τισ ειδικότθτεσ 

Ψυχιάτρου και Ραιδοψυχίατρου, κρίνεται μείηονοσ και ηωτικισ ςθμαςίασ, αφενόσ για τθ 

ψυχικι και ςωματικι ακεραιότθτα των παςχόντων και αφετζρου για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

δθμόςιασ υγείασ και αςφάλειασ.  

Η πρωτοβάκμια ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ που παρζχει το Κλιμάκιο των ΓτΚ, ςυνεχίηει 

να είναι καταλυτικι τόςο ωσ προσ τθν ουςιαςτικι υποςτιριξθ των ΡΤΧ  όςο και ωσ προσ τθν 

μζγιςτθ δυνατι αποςυμφόρθςθ του Δθμόςιου Συςτιματοσ Υγείασ, ςε τοπικό επίπεδο (Γ.Ν.Μ., 

Κλινικι ΡΕΔΥ, Ε.Κ.Α.Β.).  

Ριο αναλυτικά το Κλιμάκιο των ΓτΚ κακϋ όλο το μινα του Ιανουαρίου παρείχε:  

i. υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ οδοντιατρικισ φροντίδασ,  

ii. υπθρεςίεσ με Ομάδα-ςτόχο εγκφουσ, μζςω Ρρογράμματοσ Δωρεάν Ρρογεννθτικοφ 

Ελζγχου, το οποίο είναι εναρμονιςμζνο με τισ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ του εκνικοφ 

πλαιςίου και ςυνδυάηεται με  

iii. υπθρεςίεσ από (γυναίκα) Γυναικολόγο εντόσ του Κζντρου,  

iv. υπθρεςίεσ μαηικοφ Αντιγριπικοφ εμβολιαςμοφ ςε ομάδεσ υψθλισ επικινδυνότθτασ, 

ςφμφωνα με το Εκνικό Ρρόγραμμα Εμβολιαςμοφ και ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο 

Υγείασ (Γενικι Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ).  
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v. υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ του Κ.Υ.Τ. αναφορικά με τθν Οδθγία του 

Υπουργείο Υγείασ για τον «Εμβολιαςμό ενθλίκων που εργάηονται ςε Δομζσ Φιλοξενίασ 

Προςφφγων-Μεταναςτϊν». 

Ραράλλθλα, το Κλιμάκιο ςυνζταξε πρόταςθ υλοποίθςθσ Ρρογράμματοσ Ενθμζρωςθσ/ 

Ευαιςκθτοποίθςθσ των ΡΤΧ, όςον αφορά ςτθ πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των Σεξουαλικϊσ 

Μεταδιδόμενων Νοςθμάτων (Σ.Μ.Ν.), λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αφξθςθ περιςτατικϊν που 

ζχουν μολυνκεί από τον ιό του HIV και τθσ Ηπατίτιδασ.  

Τόςο θ ιατρικι όςο και θ ψυχοκοινωνικι εκτίμθςθ, κακϊσ και ο εντοπιςμόσ - προςδιοριςμόσ 

ευαλωτότθτασ, κατά το προβλεπόμενο ςφςτθμα καταγραφισ των νεοαφιχκζντων από Κ.Υ.Τ., 

ςτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τθν ΥΡΥΤ, ςυνεχίηει να αποτελεί διαδικαςία, με υψθλό δείκτθ 

δυςκολίασ, τόςο ςε ποςοτικό όςο και ςε ποιοτικό επίπεδο, δεδομζνου ότι πραγματοποιείται 

εν μζςω ςυνκθκϊν μεγάλθσ πίεςθσ. 

Οι παιδαγωγοί του Κλιμακίου των ΓτΚ, ςε ςτενι ςυνεργαςία με τουσ απεςταλμζνουσ του 

Υπουργείου Ραιδείασ ςτο Κ.Υ.Τ., λειτουργοφν τμιμα για μικροφσ μακθτζσ, κακϊσ και τμιματα 

για τουσ προχωρθμζνουσ εφιβουσ και ενιλικεσ. Επίςθσ ζχουν δθμιουργιςει δφο τμιματα 

αρχάριων ενθλίκων, οι οποίοι κακθμερινά αυξάνονται, κακϊσ θ ηιτθςθ για φοίτθςθ είναι 

πολφ μεγάλθ. Τζλοσ, ζχουν δθμιουργιςει τμιμα με τουσ εφιβουσ που κζλουν να εγγραφοφν 

ςτο τυπικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςτθν ενδοχϊρα, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ και προετοιμαςία 

τουσ για τισ αντίςτοιχεσ εξετάςεισ.  

 
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 φιλοξενίασ, 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 Ιανουάριο,  

 ςυνζβαλε ςτθ ςφνταξθ Δελτίου Τφπου, με τίτλο: «Ο χειμϊνασ ζφκαςε. Κάναμε αλικεια 

όςα μποροφςαμε;», προκειμζνου να αναδειχκεί το διακφβευμα των ςυνκθκϊν 

διαβίωςθσ των ΡΤΧ ςτα νθςιά, με ιδιαίτερθ αναφορά ςτο Κ.Υ.Τ. τθσ Μόριασ, ςτισ 

10/01/2017. 
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 ςυνζβαλε ςτθ ςφνταξθ Δελτίου Τφπου, με τίτλο: «Πόςοι πρζπει να πεκάνουν για να 

πάψουμε να μιλάμε για τυχαία περιςτατικά», ςτισ 30/01/2017,  

 παραχϊρθςε ςυνεντεφξεισ ςε Μ.Μ.Ε. προκειμζνου να ενθμερωκεί/ευαιςκθτοποιθκεί θ 

κοινι γνϊμθ για τθν επικινδυνότθτα διαβίωςθσ των ΡΤΧ ςε μθ αςφαλείσ ςυνκικεσ. 

Ενδεικτικά αναφζρονται οι κάτωκι ςυνεντεφξεισ, που παραχωρικθκαν πριν τουσ τρεισ 

τραγικοφσ κανάτουσ που ςθμειϊκθκαν 24, 28 και 30 Ιανουάριου 2017: 

 Εφθμερίδα «ΕΘΝΟΣ», 10/01/2017 

 αδιόφωνο «Ραραπολιτικά», 11/01/2017 

 Ηλεκτρονικόσ Τφποσ, «i-efimerida», 20/01/2017 

 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 

Δημήτρησ Παπανδρζου  

Συντονιςτισ Ρεδίου, Λζςβοσ  

Τθλ: 2103213150  

info@mdmgreece.gr /www.mdmgreece.gr 
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