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 Φιλοξενία για τα προσφυγόπουλα

Ο «Συνήγορος του Παιδιού» στη Λέσβο συντονίζει αυτοδιοίκηση και ΜΚΟ για να μη μένουν
κρατούμενοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι - Επί τάπητος οι πιθανοί χώροι στέγασης
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Αλλεπάλληλες συσκέψεις και επισκέψεις σε χώρους υποδοχής, κράτησης και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
προσφύγων στη Λέσβο πραγματοποίησε ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος και ειδικοί
επιστήμονες της ανεξάρτητης αρχής, που επιθεώρησαν όλες τις δομές παρακολουθώντας την εφαρμογή της πρόσφατης
νομοθεσίας και των διεθνώς θεσπισμένων αρχών μεταχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων, ειδικά μετά τις τελευταίες
εξελίξεις στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα.

Αλλεπάλληλες συσκέψεις και επισκέψεις σε χώρους υποδοχής, κράτησης και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
προσφύγων στη Λέσβο πραγματοποίησε ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος και ειδικοί
επιστήμονες της ανεξάρτητης αρχής, που επιθεώρησαν όλες τις δομές παρακολουθώντας την εφαρμογή της πρόσφατης
νομοθεσίας και των διεθνώς θεσπισμένων αρχών μεταχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων, ειδικά μετά τις τελευταίες
εξελίξεις στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα.

Ο κ. Μόσχος καλείται πλέον να αναλάβει ρόλο συντονιστή μεταξύ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που συνδράμουν
στο ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των προσφυγόπουλων, του Δήμου Λέσβου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Θα πρέπει να τονίσουμε εξάλλου ότι τόσο η Περιφέρεια παλαιότερα όσο και ο Δήμος το προηγούμενο χρονικό διάστημα
ερευνούν χώρους για τη φιλοξενία των παιδιών.

Έτσι, ο «Συνήγορος του Παιδιού» επισκέφτηκε το Κέντρο Κράτησης στη Μόρια, όπου κρατούνταν 167 ασυνόδευτοι
ανήλικοι, και παρακολούθησαν τη μεταφορά 70 εξ αυτών σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Μανταμάδο, όπου
σχεδιάζεται να παραμείνουν για μικρό διάστημα ωσότου μεταφερθούν σε κατάλληλους ξενώνες. Επίσης, μετέβη στους
ξενώνες για ασυνόδευτους ανηλίκους που λειτουργούν με την ευθύνη μη κυβερνητικών οργανώσεων («Μετάδραση»,
«PRAKSIS», «Ηλιακτίδα»), όπου φιλοξενούνταν 65 παιδιά, αλλά και στον Καρά Τεπέ και το ΠΙΚΠΑ, όπου φιλοξενούνται
ευάλωτες ομάδες προσφύγων και μεταναστών, μεταξύ των οποίων παιδιά με τους γονείς ή άλλα οικεία πρόσωπα.

Παράλληλα, επικοινώνησαν εκ νέου με το δήμαρχο Λέσβου, την περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και συνεργάτες της
Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, σχετικά με την προοπτική διεύρυνσης των δομών φιλοξενίας και φροντίδας των
ασυνόδευτων παιδιών.

Οι ενέργειες αυτές έρχονται σε συνέχεια σύσκεψης που διοργάνωσε ο «Συνήγορος» στη Μυτιλήνη τον Ιανουάριο.
Ζητούμενο όλων και ειδικώς του «Συνηγόρου του Παιδιού», που ανέλαβε την πρωτοβουλία επιθεώρησης και συντονισμού,
είναι αυτά τα παιδιά να μην αντιμετωπίζονται ως κρατούμενοι.

«Πρόκειται για μία πολυεπίπεδη προσπάθεια που απαιτεί συντονισμό όλων των υπηρεσιών, ώστε να μην παραμένουν σε
χώρους κράτησης οι ανήλικοι για μεγάλο χρονικό διάστημα», τόνισε στο «Ε» ο κ. Μόσχος. Δεν έχουν περάσει εξάλλου
πολλές μέρες από τις αργίες του Πάσχα, όπου σημειώθηκαν μεγάλης έκτασης επεισόδια στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας
μεταξύ των ανηλίκων.

Εκτός βέβαια από την πολυήμερη κράτηση, τα επεισόδια προκλήθηκαν και από τις συνθήκες εγκλεισμού των ασυνόδευτων
παιδιών αλλά και από το γεγονός ότι μέχρι πρότινος ο ένας εκ των τριών χώρων όπου κρατούνταν στη Μόρια
λειτουργούσε χωρίς εποπτεία! 

Ξανά η Αγιάσος; 
Εκτός από την κατασκήνωση που λειτουργεί η «Praksis» μαζί με άλλες δύο ΜΚΟ, τους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα» και τη
«Save the Children» στο Μανταμάδο, όπου πρόσφατα μεταφέρθηκαν από τη Μόρια 74 ανήλικοι, η «Praksis» αναμένεται να
λειτουργήσει ακόμη έναν χώρο για 20 παιδιά. Η «Μετάδραση» φιλοξενεί 25 ανήλικους, ενώ η «Ηλιακτίδα» έχει τρεις δομές,
μία με 8 ανήλικους σε ένα σπίτι, μία δομή με 20 παιδιά και μία δομή που λειτουργεί για κορίτσια.

Το ερώτημα είναι αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου το κτήριο του Ιδρύματος «Θεομήτωρ». Θυμίζουμε, όπως πρώτοι
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Το ερώτημα είναι αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου το κτήριο του Ιδρύματος «Θεομήτωρ». Θυμίζουμε, όπως πρώτοι
είχαμε γράψει, ότι ανακαινίστηκε το νέο κτήριο (πρώην Σανατόριο) και ότι εκεί μεταφέρθηκαν οι τρόφιμοι, όπου παλιά
λειτουργούσε Μονάδα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων («Villa Azadi»). Εφόσον όμως το παλιό κτήριο
εκκενώθηκε, υπάρχει χώρος για τη δημιουργία μονάδας φιλοξενίας, αρκεί να γίνει γρήγορα η ανακαίνιση.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διάθεση από πλευράς οργανώσεων να χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό
αυτή η πρωτοβουλία.

 

«Άμεση μετεγκατάσταση» 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού, στο οποίο συμμετέχει ο Έλληνας Συνήγορος, απέστειλε τον Απρίλιο του
2016 επείγουσα επιστολή-έκκληση στους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την
ανάγκη να υπάρξει πρόσθετη πρόβλεψη για την άμεση μετεγκατάσταση σε χώρες της Ε.Ε. μεγάλου αριθμού
ασυνόδευτων παιδιών, πέραν αυτής του γενικού πληθυσμού, προκειμένου να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά
τους.

Το ζήτημα της μετεγκατάστασης καθώς και οι βασικές υποχρεώσεις που δεσμεύουν την Ελληνική Πολιτεία ως προς τη
μεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων, έχουν τεθεί υπόψη και των αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, με πρόσφατη επιστολή του
Συνηγόρου του Πολίτη.

 

Από τρεις ΜΚΟ για τους ανήλικους πρόσφυγες 

Ο καταυλισμός στο Μανταμάδο 

Η «Praksis» (ως συντονιστής παρέμβασης), σε συνεργασία με τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» και τους «Save the
Children», έχουν αναλάβει από τις 6 Μαΐου τη φιλοξενία 75 ασυνόδευτων ανηλίκων στον ανοιχτό τύπου «Καταυλισμό
Έκτακτης Μεταβατικής Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» στο Μανταμάδο. Πρόκειται για εκείνα τα
ασυνόδευτα ανήλικα που είχαν παραμείνει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υπό κράτηση στο ΚΕΠΥ της Μόριας (40-60
ημέρες). 
Οι εθνικότητες των ανηλίκων είναι οι εξής: Πακιστάν (48 παιδιά), Αφγανιστάν (13 παιδιά), Συρία (10 παιδιά), Ιράν (2
παιδιά), Μπαγκλαντές (1 παιδί) και Σομαλία (1 παιδί). Μόνο τέσσερα παιδιά είναι κάτω των 14 χρονών, ενώ οι υπόλοιπες
ηλικίες των ανηλίκων κυμαίνονται από 16-17 χρονών. 
Ειδικότερα, η «Praksis», έχοντας αναλάβει το συντονισμό της παρέμβασης, τη διαχείριση της λειτουργίας του
Καταυλισμού και την ευθύνη της φροντίδας των ανηλίκων, προσφέρει: 
- 24ωρη κάλυψη του χώρου με εξειδικευμένο προσωπικό της Οργάνωσης (συντονιστές, ψυχολόγο, νοσηλεύτρια,
κοινωνικούς επιστήμονες, φροντιστές, διερμηνείς) για την ψυχοκοινωνική στήριξη, φροντίδα και προστασία των
ανηλίκων εντός του καταυλισμού. 
- Νομική σύμβουλο για την εξασφάλιση της ορθής συνεργασίας και συντονισμού με την Εισαγγελία Πρωτοδικών
Μυτιλήνης για όλες τις νόμιμες ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες. 
- Υπηρεσίες και υλικό εξοπλισμό για τη δημιουργική απασχόληση των ασυνόδευτων ανηλίκων. 
- Συντονισμό και οργάνωση όλων των απαραίτητων παραπομπών περιστατικών ασυνόδευτων ανηλίκων σε υπηρεσίες
Υγείας. 
- Σνακ, ροφήματα, είδη πρώτης ανάγκης, είδη ατομικής υγιεινής και τον απαραίτητο ρουχισμό για τους ανηλίκους. 
- Οχήματα μεταφοράς για τη συνοδεία των ασυνόδευτων ανηλίκων από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της
Μόριας στο transit camp των ΓΧΣ στο χωριό Μανταμάδο της Λέσβου, καθώς και για εκδρομές αναψυχής.

Οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» έχουν παραχωρήσει όλες τις εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της καθημερινής τους
λειτουργίας και συντήρησης). Ταυτόχρονα, έχουν αναλάβει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον Καταυλισμό (24/7
κάλυψη) καθώς και υπηρεσιών διερμηνείας, τη σίτιση των ανηλίκων και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, την
καθαριότητα των χώρων, μεταφορές και 24/7 βάρδιες υποστηρικτικής ομάδας για το site management.

Οι «Save the Children» οργανώνουν και παρέχουν τις υπηρεσίες και το υλικό δημιουργικής απασχόλησης και
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε καθημερινή βάση μέσω εθελοντικών ομάδων που έχουν εκπαιδεύσει και
συντονίζουν.
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