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ΔΑκινα 

Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2017 

3 Φεβρουαρίου 2017 

 

Ερϊτθςθ προσ τουσ Υπουργοφσ 

1. Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ 

2. Υγείασ 

Θέμα: «Συνθήκες Διαβίωσης στον Καταυλισμό Προσφφγων και Μεταναστών στη Μόρια»  

Εν ζτθ 2017, και ενάμιςθ χρόνο αφότου ξεκίνθςαν οι προςφυγικζσ ροζσ προσ τθν χϊρα μασ, 

οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ των προςφφγων και μεταναςτϊν ςτθν Λζςβο είναι άκλιεσ. Η 

διαμονι ςε ςκθνζσ με υποτυπϊδθ και αυτοςχζδια κζρμανςθ υπό ςυνκικεσ χειμερινοφ 

ψφχουσ ι βροχισ, οδιγθςε με μακθματικι ακρίβεια ςτθν απϊλεια πζντε προςφφγων τουσ 

τελευταίουσ δφο μινεσ με κίνδυνο ο αρικμόσ κανάτων να αυξθκεί εάν δεν 

πραγματοποιθκοφν άμεςεσ ενζργειεσ εκ μζρουσ του υπουργείου μεταναςτευτικισ 

πολιτικισ.   

Ωσ γνωςτόν,  θ διαςφάλιςθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν υποδοχισ για τουσ πρόςφυγεσ είναι 

κατά βάςιν ευκφνθ των ελλθνικϊν αρχϊν οι οποίεσ οφείλουν να παρζχουν διαμονι με 

κζρμανςθ, νερό και ρεφμα, ςίτιςθ, ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, κατάλλθλο ρουχιςμό 

και κλινοςκεπάςματα.   

Η ζνωςθ ιατρϊν Λζςβου με τθν από 2/2/2017 ανακοίνωςι τουσ καταγγζλει τθν αναλγθςία 

και αδιαφορία των ελλθνικϊν αρχϊν και ηθτά τθν μεταφορά των προςφφγων και 

μεταναςτϊν ςε ςτεγαςμζνουσ και κερμαινόμενουσ χϊρουσ ϊςτε να τεκεί τζρμα ςτθν 

αλυςίδα βιολογικϊν απωλειϊν ανκρϊπων, οι οποίοι παρότι ξζφυγαν από τον πόλεμο και 

τθν φτϊχεια ζρχονται αντιμζτωποι με τον κίνδυνο κανάτου επί ελλθνικοφ εδάφουσ το 

οποίο είναι και ευρωπαϊκό. 

Οι ιατροί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Μυτιλινθσ υπερβάλλουν εαυτόν για να καλφψουν 

απόλυτα τισ υγεινομικζσ ανάγκεσ των προςφφγων παρά τισ ελλείψεισ διερμθνζων και τα 

γενικότερα προβλιματα του ςυςτιματοσ υγείασ, όπωσ αναγκαςτικζσ μετακινιςεισ ιατρϊν 

και πρόςκετεσ εφθμερίεσ, ελλείψεισ ιατρϊν και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ.  

Οι δθλϊςεισ τουσ αρμόδιου υπουργοφ Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ ότι «κανζνασ 

πρόςφυγασ και μετανάςτθσ δεν είναι πλζον ςτο κρφο, ολοκλθρϊςαμε επιτυχϊσ τισ 

διαδικαςίεσ για το ξεχειμϊνιαςμα» διαψεφδονται από τθν πραγματικότθτα όπου τόςο 

οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ για τουσ πρόςφυγεσ όςο και οι ςυνκικεσ εργαςίασ για το πολιτικό 

και ζνςτολο προςωπικό του καταυλιςμοφ ςτθν Μόρια είναι μζςα ςε πρόχειρα 

παραπιγματα και ςκθνζσ με ανεπαρκι κζρμανςθ και χωματόδρομουσ. 



Επειδι θ μεταφορά των προςφφγων και των μεταναςτϊν ςε ςτεγαςμζνουσ και 

κερμαινόμενουσ χϊρουσ είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να αποφευχκεί θ εδραίωςθ ενόσ 

φαφλου κφκλου κανάτων 

Επειδι οι ιατροί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Μυτιλινθσ υπερβάλλουν εαυτόν για να καλφψουν 

απόλυτα τισ υγεινομικζσ ανάγκεσ των προςφφγων 

 

Ερωτϊνται οι ςυναρμόδιοι υπουργοί: 

 Προτίκεςτε να λάβετε επείγοντα μζτρα προςταςίασ των προςφφγων και 

μεταναςτϊν μεταφζροντασ τουσ ςε ςτεγαςμζνουσ και κερμαινόμενουσ χϊρουσ; Εάν 

ναι, παρακαλϊ όπωσ παράςχετε πλθροφορίεσ για ζκαςτο χϊρο και αρικμό 

προςφφγων που κα μεταφερκοφν. 

 Ποιά τα βιματα για τθν αποςυμφόρθςθ και ανάπλαςθ του καταυλιςμοφ τθσ Μόριασ 

με τθ δθμιουργία των απαραίτθτων υποδομϊν ϊςτε να ςτθκοφν κοντζινερ ςτθ κζςθ 

των υφιςτάμενων ςκθνϊν-παραπθγμάτων; 

 Υπάρχει προγραμματιςμόσ για τθν πρόςλθψθ ιατρϊν και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ 

ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν οι υφιςτάμενεσ ελλείψεισ ςτο Γενικό Νοςοκομείο 

Μυτιλινθσ και καλυφκοφν οι υγειονομικζσ ανάγκεσ τόςο των προςφφγων όςο και 

των Ελλινων πολιτϊν που διαβιοφν ςτο νθςί; 

 

Ο ερωτϊν βουλευτισ 

 

Θεοχάρθσ(Χάρθσ) Θεοχάρθσ 

 


