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Οργανώσεις που εργάζονται για τους πρόσφυγες στη βόρεια Ελλάδα καλούν τις ελληνικές 

αρχές να ανοίξουν επειγόντως τον καταυλισμό προσωρινής διαμονής στην Ειδομένη, καθώς 

χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να κοιμούνται στο ύπαιθρο.  

Από τις 9 Δεκεμβρίου 2015, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που περιμένουν να περάσουν στην 

ΠΓΜΔ δεν έχουν πρόσβαση στις χειμερινές εγκαταστάσεις του καταυλισμού στην Ειδομένη.  

Ειδικά διαμορφωμένος για να φιλοξενήσει αξιοπρεπώς ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων και 

μεταναστών, ο καταυλισμός μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών για στέγη, 

θέρμανση, φαγητό, ιατρική φροντίδα, ενώ διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις υγιεινής, ειδικό 

χώρο για παιδιά και ένα σύστημα παραπομπής ευάλωτων ατόμων σε τοπικές δομές ιατρικής 

και ψυχο-κοινωνικής φροντίδας.  

Αντί αυτού, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που φτάνουν στην Ειδομένη μετά από ταξίδι 16 

ωρών, λόγω των νέων ελέγχων στη διαδρομή, αναγκάζονται να παραμείνουν για τουλάχιστον 

24 ώρες σε ένα βενζινάδικο, χωρίς πρόσβαση σε στέγη και βασικές υπηρεσίες.  

Οι οργανώσεις Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Save the Children, Γιατροί του Κόσμου, Praksis, Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, International Autonomous Volunteers in Idomeni και Άρσις, με 

επιστολή προς τις αρμόδιες Αρχές στις 5/1/2016 εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τους 

επιπλέον κινδύνους που η νέα αυτή διαδικασία επιφέρει στους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες, στερώντας τους την πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, ζητούν 

την άμεση επαναλειτουργία του καταυλισμού προσωρινής διαμονής στην Ειδομένη, χωρίς, 

ωστόσο, να έχουν λάβει καμία απάντηση μέχρι σήμερα. Τις τελευταίες εβδομάδες, περίπου 

2.000 άνθρωποι κοιμούνται κάθε βράδυ στον χώρο του βενζινάδικου, σε θερμοκρασίες που 

αγγίζουν τους -9 βαθμούς. Το 1/3 των ανθρώπων αυτών είναι παιδιά.  

Ο Αντώνης Ρήγας, Συντονιστής του Προγράμματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ειδομένη 

εξηγεί: «Ως ιατρική οργάνωση γνωρίζουμε πόσο γρήγορα μπορεί να επιδεινωθεί η υγεία ενός 

ανθρώπου που δεν έχει πρόσβαση σε στέγη, υπηρεσίες υγιεινής και καθαρό νερό. Οι άνθρωποι 

που είναι αναγκασμένοι να περιμένουν για ώρες στο βενζινάδικο στο Πολύκαστρο, πολλές 

φορές και τη νύχτα, εκτίθενται σε περιττό κίνδυνο. Γνωρίζουμε πως ο καιρός θα χειροτερεύσει 

το Σαββατοκύριακο και ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων 

που δεν έχουν άλλη επιλογή από το να περιμένουν εκεί. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη 

δεδομένης της ύπαρξης επαρκών εγκαταστάσεων που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 

αυτών των ανθρώπων, μόλις 20 χιλιόμετρα μακριά. Για την ώρα, ο καταυλισμός παραμένει 

άδειος, χωρίς εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί».  

H Simona Mortolini, Team Leader της οργάνωσης Save the Children στην Ελλάδα δηλώνει 

σχετικά: «Τα παιδιά έχουν υποφέρει πολύ σε αυτό το ταξίδι. Τώρα, πρέπει να περιμένουν και 

να κοιμούνται στο κρύο ενώ ασφαλείς και ζεστοί χώροι σε κοντινή απόσταση παραμένουν 

άδειοι. Κάθε βράδυ η θερμοκρασία πέφτει όλο και πιο πολύ και το κλείσιμο του καταυλισμού 

προσωρινής διαμονής θέτει τα παιδιά αυτά σε περιττό κίνδυνο. Λόγω του κλειστού 

καταυλισμού, οι οργανώσεις δεν μπορούν να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν τα πιο 
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ευάλωτα παιδιά, ειδικά εκείνα που ταξιδεύουν μόνα τους και δεν έχουν πρόσβαση στην 

φροντίδα και την προστασία που δικαιούνται βάσει της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.»  

Ο Νικόλαος Γαβαλάς, Νόμιμος Εκπρόσωπος για την ΑΡΣΙΣ, λέει: «Η πρόσβαση σε αυτό το 

κέντρο φιλοξενίας σημαίνει ότι βασικά δικαιώματα και ανάγκες των προσφύγων και των   

μεταναστών θα ικανοποιούνταν. Μιλάμε σήμερα, για να υπενθυμίσουμε στις αρχές ότι όλοι οι 

μετανάστες και κυρίως τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και το δικαίωμα του παιδιού 

για προστασία δεν πρέπει ποτέ να αντισταθμιστεί από τη μετανάστευση και τις ανησυχίες για 

τον έλεγχο των συνόρων».  

Η Χρυσάνθη Πρωτογέρου, Επικεφαλής του GCR λέει: «Σεβασμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και την προστασία από δυνητικά 

απειλητική για τη ζωή κατάσταση, αφού αποτελεί υποχρέωση του ελληνικού κράτους απέναντι 

σε όλους εκείνους που εισέρχονται και παραμένουν στην Ελλάδα».  

Η Στεφανία Πανταζή, Συντονίστρια της επείγουσας παρέμβασης της PRAKSIS στην Ειδομένη 

λέει: «Ένα μήνα μετά την υποχρεωτική εκκένωσή του από την αστυνομία, ο καταυλισμός της 

Ειδομένης παραμένει άδειος. Οι πρόσφυγες που καταφθάνουν στην περιοχή, αντί να 

φιλοξενούνται στον καταυλισμό, εξαναγκάζονται σε πολύωρη αναμονή σε κοντινό βενζινάδικο. 

Παρόλο που ο χώρος  αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες τους για ιατρική περίθαλψη, σίτιση και 

ενημέρωση, οι αστυνομικές αρχές επιβάλουν και στηρίζουν αυτόν τον περιορισμό. Αυτή η 

στάση αφήνει εκτεθειμένους σε μια σειρά από κινδύνους ενήλικες και παιδιά που χρειάζονται 

άμεση ιατρική περίθαλψη και δεν μπορούν να αντέξουν τις χαμηλές θερμοκρασίες. Η άμεση 

επαναλειτουργία του καταυλισμού αποτελεί τη μόνη απάντηση στις κακές καιρικές συνθήκες, 

την αβεβαιότητα και την καταπάτηση της αξιοπρέπειας των προσφύγων που φιλοξενούνται 

προσωρινά στην περιοχή». Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο γνωρίζοντας ότι οι 

θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν υπό του μηδενός.  

Οι ελληνικές αρχές πρέπει να επιτρέψουν την πρόσβαση στον καταυλισμό προσωρινής 

διαμονής στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.  
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