
 

∆ελτίο Τύπου 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρεµβαίνει στο ζήτηµα του 

καταυλισµού αλλοδαπών στο λιµάνι της Πάτρας:  

επιτακτική ανάγκη λήψης αµέσων θετικών µέτρων για την προστασία της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας αλλά και σοβαρού προβληµατισµού περί των 

αιτίων που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή  

 

 Ως ιδιαζόντως σοβαρά από ανθρωπιστική σκοπιά θεωρεί ο Συνήγορος του Πολίτη τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν εκατοντάδες αλλοδαποί που διαβιούν, υπό συνθήκες 

πλήρους ανέχειας και εξαθλίωσης, σε αυτοσχέδιο καταυλισµό στο λιµάνι της Πάτρας. 

Εκτιµάται µάλιστα ότι τα χαρακτηριστικά του όλου φαινοµένου, ιδίως οι αυξητικές του 

τάσεις και η εξάρτηση από την έκβαση διεθνοπολιτικών εντάσεων, τους προσδίδουν τη 

διάσταση ήπιας και µικρής, προς το παρόν, κλίµακας ανθρωπιστικής κρίσης. 

 Βασικό κοινό χαρακτηριστικό των προσώπων που απαρτίζουν τον εν λόγω πληθυσµό 

είναι η προέλευση από χώρες που αντιµετωπίζουν εµφυλίους πολέµους, κατοχή ή ιδιαίτερες 

πολιτικές εντάσεις. Η κατάσταση των χωρών προέλευσής τους καθιστά ανέφικτη κατά νόµον 

την εκτέλεση τυχόν απέλασής τους σε αυτές. Η επί έτη παραµονή στη χώρα µας των µη 

απελάσιµων προσώπων υπό ένα άτυπο καθεστώς ανοχής, το οποίο δεν τους προσφέρει καµία 

νοµική ασφάλεια (λ.χ. έναντι της απάνθρωπης εκµετάλλευσης σε αγροτικές εργασίες), αλλά 

αντίθετα εµποδίζει, λόγω απουσίας τίτλου παραµονής, την πρόσβαση σε ζωτικές κοινωνικές 

υπηρεσίες, φαίνεται να οδηγεί εξ αντικειµένου στην περιθωριοποίησή τους πέραν των ορίων 

της αξιοπρέπειας, να εξωθεί κάποιους από αυτούς στην εγκληµατικότητα και να δηµιουργεί 

ευνοϊκό περιβάλλον για την ξενοφοβία. Η αναζήτηση διαφυγής στις χώρες της ∆υτικής 

Ευρώπης, όπου -όχι αβάσιµα ίσως- ευελπιστούν σε καλύτερη τύχη, αποτελεί και τον λόγος 

συνωστισµού τους στα λιµάνια – πύλες προς την Ιταλία.. 

 Κλιµάκια του Συνήγορου του Πολίτη έχουν επισκεφθεί την περιοχή και συνάντησαν 

εκπροσώπους τοπικών αρχών και κοινωνικών φορέων, ήδη κατά τη διάρκεια του έτους 2007, 

προκειµένου να διερευνηθούν οι προοπτικές µιας βιώσιµης λύσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή 

διαπιστώνει ότι οι τοπικές αρχές και ιδίως ο ∆ήµος Πατρέων αντιµετωπίζουν το πρόβληµα 

του καταυλισµού αποκλειστικά ως θέµα ασφάλειας και αστυνόµευσης, παραβλέποντας την 

πρόδηλη ανάγκη ανθρωπιστικής συνδροµής και παραλείποντας τη λήψη θετικών µέτρων για 

την ανακούφιση του ευπαθούς αυτού πληθυσµού, αποτελουµένου σε σηµαντικό µέρος από 

ασυνοδεύτους ανηλίκους. 

 Εν όψει της προτεραιότητας του ανθρωπιστικού ζητήµατος έναντι των λοιπών πτυχών 

του όλου σύνθετου ζητήµατος, ο Συνήγορος του Πολίτη υπογραµµίζει ότι βασικός άξονας 

των σχετικών παρεµβάσεων της διοίκησης θα πρέπει, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, να είναι κατ’ 

αρχήν η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των διαβιούντων στον καταυλισµό 

αλλοδαπών καθώς και η προστασία των δικαιωµάτων των ασυνοδευτων ανηλίκων. 
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 Για τον λόγο αυτόν, η Ανεξάρτητη Αρχή συνιστά την αποφυγή πρωτοβουλιών άµεσου 

η έµµεσου εξαναγκασµού των διαβιούντων στον καταυλισµό σε αποµάκρυνση, έως ότου 

επιτευχθεί η δηµιουργία κατάλληλου χώρου και υποδοµών υποδοχής τους. Περαιτέρω 

προτείνει την άµεση παροχή σε αυτούς υπηρεσιών σίτισης, ιατροφαρµακευτικής φροντίδας 

και δηµόσιας υγιεινής και την προβλεπόµενη ειδική κοινωνική µέριµνα για τους ανήλικους. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει µε έµφαση την συνάρτηση του προβλήµατος της 

Πάτρας µε το ζήτηµα των ανεφίκτων απελάσεων και καλεί τα συναρµόδια υπουργεία να 

αναλογιστούν σοβαρά την ανάγκη έγκαιρης αντιµετώπισης του όλου φαινοµένου και να 

ανακόψουν τους κοινωνικούς µηχανισµούς της εξαθλίωσης και περιθωριοποίησης του 

αυξανόµενου αυτού πληθυσµού, παρέχοντας θεσµική διέξοδο στο πρόβληµα της νοµιµότητας 

της παραµονής τους. 


