
  
 

 
 

 
Αθήνα, 4.09.2009 

 
∆ελτίο Τύπου  

 
Επίσκεψη Συνηγόρου του Παιδιού στην Παγανή και στην Αγιάσο Μυτιλήνης 

 
Την Μυτιλήνη επισκέφτηκε την 1.9.09 ο Βοηθός Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού κ. Γ. Μόσχος µε στόχο τη διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών 
και των εφήβων στο Κέντρο Κράτησης Παγανής και στο Κέντρο Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγιάσου. Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της  
παρακολούθησης της εφαρµογής των µέτρων της Ελληνικής Πολιτείας για την 
αντιµετώπιση των ασυνόδευτων ανηλίκων µεταναστών, αλλά και για την εξέταση 
προβληµάτων που τέθηκαν υπόψη της Ανεξάρτητης Αρχής από αναφορές εκπροσώπων 
µη κυβερνητικών οργανώσεων. 

Στην Παγανή Μυτιλήνης, στην οποία πριν από λίγες ηµέρες ο αριθµός των 
κρατουµένων είχε ανέλθει στους 1000 περίπου, µεταξύ των οποίων 300 ανήλικοι, 
διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη ξεκινήσει η µεταφορά ανηλίκων σε κέντρα φιλοξενίας και η 
απελευθέρωση ενηλίκων. Ωστόσο, οι συνθήκες κράτησης των 77 ασυνόδευτων 
ανηλίκων που παρέµεναν στο Κέντρο εξακολουθούσαν να είναι άκρως προβληµατικές.  
Απαράδεκτες ήταν και οι συνθήκες διαβίωσης των 75 περίπου γυναικών, στις οποίες 
περιλαµβάνονταν πολλές µητέρες µε βρέφη και παιδιά µικρής ηλικίας, αλλά και έγκυες 
γυναίκες, που κρατούνταν σε ασφυκτικές συνθήκες, χωρίς προαυλισµό, µε ανεπαρκή 
έως ακατάλληλη διατροφή ειδικά για τα βρέφη, κακές συνθήκες υγιεινής, ανεπαρκή 
ιατρική φροντίδα και αδυναµία αντιµετώπισης  των προσωπικών τους αναγκών.    

Στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Αγιάσου, που επισκέφτηκε για 
δεύτερη φορά ο Συνήγορος του Παιδιού, διαπιστώθηκε ότι γίνεται µια αξιοπρεπής 
προσπάθεια περίθαλψης και φροντίδας των 95 εφήβων που φιλοξενούνται στο χώρο σε 
ικανοποιητικές συνθήκες και µε διεπιστηµονική µέριµνα και υποστήριξη. Βέβαια το 
Κέντρο ακόµη στερείται νοµοθετικής κάλυψης ώστε να σχεδιαστεί µακρόχρονα η 
λειτουργία του και να αντιµετωπισθούν συνολικά οι ανάγκες των φιλοξενουµένων, όπως 
αυτές της εκπαίδευσης, της κοινωνικοποίησης και της προετοιµασίας για ένταξη στην 
αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι εκπρόσωποι του Συνηγόρου 
συνοµίλησαν µε φιλοξενούµενους ανηλίκους, οι οποίοι του ζήτησαν µεταξύ άλλων να 
µεσολαβήσει για να επιτευχθεί η εγγραφή και φοίτησή τους σε σχολεία της περιοχής.   



 
Η αλµατώδης αύξηση του αριθµού των παιδιών και εφήβων που φτάνουν τα 

τελευταία χρόνια στην χώρα µας ασυνόδευτοι ή σε ορισµένες περιπτώσεις µε τους 
γονείς τους (υπολογίζονται ετησίως να προσεγγίζουν τους 4.000 - 5.000) από χώρες της 
Ασίας και της Αφρικής, όπου έχουν υπάρξει θύµατα ενόπλων συρράξεων και διώξεων, 
µε προορισµό τις περισσότερες φορές χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, είναι προφανώς 
πρόβληµα το οποίο καλείται να αντιµετωπίσει για πρώτη φορά η ελληνική κοινωνία και 
πολιτεία. Ωστόσο η τελευταία υποχρεούται βάσει και των ∆ιεθνών Συµβάσεων που έχει 
υπογράψει, να µεταχειρίζεται όλους τους ανηλίκους ως υποκείµενα δικαιωµάτων και 
προστασίας και να τους παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες φροντίδας ανάλογες των 
ηλικιακών τους αναγκών. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, σε 
συνέχεια των διαπιστώσεων και προτάσεων που διατύπωσε σε Ειδική Έκθεση το 2005, 
µε θέµα την διοικητική κράτηση και απέλαση αλλοδαπών ανηλίκων, και Πόρισµα το 
2006, µε θέµα τη µεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων που κρατούνταν στην 
Παγανή της Μυτιλήνης, επαναλαµβάνει και σήµερα ότι η κράτηση των ανηλίκων θα 
πρέπει να περιοριστεί στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας καταγραφής και να αντικατασταθεί από τη φιλοξενία σε αντίστοιχα Κέντρα 
Φιλοξενίας. Για την ολοκλήρωση του παραπάνω σκοπού θα πρέπει να 
πολλαπλασιαστούν οι αντίστοιχες προνοιακές δοµές και να  υιοθετηθεί απαραιτήτως ένα 
ενιαίο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους. 

 Επιπροσθέτως λόγω της ύπαρξης σηµαντικού αριθµού µητέρων µε ανήλικα τέκνα 
νηπιακής αλλά και βρεφικής ηλικίας καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη να  
ανευρεθούν και διαµορφωθούν κατάλληλα ειδικοί χώροι φιλοξενίας, µε σκοπό και η 
συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα αποµακρυνθεί από τα Κέντρα Κράτησης, το 
ανθυγιεινό περιβάλλον των οποίων εγκυµονεί κινδύνους για την υγεία των παιδιών. 

 
 
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.7289703 και 210.7289625.  

 


