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Δήλωση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σχετικά με την προσωρινή στέγαση 

προσφύγων στο πάρκο «Τσαμάκια» 
 
«Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και οι πρόσφυγες εξακολουθούν να κοιμούνται στο 
λιμάνι, κάτω από άθλιες συνθήκες, χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες υγιεινής, οι Γιατροί 
Χωρίς Σύνορα αποφασίσαμε να παρέμβουμε προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα 
τα προβλήματα που θέτουν την υγεία των ανθρώπων σε κίνδυνο. 
 
Αρχικά, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο για τη φιλοξενία των 
προσφύγων στο Λιμάνι της Μυτιλήνης, αλλά δυστυχώς δεν λάβαμε την απαραίτητη 
άδεια.  

Με την αλλαγή των καιρικών συνθηκών να μας πιέζουν, συναντηθήκαμε με τον 
Δήμαρχο της Λέσβου. Ο Δήμαρχος, ο οποίος υπήρξε πάντα ιδιαίτερα υποστηρικτικός 
στις δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, μας παραχώρησε πρόσβαση στο πάρκο 
«Τσαμάκια». Παρά το γεγονός ότι είχαμε λάβει την απαραίτητη άδεια από το Δήμο, 
μερικές ημέρες μετά την έναρξη των εργασιών, κληθήκαμε να τις σταματήσουμε από 
το Δασαρχείο. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα γνωρίζουμε ότι το εν λόγω άλσος είναι μια ευαίσθητη 
περιοχή για την τοπική κοινότητα και εγγυόμαστε να το αντιμετωπίσουμε με σεβασμό 
και προσοχή, χωρίς να προκαλέσουμε οποιαδήποτε ζημιά ή αλλοίωση στον χαρακτήρα 
του. Η οργάνωσή μας θα αναλάβει τη φύλαξη και την καθαριότητα του χώρου. Ο 
σκοπός μας δεν ήταν ποτέ να δημιουργήσουμε έναν μόνιμο καταυλισμό αλλά μια 
προσωρινή λύση που θα παρέχει προστασία από τις κακές καιρικές συνθήκες στους 
πρόσφυγες, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν πολλές ευάλωτες ομάδες όπως έγκυες 
γυναίκες και παιδιά. Τέλος, η απόφασή μας για προσωρινές εγκαταστάσεις (βλ. σκηνές 
και χρήση χαλικιού) πάρθηκε με την λογική ότι θα επαναφέρουμε τον χώρο στην 
πρότερη του κατάσταση, όπως ακριβώς ήταν όταν τον παραλάβαμε. 

Θεωρούμε χρέος μας να συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις ώστε κανένας άνθρωπος 
να μην χρειαστεί να κοιμηθεί έξω, μέσα στη βροχή και στο κρύο στο νησί της Λέσβου 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα. H ανάγκη για επιπλέον χώρο υποδοχής στο νησί, 
παρόλο που έχει τονιστεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και έχει τεθεί υπό 
συζήτηση με τις αρμόδιες αρχές εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες, δεν έχει ακόμα 
αντιμετωπιστεί». 

Στη Λέσβο, από τον Ιούλιο του 2015 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν ιατρική περίθαλψη και 
είδη πρώτης ανάγκης στους πρόσφυγες που φτάνουν στο νησί, υποστηρίζουν τη μεταφορά 
τους με πούλμαν από τις βόρειες ακτές του νησιού στους δύο καταυλισμούς και έχουν συμβάλει 
στη βελτίωση εγκαταστάσεων υγιεινής, όπως τουαλέτες και ντουζ.  
 
 
 


