
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την ευκαιρία της συμμετοχής στο Partnership Meeting in Greece

των Τάκη Νεοφύτου και Δημήτρη Φυλακτού



ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

Πρώην στρατόπεδο     έξω 
από τη Θεσσαλονίκη,     στο 
οποίο διαμένουν     2000 
πρόσφυγες     σε σκηνές και 
προκατασκευασμένα σπίτια



Προσφορά

παιδικών ειδών,

εμφιαλωμένου

νερού 

και ειδών ατομικής   
υγιεινής,

από τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό











Προσφορά ψυχαγωγίας από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις





ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΛΑΣ
ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ

Καταυλισμός με 2900 άτομα, μόλις 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα και την Ειδομένη, 
που τον διαχειρίζεται ο στρατός. Κυριότερα προβλήματα η έλλειψη γιατρών και 
διερμηνέων. Βοηθούν ολιγάριθμες ομάδες του UNHCR και του Φιλανδικού και 

Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, που διατηρούν μικρές ιατρικές μονάδες. Άσχημες 
συνθήκες διαμονής και καλύπτονται μόνο οι βασικές ανάγκες. 

Εκρηκτική η κατάσταση ανάμεσα στους πρόσφυγες.



Γυναίκες και παιδιά περιμένουν να εξεταστούν από το γιατρό 
έξω από το κινητό  ιατρείο του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού



Νεαρή μητέρα με το παιδάκι της που προσήλθε για 
περίθαλψη στην κινητή  ιατρική μονάδα του Φιλανδικού 

Ερυθρού Σταυρού



Η μοναδική εμπλοκή προσφύγων σε δραστηριότητες του 
Καταυλισμού είναι η βοήθεια που προσφέρουν στη συσκευασία 

ειδών ατομικής υγιεινής που θα διανεμηθούν από τον Ερυθρό Σταυρό 
στους πρόσφυγες.



Πολύ μεγάλη η 
παρουσία παιδιών 
στον Καταυλισμό.
Ο αριθμός τους 
είναι δυστυχώς 
άγνωστος.
Το άλλο τραγικό, 
είναι το γεγονός 
ότι καμιά 
δραστηριότητα, 
από κανένα 
φορέα, δεν 
διοργανώνεται για 
τα εκατοντάδες 
παιδιά του 
Καταυλισμού.





ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ   ΧΕΡΣΟ

Ακόμα ένας τεράστιος καταυλισμός  με 3900 πρόσφυγες,  
Σύρους και Ιρακινούς και 500 σκηνές, πρώην στρατόπεδο 
και υπό την διαχείριση του στρατού, όχι πολύ μακριά από 
τα σύνορα και την Ειδομένη.





Στον Καταυλισμό 
δραστηριοποιούνται, 

εκτός από τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό και 

άλλες ανθρωπιστικές 
οργανώσεις , όπως η 

UNHCR, καθώς και Μη 
Κυβερνητικές 

Οργανώσεις  από την 
Ελλάδα και το 

εξωτερικό.
Ένα από τα μεγάλα 
προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο 

Καταυλισμός είναι οι 
πολλές λάσπες όταν 

βρέξει, γι’ αυτό και μια 
Γερμανική οργάνωση 
κατασκευάζει ξύλινα 

πατώματα για τις 
σκηνές.



Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι τα πολλά σκουπίδια και η διατροφή των προσφύγων.      
Τα έτοιμα γεύματα που τους προσφέρονται είναι ξένα προς τις διαιτητικές  συνήθειες και 
προτιμήσεις τους, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός αχρησιμοποίητων μερίδων και άλλα 

τρόφιμα να πετιούνται στα σκουπίδια, που δεν μαζεύονται τακτικά και εγκυμονούν 
τεράστιους κινδύνους για την υγεία τους, ιδιαίτερα τώρα που πλησιάζει το Καλοκαίρι.









Μια νότα ξεγνοιασιάς και αισιοδοξίας στον Καταυλισμό τα παιδιά που παρ’ 
όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα βρίσκουν τη διάθεση να παίζουν



ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  ΕΚΟ  ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

Καταυλισμός που δημιουργήθηκε με την ενθάρρυνση και βοήθεια  ιδιώτη, ιδιοκτήτη του  
σταθμού πετρελαιοειδών της ΕΚΟ στον αυτοκινητόδρομο προς τα σύνορα όχι μακριά από 
την Ειδομένη. Φιλοξενεί περίπου 2000 πρόσφυγες. Η διεθνής ιατρική οργάνωση MSF, η 

UNHCR  και διάφορες Ελληνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις από τα γύρω χωριά,
προσφέρουν βοήθεια στους πρόσφυγες. Ούτε η Κυβέρνηση, ούτε ο Ερυθρός Σταυρός 

βοηθούν στον Καταυλισμό αυτό.









Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Η  κατάσταση  που περιγράφεται σ’ αυτή την παρουσίαση,    δίνει μόνο 
μια αμυδρή εικόνα για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει 

η Ελλάδα και τους τεράστιους  κινδύνους που εγκυμονούν και 
προδιαγράφονται για το άμεσο μέλλον της.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,  αγωνίζεται αλλά  χρειάζεται τη βοήθεια 
όλων μας για να ανταπεξέλθει.                                                                          

Ας μην τον αφήσουμε  μόνο και αβοήθητο.
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός αποφάσισε να βοηθήσει τόσο 

οικονομικά, όσο και σε είδος. 

ΜΗΝ ΟΛΙΓΩΡΗΣΕΤΕ!  Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ! 
ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. 

Κυπριακός
Ερυθρός Σταυρός

Φωτογραφίες και παρουσίαση Τάκη Νεοφύτου


