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ETHΗΑ ΔΚΘΔΖ 2016 

 

1. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ  
ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
 
A) Παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ ζε επίπεδν απαζρόιεζεο  
(εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ακνηβέο εξγαζίαο) 
 

1. Αλέιεγθηε ε παξαβαηηθόηεηα ζηελ εξγαζία ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα  - Αόξαηεο 

γηα ηελ Πνιηηεία νη ζπλζήθεο δνπιείαο θαη νη θίλδπλνη αθόκα θαη γηα ηε δσή 

ησλ εξγαηώλ γεο 

 

ηηο 16 Ηνπλίνπ 2016 ην Γξαθείν Σχπνπ ηεο ΓΔΔ εμέδσζε ηελ αθφινπζε 

αλαθνίλσζε1 : 

Σν πξφζθαην ηξαγηθφ ζπκβάλ ηνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ησλ εξγαηψλ γεο ζηα 

θξεκκπδνρψξαθα ηεο Θήβαο αλέδεημε κε ηνλ πιένλ γιαθπξφ ηξφπν ηα ρξφληα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ κηζζσηή εξγαζία ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο ζηελ ρψξα καο θαη απέδεημε φηη νη εξγαζηαθέο «Μαλσιάδεο» 

εμαθνινπζνχλ λα θπξηαξρνχλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.  

Πξψηνλ, επηβεβαηψλεηαη ε καδηθή θαη εληαηηθή εξγαζία κεηαλαζηψλ εξγαηψλ γεο, νη 

νπνίνη ζηεξνχληαη λφκηκεο άδεηαο δηακνλήο, εθφζνλ απφ ηνπο 30 εξγάηεο γεο πνπ 

ελεπιάθεζαλ ζην αηχρεκα νη 25 δηακέλνπλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα ρσξίο 

άδεηεο δηακνλήο ζε ηζρχ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο 

ΓΔΔ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ απηή ηελ ζηηγκή πεξίπνπ 500.000 κεηαλάζηεο 

                                                 
1 Γειηίν Σχπνπ ΓΔΔ, 16/6/2016 



δηακέλνπλ ζηελ ρψξα καο ρσξίο άδεηεο δηακνλήο ζε ηζρχ, εθφζνλ ηελ ηειεπηαία 

5εηίαιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο χθεζεο θαη ηεο θξίζεο έρεη απφ-λνκηκνπνηεζεί ην 

θαζεζηψο δηακνλήο ηνπιάρηζηνλ 200.000 κφληκα εγθαηεζηεκέλσλ κεηαλαζηψλ. 

Γεχηεξνλ, επηθπξψλεηαη ε πάγηα θξαηηθή θαη εξγνδνηηθή αλνρή ζε θαηλφκελα 

εθηεηακέλεο αδήισηεο ή αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη εηζθνξνδηαθπγήο ζε φινπο 

ηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, 

ηδίσο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, φπνπ ηα πνζνζηά αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο 

ππεξβαίλνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη ην 60%. Ζ κέζνδνο ηεο αζθάιηζεο ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία εξγαζίαο κε «εξγφζεκν», εθφζνλ δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηζρπξά θίλεηξα θαη θπξίσο αληηθίλεηξα πξνο ηελ εξγνδνηηθή 

πιεπξά, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δξακαηηθή ζπξξίθλσζε θαηά 50%ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία αθφκε θαη ηνπ εμαηξεηηθά κηθξνχ αξηζκνχ ησλ αζθαιηζκέλσλ εξγαηψλ γεο 

ζηνλ ΟΓΑ.  

Ζ αδπλακία, αιιά θαη ε απξνζπκία ειέγρσλ απφ ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία 

Δξγαζίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην πξαθηηθά αλεθάξκνζην ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πνηλψλ ζηνπο παξαβάηεο εξγνδφηεο, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

εξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ ρσξίο ραξηηά, δηακνξθψλεη έλα πεξηβάιινλ αλνκίαο θαη 

εξγαζηαθήο βαξβαξφηεηαο. Οη απάλζξσπεο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαη ε 

ζπζηεκαηηθή παξαβίαζε ησλ θαηψηαησλ ακνηβψλ, ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ θαη ησλ 

ζπλζεθψλ πγείαο θαη αζθάιεηαο (ζε ηδηαίηεξα δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, φπσο 

θαχζσλα ην θαινθαίξη) γηα ηνπο εξγάηεο γεο, αιινδαπψλ θαη γεγελψλ, 

δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ απζαηξεζίαο θαη ελ γέλεη παξαβαηηθφηεηαο, ην νπνίν 

ηξνθνδνηεί δηαρξνληθά ηα θαηλφκελα ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο κε φξνπο ζχγρξνλεο δνπιείαο. 

Σξίηνλ, είλαη πξνθαλέο φηη νη ηεξάζηηεο δηαξθείο αλάγθεο ζε εξγαηηθά ρέξηα ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα δελ δχλαληαη λα θαιπθζνχλ, νχηε κε ην αλαρξνληζηηθφ, αλειαζηηθφ 

θαη αλεθάξκνζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη, ηφζν ηελ «κεηάθιεζε» αιινδαπψλ 

εξγαηψλ, φζν θαη ηελ απαζρφιεζε ζην πιαίζην ηεο επνρηθήο εξγαζίαο (Ν. 

4251/2014), νχηε κε ην εκίκεηξν ηεο «λφκηκεο» εξγαζίαο ησλ παξαηχπσο 

δηακελφλησλ αιινδαπψλ εξγαηψλ ζηελ γεσξγία κέρξη ηελ απέιαζή ηνπο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ πξφζθαηε, πξνθαλνχο ζθνπηκφηεηαο, ηξνπνινγία ηνπ Νφκνπ 

4384/2016. 



Σα θαηλφκελα απηά ζπληζηνχλ παξαβίαζε ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

πνπ δεζκεχνπλ λνκηθά ηελ ρψξα καο θαη δελ κπνξεί λα ζπλερηζηνχλ.  

Ζ ΓΔΔ απαηηεί, παξάιιεια κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ζέζεσλ θαη πξνηάζεψλ ηεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο:  

α) λα επηζπεπηνχλ νη ελέξγεηεο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

γηα ηελ ηππηθή αλαγλψξηζε ηνπ πξφζθαηνπ αηπρήκαηνο σο εξγαηηθνχ 

β) λα αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ε πνιηηεία ην θφζηνο λνζειείαο θαη απνθαηάζηαζεο 

ηεο πγείαο ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ εξγαηψλ γεο απφ ην πξφζθαην εξγαηηθφ αηχρεκα 

ζηελ Θήβα, 

γ) λα ιεθζνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο θξαηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε 

ηνπ θαζεζηψηνο δηακνλήο ησλ ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζηεξνχληαη 

λφκηκσλ ηίηισλ δηακνλήο θαη εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηδίσο, ησλ εξγαηψλ 

γεο, νη νπνίνη απαζρνινχληαη κε φξνπο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα θαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη  

δ) λα θαηνρπξσζεί θαη ηππηθά ε αξκνδηφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο θαη λα επεθηαζεί ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο, 
θαηεχζπλζε γηα ηελ νπνία είλαη επηβεβιεκέλε ε θχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 
Δξγαζίαο 129 “Γηα ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο ζηε γεσξγία”. 
 
2. H ππόζεζε ηεο Μαλσιάδαο ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ 
 

ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2016, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
εμέηαζε ηελ πξνζθπγή 42 κεηαλαζηψλ απφ ην Μπαγθιαληέο θαηά ηεο Διιάδαο γηα 
παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 
Αλζξψπνπ2. 

Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ εμεηάδεηαη ειιεληθή ππφζεζε ζχκθσλα κε ην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν (άξζξν 4 απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο θαη ηεο θαηαλαγθαζηηθήο 

εξγαζίαο). Οη ειιεληθέο αξρέο θαινχληαη έσο ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2016 λα ππνβάινπλ 

ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ παξάβαζε ησλ ζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ην άξζξν 4.  

Σέζζεξηο δηεζλείο νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη έλα Αθαδεκατθφ 

ίδξπκα έθαλαλ παξέκβαζε ηξίηνπ ζηε δίθε. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ απαηηείηαη λνκνζεηηθή παξέκβαζε θαη νξζή 

                                                 
2 http://www.thepressproject.gr/article/87236/H-upothesi-tis-Manoladas-sto-Europako-
Dikastirio-Anthropinon-Dikaiomaton 
 



εθαξκνγή ζηε πξάμε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ απνηξνπή ησλ ρεηξφηεξσλ 

κνξθψλ ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ηελ ηηκσξία ησλ δξαζηψλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ, επηζεκαίλεη ην ΔΠ (Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο). 

 

3. Αγγειία ζηε Βέξνηα πνπ πεξηείρε δηάθξηζε ιόγσ θαηαγσγήο 

 

Αλαζηάησζε ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε Απξηιίνπ 2016 κε ηελ 

αλαθνίλσζε εηαηξίαο πνπ δεηά πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζπγθεθξηκέλα εζληθά ή 

άιια ραξαθηεξηζηηθά3. 

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ εηαηξία alexandergroup ε νπνία πνξέβε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνηλψζεηο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ.  

 

χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε, "νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ θαζαξά θάπνηα 

θαηαγσγή: Πνληηαθή, Μαθεδνληθή (εληφπηα), αξαθαηζάληθε, Βιάρηθε θ.α" θαη «Ζ 

πξνζθνξά δελ απεπζχλεηαη ζε Ρνκά, Ρσζνπφληηνπο θαη εζληθά Μαθεδφλεο 

(ζθνπηαλνχο)» . 

 

4. πλζήθεο ηύπνπ Μαλσιάδαο ζε εξγάηεο ηεο Θήβαο 

πλζήθεο «Νέαο Μαλσιάδαο» γηα ηνπο εξγάηεο γεο ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη 
εθκεηαιιεχζεηο ηεο πεξηνρήο ηεο Θήβαο θαηήγγεηιαλ ε ΚΔΔΡΦΑ θαη ε Παθηζηαληθή 
Κνηλφηεηα ζηελ Διιάδα, κέιε ησλ νπνίσλ καδί κε δεθάδεο αιινδαπνχο εξγάηεο, 
αιιειέγγπνπο θαη εθπξνζψπνπο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πξαγκαηνπνίεζαλ 
ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2016 πνξεία δηακαξηπξίαο, θάλνληαο ιφγν γηα απάλζξσπεο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δεηψληαο ζεβαζκφ θαη δηθαηψκαηα4. 

Αθνξκή γηα ηε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζην θέληξν ηεο Θήβαο ήηαλ έλα ζνβαξφ 
ηξνραίν αηχρεκα πνπ ζπλέβε ην πξσί ηεο πεξαζκέλεο Παξαζθεπήο ζε αγξνηηθφ 
δξφκν ζηελ πεξηνρή ησλ Βαγίσλ. 

ε θαξφηζα αγξνηηθνχ νρήκαηνο είραλ ζηνηβαρηεί 30 αιινδαπνί εξγάηεο 
παθηζηαληθήο ππεθνφηεηαο, νη πεξηζζφηεξνη πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ γηα 
εξγαζία ζε αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο. 

                                                 
3http://www.verianet.gr/post/41304-beroia-stin-etairia-alexandergroup-anikei-i-anakoinosi-

poy-p 
 
 

4 https://www.efsyn.gr/arthro/nea-manolada-moiazei-i-thiva 
 

https://www.efsyn.gr/arthro/nea-manolada-moiazei-i-thi


Κάησ απφ αδηεπθξίληζηεο αθφκε ζπλζήθεο –νη εξγάηεο θαη ε ΚΔΔΡΦΑ 
θαηαγγέιινπλ ππεξβνιηθή ηαρχηεηα– ν νδεγφο ηνπ αγξνηηθνχ απηνθηλήηνπ έραζε 
ηνλ έιεγρν, κε απνηέιεζκα λα βγεη εθηφο δξφκνπ θαη λα θαηαιήμεη ζε αγξνηηθφ 
θαλάιη. 

Απηφ είρε ζπλέπεηα νη εξγάηεο πνπ ήηαλ ζηνηβαγκέλνη λα βξεζνχλ ζην βάζνο ηνπ 
θαλαιηνχ θαη νη πεξηζζφηεξνη λα ππνζηνχλ ζνβαξά ηξαχκαηα. Απφ ηνπο ζπλνιηθά 
30 εξγάηεο, νη 15 κεηαθέξζεθαλ ζε λνζνθνκεία ηεο πεξηνρήο κε ηξαχκαηα ζε 
δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. 

Σν πεξηζηαηηθφ πξνθάιεζε ηελ άκεζε αληίδξαζε ηεο ΚΔΔΡΦΑ θαη ηεο Παθηζηαληθήο 
Κνηλφηεηαο, πνπ ρζεο ην πξσί καδί κε δεθάδεο αιινδαπνχο εξγάηεο γεο, πνπ δνπλ 
θαη εξγάδνληαη ζε δηάθνξεο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, αιιειέγγπνπο θαη κέιε ηνπ 
ΠΑΜΔ πξνρψξεζαλ ζε ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο 
Θήβαο θαη πνξεία ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο. 

Ο Πέηξνο Κσλζηαληίλνπ, πνπ βξέζεθε ζηε ζπγθέληξσζε, ζε δειψζεηο ηνπ ζε 
ηνπηθφ ηειενπηηθφ θαλάιη θαηήγγεηιε απάλζξσπεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, κεξνθάκαηα 
πνπ αγγίδνπλ ηα 5, αθφκε θαη ηα 2 επξψ γηα 10 θαη 12 ψξεο δνπιεηάο. 

Πάλησο, δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ θαηαγγέιινληαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε 
αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Βνησηίαο, θαζψο θαη ζην 
παξειζφλ είραλ γίλεη αληίζηνηρεο αλαθνξέο, ρσξίο σζηφζν λα ζπκβάινπλ ζηε 
βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. 

 
 
Β) Δπηζηεκνληθέο έξεπλεο 
 
 
 

Γ) Καιέο Πξαθηηθέο 
 

 
1. Φήθηζε ηξνπνινγίαο γηα κεηαλάζηεο γεο 
 
 
Σξνπνινγία ηνπ βνπιεπηή Μάθε Μπαιανχξα κε ζέκα «Ρχζκηζε ζεκάησλ 
απαζρφιεζεο παξάηππα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ αγξνηηθή 
νηθνλνκία», ηελ νπνία ζπλππέγξαςαλ θαη άιινη δψδεθα βνπιεπηέο ηνπ 
ΤΡΗΕΑ, ςεθίζηεθε (αξλεηηθά ςήθηζε ε ΝΓ, ην Πνηάκη θαη ε ΥΑ)  ηελ Πέκπηε 21 
Απξηιίνπ 20165. 
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gis#sthash.oMs39pXd.dpuf 
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ηφρνο ηεο δηάηαμεο είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ αγξνηψλ λα εθπιεξψζνπλ ηελ 
θνηλσληθναζθαιηζηηθή ππνρξέσζε θαη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κηζζνχ πξνο 
ηνπο παξάηππα δηακέλνληεο αιινδαπνχο εξγάηεο γεο, κπνξψληαο ηαπηφρξνλα λα 
δηθαηνινγήζνπλ ηε ζρεηηθή δαπάλε σο ιεηηνπξγηθφ έμνδν ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 
Δηδηθφηεξα, ζεζπίδεηαη δηαδηθαζία κε ηελ νπνία, εθφζνλ δελ έρνπλ εμαληιεζεί ηα 
αξηζκεηηθά φξηα κεηαθιεηψλ εξγαηψλ γεο (θαη άξα ππάξρεη δηαπηζησκέλε αλάγθε 
γηα εξγαζία), ελψ ν αγξφηεο επηθαιείηαη αληηθεηκεληθή αδπλακία γηα απαζρφιεζε 
εξγαηψλ γεο κε έγθπξεο ζπκβάζεηο, ζα δηθαηνχηαη ν ηειεπηαίνο λα δεηήζεη απφ ηνλ 
πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηελ έγθξηζε θαη‟ εμαίξεζε 
απαζρφιεζεο παξάηππα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ. 

Παίξλνληαο ν ίδηνο ην ιφγν, πεξηέγξαςε ην πξφβιεκα ην νπνίν έξρεηαη ε 
ηξνπνινγία λα ιχζεη: «Έρσ ζηνηρεία απφ ζεκαληηθέο επαθέο κε πνιιέο πιεπξέο 
θαη ηψξα ζαλ Βνπιεπηήο αιιά θαη πξηλ κε ηα θηλήκαηα πνπ πεγαίλακε θαη ζηεξίδακε 
απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο παξάηππνπο κεηαλάζηεο, πνπ δνχζαλ θαη 
εμαθνινπζνχλ λα δνπλ, δπζηπρψο, ζε άζιηεο ζπλζήθεο. Καη ηδηαίηεξα φηαλ εξρφηαλ 
ν έιεγρνο ηνπ κεηθηνχ θιηκαθίνπ ηνπ ΗΚΑ, βνπηνχζαλ ζαλ ηνπο αζβνχο ζηα θαλάιηα 
θαη κνπ ζχκηδαλ ην ηξαγνχδη ηνπ αββφπνπινπ «αλαπλέεηο κε θαιάκη κε θαιάκη», 
γηα λα κελ ηνπο πηάζεη ν έιεγρνο θαη ηνπο δηψμνπλ απφ ηε δνπιεηά θαη ηαπηφρξνλα 
θνβφληνπζαλ γηα ηελ απέιαζε». 

Δπεζήκαλε φηη ε ηξνπνινγία επαλαθέξεη ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε ηνπ 
εξγαδφκελνπ κε ηελ πξνζσξηλή άδεηα εξγαζίαο θαη ηελ αζθάιηζε ηνπ ζηνλ  ΟΓΑ κε 
εξγφζεκν. Σα Γεκφζηα Σακεία ζα εηζπξάηηνπλ ρξήκαηα, ελψ νη εξγνδφηεο 
παξαγσγνί ζα ζέβνληαη απφιπηα απφ εδψ θαη πέξα ηνπο λφκνπο. «Θα ππάξρεη 
ζεβαζκφο πξσηίζησο ζηνπο εξγάηεο θαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ λφκηκνπ κεξνθάκαηνπ. 
Σαπηφρξνλα ζα έρεη  φθεινο θαη ν εξγνδφηεο απφ ηελ θαηαβνιή απφ ηνπ 
εξγφζεκνπ πνπ ζα ππνινγίδεηαη ζηα έμνδα. 
 

 
 

2. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ  
ΝΟΜΟΘΔΗΑ  
 

Α) Δμειίμεηο ζε επίπεδν ειιεληθήο λνκνζεζίαο 
 

 

1. Σαρύηαηεο απειάζεηο θαη άζπιν γηα ιηγόηεξνπο 

Με ηξνπνινγίεο πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο 
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Μνπδάιαο ηελ 1ε Απξηιίνπ 2016, ιίγεο ψξεο 
πξηλ νινθιεξσζεί ε θαηεπείγνπζα ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην πξνζθπγηθφ 
(πνπ ςεθίζηεθε σο Νφκνο 4375/2016), πεξηνξίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
δηθαηψκαηα θαη δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ είραλ 
εηζαρζεί ζην λνκνζρέδην6. 
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Αλ θαη ν θχξηνο θνξκφο ηνπ κεηαθέξεη ζην ειιεληθφ Γίθαην νδεγία ηεο Δ.Δ. γηα ην 
άζπιν θαη δελ νλνκάδεη «αζθαιή ηξίηε ρψξα» ηελ Σνπξθία, παξ‟ φιε ηελ επηκνλή 
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, νη ηξνπνινγίεο πεξηνξίδνπλ ην, έηζη θη αιιηψο ιεπηφ, 
δίρηπ πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ απέιαζή ηνπο, θαζηζηψληαο ηνπο 
αθφκα πην αλππεξάζπηζηνπο κπξνζηά ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο Δ.Δ.-
Σνπξθίαο πνπ μεθηλά ηε Γεπηέξα κε δηαθεξπγκέλν ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
πξνζθχγσλ. 

Δλψ ζην λνκνζρέδην πξνβιεπφηαλ ππνρξεσηηθή αλαζηνιή απέιαζεο κέρξη λα 
ηειεζηδηθήζεη ηπρφλ πξνζθπγή ηνπ πξφζθπγα ζε δηθαζηήξην θαηά ηεο απφξξηςεο 
ηνπ αηηήκαηνο αζχινπ απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνζθπγψλ, ε ηξνπνινγία πξνβιέπεη ηελ 
χπαξμε δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ αλαζηνιή απέιαζεο. 

Αλ δειαδή ην απνθαζίζεη ην δηθαζηήξην, ν πξφζθπγαο ζα κπνξεί λα απειαζεί πξηλ 
εθδηθαζηεί ε έθεζή ηνπ, ζέηνληαο εθηφο ησλ άιισλ ελ ακθηβφισ ηελ νξζή κεηαθνξά 
ηεο επξσπατθήο νδεγίαο, πνπ πξνβιέπεη ηειεζίδηθε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο αζχινπ 
απφ δηθαζηήξην ή απφ φξγαλν κε εγγπήζεηο δηθαζηεξίνπ, θπζηθά κε ηελ παξνπζία 
ηνπ πξφζθπγα. 

Αθαηξείηαη, επίζεο, ην απηφκαην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ν πξφζθπγαο ζηε 
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο αζχινπ ζε δεχηεξν βαζκφ, αλ ην δεηήζεη 
ηνπιάρηζηνλ δχν κέξεο πξηλ απφ ηελ εθδίθαζε ηεο πξνζθπγήο, φπσο πξνέβιεπε 
αξρηθά ην λνκνζρέδην. 

Γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ βξίζθνληαη ζηα ζχλνξα, δειαδή ζε φια ηα θέληξα πξψηεο 
ππνδνρήο, ε παξνπζία ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Πξνζθπγψλ ηίζεηαη πιένλ ζηελ θξίζε 
ηεο θαη αλνίγεη ν δξφκνο γηα λα θξηζεί ε πξνζθπγή κφλν σο πξνο ην ηππηθφ ζθέινο 
ηεο εμέηαζεο ηνπ θαθέινπ ηνπο. 

Πεξηνξίδεηαη επίζεο ζεκαληηθά ην δηθαίσκα ηνπ πξφζθπγα λα απνθηήζεη άδεηα 
παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, αλ εθθξεκεί γηα πεξηζζφηεξν απφ πέληε 
ρξφληα ε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο αζχινπ, δηάζηεκα ζην νπνίν ζεσξείηαη φηη 
αλαπηχζζεη ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηε ρψξα. 

Δλψ πξνυπφζεζε γηα ηελ άδεηα παξακνλήο ήηαλ λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί 
ηειεζίδηθα ζε πνηλή ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ, ζε αληηζηνηρία κε ην πξνεδξηθφ 
δηάηαγκα πνπ ξπζκίδεη ηελ επηθνπξηθή πξνζηαζία, ε ηξνπνινγία κεηψλεη ηελ πνηλή 
ζε έλα έηνο, απνθιείνληαο πξφζθπγεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα 
αδηθήκαηα φπσο ε εμχβξηζε, ε αθηζνθφιιεζε ή έλα απηνθηλεηηθφ αηχρεκα. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία-εμπξέο γηα ην άζπιν, ε εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ 
απφ άιιεο επηηξνπέο, κέρξη λα ζηειερσζνχλ νη Τπεξεζίεο Αζχινπ θαη Πξνζθπγψλ 
θαη θπξίσο ε εθ ησλ πξαγκάησλ έληνλε πνιηηηθή πίεζε λα εθαξκνζηεί ε ζπκθσλία, 
δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απνθάζεηο πνπ επηζηξέθνπλ πξφζθπγεο ζηελ 
Σνπξθία, φπνπ δηαθπβεχεηαη ε δσή θαη ε αζθάιεηά ηνπο, παξαβηάδνληαο θαηάθσξα 
ην Γηεζλέο Γίθαην αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

                                                                                                                                                      
 



2. Αλαθνίλσζε ηεο νξγάλσζεο Generation 2.0 γηα ηε Γήισζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ην λέν λόκν γηα ηελ ηζαγέλεηα 

ηηο 6 Ηνπιίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 
ηζαγέλεηα ε νξγάλσζε εμέδσζε δειηίν ηχπνπ φπνπ ηνλίδνληαη ηα εμήο7 : 

«Σν Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο ζηηο 4 Ηνπιίνπ 2016  έβγαιε αλαθνίλσζε φπνπ 
δειψλεη φηη ε  δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο ηζαγέλεηαο ζηε "δεχηεξε γεληά" (λ.4332/15) 
πξνρσξά κε γνξγά βήκαηα. χκθσλα κε ηα δνζέληα ζηνηρεία, ηνλ πξψην ρξφλν 
εθαξκνγήο πεξίπνπ 27.720 παηδηά, λένη θαη λέεο θαηάθεξαλ λα θαηαζέζνπλ 
αηηήζεηο. Απφ απηέο δηεθπεξαηψζεθαλ 6.029. 

Οθείινπκε ινηπφλ, επί ηεο επθαηξίαο λα  παξέκβνπκε θαη λα δηνξζψζνπκε ηηο 
εληππψζεηο. 

πγθεθξηκέλα, νθείιεη ην ππνπξγείν λα δηαζαθελίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ 
γλσξίδνπκε πνιχ θαιά φζνη αλήθνπκε ζηελ νκάδα ησλ δηθαηνχρσλ, φηη δειαδή ν 
αξηζκφο απηφο (6.029) αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο ρξφληα ηψξα εθθξεκνχζεο αηηήζεηο 
πνπ είραλ ππνβιεζεί ππφ ην λ.3838/2010. πλεπψο , ην λνχκεξν 
ησλ λέσλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί  είλαη κεδέλ . 

Ζ αλαθνίλσζε αλαθέξεη πσο έρνπλ ζεκεησζεί θαζπζηεξήζεηο, θπξίσο,  ιφγσ 
πξνβιεκάησλ ζηε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Αο 
ζηαζνχκε ζην ζεκείν εδψ θαζψο είλαη - ελ κέξεη έζησ - αιεζέο. 

Δίλαη θνηλφ κπζηηθφ φηη ελψ ε (πξνβιεκαηηθή) δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
μεθίλεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, κφιηο ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 ζπγθξνηήζεθε έλα 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα επαξθέο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ. Απνηέιεζκα 
απηνχ ήηαλ λα ζπζζσξεπηεί  ζηα ζπξηάξηα ησλ ππεξεζηψλ έλαο ζεβαζηφο αξηζκφο 
αηηήζεσλ 8κηζε κελψλ. Άκεζε ζπλέπεηα απηνχ είλαη νη αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη 
ηψξα ζα εμεηαζηνχλ  (ζχκθσλα θαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο αξκνδίνπο) ζε 2 ρξφληα 
πεξίπνπ… 

Πέξαλ απηνχ, παξαιείπεηαη λα αλαθεξζεί  έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 
πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα ησλ δηθαηνχρσλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο. Ο 
παξάγνληαο απηφο αθνξά ηελ  Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο . 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην λ. 4332/15 θαη ζπγθεθξηκέλα  Άξζξν 1Β παξ. 1, 5α 
θαη 5β ηνπ ΚΔΗ θαη άξζξν 2 παξ. 3  απαηηείηαη κεηαμχ άιισλ βεβαίσζε επηηπρνχο 
παξαθνινχζεζεο είηε ελλέα ηάμεσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
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είηε έμη ηάμεσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Πξάγκα ην νπνίν θαληάδεη ινγηθφ θαη εθηθηφ κέρξηο φηνπ έξζεη ην θάζε άηνκν  ζε 
επαθή κε ηελ απνγνεηεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία, θάζε 
αηηψλ/αηηνχζα παίξλεη ηειέθσλν ζηελ ππεξεζία, ε νπνία θιείλεη ξαληεβνχ, ην 
νπνίν νξίδεηαη γηα κεηά απφ 4(!) κήλεο ηνπιάρηζηνλ . 

Καζίζηαηαη ζαθέο ινηπφλ φηη ην ζχζηεκα απηφ είλαη ηνπιάρηζηνλ δπζιεηηνπξγηθφ 
θαζψο  αθφκε θαη κεηά ην ξαληεβνχ, ε βεβαίσζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί κέρξη θαη 
κεηά απφ έλαλ κήλα! Αζξνηζηηθά ινηπφλ, κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ 5 κήλεο 
ηνπιάρηζηνλ γηα ηε ιήςε ηεο βεβαίσζεο απηήο. Αο ζεκεησζεί θπζηθά φηη ππάξρεη ε 
επηινγή ηεο  άκεζεο (ζρεηηθά) θαηάζεζεο κέζσ δηθεγφξνπ, ε νπνία σζηφζν δελ 
απνηειεί θαλ εθηθηή επηινγή γηα ηηο ήδε πηεζκέλεο νηθνλνκηθά  νηθνγέλεηεο. 

Σν δήηεκα ηεο δεχηεξεο γεληάο «κεηαλαζηψλ» έγηλε επξέσο γλσζηφ πξηλ απφ 
πεξίπνπ 10 ρξφληα. Απφ ηφηε ρηιηάδεο άηνκα κεγάισζαλ θαη ελειηθηψζεθαλ κε ηελ 
ειπίδα κηαο αλαγλψξηζεο απφ ην θξάηνο ε νπνία αθφκα αλακέλεηαη. Δίλαη ζαθέο 
ινηπφλ φηη  γηα έλα κεγάιν θνκκάηη δηθαηνχρσλ είλαη ήδε αξγά. 

Χο Generation 2.0 νθείινπκε λα θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα φηη ηα πξνβιήκαηα θαη ηα 
εκπφδηα δελ έρνπλ ζηακαηήζεη γηα ηε δεχηεξε γεληά. Παξφιν πνπ ραηξεηήζακε ηε 
ςήθηζε ηνπ λφκνπ πξηλ έλα ρξφλν , ε αδπλακία εθαξκνγήο ηνπ καο ππελζπκίδεη φηη 
ππάξρνπλ αθφκα πνιιά πεδία  ηα νπνία απαηηνχλ ηε ζπλερή παξέκβαζε καο  
κέρξηο φηνπ φια ηα άηνκα  κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο πνπ γελληνχληαη ή 
κεγαιψλνπλ ζηελ Διιάδα  λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε ίζα δηθαηψκαηα θαη 
επθαηξίεο  κε ηνπο ππφινηπνπο  Έιιελεο.». 

3. Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο σο πξνο ην ζεζκηθό πιαίζην πεξί 
πξνζθύγσλ 

Φεθίζηεθε ηελ Παξαζθεπή 1 Απξηιίνπ 2016 ν λένο λφκνο γηα ην Πξνζθπγηθφ8.  
Ο λφκνο έρεη εθηεηακέλεο ξπζκίζεηο φρη κφλν, νχηε θαλ θπξίσο, γηα ηε ζπκθσλία 
Δπξσπατθήο Έλσζεο-Σνπξθίαο αιιά ηδίσο γηα ηηο ππεξεζίεο αζχινπ θαη ππνδνρήο, 
ηελ ελζσκάησζε νδεγίαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ, εθθξεκφηεηεο ηνπ παιαηνχ 
απνζέκαηνο πξνζθπγψλ ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία πξηλ απφ ην 2013 
(backlog) θαζψο θαη εξγαζηαθά δεηήκαηα ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνχλησλ δηεζλή 
πξνζηαζία. 

Με ηε λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 ε θπβέξλεζε 
ξχζκηζε εθθξεκφηεηεο πνπ είραλ δηαπηζησζεί ζην πξνεγνχκελν πιαίζην, ελψ 
ζέζπηζε ηα λνκνζεηηθά εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

                                                 

8 http://www.efsyn.gr/arthro/stis-rages-nomoshedio-gia-prosfygiko  

 
 

http://www.efsyn.gr/arthro/stis-rages-nomoshedio-gia-prosfygiko


ζεκεξηλήο έθηαθηεο θαηάζηαζεο κε ηελ εμαηξεηηθά απμεκέλε πξνζθπγηθή θαη 
κεηαλαζηεπηηθή ξνή. 

Γηάζπαξηεο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ππεξεζίεο πνπ είραλ αξκνδηφηεηα ην 
πξνζθπγηθφ ζπγθεληξψλνληαη ζηε δνκή ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο 
Πνιηηηθήο, πνπ απνθηά πνιχ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ράξαμεο πνιηηηθήο. 

Ο ηνκέαο ησλ δνκψλ ππνδνρήο φζσλ δεηνχλ άζπιν θεχγεη απφ ην ππνπξγείν 
Δξγαζίαο θαη εληάζζεηαη ζην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ελψ ε Γεληθή Γξακκαηεία 
Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο πλνρήο νλνκάδεηαη ζην εμήο Γεληθή Γξακκαηεία 
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη απνθηά λέα δνκή, πνπ πεξηιακβάλεη δηεχζπλζε 
ππνδνρήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηκήκαηα θηινμελίαο, ππεξεζηψλ ππνδνρήο, 
θνηλσληθήο έληαμεο, πξνζηαζίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη πινπνίεζεο 
πξνγξακκάησλ ππνδνρήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο. 

Ζ Τπεξεζία Αζχινπ θαη ε Αξρή Πξνζθπγψλ (εμεηάδεη ζε δεχηεξν βαζκφ ηα 
αηηήκαηα αζχινπ) ζπγθξνηνχληαη εθ λένπ κε ζηφρν λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα 
ζηηο ζεκεξηλέο απμεκέλεο απαηηήζεηο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ Αξρή Πξνζθπγψλ, ζηελ 
νπνία είραλ ζην παξειζφλ ζεκεησζεί δπζιεηηνπξγίεο θαη παξεκβάζεηο πνιηηηθνχ 
ραξαθηήξα, έγηλε πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί ε αλεμαξηεζία ηεο. 

Ζ ζεκεξηλή Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο θαηαξγείηαη θαη ζπγθξνηείηαη εθ λένπ σο 
Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, κε αξκνδηφηεηα ηελ πιήξε θαηαγξαθή ησλ 
πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε ιήςε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ φζσλ πεξλνχλ ηα 
ζχλνξα ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο, ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 
ηζαγέλεηάο ηνπο, ηνλ ηαηξηθφ έιεγρν, ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή 
ππνζηήξημε, ηελ ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηε 
κέξηκλα γηα ηηο επάισηεο νκάδεο ψζηε λα ππαρζνχλ ζηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία θαη 
ηελ παξαπνκπή ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία αζχινπ, επαλεηζδνρήο ή 
απέιαζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Σν λνκνζρέδην πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε δνκψλ πξνζσξηλήο ππνδνρήο γηα φζνπο 
δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία φπσο θαη αλνηρηψλ δνκψλ πξνζσξηλήο θηινμελίαο γηα 
φζνπο έρνπλ ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία ππνζηεξηδφκελεο απέιαζεο ή έρνπλ 
θαζεζηψο αλαβνιήο απνκάθξπλζεο απφ ηε ρψξα. 

Ζ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη ηαπηνπνίεζεο ζηα hotspots νξίδεηαη σο εμήο: νη 
πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ ή νη αληζαγελείο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα ρσξίο ηηο 
λφκηκεο δηαηππψζεηο νδεγνχληαη κε επζχλε ησλ αζηπλνκηθψλ ή ιηκεληθψλ αξρψλ 
ζην θέληξν ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο θαη ηεινχλ ζε θαζεζηψο πεξηνξηζκνχ ηεο 
ειεπζεξίαο ηνπο, κε απφθαζε πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε ηξεηο εκέξεο. 

Ο δηνηθεηήο κπνξεί λα απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ παξακνλή ζην 
θέληξν κέρξη ηηο 25 εκέξεο, ελψ πξνβιέπνληαη εηδηθέο πηέξπγεο, θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλεο γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο 
επάισησλ νκάδσλ. 

Πξνβιέπεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα παξαρσξνχληαη 
ζηελ ΔΛ.Α. ρψξνη ζηηο εγθαηαζηάζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ ρψξνη θξάηεζεο. 



Ζ παξαηεηακέλε παξακνλή θαη ε δπλαηφηεηα ρψξσλ θξάηεζεο επηβεβαηψλνπλ ηνπο 
θφβνπο φζσλ δπζπηζηνχζαλ ζηηο δεζκεχζεηο γηα νιηγνήκεξε παξακνλή θαη άκεζε 
αλαρψξεζε πξνο ηελ ελδνρψξα. 

Σν λνκνζρέδην ζεζπίδεη επίζεο ηα δηθαηψκαηα φζσλ παξακέλνπλ ζηα θέληξα: λα 
έρνπλ αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, λα δηαηεξνχλ ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 
ελφηεηα, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε επείγνπζα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζε 
ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη ζε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε, λα ελεκεξψλνληαη επαξθψο γηα 
ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θαζνδήγεζε θαη 
λνκηθή ζπκβνπιή θαη ζπλδξνκή, λα δηαηεξνχλ επαθή κε θνξείο θαη νξγαλψζεηο 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα κπνξνχλ λα 
επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο νηθείνπο ηνπο. 

Οπσο επηζεκαίλνπλ φζνη αζρνινχληαη κε ην πξνζθπγηθφ, ε θαηαζθεπή ησλ 
θέληξσλ θαηαγξαθήο θαη ηαπηνπνίεζεο θαη ησλ θέληξσλ θηινμελίαο ήηαλ ην εχθνιν 
ζθέινο. 

Ζ κεγάιε δπζθνιία, πνπ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηηο εγγπήζεηο αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη λα κπνξέζνπλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ πξάμε. 

Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, κε βάζε ηελ απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ησλ δηαθφξσλ 
εηδηθνηήησλ γηα ηξεηο βάξδηεο θαζεκεξηλά, ζεσξείηαη απαγνξεπηηθφ κε ηηο ζεκεξηλέο 
δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δ.Δ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ επαξθψο ηα θέληξα, ζα 
απαηηεζεί είηε ε πιήξεο αλαδηακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δ.Δ. είηε ε αλαδήηεζε θεθαιαίσλ απφ κεγάια funds πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πξνζθπγηθφ, κε θίλδπλν φκσο λα απνθηήζεη ηειείσο 
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ην εγρείξεκα. 

ηα ζεηηθά ηνπ λνκνζρεδίνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε ξχζκηζε ησλ εθθξεκψλ αηηεκάησλ 
αζχινπ πνπ είραλ θαηαηεζεί ζηελ ΔΛ.Α., πξηλ απφ ηε ζχζηαζε ηεο πνιηηηθήο 
Τπεξεζίαο Αζχινπ. 

Σν λνκνζρέδην πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε αλζξσπηζηηθνχ θαζεζηψηνο ζε φζνπο 
εθθξεκεί ε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο αζχινπ γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα (αθνξά 
πεξίπνπ 10.000 απφ ηα πεξίπνπ 25.000 εθθξεκή αηηήκαηα αζχινπ). 

Σν δηθαίσκα απηφ ην είραλ εμαηνκηθεπκέλα νη ελδηαθεξφκελνη, θαζψο κε ηελ 
πεληαεηή παξακνλή ηνπο απνθηνχλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηε ρψξα θαη δηθαηνχληαη 
αλζξσπηζηηθφ θαζεζηψο, φκσο ην λνκνζρέδην πξνρσξά ζε απεπζείαο ξχζκηζε, 
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη θαλείο απφ ηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ηεο 
εμαηνκηθεπκέλεο αίηεζεο. 

πγθεθξηκέλα : 

     Χο πξνο ηε ζπκθσλία ΔΔ-Σνπξθίαο πξνβιέπεηαη κφλν ε ζπληφκεπζε ησλ πξν-
ζεζκηψλ ζε κηα ελδεηθηηθή πξνζεζκία 14 εκεξψλ, θαηά ηελ νπνία ζα νινθιεξψλεηαη 



ε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία δηεζλνχο πξνζηαζίαο γηα ηνπο αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία 
θαη ζηνπο δχν βαζκνχο. Δπηπρψο, απνηξάπεθε ε (παξάλνκε, ζχκθσλα κε ην θνη-
λνηηθφ δίθαην) πξφβιεςε γηα αλαγλψξηζε ηεο Σνπξθίαο σο αζθαινχο ηξίηεο ρψξαο 
πξνο επηζηξνθή πξνζθχγσλ θαη αλη‟ απηήο ππάξρεη ε πξφβιεςε φηη ε Τπεξεζία 
Αζχινπ ζε πξψην βαζκφ θαη νη Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ ζε δεχηεξν βαζκφ ζα είλαη 
αξκφδηεο γηα κηα ηέηνηα απφθαζε. 
   Δίλαη εθηθηφ λα ππνβιεζνχλ καδηθά ρηιηάδεο αηηήζεηο δηεζλνχο πξνζηαζίαο απφ 
ηνπο εγθισβηζκέλνπο κε ηε ζπκθσλία αιινδαπνχο ζηελ Διιάδα πνπ ζα επηζπκνχ-
ζαλ λα πάλε ζηελ Δπξψπε. χκθσλα κε ηηο κέρξη ζηηγκήο δεκνζηνγξαθηθέο πιεξν-
θνξίεο, έρνπλ εθθξάζεη βνχιεζε γηα αίηεζε δηεζλνχο πξνζηαζίαο πάλσ απφ 4.000 
άηνκα, ηα νπνία εηζήιζαλ ζηελ Διιάδα ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο κεηά ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο, δειαδή ηελ 20ή Μαξηίνπ, θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί 
ζεκαληηθά ν αξηζκφο αηηήζεσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, αλάινγα κε ηηο ξνέο πξνζθχ-
γσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. 
 
    Σν δηθαίσκα ζην άζπιν απηψλ ησλ αιινδαπψλ είλαη εμαξρήο ππνλνκεπκέλν 
θαζψο: α) εηζάγεηαη θαη‟ εμαίξεζε ππεξηαρεία δηαδηθαζία δηεζλνχο πξνζηαζίαο εηδη-
θά γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αιινδαπνχο, β) ζπληέκλνληαη ρξνληθά φια ηα ζρεηηθά 
δηθαηψκαηά ηνπο (π.ρ. γηα εχξεζε δηθεγφξνπ θαη κειέηε ηνπ θαθέινπ, γηα άζθεζε 
πξνζθπγήο), γ) νη ππεξεζίεο αζχινπ θαη ησλ δχν βαζκψλ αδπλαηνχλ λα εμεηάδνπλ 
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ρηιηάδεο πξνζθπγέο κε δίθαην θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, 
ιφγσ έληνλεο ππνζηειέρσζεο θαη αλεπαξθνχο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, ηδίσο κε 
ηκήκαηα πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ησλ πξνζθεπγφλησλ θαη ηηο ηξίηεο 
ρψξεο, φπσο ππάξρνπλ ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, δ) νη αιινδαπνί πα-
ξακέλνπλ καδηθά θξαηνχκελνη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ρσξίο δηθαίσκα 
λα παξίζηαληαη ζηνλ δεχηεξν βαζκφ, παξά κφλν αλ θιεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή, ε) 
σο αξκφδηεο Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ νξίζηεθαλ νη ad hoc επηηξνπέο γηα ηελ εμέηα-
ζε ηνπ παιηνχ απνζέκαηνο πξνζθπγψλ πξηλ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 (backlog) θαη 
φρη νη θαλνληθά αξκφδηεο ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ κε επζχλε 
ηεο θπβέξλεζεο απφ ην επηέκβξην ηνπ 2015.  
 
Οη ad hoc Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ απνηεινχληαη απφ έλαλ δεκφζην ππάιιειν σο 
πξφεδξν, έλαλ επηζηήκνλα, ζπλήζσο λνκηθφ, ππνδεηθλπφκελν απφ ηελ Δζληθή Δπη-
ηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, θη έλαλ άιιν κε ππφδεημε ηεο Όπαηεο Αξ-
κνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο. Ζ παξνπζία δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηηο Δπη-
ηξνπέο Πξνζθπγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε Τπεξεζία Αζχινπ ζε 
πξψην βαζκφ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ ζα επη-
θνπξνχληαη, ζχκθσλα κε ην λφκν, απφ ππαιιήινπο ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο 
Τπνζηήξημεο Αζχινπ θαη κε δεδνκέλεο ηελ θπβεξλεηηθή θαη επξσπατθή επηινγή γηα 
καδηθή απέιαζε πξνζθχγσλ ζηελ Σνπξθία, δεκηνπξγνχλ, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησ-
ζε, εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ ακεξνιεςία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, εηδηθφηεξα γηα ην 
ραξαθηεξηζκφ ηεο Σνπξθίαο σο αζθαινχο ηξίηεο ρψξαο, θαη ζηε ρεηξφηεξε θηλδπ-
λεχνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία ζε πξφζρεκα ψζηε λα απειαχλνληαη κε 
ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη καδηθά νη πξφζθπγεο ζηελ Σνπξθία. 
 
 
     Παξάιιεια, ν λφκνο πξνβιέπεη εθ λένπ ηελ θξάηεζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ 
κεηαλαζηψλ, σο θπξίαξρε επηινγή έλαληη ησλ ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ, αληί ηεο θξά-
ηεζεο, πνπ απαηηεί ην θνηλνηηθφ δίθαην, ηα νπνία δελ θαζηζηά αξρηθψο ππνρξεσηηθά 
γηα ηελ αζηπλνκία, φπσο ε ηαθηηθή παξνπζία ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα, ε ρξεκαηηθή 



εγγχεζε θαη ε παξάδνζε εγγξάθσλ ηνπ αιινδαπνχ (δηαβαηήξην, ηαπηφηεηα θ.ιπ.). 
Με απηήλ ηε ξχζκηζε επλνείηαη ζηελ νπζία ε καδηθή θξάηεζε πξνζθχγσλ θαη κεηα-
λαζηψλ, ε νπνία ήδε πινπνηείηαη ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, ππφ ηε κνξθή 
πεξηνξηζκνχ γηα 25 κέξεο ην πνιχ, αλαθνξηθά κε φινπο ηνπο εηζεξρφκελνπο αιιν-
δαπνχο κεηά ηελ 20ή Μαξηίνπ. Ζ καδηθή θξάηεζε (κε ηε κνξθή ηνπ πεξηνξηζκνχ) 
ησλ αιινδαπψλ είλαη ην βαζηθφ ζηάδην πξηλ απφ ηηο καδηθέο, ζπιινγηθέο απειάζεηο 
ηνπο ζηελ Σνπξθία, νη νπνίεο απαγνξεχνληαη ζχκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην. 
 
     Παξ‟ φια απηά ν λφκνο πεξηιακβάλεη θαη αξθεηέο ζεηηθέο δηαηάμεηο: α) αλαβαζκί-
δνληαη ζε αξκνδηφηεηεο, πξνζσπηθφ θαη πφξνπο ε Τπεξεζία Αζχινπ θαη ε Αξρή 
Πξνζθπγψλ, β) πξνβιέπεηαη ε αλεμαξηεζία ησλ Δπηηξνπψλ Πξνζθπγψλ ηεο 
Αξρήο Πξνζθπγψλ σο πξνο ηελ εμ ππαξρήο εμέηαζε ηεο νπζίαο ησλ ππνζέζεσλ 
θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, γ) εληζρχεηαη ζεκαληηθά ε Τπεξεζία Σαπηνπνί-
εζεο θαη Τπνδνρήο, γηα ηελ νπνία ζπζηήλεηαη θαη ζέζε γεληθνχ γξακκαηέα ζην 
ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, γ) ρνξεγείηαη θαη‟ εμαίξεζε θαζεζηψο παξακνλήο ζε φινπο 
ηνπο αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ απνζέκαηνο πξνζθπγψλ 
(backlog) πξηλ απφ ην 2013, νη νπνίνη έρνπλ θάξηα αηηνχληνο δηεζλή πξνζηαζία ζε 
ηζρχ γηα πέληε ρξφληα πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ. Απφ απηήλ ηε ξχζκηζε 
ζα επσθειεζνχλ ρηιηάδεο αηηνχληεο δηεζλή πξνζηαζία πνπ ζα απνθηήζνπλ ηίηιν 
δηακνλήο ζηελ Διιάδα κε εζληθή πξνζηαζία (αλζξσπηζηηθνί ιφγνη). Δάλ νη ζπγθε-
θξηκέλνη αιινδαπνί επηζπκνχλ παξ‟ φια απηά λα ζπλερίζνπλ ηε δηαδηθαζία δηε-
ζλνχο πξνζηαζίαο, έρνπλ δηθαίσκα λα (επαλ)ππνβάινπλ αίηεζε δηεζλνχο πξνζηα-
ζίαο κέζα δχν κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ 
άδεηα δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο. Σέινο δ) δηαζθαιίδεηαη ε απφδνζε 
άδεηαο εξγαζίαο κφλν κε ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ δηεζλνχο πξν-
ζηαζίαο (άζπιν ή επηθνπξηθή πξνζηαζία) ή ηνπ αηηνχληνο άζπιν ή ηνπ θαηφρνπ 
άδεηαο δηακνλήο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Μεηαλάζηεπζεο, 
ρσξίο άιιεο πξνυπνζέζεηο, φπσο πξνβιεπφηαλ πξνεγνπκέλσο, θη έηζη επηιχεηαη 
έλα καθξνρξφλην πξφβιεκα πξφζβαζεο ζηελ άδεηα εξγαζίαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
θαηεγνξίεο αιινδαπψλ.  
 
Χζηφζν πξνβιέπνληαη δεθάδεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 
γηα ηελ πξαγκαηηθή πινπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ, θάηη πνπ ηηο θαζηζηά επηζθα-
ιείο ιφγσ ησλ γεληθφηεξσλ αδπλακηψλ θαη ηεο ππνζηειέρσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθε-
ζεο πνπ επηδεηλψζεθαλ ζεκαληηθά κε ηνπο κλεκνληαθνχο λφκνπο ηεο ηειεπηαίαο 
εμαεηίαο. 
 
      πλνςίδνληαο, ν λφκνο επηρεηξεί λα αλαβαζκίζεη ην φιν ζχζηεκα ππνδνρήο θαη 
αζχινπ ζηελ Διιάδα θαη λα επηιχζεη νξηζκέλα καθξνρξφληα πξνβιήκαηα ησλ αη-
ηνχλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζθχγσλ. Πξφθεηηαη γηα θαινδερνχκελεο αιιά εμαηξεηηθά 
θαζπζηεξεκέλεο εμειίμεηο, θαζψο ηα πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο απφ ην πξνζθπγη-
θφ/κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα έρνπλ, θαηά πνιχ, ππεξθεξάζεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 
σο πξνο ην ζχζηεκα ππνδνρήο θαη αζχινπ θαη ίζσο απαηηεζνχλ ζχληνκα λέεο λν-
κνζεηηθέο παξεκβάζεηο. Παξάιιεια φκσο επηρεηξείηαη λα εθαξκνζηεί κηα παξάλνκε 
ζπκθσλία ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΔΔ κε ηελ Σνπξθία κε ππνλφκεπζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
ζηε δηεζλή πξνζηαζία γηα φινπο ηνπο αιινδαπνχο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα 
κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θαη κε καδηθέο θξαηήζεηο θαη απειάζεηο πξνζθχγσλ θαη 
κεηαλαζηψλ πξνο ηελ Σνπξθία. Ζ ζπγθπξία ςήθηζεο ηνπ λφκνπ ππνβαζκίδεη εθ ησλ 
πξαγκάησλ ηηο ζεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ (πνπ πάλησο κέλεη λα δνχκε αλ θαη ζε πνην 
βαζκφ ζα εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε) ζε βάξνο ηεο παξάλνκεο θαη ληξνπηαζηηθήο 



ζπκθσλίαο ΔΔ-Σνπξθίαο πνπ απνθιείεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ 
εθηφο Δπξψπεο απφ ην δηθαίσκα ζην άζπιν ζ‟ απηήλ ελψ ππνλνκεχεη ην δηθαίσκα 
ζην άζπιν γηα φζνπο θαηαθέξλνπλ λα εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα. Γπζηπρψο ε θαηά-
ζηαζε «ζθνηεηληάδεη» επηθίλδπλα θαη γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ απνηεινχλ κία απφ 
ηηο πην επάισηεο νκάδεο κεηαθηλνχκελσλ αλζξψπσλ. 
 

4. Ννκνζεηηθέο αιιαγέο ζηε ζύλζεζε ησλ Δπηηξνπώλ Πξνζθπγώλ γηα ην 
άζπιν 

Με βηαζηηθέο θηλήζεηο πνπ αληαλαθινχλ ηηο αζθπθηηθέο πηέζεηο ηεο Δ.Δ. λα 
εθαξκνζηεί πάζε ζπζία ε ακθηζβεηνχκελε δηαθήξπμε Δ.Δ. - Σνπξθίαο θαη λα γίλνπλ 
καδηθέο απειάζεηο χξσλ ζηελ Σνπξθία, ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο 
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Μνπδάιαο θαηέζεζε ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2016 
λνκνζεηηθή ηξνπνινγία πνπ αιιάδεη ηε ζχλζεζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ επηηξνπψλ νη 
νπνίεο εμεηάδνπλ ηα αηηήκαηα αζχινπ9. 

Δίρε πξνεγεζεί ε θαηάζεζε ηξνπνινγίαο 85 ζειίδσλ, κε δηαηάμεηο θαη γηα άιια 
δεηήκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζθπγηθνχ, αξγά ην βξάδπ ηεο Σξίηεο, ελφζσ 
παξφληεο ζηελ αίζνπζα ηεο Βνπιήο ήηαλ ειάρηζηνη βνπιεπηέο. Ζ έληνλε 
δηακαξηπξία ηεο αληηπνιίηεπζεο νδήγεζε ζηελ απφζπξζε ηεο ηξνπνινγίαο σο 
εθπξφζεζκεο θαη ηειηθά ζηελ επαλαθνξά ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο Δπηηξνπέο 
Πξνζθπγψλ ηελ επνκέλε, ρσξίο θπζηθά λα δνζεί δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο 
ζπδήηεζεο. 

Με ηελ ηξνπνινγία ζπζηήλνληαη «Αλεμάξηεηεο Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ» εληφο ηεο 
Αξρήο Πξνζθπγψλ (πξνβιέπεηαη ε άκεζε ιεηηνπξγία ηνπο κεηαβαηηθά, πξηλ αθφκα 
ιεηηνπξγήζεη ε ππφ ζπγθξφηεζε Αξρή Πξνζθπγψλ) κε αληηθείκελν ηε 
δεπηεξνβάζκηα εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ αζχινπ, απνηεινχκελεο απφ έλα κέινο πνπ 
νξίδεη ε Τπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ θαη δχν δηθαζηηθνχο. 

Ζ ζπκκεηνρή δηθαζηηθψλ ζε φξγαλν δηνηθεηηθήο αξκνδηφηεηαο εγείξεη δήηεκα 
ζπληαγκαηηθφηεηαο, κε ζνβαξφ θίλδπλν λα θαζπζηεξήζεη πνιχ πεξηζζφηεξν ε 
δηαδηθαζία ή λα θηλδπλεχζνπλ λα αθπξσζνχλ νη απνθάζεηο ησλ επηηξνπψλ, φπσο 
επηζήκαλαλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Ν.Γ. ν Νίθνο Γέλδηαο, ηεο Γεκνθξαηηθήο 
πκπαξάηαμεο ν Αλδξέαο Λνβέξδνο θαη ηνπ Πνηακηνχ ν Γηψξγνο Ακπξάο. 

Ο αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Μνπδάιαο 
ππεξακχλζεθε ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο δηαδηθαζίαο, ιέγνληαο πσο «θαη 15 κέξεο λα 
πάλε πίζσ γηα λα κπνπλ ζε άιιν λνκνζρέδην, έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο» θαη είπε πσο 
νη λέεο επηηξνπέο «απνδίδνπλ δίθαην ζηνπο πξφζθπγεο κε πνιχ θαιχηεξν ηξφπν, 
έρνπλ ηαρχηεηα ζηε δεκηνπξγία ηνπο ζε ζρέζε κε πξνεγνπκέλσο θαη δπλαηφηεηα λα 
παίξλνπλ απνθάζεηο πην γξήγνξα». 

                                                 
9 https://www.efsyn.gr/arthro/sto-para-pente-tropologia-gia-apelaseis 
 



εκείσζε κάιηζηα πσο ε ζχλζεζε ησλ λέσλ επηηξνπψλ πξνζνκνηάδεη ζε φζα 
ηζρχνπλ ζηε Γαιιία θαη είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ην δίθαην ηεο Γεξκαλίαο, ηεο 
Οιιαλδίαο θαη ηεο νπεδίαο. 

Απηφ πνπ απέθπγε λα πεη ν θ. Μνπδάιαο είλαη πσο γηα ράξε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ε ηξνπνινγία ζπζηάδεη κεξηθέο απφ ηηο 
πεξηνξηζκέλεο εγγπήζεηο πξνζηαζίαο ησλ πξνζθχγσλ πνπ είρε ζεζπίζεη κφιηο πξηλ 
απφ δπφκηζη κήλεο ν πξνεγνχκελνο λφκνο ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο 
Πνιηηηθήο (θη εθείλνο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, αλ θαη δελ έρνπλ 
εθαξκνζηεί κέρξη ζήκεξα ζεκαληηθέο δηαηάμεηο ηνπ). 

Ζ ηξνπνινγία θαηαξγεί ηε δπλαηφηεηα ηνπ πξφζθπγα λα δεηήζεη ν ίδηνο 
απηνπξφζσπε αθξφαζε απφ ηηο Δπηηξνπέο, ελψ δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ ππεξεζία 
Αζχινπ λα αλαπηχμεη ηηο ζέζεηο ηεο θαηά ηε δηαδηθαζία. Γίλεη επηπιένλ ηε 
δπλαηφηεηα ζην μέλεο ππεθνφηεηαο πξνζσπηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ Γξαθείνπ Αζχινπ 
λα δηελεξγεί ηε ζπλέληεπμε ζηνλ πξψην βαζκφ, ελψ είρε κφλν επηθνπξηθφ ξφιν ψο 
ηψξα, αλ θαη απηφ παξαβηαδφηαλ ζηελ πξάμε. Πψο ν πεξηνξηζκφο ησλ εγγπήζεσλ 
ζπληζηά θαιχηεξε απφδνζε δηθαίνπ παξακέλεη δεηνχκελν. 

Αθνχγεηαη επίζεο ηειείσο πξνζρεκαηηθή ε αηηηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο δηθαζηηθψλ, 
νη νπνίνη ζα αληηθαηαζηήζνπλ ην έλα κέινο ησλ Δπηηξνπψλ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ χζηεξα απφ απζηεξή 
αμηνιφγεζε ηεο λνκηθήο θαηάξηηζήο ηνπ. 

«Λφγσ ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζε ππνζέζεηο αζχινπ θαη 
αιινδαπψλ, νη ελ ιφγσ Γηθαζηηθνί Λεηηνπξγνί δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζην 
ελ ιφγσ αληηθείκελν, εμνηθείσζε κε ην δίθαην ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ησλ 
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη άξηζηε γλψζε ηεο λνκνινγίαο ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ» αλαθέξεη ε ηξνπνινγία. 

Σν ζθεπηηθφ απηφ δηαςεχδεηαη ζηελ πξάμε απφ ηε ζσξεία θαηαδηθαζηηθψλ 
απνθάζεσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ζε 
βάξνο ηεο Διιάδαο, απνθάζεηο πνπ δηθαηψλνπλ πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ 
είραλ θαηαθχγεη πξνεγνπκέλσο ζηα ειιεληθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, αιιά δελ 
βξήθαλ ην δίθην ηνπο κέζα ζηηο αζθπθηηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο αλαγθάδεηαη λα 
ιεηηνπξγήζεη ην ειιεληθφ ζχζηεκα Γηθαηνζχλεο. 

Ζ ηνπνζέηεζε δηθαζηηθψλ ζε δηνηθεηηθφ θαη‟ νπζίαλ φξγαλν, φπσο επηρεηξεί ε 
ηξνπνινγία, αληί λα αλαζέζεη ηε δεπηεξνβάζκηα εμέηαζε αζχινπ απνθιεηζηηθά ζηα 
δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, αθνχ πξνεγνπκέλσο δηαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθνχο φξνπο 
απνλνκήο Γηθαηνζχλεο, δελ δείρλεη ζεβαζκφ ζηελ ειιεληθή Γηθαηνζχλε. 

Σν ίδην πξνζρεκαηηθή αθνχγεηαη ε επηζήκαλζε ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο 
ηξνπνινγίαο πσο ηα αηηήκαηα αζχινπ «ζα θξίλνληαη απφ ηα λέα δηθαηνδνηηθά 
φξγαλα κε απμεκέλεο εγγπήζεηο ακεξνιεςίαο θαη αλεμαξηεζίαο». 

Οχηε ε ηξνπνινγία νχηε ν θ. Μνπδάιαο εμήγεζαλ γηαηί ήηαλ κεησκέλεο 
ακεξνιεςίαο θαη αλεμαξηεζίαο νη κέρξη ηψξα απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ 



Πξνζθπγψλ, πνπ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηά ηνπο έθξηλαλ πσο πξέπεη λα 
εμεηαζηεί ζηελ Διιάδα ην αίηεκα αζχινπ ησλ πξνζθχγσλ θαη φρη ζηελ Σνπξθία, 
θαζψο δελ απνηειεί γη‟ απηνχο αζθαιή ηξίηε ρψξα, φπσο αθξηβψο πξνβιέπεη ε 
λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, δηεζλείο νξγαληζκνί, εκπεηξνγλψκνλεο 
ηνπ ΟΖΔ θαη ζρεδφλ φιεο νη νξγαλψζεηο δηθαησκάησλ. 

Οη κέρξη ηψξα απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ ήηαλ άιισζηε ην κφλν πνπ κεζνιάβεζε 
απφ ηελ ςήθηζε ηνπ ηειεπηαίνπ λφκνπ πνπ ζέζπηδε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ‟ απηέο ηηο 
απνθάζεηο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ν ιφγνο ηεο εζπεπζκέλεο ηξνπνινγίαο. 

Αιισζηε ν θ. Μνπδάιαο δελ δηέςεπζε ηα πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα πνπ θέξνπλ 
Δπξσπαίνπο αμησκαηνχρνπο λα αζθνχλ έληνλεο πηέζεηο ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε 
λα αιιάμεη ηε ζχλζεζε θαη ηνλ ξφιν ησλ δεπηεξνβάζκησλ Δπηηξνπψλ, κε ην 
επηρείξεκα πσο ηάρα απνηεινχληαη απφ ΜΚΟ, ή λα θαινχλ ηελ θπβέξλεζε «λα 
εμεγήζεη ζηνπο δηθαζηέο ηεο ρψξαο φηη ε Σνπξθία είλαη αζθαιήο γηα χξνπο». 

 

Β) Γηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη Γλσκνδνηήζεηο νξγάλσλ,   
Δπηηξνπώλ θαη ΜΚΟ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
 
1. ρόιηα - θξηηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα 
ηνπ Αλζξώπνπ επί ησλ δηαηάμεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 
4375/2016 (Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Αζύινπ, Αξρήο 
Πξνζθπγώλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ζύζηαζε Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε 
ηνπ θαζεζηώηνο δηεζλνύο πξνζηαζίαο», αλαδηαηύπσζε - ΦΔΚ Α 51). 

  

Ο λένο λφκνο αθελφο ελζσκαηψλεη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο 2013/32/ΔΔ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, 

αθεηέξνπ επηδηψθεη λα αληηκεησπίζεη ηα άκεζα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην πξνζθπγηθφ. Κηλνχκελνο ζηα δχν απηά παξάιιεια 

επίπεδα, δεκηνπξγεί έλα πεξίπινθν ζχζηεκα εμέηαζεο αηηήζεσλ αζχινπ θαη 

κεηαρείξηζεο αηηνχλησλ άζπιν10. 

 

ηα ζεηηθά ηνπ ζεκεία κπνξεί λα θαηαγξαθνχλ ε πξφβιεςε γηα θαηά θαλφλα 

ειεχζεξε δηακνλή ζε θέληξα θηινμελίαο ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ε ξχζκηζε 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο (κνινλφηη εθθξεκεί ε 

έθδνζε πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ ζα ξπζκίδνπλ ιεπηνκεξψο δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ νξηζκφ επηηξφπνπ ή εθπξνζψπνπ), ε ζέζπηζε θαλνληθήο δηαδηθαζίαο 

εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ αζχινπ θαη ε εθθαζάξηζε εθθξεκψλ αηηήζεσλ αζχινπ κε 

ηε ρνξήγεζε θαζεζηψηνο παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο.   

  

Οη ζεηηθέο, σζηφζν, δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ππνλνκεχνληαη είηε απφ ηελ αλάγθε 

έθδνζεο θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο είηε απφ ηελ 

                                                 
10 Γειηίν Σχπνπ Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 21/4/2016 



χπαξμε εηδηθψλ ή κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζηελ πξάμε ελ πνιινίο ηηο αλαηξνχλ. 

Αλαιπηηθφηεξα:  

  

α) Αηηήζεηο αζύινπ 

 

ηελ πξάμε ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια ηξεηο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο αηηεκάησλ 

αζύινπ: α) ε θαλνληθή δηαδηθαζία: πξνβιέπεη πνιπηειείο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο κε 

ζπλέληεπμε, κεγάιεο πξνζεζκίεο πξνζθπγψλ, ζχληνκε θξάηεζε 25 εκεξψλ ζηα 

ΚΤΣ (Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο) θαη κεηαθνξά ζε αλνηρηέο δνκέο 

θηινμελίαο. 

β) ε ηαρχξξπζκε δηαδηθαζία: αθνξά πξνδήισο αβάζηκεο ή θαηαρξεζηηθέο αηηήζεηο 

ή αηηήζεηο απφ φζνπο πξνέξρνληαη απφ αζθαιή ρψξα ή παξαπιαλνχλ ηηο αξρέο 

θιπ. Πξνβιέπεη θάπσο πην ζχληνκεο πξνζεζκίεο. 

γ) ε θαηά παξέθθιηζε δηαδηθαζία: αθνξά καδηθέο αθίμεηο ζε ιηκάληα θιπ. Πξαθηηθά, 

εδψ έρνπκε κηα δηαδηθαζία 10-14 εκεξψλ θαη ζηνπο δχν βαζκνχο. 

  

β) Κξάηεζε 

 

Σίζεηαη σο θαλφλαο ε ειεχζεξε δηακνλή ησλ αηηνχλησλ άζπιν, αιιά ηαπηφρξνλα 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα θξάηεζεο ησλ λενεηζειζφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

αξρηθψο θαη‟ αλψηαην φξην 25 εκεξψλ ζην ΚΤΣ (άξζξν 14). Ζ ελ ιφγσ θξάηεζε 

(«πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο» θαηά ηελ νξνινγία ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο) 

δηαηάζζεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΚΤΣ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο. Δπηηξέπεηαη ε de facto θξάηεζε έσο θαη 3 εκέξεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί ε αξρηθή ηαπηνπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ, ψζηε λα 

κπνξεί λα εμαηνκηθεπζεί ε απφθαζε πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο. Γεδνκέλνπ φηη ηα 

ΚΤΣ ηδξχνληαη κε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (άξζξν 10) αλαθχπηεη πξαθηηθφ 

δήηεκα, πνηνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ «πεξηνξηζκνχ ηεο 

ειεπζεξίαο» ζηηο πεξηπηψζεηο de facto κεηαηξνπήο ησλ πξψελ hot spots ζε ΚΤΣ 

(δειαδή ζε θιεηζηέο δνκέο), φηαλ δειαδή δελ έρεη αθφκε εθδνζεί ε ΚΤΑ ίδξπζήο 

ηνπο (ην νπνίν κάιινλ ηζρχεη γηα φια ηα ΚΤΣ) θαη ζπλεπψο δελ έρεη λνκίκσο 

δηνξηζζεί δηνηθεηήο ζε απηά. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 46 (πνπ κεηαθέξεη ηα άξζξα 8 έσο 11 ηεο Οδεγίαο 2013/33), 

εθφζνλ ππνβιεζεί αίηεκα αζχινπ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ν αιινδαπφο είλαη 

θξαηνχκελνο, κπνξεί (θαη΄ εμαίξεζε) λα εθδίδεηαη απφθαζε θξάηεζήο ηνπ απφ ηνλ 

νηθείν Αζηπλνκηθφ Γηεπζπληή γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο (δηαπίζησζε ζηνηρείσλ 

ηαπηφηεηαο, θίλδπλνο δηαθπγήο, θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε θιπ) σο ην ήδε 

πξνβιεπφκελν αλψηαην φξην ησλ 18 κελψλ. Δμππαθνχεηαη φηη ε θξάηεζε ζην ΚΤΣ 

πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλψηαησλ νξίσλ. 

 

Γηθαίσκα αληηξξήζεσλ ν αιινδαπφο έρεη ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο 

θξάηεζεο ησλ 25 εκεξψλ φζν θαη κεηαγελέζηεξα. Ζ απφθαζε θξάηεζεο, φπσο θαη 

ε απφθαζε παξάηαζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην δηθαζηή ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ γηα έγθξηζε (αξ. 46 παξ. 5). Απηή ε ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ηεο απφθαζεο θξάηεζεο ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην δελ είλαη 

ζαθέο αλ αθνξά θαη ηελ απφθαζε «πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο» πνπ εθδίδεη ν 



δηνηθεηήο ηνπ ΚΤΣ θαηά ην άξζξν 14, δεδνκέλνπ φηη ην ελ ιφγσ άξζξν παξαπέκπεη 

ζηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 46. 

  

γ) Αλαιπηηθά ε θαηά παξέθθιηζε δηαδηθαζία 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Γ΄ κέξνπο ηνπ λ. 4375/2016, δειαδή νη δηαηάμεηο πνπ κεηαθέξνπλ 

ηελ Οδεγία 2013/32/ΔΔ, αξρίδνπλ λα ηζρχνπλ δχν κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ ζην ΦΔΚ (δειαδή απφ 3.6.2016). Αληηζέησο, ε θαηά παξέθθιηζε δηαδηθαζία 

ηνπ άξζξνπ 60 παξ. 4 αξρίδεη λα ηζρχεη άκεζα απφ ηε δεκνζίεπζε 

 

Ζ ηζρχο ηεο δηαδηθαζίαο απηή νξίδεηαη ζε 6 κήλεο εθ ηνπ λφκνπ πνπ κπνξεί λα 

παξαηαζεί γηα άιινπο 3 κε ππνπξγηθή απφθαζε (ην αξρηθφ ζρέδην ηνπ λφκνπ 

πξνέβιεπε 3+2 κήλεο:  πξνθαλψο θξίζεθε φηη δελ θζάλεη ν ρξφλνο γηα ηε κείσζε 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ). Απφ απηή εμαηξνχληαη επάισηεο νκάδεο. 

Λεηηνπξγεί σο εμήο  

ί: 

1ν βήκα: θζάλεη καδηθφο αξηζκφο πξνζψπσλ ζε ιηκάληα θιπ. (ζεκεησηένλ φηη δελ 

δηεπθξηλίδεηαη ηη ζα πεη «καδηθφο», π.ρ. πφζνη πξέπεη λα θζάλνπλ γηα λα ζεσξεζεί 

καδηθφ ή αλ απηνί πξέπεη λα έρνπλ παηήζεη ειιεληθφ έδαθνο κε ηελ ίδηα βάξθα ή 

απιψο ηελ ίδηα κέξα. Ο λφκνο αληιεί βέβαηα απφ ηελ εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ 

κελψλ, νπφηε ηπρφλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζεξρνκέλσλ ινγηθά ζα 

πξέπεη λα νδεγήζεη ζε αρξεζία ηε δηάηαμε). 

 

2ν βήκα: κεηαθέξνληαη ζε ΚΤΣ (ηα πξψελ hot spots), ηα νπνία είλαη θιεηζηέο δνκέο. 

Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή μεθηλάεη ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη ηαπηνπνίεζήο ηνπο. 

Πξνθαλψο, κφιηο νινθιεξσζεί απηή βγαίλεη ε απφθαζε θξάηεζεο απφ ηνλ Γηνηθεηή 

ηνπ ΚΤΣ, αιιηψο ην αξγφηεξν εληφο ηξηεκέξνπ (κέρξη λα εθδνζεί ε απφθαζε 

θξάηεζήο ηνπο, θξαηνχληαη ρσξίο θακία απφθαζε). ε ΚΤΣ κπνξνχλ λα θξαηνχληαη 

κέρξη γηα 25 εκέξεο, ελψ κπνξεί λα κεηαθέξνληαη θαη ζε άιια ΚΤΣ πνπ ζα 

ηδξχνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

 

3ν βήκα: θάπνηνη ππνβάιινπλ αίηεζε αζχινπ θαη θάπνηνη άιινη φρη. ζνη δελ 

ππνβάιινπλ, παξαπέκπνληαη θαηεπζείαλ ζηελ αζηπλνκία γηα «επηζηξνθή, απέιαζε 

ή επαλεηζδνρή», φπσο ιέεη ε δηάηαμε (αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ επαλεηζδνρή βι. 

θαησηέξσ ζην Δ). Σα θέληξα θξάηεζεο ηεο αζηπλνκίαο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

εληφο ηνπ ΚΤΣ (άξζξν 16 παξ. 6). 

 

4ν βήκα: φζνη ζέινπλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε, ην θάλνπλ ελψπηνλ ησλ αξρψλ 

παξαιαβήο ή ηεο ππεξεζίαο θξάηεζεο ή ηεο ΤΠΤΣ, αλ είλαη ππφ θξάηεζε (άξζξν 

36). Πξαθηηθά, επεηδή ην κέξνο Γ΄ ζα αξρίζεη λα ηζρχεη δχν κήλεο κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ λφκνπ (αξρέο Ηνπλίνπ δειαδή), σο ηφηε νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη 

απνθιεηζηηθά ελψπηνλ ησλ αξρψλ θξάηεζεο, δειαδή αζηπλνκηθψλ, ιηκεληθψλ ή 

ζηξαηησηηθψλ, ή ησλ ππαιιήισλ ηεο ΤΠΤΣ ζηα ΚΤΣ. 

 

5ν βήκα: Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ γξαθείνπ ή ηνπ θηλεηνχ 

θιηκαθίνπ ηεο ππεξεζίαο αζχινπ εμεηάδεη ηελ αίηεζε. ηνλ αηηνχληα δίδεηαη 

πξνζεζκία 1 εκέξαο γηα πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπλέληεπμε θαη ην αξγφηεξν ηελ 

επνκέλε εθδίδεηαη ε απφθαζε, ε νπνία επηδίδεηαη ην αξγφηεξν ηελ 



επνκέλε (πξαθηηθά ε δηαδηθαζία κπνξεί λα έρεη νινθιεξσζεί κφιηο ηελ επνκέλε ηεο 

θαηαγξαθήο ηνπ αηηνχληνο ζην ΚΤΣ, δειαδή αλ ππνβάιιεη ν αιινδαπφο ηελ αίηεζε 

ην πξσί ηεο Γεπηέξαο, ηνλ θαινχλ ζε ζπλέληεπμε ην κεζεκέξη ηεο Σξίηεο θαη άκεζα 

εθδίδεηαη θαη επηδίδεηαη ε απνξξηπηηθή). 

 

6ν βήκα: κεηά ηελ (δεδνκέλε) απφξξηςε ηεο αίηεζεο, ν αηηψλ έρεη 5 εκέξεο 

πξνζεζκία γηα άζθεζε πξνζθπγήο (61 παξ. 1 δ΄). Καηά ην δηάζηεκα απηφ 

αλαζηέιιεηαη θάζε κέηξν επηζηξνθήο θιπ. (61 παξ. 4). Ζ πξνζθπγή εμεηάδεηαη απφ 

ηηο επηηξνπέο πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ π.δ. 114/2010, αθνχ αθφκε δελ έρεη 

εθδνζεί ην π.δ. πνπ ζπζηήλεη ηελ αξρή πξνζθπγψλ (αξ. 80 παξ. 27) (θαη φρη απφ 

ηηο επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3907/11, νη νπνίεο επαλαζπζηήλνληαη βάζεη ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80). 

 

7ν βήκα: Ζ δηαδηθαζία είλαη θαηά θαλφλα έγγξαθε. Ζ πξνζθπγή εμεηάδεηαη ζε 3 

εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε. Ο αηηψλ δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα πξνθνξηθή 

ζπλέληεπμε σο ηελ επνκέλε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ (62 παξ. 1 ε΄). Μπνξεί λα ππνβάιεη 

ππφκλεκα σο κία εκέξα πξηλ ηελ εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή θαη κία εκέξα κεηά. 

Αλ γίλεη δεθηφ ην αίηεκα αθξφαζεο, ε εηδνπνίεζε γίλεηαη κία εκέξα πξηλ ηελ 

εμέηαζε. Ζ απφθαζε εθδίδεηαη εληφο 2 εκεξψλ απφ ηελ εμέηαζε ή ηελ θαηάζεζε 

ππνκλήκαηνο θαη επηδίδεηαη ηελ επνκέλε. πλνιηθά ε δηαδηθαζία ζε δεχηεξν βαζκφ 

κπνξεί λα θξαηήζεη 8-10 εκέξεο. 

 

8ν βήκα: απνξξίπηεηαη θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ε αίηεζε. Απφ εθείλν ην ζεκείν θαη 

έπεηηα αθελφο επηηξέπεηαη ε πξνζθπγή ζην αξκφδην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν (ηνπ 

Πεηξαηά, εθφζνλ ε αίηεζε αζχινπ είρε ππνβιεζεί ζε λεζί), αθεηέξνπ ζα 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ή απέιαζεο. 

 

9ν βήκα: απνκάθξπλζε απφ ηε ρψξα. Απηή ζα γίλεηαη σο ηηο 31.5.2016 βάζεη ηνπ 

πξσηνθφιινπ επαλεηζδνρήο Διιάδαο-Σνπξθίαο (2002/2010/2011) θαη απφ 

1.6.2016 βάζεη ηεο ζπκθσλίαο επαλεηζδνρήο Δ.Δ.-Σνπξθίαο. Απηφ πξνθχπηεη απφ 

ην ελεκεξσηηθφ memo ηνπ γξαθείνπ ηχπνπ ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο 
  
δ) Πώο ζεκειηώλεηαη ε απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο αζύινπ 
 
Ζ θαηεπείγνπζα ςήθηζε ηνπ λ. 4375/2016 θαη ε ζέζπηζε ηεο θαηά παξέθθιηζε 
δηαδηθαζίαο ζπλδένληαη αλαπφζπαζηα κε ηηο εμειίμεηο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ Σνπξθία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
επαλεηζδνρήο. Δλφςεη απηνχ, δελ ρσξεί ακθηβνιία φηη κεζνδεχεηαη ε ζπζηεκαηηθή 
απφξξηςε, ζηνλ πξψην ηνπιάρηζηνλ βαζκφ, σο απαξάδεθησλ ησλ αηηήζεσλ 
αζχινπ πνπ ζα ππνβάιινληαη βάζεη ηεο θαηά παξέθθιηζε δηαδηθαζίαο, βάζεη ησλ 
άξζξσλ 55, 56 θαη 57 ηνπ λφκνπ (35-38 ηεο νδεγίαο 2013/32 θαη άξζξα 24 σο 27 
ηεο νδεγίαο 2005/85, ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 
δχν κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4375/2016): 
 
 1) Οη πξνεξρφκελνη απφ ρψξεο φπνπ δελ ππάξρεη ελεξγή πνιεκηθή ζχξξαμε ζα 
θξίλεηαη φηη πξνέξρνληαη απφ αζθαιή ρώξα θαηαγσγήο (δειαδή απφ ηηο ρψξεο 
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη είηε ζηνλ ελσζηαθφ είηε ζηνλ εζληθφ ζρεηηθφ θαηάινγν). Θα 
πξέπεη ν αηηψλ λα αλαηξέςεη ην ηεθκήξην ηεο αζθαινύο ρώξαο επηθαινχκελνο 
πξνζσπηθνχο ιφγνπο πνπ ηελ θαζηζηνχλ κε αζθαιή. 



2) Οη αηηήζεηο ησλ χξσλ (θαη πηζαλψο ησλ Αθγαλψλ θιπ) ζα απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο επεηδή έρνπλ δηέιζεη απφ πξώηε ρώξα αζύινπ ή έρνπλ δηέιζεη 
απφ αζθαιή ηξίηε ρώξα, δειαδή από ηελ Σνπξθία. Πξαθηηθά, ε Σνπξθία λαη κελ 
δελ ρνξεγεί άζπιν, αιιά κπνξεί λα θξηζεί φηη απνηειεί ρψξα φπνπ ν αηηψλ 
«απνιακβάλεη άιιεο απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο … επσθεινχκελνο κεηαμχ 
άιισλ απφ ηελ αξρή ηεο κε επαλαπξνψζεζεο». Ή κπνξεί λα θξηζεί φηη είλαη 
αζθαιήο ηξίηε ρψξα, δειαδή ζσξεπηηθά ζπγθεληξψλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α) 
δελ απεηιείηαη ε δσή θαη ε ειεπζεξία ιφγσ θπιήο, θχινπ θιπ, β) ηεξείηαη ε αξρή ηεο 
κε επαλαπξνψζεζεο βάζεη ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο, γ) δελ ππάξρεη θίλδπλνο 
ζνβαξήο βιάβεο (απεηιήο ηεο δσήο ή βαζαληζηεξίσλ θιπ), δ) απαγνξεχεηαη απφ ηε 
ρψξα απηή ε απνκάθξπλζε ζε άιιε ρψξα φπνπ κπνξεί λα ππνζηεί βαζαληζηήξηα 
θιπ, ε) κπνξεί λα δεηήζεη ην θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα θαη λα ιάβεη πξνζηαζία 
βάζεη ηεο ζχκβαζεο ηεο Γελεχεο θαη ζη) ππάξρεη ζχλδεζκνο κε ηελ ελ ιφγσ ηξίηε 
ρψξα. 
Ζ θξίζε φηη ε Σνπξθία απνηειεί αζθαιή ηξίηε ρψξα είλαη πνιιαπιά πξνβιεκαηηθή, 
ηδίσο αλ ιεθζνχλ ππφςε νη πιεξνθνξίεο γηα ζπκθσλίεο επαλεηζδνρήο κε ηηο ρψξεο 
θαηαγσγήο, φπσο ην Αθγαληζηάλ θαη ην Ηξάλ ή αθφκε θαη ε πξία, ην γεγνλφο φηη 
δελ ρνξεγείηαη θαζεζηψο αζχινπ βάζεη ηεο πλζήθεο ηεο Γελεχεο θαη φηη 
εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά πξαθηηθέο θπιάθηζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν. 
 
Ήδε απφ ηηο πξψηεο εκέξεο εθαξκνγήο ηεο θαηά παξέθθιηζε δηαδηθαζίαο είδακε 
φηη ζηελ πξάμε ν εκπεηξνγλψκνλαο ηεο EASO γλσκνδφηεζε φηη ε Σνπξθία είλαη 
αζθαιήο ηξίηε ρψξα ζε ζρέζε κε ηηο πξψηεο αηηήζεηο αζχινπ πνπ εμεηάζηεθαλ. 
Δπίζεο δηεμήγαγε ζηελ πξάμε ηε ζπλέληεπμε, θάηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη. Ζ 
γλσκνδφηεζε απηή, πξφθεηηαη γηα ηππνπνηεκέλν θείκελν πνπ επαλαιακβάλεηαη ζε 
φιεο ηηο απνξξίςεηο αηηεκάησλ, νπζηαζηηθά αλαηξεί ηελ εμαηνκηθεπκέλε θξίζε πνπ 
απαηηείηαη θαη αθφκε ρεηξφηεξα λα επηξξίπηεη ζηνλ αηηνχληα άζπιν ην βάξνο λα 
απνδείμεη φηη ε Σνπξθία δελ είλαη αζθαιήο ηξίηε ρψξα θαηά πιήξε αληηζηξνθή ηνπ 
πλεχκαηνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο. ηηο πξψηεο απηέο πεξηπηψζεηο νη ιαθσληθά 
απνξξηπηηθέο απνθάζεηο είλαη αλαηηηνιφγεηεο. Γελ έρεη θαηνρπξσζεί ε λνκηθή 
ζπλδξνκή απφ ην θξάηνο. Καηά ηελ εμέηαζε ζε δεχηεξν βαζκφ, ζηηο ιίγεο 
ππνζέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, ε ζπλέληεπμε ηνπ αηηνχληα έγηλε φρη απηνπξνζψπσο 
αιιά κε ηειεθσληθή ζχλδεζε. 

  
ε) Πώο ζα ιεηηνπξγεί λνκηθά θαη πξαθηηθά ε επαλεηζδνρή 
 
Σν πξσηφθνιιν επαλεηζδνρήο ΔΔ-Σνπξθίαο, ην νπνίν έρεη ππνγξαθεί ήδε απφ 
16.10.2013, αιιά ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ 1.6.2016 (ππάξρεη αζάθεηα σο πξνο ηελ 
έλαξμε ηζρχνο), πξνβιέπεη ζην άξζξν 4 φηη ε Σνπξθία ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ζηελ 
επηθξάηεηά ηεο, κεηαμχ άιισλ, φζνπο βξίζθνληαη ζε έδαθνο θξάηνπο κέινπο θαη 
εηζήιζαλ παξάλνκα θαη απεπζείαο ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ, αθνχ 
δηέκεηλαλ ή δηήιζαλ απφ ηελ ηνπξθηθή επηθξάηεηα. 
 
Ζ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη είλαη ζρεηηθά απιή: γηα ηε κεηαγσγή ηνπ πξνζψπνπ 
απαηηείηαη αίηεζε επαλεηζδνρήο απφ ηελ Διιάδα, εθηφο αλ ην πξνο επαλεηζδνρή 
πξφζσπν έρεη έγθπξε άδεηα δηακνλήο ή βίδα γηα ηελ Σνπξθία, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη 
θαλ αίηεζε. Αλ ε ζχιιεςε ηνπ πξνζψπνπ έγηλε ζηε κεζφξην πεξηνρή, ε αίηεζε 
κπνξεί λα ππνβιεζεί εληφο 3 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχιιεςεο 
(ηαρεία δηαδηθαζία - είλαη απηή πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε φπσο θαίλεηαη). ε 
θάζε πεξίπησζε ε αίηεζε πξέπεη λα γίλεη εληφο 6 κελψλ απφ ηε ζχιιεςε ή απφ 



ηφηε πνπ αξρίδεη λα ηζρχεη ε ζπκθσλία. Δίλαη αλνηρηφ ην ελδερφκελν λα κπνξεί λα 
δεηεζεί ε επαλεηζδνρή γηα θάζε αιινδαπφ πνπ πέξαζε απφ Σνπξθία πξηλ κπεη 
ζηελ Διιάδα, άξα θαη γηα φζνπο χξνπο θιπ είλαη ήδε ζηελ Δηδνκέλε ή ζε δνκέο 
θηινμελίαο. 
 
Τπάξρεη εηδηθφ έληππν γηα ηελ αίηεζε επαλεηζδνρήο πνπ πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Μπνξεί λα ππνβιεζεί αθφκε θαη ειεθηξνληθά θαη ε 
απάληεζε (ζηελ ηαρεία δηαδηθαζία) δίλεηαη εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ εγγξάθσο. 
Αλ δελ απαληεζεί, ζεσξείηαη φηη ε κεηαγσγή έρεη εγθξηζεί. Πξέπεη ε Σνπξθία λα 
εηδνπνηεζεί γηα ην πνπ θαη πσο ζα γίλεη ε κεηαγσγή 48 ψξεο πξηλ (ζπλνιηθφο 
ρξφλνο απφ ηε ζχιιεςε 8 εξγάζηκεο εκέξεο ζπλ 48 ψξεο, δειαδή πεξίπνπ 12-14 
εκέξεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ε θαηά παξέθθιηζε 
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 60 παξ. 4). 
 
Πξαθηηθά, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο επαλεηζδνρήο Δ.Δ.-Σνπξθίαο (φπσο 
θαη ηεο αληίζηνηρεο Διιάδαο-Σνπξθίαο) θαίλεηαη λα εθαξκφδεηαη ε πξαθηηθή ησλ 
καδηθψλ απειάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ νκαδηθψλ επαλαπξνσζήζεσλ απφ ηε 
ζηηγκή πνπ ε Σνπξθία ζεσξείηαη εθ πξννηκίνπ αζθαιήο ρψξα, ρσξίο 

εμαηνκηθεπκέλε θξίζε. Απηφ είλαη έλα θξίζηκν δήηεκα πνπ απαηηεί δηεξεχλεζε θαηά 
ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο. 
 
 
 
2. Παξνπζίαζε ζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ 
Αλζξώπνπ ζρεηηθά κε ην ζεζκηθό πιαίζην ηνπ πξνζθπγηθνύ θαη 
κεηαλαζηεπηηθνύ δεηήκαηνο 
 
 
ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2016 ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ 
παξνπζίαζε ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ ηηο ζέζεηο ηεο γηα ην πξνζθπγηθφ θαη 
κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα11. 
 
χκθσλα κε ηελ Έλσζε, ε πξνζθπγηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή κεηαθίλεζε πξνο ηελ 
Δπξψπε αληηκεησπίδεηαη πιένλ αλνηθηά κε φξνπο αζθάιεηαο φρη ησλ αλζξψπσλ 
αιιά ησλ ζπλφξσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ηα θαηά ηα ινηπά “αδηαπξαγκάηεπηα” 
δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ελ πξνθεηκέλσ ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ, 
γίλνληαη απιφ ραξηί ζην ηξαπέδη ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνπνιηηηθήο 
δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ζηνηρεησδψο ππ' φςηλ. Ζ ειιεληθή 
θπβέξλεζε  “ηξέρεη” πίζσ απφ ηηο εμειίμεηο θαη, ρακέλε ζηε κεηάθξαζε ησλ 
αληηθξνπφκελσλ ηδενινγηθψλ ζηάζεσλ πνπ θαηαθεξκαηίδνπλ ην επξσπατθφ δίθαην 
θαη ηελ πνιηηηθή ζπλνρή ηεο ΔΔ, θαηαιήγεη ζε αδπλακία λα πξάμεη αθφκε θαη ηα 
βαζηθά. Μηα λέα θαηάζηαζε πξαγκάησλ θαίλεηαη λα έρεη ήδε παγησζεί: αλχςσζε 
θξαρηψλ, επηηήξεζε ησλ ζπλφξσλ ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα, θαη δεκηνπξγία 
“αλαρσκάησλ” αλάζρεζεο θαη απνηξνπήο. Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, ε 
δηκεξήο ζπκθσλία κε ηελ Σνπξθία, θαη ε απφθαζε ηνπ ΝΑΣΟ, ζέηνπλ ζε 
ακθηζβήηεζε κηα ζεκειηψδνπο αξρήο ηνπ πξνζθπγηθνχ δηθαίνπ: ηελ αξρή ηεο κε 

                                                 
11http://www.hlhr.gr/?MDL=pages&SiteID=1195#_ftn27 
 
 



επαλαπξνψζεζεο ζε κε αζθαιή ρψξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ππνρψξεζε ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ πξνζθχγσλ πιήηηεη ην επξχηεξν πνιηηηθφ ζρέδην ηεο εκπέδσζεο 
ηνπ επξσπατθνχ θεθηεκέλνπ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. 
Ζ εμέιημε απηή, κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, βάδεη ζε λέα ηξνρηά 
ηελ αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ «άιινπ». Μαο ππνβάιιεη ηελ ηδέα 
φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα παξαθάκςνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ καο ζέηνπλ ηα 
δηθαηψκαηά ηνπ είλαη λα απαιιαγνχκε απφ ηελ παξνπζία ηνπ. Αλαξσηεζήθακε 
άξαγε ζε ηη βαζκφ ζα κπνξνχζε πξαγκαηηθά λα ζεσξεζεί ε ρψξα καο κηα αζθαιήο 
ρψξα; Ζ ινγηθή απηή ππνλνκεχεη ηελ «επφκελε εκέξα» ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. 
Με δεδνκέλε ηελ πξνβιεπφκελε καθξνρξφληα παξακνλή κεηαλαζηψλ θαη 
πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα, νη πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε πξννπηηθή ηεο θνηλήο 
ζπκβίσζήο καο είλαη κεγάιεο. Σα ιάζε ηνπ παξειζφληνο ζα πξέπεη λα γίλνπλ 
νδεγφο γηα κηα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζα ζέβεηαη θαη ζα εληάζζεη. Κακία 
δεκνθξαηία δελ είλαη άμηα ηνπ νλφκαηφο ηεο αλ δελ άξεη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηελ 
θαζηζηνχλ κε αζθαιή ρψξα γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη πνπ δελ δηεπθνιχλεη φζνπο 
παξακέλνπλ καθξφρξνλα ζηε ρψξα λα  εληαρζνχλ ζηελ πνιηηηθή ηεο θνηλφηεηα. 
  
 
Ζ πξνζθπγηθή θξίζε ζηελ Δπξψπε, κηθξφ κέξνο κηαο επξχηεξεο θξίζεο θαη 
απνηέιεζκα ησλ πνιπκέησπσλ έλνπισλ ζπξξάμεσλ θαη αδηάθξηηεο βίαο ζηε Μέζε 
Αλαηνιή (θαη φρη κφλν), δεκηνχξγεζε ήδε κηα ξνή κεηαθίλεζεο πεξίπνπ ελφο 
εθαηνκκπξίνπ αλζξψπσλ ζηελ Διιάδα κφλν ην 2015, πνπ δησγκέλνη απφ ηηο εζηίεο 
ηνπο έρνπλ δηαζρίζεη θαη (ζα) ζπλερίζνπλ λα δηαζρίδνπλ ηε ρψξα ζηνλ δξφκν 
αλαδήηεζεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο αζθάιεηαο. 
  
Aλ θαη απμαλφκελν κε γεσκεηξηθή πξφνδν, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ην πνζνζηφ 
ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε πξία, ην Ηξάθ, ην Αθγαληζηάλ, ηελ Δξπζξαία, ηε νκαιία 
θαη ην νπδάλ, πνπ κεηαθηλήζεθε πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) είλαη αθφκα 
κηθξφ ζε ζρέζε κε ηα εθαηνκκχξηα εθηνπηζκέλσλ. Δληνχηνηο, έρεη ήδε πξνθαιέζεη 
ηζρπξνχο θιπδσληζκνχο ζηα πνιηηηθά ηεο ζεκέιηα κε ζνβαξφηαηεο αξλεηηθέο 
ζπλέπεηεο ζε δεηήκαηα πξνζηαζίαο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 
  
ηελ έγεξζε εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ εληφο ηνπ εληαίνπ «ρψξνπ αζθάιεηαο θαη 
δηθαηνζχλεο» πξνζηίζεληαη πνιηηηθέο απνηξνπήο ηεο εηζφδνπ απηψλ ησλ 
πιεζπζκψλ κε ζηξαηησηηθά κέζα ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Δ.Δ., κε ηδηαίηεξα 
ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζην δεκνθξαηηθφ ζρέδην ηεο εκπέδσζεο ηνπ επξσπατθνχ 
θεθηεκέλνπ ησλ δηθαησκάησλ, εηδηθά εθφζνλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε φιε αξρηηεθηνληθή 
ηεο ζπλνξηαθήο επηηήξεζεο ζηελ Δπξψπε θαίλεηαη λα εθθεχγεη απφ ηηο δηαδηθαζίεο 
ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην βαζκφ πνπ ν ηεξκαηηζκφο 
ησλ πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ δελ είλαη νξαηφο γηα ην άκεζν κέιινλ, ε αζθαιήο 
κεηαθίλεζε θαη ε εγγχεζε αζθαινχο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ 
απνηειεί ίζσο θαη ην πην δπζεπίιπην δήηεκα θαζψο απαηηεί κηα καθξνπξφζεζκε 
πνιηηηθή αλάιπζε ησλ αλαγθψλ, ηελ εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ γηα ηελ ππνδνρή θαη ηε 
κέξηκλα δηαβίσζήο ηνπο, αιιά θαη καθξνπξφζεζκσλ εληαμηαθψλ πνιηηηθψλ. 
Χζηφζν, νη πνιηηηθέο επηινγέο ηεο ΔΔ θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, κε ηελ 
εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ ζην Αηγαίν, έρνπλ ζαθψο πξνζαλαηνιηζηεί ζε ινγηθέο 
απνηξνπήο, πνπ ζεκαηνδνηνχλ ζηξνθή ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνζθπγηθνχ δηθαίνπ. 
  
Ζ Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ δηαηππψλεη ηηο ζέζεηο ηεο 
χζηεξα απφ ζπιινγηθή δηαβνχιεπζε πνπ εζηίαζε ζην θεθηεκέλν ηεο πξνζηαζίαο 



ησλ δηθαησκάησλ φπσο έρεη εκπεδσζεί ζηελ επξσπατθή θαη ειιεληθή έλλνκε ηάμε. 
ηφρνο ησλ ζέζεσλ απηψλ είλαη ε ζπκβνιή ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ηελ εμεχξεζε 
ιχζεσλ ζε ζηελφηεξε ή επξχηεξε θιίκαθα, απνηεινχλ δε ζπλέρεηα ησλ πξνηάζεψλ 
καο πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηηο λνκηθέο εθθξεκφηεηεο πνπ 
αθνξνχλ ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ πνπ θαζφξηζε ν 
λ.3907/2011 θαη ν νπνίνο ελ ηέιεη εθαξκφζηεθε ζηξεβιά ή ηκεκαηηθά ή δελ 
εθαξκφζηεθε ζε αξθεηά ζεκεία. 
  
  
 ε πιήζνο θεηκέλσλ, εζληθνχ θαη θπξίσο ελσζηαθνχ ραξαθηήξα, γίλεηαη ιφγνο γηα 
ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ πεξηθξνχξεζή ηνπο. Ζ ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ 
ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη ε «ραιάξσζε» ησλ 
εζσηεξηθψλ εζληθψλ ζπλφξσλ ηνπ θάζε θξάηνπο πεγάδεη απφ ηε ζπλζήθε ηνπ 
έλγθελ. ε φια φκσο ηα θείκελα ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ. πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ 
ηφηε πνπ μέζπαζε ε πξνζθπγηθή θξίζε, παξαηεξείηαη φρη κφλν κηα έληνλε 
θαλνληζηηθή επηβεβαίσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, αιιά θαη ε 
επηζηξνθή ζηνλ έιεγρν ησλ εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ, σο πξφηαγκα ηεο «αζθάιεηαο», 
κηαο έλλνηαο πνπ ηειηθά απνθαιχπηεηαη νινέλα θαη πην ακθίζεκε: αθελφο γηα ηνπο 
πξφζθπγεο, εηδηθά σο πξνο ην εχινγν αίηεκα δηάζσζήο ηνπο, αθεηέξνπ γηα ηα 
ζχλνξα, φπνπ λνείηαη σο κηα ζεηξά επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθψλ νξγάλσλ πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ κε ζηφρν ηελ επηηήξεζε -θπξίσο ησλ ζαιάζζησλ- ζπλφξσλ, λφηηα 
θαη λνηηναλαηνιηθά. 
  
Παξά ινηπφλ ηελ ηεξάζηηα πξνζθπγηθή θξίζε θαη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο 
πξνζηαζίαο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ πιεζπζκνχ, ηα «17 ζεκεία» ηνπ Δπξσπατθνχ 
πκβνπιίνπ πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2015 δείρλνπλ φηη ε Δ.Δ. πηνζεηεί 
κηα ινγηθή ηεο αζθάιεηαο σο «ειέγρνπ» θαη φρη σο πξνζηαζίαο. Σα «ζεκεία» απηά 
δελ θάλνπλ παξά κηα ειάρηζηε αλαθνξά ζηα λνκηθά εξγαιεία ηνπ πξνζθπγηθνχ 
δηθαίνπ θαη ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ θαη πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ. Αληίζεηα, ε ζπλερήο αλαθνξά γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ, αλαθνξά πιένλ θνηλή φρη κφλν ζηα επξσπατθά αιιά θαη 
ζηα ειιεληθά θείκελα, λνκηκνπνηεί πξαθηηθέο παξάλνκεο, απφ άπνςε εζληθνχ, 
δηεζλνχο θαη επξσπατθνχ δηθαίνπ, απνηξνπήο ηεο πξνζθπγηθήο κεηαθίλεζεο, θαη 
θπξίσο πςψζεθε θαη δηαηεξείηαη ν θξάρηεο ηνπ Έβξνπ. Κ. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα 
θαηεπζπλζνχλ νη πξνζθπγηθέο ξνέο πξνο ηνλ πην δχζβαην – θαη γη‟ απηφ θαη πην 
αθξηβφ – ζαιάζζην δξφκν, κε ηελ επρή λα απνζαξξπλζνχλ θάπνηνη εμ απηψλ, 
εληζρχζεθε ν ξφινο ηεο 
  
ια ηα παξαπάλσ απνηππψζεθαλ ζηελ πξάμε ζηε ζχλνδν ησλ Τπνπξγψλ 
Δζσηεξηθψλ ηεο ΔΔ. ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 2015: έθηνηε αζθείηαη πίεζε ζηελ Διιάδα 
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αθφκα θαη κε πξνζσξηλή έμνδν απφ ην ζχζηεκα 
έλγθελ, ελψ απνθαζίζηεθε ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πιεξέζηεξε θχιαμε ησλ 
ζπλφξσλ ηφζν κεηαμχ Διιάδαο–Σνπξθίαο φζν θαη κεηαμχ Διιάδαο– ΠΓΓΜ, δειαδή 
ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ. Έηζη ζπκθσλήζεθε ε επέθηαζε ησλ νκάδσλ 
RABIT ζην Αηγαίν θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο FRONTEX ζε φιν ην εχξνο ησλ ζπλφξσλ 
θαη ηδίσο ζην ζχλνξν Διιάδαο– ΠΓΓΜ, πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηεί ε αζθαιήο θαη 
νξγαλσκέλε έμνδνο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, εθηφο απφ φζνπο πξνέξρνληαη 
απφ ηε πξία, ην Ηξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ. Χο αληηζηάζκηζκα, απνθαζίζηεθε ε 
ελεξγνπνίεζε ηνπ θνηλνηηθνχ κεραληζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, δειαδή ε ρψξα λα 



ιάβεη απφ ηα ππφινηπα επξσπατθά θξάηε ρξήκαηα, ζθελέο, θνπβέξηεο θαη βαζηθά 
είδε πξψηεο αλάγθεο. 
  
Δλ ηέιεη, ε απφθαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2016 χζηεξα απφ πξφηαζε 
ηεο Διιάδαο, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, λα «ζπλδξάκεη» κε λαπηηθέο δπλάκεηο 
κέζσ ηεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θπθισκάησλ δηαθίλεζεο  
  
 Σα λαηντθά πινία ζα εληνπίδνπλ ηα πιενχκελα θαη ζα εηδνπνηνχλ ηηο ειιεληθέο θαη 
ηνπξθηθέο αξρέο. Ζ απφθαζε απηή πιήηηεη επζέσο ην πξνζθπγηθφ δίθαην φπσο 
ηζρχεη ηα ηειεπηαία 65 ρξφληα, ελψ παξαγλσξίδεη ην ελσζηαθφ δίθαην (Οδεγίεο 
2005/85/ΔΚ, 2013/32/ΔΔ, 2008/115/ΔΔ) θαη ηε λνκνινγία ηνπ ΔπξΓΓΑ 
(απνθάζεηο Hirsi, Sharifi), φπνπ αμηψλεηαη ε αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ θάζε αηηνχληα 
δηεζλνχο πξνζηαζίαο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ή γηα ηελ 
επηζηξνθή ή επαλεηζδνρή ηνπ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ή ζε ηξίηε ρψξα. 
  
Ζ ππέξκεηξε επηθέληξσζε πξνο ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο ζπλφξσλ θαη ηεο 
θαηαπνιέκεζεο ζηε ζάιαζζα (θαη φρη δηαθνξεηηθά) ησλ θπθισκάησλ δηαθίλεζεο, 
είλαη πξνθαλέο φηη θηλείηαη ζε βάξνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπσλ. Δηδηθφηεξα, 
δηαπηζηψλεηαη ε εζηίαζε ζηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζήο ησλ θξαηψλ λα 
εγγπεζνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ ηνπο, παξαγλσξίδνληαο φηη νθείινπλ λα 
δηεμάγνπλ ηνπο ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο ζε πιαίζην ζεβαζκνχ ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο αξρήο ηεο κε επαλαπξνψζεζεο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε. ιν ην 
βάξνο πέθηεη απξνθάιππηα ζην λα κεησζνχλ νη ξνέο είηε απφ ηελ Σνπξθία πξνο 
ηελ Διιάδα είηε απφ ηελ Διιάδα πξνο ηελ ππφινηπε Δπξψπε, κε απνηέιεζκα, ε 
επηκνλή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ πεξί κεηεγθαηάζηαζεο ζε άιιεο 
ρψξεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ε ελίζρπζε πξνο ηελ Διιάδα γηα ηελ αληαπφθξηζή 
ηεο ζηελ επξσπατθή ηεο ππνρξέσζε πεξί «ππνδνρήο» ησλ αηηνχλησλ άζπιν, είηε 
ππφ κεηεγθαηάζηαζε είηε φρη, λα θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην θελή θαη πξνζρεκαηηθή. 
  
  
Ζ ππνρξέσζε απφ πιεπξάο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ζε θάζε πεξίπησζε ππνδνρή ησλ 
πξνζθχγσλ ζε ζπλζήθεο πνπ ζα εγγπψληαη ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ θνηλσληθή 
αζθάιεηά ηνπο, αληηθαηνπηξίδεηαη ηφζν ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαζθάιηζε 
ζε φινπο δηαδηθαζηψλ δίθαηεο εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, φζν 
θαη ζηνλ αλαζεσξεκέλν Καλνληζκφ ηνπ Γνπβιίλνπ (ήδε Γνπβιίλν ΗΗΗ), ν νπνίνο απφ 
ην 2013 έρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπλζήθεο πνπ ππαγφξεπζε ε πξαγκαηηθφηεηα: Ζ 
απνδεδεηγκέλε αδπλακία ηεο Διιάδαο λα πξνζθέξεη ζπλζήθεο «αζθάιεηαο» θαη 
«ππνδνρήο» ζηνπο αηηνχληεο άζπιν νδήγεζε πιήζνο απνθάζεσλ εζληθψλ 
δηθαζηεξίσλ (Οιιαλδίαο, Γεξκαλίαο, Ννξβεγίαο, Ζλ. Βαζηιείνπ κεηαμχ άιισλ) λα 
αλαζηείινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηφηε Γνπβιίλνπ ΗΗ, απνηξέπνληαο ηηο επηζηξνθέο 
πξνο ηελ Διιάδα νξηζκέλσλ αηηνχλησλ άζπιν πνπ θαηφξζσζαλ λα δηαζρίζνπλ 
παξάηππα ηα ζχλνξα θαη λα θηάζνπλ ζηελ Βφξεηα Δπξψπε. Κπξίσο ε αλάγθε γηα 
αιιαγή θαηέζηε επηηαθηηθή χζηεξα απφ ηελ απφθαζε M.S.S. θαηά Βειγίνπ θαη 
Διιάδαο (φπσο θαη F.H. θαηά Διιάδαο θαη θπξίσο Sharifiθαη άιινη θαηά Ηηαιίαο θαη 
Διιάδαο) ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, γηα ην νπνίν 
ε απνηπρία εμαζθάιηζεο πξφζβαζεο ζε δίθαηεο δηαδηθαζίεο αζχινπ θαη ζε 
ζπλζήθεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΔΓΑ θαη 
επηηάζζεη ηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο ηνπ θαλφλα φηη ππεχζπλν θξάηνο εμέηαζεο ηνπ 
αηηήκαηνο αζχινπ είλαη ην πξψην επξσπατθφ θξάηνο ζην νπνίν ν αηηψλ έρεη 



εηζέιζεη. Σν πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο απηήο, φπσο θαη ηεο φκνηαο N.S., ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκπεξηιήθζεθε ζην Γνπβιίλν ΗΗΗ. 
  
Ήδε ινηπφλ απφ ην 2010, ε Διιάδα έρεη ραξαθηεξηζηεί γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν κε 
αζθαιήο ρψξα ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
ηνπ ηξαζβνχξγνπ. Απνηειεί πιένλ επξσπατθφ θαλφλα φηη ε επηζηξνθή ησλ 
αηηνχλησλ άζπιν απφ ηα θξάηε ηνπ ηειηθνχ ηνπο πξννξηζκνχ, φπσο ε Γεξκαλία θαη 
ηα ζθαλδηλαβηθά θξάηε, πξνο ην θξάηνο πξψηεο εηζφδνπ (ηελ Διιάδα) αλαζηέιιεηαη 
ππνρξεσηηθά, εθφζνλ ε ηειεπηαία θξίλεηαη σο «κε αζθαιήο» ιφγσ ησλ 
επηθξαηνπζψλ ζπλζεθψλ θαη πξαθηηθψλ αληίζεησλ πξνο ηηο επηηαγέο πξνζηαζίαο 
ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηηνχλησλ άζπιν. 
  
Απηή ε λνκνινγηαθή θαη λνκνζεηηθή εμέιημε είρε σο απνηέιεζκα ηελ επαλάπαπζε 
αληί ηεο επαγξχπλεζεο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ. ιεο νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο 
έρνπλ απνθχγεη ηελ ηειεπηαία 5εηία λα πξάμνπλ ηα απηνλφεηα γηα ηε δεκηνπξγία 
δνκψλ ππνδνρήο θαη αζθαινχο εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ/αηηνχλησλ άζπιν, ελψ 
αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο Δ.Δ. έρνπλ κείλεη αλαμηνπνίεηα ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ, 
θαθψλ ρεηξηζκψλ θαη νιηγσξηψλ. Δπίζεο ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν φισλ ησλ 
δεκνθξαηηθψλ θνκκάησλ ππνβφζθεη ην επηρείξεκα φηη ε ρψξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 
αξηζκνχ ησλ αθίμεσλ θαη ηεο ζθιεξήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ επέθεξε ε 
νηθνλνκηθή θξίζε, δελ κπνξεί θαη δελ νθείιεη λα πξάμεη ην νηηδήπνηε πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε απηή. Γπζηπρψο απηή ε απνπνίεζε ησλ επζπλψλ ησλ εθάζηνηε 
αζθνχλησλ δεκφζηα εμνπζία θαη ε αληίζηνηρε κεηάζεζή ηνπο ζηα ππφινηπα θξάηε 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξεί λα απνηειεί έλα εχθνιν θαη πεηζηηθφ άιινζη γηα 
ηελ αβειηεξία, δελ ζπλάδεη φκσο κε ηελ δηαξθψο κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα. 
Παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε ρψξα δελ έρεη πξάμεη νχηε θαλ ηα ειάρηζηα 
απηνλφεηα πνπ ζα κπνξνχζε γηα ηελ παξνρή έζησ θαη θάπνησλ ζηνηρεησδψλ 
ζπλζεθψλ ππνδνρήο θαη δηαβίσζεο, έζησ θαη εάλ – θαηά γεληθή παξαδνρή – δελ 
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν ζην ζχλνιφ ηνπ. Δλ ηέιεη ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ησλ αλαγθψλ γηα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαιχθζεθε απφ απζφξκεηεο 
ελέξγεηεο αιιειεγγχεο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα απφ απινχο πνιίηεο θαη νξγαλψζεηο, 
πνπ ππνθαηέζηεζαλ ην απφλ θξάηνο. 
  
Ζ δεκηνπξγία θέληξσλ ππνδνρήο άιισζηε είλαη μεθάζαξν φηη απνηειεί ππνρξέσζε 
ηεο ρψξαο καο ζηα πιαίζηα ηνπ βάξνπο πνπ ηεο αλαινγεί σο κέξνο κηα επξχηεξεο 
έλσζεο θξαηψλ, φπσο είλαη ε Δ.Δ, κε θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή 
αζθάιεηαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία 35.000 ζέζεσλ 
θηινμελίαο ζπλνιηθά (νη 4.500 εμ απηψλ ζηα λεζηά) πξφζζεηα ζε άιιεο 20.000 
ζέζεηο κε κέξηκλα ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηνπο πξφζθπγεο ζηελ ελδνρψξα θαη 
7.000 ζέζεηο ζηα λεζηά κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, δελ έρεη αθφκε θαηαζηεί 
δπλαηφ λα πινπνηεζεί, ελψ νη αλνηρηέο δνκέο πξνζσξηλήο θηινμελίαο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην κεγάιν απηφ θελφ. 
  
Βέβαηα, αλακθηζβήηεηα ρξεηάδεηαη πνιχ κεγαιχηεξε πξνζήισζε θαη κέζα απφ φζν 
είρε αξρηθά εθηηκεζεί απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο. Δίηε ιφγσ πνιηηηθήο αβειηεξίαο, είηε 
ιφγσ εγγελψλ αδπλακηψλ ηεο δαηδαιψδνπο θαη αλαπνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο είηε/θαη ιφγσ αλάγθεο εμππεξέηεζεο κηθξνπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ, 
δεδνκέλνπ φηη νη εμαγγειίεο γηα άλνηγκα θέληξσλ θηινμελίαο ζπρλά ππξνδνηνχλ 
ζθνδξέο αληηδξάζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, νη νπνίεο επί ζεηξά εηψλ 
αλαπαξάγνπλ ζπλζήκαηα ηνπ ηχπνπ «ε Διιάδα ηεο θξίζεο δελ ρσξάεη 



κεηαλάζηεο», ην απνηέιεζκα παξακέλεη: ε Διιάδα ζπλερίδεη λα κελ αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο δηεζλείο, επξσπατθέο θαη εζληθέο ηεο ππνρξεψζεηο ηεο γηα ηε δεκηνπξγία δνκψλ 
ππνδνρήο ησλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ινηπά θξάηε 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πηέδνπλ γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ πιένλ λα επηζηξέθνπλ ειεχζεξα ζηελ Διιάδα, σο αξρηθή 
ρψξα εηζφδνπ, φινπο ηνπο αηηνχληεο πνπ θζάλνπλ ζηε ρψξα ηνπο θαη δεηνχλ λα 
εγθαηαζηαζνχλ εθεί. Αληί λα ζπδεηνχλ ηελ ξηδηθή αλαζεψξεζε ηνπ Γνπβιίλνπ, 
πξνζθέξνπλ «κεηεγθαηάζηαζε» (relocation) θαη κάιηζηα ζε ηφζν κηθξνχο αξηζκνχο 
(εληφο πεξηφδνπ δχν εηψλ, 66.400 αηηνχληεο ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ απφ ηελ Διιάδα, 
39.600 απφ ηελ Ηηαιία θαη 54.000 απφ ηελ Οπγγαξία) πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ 
κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην βάξνο πνπ θαινχληαη λα ζεθψζνπλ νη ρψξεο εηζφδνπ. 
Αξθεί λα εμεηάζεη θαλείο ηηο θαζεκεξηλέο εηζξνέο ζηα λεζηά ηεο Μεζνγείνπ. 
  
Σέινο, πέξα απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο Διιάδαο, κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 
απνθάζεηο, σο κε αζθαινχο ρψξαο γηα ηνπο αηηνχληεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο εληφο 
ηεο Δ.Δ., ε Οδεγία 2013/32/ΔΔ (φπσο θαη ε πξνεγνχκελε 2005/85) νξίδεη κε 
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αζθαινχο ρψξαο θαηαγσγήο θαη 
αζθαινχο ηξίηεο ρψξαο ζην ελσζηαθφ δίθαην. Παξφια απηά, ε έλλνηα αζθαιήο 
ρψξα ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ απφ ηα επξσπατθά φξγαλα θαη ηελ ειιεληθή 
θπβέξλεζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο εξγαιείν, φρη γηα λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα 
ησλ πξνζψπσλ, αιιά γηα λα αηηηνινγήζεη πνιηηηθέο επαλαπξνψζεζεο θαη 
απνθιεηζκνχ. 
  
Ζ αλαγλψξηζε ηεο Σνπξθίαο ζπιιήβδελ σο αζθαινχο ηξίηεο ρψξαο, ρσξίο 
εμαηνκηθεπκέλε εθηίκεζε γηα ηνλ θάζε εηζεξρφκελν-αηηνχληα δηεζλνχο πξνζηαζίαο, 
απνζθνπεί εκθαλψο ζηελ ελδπλάκσζε ηεο απαγφξεπζεο αθφκα θαη κε ηε βία 
(βι.εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ ζην Αηγαίν) ηεο εηζφδνπ ηεο πξνζθπγηθήο ξνήο πξνο 
Γπζκάο θαη ζηελ επηζηξνθή ζηελ Σνπξθία φζσλ έρνπλ εηζέιζεη ζε επξσπατθφ 
έδαθνο. Μηα επηζηξνθή πνπ ζπληζηά παξάλνκε επαλαπξνψζεζε, ηφζν ιφγσ ησλ 
ειιηπψλ πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο πνπ εθαξκφδεη ε Σνπξθία, φζν θαη ιφγσ ησλ 
πνιηηηθψλ ηεο απνθιεηζκνχ θαη επαλαπξνψζεζεο, κε ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ην 
θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ ηεο ζηνπο δησθφκελνπο πξφζθπγεο απφ ην Υαιέπη, αιιά θαη 
ηηο πνιεκηθέο ηεο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ Κνχξδσλ ηεο πξίαο. πλνπηηθά, ε 
πξνζσξηλή κφλν πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζηνπο χξηνπο απφ ηελ Σνπξθία, νη 
πεξηνξηζκνί ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε φινπο ηνπο 
αλαγλσξηζκέλνπο πξνζηαζίαο  αιιά θαη πιένλ ην θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ ηεο, φπσο 
δείρλεη ν πξφζθαηνο απνθιεηζκφο 70.000 πξνζθχγσλ απφ ην Aleppo, δελ 
ζπλεγνξνχλ ζην λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεηαη σο αζθαιή ηξίηε ρψξα, κε 
απνηέιεζκα ε Διιάδα λα παξαβηάδεη ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο, ηελ επξσπατθή 
λνκνζεζία αιιά θαη ηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ[17]. απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν πνπ 
ελ ηέιεη δελ δηαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζθχγσλ αιιά απνζθνπεί απιψο 
ζηελ αλάζρεζε ηεο κεηαθίλεζεο πξνο ηελ Δπξψπε.  
 
Πέξα δε απφ ηηο πξνζρεκαηηθέο πξνβιέςεηο  πνπ πεξηέρνπλ νη ζπκθσλίεο ηεο 
Διιάδαο θαη ηεο Δ.Δ. κε ηελ Σνπξθία γηα επαλεηζδνρή  πεξί κε παξαβίαζεο ησλ 
δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ππφ ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο, , ζηελ πξάμε, ε επηζηξνθή 
ζηε ζάιαζζα ή νη ηπρφλ ζπιιήβζελ πξάμεηο επαλεηζδνρήο παξαβηάδνπλ ηφζν ηε 
χκβαζε απηή, φζν θαη ηελ ίδηα ηελ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία πνπ νξίδεη 
πεξί εμαηνκηθεπκέλεο εθηίκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο γηα ηε δπλαηφηεηα 
επαλεηζδνρήο ζε κηα αζθαιή ηξίηε ρψξα. 
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πληειείηαη ζπλεπψο, κηα άξδελ κεηαβνιή ηνπ ηνπίνπ ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα, 
κέζσ κηα πνιηηηθήο αζθάιεηαο ησλ ζπλφξσλ πνπ έρεη νινέλα θαη εληνλφηεξεο, 
κάιηζηα ζε δνκηθά δεηήκαηα, παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Ζ 
πνιηηηθή δε παξεκπφδηζεο ηεο δηέιεπζεο θαη ηειηθά καδηθψλ επαλαπξνσζήζεσλ 
επηρεηξεί λα δηθαηνινγεζεί θαη ζηε βάζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ πνπ έρνπλ 
ιάβεη ρψξα εληφο ηεο, ψζηε λα εκθαλίδνληαη πιένλ νη πξφζθπγεο σο απεηιή γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ ηεο. Αληί ινηπφλ γηα ηε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ λνκηθψλ θαη 
πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ππνδνρήο θαη έληαμεο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ νπζηαζηηθή 
πξνζηαζία θαη αζθάιεηα φισλ φζσλ θαηνηθνχλ ζηελ Δ.Δ, ε πιεηνςεθία ησλ 
Δπξσπαίσλ εγεηψλ, κε πξνεμάξρνληα ηα ίδηα ηα φξγαλα ηεο Δ.Δ. πηνζεηνχλ κηα 
επηθίλδπλε ζχγρπζε ηεο «αζθάιεηαο» κε ηελ «απνηξνπή» θαη ηνλ «θίλδπλν ηεο 
ηξνκνθξαηίαο», κηα ζχγρπζε κε άκεζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην επξσπατθφ 
θεθηεκέλν πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηειηθά, θπζηθά, ζηνπο άκεζνπο 
απνδέθηεο ησλ επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ. 
  
  
Αληί ινηπφλ γηα ηε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ λνκηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ 
ππνδνρήο θαη έληαμεο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ νπζηαζηηθή πξνζηαζία θαη αζθάιεηα 
φισλ φζσλ θαηνηθνχλ ζηελ Δ.Δ, ε πιεηνςεθία ησλ Δπξσπαίσλ εγεηψλ, κε 
πξνεμάξρνληα ηα ίδηα ηα φξγαλα ηεο Δ.Δ. πηνζεηνχλ κηα επηθίλδπλε ζχγρπζε ηεο 
«αζθάιεηαο» κε ηελ «απνηξνπή» θαη ηνλ «θίλδπλν ηεο ηξνκνθξαηίαο», κηα ζχγρπζε 
κε άκεζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην επξσπατθφ θεθηεκέλν πξνζηαζίαο ησλ 
δηθαησκάησλ θαη ηειηθά, θπζηθά, ζηνπο άκεζνπο απνδέθηεο ησλ επξσπατθψλ θαη 
εζληθψλ πνιηηηθψλ. 
  
Αληίζεηα, είλαη πξνθαλέο φηη ηα εζληθά θαη επξσπατθά ζχλνξα δελ απεηινχληαη, 
αιιά δηαπεξλψληαη καδηθά απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ βάζηκνπο ιφγνπο ππνβνιήο 
αηηήκαηνο αζχινπ θαη ελ γέλεη πξνζηαζίαο. Δπίζεο παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη 
βάζεη ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ ηα ζχλνξα δελ είλαη θαη δελ κπνξεί λα είλαη ηειείσο 
θιεηζηά ή ζθξαγηζκέλα, φπσο π.ρ. είλαη ηα ζχλνξα ηεο Β. Κνξέαο. Αληίζεηα πξέπεη 
λα παξακέλνπλ πνξψδε, δειαδή λα επηηξέπεηαη ππφ πξνυπνζέζεηο ε αζθαιήο 
είζνδνο θαη δηέιεπζε εηδηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (βι. πξφζθπγεο ή αλαγθαζηηθά 
εθηνπηζκέλνη ή επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη). Οη 
εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο επί ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο νθείινπλ λα 
ελαξκνλίδνληαη θαη‟ αξρήλ κε ηηο επηηαγέο ηνπ πξνζθπγηθνχ δηθαίνπ (φπσο 
απνηππψλνληαη θπξίσο κε ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 αιιά θαη ηηο 
επξσπατθέο Οδεγίεο πνπ απνηεινχλ λφκνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο) θαη κε 
ππέξηεξνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζε εζληθφ θαη 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (εζληθά ζπληάγκαηα, ΔΓΑ), δειαδή κε ην ιεγφκελν 
επξσπατθφ θεθηεκέλν πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ. Δπίζεο νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ 
ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εηδηθφηεξσλ εππαζψλ νκάδσλ, φπσο έρνπλ 
θαζνξηζηεί απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα (π.ρ. Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 
Παηδηνχ). Οη θξίζηκεο απηέο δηαηάμεηο νπσζδήπνηε ξπζκίδνπλ ην δίπνιν αζθαιήο 
δηέιεπζε κέζα απφ ηελ εγγχεζε δίθαηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο 
αζχινπ ζε αζθαιή ηφπν δηακνλήο. Σν δίπνιν απηφ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ 
κεηαθηλνχκελνπ πιεζπζκνχ πνπ (ζα κπνξνχζε λα) εκπίπηεη ζην πεδίν ηνπ 
πξνζθπγηθνχ δηθαίνπ. Γειαδή φζνπο έρεη αλαγλσξηζηεί πξφζθπγεο, φζνπο 
δηθαηνχληαη λα θαηαζέζνπλ αίηεκα ρνξήγεζεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο φπσο θαη 



φζνπο έρνπλ θαηαζέζεη ηέηνην αίηεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο θαη ηε ρψξα 
πξνέιεπζή ηνπο. 
  
πσο έρεη θαηαγξάςεη ε Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο, ε 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηζεξρφκελσλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα – θαη κέζσ απηήο 
ζηελ Δπξψπε – πξνέξρνληαη απφ ρψξεο «παξαγσγήο» θπξίσο πξνζθχγσλ (π.ρ. 
πξία, Ηξάθ, Αθγαληζηάλ, νκαιία, Δξπζξαία) ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ε ξνή είλαη 
θπξίσο πξνζθπγηθή. πλεπψο ην θξάηνο ππνδνρήο φρη κφλν νθείιεη λα απέρεη απφ 
πξαθηηθέο απνηξνπήο εηζφδνπ ησλ κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ, αιιά αληίζεηα, λα 
ηνπο θαηαγξάθεη θαη λα ηνπο εληάζζεη άκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο αηηεκάησλ 
αζχινπ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ. 
 
Κξίζηκε είλαη ζην ζεκείν απηφ ε εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ γηα 
ηελ κεηεγθαηάζηαζε (relocation) ησλ αηηνχλησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο, αιιά θαη γηα 
ηελ επαλεγθαηάζηαζή ηνπο (resettlement). πγθεθξηκέλα, πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα 
αηηνχλησλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαηαγσγήο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα λα 
δεηήζνπλ λα εμεηαζηεί ην αίηεκά ηνπο απφ άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ. (relocation), 
δπλαηφηεηα ε νπνία έσο ζήκεξα έρεη αμηνπνηεζεί ειάρηζηα..  
Δλδεηθηηθφ επίζεο είλαη φηη κφλν 162,151 χξηνη πξφζθπγεο έρνπλ κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο απηνχ επαλεγθαηαζηαζεί ζε ρψξεο αλα ηνλ θφζκν, κφιηο 4% ζπφ ηα 4 
εθαηνκκχξηα πξησλ πνπ είλαη εθηφο ηεο ρψξαο ηνπο θαη κφιηο 2% φισλ ησλ 
χξησλ πξνζθχγσλ. , αξηζκφο πνπ ζίγνπξα δελ επηδεηθλχεη ζνβαξή βνχιεζε 
πξνζηαζίαο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ. Αληίζεηα, 
ηίζεληαη ζπλερψο εκπφδηα αθφκε θαη ζηε λφκηκε δηαδηθαζία ηαμηδηνχ ησλ χξησλ 
πξνο ηξίηεο, εθηφο Δ.Δ. ρψξεο, θαζψο, ππφ επξσπατθή πίεζε, ν Λίβαλνο θαη ε 
Ηνξδαλία πιένλ απαηηνχλ , θξίζηκε γηα ηελ εγγχεζε αζθαινχο δηφδνπ θαη 
θαηαπνιέκεζεο ησλ θπθισκάησλ παξάλνκεο δηαθίλεζεο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ 
ζπζηήκαηνο επαλεγθαηάζηαζεο. 
  
Ζ αζθαιήο δηέιεπζε, σο πνιηηηθφο θαη θαλνληζηηθφο ζηφρνο, ηφζν πξνο ηελ 
Δπξψπε, φζν θαη εληφο ηεο, απνηειεί ην πιένλ θξίζηκν δεηνχκελν. Σν θιείζηκν ηεο 
ηνπξθν-ζπξηαθήο κεζνξίνπ ζε νξηζκέλα ζεκεία, αιιά θαη ε λαηντθή επηηήξεζε ηνπ 
Αηγαίνπ αθπξψλεη θαζνιηθά ην δηθαίσκα ζε αζθαιή δηέιεπζε θαη απμάλεη 
θαηαθφξπθα ηνλ θίλδπλν δσήο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ επηρεηξνχλ ηελ δηάζρηζε 
ηνπ Αηγαίνπ σο χζηαην κέζν πξφζβαζεο ζηελ αζθάιεηα. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζε κία 
αθξαία νμχκσξε θαηάζηαζε πξαγκάησλ, νη θξάρηεο (ζηνλ Έβξν, ζην Καιαί, ζηε 
Βνπιγαξία, ζηελ Οπγγαξία θαη ζηελ Δηδνκέλε) έθιεηζαλ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 
κεηαθίλεζεο, θαη θαηά θαλφλα δηνρέηεπζαλ αιινχ ηελ ξνή ηεο ζε βάξνο θάζε 
έλλνηαο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο ησλ πξνζθχγσλ. 
  
  
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ 
δηαηππψλεη ηηο αθφινπζεο ζέζεηο - πξνηάζεηο: 
  
Α)      Μηα δεκνθξαηία πνπ ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηνλ ίδην ηεο ηνλ 
εαπηφ δελ κπνξεί λα πξνβιεκαηίδεηαη κπξνζηά ζην δίιεκκα αζθάιεηα ζπλφξσλ ή 
αζθάιεηα αλζξψπσλ. Ζ ζηξάηεπζε ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο δεκνθξαηίαο ζηελ 
ππφζεζε ησλ δηθαησκάησλ ηελ ππνρξεψλεη λα κεξηκλά γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
ζπλφξσλ σο κέζν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ θαη κφλνλ.  
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Β)      Χο ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε χκβαζε ηνπ 1951 γηα ην Καζεζηψο ησλ 
Πξνζθχγσλ αιιά θαη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ. πνπ έρεη ελζσκαηψζεη, ε 
Διιάδα ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηνπο δπλάκεη δηθαηνχρνπο δηεζλνχο 
πξνζηαζίαο πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο λφκηκεο εηζφδνπ θαη, παξάιιεια, 
νθείιεη λα εγγπάηαη ηε θχιαμε ησλ ζπλφξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ πνπ 
δνπλ ζην έδαθφο ηεο κε ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο πνπ δηεμάγνληαη ζε πιαίζην 
ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ πνπ πξνβιέπνπλ νη πεξηθεξεηαθέο θαη 
δηεζλείο ζπκβάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη άκεζα λα ηεξκαηηζηνχλ νη 
επαλαπξνσζήζεηο (pushbacks). Ζ λαηντθή επηρείξεζε ζην Αηγαίν πνπ 
απνθαζίζηεθε ηνλ Φεβξνπάξην 2016, ελ ηέιεη αθπξψλεη φιε ηελ πξνεγνχκελε 
ζπιινγηζηηθή, θαζψο κηα δηεζλήο ζπλέξγεηα ζα φθεηιε λα ππεξεηήζεη αθξηβψο ηνλ 
αληίζηξνθν ξφιν απφ απηφλ ηνπ ΝΑΣΟ: ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο δηέιεπζεο 
ησλ πξνζθχγσλ επηρεηξεζηαθά, αθπξψλνληαο πξαθηηθά ηελ χπαξμε ησλ 
δηαθηλεηψλ.   
  
Γ)  Ζ λαηντθή επηρείξεζε θαη ε ζπληήξεζε ηνπ θξάρηε ζηνλ Έβξν εληείλεη ζην 
κέγηζην ηελ αθξαία αληίθαζε: λα πεξηκέλνπκε ζηηο αθηέο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ ηα 
«ζχκαηα ησλ δηαθηλεηψλ» γηα λα ηνπο παξάζρνπκε ηελ φπνηα πιεκκειή βνήζεηα, 
ελψ νδεγήζεθαλ, ζηελ επηθίλδπλε δηέιεπζε ησλ ζπλφξσλ, σο έζραηε ιχζε, κε 
ηεξάζηην θφζηνο ζε ρξήκα θαη θπξίσο γηα ηε δσή ηνπο θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο 
αθεξαηφηεηα. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζε δηαθξαηηθή επηρείξεζε αζθαινχο 
δηέιεπζεο ζα είρε ειαηηψζεη ηηο αλάγθεο παξνρήο έθηαθηεο θξνληίδαο θαη, θπξίσο, 
ζα είρε απνηξέςεη ην ζάλαην εθαηνληάδσλ αλζξψπσλ. ε απηφ ην πιαίζην 
θαισζνξίδεηαη ε απφ 15.12.2015 χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήοπνπ 
πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο γηα ηελ εηζδνρή ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ησλ 
πξνζθχγσλ (θαη κειινληηθψλ δηθαηνχρσλ επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο) απφ ηε πξία, 
ρσξίο λα είλαη επαξθήο, θαζψο πξφζθπγεο πξνέξρνληαη θαη απφ άιιεο ρψξεο. 
Δίλαη αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ δψλεο δηέιεπζεο (buffer ή transitzones) ζηελ 
Διιάδα ή ηελ Σνπξθία, κέζσ ησλ νπνίσλ λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηέιεπζε γηα 
φινπο. 
  
Γ)      Ζ πνηληθή δίσμε φζσλ ηδησηηθά ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηεο δηάζσζεο θαη ηεο 
αζθαινχο κεηαθνξάο ζπληειεί ζηε ζχγρπζε σο πξνο ην πνην είλαη ην έλλνκν 
αγαζφ ππφ πξνζηαζία, θαζψο ξεηά απφ ην λφκν (άξζξν 14.2, λ.4332/2015) αίξεηαη 
ν άδηθνο ραξαθηήξαο ηεο πξάμεο δηαθίλεζεο αιινδαπψλ ζηηο πεξηπηψζεηο 
δηάζσζεο αλζξψπσλ ζηε ζάιαζζα θαη ηεο κεηαθνξάο αλζξψπσλ πνπ ρξήδνπλ 
δηεζλνχο πξνζηαζίαο. 
  
Δ)      πλαθψο, φπνπ θαη λα γίλεηαη ε θαηαγξαθή ή επεμεξγαζία αηηεκάησλ ησλ 
πξνζθχγσλ, είηε εληφο ΔΔ, είηε ζε ηξίηεο ρψξεο, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη 
εγγπήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απηή είλαη κηα 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζία κε δηθαηνθξαηηθνχο φξνπο. 
Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε δηάζεζε θνλδπιίσλ θαη ε επαλεθθίλεζε ησλ εληαμηαθψλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Σνπξθία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε 
ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηηο εγγπήζεηο κε ηηο νπνίεο ζα 
γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ/πξνζθπγηθνχ ζηε ρψξα απηή. 
  
η)      Ζ κεηεγθαηάζηαζε (relocation) ησλ αηηνχλησλ άζπιν (δειαδή ε κεηαθίλεζή 
ηνπο απφ ηελ πξψηε ρψξα αζχινπ ζε άιιε ρψξα, γηα κφληκε εγθαηάζηαζε) 
απνηειεί κία ξεαιηζηηθή πξννπηηθή κελ αιιά κέρξη ζηηγκήο αλαπνηειεζκαηηθή 



πξαθηηθή, θαζψο πνιιά θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, κνλνκεξψο, δελ αλαιακβάλνπλ ηελ 
ππνρξέσζε επηκεξηζκνχ εγθαηάζηαζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε δηαδηθαζία θαζαπηή, 
φπσο άιισζηε θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ επαλέλσζε ησλ αηηνχλησλ, βάζεη ηεο 
πλζήθεο Γνπβιίλνπ είλαη εμαηξεηηθά αξγέο, κε απνηέιεζκα λα σζνχλ ηνπο 
πξφζθπγεο ζηηο πην επηθίλδπλεο αιιά πην γξήγνξεο νδνχο ησλ θπθισκάησλ 
παξάλνκεο δηαθίλεζεο. Απαηηείηαη ινηπφλ ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ απηψλ, ηφζν κε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, φζν 
θαη κε πηέζεηο πξνο ηα άιια θξάηε ηεο Δ.Δ. Παξάιιεια, νη αξηζκνί γηα ηελ ππαγσγή 
ησλ πξνζθπγηθσλ πιεζπζκψλ ζε δηαδηθαζίεο επαλεγθαηάζηαζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 
απνγνεηεπηηθνί θαη ε πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα 
είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζεκαληηθήο ηνπο αχμεζεο, αληί ησλ αηηεκάησλ γηα 
παξέκβαζε ηνπ ΝΑΣΟ ζην Αηγαίν. Σν δεηνχκελν είλαη νη πξφζθπγεο λα 
απνθεχγνπλ ηηο επηθίλδπλεο θαη παξάηππεο πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο 
κεηαθηλήζεηο, ηφζν πξνο ηελ Διιάδα, φζν θαη απφ απηή πξνο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 
Υψξεο φπσο νη ΖΠΑ, ν Καλαδάο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην εθαξκφδνπλ ξήηξεο 
επηινγήο γηα ζπγθεθξηκέλνπο πξφζθπγεο (βι. απφ πξία). Γελ ζα κπνξνχζε άξαγε 
ε επξσπατθή πνιηηηθή λα αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ηνπ Καλαδά, δειαδή ηε 
ρνξήγεζε ζεσξήζεσλ εηζφδνπ κέζα απφ ηηο πξεζβείεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, 
απμάλνληαο ηηο ζέζεηο επαλεγθαηάζηαζεο (resettlement); 
  
Ε)      Γεληθά, ε εγθαηάζηαζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πξνυπνζέηεη ηελ αζθαιή δηέιεπζή ηνπο ζε επξσπατθφ έδαθνο θαη παξαηείλεη ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ πξνζηαζίαο ηνπο έσο ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο απφ 
ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ηειηθψο ζα κεηαθηλεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο 
απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε 
Διιάδα πξέπεη λα εγγπάηαη ηελ «ππνδνρή» ησλ αηηνχλησλ θαη ησλ πξνζθχγσλ: 
ηελ παξνρή ζηέγεο θαη ηξνθήο, ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ηελ εηδηθή 
κέξηκλα γηα επάισηεο νκάδεο, αιιά θαη πξννπηηθέο έληαμεο κέζσ ηεο εξγαζίαο ηεο 
ζηαζεξήο δηακνλήο θαη ελδερνκέλσο θαη ηελ απφθηεζε ηζαγέλεηαο. 
  
Ζ)       Ζ Διιάδα πξνρψξεζε, ππφ ηελ πνιηηηθή πίεζε ηεο ΔΔ θαη ηηο πξαγκαηηθέο 
αλάγθεο, ζηε δεκηνπξγία θέληξσλ ππνδνρήο (hotspots). Σν θξάηνο νθείιεη λα είλαη 
παξφλ θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο θαη λα αλαιάβεη επηηέινπο ην κεξίδην ηεο 
επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγεί, κεηά απφ ηελ παηαγψδε απνηπρία ηεο αξκφδηαο 
Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο πνπ είρε ζπζηαζεί κε ην λφκν 3907/2011. ζν ην 
θξάηνο εθηηκά φηη ζπλερίδεη λα αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 
απαηηήζεηο ηεο πξψηεο ππνδνρήο, ζπλαπνδέρεηαη αλαπφθεπθηα ηε ζπλδξνκή ησλ 
επξσπατθψλ νξγάλσλ, θαη δελ κπνξεί πιένλ λα «θξχβεηαη» πίζσ απφ 
ςεπδνπαηξησηηζκνχο πεξί αλαπαιινηξίσηεο εζληθήο θπξηαξρίαο. Πξέπεη αληίζεηα 
λα δηαζθαιίζεη φηη νη δνκέο πξψηεο ππνδνρήο αιιά θαη ππνδνρήο ησλ αηηνχλησλ 
άζπιν νθείινπλ λα ππάγνληαη ζε πξνδηαγξαθέο ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
αλζξψπνπ: ε παξακνλή λα κελ γίλεηαη κε φξνπο ζηέξεζεο ειεπζεξίαο, λα 
ηεξνχληαη νη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο παξνρή ηξνθήο θαη πγηεηλήο, κέξηκλα γηα 
εππαζείο νκάδεο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 
  
Θ)      Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζην επηρεηξεζηαθφ ζθέινο ηεο 
ππνδνρήο αθ' ελφο έξρεηαη πνιχ θαζπζηεξεκέλα θαη, αθ' εηέξνπ, ππφ ηνπο φξνπο 
κε ηνπο νπνίνπο δηελεξγείηαη, εγθπκνλεί ε ίδηα ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηνπο 
πξφζθπγεο φζν θαη γηα ηε πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο καο. Απφ ηε κηα πιεπξά, ζα 
έπξεπε λα ήηαλ απηνλφεηε ε άκεζε ζπλέξγεηα ησλ ηζρπξψλ ζηξαηησηηθψλ 



δπλάκεσλ θαη ε δηάζεζε ησλ ζεκαληηθψλ θαη ππνρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ ηνπο 
(ι.ρ. ππνιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο ζηξαηνπέδσλ) γηα ηε δεκηνπξγία κφλν ησλ 
ππνδνκψλ γηα ηελ αζθαιή ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ, φπσο θαη ζε θάζε άιιε 
πεξίζηαζε αλζξσπηζηηθήο θξίζεο ή θπζηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ αηθλίδηα αλάζεζε ηεο 
νξγάλσζεο θαη επηκειεηείαο ησλ hot spots ζηε κεζφξην θαη ησλ θέληξσλ θηινμελίαο 
ζηελ ελδνρψξα ζηνλ ηξαηφ θαη κάιηζηα ππφ ζηξαηησηηθή θαη φρη πνιηηηθή δηνίθεζε 
θαη ζπληνληζκφ δεκηνπξγεί πνιχ ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα 
δηαζθαιίδνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα παξακέλνπλ εθεί 
ππφ ηελ επζχλε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Αθφκε ρεηξφηεξα, ε απφ πνιιέο πιεπξέο 
επηρεηξνχκελε ζχλδεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ εηζεξρνκέλσλ πιεζπζκψλ κε ηελ 
άζθεζε εζληθήο θπξηαξρίαο ζην Αηγαίν θαη ε εκπινθή ηεο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο 
ηνπ ΝΑΣΟ, ζην πιεπξφ ηεο Frontexζην Αηγαίν, θαηεπζχλνληαη ζηε 
“ζηξαηησηηθνπνίεζε” ηεο φιεο αληηκεηψπηζεο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζε βάξνο ηεο 
αλζξσπηζηηθήο θαη πνιηηηθήο δηάζηαζήο ηεο. Ζ αζθαιήο δηέιεπζε, ν αλνηθηφο 
ραξαθηήξαο θάζε εγθαηάζηαζεο θηινμελίαο, ε εθεί αθψιπηε επνπηεία απφ εζληθνχο 
θαη δηεζλείο θνξείο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ε δηαηήξεζε 
ηεο επζχλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο φιεο θξίζεο απφ πνιηηηθέο ελ ηέιεη αξρέο 
ζπληζηνχλ αδηαπξαγκάηεπηα αηηήκαηα. 
  
Η)      Ζ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ κεηαθηλνχκελσλ αλζξψπσλ απνηειεί 
αδηακθηζβήηεηε αλαγθαηφηεηα, πξσηίζησο γηα ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή αζθάιεηα 
θαη θνηλσληθή πξνζηαζία. ήκεξα, εθηφο απφ ηελ ειιηπή αξηζκεηηθή θαηαγξαθή δελ 
γίλεηαη θαλ απνηχπσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αλαγθψλ θαη εηδηθά ν 
εληνπηζκφο ησλ επάισησλ θαηεγνξηψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ εηζέξρνληαη 
(αλήιηθσλ, εγθχσλ, ζπκάησλ βαζαληζηεξίσλ, αξξψζησλ, ππεξειίθσλ θιπ), 
εληνπηζκφο απαξαίηεηνο γηα ηελ πινπνίεζε θνηλψλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη 
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ. Δηδηθφηεξε δε κέξηκλα πξέπεη επηηέινπο λα 
αλαιεθζεί ζην δήηεκα ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, κε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 
εληνπηζκνχ ειηθίαο θαη νινθιεξσκέλνπ λνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο 
επηηξνπείαο – πξνζηαζίαο ηνπο. 
  
Κ)       Τπνγξακκίδνληαο φηη ην δηθαίσκα ζην άζπιν πξνζηαηεχεηαη ηφζν απφ ηα 
δηεζλή θαη επξσπατθά φζν θαη απφ ηα εζληθά θείκελα ηνπ πξνζθπγηθνχ δηθαίνπ, 
επηζεκαίλεηαη φηη ε ζηελ πξάμε δεκηνπξγία κηαο θαηεγνξίαο ησλ «κε ερφλησλ 
δηθαίσκα ζε πξνζηαζία» κε θξηηήξηα θαηαγσγήο (γηα παξάδεηγκα ησλ αλζξψπσλ 
απφ ηελ ηλδηθή ππνήπεηξν θαη ηελ Αθξηθή) θαη φρη χζηεξα απφ εμαηνκηθεπκέλε θξίζε 
θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε ππαγσγή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ησλ «απειάζηκσλ» 
ππνλνκεχεη ην εγρείξεκα ηεο πξφζβαζεο ζηε δηαδηθαζία αζχινπ θαη ηεο ππνδνρήο. 
  
Λ)      Δίλαη αλάγθε λα εθπνλεζεί άκεζα έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα φζνπο ζα 
κείλνπλ ζηελ Διιάδα, πνπ ζα αθνξά θαη ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο πνπ 
δελ κπνξνχλ λα απειαζνχλ γηα πξνζσπηθνχο ή άιινπο ιφγνπο. Σν επηρεηξεζηαθφ 
απηφ ζρέδην δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζεί ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο “άλσζελ” θαη ε 
φπνηα πξννπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ πξνυπνζέηεη ηφζν ηε ζπλεξγαζία κε ηε 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φζν θαη, αθφκε πεξηζζφηεξν, ηελ ελζάξξπλζε ηεο εθπφλεζεο 
θαη πινπνίεζεο κε ηηο δηαζέζηκεο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο πνπ 
θηλεηνπνηνχλ ηφζν ηηο δεκνηηθέο αξρέο φζν θαη ηε ηνπηθή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη 
ηνπο ελεξγνχο θνηλσθειείο θνξέο ζε εθηεηακέλεο πνιπεπίπεδεο ζπλέξγεηεο 
(θηινμελία ζε δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο ή ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, ζίηηζε θαη έλδπζε 
παξνρή ηαηξν-θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη πξφιεςεο, ζηήξημε 



νηθνγελεηψλ κε αλήιηθα, πξνγξάκκαηα αλαδνρήο νηθνγελεηψλ ή/θαη αλειίθσλ απφ 
γεγελείο νηθνγέλεηεο θ.ν.θ.). 
  
Μ)      Ζ δεκηνπξγία «θαηαπιηζκψλ» γηα ηελ ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ απαηηεί 
ππνδνκέο αιιά θαη ηζφξξνπε θαη ηζφξξνπε δηαζπνξά ησλ πξνζθχγσλ ή θαη ησλ 
κε απειάζηκσλ ελ γέλεη, ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ζε κηθξέο νκάδεο, θάηη πνπ ζα 
δηεπθφιπλε ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπο. Οη αληηδξάζεηο θαηνίθσλ θαη δεκνηηθψλ αξρψλ ζε Κσ θαη Γπηηθή 
Θεζζαινλίθε δείρλνπλ φηη ε πξνεηνηκαζία απαηηεί ρξφλν θαη ζπλελλφεζε. Χο κηα 
παξάπιεπξε απψιεηα ηνπ πξνζθπγηθνχ, ζεκεηψλνληαη λίθεο ησλ μελνθνβηθψλ 
αληαλαθιαζηηθψλ κε θίλδπλν λα εδξαησζνχλ θαη λα εμαπισζνχλ εθηφο ειέγρνπ, 
δεκηνπξγψληαο αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο αληηξαηζηζηηθψλ θαη αληη-
μελνθνβηθψλ πνιηηηθψλ, αλ δελ είλαη ήδε πνιχ αξγά. Σν πνιχηηκν θεθηεκέλν 
εθαξκνζκέλσλ δνκψλ θαη πξαθηηθψλ αιιειεγγχεο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο 
απαηηήζεηο ησλ αλαγθψλ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ζηηο λέεο δπζθνιφηεξεο, θαη πην 
απαηηεηηθέο, ζπγθπξίεο πνπ έξρνληαη. 
  
Ν)       Δίλαη βέβαην φηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ «ρσξίο ραξηηά» κεηαλαζηψλ ζα 
δνθηκάζεη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο είρε απνηχρεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα (βι. 
ζεηξά απνθάζεσλ ηνπ ΔΓΓΑ ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο θξάηεζεο θαη ησλ 
ζπλζεθψλ θξάηεζεο, αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ φπσο νη 
αλήιηθνη). Ο ζηνηρεηψδεο ξεαιηζκφο επηβάιιεη ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο 
θπβέξλεζεο λα πξνβιέπεη εθηφο απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ 
ζρεδίσλ δξάζεο θαη ηε πξφβιεςε αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ γηα ηηο ηνπηθέο 
θνηλσλίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμή ηνπο. 
 
Ξ)      Γηα φζνπο αηηνχληεο άζπιν παξακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη φζνπο 
αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο δνπλ ζηελ Διιάδα ηα αξκφδηα Τπνπξγεία, έρνπλ 
λνκηθή ππνρξέσζε βάζεη ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ λα: 
1.    Γεκηνπξγήζνπλ δνκέο ππνδνρήο αηηνχλησλ άζπιν θαη επάισησλ νκάδσλ γηα 
ηηο νπνίεο άιισζηε ιακβάλνπλ επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε. 
2.    Να εληάμνπλ ηνπο αηηνχληεο άζπιν θαη ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο θαη ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, 
3.    Να δηαζθαιίζνπλ ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο ειάρηζην εγγπεκέλν 
εηζφδεκα. 
  
Ο)      Οη «ρσξίο ραξηηά κε πξφζθπγεο» ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε 
δηθαηνθξαηηθά θξηηήξηα κε ζηφρν ηελ ζχλλνκε επηζηξνθή ηνπο ζηελ ρψξα ηζαγέλεηαο 
(βι. ρψξνη θαη ρξφλνη θξάηεζεο, αλέθηθηε επηζηξνθή, εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε, 
λνκηκφηεηα) ή ηελ παξακνλή ηνπο κε εηδηθφ θαζεζηψο (πρ. εμαηξεηηθνί ιφγνη γηα ηελ 
ρνξήγεζε άδεηαο παξακνλήο). ην πλεχκα απηφ ζα πξέπεη λα ακβιπλζνχλ 
νη ζθιεξέο γξακκέο απνθιεηζκψλ θαη νη ζπλερείο παιηλδξνκήζεηο ηεο 
ελλνηνδφηεζεο ηνπ «λφκηκνπ» θαη ηνπ «παξάλνκνπ» θαη ησλ ζέζεσλ ηχπνπ «ζα 
ηνπο θάλνπκε ηνλ βίν αβίσην» πνπ ελδερνκέλσο εκθηινρσξνχλ ζε ζχιαθεο ηεο 
δηνίθεζεο θαη ηεο αζηπλνκίαο. Δηδηθά γηα φζνπο έρνπλ ζπιιεθζεί θαη έρνπλ αθεζεί 
ειεχζεξνη ππφ θαζεζηψο αλαβνιήο απνκάθξπλζεο, ε πνιηηεία νθείιεη θαηά ην λφκν 
λα δηαζθαιίζεη φηη ζα απνιακβάλνπλ θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ζηνηρεηψδεηο 
φξνπο αμηνπξεπνχο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο δεκφζηνπ ή 
θνηλσθεινχο ραξαθηήξα θαη φηη ζα θαιχπηνληαη νη άκεζεο βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη 
ε πξφζβαζή ηνπο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηελ εθπαίδεπζε. Αλ κάιηζηα 



αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζε απηή ηνπο ηελ ππνρξέσζε ηφηε, κε βάζε ην λφκν, 
νθείιεη λα ρνξεγεί άδεηεο εξγαζίαο θαη λα εγγπάηαη ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε. 
  
Π)       ε θάζε πεξίπησζε θαλέλαο άλζξσπνο πνπ δηέξρεηαη έζησ θαη πξνζσξηλά 
απφ ηε ρψξα δελ κπνξεί λα είλαη ζεζκηθά “αφξαηνο” θαη θνηλσληθά αλχπαξθηνο. 
Απηφ ηζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα φζνπο, ιφγσ ηεο ηζαγέλεηάο ηνπο πνπ ηεθκαίξεη 
θαη' αξρήλ φηη πηζαλφηαηα δελ δηθαηνχληαη αζχινπ, δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε 
πνξεία ηνπο θαη “εγθισβίδνληαη” ζηελ Διιάδα. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα 
εμνξζνινγηζηνχλ επί κέξνπο πξαθηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ηη λφεκα έρεη ε εγρείξηζε 
ηνπ ζεκεηψκαηνο απφ ηελ Αζηπλνκία ζε κεηαλάζηε ρσξίο ραξηηά φηη έρεη 
ππνρξέσζε λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ζε Υ εκέξεο αλ είλαη λνκηθά αδχλαην λα ην 
πξάμεη αθφκα θαη εάλ ην επηζπκεί;Δίλαη επηηαθηηθφ λα εγθαηαιεηθζνχλ νη 
αζηπλνκηθέο πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο θαη λα αμηνπνηεζεί νξζνινγηθά, κε 
δηαθάλεηα θαη εληαίν γηα φιε ηελ επηθξάηεηα ηξφπν ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ηεο 
αλαβνιήο ηεο απνκάθξπλζεο /απέιαζεο γηα φζνπο δελ δηθαηνχληαη πξνζηαζίαο θαη 
είλαη αλέθηθηεο απέιαζεο, κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη (α) ηε ζεζκηθή ηνπο 
νξαηφηεηα, αληί ηε θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε (β) ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε 
θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη (γ) ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ απαζρφιεζε, εθφζνλ 
πξφθεηηαη λα παξαηαζεί ε παξακνλή ηνπο ζηε ρψξα. Τπφ ην πξίζκα απηφ, αμίδεη λα 
παξαηεξεζεί φηη ην ηειεπηαίν δήηεκα επηρεηξήζεθε λα αληηκεησπηζηεί κε πξφζθαηε 
θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε[36] ε νπνία φκσο, δπζηπρψο, θαζηεξψλεη ηελ πξφζβαζε 
ζηελ απαζρφιεζε θαηά ηξφπν κεξηθφ, πνιχ πεξηνξηζηηθά θαη θαηά βάζε γηα 
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο απαζρφιεζεο θαη φρη εληαία αλά ηελ επηθξάηεηα θαη ηνχην, 
θαηά ηελ άπνςή καο, αδηθαηνιφγεηα (π.ρ. γηαηί λα εμαηξείηαη ε Ξάλζε, ν Έβξνο θαη ε 
Ρνδφπε, παξφηη εθεί δξαζηεξηνπνηνχληαη γεσξγηθέο/θηελνηξνθηθέο κνλάδεο;). 
Δμίζνπ πξνβιεκαηηθή γηα ην δηθαηηθφ καο ζχζηεκα είλαη θαη ε ξεηή εμαίξεζή ηνπο 
απφ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα θνηλσληθήο έληαμεο, ηε 
ζηηγκή πνπ νη αιινδαπνί απηνί ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο θαη δελ εμαηξνχληαη απφ ηε θνξνινγία: ηειηθά ζέινπκε ή δελ ζέινπκε λα 
(επαλ)εληαρζνχλ νκαιά -έζησ καθξνπξφζεζκα- ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο; Ή 
απιά ηνπο επηηξέπνπκε λα εξγαζηνχλ γηα θάπνην δηάζηεκα ζηελ Διιάδα, 
απνθιείνληάο ηνπο απφ νπνηαδήπνηε εληαμηαθή πξννπηηθή (θαζεζηψο 
επηζθάιεηαο/transit/κφληκεο εγξήγνξζεο). 
  
Ρ)      Απνηειεί πξψηηζηε ππνρξέσζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο λα δηαηεξήζεη 
πάζε ζπζία, ην θεθηεκέλν πιένλ, ηεο απνθπγήο εθ λένπ δεκηνπξγίαο θιεηζηψλ 
ρψξσλ αζηπλνκηθνχ εγθιεηζκνχ ζε ζπλζήθεο εμαζιίσζεο επ' αφξηζηνλ κε ην 
πξφζρεκα ηεο ππνηηζέκελεο απνκάθξπλζήο ηνπο. Οη πξαθηηθέο ηεο νξηδφληηαο 
επηβνιήο ηεο δηνηθεηηθήο θξάηεζεο ρσξίο εμαηνκηθεπκέλε θξίζε ζε νιφθιεξεο 
νκάδεο αλζξψπσλ – ή, αθφκε ρεηξφηεξα, επηιεθηηθά ζε νκάδεο νξηζκέλεο 
εζληθφηεηαο (ethnicprofiling), φπσο θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζε φζνπο πξνέξρνληαη 
απφ ην Μαξφθν, ηελ Σπλεζία θαη ηελ Αιγεξία- απνηεινχλ ζνβαξφ θίλδπλν γηα ην 
θξάηνο δηθαίνπ, κεηαηξέπνληαο ηελ θξάηεζε απφ έζραην αηνκηθφ δηνηθεηηθφ κέηξν 
ζε ζχλεζεο κέζν απνηξεπηηθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, πξνο εθθνβηζκφ ησλ 
πνιιψλ. 
  
)      Ζ ππνβνιή ησλ αιινδαπψλ ζε θαζεζηψο δηνηθεηηθήο θξάηεζεο είλαη 
επηηαθηηθφ -εθφζνλ ε ρψξα καο πξνηίζεηαη ζηνηρεησδψο λα ζεβαζηεί ζηα ζνβαξά ηα 
ζεκειηψδε δηθαηψκαηα- λα πεξηνξηζηεί απνθιεηζηηθά ζε εθείλεο κφλν ηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ (α) επίθεηηαη κε επαξθή βεβαηφηεηα ε δηελέξγεηα ηεο 
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απνκάθξπλζεο ζε άκεζν ρξφλν θαη (β) εθφζνλ θξίλεηαη εκπεξηζηαησκέλα θαη εηδηθά 
ζε θάζε μερσξηζηή πεξίπησζε φηη ε θξάηεζε δελ ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηαζεί 
απφ θάπνην άιιν ιηγφηεξν επαρζέο κέηξν αζθαιείαο. 
  
  
Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ε Διιάδα ζα (μαλα)γίλεη ρψξα καθξφρξνλεο εγθαηάζηαζεο 
αλζξψπσλ πνπ γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο (εθδίσμε, νηθνλνκηθή αλέρεηα θιπ) θαη 
ελδερνκέλσο αληίζεηα απφ ηε βνχιεζή ηνπο ζα παξακέλνπλ ζηε ρψξα 
κεζνπξφζεζκα ή θαη πην πνιχ. Ζ ππνδνρή ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζεζκηθά, 
πνιηηηθά θαη θνηλσληθά, πξνυπνζέηεη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ ζηε βάζε ησλ 
δηθαησκάησλ. Πνιηηηθψλ πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ άκεζε 
απνκάθξπλζε κέρξη ηελ πιήξε θνηλσληθή έληαμε. Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ εκέξα 
απηή πνπ είλαη «αχξην» ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, κε ηελ γλψζε ησλ απνηπρηψλ θαη 
ησλ ιαζψλ ηνπ παξειζφληνο. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ «εγθισβηζκέλσλ» (φζνη δελ 
είλαη χξηνη, Αθγαλνί θαη Ηξαθηλνί) καδί κε ηνπο αηηνχληεο άζπιν πνπ ζα θηάζνπλ 
ζηελ Διιάδα ηνπο επφκελνπο κήλεο ελδερνκέλσο λα μεπεξάζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 
ζέζεσλ ζε θαηαπιηζκνχο πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηνλ κεραληζκφ επαλεγθαηάζηαζεο. 
Δπίζεο πνιινί άιινη λενεηζεξρφκελνη δελ ζα είλαη θαλ αηηνχληεο άζπιν. πλεπψο ν 
κεραληζκφο απνκάθξπλζεο ζα ελεξγνπνηεζεί θαη πάιη κε ηηο θαηαγεγξακκέλεο 
αδπλακίεο ηνπ, βι. θπξίσο ηελ αλέθηθηε απέιαζε θαη ηελ θξάηεζε. 
  
Ζ ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθιείζησλ ζηα πξναλαρσξεζηαθά θέληξα 
(Ακπγδαιέδα θαη Κφξηλζνο), πέξα απφ ηηο δηαγλσζκέλεο παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ, 
απνηειεί θαθφ ζεκάδη γηα ηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ. Δμάιινπ, ν δηαρσξηζκφο 
βάζεη εζληθφηεηαο πξνζθξνχεη ζε βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνζθπγηθνχ θαη αιινδαπηθνχ 
δηθαίνπ. Ζ λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 
ήδε έρεη θαηαδείμεη νξηζκέλεο απφ ηηο πηπρέο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
παξάλνκε θξάηεζε θαη ζηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο, αιιά θαη ηελ απνπζία 
ζηνηρεηψδνπο κέξηκλαο γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν. Οξηζκέλεο άιιεο πηπρέο αθνξνχλ 
ζηηο δπλαηφηεηεο ελζσκάησζεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο λνκηκνπνίεζεο γηα εμαηξεηηθνχο 
ιφγνπο, κφλε έμνδν απφ ηελ γθξίδα δψλε ηελ κε-λνκηκφηεηαο πνπ ζπλέρεηαη κε ηελ 
εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο θαη ηελ παξαβαηηθφηεηα. Απνδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ζηελ 
πξαγκαηηθή ηνπο δηάζηαζε θαη φρη επηρεηξήζεηο ζθνχπα ζα απνηεινχζε κηα θαιή 
αξρή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ζε κία δηθαηνθξαηηθή ινγηθή. Κνληνινγίο: 
  
Σ)      Τπάξρεη άκεζε αλάγθε επαλαράξαμεο ζπγθξνηεκέλσλ πνιηηηθψλ θαη δηθαίνπ 
εηζφδνπ θαη ππνδνρήο. Ζ εκπεηξία ηεο θαηαζηξαηήγεζεο θαη ηεο ηκεκαηηθήο κε 
εθαξκνγήο ηνπ λ. 3907/2011 ζα πξέπεη λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. 
Να ηεζνχλ κε ζαθήλεηα νη πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
πξνζθχγσλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζε δηαδηθαζία επαλεγθαηάζηαζεο, ησλ αηηνχλησλ 
άζπιν ζε δηαδηθαζία κεηεγθαηάζηαζεο θαη φζσλ ζα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα. 
Ήδε ην ππφ θαηάζεζε λνκνζρέδην ελίζρπζεο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ 
αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αλάγθεο ηεο ζπγθπξίαο. 
  
Τ)      Τπάξρεη αδήξηηε αλάγθε ράξαμεο εληαμηαθψλ πνιηηηθψλ εηδηθά γηα ηνπο 
πιεζπζκνχο πνπ ζα παξακείλνπλ ηειηθά ζηελ Διιάδα ηα επφκελα ρξφληα, είηε είλαη 
αιινδαπνί ρσξίο ραξηηά είηε δηθαηνχρνη δηεζλνχο πξνζηαζίαο νη νπνίνη δεδνκέλα 
δελ κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο ή δελ ζα κπνξνχλ λα ππαρζνχλ 
ζε κεηεγθαηάζηαζε. Ζ απνηπρία ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, πνπ βνχιηαμαλ ζε 
άλεπξε πνιπθσλία θαη νη ρσξίο θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ 



κεηαλαζηεπηηθνχ λφκνπ (λ.4251/2014) πξέπεη λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε θηιφδνμα 
θαη θαηλνηφκα ζρέδηα δεκηνπξγίαο πξννπηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ έληαμεο (βι. 
δηδαζθαιία ειιεληθήο, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζχλδεζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 
θιπ.). 
  
Φ)      Κακία δεκνθξαηία δελ είλαη άμηα ηνπ νλφκαηφο ηεο αλ δελ άξεη ηηο ζπλζήθεο 
πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ κε «αζθαιή ρψξα» θαη πνπ επηηξέπεη ζε πξφζσπα πνπ 
παξακέλνπλ καθξφρξνλα ζηε ρψξα θαη έρνπλ εληαρζεί ζηε θνηλσληθή ηεο δσή λα 
απνθηήζνπλ θάπνηα ζηηγκή ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Ζ δηαηήξεζε θάπνησλ 
πξνζψπσλ εο αεί ζηε θαηάζηαζε ηνπ πεξηζσξηνπνηεκέλνπ κεηνίθνπ/μέλνπ ηαηξηάδεη 
κφλν ζε δνπινθηεηηθέο θνηλσλίεο. 
 
 

3. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
 

Α) Κξνύζκαηα δηαθξίζεσλ ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο 
 
1. Ραηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά γνλέσλ θαη δεκάξρνπ Χξαηνθάζηξνπ ζρεηηθά κε 
ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ησλ πξνζθύγσλ 
 
ηηο 12/9/2016 ν χιινγνο Γνλέσλ ηνπ 5νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Χξαηνθάζηξνπ 
πξνεηδνπνίεζε δεκφζηα πσο αλ ηνπνζεηεζνχλ πξνζθπγφπνπια ζηηο ηάμεηο ηνπ 
δεκνηηθνχ θαηά ηα απνγεπκαηηλά καζήκαηα, ζα πξνβεί ζε θαηάιεςε ηνπ ζρνιηθνχ 
θηηξίνπ12. 
 
Ζ απφθαζε απηή έξρεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο φηη απφ ηα 
ηέιε επηεκβξίνπ, ζα αξρίζνπλ λα πξνζθέξνληαη καζήκαηα ζηα πξνζθπγφπνπια. 
Οη «ηάμεηο ππνδνρήο» ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 2-6 ην απφγεπκα θαη ζα ζηεγάδνληαη 
ζε ειιεληθά ζρνιεία πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ εθείλε ηελ ψξα. Έλα απφ ηα ζρνιεία απηά 
είλαη θαη ην 5ν Γεκνηηθφ Χξαηφθαζηξνπ. 
 
Ο χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ 5νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Χξαηνθάζηξνπ 
απνθάζηζε ζε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, ζηηο 8 επηεκβξίνπ, κε ηζρπξή 
πιεηνςεθία (136 ζηνπο 138 ςεθίζαληεο) ηε «κε έληαμε- νπνζέηεζε ησλ 
πξνζθχγσλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ», πξνεηδνπνηψληαο πσο «ζε αληίζεηε 
πεξίπησζε ζα πξνβνχκε ζηελ θαηάιεςε ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ». 
 
Ζ πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ, Φσηεηλή Κίηζηνπ αλέθεξε ζε ζπλέληεπμή ηεο 
πσο «ην πξφβιεκά καο είλαη θαζαξά πγεηνλνκηθφ. Σα πξνζθπγφπνπια δελ 
πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Γελ έρνπλ εκβνιηαζηεί, ππάξρνπλ 
θξνχζκαηα εινλνζίαο θαη επαηίηηδαο», ελψ αξλήζεθε ηελ χπαξμε ξαηζηζηηθψλ 
θηλήηξσλ πίζσ απφ ηελ απφθαζε. 
 
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε πξάμεηο "κε λφκηκεο" πξνέηξεπε ν δήκαξρνο 
Χξαηνθάζηξνπ Α. Γαβφηζεο κηιψληαο ζε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ιίγεο εκέξεο πξηλ 
έξζεη ζηε δεκνζηφηεηα ε αλαθνίλσζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ  ζρεηηθά κε ην ζρέδην 

                                                 
12 http://www.kathimerini.gr/874615/article/epikairothta/ellada/wraiokastro-oxi-sta-
prosfygopoyla-apo-ton-syllogo-gonewn-toy-dhmotikoy-sxoleioy 



έληαμεο ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ 
δξνκνινγείηαη απφ ην ππνπξγείν Παηδείαο. 
 
Ο δήκαξρνο Χξαηνθάζηξνπ, Αζηέξηνο Γαβφηζεο, αλέθεξε πσο ην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην ηνπ Γήκνπ πξνηείλεη ηα ρξήκαηα ηα νπνία πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ γηα ηε 
κεηαθνξά ησλ πξνζθπγφπνπισλ, λα δνζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία δνκψλ γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ απηψλ. «ηαλ ε θπβέξλεζε βξίζθεη 9 εθαηνκκχξηα επξψ 
γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απηψλ, κε απηά ηα 9 εθαηνκκχξηα λα πάεη λα 
λνηθηάζεη έλαλ ρψξν -πνπ δπζηπρψο ζηελ πεξηνρή καο, ιφγσ ηεο θξίζεο, ππάξρνπλ 
πάξα πνιινί- θαη λα θάλεη εθεί ηηο ππνδνκέο» αλέθεξε ν θ. Γαβφηζεο. 
 
 
 
Δπίζεο, ε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Χξαηνθάζηξνπ πξνηείλεη δεκηνπξγία 
"ζρνιείσλ πξνζθχγσλ εθηφο ησλ  ζρνιείσλ θαη ηνπ δήκνπ" θαη θαιεί ηνπο πνιίηεο, 
ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα εηζαθνπζηεί ε πξφηαζε απηή, "λα πξνρσξήζνπκε ζε 
νκαδηθέο θηλεηνπνηήζεηο". 
Γηα ην ζέκα ηεο εηζαγσγήο πξνζθπγφπνπισλ ζην ζρνιείν, είραλ ηνπνζεηεζεί πξηλ 
ιίγεο εκέξεο θαη πνιίηεο, κηιψληαο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο πφιεο. Αλάκεζα 
ζηηο ηνπνζεηήζεηο, μερσξίδεη εθείλε κηαο ζπληαμηνχραο καίαο πνπ πξνζπάζεζε λα 
θαηεπλάζεη ηηο αλεζπρίεο πνπ φπσο ιέεη νθείινληαη ζε άγλνηα θαη εκηκάζεηα. 
 
"Δμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα θαιιηεξγψληαο ηνλ θφβν θαη ηελ 
αλνεζία", ιέεη κεηαμχ άιισλ, γηα λα θαηαιήμεη σο εμήο: 
 
"Δάλ θάλεηο γθέην, ην πξφβιεκα πνπ θνβάζαη φηη ζα αληηκεησπίζεηο, ζα' ξζεη λα ζε 
βξεη ζηελ πφξηα ζνπ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη κε έλα ζνβαξφ ηξφπν, φ,ηη απφθαζε θη 
αλ πάξεη απηφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ην γθέην κφλν 
επηδεηλψλεη ην πξφβιεκα. Οχηε εληάζζεη θφζκν, νχηε ακβιχλεη αληηζέζεηο, νχηε ιχλεη 
πξνβιήκαηα". 
 
 
Σέηνηα θαηλφκελα  δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη δελ είλαη 
απνδεθηά». Σε δήισζε απηή έθαλε ν ππνπξγφο Παηδείαο Νίθνο Φίιεο, 
ζρνιηάδνληαο ηηο αληηδξάζεηο θαηά ησλ πξνζθχγσλ ζην Χξαηφθαζηξν. 
 
«Δπηπρψο είλαη πνιχ κεηνςεθηθή απηή ε αληίδξαζε, δελ αθνξά φινπο ηνπο γνλείο 
θαη φια ηα παηδηά νχηε ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ γνληψλ θαη ησλ παηδηψλ» είπε ν θ. 
Φίιεο, θαη εζηίαζε ζην πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ έληαμε ησλ 22.000 
πξνζθπγφπνπισλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα». 
«Σα πξνζθπγφπνπια, ην απφγεπκα ζα πεγαίλνπλ ζε ηάμεηο ππνδνρήο έηζη ψζηε λα 
κάζνπλ ηε γιψζζα θαη ζηαδηαθά, κε ζηφρν λα πεξάζνπλ κέζα απφ θηιηθέο παξέεο 
ζηελ αξρή θαη κεηά, ζηα καζήκαηα ησλ θαλνληθψλ ηάμεσλ. Αιιά ζηαδηαθά. Δπίζεο 
έρνπκε ιάβεη φια ηα κέηξα σο Κξάηνο θαη ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη εκείο, γηα ηνπο 
αλαγθαίνπο εκβνιηαζκνχο ησλ παηδηψλ. Άξα δελ ππάξρεη θακία κα θακία ζνβαξή 
αηηηνινγία, ππάξρεη πξνθαηάιεςε. Να ζαο πσ έλα παξάδεηγκα: Υηεο καδί κε ηνλ 
θχξην Κακίλε ηνλ Γήκαξρν Αζελαίσλ, πήγακε ζην 132ν Γεκνηηθφ ζρνιείν ηεο 
Αζήλαο ζηε Γθξάβα. Δίλαη έλα ζρνιείν κε 170 παηδηά ηα νπνία θαηάγνληαη απφ 17 
δηαθνξεηηθέο παηξίδεο. Κη φπσο κνπ είπαλ φινη νη δάζθαινη εθεί, απηή ε πνιπεζληθή 
ζπλχπαξμε δελ είλαη εηο βάξνο θαλελφο, αληηζέησο θαη ηα Διιελάθηα, θαη ηα μέλα 



παηδάθηα ην έλα βνεζάεη ην άιιν θη έρνπλ πνιχ θαιή απφδνζε απ‟ απηήλ ηελ 
ζπλεξγαζία κέζα ζηελ ηάμε», αλέθεξε ν θνο. Φίιεο. 
 
2. Ραηζηζηηθέο αληηδξάζεηο από ύιινγν Γνλέσλ ηεο Φηιηππηάδαο γηα ηελ 
εθπαίδεπζε παηδηώλ πξνζθύγσλ ζηα ζρνιεία 
 
ηηο 20 επηεκβξίνπ 2016, κε ππφκλεκα πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ, ηνλ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε Πξέβεδαο, ηνλ Γήκαξρν Εεξνχ, ηελ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη 
ηνπο δχν βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ Κψζηα Μπάξθα θαη ηέξγην Γηαλλάθε, ν χιινγνο 
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φηιηππηάδαο παξαζέηεη κία 
ζεηξά απφ ιφγνπο, «ηαηξηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο» 
γηα ηνπο νπνίνπο αξλείηαη ηελ παξαρψξεζε ηνπ ζρνιείνπ ζηα παηδηά ησλ 
«παξάηππσλ κεηαλαζηψλ», φπσο αλαθέξεη13. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, φπσο ζην 
ππφκλεκά ηνπ ζεκεηψλεη «δειψλεη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά, φηη δελ πξφθεηηαη λα 
απνδερζεί ζε θακηά πεξίπησζε θαη ρσξίο θαλέλα ζπκβηβαζκφ ηε ζπζηέγαζε ησλ 
παηδηψλ ησλ ιεγφκελσλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, πνπ επηβιήζεθε ζηελ ηνπηθή 
θνηλσλία ηνπ Γήκνπ καο θαη πνπ επηρεηξείηαη λα επηβιεζεί θαη ζην ζρνιείν καο». 
 
Δλ ησ κεηαμχ απνζηάζεηο απφ ην χιινγν Γνλέσλ παίξλνπλ ν Πεξηθεξεηάξρεο 
Ζπείξνπ Αιέθνο Καρξηκάλεο θαη ν Γήκαξρνο Εεξνχ Νίθνο Καιαληδήο. 
 
Ο Πεξηθεξεηάξρεο απάληεζε εγγξάθσο ζην ππφκλεκα πνπ ηνπ θνηλνπνηήζεθε θαη 
ζεκεηψλεη φηη «ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε 
λεθαιηφηεηα, ςπρξαηκία, καθξηά απφ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο αλεζπρίαο θαη θφβνπ, 
έρνληαο ηε βεβαηφηεηα φηη ε Διιεληθή Πνιηηεία ζα πξάμεη ηα δένληα. Με ην δηάινγν 
θαη ηε ζπλεξγαζία κπνξνχλ λα βξεζνχλ νη θαηάιιειεο ιχζεηο, νη νπνίεο θαη ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ήδε ζηα ζρνιεία δελ ζα ππνβαζκίζνπλ, 
αιιά θαη θαιέο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο ζα δεκηνπξγήζνπλ γηα ηα πξνζθπγφπνπια.» 
 
Ο δήκαξρνο Εεξνχ, Νίθνο Καιαληδήο, ζε δειψζεηο ηνπ επηζεκαίλεη, πσο ε ζηάζε 
ηνπ Γήκνπ απέλαληη ζην πξνζθπγηθφ είλαη γλσζηή απφ ηελ πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο, ζην παιηφ ζηξαηφπεδν Πεηξνπνπιάθε, θαζψο απνδεηθλχεη 
θαζεκεξηλά, κε πξάμεηο, ηελ ππνζηήξημή ηνπ πξνο ηνπο πξφζθπγεο. Ο θ. Καιαληδήο 
είπε φηη «νη γνλείο έρνπλ αλεζπρία, ζην βαζκφ πνπ θξίλνπλ νη ίδηνη, φζνλ αθνξά ηηο 
ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο θαη πγηεηλήο ησλ παηδηψλ θαη δεηνχλ θάπνηεο δηαζθαιίζεηο». 
 
 
3. Απνθιεηζκόο πξνζθπγόπνπισλ ησλ λεζηώλ ηνπ Νόηηνπ Αηγαίνπ από ηελ 
εθπαίδεπζε 
 
Σνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ηνπο εμέθξαζαλ ζηηο 6/10/2016 έμη εζεινληηθέο νκάδεο 
αιιειεγγχεο πξνζθχγσλ ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ, κε αθνξκή ηε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο 
ησλ Γνκψλ Τπνδνρήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε Πξνζθχγσλ14. 

                                                 
13 http://www.ert.gr/filippiada-antidrasis-apo-syllogo-goneon-gia-tin-ekpedefsi-pedion-
prosfygon/ 
14 http://www.efsyn.gr/arthro/diamartyria-gia-ton-apokleismo-prosfygopoylon-apo-tin-
ekpaideysi 



 
ε θνηλή αλαθνίλσζε, αλαθέξνπλ πσο «ε θπβέξλεζε εμαηξεί ηα λεζηά ηεο 
πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ απφ ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ρσξίο θακία δηθαηνινγία 
αγλνψληαο ηε δηακνλή 2.600 πξνζθχγσλ ζε Κσ, Λέξν, Ρφδν θαη ηα άιια λεζηά». 
Σνλίδνπλ δε φηη «ελψ δηαθαίλεηαη πιένλ ν νξηζηηθφο εγθισβηζκφο ρηιηάδσλ 
πξνζθχγσλ απφ εκπφιεκεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα ιφγσ θιεηζίκαηνο ησλ ζπλφξσλ 
θαη επηβξάδπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλαηνπνζέηεζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ε 
θπβέξλεζε επηιέγεη κνξθέο πξνζσξηλήο εθπαίδεπζεο απνκνλψλνληαο ηα παηδηά 
ησλ πξνζθχγσλ απφ ηα ππφινηπα παηδηά». 
 
Αθφκε, θαηαδηθάδνπλ ην γεγνλφο φηη κέζα ελεκέξσζεο «ζπληνληζκέλα ζπέξλνπλ 
ξαηζηζηηθφ δειεηήξην ελαληίνλ ησλ θαηαηξεγκέλσλ πξνζθχγσλ θαηαζθεπάδνληαο 
“θηλδχλνπο” θαη “καδηθέο αληηδξάζεηο”». 
 
Σε δηακαξηπξία ππνγξάθνπλ ε νκάδα αζηο Ρφδνπ, ε νκάδα Kos Solidarity, ην 
δίθηπν αιιειεγγχεο Λέξνπ, ε νκάδα αιιειεγγχεο Σήινπ, ε νκάδα εζεινληψλ 
Καζηειινξίδνπ θαη νη αλεμάξηεηνη εζεινληέο Υάιθεο.  
 
 
4. Γνλείο έβαιαλ ινπθέην ζε ζρνιείν ηεο Λέζβνπ γηα λα κελ πάλε ηα 
πξνζθπγόπνπια 
 
πσο έγηλε γλσζηφ ζηηο 7/10/2016, ζηα  δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Λέζβνπ εληάρζεθαλ 
ζθαη 18 πξνζθπγφπνπια15. Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 5 
παηδηά πξνζθχγσλ εληάζζνληαη ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πνπ ζηεγάδνληαη ην 9ν 
θαη 11 Γεκνηηθφ ρνιείν, 5 ζην 15ν Γεκνηηθφ ρνιείν θαη 8 ζην 8ν Γεκνηηθφ 
ρνιείν. 
 
πσο κεηέδσζε ν αληαπνθξηηήο ηεο ΔΡΣ ζηε Λέζβν, Ζιίαο Μαξαβάο, ηα 8 παηδηά 
πξνζθχγσλ ηα νπνία επξφθεηην λα εληαρζνχλ ζην 8ν Γεκνηηθφ είλαη απφ 
νηθνγέλεηεο πνπ θηινμελνχληαη ζηελ δνκή ησλ θαηαζθελψζεσλ ηνπ πξψελ ΠΗΚΠΑ. 
Πξφθεηηαη γηα νηθνγέλεηεο πνπ αλήθνπλ ζηηο ιεγφκελεο επάισηεο νκάδεο θαη 
πεξηκέλνπλ λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζε 
άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Πνιιά παηδηά έρνπλ ράζεη θάπνην γνληφ ηνπο ή θαη 
αδέξθηα ηνπο ζηηο εκπφιεκεο δψλεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη. 
 
Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη ειηθίαο δεκνηηθνχ θαη βξίζθνληαη ζην ΠΗΚΠΑ γηα 
αξθεηνχο κήλεο. Έρνπλ ήδε πάξεη κέξνο ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
θαη θαζεκεξηλά παίδνπλ κε παηδηά εζεινληψλ θαη παηδηά ηεο πεξηνρήο ρσξίο λα έρεη 
πξνθχςεη ην παξακηθξφ πξφβιεκα.ην ΠΗΚΠΑ ππάξρεη θαζεκεξηλά γηαηξφο θαη 
λνζειεπηήο θξνληίδνληαο ηφζν ηα παηδηά φζν θαη ηνπο ππφινηπνπο πξφζθπγεο. Οη 
ππεχζπλνη ηεο δνκήο δηαβεβαηψλνπλ πσο ηα παηδηά έρνπλ θάλεη φια ηα 
πξνβιεπφκελα εκβφιηα θαη φηη νη ζπλζήθεο πνπ θηινμελνχληαη είλαη θάηη παξαπάλσ 
απφ ηθαλνπνηεηηθέο. Οη θαθνπρίεο θαη νη ηαιαηπσξία πνπ έρνπλ ππνζηεί είλαη ε 
θαιχηεξε απφδεημε πσο ε πγεία ηνπο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ θαιή. 
 

                                                 
15 http://tvxs.gr/news/ellada/lesbos-goneis-ebalan-loyketo-se-sxoleio-gia-na-min-pane-ta-
prosfygopoyla 



Σα ζπγθεθξηκέλα παηδηά πξνεηνηκάδνληαη εδψ θαη πνιχ θαηξφ γηα λα πάλε ζρνιείν 
θαη αλππνκνλνχλ λα βξεζνχλ ζηελ ηάμε. πσο είπαλ νη ππεχζπλνη ηνπ ΠΗΚΠΑ 
δηςνχλ λα ληψζνπλ θαη πάιη παηδηά. εκεηψλνπλ κάιηζηα πσο δελ ζπληξέρεη 
θαλέλαο ιφγνο αλεζπρίαο γηα ηνπο γνλείο. 
Παξφια απηά φκσο γνλείο έβαιαλ ινπθέην ζην 8ν Γεκνηηθφ ρνιείν, δειψλνληαο 
φηη ηα παηδηά ηνπο δελ ζα μαλαπάλε γηα κάζεκα, θη φηη ηελ Γεπηέξα ζα είλαη 
κπξνζηά απφ ηελ πφξηα ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ αθήζνπλ θαλέλαλ λα 
κπεη κέζα, αλ δελ δνζεί ιχζε ζην «πξφβιεκα» ηνπο. 
 
χκθσλα κε ηνλ αληαπνθξηηή ηεο ΔΡΣ, ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ελεκέξσζε ζηελ πξνζεπρή γηα ηελ επηθείκελε εγγξαθή 8 
πξνζθπγφπνπισλ ζην 8ν Γεκνηηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία εηδηθνχ ηκήκαηνο έληαμεο. Να 
ζεκεησζεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζπκβαίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην 
ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ θαη γίλεηαη γηα ηελ έληαμε παηδηψλ απφ νηθνγέλεηεο 
κεηαλαζηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Μάιηζηα, ζην ζπγθεθξηκέλν 
ζρνιείν ην νπνίν εμππεξεηεί κηα εξγαηηθή ζπλνηθία είλαη αξθεηά ηα παηδηά απφ 
νηθνγέλεηεο Βνπιγάξσλ, Αιβαλψλ, Πνισλψλ θαη άιισλ εζληθνηήησλ. ινη ηνπο 
κεηαλάζηεο πνπ δνπλ θαη δνπιεχνπλ ρξνληά ζηελ Διιάδα θαη δηθαησκαηηθά έγξαςαλ 
θη απηνί ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν. 
 
ην άθνπζκα ηεο είδεζεο αξθεηνί γνλείο αληέδξαζαλ πξνθαζηδφκελνη θίλδπλν γηα 
ηελ πγεία ησλ παηδηψλ ηνπο. Μηα νκάδα γνληψλ εηζέβαιε ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή 
θαη απαίηεζε εμεγήζεηο, ελψ ην κεζεκέξη θιείδσζαλ κε ινπθέηα ην ζρνιείν. 
 
ηηο 9/10/2016 ε πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ 8νπ 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μπηηιήλεο, Μαξία Κνπξδνπζά δηαρψξηζε αλνηρηά ηε ζέζε ηεο 
γηα ηελ απφθαζε νξηζκέλσλ γνλέσλ λα θιεηδψζνπλ κε ινπθέην ηελ εμψπνξηα ηνπ 
8νπ Γεκνηηθνχ16. Γηα ηα γεγνλφηα, ε θπξία Κνπξδνπζά ηφληζε: 
 
«Πξνζπάζεζα απφ ηελ αξρή λα πείζσ ηνπο ππφινηπνπο γνλείο φηη πξέπεη λα 
πεξηκέλνπκε ηελ ελεκέξσζε γηα ην δήηεκα. Γπζηπρψο ε αλεμέιεγθηε αληίδξαζε 
νξηζκέλσλ δελ κνπ άθεζε πεξηζψξην γηα θακία άιιε ελέξγεηα. Νηψζσ ληξνπή γηα 
ηηο εηθφλεο πνπ θπθινθφξεζαλ απφ ην ζρνιείν καο ζην νπνίν θνηηνχλ ήδε δεθάδεο 
παηδηά κεηαλαζηψλ θαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη γνλείο είλαη άλζξσπνη νηθνγελεηάξρεο 
θαη αλεθηηθνί.  
 
Μεγαιψλσ ηα παηδηά κνπ κε ηηο αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο αιιειεγγχεο, θαη ηεο 
αγάπεο γηα ην ζπλάλζξσπν. Μπνξψ λα δηθαηνινγήζσ ην θφβν νξηζκέλσλ γνλέσλ, 
αιιά ε ζέζε ησλ πξνζθπγφπνπισλ είλαη αλάκεζα ζηα παηδηά γηαηί πάλσ απ΄φια 
είλαη παηδηά θαη κάιηζηα πξνέξρνληαη απφ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. 
 
Καιψ φινπο ηνπο γνλείο λα ζθεθηνχλ πσο ζε απηφ ην ζρνιεηφ θάπνηε θνίηεζαλ νη 
παππνχδεο καο, νη νπνίνη ήηαλ πξφζθπγεο απφ ηε Μηθξά Αζία, θαη λα πξάμνπλ ην 
ρξένο ηνπο λα βνεζήζνπλ απηά ηα παηδηά. Θα είλαη ην θαιχηεξν κάζεκα πνπ ζα 
πάξνπλ ηα παηδηά καο απφ ηα ζρνιεηά.». 
 

                                                 
16 http://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/Lesvos-Paraitithike-i-proedros-ton-Goneon-sto-
sxoleio-me-to-loyketo-Ntrepomai/663935 



πσο κεηέδσζε ε ΔΡΣ, ζηηο 9/10/2016 απνκαθξχλζεθε ην ινπθέην απφ ηελ πφξηα 
ηνπ ζρνιείνπ. 
 
 
 
 

Β) Καιέο Πξαθηηθέο 
 

1. Γσξεάλ E-Learning Πξόγξακκα εθκάζεζεο ειιεληθώλ γηα πξόζθπγεο κε 
νκηινύληεο ειιεληθά από ην E-Learning ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 
 
Σν E-Learning ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα 
χπαξμεο δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα ηνπο πξφζθπγεο 
πνπ απηή ηελ πεξίνδν εγθαηαιείπνπλ ηηο ρψξεο ηνπο θαη αλαδεηνχλ κία θαιχηεξε 
ηχρε ζηελ Δπξψπε, ζρεδίαζε έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 
εηδηθά γηα απηνχο17. Σν πξφγξακκα παξέρεηαη δσξεάλ θαη ε παξαθνινχζεζή ηνπ 
γίλεηαη εμ απνζηάζεσο κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο. 
 
ζνη πξφζθπγεο ελδηαθέξνληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ ππέβαιαλ ειεθηξνληθά 
ηελ  αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο κέζσ ηεο ζειίδαο https://elearn.elke.uoa.gr/refugees-
gr.html κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 29/2/2016. Σα καζήκαηα μεθίλεζαλ ζηηο 7/3/2016. 
 
Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάξθεηαο δέθα εβδνκάδσλ, δίλεη ηελ 
δπλαηφηεηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε φιεο ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα επηθνηλσλήζεη ν εθπαηδεπφκελνο 
(δηαπξνζσπηθή θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία, εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, επηθνηλσλία κε 
γηαηξφ θαη άιιεο βαζηθέο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο) θαη νδεγεί ζε Πηζηνπνηεηηθφ 
Παξαθνινχζεζεο (Certificate of Attendance). 
ην πξφγξακκα ζα παξέρεηαη πιήξεο θαη θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε 
κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο.  
 
Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο „‟Δθκάζεζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο γηα Με Οκηινχληεο 
Διιεληθά‟‟ είλαη ε εμήο:  
 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 1: Δηζαγσγή ζηα Βαζηθά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 
Γιψζζαο 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 2: πζηήλνκαη 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 3: Γηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 4: Δκπνξηθέο πλαιιαγέο 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 5: Δπηθνηλσλία ζε ηφπν, ρψξν θαη ρξφλν 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 6: Σειεθσληθή Δπηθνηλσλία 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 7: Οδεγίεο γηα πξνζαλαηνιηζκφ 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 8: Δπηθνηλσλία κε ην γηαηξφ 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 9: Απνραηξεηηζκφο 

Γηδαθηηθή Δλόηεηα 10: Δπαλαιεπηηθή Αμηνιφγεζε (Σεζη ζε εξσηήζεηο 
θαηαλφεζεο απφ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία) 

                                                 
17 Γειηίν Σχπνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 15/1/2016 
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2. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο 
Μνπζνπικαλνπαίδσλ (ΠΔΜ) 

 

ηηο 18 Ματνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα επηζηεκνληθή εθδήισζε κε 
ζέκα "Μηα άιιε εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε", ζηα πιαίζηα 
ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 'Έληαμε θαη εθπαίδεπζε 
κνπζνπικαλνπαίδσλ" πνπ επί ζεηξά εηψλ έρεη επηκειεζεί ε θαζεγήηξηα θ. Θάιεηα 
Γξαγψλα18. 

 

Ζ θ. θπξφεξα παξνπζίαζε ηηο δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο ειιελνκάζεηαο γηα παηδηά 
λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ελψ ε θ. Εσγξαθάθε παξνπζίαζε αλαιπηηθά 
ηελ ελδπλάκσζε ησλ γλψζεσλ ησλ ελήιηθσλ Μνπζνπικάλσλ πνπ κεηέρνπλ 
εζεινληηθά ζηα καζήκαηα εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ 
ηα Κέληξα ηήξημεο Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ (ΚΔΜΔΠ) 
ζηε Θξάθε. 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εθδήισζε, ηνπιάρηζηνλ 900 
γνλείο κνπζνπικαλνπαίδσλ έρνπλ σθειεζεί απφ ηελ ελεξγφ δξάζε ησλ ΚΔΜΔΠ, 
φρη κφλν ζηελ Ξάλζε θαη ζηελ Κνκνηελή, αιιά αθφκε θαη ζηηο πην δχζβαηεο 
πεξηνρέο ησλ ρσξηψλ ηεο κεηνλφηεηαο ζε φιε ηε Θξάθε. 

 

Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ έξγνπ ήηαλ πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθά, θαζψο 
εθαηνληάδεο γνλείο , ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, απέθηεζαλ ηε δπλαηφηεηα λα 
ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο παξάγνληεο ησλ ζρνιείσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, αιιά 
θαη λα κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο ζε βαζηθέο δεκφζηεο 
ππεξεζίεο φπσο ε εθνξία. Μάιηζηα, ράξε ζην Πξφγξακκα απηφ, νη γπλαίθεο ηεο 
κεηνλφηεηαο απέθηεζαλ πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε θαζψο αλέιαβαλ 
αξκνδηφηεηεο πνπ αξθεηνί άλδξεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θέξνπλ εηο πέξαο, θάηη πνπ 
ελίζρπζε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ ηνπηθή 
θνηλσλία. 

 

Δπίζεο, κε ηηο θαηλνχξηεο γλψζεηο ηνπο νη ελήιηθνη γνλείο κπφξεζαλ κε πην 
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Ήηαλ εμαηξεηηθά ζπγθηλεηηθφ φηη παξνπζηάζηεθαλ ζιάτληο κε θσηνγξαθίεο απφ 
εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ησλ γνλέσλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Αζήλα, θαζψο θαη 
απφ επίζθεςε ηνπο ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 

 

Ζ Θάιεηα Γξαγψλα παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη θπξίσο ηε 
θηινζνθία ησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Νέσλ (Γ.Δ.Ν.), ηα νπνία επηζθέπηνληαη 
ηαθηηθά κέζσ ελφο θνξηεγνχ βαλ ηα ρσξηά ηεο κεηνλφηεηαο γηα λα ζπκβάινπλ ζηε 
δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ηφζν ηεο πιεηνλφηεηαο φζν θαη ηεο 

                                                 
18 Πιεξνθφξεζε απφ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ» θ. 
Νάζνπ Θενδσξίδε 



κεηνλφηεηαο. Μάιηζηα, νη εκςπρσηέο, δειαδή νη ππεχζπλνη ησλ Δξγαζηεξίσλ, πνπ 
ζπληνλίδνπλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ πιεηνλφηεηα φζν 
θαη απφ ηε κεηνλφηεηα. 

Οη παηδηθέο θαηαζθελψζεηο απνηεινχλ βαζηθφ ππιψλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. 

 

Σέινο παξνπζηάζηεθε ε πηινηηθή εθαξκνγή πιηθψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε γπκλάζηα 
ηεο Θξάθεο. Δηδηθφηεξα, ε θ. Υνληνιίδνπ αλέιπζε ηηο θαηλνχξηεο κεζφδνπο 
δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ζηα παηδηά ηεο κεηνλφηεηαο, νη νπνίεο είραλ κεγάιε 
επηηπρία, θαζψο παξαθίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην 
κάζεκα θαη λα αζρνιεζνχλ ζε βάζνο κε ινγνηερληθά έξγα. 

 

Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ είρε θαη ε παξνπζίαζε ησλ πνιηηηθψλ αλακφξθσζεο ηεο 
ζρνιηθήο ηζηνξίαο απφ ηνλ θαζεγεηή θ. Σζάθν, θαζψο ην πιηθφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
έρεη σο ζηφρν ηελ απνκάθξπλζε ηεο παηδείαο απφ ην ζχλεζεο εζλνθεληξηθφ - 
ειιελνθεληξηθφ πεξηερφκελν, θάηη πνπ θαζηζηά ην πιηθφ απηφ ρξήζηκν εξγαιείν φρη 
κφλν γηα ηε Θξάθε αιιά γηα φια ηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο πνπ ζα πξέπεη λα 
δηδάζθνληαη ηελ ηζηνξία ρσξίο εζληθηζηηθνχο παξακνξθσηηθνχο θαθνχο.  

 

Παξφκνηα παξνπζίαζε ηεο δηδαθηηθήο -καζεζηαθήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ 
πεξηιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλαθνξηθά κε ηελ πηινηηθή 
εθαξκνγή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλζε γπκλάζηα ηεο Θξάθεο έθαλε ν θαζεγεηήο 
θπζηθήο θ. Σζειθέο. 

 

3. Μαζήκαηα ζε πξόζθπγεο ζε παλεπηζηήκηα κε απόθαζε έθηαθηεο πλόδνπ 
Πξπηάλεσλ 

Σελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηα παλεπηζηήκηα γηα λα παξαθνινπζνχλ «ηππηθά 
πξνγξάκκαηα άιια θαη άηππα ή αθφκα θαη εμ απνζηάζεσο καζήκαηα» απνθάζηζε 
ε έθηαθηε ζχλνδνο ησλ Πξπηάλεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Μπηηιήλε ζηηο 3 
Απξηιίνπ 2016 κε ηε ζπκκεηνρή ηεο αλαπιεξψηξηαο ππνπξγνχ Παηδείαο ίαο 
Αλαγλσζηνπνχινπ19. 

πσο αλαθέξεηαη ζην αλαθνηλσζέλ ε ζχλνδνο «εζηίαζε ζηηο δπλαηφηεηεο 
πεξαηηέξσ δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζθχγσλ». 

Ζ αλαθνίλσζε είλαη ελδεηθηηθή ησλ πξνζέζεσλ ηεο θπβέξλεζεο: 
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«Καηαγξάθεθε ε επί πνιινχο κήλεο θαη ζε εμέιημε επξηζθφκελε παξέκβαζε φισλ 
ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο γηα ζπκκεηνρή θαη πξνζθνξά κε εζεινληηθέο 
δξάζεηο εθπαηδεπηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα, 
ελεξγνπνηψληαο ην ζχλνιν ηνππξνζσπηθνχ θαη ηνπο θνηηεηέο ησλ Ηδξπκάησλ. 
Κνηλή πξνζέγγηζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη, πέξα απφ ηελ αλάγθε θάιπςεο 
πξσηαξρηθψλ αλαγθψλ αζθαινχο δηακνλήο θαη δηαβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ, 
θεληξηθή είλαη ε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη ελ γέλεη ππνζηήξημε, κε 
ζεβαζκφ θαη απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. Απνθαζίζηεθε ε ζπζηεκαηηθή 
ελεξγνπνίεζε, απφ θνηλνχ, ησλ Έιιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ζε ζπλεξγαζία θαη κε 
ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηή ε 
δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ ηππηθήο, άηππεο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα 
δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ, ε παξνρή πξνγξακκάησλ 
γισζζηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη δξάζεηο αλάινγνπ ραξαθηήξα». 

4. Δθπαηδεπηηθά καζήκαηα ζε πξνζθπγόπνπια ζε ζρνιείν ηεο Υαιθίδαο 

Σν θαινθαίξη ηνπ 2016 πξνζθπγφπνπια φισλ ησλ ειηθηψλ παξαθνινχζεζαλ 
καζήκαηα ζε ζρνιείν ηεο Υαιθίδαο, χζηεξα απφ πξσηνβνπιία ηεο Δλσζεο 
Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Δπβνίαο20. 

Ζ δξάζε αθνξνχζε ηα 200 παηδηά ηνπ πξνζθπγηθνχ θαηαπιηζκνχ ηεο Ρηηζψλαο, ηα 
νπνία έθαλαλ καζήκαηα ήδε απφ ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην.  

Δλα δίθηπν εζεινληψλ ζρεκαηίζηεθε γχξσ απφ ηνπο πεξίπνπ 800 πξφζθπγεο πνπ 
κεηαθέξζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 ζε έλα εγθαηαιειεηκκέλν ζηξαηφπεδν ηεο 
Αεξνπνξίαο, ηξηάληα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο Υαιθίδαο. 

Οη εζεινληέο θάιπςαλ κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ απηψλ, κε δξάζεηο 
φπσο ε ζπιινγή εηδψλ ηξνθήο θαη πγηεηλήο, «πηνζεζία» κσξψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπο θαη κεηαθνξά εγθχσλ ζην λνζνθνκείν φπνηε 
ρξεηάζηεθε.  

Ζ ΔΛΜΔ Δπβνίαο δηαπίζησζε φηη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ δελ 
θαιχπηνληαη νχηε απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ νχηε φκσο θαη απφ ηηο ΜΚΟ πνπ 
δξνχζαλ ζηνλ θαηαπιηζκφ, νπφηε κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, πξνρψξεζε ζηελ 
θαηακέηξεζε ησλ παηδηψλ, ζηελ θαηαγξαθή ησλ ειηθηψλ ηνπο θαη ηνπ κνξθσηηθνχ 
ηνπο επηπέδνπ θαη μεθίλεζε άκεζα καζήκαηα ζε ζρνιείν ηεο Υαιθίδαο. 

ηφρνο ηεο δξάζεο ήηαλ λα πάςεη ε απνκφλσζε θαη ε γθεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ, 
κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηππηθφ ζρνιείν, κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ.  

Οη καζεηέο ειηθίαο 5 έσο 25 εηψλ κεηαθέξνληαλ θάζε Σεηάξηε κε ιεσθνξείν ηνπ 
ΚΣΔΛ Ννκνχ Δπβνίαο ζην 2ν Λχθεην Υαιθίδαο, φπνπ 30 εζεινληέο εθπαηδεπηηθνί 
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ηνπο δίδαζθαλ βαζηθέο δνκέο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ ειιεληθή θαη 
αγγιηθή γιψζζα. 

Σα πξνζθπγφπνπια είραλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 
εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηηο ππεξεζίεο αζχινπ. 

Ζ ζίηηζε ησλ παηδηψλ θαιχθζεθε απφ ηνπο εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ηνπο 
πξφζθεξαλ θνιαηζηφ ζε θάζε δηάιεηκκα, ελψ ηνπο ζπλφδεπαλ θαη ζηηο δηάθνξεο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψζεθαλ κεηά ην ζρνιείν, φπσο επηζθέςεηο θαη 
μελαγήζεηο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.  

 

5. ρνιείν ζηελ Δηδνκέλε: Γίςα γηα κάζεζε, δίςα γηα δσή 

Απφ ηηο 9 Απξηιίνπ 2016 πξνζθπγφπνπια πξνζέξρνληαλ θαζεκεξηλά ζε έλα 

απηνζρέδην ζρνιείν πνπ δεκηνχξγεζε κία αλεμάξηεηε νκάδα εζεινληψλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Δηδνκέλεο21. 

Πεξπάηεζαλ ρηιηφκεηξα, πέξαζαλ απφ 40 θχκαηα, εγθισβίζηεθαλ ζε έλα 

ιαζπφηνπν, θη φκσο ηα πξνζθπγφπνπια ηνπ θαηαπιηζκνχ ζηελ Δηδνκέλε, παξά ηηο 

θαθνπρίεο θαη ηε ζθιεξή θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, δηςνχλ γηα κάζεζε. 

«Idomeni cultural center» γξάθεη ε ηακπέια ζηελ κεγάιε ζθελή πνπ δεκηνχξγεζαλ 

εζεινληέο απφ δηάθνξεο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη καζήκαηα ζηα παηδηά ηνπ 

θαηαπιηζκνχ. Γάζθαινί ηνπο είλαη θάπνηνη απφ ηνπο πξφζθπγεο πνπ, κε ζπνπδέο 

ζηα καζεκαηηθά, ηε θπζηθή ή ηε γιψζζα, πξνζπκνπνηήζεθαλ λα κεηαδψζνπλ ζηα 

παηδηά ηηο γλψζεηο ηνπο. 

πσο αλαγξάθεηαη ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο 9 ην πξσί 

πξνζθέξεηαη πξσηλφ θαη ζηε ζπλέρεηα έρεη καζήκαηα καζεκαηηθψλ, θνπξδηθψλ θαη 

αξαβηθψλ ελψ δε ιείπνπλ θαη καζήκαηα γηα ηνπο ελήιηθεο πξφζθπγεο. 

Οη εζεινληέο πξνζπάζεζαλ λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά γιψζζεο πνπ ζα ηνπο 

ρξεηαζηνχλ ζηε λέα ηνπο δσή, φπσο αγγιηθά θαη γεξκαληθά. 

«Απηφ είλαη βέβαηα εμαηξεηηθά δχζθνιν θαζψο πνιιά απφ ηα παηδηά δε γλσξίδνπλ 

θαλ ηε γξαθή ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο αθνχ, ιφγσ ησλ πνιέκσλ, δελ πήγαλ 

πνηέ ζρνιείν. Καη κηιάκε γηα παηδηά πνπ είλαη 11 ή 12 ρξνλψλ» ιέεη ζην ΑΠΔ- ΜΠΔ 

ν Νηάληει, έλαο απφ ηνπο εζεινληέο πνπ κπξνζηά ζε έλαλ πίλαθα πξνζπαζεί λα 

κάζεη ζηα πξνζθπγφπνπια απιέο πξνηάζεηο ζηα αγγιηθά. 
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Κάπνηα άιια παηδηά, απνξξνθεκέλα ζηα ηεηξάδηα δσγξαθηθήο ηνπο, αληηγξάθνπλ 

κε επηκέιεηα απφ ηνλ πίλαθα ηα αξαβηθφ αιθάβεην, πξνζπαζψληαο λα κάζνπλ ηα 

γξάκκαηα. 

«Γπζθνιεχνληαη πνιχ αιιά πξνζπαζνχλ» ιέεη ρακνγειψληαο ν χξνο 

δάζθαινο πνπ έρνληαο παξακείλεη 22 κέξεο ζηνλ θαηαπιηζκφ, νλεηξεχεηαη λα 

θαηαθέξεη λα θηάζεη ζηελ Αγγιία ή ζε θάπνηα άιιε αγγιφθσλε ρψξα θαζψο 

γλσξίδεη ηε γιψζζα. 

Σν πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ πεξηιακβάλεη πνιιά ηξαγνχδηα ζε δηάθνξεο γιψζζεο, 

εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θαη θπζηθά, δσγξαθηθή. Αλ θαη ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί κφιηο 5 

εκέξεο, ηα παηδηά πνιιαπιαζηάδνληαη θάζε εκέξα, απμάλνληαο παξάιιεια θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

«Υξεηαδφκαζηε δαζθάινπο θαη βηβιία ζηελ αξαβηθή γιψζζα» αλαθέξεη ν Νηάληει 

θαη επαλέξρεηαη ζην κάζεκά ηνπ, κνηξάδνληαο κνιχβηα θαη ραξηηά ζηνπο 

«δηςαζκέλνπο» καζεηέο ηνπ, κέζα ζε κηα ηάμε θηηαγκέλε απφ ζαλίδεο θαη 

πιαζηηθφ. 

6. Σν Διιεληθό ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ λένπ πξνζθπγηθνύ 
θύκαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 
 
Σν Διιεληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ λένπ πξνζθπγηθνχ θχκαηνο 
ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο παξνπζίαζε ν ππνπξγφο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ Νίθνο Φίιεο, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηε χλνδν ησλ Τπνπξγψλ 
Παηδείαο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο Βξπμέιιεο ηελ 24ε Φεβξνπαξίνπ 201622. 
 
Ο ππνπξγφο αλαθέξζεθε ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα πνπ βηψλνπκε ζήκεξα θαη 
ππνζηήξημε φηη ην κείδνλ απηφ πξφβιεκα αθνξά φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη δελ 
κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη κε βάζε εζληθνχο εγσηζκνχο ,μελνθνβία θαη ξαηζηζηηθέο 
πξνθαηαιήςεηο. 
 
Σν Διιεληθφ ζρέδην δξάζεο πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα: 
-ηελ ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνληψλ ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ 
αζπλφδεπησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε ηνπο 
-ηελ παξνρή βαζηθψλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζρέζεηο 
εκπηζηνζχλεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο θιπ. Καη 
-ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθχγσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπο ζε άιιεο Δπξσπατθέο 
ρψξεο κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπο εθεί. 
 
ην Διιεληθφ ρέδην Γξάζεο κεγάιε έκθαζε δίλεηαη, κε βάζε ηα δηεζλψο απνδεθηά 
αλζξσπηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξφηππα, απφ ηελ πξψηκε ζρνιηθή ειηθία ζηελ 
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ςεθηαθνχ αιθαβεηηζκνχ, αγσγήο πγείαο, αμηνπνίεζεο ηεο 
κεηξηθήο γιψζζαο ησλ πξνζθχγσλ. Απηή απνηειεί ηε βάζε ηεο εθκάζεζεο 
νπνηαζδήπνηε δεχηεξεο γιψζζαο αθνχ ε αλαγλψξηζε ηεο γιψζζαο απηήο 

                                                 
22 http://www.avgi.gr/article/6298267/to-elliniko-sxedio-drasis-gia-tin-ekpaideusi-ton-

prosfugon-parousiase-o-n-filis 
 



απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ 
νπνίνπ πξφζθπγαο είλαη θνξέαο. 
 
Σέινο, ν Ν. Φίιεο αλαθεξφκελνο ζηελ ειιεληθή εκπεηξία απφ ηελ έληαμε ρηιηάδσλ 
κεηαλαζηψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '90 αλέθεξε φηη ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ νη 
νπνίνη επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ ζηε ρψξα καο κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζε ηάμεηο 
ππνδνρήο ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εληάζζνληαη ζηηο 
ηάμεηο ησλ ειιήλσλ καζεηψλ. Δπεζήκαλε κάιηζηα ηελ αλάγθε ηεο 
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 
γνλέσλ ησλ καζεηψλ γηα ηα δεηήκαηα ησλ πξνζθχγσλ θαη ηεο έληαμεο ηνπο ζην 
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. 
 
ε εηδηθή ζχζθεςε ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο κε ΜΚΟ ζηηο 29/8/201623, ζηελ νπνία 
κίιεζαλ ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηα κέιε κηαο εηδηθήο 
επηζηεκνληθήο επηηξνπήο πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ηνπο πξφζθπγεο, θαζψο θαη 
ζηειέρε ηνπ ηλζηηηνχηνπ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (ΗΔΠ). ηε ζχζθεςε 
παξνπζηάζηεθε ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ππνπξγείνπ γηα ηε ζρνιηθή έληαμε. 
 
πγθεθξηκέλα : 
 
α) ε φ,ηη αθνξά ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε θέληξα θηινμελίαο θαη θαηαπιηζκνχο ην 
ππνπξγείν πξνσζεί 
 
-Γηαγλσζηηθά ηεζη γηα ηε ζσζηή θαηάηαμε ησλ καζεηψλ 
-Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ΗΔΠ (π.ρ. κεζνδνινγία γηα δηδαζθαιία ειιεληθήο 
σο μέλεο γιψζζαο) 
-Κάξηα καζεηή πνπ λα ηνπο αθνινπζεί ζε ηπρφλ κεηαθηλήζεηο εληφο θαη εθηφο 
Διιάδαο 
- Δηδηθφ Curriculum 4 σξψλ ( απφ 2 έσο 6κκ κφλν ην απνγεπκα) πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηάμεηο ππνδνρήο ζρνιείσλ εθηφο θαηαπιηζκψλ (θέληξσλ 
θηινμελίαο) φηαλ ηα ππφινηπα παηδηά (ειιελφπνπια) ζα έρνπλ ζρνιάζεη. 
Απηή ε εθπαίδεπζε ζα πεξηιακβάλεη ειιεληθά, καζεκαηηθά, ππνινγηζηέο, 
θαιιηηερληθά, γπκλαζηηθή θαη αγγιηθά. 
 
 
Έρεη εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε κεηαθίλεζεο απφ θαηαπιηζκνχο (θέληξα 
θηινμελίαο) πξνο ζρνιεία θαη αληηζηξφθσο (απφ πξφγξακκα ηνπ ΓΟΜ).  
 
 
Αξα, κέλνπλ θελέο πξσηλέο ψξεο γηα άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ 
ΜΚΟ. Δπίζεο, θαη εμαίξεζηλ, ε εθπαίδεπζε επηπέδνπ λεπηαγσγείνπ θαη ε 
δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ λεπίσλ ζα γίλεηαη επηζήκσο ηηο πξσηλέο ψξεο κέζα 
ζηνπο θαηαπιηζκνχο. Δπνκέλσο, ην έηνο 2016-17 είλαη πξνεληαμηαθφ ,θαη ζηφρνο 
ηνπ ππνπξγείνπ είλαη λα εληαρζνχλ θαλνληθά φια ηα παηδηά καδί κε ηα ειιελφπνπια 
ζηηο ίδηεο αίζνπζεο θαηά ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο (2017-18), αθνχ δειαδή 
εθπλεχζεη ε απαξαίηεηε πεξίνδνο πξνζαξκνγήο θαη ππνδνρήο.  
 
 

                                                 
23 Δλεκέξσζε απφ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ηνπ Γηεπζπληή ηεο «ΑΝΣΗΓΟΝΖ», 29/8/2016 



β) ε φ,ηη αθνξά ηα παηδηά πνπ ΓΔΝ δνπλ ζε θέληξα θηινμελίαο, αιιά δνπλ είηε ζε 
δηακεξίζκαηα είηε ζε "θαηαιήςεηο ζηέγεο" ζα ηζρχνπλ ηα εμήο : 
 
 
ε αληίζεζε κε ηελ πξψηε θαηεγνξία, ζα ιεηηνπξγνχλ κφλν ηηο πξσηλέο ψξεο ηάμεηο 
ππνδνρήο ζε γεηηνληθά ζρνιεία φηαλ ζρεκαηίδεηαη έλαο ηθαλφο αξηζκφο παηδηψλ. 
 
 
Δδψ πρ νη ΜΚΟ ζα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζην λα εληνπίζνπλ πνηεο είλαη νη 
πεξηνρέο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ηέηνηα παηδηά ψζηε λα ηα πξνσζνχλ ζηα 
γεηηνληθφηεξα ζρνιεία. 
 
 
γ) Γηα 3000 παηδηά ρσξίο γνλείο ζα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθφ πξφγξακκα ζπκκεηνρήο 
ηνπο ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε (ψζηε λα γίλνπλ ειεθηξνιφγνη, κεραληθνί 
απηνθηλήησλ θιπ) 
 
 
δ) Μνπζηθέο ζπνπδέο : ε ζπλελλφεζε κε ηνπο δηεπζπληέο ηνπ θξαηηθνχ σδείνπ 
Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ θξαηηθνχ σδείνπ αζήλαο, ζα παξαθηλεζνχλ ηα 600 σδεία ηεο 
ρψξαο λα δψζνπλ απφ 3 ππνηξνθίεο ην θαζέλα γηα κνπζηθέο ζπνπδέο εθείλσλ ησλ 
παηδηψλ πνπ έρνπλ ηαιέλην ζηε κνπζηθή. 
 
Δπίζεο, νξίζηεθε γηα θάζε θέληξν θηινμελίαο έλαο ζπληνληζηήο εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, κε ηνλ νπνίνλ ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή νη ΜΚΟ. Σνλίζηεθε 
φηη δελ πξέπεη λα γίλνληαη έμηξα εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο απφ ΜΚΟ ηηο ψξεο πνπ ηα 
παηδηά ζα βξίζθνληαη ζην ζρνιείν (κε βάζε ηελ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε), ψζηε λα 
κελ ππάξρεη αληαγσληζκφο. 
Αληίζεηα, είλαη εππξφζδεθηεο νη επηπιένλ δξάζεηο ζηηο θελέο ψξεο. 
 
 
Γηα παξάδεηγκα, ε ζπλεηζθνξά ησλ ΜΚΟ ζα κπνξεη λα ζπλίζηαηαη ζε : 
 -Δκπινθή δηακεζνιαβεηψλ 
 - Γηαλνκή πιηθνχ ηεο Uniceff 
  - Δθκάζεζε ηερλψλ, ζπνξ θαη έμηξα γισζζψλ 
 -  Γξάζεηο γηα παηδηά ειηθίαο 0 - 4 εηψλ. 
 
 
Σν ππνπξγείν ππνγξάθεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε θάζε θνξέα ρσξηζηά. 
Δπίζεο ζέιεη ελεξγνπνίεζε εζεινληψλ θαη ζε απνκαθξπζκέλα θέληξα (δειαδή φρη 
κφλν Γηαβαηά θαη Διαηψλα). 
 
Οη πξαθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εκπινθή ησλ ΜΚΟ ζηελ παξέκβαζε απηή είλαη νη 
εμήο : 
 
α) Μέρξη ηηο 15 επηεκβξίνπ, κπνξνχζε θάζε ΜΚΟ λα ζηείιεη 
ειεθηξνληθά  ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηζπκεί θαη πξνηίζεηαη λα 
αλαιάβεη λα δηεμάγεη ( π.ρ. δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ λεπίσλ, ςπραγσγηθέο 
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, κε ηήξεζε ηνπ παξαπάλσ σξαξίνπ , θιπ). 
 



β) Πάιη κέρξη ηηο 15 επηεκβξίνπ, κπνξνχζε θάζε ΜΚΟ λα ππνβάιεη αίηεζε κέζσ 
έηνηκεο θφξκαο ππνβνιήο πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνπηνπ 
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, δειαδή ζην www.iep.edu.gr , ψζηε λα θαηαζέζεη 
ππνςεθηφηεηα γηα νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε 
θαηαπιηζκνχο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζα εγθξίλεη επηζηεκνληθά ην ΗΔΠ. 
 
 

7. Σν πξώην νξγαλσκέλν ζρνιείν γηα πξόζθπγεο ζηε Υίν 
 
ε εζηία κάζεζεο θη εθπαίδεπζεο κεηαηξάπεθε αθίλεην ζηελ νδφ Μεηξνπνιίηε 
Πιάησλνο πίζσ αθξηβψο απφ ηε βηβιηνζήθε «Κνξαήο», πνπ απφ ηηο 22/5/2016 
ιεηηνπξγεί σο ζρνιείν γηα ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 
δηακέλνπλ ζηε Υίν24. 
Οη νξγαλψζεηο «Be Aware and Share» θαη ε «Chios Eastern Shore Response 
Team» αληαπνθξηλφκελεο ζηα αηηήκαηα ησλ πξνζθπγηθψλ νηθνγελεηψλ γηα 
απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ θαη κάζεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο αιιά θαη ηεο αγγιηθήο 
γιψζζαο νξγάλσζαλ θαη ζρεδίαζαλ ην πξψην ζρνιείν εηδηθά γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
ζθνπφ. 
 
Οη ππεχζπλνη ηνπ ζρνιείνπ ζπγθέληξσζαλ ζπλνιηθά 36 παηδηά απφ ηε νχδα θαη ην 
ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. ηα νπνία ρψξηζαλ ζε δχν ειηθηαθέο, ηα παηδηά 6 θαη 7 ρξνλψλ θαη ηα 
παηδηά ειηθίαο 8-10 εηψλ. Μάιηζηα ζε ιίγν θαηξφ απφ ζήκεξα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δπλαηφηεηα ζα έρνπλ θαη ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 
δηακέλνπλ ζηε ΒΗ.ΑΛ.. 
 
χκθσλα κε ηα φζα δήισζαλ κέιε ησλ δχν Μ.Κ.Ο. ζηνλ «π» ηα καζήκαηα 
αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία ηεο αξαβηθήο γιψζζαο πνπ γίλνληαη απφ δαζθάινπο – 
πξφζθπγεο θαζψο θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο απφ Υηψηεο θαζεγεηέο. 
Παξάιιεια κε απηά ηα παηδηά δηδάζθνληαη θαη ηα καζεκαηηθά ζηελ κεηξηθή ηνπο 
γιψζζα ελψ αξγφηεξα ππάξρεη ζθέςε λα πξνζηεζεί θαη ε θπζηθή κέζσ 
πεηξακάησλ. 
Σν θηίξην φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλνπλ ελνηθηάζηεθε έλαληη κηζζίνπ απφ ηδηψηε 
ελψ ε ζπκκεηνρή θαη ε αληαπφθξηζε ζην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα ζα θξίλεη θαη ηελ 
επηηπρή πνξεία ηνπ. 
 
Ζ είδεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ νξγαλσκέλνπ ζρνιείνπ γηα πξφζθπγεο δελ 
πέξαζε απαξαηήξεην απφ ηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν ηεο αληηπνιίηεπζεο η. 
Κακπνχξε πνπ δήηεζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα, 
αθνχ φπσο είπε αθφκα θαη ν δηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Α. Κειεπεξηδήο δελ είλαη γλψζηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 
 
«Μπνξψ εγψ, πνπ ηπγράλσ θαη δάζθαινο, λα πάσ λα ελνηθηάζσ έλα θηίξην, λα 
βάισ απ‟ έμσ θαη κία ηακπέια πνπ ιέεη «ζρνιείν» θαη λα αξρίδσ λα δηδάζθσ φηη κνπ 
αξέζεη; ε πνηνπο ινγνδνηνχλ απηέο νη Μ.Κ.Ο., δελ πξέπεη λα ειεγρζνχλ; Να 
μέξνπκε ηη δηδάζθνληαη απηά ηα παηδηά;» δηεξσηήζεθε ν ίδηνο. 

                                                 
24 http://www.politischios.gr/koinonia/proto-organomeno-sholeio-gia-prosfyges-sti-hio-einai-
gegonos 
 



Γλψζηεο πάλησο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο δήισζε ζηνλ «π» θαη ε Γεληθή 
πληνλίζηξηα ηνπ πξνζθπγηθνχ ζηε Υίν Λ. Αξζελνπνχινπ επηραίξνληαο ηνπο 
ππεχζπλνπο γηα ηελ πξσηνβνπιία.  

 

8. Υίιηα εθαηό πξνζθπγόπνπια ζηα ζρνιεία ηεο Υίνπ 
 
ηε δηαδηθαζία ηεο αθξηβνχο θαηακέηξεζε ησλ παηδηψλ ησλ πξνζθχγσλ αλά 
εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, πξνρψξεζαλ απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2016 νη ππεξεζίεο ηεο 
Υίνπ θαη ελψ ππνινγίδεηαη ν ζπλνιηθφο ηνπο αξηζκφο ζε 1.100 άηνκα (απφ ην 
λεπηαγσγείν κέρξη ηελ ειηθία ησλ 17 εηψλ) απφ ηνπο πιένλ ησλ 2.400 πξνζθχγσλ 
πνπ βξίζθνληαη ζηε Υίν25. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο ηχπνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Β. 
Αηγαίνπ, Αξηζηείδε Καιάξγαιε, καδί κε ηνπο Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λνκνχ Υίνπ, Αξηζηείδε Κειεπεξηδή θαη Δπηπρία 
Βιπζίδνπ αληίζηνηρα, επηζεκάλζεθε φηη ζε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ 
θαη αλακέλνληαο εηδηθή εξγαζία απφ ηα Παλεπηζηήκηα, ζηφρνο είλαη λα κελ κείλεη 
θαλέλα παηδί έμσ απφ ηηο δνκέο απφ ην επηέκβξην ηνπ 2016. 
 
Ο θ. Καιάξγαιεο επηζήκαλε φηη ε εκπεηξία απφ ηνπο Ρνκά είλαη λα κελ 
απνκνλσζνχλ ζε ρψξνπο έμσ απφ ηελ πφιε ή έμσ απφ ηα ζρνιεία. 
Τπάξρεη ε ινγηθή ηεο αίζνπζαο ππνδνρήο, φπνπ ε αγγιηθή αλακέλεηαη λα είλαη ε 
γιψζζα βαζηθήο επηθνηλσλίαο, καδί κε ηα ειιεληθά θαη πηζαλφλ ηε γιψζζα ηεο 
ρψξαο ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα κεηαβνχλ νη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ-πξνζθχγσλ. 
 
Ο Αξηζηείδεο Κειεπεξηδήο θαηέζεζε ηελ εκπεηξία θαη απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ 
παηδηψλ απφ ηελ Κηβσηφ ηνπ Αηγαίνπ ζηα ζρνιεία ηνπ Βξνληάδνπ, φπνπ 
κνηξάζηεθαλ ζηηο ηάμεηο θαη δεκηνχξγεζαλ θαιέο ζρέζεηο κε ηα ππφινηπα παηδηά. 
Ζ θ. Βιπζίδνπ ζεκείσζε φηη πξέπεη λα γίλνπλ ηάμεηο ππνδνρήο, κε πξψηε γιψζζα 
ηα αγγιηθά ή ηα γαιιηθά (κε δεδνκέλν φηη ππάξρνπλ αξθεηνί χξηνη πνπ κηινχλ 
γαιιηθά), θαζψο επίζεο θαη αμηνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Σερλνινγίαο πνπ ζα 
κπνξνχζε λα ιχζεη πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο. 
 
Ζ Γηεπζχληξηα Γεπηεξνβάζκηαο αλέθεξε εμάιινπ φηη απάληεζαλ ζεηηθά ζην αίηεκα 
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υίνπ λα παξαρσξεζνχλ νη αχιεηνη ρψξνη ησλ 
ζρνιείσλ γηα δεκηνπξγηθέο δξάζεηο ησλ πξνζθπγφπνπισλ. Απφ 1ε Ηνπιίνπ κέρξη 
θαη 31 Απγνχζηνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απηή ε παξαρψξεζε, εθφζνλ βέβαηα 
ζπκθσλνχζε θαη ν Γήκνο ζε απηή ηελ παξαρψξεζε. 
 
Πάλησο ν φπνηνο ζρεδηαζκφο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο ζα εμαξηεζεί ηφζν 
απφ ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζα επηιεγεί θεληξηθά κε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο θαη 
απφ πιεπξάο Παλεπηζηεκίσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη απηή ηελ εξγαζία, ην ξπζκφ 
εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ πνπ ζα δείμεη γηα πφζν θαηξφ ζα βξίζθνληαη νη 
νηθνγέλεηεο ησλ πξνζθχγσλ ζηα λεζηά, θαζψο θαη κε ζε ηη πνζνζηφ ζα 
εγθαηαζηαζνχλ ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή ηεο επεηξσηηθήο ρψξα φπνπ επίζεο ζα 
πξέπεη λα θηινμελεζνχλ ηα παηδηά  ζε ζρνιηθέο δνκέο. 
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Γ) Γηθαζηηθέο απνθάζεηο 

 

 

4. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΣΔΓΑΖ  
 

Α) Κέληξα ππνδνρήο αηηνύλησλ άζπιν 
 
1. Σξαγηθέο ζπλζήθεο ζην Κέληξν θξάηεζεο Διιεληθνύ 
 
Μεηά απφ επίζθεςε θιηκαθίνπ ηεο νκάδαο «Κίλεζε Απειάζηε ην Ραηζηζκφ» ζην 
θέληξν θηινμελίαο κεηαλαζηψλ Διιεληθνχ Αηηηθήο ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2016, 
εθδφζεθε απφ ηελ Κίλεζε ε αθφινπζε αλαθνίλσζε26 : 
 
«Σν άββαην 27/2/2016 δεθάδεο εζεινληέο θαη θίινη ηνπ Κπξηαθάηηθνπ ρνιείνπ 
Μεηαλαζηψλ μεθηλήζακε κε έλα θνξηεγάθη θαη κεξηθά απηνθίλεηα γηα ην ρψξν ηνπ 
πξψελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ, φπνπ βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη πεξίπνπ 
4.000 πξφζθπγεο. θνπφο καο ήηαλ λα παξαδψζνπκε ξνχρα, παπνχηζηα, 
ζθεπάζκαηα, γάιαηα, ηξφθηκα θαη είδε πγηεηλήο πνπ είρακε ζπγθεληξψζεη ην 
πξνεγνχκελν δηάζηεκα γηα ην ζθνπφ απηφ. Αθνχ ηαθηνπνηήζακε ηα πξάγκαηα ζην 
ρψξν πνπ ιεηηνπξγεί σο απνζήθε, επηζθεθηήθακε ην γήπεδν ηνπ ρφθετ, ζηνλ νπνίν 
βξίζθνληαη νη πξφζθπγεο. 4.000 άλζξσπνη, νη πεξηζζφηεξνη λεαξνί θαη έθεβνη, 
εθαηνληάδεο κσξά θαη παηδηά κε ηηο κακάδεο ηνπο -λεαξά θνξίηζηα πάλσ θάησ 
είθνζη ρξνλψλ-, αθφκα θαη ππεξήιηθνη παππνχδεο.  
 
Οη πην πνιινί έξρνληαη απφ ην Αθγαληζηάλ θαη, αλ ηνπο ξσηήζεηο, ζέινπλ λα 
θχγνπλ ην ζπληνκφηεξν. Αιιά ν δξφκνο είλαη θιεηζηφο. Ο ρψξνο πνπ αληηζηνηρεί ζε 
θαζέλαλ ηνπο είλαη ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη κηα θνπβέξηα ή έλα ζηξψκα, 
ζηξηκσρηά απισκέλα, ζηνπο 3 νξφθνπο ηνπ θηηξίνπ ηνπ γεπέδνπ θαη ζηηο 4 κεγάιεο 
ζθελέο πνπ είλαη ζηεκέλεο έμσ απφ απηφ. Διεχζεξνο ρψξνο κέζα ζην θηήξην δελ 
ππάξρεη νχηε γηα λα πεξάζεη θαλείο, πεξπαηάο κε θίλδπλν λα πνδνπαηήζεηο 
θάπνηνλ, αθφκα θαη ζην ππφγεην, δίπια ζηηο ηνπαιέηεο, φπνπ ε αηκφζθαηξα είλαη 
απνπληθηηθή θαη δελ αεξίδεηαη επαξθψο. Ο ζπλσζηηζκφο είλαη ηφζν κεγάινο πνπ 
θάπνηνη ζηξψλνπλ θαη θνηκνχληαη έμσ απφ ην θηίξην ή αθφκα θαη ζηε γχξσ πεξηνρή, 
έμσ απφ ην γήπεδν. Σν γήπεδν ηνπ ρφθετ, πιήξσο εγθαηαιειεηκκέλν ηα ηειεπηαία 
ρξφληα, δελ δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα λα θηινμελήζεη ηνπο αλζξψπνπο 
απηνχο.  
 
Ζ αθαηαιιειφηεηα θαη ε έιιεηςε ζπληήξεζήο ηνπ θαίλεηαη ηδίσο ζηηο ηνπαιέηεο, 
φπνπ ε πγξαζία είλαη αλεμέιεγθηε. Σα λεξά ζρεκαηίδνπλ ιίκλεο ζην πάησκα θαη 
ππάξρεη έληνλε κνχρια. Εεζηφ λεξφ δελ ππάξρεη. Αθφκα θαη ηα κσξά ιίγσλ κελψλ 
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πιέλνληαη κε παγσκέλν λεξφ. ηηο ληνπδηέξεο δελ ππάξρεη πφξηα, νχηε θαλ 
δηαρσξηζηηθφ. Έηζη, φζνη θάλνπλ κπάλην είλαη εθηεζεηκέλνη ζηε ζέα ησλ ππνινίπσλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ληπηήξεο. Πέξαλ ησλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ ρψξνπ, 
θαη νη νπζηαζηηθέο ζπλζήθεο είλαη δχζθνιέο. Σα πξσηλφ ζεξβίξεηαη ζηηο 8 ελψ ην 
κεζεκεξηαλφ 8 νιφθιεξεο ψξεο κεηά, ζηηο 4. Μάιηζηα ε πνηφηεηά ηνπ, φπσο καο 
είπαλ δελ είλαη θαιή. Οη αλάγθεο ζην Διιεληθφ γηα ηξφθηκα, είδε πγηεηλήο, 
ζθεπάζκαηα θαη ξνχρα, είλαη κεγάιεο, ελψ ην θξάηνο είλαη ν κεγάινο απψλ. Ζ 
βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ νη άλζξσπνη απηνί είλαη θπξίσο απφ ηηο αιιειέγγπεο, 
ζπιινγηθφηεηεο, νκάδεο θαη ηνλ απιφ θφζκν.». 
 
ηηο 12 Μαξηίνπ 2016 ε ζπιινγηθφηεηα «Αιιειέγγπεο / Αιιειέγγπνη θξαηνπκέλσλ 
ζηα λφηηα» εμέδσζε ηελ αθφινπζε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζην 
Κέληξν θξάηεζεο Διιεληθνχ27 : 
 
“...Γπλαίθεο θξαηνχκελεο ζε ζπλζήθεο ρεηξφηεξεο απφ θπιαθή γηαηί δελ έρνπλ έλα 
ραξηί πνπ λα πηζηνπνηεί… φηη ππάξρνπλ! 
 
Παγσκέλν λεξφ εδψ θαη έλα κήλα, κε απνηέιεζκα νη θξαηνχκελεο είηε λα 
αξξσζηαίλνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θάλνπλ έλα κπάλην, είηε λα κε κπνξνχλ 
λα θάλνπλ κπάλην γηα κέξεο! 
 
Άξλεζε ή πνιπήκεξε θαζπζηέξεζε κεηαγσγήο ησλ αξξψζησλ ζε λνζνθνκείν θαη 
εγθιεκαηηθή αδηαθνξία απέλαληη ζηηο θξαηνχκελεο κε ρξφληεο αζζέλεηεο. 
Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο 2 γπλαηθψλ πνπ ελψ παξαθαινχζαλ 4 κέξεο ψζηε λα 
ηηο δεη έλαο γηαηξφο, έθηαζαλ ηελ 5ε κέξα ζηε ιηπνζπκία θη έηζη πήγαλ ζε 
λνζνθνκείν. 
 
Καη φια απηά ελψ έρνπλ θξνληίζεη λα κελ ππάξρεη γηαηξφο ζην θέληξν, αθνχ κεηά 
ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ, δελ πξνζέιαβαλ θαλέλαλ. Σν ίδην 
αθξηβψο θαη κε ηελ ςπρνιφγν, πνπ αλ κε ηη άιιν ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζε 
πεξίπησζε ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, απηνηξαπκαηηζκψλ ή θαη ρεηξφηεξσλ 
πεξηζηαηηθψλ. 
 
Παληειήο έιιεηςε θαξκάθσλ, αθφκε θαη ληεπφλ. Πφζν κάιινλ γηα πεξίπησζε 
θξαηνχκελεο κε ρξφλην άζζκα.. 
 
Καη θπζηθά γηα λα θνιιήζεη ην παδι ησλ ζπλζεθψλ, κφληκα ραιαζκέλα ηειέθσλα 
ζην επηζθεπηήξην. Αθφκα θαη ζηηο επηζθέςεηο ησλ δηθεγφξσλ, ηφζν ν θξαηνχκελνο 
φζν θαη ν δηθεγφξνο πξέπεη ζηελ θπξηνιεμία λα γθαξίδνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα 
κέζα απφ ην ηδάκη κε απνηέιεζκα λα αθνχεη ηα πάληα φπνηνο ηπγράλεη λα βξίζθεηαη 
εθεί, είηε επηζθέπηεο, είηε αζηπλνκηθφο. 
 
Παξά ηηο ζπλερείο δηακαξηπξίεο καο ζην δηνηθεηή, δελ έρεη δηνξζσζεί ηίπνηα 
απνιχησο. αλ λα κελ είλαη αξθεηφο ν εγθιεηζκφο, ην θξάηνο θαη νη κεραληζκνί ηνπ 
πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ καξηχξην θάζε δεπηεξφιεπην ηνπ θξαηνχκελνπ. Αθφκε θαη 
ην κπάλην. Αθφκε θαη ηελ επίζθεςε απφ νπνηνλδήπνηε. 
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2. Απάλζξσπεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηνλ θαηαπιηζκό Ρηηζώλαο 
 
ηηο 17 Απγνχζηνπ 2016 χξηνη θαη Ηξαθηλνί πξφζθπγεο ηνπ θαηαπιηζκνχ Ρηηζψλαο, 
πεξηγξάθνπλ κε αλνηρηή επηζηνιή ηηο απάλζξσπεο ζπλζήθεο πνπ βηψλνπλ ζηνλ 
θαηαπιηζκφ Ρηηζψλαο28. Αλεπαξθήο ζίηηζε, αλεπαξθήο πεξίζαιςε θαη θξνχζκαηα 
επαηίηηδαο, κεξηθά απφ ηα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 
 
χκθσλα κε ηνπο πξφζθπγεο, ην θαγεηφ δελ επαξθεί, ελψ ηα απνρσξεηήξηα είλαη 
αλαινγηθά ιίγα, κε απνηέιεζκα λα μερεηιίδνπλ ηα ιχκαηα, ελψ ε ηαηξηθή πεξίζαιςε 
δελ επαξθεί γηα ηα λενγλά ηηο έγθπεο θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. Παξάιιεια, 
αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε θίδηα θαη αξνπξαίνπο. 
 
Αλαιπηηθά ε επηζηνιή ηνπο: 
 
Με ηελ επηζηνιή απηή ζα ζέιακε λα ελεκεξψζνπκε ηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιάδαο, ηα 
πνιηηηθά θφκκαηα, ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαζψο θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία γηα ηηο 
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηνλ θαηαπιηζκφ ηεο Ρηηζψλαο. 
 
Βξηζθφκαζηε ζην ζηξαηφπεδν ηεο Ρηηζψλαο ΑΝΘΡΧΠΟΗ πξφζθπγεο πνιέκνπ απφ 
ηε πξία θαη ην Ηξάθ. εβφκαζηε ηε ρψξα θαη ην θξάηνο ζαο αιιά θπξίσο ηνλ 
πεξήθαλν ιαφ ζαο. Σν ίδην πεξήθαλνο ήηαλ θαη ν δηθφο καο ιαφο κέρξη ηελ ψξα 
πνπ ν πφιεκνο θαηέζηξεςε ηηο δσέο καο θαη ηελ αμηνπξέπεηά καο. Ο δξφκνο ηεο 
πξνζθπγηάο καο έθεξε ζηελ Διιάδα θαη εγθισβηζκέλνη πηα ζηελ Ρηηζψλα ζαο 
κεηαθέξνπκε ην κήλπκα κηαο δσήο πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ηξαγηθή θαη 
απάλζξσπε. 
Δίκαζηε χξηνη θαη Ηξαθηλνί πνπ μεθχγακε απφ ην άδηθν θαη παγηδεπηήθακε ζηελ 
εμαζιίσζε, δνχκε ζε ζθελέο κέζα ζηνλ θαπηφ ήιην ζε ζεξκνθξαζίεο θφιαζεο ελψ 
ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο ην θξχν ηδηαίηεξα ηελ λχρηα ήηαλ αδπζψπεην. Ο 
ζηξαηφο έρεη αλαιάβεη ηε ζίηηζή καο θαη επραξηζηνχκε γη‟ απηφ, σζηφζν ην θαγεηφ 
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο καο θαζψο ππάξρνπλ ζηνλ θαηαπιηζκφ κηθξά 
παηδηά θαη ειηθησκέλνη πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε κέξηκλα ζηελ δηαηξνθή ηνπο. 
 
Ζ αλακνλή θαζψο θαη ην φηη θαλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα καο πεη ηη πξφθεηηαη λα 
ζπκβεί ζην κέιινλ δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ έληνλνπ ζηξεο πνπ νδεγεί 
αλζξψπνπο ζε θαηάζηαζε δηαηάξαμεο ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. Ενχκε θπξηνιεθηηθά 
απνκνλσκέλνη κέζα ζε έλα δάζνο ζε ζπλζήθεο άζιηεο πνπ επλννχλ ηηο κνιχλζεηο 
θαη ηηο αζζέλεηεο εθηεζεηκέλνη ζε έληνκα θαη δψα(θνπλνχπηα, ζθήθεο, ζθνξπηνχο θαη 
θίδηα). 
 
Πξφζθαηα εκθαλίζηεθαλ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο φπσο ε Ζπαηίηηδα φπνπ κεηξάκε 
ήδε 20 θαηαγεγξακκέλα θξνχζκαηα. Χο αηηίεο είλαη ε έιιεηςε δεζηνχ λεξνχ, νη 
ειάρηζηεο θνηλέο ηνπαιέηεο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη επηηξέπνπλ ζηα ιχκαηα 
λα μερεηιίδνπλ, ε απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ, πνπ γίλεηαη κφιηο δχν θνξέο ηελ 
εβδνκάδα κέζα απφ ηνλ θαηαπιηζκφ θαζψο θαη ε πιεκκειήο ηαηξηθή καο 
ππνζηήξημε. 
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Σν πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ είλαη ειάρηζην θαη αο ιάβεηε ππφςε ζαο πσο αλάκεζά 
καο βξίζθνληαη έγθπεο, λενγέλλεηα θαη γέξνληεο, πνπ έρνπλ αλάγθε απφ εηδηθνχο 
γηαηξνχο. Σηο δε βξαδπλέο ψξεο δελ ππάξρεη γηαηξφο φηαλ ε πιεζηέζηεξε πφιε, ε 
Υαιθίδα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 20 ρηιηνκέηξσλ θαη ν θαηαπιηζκφο δελ δηαζέηεη 
αζζελνθφξν. 
πλνςίδνληαο ηα πξνβιήκαηα ηεο δηθήο καο θαζεκεξηλφηεηαο θαη αμηψλνληαο, έζησ 
θαη ζ‟απηέο ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ πεξηήιζε ε δσή καο ρσξίο λα θηαίκε, ην 
δηθαίσκα ηεο αμηνπξέπεηαο δεηνχκε: 
 

- Πεξηζζφηεξν θαγεηφ πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο καο (ζπάληα ζην ζπζζίηην 
ζπλαληά θαλείο θξέαο) 

-  Οη ζθελέο είλαη αθαηάιιειεο γηα ηελ δηαβίσζε νηθνγελεηψλ ζε 
αλζξψπηλεοζπλζήθεο 

-  Δγθαηάζηαζε πεξηζζφηεξσλ ηνπαιεηψλ πνπ λα απνιπκαίλνληαη ζπζηεκαηηθά 
-  πρλφηεξε απνθνκηδή ησλ απνξξηκάησλ απφ ηνλ θαηαπιηζκφ. 
-  Φεθαζκνί ζην γχξσ πεξηβάιινλ γηα έληνκα θαη απνκάθξπλζε πνληηθηψλ θαη 

θηδηψλ. 
-  Καιχηεξε ζπκπεξηθνξά απφ κεξίδα ππεπζχλσλ ηνπ θαηαπιηζκνχ (δελ 

μέξνπκε αλ είλαη εζεινληέο ή ππάιιεινη) 
-  Ζ παξνπζία θαη ε ελαζρφιεζε ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ λα ζηαζεί ζην χςνο 

ησλ πεξηζηάζεσλ θαζψο είλαη επηεηθψο ηζρλή θαη δπζαλάινγε ηνπ νλφκαηνο 
θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ.   

 
 
3. Απνιύησο απαξάδεθηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζην θέληξν θξάηεζεο ηεο 
Πέηξνπ Ράιιε 
 
 
ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2016 αληηπξνζσπεία ηεο "Κίλεζεο Απειάζηε ην Ραηζηζκφ" 
επηζθέθηεθε ην θέληξν θξάηεζεο αιινδαπψλ ηεο νδνχ Πέηξνπ Ράιιε ζηελ 
Αζήλα29. 

Μπαίλνληαο ζην ηκήκα αιινδαπψλ ζηελ Πέηξνπ Ράιιε, ν αξηζκφο ησλ 176 
θξαηνπκέλσλ αθνχγεηαη ζνθαξηζηηθφο: αθφκε πην ζνθαξηζηηθφο φκσο είλαη ν ηξφπνο 
ηεο θξάηεζήο 176 αλζξψπσλ κε  "έγθιεκα" ηελ κε – θαηνρή έγθπξσλ 
λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα. 

Θάιακνη ησλ 20 αηφκσλ, θαη θειηά ησλ 5 ζε ζηελνχο, ζθνηεηλνχο, δηαδξφκνπο. 
Μνλαδηθή απαζρφιεζε ησλ θξαηνπκέλσλ ν πξναπιηζκφο ησλ ζπλνιηθά ηξηψλ 
σξψλ πνπ κνηξάδεηαη αλά ζάιακν -ζχκθσλα κε ηνλ δηνηθεηή-  κε απνηέιεζκα θάζε 
θξαηνχκελνο λα έρεη ηελ επθαηξία λα δεη ην θσο ηνπ ήιηνπ γηα κηα ψξα ηελ εκέξα. 

ηα θξαηεηήξηα έλαο θξαηνχκελνο απφ ηελ Γεσξγία δείρλεη κηα κεξίδα θαγεηνχ: ε 
πνζφηεηα πνπ ζεσξείηαη σο κηα κεξίδα, δελ αξθεί γηα λα θαιχςεη ηελ επηθάλεηα ηνπ 
κθξνχ αινπκηλέληνπ θεζέ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη. 
«Γηα πξσηλφ καο δίλνπλ κφλν κηα θξπγαληά ή έλα θξνπαζάλ»,  ιέεη. 
«Γελ κπνξνχκε λα αγνξάζνπκε νχηε κπηζθφηα», ιέεη άιινο θξαηνχκελνο . 

                                                 
29 https://rproject.gr/article/egklima-toy-na-eisai-metanastis-kolastirio-tis-petroy-ralli  
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Ο δηνηθεηήο δειψλεη φηη θπιηθείν κε πξντφληα φπσο κπηζθφηα θαη ηζηγάξα αλνίγεη 
κφλν έλα πξσί θάζε βδνκάδα. 

Ο ηαμίαξρνο δειψλεη φηη ην θαγεηφ πνπ παξέρνπλ ζηνπο θξαηνχκελνπο είλαη απφ 
ην θαγεηφ πνπ παξέρεηαη ζηελ δνκή θηινμελίαο ζηνλ Διαηψλα, ε νπνία κε ηε ζεηξά 
ηεο ζηηίδεηαη απφ ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, αθνχ ηα catering έρνπλ θνπεί.  
Ο ππνζηηηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ είλαη ην θαζεζηψο ζην ηκήκα, κηαο θαη ην θαγεηφ 
δελ αξθεί γηα λα θαιχςεη ηiο εκεξήζηεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ελφο αλζξψπνπ. Ζ  
θάιπςή ηνπο νπζηαζηηθά επαθίεηαη ζηελ θαιή ζέιεζε ησλ ΜΚΟ θαη ησλ 
αιιειέγπσλ πνπ θάπνηεο θνξέο παξέρνπλ θαγεηφ ζηνπο θξαηνχκελνπο.  
ζνλ αθνξά ζηελ θαζαξηφηεηα ηα πξάγκαηα γίλνληαη ρεηξφηεξα: ηα ζακπνπάλ θαη 
ηα ζαπνχληα παξέρνληαη απνθιεηζηηθά -φηαλ θαη αλ- απφ  ΜΚΟ.  

Ο ρξφλνο θξάηεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ πνηθίιεη: άιινη βξίζθνληαη γηα 4, γηα 8 θαη γηα 
18 κήλεο, άιινη γηα 2 βδνκάδεο. Ο ιφγνο θξάηεζήο ηνπο επίζεο.   
Αξθεηέο είλαη νη πεξηπηψζεηο θξαηνπκέλνπλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Πέηξνπ Ράιιε 
επεηδή βξέζεθαλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, θαη είραλ ζην παξειζφλ δηαπξάμεη 
θάπνην πνηληθφ αδίθεκα, φπσο θινπή ή θαηνρή λαξθσηηθψλ. Έηζη θξαηνχληαη 
αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ απέιαζή ηνπο. 

Αλάκεζα ζηνπο θξαηνχκελνπο, βξίζθεηαη έλαο λεαξφο απφ ηελ Αιβαλία πνπ έρεη 
κεγαιψζεη φιε ηνπ ηε δσή ζηελ Διιάδα. Ζ ιήμε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ 
ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθηηζήο ηεο πνηλήο ηνπ γηα θαηνρή λαξθσηηθψλ, ήηαλ 
αξθεηή γηα λα ζηαιεί ζηελ Πέηξνπ Ράιιε κε απφθαζε γηα ηελ απέιαζή ηνπ. 
Αλάκεζα ζηνπο θξαηνχκελνπο, βξίζθεηαη επίζεο έλαο θξαηνχκελνο απφ ην νπδάλ, 
επεηδή ην άζπιφ ηνχ αθαηξέζεθε ιφγσ δηάπξαμεο πνηληθνχ εγθιήκαηνο θαη έλαο 
θξαηνχκελνο απφ ηε Γεσξγία πνπ ιφγσ αίηεζεο αζχινπ δελ κπνξεί λα απειαζεί, 
αιιά επεηδή ζεσξείηαη «επηθίλδπλνο» (ιφγσ θαηαδίθεο γηα δηαθεθξηκέλεο θινπέο) 
είλαη αλαγθαζκέλνο λα κείλεη θπιαθηζκέλνο γηα 18 κήλεο. 

Σν δηάζηεκα πνπ ζα θξαηεζεί θάπνηνο απνθαζίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ 
ππεχζπλε απειάζεσλ: αλ θάπνηνο έρεη ζπιιεθζεί πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ θαη 
«θξίλεηαη επηθίλδπλνο γηα ηελ θνηλσλία» -βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ θαηαγγειηψλ 
 γηα πνηληθά αδηθήκαηα- κπνξεί λα θξαηεζεί κέρξη θαη 18 κήλεο, πνιιέο θνξέο ελψ 
έρεη ήδε εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηαλάζηε είλαη αξθεηή γηα λα 
πξνζηεζεί επηπιένλ ρξφλνο θξάηεζεο ζε έλα έγθιεκα γηα ην νπνίν έρεηο ήδε 
πιεξψζεη. 

«Πνιιά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ (ζζ: φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ λεαξνχ απφ ηελ 
Αιβαλία) δηεπζεηνχληαη ακέζσο»,  ελεκεξψλεη ε ππεχζπλε απειάζεσλ. 
Γηα ηελ δηεπζέηεζή ηνπο φκσο, είλαη απαξαίηεηε ε πξφζιεςε δηθεγφξσλ. Καη 
πνιινί δηακαξηχξνληαη φηη δελ έρνπλ ιεθηά γηα δηθεγφξνπο. 

Ο ιφγνο ηεο επηπξφζζεηεο θξάηεζεο είλαη, ππνηίζεηαη, γηα ηελ «πξνζηαζία ηεο 
θνηλσλίαο». Ζ απνπζία θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ή θάπνηνπ αξκφδηνπ -πξφγξακκα ην 
νπνίν «θφπεθε»  ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ - δελ εμππεξεηεί φκσο απηφλ ην ζηφρν. 
Αλ κηα θνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ ληφπησλ ηφηε δπν θνξέο ζηελ πεξίπησζε ησλ 
κεηαλαζηψλ είλαη θαλεξφ φηη ην ζχζηεκα δελ είλαη «ζσθξνληζηηθφ» αιιά 
«εθδηθεηηθφ»: ηζνπβαιηάδεη, δηαρσξίδεη, απνμελψλεη θαη ηηκσξεί φινπο εθείλνπο πνπ 
δελ θέξνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 



4. Απεξγία πείλαο 41 αιινδαπώλ ζην θέληξν θξάηεζεο ηνπ Διιεληθνύ 

Ζ Sanaa Taleb, κηα 33ρξνλε απφ ην Μαξφθν, ε νπνία ην Ννέκβξην ηνπ 2015 
αληηζηάζεθε ζηελ εμαλαγθαζηηθή απέιαζε, παξέκεηλε ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 
2016 έγθιεηζηε ζηα θειηά ηνπ θέληξνπ θξάηεζεο γηα κεηαλάζηξηεο ρσξίο ραξηηά ζην 
Διιεληθφ30. 

Δθηεζεηκέλε ζηελ αζηπλνκηθή βία, εμεπηειηζκέλε θαη έρνληαο κεηαθεξζεί ζηελ 
ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ Γαθλίνπ γηα ζεξαπεία, επέζηξεςε, ζηε ζπλέρεηα, ζηα θξχα 
θειηά ηνπ Διιεληθνχ. Απέξξηςε ην θαγεηφ κεξηθέο θνξέο καδί κε ζπγθξαηνχκελέο 
ηεο, αληηδξψληαο ζηηο αλππφθνξεο ζπλζήθεο δσήο («θξχν θαγεηφ κε ςσκί ζαλ 
πέηξα, θαζφινπ δεζηφ λεξφ γηα ληνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα»). Οη πεξηζζφηεξεο 
ζπγθξαηνχκελεο ηεο έρνπλ, ζην κεηαμχ, αθεζεί ειεχζεξεο. ρη θαη ε Sanaa. 

ηηο 4 Απξηιίνπ 2016 ζπκπιεξψζεθε 1 ρξφλνο απφ ηε ζχιιεςή ηεο. Δίλαη ειάρηζηα 
γλσζηφ γηαηί παξακέλεη θξαηνχκελε έπεηηα απφ έλα ρξφλν. ηελ επέηεην απηνχ ηνπ 
γεγνλφηνο μεθίλεζε απφ ην Αηγαίν έλα «θχκα» απειάζεσλ, ζην πιαίζην ηεο 
ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηελ Δ.Δ. θαη ηελ Σνπξθία. ρη ζησπεξφ, φπσο παιηφηεξα, 
αιιά πιήξσο λφκηκν, ππφ ηνπο πξνβνιείο ησλ Μ.Μ.Δ. θαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ 
αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ηεο Δ.Δ. Ζ εμαλαγθαζηηθή απέιαζε έγηλε θάηη απνδεθηφ. 

Ζ δσή εθείλσλ πνπ ήδε είλαη έγθιεηζηνη θαη έγθιεηζηεο ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο γηα 
κεηαλάζηεο/-ξηεο ρσξίο ραξηηά ζπλερίδεη, πάλησο, λα απνηειεί εθηάιηε. Οη ηζηνξίεο 
απφ ην Διιεληθφ δε ζπληζηνχλ εμαίξεζε. Μφιηο έλα κήλα πξηλ, κηα γπλαίθα απφ ην 
Ηξάλ απέβαιε. «Ήδε ηξεηο κέξεο πξηλ, δήηεζε λα κηιήζεη καδί καο θαη καο είπε φηη 
είλαη έγθπνο θη φηη αηκνξξαγεί. Οη δηακαξηπξίεο καο ζηνπο θχιαθεο γηα άκεζε 
κεηαθνξά ηεο ζην λνζνθνκείν αγλνήζεθαλ παληειψο, ακθηζβεηψληαο ηφζν ηελ 
εγθπκνζχλε φζν θαη ηελ αηκνξξαγία ηεο θξαηνχκελεο», επηζήκαλε ζε αλαθνίλσζή 
ηεο ε νκάδα Αιιειέγγπεο- αιιειέγγπνη Κξαηνπκέλσλ ζηα Νφηηα. 

Οη γπλαίθεο ζηα θειηά ηνπ Διιεληθνχ απνθάζηζαλ λα ζέζνπλ ηέινο ζηηο 
απάλζξσπεο ζπλζήθεο, ζηηο νπνίεο είλαη εθηεζεηκέλεο. 3 κέξεο πξηλ, 41 απφ απηέο, 
καδί θαη ε Sanaa, μεθίλεζαλ απεξγία πείλαο. Απηφ ήηαλ ην γξάκκα πνπ απεχζπλαλ 
ζηελ θνηλή γλψκε: 

«Δίκαζηε νη γπλαίθεο απφ ην ηκήκα ηνπ Διιεληθνχ. Γξάθνπκε απηφ ζε εζάο 
(άλζξσπνη) γηα λα γλσξίδεηε πφζν θνπξαζκέλεο θαη ζιηκκέλεο είκαζηε. Δίκαζηε 47 
φιεο θη φιεο κέζα ηψξα θαη αληηζηεθφκαζηε κε απεξγία πείλαο θαη δελ ζέινπκε λα 
θάκε, επεηδή δελ γλσξίδνπκε ηη πξφθεηηαη  λα καο ζπκβεί. Κάπνηεο απφ εκάο είλαη 
εδψ έλα ρξφλν, θάπνηεο 11 κήλεο, θάπνηεο έμη, θάπνηεο εθηά, θάπνηεο πέληε, 
θάπνηεο ηέζζεξηο θαη πάεη ιέγνληαο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ εκάο δνπλ ζηελ ρψξα γηα 
πνιιά ρξφληα θαη έρνπκε ηηο δνπιεηέο καο λα καο πεξηκέλνπλ θαη ηνπο ζπδχγνπο θαη 
ηα παηδηά καο έμσ, νπφηε παξαθαιψ ηθεηεχνπκε γηα ηελ ειεπζεξία καο. Αλ ππάξρεη 
θάηη πνπ εζείο άλζξσπνη κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα καο βνεζήζεηε λα 
απειεπζεξσζνχκε ζα είκαζηε πνιχ ραξνχκελεο». 

                                                 
30 http://www.enallaktikos.gr/ar25017el-leyteria-sti-sanaa-taleb-se-apergia-peinas-mazi-me-
40-sygkratoymenes-tis-vinteo.html 
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ην κεηαμχ, ε κάρε ηεο Sanaa θαη ε θπιάθηζε φισλ ησλ κεηαλαζηξηψλ δελ 
μεράζηεθαλ. Ζ νκάδα Antifa lab δεκηνχξγεζε έλα αμηνζεκείσην graffiti ζηε κλήκε 
ηεο. “Free Sanaa Taleb. Υαξηηά ζηνπο κεηαλάζηεο”. Βξίζθεηαη ζηε ιεσθφξν 
Αζελψλ. 

Σν θίλεκα ππνζηήξημεο ζηελ Sanaa θαη ζε φιεο ηηο κεηαλάζηξηεο θξαηνχκελεο 
εμαπιψλεηαη ζε φιε ηελ Διιάδα: ζηε Θεζζαινλίθε, ην Αγξίλην, ηε Λέζβν θαη 
αιινχ.  

5. Δμέγεξζε ζην hot spot ηεο Μόξηα ζηε Λέζβν 
 
 νβαξά επεηζφδηα ζεκεηψζεθαλ ην απφγεπκα ηεο 26εο Απξηιίνπ 2016 ζην hot spot 
ηεο Μφξηα ζηελ Λέζβν, ηα νπνία έιαβαλ ηνλ ραξαθηήξα γεληθεπκέλεο εμέγεξζεο31. 
 
Οη πξφζθπγεο θαηαγγέιινπλ ηελ αζηπλνκηθή βία, θαζψο φπσο ιέλε, αζηπλνκηθνί 
ρηχπεζαλ αλήιηθν. 
 
Αθνινχζεζε πεηξνπφιεκνο θαη ρξήζε ρεκηθψλ απφ ηα ΜΑΣ. 
 
Ζ θαηάζηαζε είρε αξρίζεη λα θεχγεη εθηφο ειέγρνπ απφ ην κεζεκέξη θαηά ηελ 
επίζθεςε ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ν νπνίνο 
ζπλφδεπε ζην ζεκείν ηνλ Οιιαλδφ νκφινγφ ηνπ. 
 
Δθείλε ηε ζηηγκή νη πεξίπνπ 147 αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πνπ θξαηνχληαη ζην hot spot 
ζε άζρεκεο ζπλζήθεο μεθίλεζαλ λα θσλάδνπλ «freedom» (ειεπζεξία), θαη κε κία 
κάληθα μεθίλεζαλ λα θαηαβξέρνπλ αζηπλνκηθνχο αιιά θαη ηνλ Γηάλλε Μνπδάια πνπ 
κπήθε κπξνζηά γηα λα εξεκήζεη ηα πλεχκαηα. 
Ζ θαηάζηαζε εθηνλψζεθε πεξίπνπ ζηηο 9 ην βξάδπ. 
 
Οη θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, νη αξγνί ξπζκνί επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ αζχινπ, 
είραλ εμαγξηψζεη ηνπο 3.100 έγθιεηζηνπο κε ηελ θαηάζηαζε λα εζεσξείην γηα αξθεηή 
ψξα σο εθηφο ειέγρνπ. 
 

6. Σν θέληξν θηινμελίαο ησλ Γηαβαηώλ 
 
Ζ 25ε Φεβξνπαξίνπ 2016 ήηαλ ε πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαπιηζκνχ 
πξνζθχγσλ ζηα Γηαβαηά32. 
 
Ζ αζηπλνκία είρε θιείζεη ην δξφκν απφ ηε κία πιεπξά θαη έμσ απφ ηνλ θαηαπιηζκφ 
δηκνηξίεο ΜΑΣ γηα παλ ελδερφκελν θαη θπξίσο γηα λα πξνζηαηέςνπλ -απηφ 
ηνπιάρηζηνλ ειπίδσ- ηνπο θαηαηξεγκέλνπο απφ ηπρφλ παξελνριήζεηο Διιελαξάδσλ 
ηζιακνθνβηθψλ, ρξπζαπγηηψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ. 
Μέζα ζηνλ θαηαπιηζκφ κέρξη αξγά ην απφγεπκα είραλ θζάζεη κε πνχικαλ πάλσ 

                                                 
31 http://www.topontiki.gr/article/168077/lesvos-exegersi-sto-hot-spot-tis-moria-katevrexan-
me-manika-ton-moyzala-photos-video 
 
32 Πιεξνθνξίεο απφ πξνζσπηθή επηθνηλσλία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ» κε 
εθπξνζψπνπο ΜΚΟ πνπ επηζθέθηεθαλ ην ρψξν 
 



απφ ρίιηνη πξφζθπγεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο χξνη θάζε ειηθίαο θαη θπξίσο παηδηά. 
Γεθάδεο, εθαηνληάδεο παηδηά πνπ κνπ έθεξαλ ζηε κλήκε πξψηα ηα ζπλνκίιεθά 
ηνπο πνπ είρα ζπλαληήζεη ζηελ Δηδνκέλε θαη παιηφηεξα ζηα ζχλνξα, ζε 
παξακεζφξηεο πεξηνρέο ζην Αθγαληηζάλ, ζην Ηξάθ, ζην Ηξάλ, ζην Κνπξδηζηάλ, ζηε 
Βνζλία, ζην Κφζνβν. Παληνχ ηα παηδηά είλαη ηα ίδηα: ηξέρνπλ, παίδνπλ κε φ,ηη βξνπλ 
κπξνζηά ηνπο, θπιηνχληαη ζηα ρψκαηα, πεηξάδνληαη, γεινχλ, θιαίλε. ήκεξα ήηαλ 
κηα απφιαπζε γηα θείλα ηα παηδηά γηαηί φπσο κνπ είπαλ γνλείο είραλ κέξεο λα θάλε, 
λα παίμνπλ, λα μαπνζηάζνπλ. 
 
ηνλ θαηαπιηζκφ, απηφ ην μεραζκέλν ζηξαηφπεδν πίζσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ΔΚΟ, έθαλε εμαηξεηηθή δνπιεηά ν ζηξαηφο. Μέζα ζε δψδεθα κέξεο 150 θαληάξνη θαη 
αμησκαηηθνί δνπιεχνληαο 12σξα θαζεκεξηλά ην κεηακφξθσζαλ απφ θξαλίνπ ηφπν 
ζε έλαλ επαξθή γηα λα θαιχςεη ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο θαηαπιηζκφ πξνζθχγσλ. 
θελέο, ρψξνη ζίηηζεο, ηνπαιέηεο, θσο, λεξφ, ηειεθσληθέο θακπίλεο... Πνιιά αθφκε 
ζα γίλνπλ (παηδηθή ραξά, ζέξκαλζε, θιπ.) ράξε ζηηο πξνζπάζεηεο νιίγσλ 
αλζξψπσλ ηεο θξαηηθήο κεραλήο θαη κεξηθψλ ΜΚΟ. Ζ αλζξσπνγεσγξαθία, 
άιισζηε, ζ΄ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη πάληα ε ίδηα: ζηξαηησηηθνί, αθηηβηζηέο, 
εζεινληέο, δεκνζηνγξάθνη,πνπ ν θαζέλαο απφ ην κεηεξίδη ηνπ θάηη πξνζθέξεη. 
 Σν παξφλ έδσζαλ θαη νη "Γεηηνληέο ζε Γξάζε" κε ηελ Διεάλλα Ησαλλίδνπ θαη ηνλ 
Αλδξέα Βαζηιείνπ. Δθεί ήηαλ θαη ηα παηδηά απφ ηελ UNHCR, ηνλ Δξπζξφ ηαπξφ, 
ηελ Οηθφπνιε, ηνπο Γηαηξνχο ηνπ Κφζκνπ, ηε Μεηάδξαζε, ηελ Πξάμε. 
 
 
7. Ζ θαηάζηαζε ζηνλ πξόρεηξν θαηαπιηζκό ηεο Δηδνκέλεο ην Μάξηην ηνπ 2016  
 
Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ην Μάξηην ηνπ 2016 ζηελ Δηδνκέλε, ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο 
Διιάδαο, ήηαλ απειπηζηηθέο33. Γελ έθηαλε ε θνχξαζε ηνπ ηαμηδηνχ, ε πνιπήκεξε 
παξακνλή ζε ζθελέο, ε αγσλία λα πξνιάβνπλ αλνηρηά ηα ζχλνξα θαη νη πξψηεο 
αλνημηάηηθεο θαηαηγίδεο, πξνζηέζεθαλ ζηα δεηλά ησλ πξνζθχγσλ ηεο Δηδνκέλεο θαη 
ηα πξψηα πξνβιήκαηα πγείαο. Σσλ παηδηψλ πξψηα, πνπ είλαη θαη ηα πην επάισηα, 
θη χζηεξα ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία. 
Καη ζαλ κελ έθηαλαλ απηά, ήξζαλ θαη εθείλα ηα κίληηα πνπ άξρηζαλ λα κηινχλ γηα… 
ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πγείαο θαη γηα αλαθνηλψζεηο ησλ Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα 
(ΓΥ), νη νπνίεο φκσο δελ εθδφζεθαλ πνηέ. 
 
Σξνθή κφλν γηα αθξνδεμηέο ινγηθέο πνπ θαηξνθπιαθηνχλ. 
 
Σν δεδνκέλν είλαη φηη νη ΓΥ φζα πεξηζηαηηθά δελ κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ 
ηα έζηειλαλ ζην λνζνθνκείν Κηιθίο, ζην Πνιπταηξείν Πνιπθάζηξνπ θαη ζηε 
Γνπκέληζα, ηα νπνία φκσο δελ κπνξνχλ θη απηά λα αληαπνθξηζνχλ –έηζη θη αιιηψο 
είλαη απνςηισκέλα- κε απνηέιεζκα αξθεηνί αζζελείο λα ζηέιλνληαη πιένλ ζε 
λνζνθνκεία ηεο Θεζζαινλίθεο. 
Μηιψληαο ζηελ «Δθ.πλ.», ν Αληψλεο Ρήγαο, ζπληνληζηήο ησλ ΓΥ ζηελ Δηδνκέλε, 
δηεπθξηλίδεη φηη «δελ ππάξρεη θακηά έθηαθηε αλάγθε, δελ έρνπκε βγάιεη θακηά 
αλαθνίλσζε, ε θαηάζηαζε είλαη ειεγρφκελε θαη ν αξηζκφο ησλ αζζελνχλησλ 
πξνζψπσλ είλαη απνιχησο κέζα ζηα πνζνζηά πνπ αλαινγνχλ γηα ηφζνπο 
αλζξψπνπο νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν θαη ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο». 

                                                 
33 https://www.efsyn.gr/arthro/stin-ygeia-xenofovikon-kai-misallodoxon 
 



Με δήισζή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα καο ν ηξαηήο Πισκαξίηεο, δηνηθεηήο ηεο 4εο 
ΤΠΔ, μεθαζαξίδεη ζε πςεινχο ηφλνπο: 
 
«Ζ θαηάζηαζε είλαη ειεγρφκελε. Σν πξφβιεκα ππάξρεη ζηελ παηδηαηξηθή θιηληθή 
πνπ έρεη 25 θξεβάηηα γηα φιν ηνλ λνκφ. Πξνζηέζεθαλ θαη φινη νη επηπιένλ 
άλζξσπνη, δελ ππάξρεη ηίπνηα πγεηνλνκηθά πεξίεξγν, ζηείιακε επηπιένλ γηαηξνχο λα 
ζπλδξάκνπλ θαη αλ ρξεηαζηεί ππάξρνπλ θαη αληίζηνηρεο θιηληθέο ηεο Θεζζαινλίθεο 
πνπ εθεκεξεχνπλ - ην ζέκα είλαη δηαρεηξίζηκν. 
»Σν πξφβιεκα είλαη κε ηνπο ζπλνδνχο: έλα παηδί αξξσζηαίλεη, έξρεηαη φιε ε 
νηθνγέλεηα καδί, απηφ είλαη ην ζέκα, αιιά εδψ καο βνεζνχλ νη ζπιινγηθφηεηεο πνπ 
θέξλνπλ θαγεηφ. Σν πξνζσπηθφ καο είλαη πνιχ επαίζζεηνη άλζξσπνη, 
αληηκεησπίδνπλ ηνπο πξφζθπγεο φπσο θάζε άιινλ αζζελή θαη ηνπο νθείινπκε φινη 
έλα κεγάιν “επραξηζηψ”. ε φ,ηη αθνξά ηνλ ζπληνληζκφ, ζα έξζεη ν πξφεδξνο ηνπ 
ΔΚΔΠΖ, ν θ. Παπαεπζηαζίνπ, ηελ εξρφκελε εβδνκάδα γηα κηα επξεία ζχζθεςε φισλ 
ησλ ζπιινγηθνηήησλ ψζηε λα ππάξμεη ιχζε θαη ζ‟ απηφ ην ζέκα». 
 
πγθινληζηηθή ηαπηφρξνλα είλαη ε θηλεηνπνίεζε απιψλ αλζξψπσλ, νκάδσλ, 
θνξέσλ θαη εηαηξεηψλ πνπ ζηέιλνπλ ηξφθηκα ζε φινπο ηνπο νξγαλσκέλνπο ρψξνπο 
ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηνπο γχξσ λνκνχο. 
Σέζζεξηο ηφλνπο πνξηνθάιηα κεηέθεξαλ ζην ζηξαηφπεδν «Αλαγλσζηνπνχινπ» ζηα 
Γηαβαηά νη επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο ηεο 
Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηέο. 
 
Ο χλδεζκνο Δκπφξσλ ηεο Κεληξηθήο Λαραλαγνξάο Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία 
κε ηνπο Αιιειέγγπνπο πνιίηεο Γηαβαηψλ-Μαγλεζίαο κεηέθεξαλ θαη παξέδσζαλ 
πξνρζέο ζηνλ ίδην ρψξν πεξηζζφηεξα απφ 730 θηιά κήια, 480 θηιά πνξηνθάιηα θαη 
870 θηιά καληαξίληα. 
 
ηελ Καηεξίλε, ζε ζπλερή δξαζηεξηφηεηα θαη ζε ζπληνληζκφ κάιηζηα θηλήζεσλ είλαη 
νη: 
➩ «Κνηλσληθή Κνπδίλα Καηεξίλεο», 
➩ «Κίλεζε αιιειεγγχεο Δζεινληψλ», 
➩ «Πεξλάκε ηα χλνξα», 
➩ «Κίλεζε νηθνινγίαο θαη Αιιειεγγχεο Μεηέξα Γε», 
➩ «Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε “Μνχζεο Πηεξίσλ”», 
➩ «χιινγνο Φηιφπησρσλ θπξηψλ &δη/δσλ ε “Διεεκνζχλε”», 
➩ «Δζεινληηθή Οκάδα Γξάζεο». 
 
πγθεληξψλνπλ ηξφθηκα, καγεηξεχνπλ, πιέθνπλ ζθνπθηά θαη έρνπλ θηάζεη θαη ζηε 
Λέζβν πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ φπνηα βνήζεηα κπνξνχλ. 
 
Απφ ηα Γηαλληηζά, ε Οκάδα Αιιειεγγχεο έζηεηιε θαη πάιη 1.000 κεξίδεο θαγεηνχ 
θαη θξνχηα, ελψ χζηεξα απφ ζχζθεςε θνξέσλ πνπ έγηλε ζην Δξγαηηθφ Κέληξν ηεο 
πφιεο επηζεκαίλεηαη φηη, αλ θαη ε πεξηνρή ζηα Αζπξα πνπ έρεη επηιεγεί γηα 
θαηαζθεπή ρψξνπ ππνδνρήο δελ είλαη θαηάιιειε, απαηηείηαη απφ ηνλ Γήκν Πέιιαο 
λα ζπκβάιεη εκπξάθησο γηα ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ αμηνπξεπνχο θαη αζθαινχο 
δηαβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ, εμαζθαιίδνληαο λεξφ, ξεχκα, ηαηξηθή βνήζεηα θ.ιπ. 
 
«Γειψλνπκε επίζεο φηη ληψζνπκε πεξήθαλνη πνπ ε ηνπηθή θνηλσλία ηεο Πέιιαο 
εθθξάδεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηελ έκπξαθηε αιιειεγγχε ηεο πξνο ηνπο 



εγθισβηζκέλνπο ηεο Δηδνκέλεο απνξξίπηνληαο ηηο αλήθνπζηεο δειψζεηο θαη πξάμεηο 
ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ έιαβαλ ρψξα ην πξνεγνχκελν 
αββαηνθχξηαθν, κε απνηέιεζκα ην θάςηκν ησλ δχν ζηξαηνπέδσλ, αλαβηψλνληαο 
ηηο πην θξηθηαζηηθέο κλήκεο ηνπ παξειζφληνο». 
ην Κηιθίο δεκηνπξγήζεθε ζπληνληζηηθφ φξγαλν γηα λα νξγαλσζεί απνηειεζκαηηθά ε 
βνήζεηα πξνο ηνπο πξφζθπγεο απφ ηηο ζπιινγηθφηεηεο: Κνηλσλία Πνιηηψλ Κηιθίο, 
Δζεινληέο Κηιθίο Πξφζθπγεο Δηδνκέλε, Κνηλσληθφ Ηαηξείν - Φαξκαθείν θαη 
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 
 
ε αλαθνίλσζή ηνπο, κε ηελ νπνία θαινχλ θαη άιινπο λα κεηέρνπλ ζην φξγαλν, 
ηνλίδνπλ φηη κεηά ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπ ρψξνπ ζην Υέξζν «ε Ηζηνξία γξάθεηαη δίπια 
καο, αο πξνζπαζήζνπκε λα ηελ θάλνπκε ιηγφηεξν ζθιεξή. Γηεθδηθνχκε αμηνπξεπή 
θαη βηψζηκε ιχζε γηα φινπο». 
 
8. Καθέο ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη αδπλακία πξόζβαζεο ζε άζπιν ζην hot 
spot ηεο ΒΗΑΛ ζηε Υίν 
 

Σελ επίζεκε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο Πξνζθχγσλ θαη 

Μεηαλαζηψλ ηεο Υίνπ, ζεκαηνδφηεζε ζηηο 16/2/2016 ε άθημε ησλ πξψησλ 70 

πξνζθχγσλ ζην πξψελ εξγνζηάζην ηεο ΒΗ.ΑΛ. ζην Υαιθεηφο34. 

ηειέρε ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο ηνπο νδήγεζαλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηαγξαθή θαη ε ηαπηνπνίεζή ηνπο. 

Καηά ηελ είζνδν ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ NRC ηνπο παξέδσζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

βξαρηνιάθηα κε ηνλ αξηζκφ ηνπο ελψ ηνπο πξνζθέξζεθε εκθηαισκέλν λεξφ. ηε 

ζπλέρεηα θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ δειηίν κε ηα ζηνηρεία ηνπο ελψ ηέινο ζηειέρε 

ηεο Frontex πξνρψξεζαλ ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο. 

Ηδηαηηέξσο άζρεκεο ζπλζήθεο θξάηεζεο, ρσξίο λα έρεη επηδνζεί θακία απφθαζε ή 
λα ππάξρεη ελεκέξσζε, θαη νπζηαζηηθή έιιεηςε πξφζβαζεο ζε άζπιν, δηαπίζησζε 
ζηηο 3 Απξηιίνπ 2016 ε νξγάλσζε Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ζην 
θέληξν θξάηεζεο «ΒΗΑΛ», ζηε Υίν35. 
 
ηελ αλαθνίλσζή ηεο, ε νξγάλσζε αλαθέξεη ηα εμήο: 
 
«Καηφπηλ επίζθεςεο θιηκαθίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ καο ζην θέληξν θξάηεζεο ηεο 
«ΒΗΑΛ» ζην Υαιθεηφ Υίνπ θαηά ην δηάζηεκα 30-31/03/2016, θαζψο θαη αλαθνξψλ 
πνπ δερφκαζηε ηειεθσληθά απφ άηνκα πνπ θξαηνχληαη ζην ελ ιφγσ θέληξν 
θξάηεζεο,  ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο επηζεκαίλεη θάησζη 
γεγνλφηα πνπ απαηηνχλ ηελ παξέκβαζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ δηεζλνχο 
πξνζηαζίαο θαη ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ηεο Πνιηηείαο:  
Α). ην ελ ιφγσ θέληξν θξάηεζεο θαηά ην ρξφλν ηεο επίζθεςήο καο θξαηνχληαλ 
ππφ ηδηαηηέξσο άζρεκεο ζπλζήθεο πεξί ηα 1.500 άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
prima facie πξνζθχγσλ,  ηδίσο απφ πξία. χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 
Αξρψλ, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θέληξνπ αλέξρεηαη ζηα 1.100 άηνκα. 

                                                 
34 http://www.politischios.gr/koinonia/sto-hotspot-tis-hioy-oi-protoi-prosfyges-binteo-foto 
 
 
35 http://www.efsyn.gr/arthro/kakes-synthikes-kratisis-kai-adynamia-prosvasis-se-asylo 
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Β). ε θαλέλαλ εθ ησλ θξαηνπκέλσλ δελ είρε επηδνζεί απφθαζε θξάηεζεο, νχηε είρε 
παξαζρεζεί ζαθήο ελεκέξσζε γηα ηνπο ιφγνπο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ θαη ηα 
δηθαηψκαηά ηνπ. 
Γ). Μεγάινο αξηζκφο αηφκσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη άηνκα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 
ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζε άιια Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. θαη επηζπκνχλ λα 
επαλελσζνχλ καδί ηνπο, αλέθεξαλ ηελ αδπλακία ησλ Αξρψλ λα θαηαγξάςνπλ ηε 
βνχιεζή ηνπο λα ππνβάινπλ αίηεκα άζπινπ. 
Αλαθέξεηαη δε φηη ην αξκφδην απηνηειέο θιηκάθην ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ πνπ 
ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ θέληξνπ, απαξηίδεηαη απφ κφιηο ηξεηο θαηαγξαθείο θαη έλα 
ρεηξηζηή, ν νπνίνο κάιηζηα εθηειεί θαη ρξέε ζπληνληζηή. Χο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη 
αλζξσπίλσο αδχλαην λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, ψζηε λα 
δηαζθαιηζηεί ε άκεζε θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία αζχινπ ζε φινπο 
φζνη επηζπκνχλ λα αηηεζνχλ δηεζλή πξνζηαζία. 
»Παξάιιεια, ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ ελ φςεη ησλ παξαπάλσ είλαη φηη, φπσο 
πιεξνθνξνχκαζηε απφ δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ πνπ δελ έρνπλ δηαςεπζζεί απφ 
ηηο αξρέο ηεο Πνιηηείαο, επίθεηηαη ε επηζηξνθή  ζηε Σνπξθία αξηζκνχ λεν-
εηζεξρνκέλσλ, νη νπνίνη, φπσο αλαθέξεη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε, δελ ππέβαιαλ 
αίηεκα αζχινπ ζηελ Διιάδα. 
 
»Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ θαη κε αθνξκή ηελ επηβεβαίσζε ηεο εθπξνζψπνπ 
Σχπνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα έλαξμε, ήδε απφ ηε Γεπηέξα 4 Απξηιίνπ 
2016, ησλ επαλεηζδνρψλ απφ ηελ Διιάδα ζηελ Σνπξθία, ζε εθαξκνγή ηεο απφ 19 
Μαξηίνπ 2016 πκθσλίαο κεηαμχ ΔΔ- Σνπξθίαο, ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο 
Πξφζθπγεο: 
α). Δθθξάδεη ηελ ηδηαίηεξε αλεζπρία σο πξνο ηελ επαξθή ελεκέξσζε ησλ 
λενεηζεξρνκέλσλ θαη ηελ νπζηαζηηθή δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία 
αζχινπ ζηελ Διιάδα θαη 
β). Τπνγξακκίδεη φηη ηπρφλ επαλεηζδνρή πξνζψπσλ ζηελ Σνπξθία ρσξίο 
πξνεγνπκέλσο λα ηνπο έρεη δνζεί ε πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο ζηε δηαδηθαζία αζχινπ θαη, ζπλαθνινχζσο, ρσξίο λα έρεη εμεηαζηεί ην 
αίηεκά ηνπο ζην πιαίζην κηαο δίθαηεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο, ζα ζπληζηά 
θαηάθσξε παξαβίαζε ηνπ εζληθνχ, επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ».  
 
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη εθαηνληάδεο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο έθπγαλ καδηθά 
απφ ην hot spot ηεο ΒΗΑΛ ην κεζεκέξη ηεο Παξαζθεπήο, 1ε Απξηιίνπ 2016 θαη 
θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ πφιε ηεο Υίνπ, κέζσ ηνπ θεληξηθνχ επαξρηαθνχ δξφκνπ36. 
 
Λίγν κεηά ηε κία ην κεζεκέξη είραλ βγεη ζηνλ επαξρηαθφ δξφκν θαη ε πνξεία ηνπο, 
ζπλνδεία πεξηπνιηθψλ ηεο αζηπλνκίαο θαη αζζελνθφξνπ, ζπλερίδεηαη θαηά πάζα 
πηζαλφηεηα πξνο ην ιηκάλη ή ηνλ θαηαπιηζκφ ηεο νχδαο. 
 
Άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά κε φια ηα ππάξρνληά ηνπο άλνημαλ ηα 
ζπξκαηνπιέγκαηα θαη ρσξίο λα ζπλαληήζνπλ εκπφδην απφ ηελ αζηπλνκηθή δχλακε 
ηεο ΒΗΑΛ άξρηζαλ λα θηλνχληαη πξνο ηελ πφιε ηεο Υίνπ. 
 

                                                 
36 http://astraparis.gr/i-megali-exodos-apo-to-hot-spot-tis-vial/ 
 



Ζ αζηπλνκία αξθέζηεθε ζηελ παξαθνινχζεζε θαη νπζηαζηηθά ζηελ θαζνδήγεζή 
ηνπο πξνο ηελ πφιε, ζε κηα πξνζπάζεηα ε πνξεία ηνπο λα είλαη ρσξίο επεηζφδηα θαη 
εηξεληθή. 
 
χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ θέληξνπ ζηνλ ρψξν εθηηκάηαη φηη έρνπλ κείλεη νη κηζνί 
απφ ηνπο ζπλνιηθά πεξίπνπ 1650 πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, πνπ ππήξραλ 
ζχκθσλα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο εθεί. 
 
Μάιηζηα, ζην θέληξν θξάηεζεο ηεο ΒΗΑΛ φπνπ θξαηνχληαη ζε απαξάδεθηεο 
ζπλζήθεο ρηιηάδεο άλζξσπνη αλάκεζά ηνπο θαη κηθξά παηδηά, θαηφξζσζε ζηα ηέιε 
Απξηιίνπ 2016 λα κπεί ν αληαπνθξηηήο ηεο αγγιηθήο εθεκεξίδαο Independent, o 
νπνίνο πεξηγξάθεη κε ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί εθεί. 
 
Πξφθεηηαη γηα θπιαθή, ζηελ νπνία  φπσο ιέεη είδε δεθάδεο αλζξψπνπο λα 
θνηκνχληαη ζην πάησκα κε κηά θνπβέξηα, παηδηά λα θπθινθνξνχλ μππφιπηα ή κε 
απηνζρέδηεο παληφθιεο, ηξφθηκα κε ζθνπιήθηα. 
H BIΑΛ ππνηίζεηαη φηη ήηαλ θέληξν θαηαγξαθήο πξνζθχγσλ αιιά έρεη κεηαηξαπεί 
ζ΄έλα απνηξφπαην κέξνο φπνπ πςψζεθαλ ζπξκαηνπιέγκαηα  εληφο ησλ νπνίσλ, 
δηακέλνπλ πάλσ απφ 1.000 άηνκα, αλάκεζά ηνπο λεαξά παηδηά, κσξά θαη 20 
έγθπεο γπλαίθεο. Οη θνπβέξηεο δελ θηάλνπλ, ηα θάξκαθα είλαη ιίγα θαη νη 
πεξηζζφηεξνη θνξνχλ παληφθιεο απφ άρξεζηα πιαζηηθά πνπ βξήθαλ κέζα ζην 
ζηξαηφπεδν θξάηεζεο. 
 
«Δίκαζηε πιένλ θπιαθή», ιέλε νη θξαηνχκελνη πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, πνπ 
θαηέγξαςαλ ζθνπιήθηα ζηα ηξφθηκα, φπσο δείρλεη ην βίληεν. «Οη ζπλζήθεο είλαη 
ηέηνηεο πνπ θάλνπλ ηε θπιαθή λα κνηάδεη κε μελνδνρείν πέληε αζηέξσλ», έιεγε 
αθηηβηζηήο. 
 
Ζ 32ρξνλε Sumaya Sliman, Παιαηζηίληα απφ ηε πξία,, έθπγε απφ ην ζηξαηφπεδν 
Yarmouk ηεο Γακαζθνχ φπνπ αθφκε θαη ζήκεξα δηεμάγνληαη ζθνδξέο κάρεο, γηα λα 
ζπλαληήζεη ηνλ παηεξα θαη ηνλ αδεξθφ ηεο ζηε Ννξβεγία.  Απφ κηα άπνςε είλαη 
ηπρεξή, θαζψο πνιινί ζην ζηξαηφπεδν αληηκεησπίδνπλ ηελ πείλα θαη ηνλ ζάλαην 
θαζψο ζπλερίδεηαη ε έλνπιε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ ISIS θαη ην κέησπν Αι 
Ννχζξα, ηελ νξγάλσζε ηο Αι Κάηληα ζηε πξία. 
Σν βξάδπ θξπψλνπκε, είκαζηε άξξσζηνη, δελ καο δίλνπλ αξθεηά θάξκαθα θαη 
θνπβέξηεο. Σα παηδηά καο θιαίλε θαη πεηλάλε», είπε ζηνλ δεκνζηνγξάθν.»Ο 
παππνχο κνπ έθπγε απφ ην Ηζξαήι ην 1948 θαη πήγε ζηε πξία. Σψξα ηα ράζακε 
φια δχν θνξέο», ιέεη κε παξάπνλν. 
 
Αιιά θαη  ν 24ρξνλνο Javid Raoufi, απφθνηηνο νηθνλνκηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ πνπ δίδαζθε καζεκαηηθά ζηε Υεξάη ηνπ Αθγαληζηάλ, έδεηρλε 
θσηνγξαθίεο ηεο βίαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα ηνπ θαη ε νπνία ηνπο ππνρξέσζε λα 
θχγνπλ απφ ηε ρψξα ηνπο. Γελ ζέινπκε απιά θαγεηφ, ζέινπκε ηελ ειεπζεξία καο. 
ην Αθγαληζηάλ έρνπκε θάπνηα ειεπζεξία αιιά δελ είκαζηε αζθαιείο¨, ζπλερίδεη. 
«Γελ μέξνπκε πνηφο είλαη ηξνκνθξάηεο, δελ μέξνπκε πνπ είλαη νη ηξνκνθξάηεο Γη 
απηφ δελ έρεη ζεκαζία πνπ ζα πάκε, Απζηξία, Γεξκαλία, Διβεηία, νπεδία. Σν κφλν 
πνπ δεηψ είλαη κηά αζθαιήο ρψξα», ζπκπιεξψλεη. 
 
Ζδε ε Τπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ θαη άιιεο ΜΚΟ έθπγαλ απφ ηε ΒΗΑΛ κφιηο απηή 
κεηαηξάπεθε ζε θέληξν θξάηεζεο-θπιαθή.Ζ 36ρξνλε Veronica Encinas Sanchez, 



απφ ην Μεμηθφ πνπ δνπιεχεη καδί κε ηνπηθέο νξγαλψζεηο, ραξαθηεξίδεη ηηο ζπλζήθεο 
«παληειψο απάλζξσπεο». Αζψα παηδηά έρνπλ θπιαθηζζεί ρσξίο πξφζβαζε ζηελ 
εθπαίδεπζε, θαηάιιειν θαγεηφ θαη αλχπαξθηε πγηεηλή.  Οη άλζξσπνη απνθαινχλ ηε 
ΒΗΑΛ θπιαθή, αιιά ε θπιαθή είλαη πεληάζηεξν μελνδνρείν ζε ζρέζε κε ην θέληξν 
θξάηεζεο ηεο ΒΗΑΛ, είπε. 
 
Ζ θαηάζηαζε είλαη ηφζν άζρεκε ψζηε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο Υίνπ απεηιεί ηψξα 
λα κελχζεη ηελ θπβέξλεζε κε ζθνπφ λα πηέζεη ψζηε λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο 
δηαβίσζεο. 
 
«Βιέπνπκε φηη ε θπβέξλεζε αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζην λα ηεξεί ηη ππνζρέζεηο 
ηεο. Πηζαλφλ επεηδή έρνπλ εζηηάζεη ζηε κεγάιε εηθφλα, ράλνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο¨, 
θέξεηαη λα δειψλεη ζηελ εθεκεξίδα ν αλαπιεξσηήο δήκαξρνο γηα ηελ αλάπηπμε 
Γεκ. Καξαιήο. 
 
Οπσο επηζεκαίλεη, αξρηθά ε ΒΗΑΛ ήηαλ θέληξν θαηαγξαθήο, φπνπ νη πξφζθπγεο 
παξέκελαλ 24 ψξεο. Σψξα πνπ έρνπκε αλζξψπνπο εδψ γηα πεξηζζφηεξεο κέξεο, 
ρξεηαδφκαζηε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο», ζπκπιήξσζε ν ίδηνο. 
 
9. Κέληξν θξάηεζεο ζηε Μαιαθάζα 
 
Χο «αλνηρηέο θπιαθέο» ραξαθηήξηζε ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2016 ην Κέληξν Φηινμελίαο 
Πξνζθχγσλ ζηε Μαιαθάζα ε «Οκάδα Αιιειεγγχεο ζηνπο Πξφζθπγεο»37. 
 
Οη αιιειέγγπνη θαηαγγέιινπλ φηη «βαζηθφ κέιεκα ηεο θπβέξλεζεο θαίλεηαη λα είλαη 
ε πιήξεο απνκφλσζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε ησλ πξνζθχγσλ. Οπνηαδήπνηε 
πξνζπάζεηα θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ, βξίζθεηαη κπξνζηά απφ 
κηα πξσηνθαλή καθηφδηθνπ ηχπνπ θαηαζηνιή. πνηνο πξνζπαζήζεη λα έξζεη ζε 
επαθή κε ηνλ "έμσ θφζκν" έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα επαίζρπληε ινγηθή αληηπνίλσλ 
απφ πιεπξάο ηεο αξκφδηαο "θπξίαο" ηνπ ππνπξγείνπ θαη ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο 
ηεο αζηπλνκίαο (βιέπε απζαίξεηεο θαη παξάλνκεο απαγνξεχζεηο ησλ ίδησλ ησλ 
πξνζθχγσλ ζην ζηξαηφπεδν απφ κηα ψξα θαη κεηά θαη θπζηθά ηπθιέο ζπιιήςεηο 
αλζξψπσλ, πνπ κε ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο θπβέξλεζεο έρνπλ ιήμεη ηα ραξηηά 
ηνπο ρσξίο θακία πξννπηηθή αλαλέσζήο ηνπο)». 
 
Ζ νκάδα αιιειεγγχεο θαηαγγέιιεη φηη ηα αλνηρηά θέληξα θηινμελίαο κεηαηξέπνληαη 
ζε θιεηζηά, αθνχ «απαγνξεχνληαη νη επηζθέςεηο ζε αιιειέγγπνπο, ζε δηθεγφξνπο, 
ζε δεκνζηνγξάθνπο, ζε γηαηξνχο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή αισλίδνπλ ζε μέθξαγν 
ακπέιη νη δηάθνξεο ΜΚΟ». 
Οη αιιειέγγπνη ηνλίδνπλ φηη νη πξφζθπγεο δελ κπνξνχλ λα θπθινθνξήζνπλ έμσ απ‟ 
ηα θέληξα γηαηί επηιεθηηθά ζπιιακβάλνληαη θαη θηλδπλεχνπλ κε απέιαζε, αθνχ ε 
θπβέξλεζε δελ δίλεη νιηγφκελε παξάηαζε λνκηκφηεηαο εγγξάθσλ. 
 
10. Κέληξν πξνζθύγσλ ζην Κνπηζόρεξν Λάξηζαο 
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Μεηά ηελ επίζθεςε αληηπξνζσπείαο ηνπ Γήκνπ Υαιαλδξίνπ ζην θέληξν θηινμελίαο 
πξνζθχγσλ ζην Κνπηζφρεξν ζηηο 23/4/2016, γξάθηεθε ην αθφινπζν θείκελν38  : 
 

"...Λίγα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηελ Λάξηζα ζηνλ δξφκν γηα ηα Σξίθαια ππάξρεη ην 
Κνπηζφρεξν. Δίλαη αξηζηεξά ζηνλ δξφκν πνιχ θνληά ζηνλ επαξρηαθφ. Δίλαη έλα 
ρσξηφ ζηηο παξπθέο ηνπ θάκπνπ ηεο Λάξηζαο κε ην ηνπίν λα είλαη ην θιαζζηθφ ηεο 
πεδηάδαο. Ζ δσή φζσλ θαηνηθνχλ εθεί νξίδεηαη απφ ηνλ θάκπν απηφλ. Σν ίδην  - 
πεξίπνπ - ηζρχεη θαη γηα απηνχο πνπ κέλνπλ ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ δξφκνπ. 
  

Απφ ηελ δεμηά, ηελ άιιε κεξηά, μεθηλάλε νη ιφθνη πνπ νξηνζεηνχλ ην ηέινο ηεο 
θαιιηεξγήζηκεο γεο . Πάλσ ζε απηνχο ηνπο ιφθνπο βξίζθεηαη ην ιαηνκείν ηεο 
πεξηνρήο κε ηα εξείπηα ησλ παιαηψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λα δηαθνζκνχλ ηελ 
παξνπζία ηνπ. Δίλαη ζαθέο φηη έρεη πεξάζεη θαη θαιχηεξεο εκέξεο. 
ην ζεκείν απηφ καο είπαλ φηη ππάξρεη έλα παιηφ ζηξαηφπεδν. Δίλαη ην ζεκείν ζην 
νπνίν βξίζθνληαη 700 πξφζθπγεο απφ ηελ πξία θαη ηελ επξχηεξε εκπφιεκε δψλε. 
Αλεβαίλνληαο ηνλ δξφκν πνπ ζχληνκα γίλεηαη ρσκαηφδξνκνο ζηξσκέλνο κε ηα 
πιηθά ηνπ ιαηνκείνπ ςάρλεηο λα δεηο ηη εγθαηάζηαζε κπνξεί λα ππάξρεη. Σν 
ζηξαηφπεδν πνπ θαληάδεζαη, δελ ππάξρεη, κφλν κία κίδεξε είζνδνο πνπ δείρλεη φηη 
θάηη παιηά κπνξεί λα ππήξρε εθεί. 
Απφ καθξηά βιέπεηο ζθελέο ζε ζεηξέο λα βξίζθνληαη ζηελ πιαγηά ηνπ ιφθνπ. ε 
ιίγα κέηξα βιέπεηο ην πξψην θπιάθην. 
 

Γίλεηο ηελ ηαπηφηεηα ζνπ γηα λα κπνξέζεηο λα κπεηο κέζα. Ζ παξαηήξεζε ηνπ φρη 
θαη ηφζν επγεληθνχ αξκφδηνπ ζηνλ πξνεγνχκελν φηη « δελ νλνκάδεζαη ίκνο αιιά 
πκεψλ » ζε ππνρξεψλεη λα νλνκαζηείο Κσλζηαληίλνο. Γελ ζε θαισζνξίδνπλ ζην 
θπιάθην νχηε θάζηζκα ζνπ πξνζθέξνπλ. Μφιηο πέξαζεο ζηνλ ρψξν θηινμελίαο 
πξνζθχγσλ. 
 

ην δεχηεξν θπιάθην είλαη ηα γξαθεία ηνπ ζηξαηνπέδνπ. ηνλ ρψξν θπθινθνξνχλ 
ζηξαηησηηθνί θαη κφλν. Σν θιίκα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφ. Μαο ππνδέρνληαη θάπνηνη 
βαζκνθφξνη, φινη κε ζηνιέο παξαιιαγήο θαη αξθεηά επγεληθνί θαη ςχρξαηκνη. 
χληνκα ζα έξζεη ν δηνηθεηήο: 
«Διπίδσ λα θέξαηε ςσκί θαη γάια»  καο είπε κεηά ηελ θαιεκέξα. Γάια είρακε θέξεη 
έζησ εβαπνξέ αιιά ςσκί φρη. Αθφκα θαη αλ ην γλσξίδακε φηη ππήξρε αλάγθε γηα 
θάηη ηέηνην, κάιινλ ζα  ήηαλ θαιχηεξα ε πξνκήζεηα λα γηλφηαλ απφ ηελ Λάξηζα ή ηα 
Σξίθαια θαη φρη απφ ηελ Αζήλα. 
Φέξακε πιηθά γηα 170 πεξίπνπ ζθελέο ζε ζαθνχιεο γηα ηελ θάζε κία κε μεξά ηξνθή 
γάια θαη εθφδηα πγηεηλήο. 
«Σνπιάρηζηνλ θέξαηε λεξφ;». Οχηε λεξφ είρακε θέξεη αιιά ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
αιιειέγγπνπο απφ ηα Σξίθαια εμαζθάιηζε φηη δίπια ζηα 2 επηβαηηθά θαη ζην βαλ 
κε  ηηο 170  ζαθνχιεο απφ ην Υαιάλδξη βξηζθφηαλ ην απηνθίλεην κε εθαηνληάδεο  
κπνπθάιηα εκθηαισκέλν λεξφ. 
Μεηαθεξζήθακε φινη ζηελ κεγάιε ζθελή πνπ είρε ζηεζεί απφ ηνλ ΟΖΔ ζηελ νπνία 
ππήξρε ε δηαξξχζκηζε γηα  ηελ δηαλνκή θαγεηνχ. Απφ ηελ κία είζνδν έκπαηλε ν 
εθπξφζσπνο ηεο θάζε ζθελήο , έπαηξλε θάξηα, θαηαγξαθφηαλ θαη κε απηή έπαηξλε 
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ην αληίζηνηρν θαγεηφ. Πεξλψληαο κπξνζηά απφ εκάο έπαηξλε  θαη ηελ ηζάληα πνπ 
είρακε εηνηκάζεη πνπ πιένλ είρε κέζα θαη 5 κπνπθάιηα λεξφ. 
 

Ζ εηθφλα ηνπ ζηξαησληζκνχ ησλ πξνζθχγσλ δελ πξνζθέξεηαη γηα πίλαθα 
ηκπξεζζηνληκνχ ηεο belle époque. Ζ ζθιεξάδα ηνπ ηνπίνπ δελ επηηξέπεη ρακφγεια 
γηα ην ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη δηακνλή ζε ζθελέο θαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ηεξηίπηα 
ηνπ θαηξνχ. Δηδηθά φζνη έρνπλ ζηνηρεηψδε επαθή κε ηνλ θάκπν γλσξίδνπλ ηη 
ζεκαίλεη κεζεκεξηαλφο ιίβαο ή  θαηαηγίδα  ζηνλ θάκπν. 
Οη ζθελέο είλαη ζε δηάηαμε ζε ζεηξέο, αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ δξφκνπ πνπ δηρνηνκεί 
ηελ έθηαζε. Πξαθηηθά είλαη πάλσ απφ 300 κε θάπνηεο  απφ απηέο λα είλαη ζε φρη 
πνιχ  θαηάζηαζε. 
 

Μεηά ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πξαγκάησλ ζθνξπίζακε φινη ζηηο 4 γσληέο ηνπ θέληξνπ. 
Καη εδψ φπσο θαη ζηελ Δηδνκέλε ππήξρε ε ίδηα αλαζηνιή: λα βγάιεηο θσηνγξαθίεο 
ηα πξφζσπα ησλ αλζξψπσλ ή φρη; Οχηε εδψ απαληήζεθε ην δίιιεκα. πσο πάεη. 
Σν ηνπίν είλαη εξεκηθφ. Πέηξα ζηελ πέηξα κε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ απφ δνκηθά 
κεραλήκαηα γηα λα εμαζθαιηζηεί ζηνηρεηψδε ιεηηνπξγηθφηεηα. ηξψζηκν ησλ 
εθηάζεσλ κε ζθχξν απφ ην ιαηνκείν, κε επίζηξσζε απφ γαξκπίιη. Ίζα ίζα λα κελ 
ιαζπψλεη θαη λα πεξπαηηέηαη. Δλίνηε θαη γηα λα θνηκάζαη ηελ λχρηα. ηη ρψκα 
πεξίζζεπε απφ ηελ εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο δελ ην πεηάμαλε. Τπήξρε πιάη απφ ηηο 
ζθελέο σο εχθνιε ιχζε γηα ην δέζηκν θαη ην παζζάισκα ηνπο. Ση θαη πσο λα 
θαξθψζεηο ζηα ιηζάξηα… 

Τπάξρεη φκσο λεξφ θξχν θαη δεζηφ. Τπάξρεη θαη ζηνηρεηψδεο δηαλνκή ξεχκαηνο 
θπξίσο γηα ηνλ γεληθφ θσηηζκφ. εκαληηθή είλαη θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ ηειεθψλσλ 
φπνπ ππάξρνπλ αξθεηά θαξηνηειέθσλα. Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πγηεηλή 
ηνπ θέληξνπ ηθαλνπνηείηαη απφ πνιιέο ρεκηθέο ηνπαιέηεο. 
  

Σα ζθνππίδηα είλαη εκθαλή ζε αξθεηά ζεκεία ηδίσο κέζα ζε εγθαηαιειεηκκέλεο 
ζθελέο. Αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηνί θάδνη γηα ηελ απνθνκηδή δελ ππάξρεη θακία 
δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο εληφο ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθνληαη νη ζθελέο. 
Ζ απφθαζε λα κελ ππάξρνπλ θαληάξνη ζην Κνπηζφρεξν αιιά κφλν κφληκνη 
θαζηζηά απαγνξεπηηθή ηελ νπνηαδήπνηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαζαξηφηεηαο ή 
απιήο δηαρείξηζεο. Σα ιηγνζηά ρέξηα δελ επαξθνχλ. 
Γηα αξθεηφ δηάζηεκα ζηεο ζθελέο έξρνληαλ θαη έθεπγαλ πξφζθπγεο. Δθθελψζεθαλ 
ζηα Σξίθαια ηα θιεηζηά γπκλαζηήξηα θαη ην Κάζηξν. Μεηαθέξζεθαλ ζην 
Κνπηζφρεξν. Έγηλε κεηαθνξά πιεζπζκνχ απφ ηελ Δηδνκέλε. Κάπνηνη 
κεηαθέξζεθαλ ζην Κνπηζφρεξν. 
 

Κάπνηεο ζθελέο άδεηεο ζηνλ έλα ή ηνλ άιιν βαζκφ εκθαλίδνπλ εηθφλεο 
εγθαηάιεηςεο  - βαλδαιηζκνχ. Πνιιά ξάληδα είλαη ζπαζκέλα ελψ ζθνππίδηα 
αλάθαηα κε ξνχρα ππάξρνπλ ζε αθζνλία ζε αξθεηέο απφ απηέο. 
Αλειέεηνο ν ήιηνο ζε θπλεγάεη παληνχ. Γχζθνια κπνξείο λα ηνπ μεθχγεηο. ε φιε 
ηελ έθηαζε ηνπ θέληξνπ ππάξρνπλ 3  δέληξα – δχν θαρεθηηθά θαη έλα πεχθν. Ζ κφλε 
ζθηά πνπ κπνξείο λα βξεηο είλαη κέζα ζηε ζθελή. ε ιίγεο κέξεο ν ήιηνο ηεο 
Θεζζαιίαο ζα είλαη απηφο πνπ ζα θάλεη θνπκάλην ζηε δσή θαη ηνλ ρξφλν ησλ 
πξνζθχγσλ ζηνλ θάκπν. Γελ είλαη κφλν ε ζέξκε ηνπ κεζεκεξηνχ πνπ ζνπ ζπκίδεη 
ηελ παξνπζία ηεο παληνχ. Δίλαη θαη αληαλάθιαζε ηεο ζηελ ζηξσκέλε πέηξα πνπ ζε 
ηπθιψλεη. 
 



ε απηέο ηηο ζπλζήθεο δνχλε εθηφο ησλ άιισλ θαη 350 παηδηά. Παηδηά πνπ κνηάδνπλε 
κε ηα δηθά καο (ζνπ). Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ καο δήηεζαλ κε πηεζηηθφ ηξφπν 
ηελ επφκελε θνξά λα έρνπκε γάια θαη ςσκί. 
Απφ ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ην θέληξν δείρλεη θαη ηηο άιιεο αδπλακίεο ηνπ. 
Πεξπαηψληαο ζην ηζρλφ ρνξηαξηαζκέλν αθφκα ρψκα -  πνπ ζα είλαη μεξφ ζε έλα 
κήλα - ζην θπζηθφ έδαθνο ηεο πεξηνρήο θαη γηα λα πξνζεγγίζεηο ηελ ζηέςε ηνπ 
ιφθνπ πάλσ απφ ηηο ζθελέο, θαηαιαβαίλεηο φηη ε παλίδα ηεο πεξηνρήο - απφ ηα 
θίδηα θαη ηνπο ζθνξπηνχο κέρξη κηθξά ηεηξάπνδα  - πνπ δηθαησκαηηθά ε πεξηνρή ηεο 
αλήθεη δελ έρεη θαλέλα ιφγν λα κελ επηζθέπηεηαη ην θέληξν. Γπζηπρψο ε πεξίθξαμε 
πνπ ππάξρεη γχξσ απφ απηφ δελ  ζπληζηά ζχλνξν γηα απηήλ ελψ ε απφπεηξα 
απνμήισζεο ησλ πάλησλ ζε απφζηαζε 4-5 κέηξσλ απφ ηελ πεξίθξαμε κπνξείο λα 
ηελ δεηο κε ζπκπάζεηα αιιά κέρξη εθεί. Πφζν δε κάιινλ φηαλ ην ρπκέλν γάια θαη ηα 
ππνιείκκαηα ηξνθψλ πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ ηξσο, δηεκεξεχεηο θαη θνηκάζαη κέζα 
ζηνλ ίδην ρψξν απνηεινχλ ηνλ ιφγν επίζθεςήο ηεο. Ζ πεξίπησζε δε λα θνηκάζαη 
ζηα ραιίθηα απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο κίαο δπζάξεζηεο ζπλεχξεζεο πνπ εχθνια 
κπνξεί λα απνβεί κνηξαία. 
 

Σν κνηξαίν δπζηπρψο δελ είλαη κφλν απηφ ζην Κνπηζφρεξν. Τπάξρεη πιήξεο 
αδπλακία ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο ησλ πξνζθχγσλ. Γελ ππάξρεη  κφληκε 
παξνπζία γηαηξνχ ζην ρψξν ηνπ θέληξνπ πξάγκα πνπ κπνξεί λα κεηαηξέςεη έλα 
απιφ ρηχπεκα ή έλα απιφ δάγθσκα απφ απιφ πεξηζηαηηθφ ζε κνηξαίν γεγνλφο. 
Ζ δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ καο εμέπιεμε φινπο θαζψο έγηλε κε ππνδεηγκαηηθή ηάμε θαη 
εξεκία. Πνιχ ιίγνη ήηαλ νη άλζξσπνη πνπ ήμεξαλ ζηνηρεησδψο αγγιηθά. ε 
λνεκαηηθή γίλνληαλ νη πεξηζζφηεξεο ζπλελλνήζεηο ελψ νη ζπάληεο  παξνπζίεο 
αλζξψπσλ άλσ ησλ 50 αθνξνχζε πξφζθπγεο  πνπ θαίλεηαη λα είραλ θάπνην ξφιν 
ζηελ θνηλφηεηα ηνπ θέληξνπ. 
 

Σν θαγεηφ απφ 2 cateringειέγρζεθε απφ ζπλεξγεία ζηξαηησηηθψλ σο πξνο ηελ 
ζ/ζηα  (έπξεπε λα είλαη δεζηφ 54o C) θαη σο πξνο ηελ πνζφηεηα (240γξ ε κεξίδα 
θαζνιάδα θαη 80γξ ςσκί καδί κε ζαιάηα ή ειηέο) θαζψο απηή ε ζχκβαζε ππάξρεη 
απηή ηελ ζηηγκή. κσο ηη λα ρνξηάζεηο κε απηέο ηηο πνζφηεηεο. 
ηελ αξρή εθπξφζσπνη ησλ ζθελψλ εξρφληνπζαλ κφλν γπλαίθεο, νη πεξηζζφηεξεο 
κε καληήιεο θαη θάπνηεο κε κπνχξγθεο . ε θάζε πεξίπησζε ηα Αξαβηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ θπξίαξρα κε αληρλεχζηκα ηα αζηαηηθά ζε αλαινγία 1/5 
πεξίπνπ. Οη άληξεο (;) είραλ δεκηνπξγήζεη δχν ζεηξέο βάδνληαο θαηά πξνηεξαηφηεηα 
ηηο γπλαίθεο λα εμππεξεηνχληαη αθνχ ηφζν απηνί φζν θαη νη ζηξαηησηηθνί είραλ 
θξνληίζεη λα δεκηνπξγήζνπλ ζθηά γηα απηέο. Οη άληξεο ζα πεξίκελαλ ζηνλ ήιην ηελ 
ζεηξά ηνπο. 
 

Παξ‟ φια απηά ζα δεηο ηα παηδηά ζηελ δεχηεξε κεγάιε ζθελή , δίπια ζε απηή ηνπ 
εζηηαηνξίνπ λα έρνπλ ζηήζεη έλα απηνζρέδην γήπεδν βφιιεπ θαη λα παίδνπλ 
ρσξηζκέλα ζε νκάδεο, ζθαζκέλα ζηα γέιηα. Πνηνο μέξεη γηαηί ρσξίζηεθαλ έηζη. 
Μπνξεί λα ήηαλ απηνί απφ ην Υαιέπη κε απηνχο απφ ηελ Υνκο. Μπνξεί λα ήηαλ νη 
ησλ πάλσ ζθελψλ κε ηνπο θάησ ή κπνξεί θαη ηίπνηα απφ απηά πνπ είλαη θαη ην 
πηζαλφηεξν. ε θάζε πεξίπησζε παίδαλε φπσο παίδνπλε ηα παηδηά  ζε φιν ηνλ 
θφζκν: δψζε ιίγν ρψξν, δψζε θάηη ζαλ κπάια γηα λα θαηαιάβεηο πφζν εχθνια 
κπνξείο λα ρακνγειάζεηο.  
Ο θαλφλαο απηφο πνπ εθηειεί ρξέε παγθφζκηνπ λφκνπ γηα φια ηα παηδηά ζηνλ 
πιαλήηε δελ είλαη ν κφλνο φκσο πνπ ηζρχεη ζην Κνπηζφρεξν. 



Ζ αηνκηθή θαζαξηφηεηα απφ θαζεκεξηλή εκπεηξία γίλεηαη αλάκλεζε – παξά ηηο 
θηιφηνκεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινληαη   
Ζ αδπλακία αλζξψπσλ κε πξνβιήκαηα πγείαο λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ζθιεξή 
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θέληξνπ δελ ζπληζηά θάηη ην θπζηνινγηθφ θαη απνδεθηφ. 
 

Ζ νξηαθή παξνρή θαγεηνχ επίζεο δελ ζπληζηά θάηη βηψζηκν ζην ρξφλν γηα ηνπο 
αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη εθεί. 
Σν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πξνζθχγσλ πνπ βξίζθεηαη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο 
εθεί δελ έρεη αθφκα αληηιεθζεί ην γεγνλφο φηη είλαη πνιχ πηζαλφ λα παξακείλεη ζην 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηάζηεκα πνπ νη πξνζσξηλέο 
ιχζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζην Κνπηζφρεξν ελ ήδε δηαρείξηζεο θέληξνπ δηεξρνκέλσλ 
ζα αδπλαηνχλ λα απαληήζνπλ φηαλ ηελ ζέζε ηεο ππνκνλήο ζα πάξεη ε απφγλσζε 
ηεο αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηνπ ηαμηδηνχ πξνο ηελ φπνηα ειεπζεξία. 
Γπζηπρψο ηελ ίδηα αδπλακία δείρλεη θαη ε θπβέξλεζε θαη ε ηνπηθή θνηλσλία. Ο 
εγθισβηζκφο γηα ηελ θάζε νηθνγέλεηα ζε έλα ηέηνην ηέικα ζα ππξνδνηήζεη 
ελεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο θαλέλαο ζηξαηφο δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 
παξά κφλν κε βία. ην Κνπηζφρεξν απηή ηελ ζηηγκή ηα πξάγκαηα παίξλνπλ κηα 
πξνθαζνξηζκέλε ηξνρηά πνπ κία κηθξή κεηαβνιή ζηελ εχζξαζηε θαζεκεξηλή 
ηζνξξνπία κπνξεί λα θέξεη φια ηα αδηέμνδα ζηελ επηθάλεηα. 
Αλ απνθάζηδε θάπνηνο απφ ην ζηξαηφπεδν λα ζηακαηήζεη ην wifi θαη λα απνθφςεη 
θαη δηθηπαθά ηηο δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο απφ ηελ ειεθηξνληθή ζαιπσξή ηνπο. 
 

Αλ ηειεηψζνπλ ηα ρξήκαηα θαη δελ κπνξείο λα παο κέρξη ην ρσξηφ γηα λα αγνξάζεηο 
έλα παθέην ηζηγάξα 

Αλ νη αξξψζηηεο θαη νη θαθνπρίεο παξαιάβνπλ καδί κε ηνλ ρξφλν ηνπο 
αζζελέζηεξνπο ησλ πξνζθχγσλ. 
Αλ ηα παηδηά  ζπλερίζνπλ λα κελ πεγαίλνπλ ζρνιείν, λα κελ έρνπλ θακία 
δξαζηεξηφηεηα θαη θακία πξννπηηθή φρη γηα έλα κήλα αιιά γηα πνιινχο πεξλψληαο 
έλα ρεηκψλα θαη ίζσο θαη δεχηεξν θαινθαίξη ζηελ εμνξία 

Καλέλαο δελ κπνξεί λα ζηεξήζεη απφ έλαλ ιαφ ηελ ειπίδα. Θα πξέπεη λα γίλεη 
αληηιεπηφ φηη θάζε κέξα πνπ πεξλάεη θέξλεη ηνλ θφζκν απηφ ηεο πξνζθπγηάο ζε 
απφγλσζε ςαιηδίδνληαο ηηο φπνηεο ειπίδεο ηνπ γηα δηαθαηνζχλε θαη ειεπζεξία. Γελ 
κπνξεί λα ππάξμεη θακία άιιε πξνζέγγηζε ζηα δεηήκαηά ηνπο παξά κφλν απηή πνπ 
ζεσξεί σο βάζε ηεο ηελ απνδνρή ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο θαη αμηνπξέπεηαο 
πνπ έρεη ν θαζέλαο ηνπο (καο). 
Σν ρεηξφηεξν απφ φια γηα ηνλ Έιιελα επηζθέπηε είλαη ε κεηαθνξά ζην ρξφλν πνπ 
πθίζηαηαη   αληηθξίδνληαο ηελ εηθφλα ηνπ Κνπηζφρεξνπ θαζψο  ζνπ δίλεη ηελ 
αίζζεζε ηάγκαηνο ζθαπαλέσλ ηεο Μαθξνλήζνπ εηθφλα πνπ ζίγνπξα δελ ηηκά 
θαλέλα. Γελ ππάξρεη μχιν νχηε βαζαληζηήξηα, δελ ππάξρεη ε ζπθηά ηνπ 
θαινχκπαθα. Τπάξρεη φκσο ε ηεξάζηηα αλάγθε λα ηειεηψλνπκε κε απηέο ηηο 
πξαθηηθέο πξνηνχ λα είλαη πνιχ αξγά θαη ε Ηζηνξία παξαδφζεη ζηε ριεχε ηεο θαη 
ηελ δηθή καο γεληά γηα ηα επηηεχγκαηά ηεο. 
 

εκ1: ζε ζρέζε κε ηελ Δηδνκέλε θαη αλ επηηξέπεηαη ε ζχγθξηζε, ε θαηάζηαζε ζην 
Κνπηζφρεξν είλαη θαιχηεξε. Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο κηθξήο δχλακεο ζηξαηνχ ζηνλ 
ρψξν είλαη θαζνξηζηηθή. Δληχπσζε πξνθάιεζε ζε φινπο ε επηκνλή ηνπ ππεχζπλνπ 
πγεηνλνκηθνχ ηνπ ζηξαηνχ ζηνλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ειέγρσλ 
δεηγκαηνιεπηηθά πνπ έθαλε θαη ν ίδηνο ν δηνηθεηήο. Μφλν ζηελ δηαλνκή ηνπ 
κπεξηζζεπφκελνπ ςσκηνχ ππήξρε ζπλσζηηζκφο  - αιιά θαη απηφο ήηαλ ππφ έιεγρν. 



εκ2: ζπγθηλεηηθή πέξα απφ νπνηαδήπνηε πεξηγξαθή ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ 
παηδηψλ πνπ αλαιάκβαλαλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο αλάγθεο ζε θαγεηφ ησλ ζθελψλ 
ηνπο. Παίξλνπλ ηελ ζαθνχια θαη κε ζπαζηά Διιεληθά ζνπ ιέλε επραξηζηψ  - λα 
είζηε θαιά. 
εκ3: απφ ηα κέζα Ματνπ ε θαηάζηαζε ζην Κνπηζφρεξν ζα αξρίδεη λα πεξλάεη ζηε 
δψλε ηνπ Λπθφθσηνο. Δάλ ζπλερηζηεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε κε ηα ζαθή φξηα 
πνπ έρεη δελ ζα ππάξρεη αχξην. Οχηε γηα ηνπο απειπηζκέλνπο νχηε γηα ηελ 
πξνβιεκαηηθή δεκνθξαηία καο 

εκ4: ε πφιε ηεο Λάξηζαο ζα πξέπεη λα μαλαζθεθηεί ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη ζηελ 
γεηηνληά ηεο θα ην ηη κπνξεί λα ζπκβεί ζε δηάζηεκα κεξηθψλ βδνκάδσλ 

εκ5: νη πεξηζζφηεξνη θαίλνληαη άλζξσπνη πνπ κνηάδνπλ κε εκάο. Κάιιηζηα 
θάπνηνπο απφ απηνχο ηέηνηα επνρή κε απηά ηα θαινθαηξηλά ξνχρα ζα ηνπο έβιεπεο 
ζηελ Αθξφπνιε ή ζηελ Οιπκπία...". 
 
 
11. Ο πξόρεηξνο θαηαπιηζκόο ηνπ Πεηξαηά 
 
Πεξίπνπ 5.330 κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο βξέζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 
θαηακέηξεζε ηεο 26εο Μαξηίνπ 2016 ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά39. 
 
Σα πεξηζζφηεξα άηνκα θηινμελνχληαλ ζηνπο επηβαηηθνχο ζηαζκνχο ηνπ ΟΛΠ θαη 
ζηελ πέηξηλε απνζήθε, σζηφζν πνιινί είλαη απηνί πνπ ιφγσ ηνπ κεγάινπ 
ζπλσζηηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ, δηέκελαλ ζε δεθάδεο ζθελέο πνπ έρνπλ 
ζηεζεί ζηνπο πξναχιηνπο ρψξνπο. 
 
Ζ βξνρφπησζε ηνπ Μαξηίνπ αιιά θαη νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηε λχρηα έθαλαλ 
δχζθνιεο ηηο ζπλζήθεο ησλ αλζξψπσλ πνπ δηέκελαλ ζηηο ζθελέο. 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Νίθνο Πιαηαλεζηψηεο αλέθεξε φηη νη θαηξηθέο 
ζπλζήθεο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ επλννχλ ηελ έμαξζε ησλ ινηκψμεσλ ηνπ 
αλαπλεπζηηθνχ εηδηθά ζηα κηθξά παηδηά. 
 
Σελ αλάγθε λα ππάξμεη θξαηηθή δνκή ελεκέξσζεο απφ ην ππνπξγείν 
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο πξνο ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ δηακέλνπλ 
ζηνπο επηβαηηθνχο ζηαζκνχο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, επηζήκαλε ν 
αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεηξαηά Γηψξγνο Γαβξίιεο ζην ΑΠΔ-ΜΠΔ. 
 
Ο αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεηξαηά, αλέθεξε φηη νη άλζξσπνη απηνί γηα λα κπνξέζνπλ λα 
πεηζηνχλ ζην κέιινλ θαη λα κεηαθηλεζνχλ ζε θέληξα πξνζσξηλήο θηινμελίαο, ζα 
πξέπεη απφ ηψξα λα έρνπλ δηαξθή ελεκέξσζε γηα ην ηη ζεκαίλεη αίηεζε πνιηηηθνχ 
αζχινπ, πφηε κπνξνχλ λα πάξνπλ απάληεζε ζην ζέκα απηφ, αλ κπνξνχλ 
επηζηξέςνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο θαη ην ηη ζπκβαίλεη κε ηα ζχλνξα θαη ηελ Δπξψπε. 
 
12. Ο ρώξνο θξάηεζεο ζηνλ Καηζηθά ησλ Ησαλλίλσλ 
 

                                                 
39 http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/perissoteroi_apo_5000_oi_prosfyges_ston_peiraia-

64352286/ 
 



Πεξίπνπ 1.200 πξφζθπγεο θηινμελνχληαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 ζηνλ Καηζηθά 
Ησαλλίλσλ ζε έλαλ ρψξν πνπ απνηεινχζε ην παιηφ αεξνδξφκην, απνκαθξπζκέλν 
 απφ ηε πφιε, ρσξίο πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο αιιά θπξίσο ζε θαθέο ζπλζήθεο 
δηαβίσζεο πνπ θάλνπλ πνιινχο είηε λα θεχγνπλ είηε λα πξνρσξνχλ ζε 
 δηακαξηπξίεο φηαλ πεξίπνπ 100 πξφζθπγεο πξαγκαηνπνίεζαλ πνξεία κέρξη ην 
ρσξηφ δεηψληαο είηε λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο είηε λα κεηαθεξζνχλ ζε άιιν 
ρψξν40.  
 
Οη πξφζθπγεο θνηκνχληαη ζε ζθελέο πνπ έρεη ζηήζεη ν ζηξαηφο ζηελ θπξηνιεμία 
 πάλσ ζε πέηξεο πνπ θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαηε θάζε πξνζπάζεηα λα μεθνπξαζηνχλ, 
ελψ παξάιιεια είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θάζε είδνπο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θπζηθά 
 ζηελ πγξαζία πνπ απνηειεί κφληκν θαηλφκελν ηεο πεξηνρήο.  Σν θξχν κάιηζηα πνπ 
επηθξαηνχζε ηηο πξψηεο κέξεο έθαλε πνιινχο θαη ηδηαίηεξα ηα κηθξά παηδηά λα 
αξξσζηήζνπλ. Φπζηθά πξνθεηκέλνπ λα δεζηαζνχλ θαίλε φ,ηη βξνπλ θαη αξθεηνί 
θφβνπλ μχια απφ ηελ γχξσ πεξηνρή. Σν camp δηαζέηεη κφλν 18 ρεκηθέο ηνπαιέηεο 
θαη πνιχ ιίγα ληνπδ πνπ  δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο, ην θαγεηφ  επίζεο πνπ δίλεηαη 
απφ ηνλ ζηξαηφ δελ είλαη αξθεηφ. Σν κεγαιχηεξν φκσο πξφβιεκα είλαη φηη  θαλέλαο 
αξκφδηνο δελ ηνπο έρεη ελεκεξψζεη γηα ην αλ θαη πσο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην 
πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο ή ζηηο δηαδηθαζίεο αίηεζεο αζχινπ. 
 
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξφζθπγεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Καηζηθά αλ θαη 
γλσξίδνπλ πσο ηα ζχλνξα είλαη θιεηζηά δελ πξφιαβαλ λα θηάζνπλ ζηελ Δηδνκέλε, 
θαζψο κεηαθέξζεθαλ απεπζείαο εθεί απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Έηζη είλαη πνιχ 
εχθνιν αλ κπεη θαλείο ζε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο κε ηηο εηθφλεο ηεο Δηδνκέλεο λα 
ζεσξήζεη πσο ν,ηηδήπνηε άιιν είλαη θαιχηεξν, ζηελ πεξίπησζε φκσο απηή δελ 
κπνξεί λα ηζρχεη ην κε ρείξνλ βέιηηζηνλ, γηαηί ζηνπο πξφρεηξνπο απηνχο 
θαηαπιηζκνχο  νη πξφζθπγεο ζα δήζνπλ γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα πνπ θαλείο δελ 
μέξεη αθφκε πφζν ζα δηαξθέζεη.  
 
“Γελ έρνπκε νχηε έλα θξεβάηη, θνηκφκαζηε 15 άηνκα ζε κία ζθελή ζην έδαθνο, νη 
πεξηζζφηεξνη ρσξίο θαλ έλα ππφζηξσκα” ιέεη ν Αιη απφ ην Ηξάθ πνπ δεη πεξίπνπ 12 
κέξεο ζηνλ θαηαπιηζκφ. Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα λνηψζνπκε 
εγθαηαιειεηκκέλνη θαη εμαξηφκαζηε απφ ηηο απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην αλ ζα 
ζπλερίζνπκε λα δνχκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν εδψ”. 
 

ηε ζπλέρεηα, έλαλ «νδηθφ ράξηε» γηα ηε δεκηνπξγία κίαο κφληκεο, ζηεγαζκέλεο 
δνκήο θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζηα Ησάλληλα, παξνπζίαζε ν αλ. ππνπξγφο Δζληθήο 
Ακπλαο Γεκήηξεο Βίηζαο κε δήισζή ηνπ ζηηο 11 Ηνπλίνπ 2016, απαληψληαο ζε 
δεκνζηεχκαηα θπξίσο ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ γηα ην κέιινλ ηνπ κεγάινπ θαηαπιηζκνχ 
ηνπ Καηζηθά, ζηνλ νπνίν θηινμελνχληαη ζήκεξα πεξίπνπ ρίιηνη πξφζθπγεο41. 

                                                 
40 http://www.stokokkino.gr/article/1000000000029670/Katsikas-Ioanninon-Prosfuges-

koimountai-stis-petres-ektetheimenoi-stis-kairikes-sunthikes 

 
 
 
41 http://www.efsyn.gr/arthro/mia-stegi-gia-toys-prosfyges-ton-ioanninon 
 



Δπεηηα απφ ζπκθσλία πνπ έγηλε κε ηελ Τπάηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ, ζα μεθηλήζνπλ 
κέζα ζηνλ Ηνχλην νη εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηεο παιηάο Παηδφπνιεο «Αγ. Διέλε» 
πνπ βξίζθεηαη ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ, απέλαληη απφ ην αεξνδξφκην. 

Ζ δνκή ζα είλαη κφληκε θαη φηαλ νινθιεξσζεί ε απνζηνιή ηεο ζηε θηινμελία 
πξνζθχγσλ ζα απνδνζεί, ζχκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ, ζην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 
ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηνπο δήκνπο γηα θνηλσληθή ρξήζε. 

Ζ Παηδφπνιε απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζπγθξφηεκα ππνδνκψλ, πνπ είρε φκσο 
εγθαηαιεηθζεί φηαλ έθιεηζε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα. 

Σηο εγθαηαζηάζεηο είρε επηζθεθζεί ηνλ Απξίιην θαη ε αλ. ππνπξγφο Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο Θεαλψ Φσηίνπ θαη είρε δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα ηελ 
επαλαιεηηνπξγία ηνπο. 

Δίλαη αμηνζεκείσηνο, πάλησο, ν βαζκφο εγθαηάιεηςεο ηνπ ρψξνπ, παξφηη απνηειεί 
δεκφζηα πεξηνπζία θαη ζα κπνξνχζε ηφζα ρξφληα λα είρε βξεη θη άιιεο ρξήζεηο. 

Γηα ηνλ Καηζηθά αλαθνηλψζεθε φηη ζα απνκαθξπλζνχλ νη ζθελέο θαη ζηε ζέζε ηνπο 
ζα ηνπνζεηεζνχλ πεξίπνπ 60 νηθίζθνη πνπ «ζα θηινμελνχλ ππφ πνιχ αξηηφηεξεο 
ζπλζήθεο» πεξίπνπ 400 πξφζθπγεο, ελψ ε δνκή ζα είλαη πξνζσξηλή «κε ηελ έλλνηα 
φηη ζα δηαξθέζεη έσο φηνπ νη πξφζθπγεο κεηεγθαηαζηαζνχλ ζε άιιεο ρψξεο ή ζε 
κφληκεο δνκέο θηινμελίαο». 

Απφ ηελ αλαθνίλσζε ζπκπεξαίλεη θάπνηνο φηη πεξίπνπ 600 κε 700 άλζξσπνη ζα 
βξνπλ ζηέγε ζηελ Παηδφπνιε. 

Σν πιαίζην απηψλ ησλ αιιαγψλ είρε παξνπζηάζεη θαη ν ίδηνο ν Γ. Βίηζαο φηαλ είρε 
επηζθεθζεί ηνλ θαηαπιηζκφ ηνπ Καηζηθά, επίζεο ηνλ Απξίιην, έθηνηε φκσο δελ 
δεκνζηνπνηήζεθαλ άιιεο θηλήζεηο κε ηελ αλεζπρία γηα ηελ θαηάζηαζε ζηνλ 
θαηαπιηζκφ λα απμάλεη. 

Γελ είλαη ηπραία ε παξέκβαζε ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Ησαλλίλσλ, πνπ κε 
επηζηνιή ηνπ πξνο ηα ηνπηθά ζπληνληζηηθά θέληξα δηαρείξηζεο θαη κεηά ηελ 
επίζθεςε πνπ έθαλαλ κέιε ηνπ ζε φιεο ηηο δνκέο ησλ Ησαλλίλσλ, δηαπηζηψλεη φηη 
είλαη «θνηλφο ηφπνο φηη νη ζπλζήθεο θηινμελίαο ζηνλ Καηζηθά είλαη ηαπηφζεκεο κε 
εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ εθεί θηινμελνχκελσλ ζπλαλζξψπσλ καο θαη δελ 
ζπλάδνπλ κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο καο θαη ηεο πεξηνρήο καο», ηνλίδνληαο 
φηη «θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα επηβεβιεκέλε ε άκεζε απνκάθξπλζή ηνπο (αλεμάξηεηα απφ 
ηπρφλ δξνκνινγνχκελεο ππνδνκέο) θαη ε επίζπεπζε ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζε 
ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (νη νπνίνη κπνξνχλ λα βξεζνχλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 
αξκνδίσλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο, Πεξηθέξεηαο, Γήκνπ Ησαλληηψλ, φκνξσλ Γήκσλ, 
πνιηηψλ θ.ιπ.), πξηλ κεγηζηνπνηεζνχλ θαη επεθηαζνχλ ηα ήδε ππάξρνληα 
πξνβιήκαηα, κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θηινμελνχκελνπο θαη 
ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ θαηαδίθε ηεο 
ρψξαο καο γηα κηα αθφκε θνξά απφ ην Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ». 
 
 
 



13. Αθαηαιιειόηεηα θαη επηθηλδπλόηεηα (ιόγσ ακίαληνπ) ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ πξώελ εξγνζηαζίνπ ηεο UNICOT πνπ κεηαηξάπεθε ζε ρώξν θηινμελίαο 
πξνζθύγσλ ζηε Λεηβαδηά 
  
ηηο 25/7/2016 ππήξμαλ θαηαγγειίεο ησλ θαληάξσλ απφ ην ΚΔΣΘ Απιψλα θαη ην 
Δξγαηνππαιιειηθφ Κέληξν Λεηβαδηάο ζρεηηθά κε ηελ αθαηαιιειφηεηα θαη 
επηθηλδπλφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξψελ εξγνζηαζίνπ ηεο42. 
 
Πεξίπνπ 600-1000 πξφζθπγεο βξίζθνληαλ ζε έλα άζιην εγθαηαιειεηκκέλν εδψ θαη 
ρξφληα εξγνζηάζην, πληγκέλν ζηνλ ζαλαηεθφξν ακίαλην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 
πνηκληνζηάζην. 
 
 
Αθνινπζεί απφζπαζκα απφ ηελ εμψδηθε γλσζηνπνίεζε ηνπ Δξγαηνυπαιιειηθνχ 
Κέληξνπ Ληβαδεηάο : 
 
 
«…Μεηά ηελ έγθαηξε γλσζηνπνίεζε ηνπ Δξγαηνυπαιιειηθνχ Κέληξνπ Δπαξρίαο 
Ληβαδεηάο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ, θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ζηηο 
13-7-2016, ΟΜΟΦΧΝΑ απέξξηςε ηελ πξφηαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Δζληθήο Άκπλαο θαη πνιηηηθνχ ζπληνληζηή γηα ην πξνζθπγηθφ, Γεκήηξε Βίηζα, γηα ηε 
δεκηνπξγία Υψξνπ Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξψελ 
εξγνζηαζίνπ ηεο «UNICOT», ζην 5ν ρικ. Ληβαδεηάο-Αηαιάληεο. 
 
ρεηηθά κε ηελ  αθαηαιιειφηεηα θαη επηθηλδπλφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξψελ 
εξγνζηαζίνπ ηεο «UNICOT», ζαο ππελζπκίδνπκε φηη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ 
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πνηκληνζηάζην, θαη επηπιένλ, έλα κεγάιν 
ηκήκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ είλαη πιήξσο εγθαηαιειεηκκέλν, ήηνη ε ζηέγε 
απνηειείηαη απφ θζαξκέλεο πιάθεο απφ ηζίγθν θαη «ειελίη» (πνπ σο γλσζηφλ 
ζπληίζεηαη απφ θαξθηλνγφλν ακίαλην), δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ρψξνη πγηεηλήο, νη 
ηνίρνη είλαη δηαβξσκέλνη θιπ. 
Καηφπηλ απηψλ, ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, εζείο πξνηείλαηε ηελ δεκηνπξγία Υψξνπ 
Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξψελ εξγνζηαζίνπ 
«ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ», ηδηνθηεζίαο ζήκεξα ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias Α.Δ., κε 
αλαινγηδφκελε φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ ρψξν, ε θαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ είλαη 
ΥΔΗΡΟΣΔΡΖ απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πξψελ εξγνζηάζην ηεο 
«UNICOT». 
πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα απνζήθεο, ρηηζκέλεο πξν ηνπ 1970, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαλ σο απνζήθεο βάκβαθνο, δελ ππάξρνπλ ρψξνη πγηεηλήο, νη 
εζσηεξηθνί ρψξνη δελ έρνπλ πάησκα, ε ζηέγε απνηειείηαη ελ κέξεη απφ ηζίγθν θαη ελ 
κέξεη απφ ηζηκέλην, θαη δελ ππάξρνπλ πφξηεο. 
Πέξαλ ηνχηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ηνπ Γήκνπ 
Λεβαδέσλ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή επηηξέπνληαη ΜΟΝΟ βηνκεραληθέο θαη 
βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο, επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα, 
πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ θιπ. θαη φρη ε εγθαηάζηαζε αλζξψπσλ.». 
 
 
14. Δπαλαιεηηνπξγία ηεο Ακπγδαιέδαο σο θέληξνπ θξάηεζεο πξνζθύγσλ 

                                                 
42 Γειηίν ηχπνπ ηεο Οξγάλσζεο «πάξηαθνο – Γίθηπν Διεχζεξσλ Φαληάξσλ», 26/7/2016 



 
Ξαλάλνημαλ ζηηο 21/9/2016 νη αζηπλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ακπγδαιέδαο, σο 
λένο ρψξνο θξάηεζεο νηθνγελεηψλ πξνζθχγσλ - κεηαλαζηψλ πνπ επηζπκνχλ λα 
επηζηξέςνπλ νηθεηνζειψο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο43. 
 
πσο έγηλε γλσζηφ απφ ηελ ΔΛΑ, πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηκήκα ηνπ θέληξνπ 
πνπ ιεηηνπξγνχζε εθεί ζην παξειζφλ, ην νπνίν δηακνξθψζεθε κε παηδηθέο ραξέο 
θαη άιιεο ππνδνκέο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί πεξίπνπ 300 άηνκα, θάζε θνξά, 
πξνζσξηλά. 
 
Αξκφδηεο πεγέο δηεπθξίληζαλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ζα ιεηηνπξγεί σο θιεηζηή 
δνκή θαη θέληξν θξάηεζεο, θαζψο έηζη πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, αιιά πξφζζεζαλ φηη ε παξακνλή ησλ πξνζθχγσλ - 
κεηαλαζηψλ δελ ζα μεπεξλά ηηο δέθα κέξεο πεξίπνπ. 
 
Δηδηθφηεξα, φζνη απφ ηνπο πξφζθπγεο κε νηθνγέλεηεο θαη κηθξά παηδηά επηζπκνχλ λα 
επηζηξέςνπλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο, κέζσ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 
κεηαλάζηεπζεο, ζα πξέπεη λα θάλνπλ άξζε ησλ αηηεκάησλ αζχινπ πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη ζηα λεζηά (γη' απηφ θαη πεξλνχλ ζε θαηάζηαζε θξάηεζεο) θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζα κεηαθέξνληαη ζηελ Ακπγδαιέδα, φπνπ ζα θηινμελνχληαη κέρξη λα 
εθδνζνχλ ηα δηαβαηήξηα ηνπο απφ ηηο πξεζβείεο. 
 
Αθνινχζσο ζα αλαρσξνχλ αεξνπνξηθψο ζπλνδεπφκελνη γηα ηηο ρψξεο θαηαγσγήο 
ηνπο. 
 

 
Β) Εεηήκαηα παξαβίαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ζηε ζηέγαζε θαη  
ζην άζπιν 
 
1. Bίαηε επαλαπξνώζεζε πξνζθύγσλ ζηνλ Έβξν  
 
ε άιιε κία άηππε επηρείξεζε βίαηεο επαλαπξνψζεζεο πξνζθχγσλ θαίλεηαη πσο 
πξνέβε ε αζηπλνκία ην βξάδπ ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 2016 ζηνλ Έβξν44. Γχν 
νηθνγέλεηεο Ηξαθηλψλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο δχν έθεβνη, δχν γπλαίθεο, πεξίπνπ 
πέληε παηδηά θαη έλα κσξφ (ηα ζηνηρεία ηνπο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο «Δθ.πλ.») 
 εκθαλίζηεθαλ ην κεζεκέξη ηεο Πέκπηεο ζην θαθελείν ηνπ ρσξηνχ Ακφξην θαη 
δήηεζαλ λεξφ θαη θαγεηφ, θαζψο βξίζθνληαλ  ζην δξφκν δχν κέξεο ζηελ 
πξνζπάζεηά ηνπο λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα θαη λα αλαδεηήζνπλ δηεζλή πξνζηαζία. 
πσο είπαλ ζηελ «Δθ.πλ.» απηφπηεο κάξηπξεο, άλζξσπνη απφ ην θαθελείν 
εηδνπνίεζαλ ηελ αζηπλνκία γηα λα πξνρσξήζεη ζηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο 
θαηαγξαθήο θαη ππνδνρήο. ηελ πεξηνρή έζπεπζε απηνθίλεην ηεο Αζθάιεηαο θαη 
αζηπλνκηθφ βαλ, ζην νπνίν επηβηβάζηεθαλ νη δχν νηθνγέλεηεο. 
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44 http://www.efsyn.gr/arthro/biaii-epanaproothisi-prosfygon-ston-evro 

 



πσο θαηήγγεηιε ζηελ «Δθ.πλ.» άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηηο 
δχν νηθνγέλεηεο, φηαλ έπεζε ην ζθνηάδη, ε αζηπλνκία ηνπο επηβίβαζε ζε φρεκα θαη 
ηνπο νδήγεζε ζην πνηάκη, φπνπ ηνπο αλάγθαζε λα επηβηβαζηνχλ ζε μχιηλε βάξθα 
θαη ηνπο νδήγεζε ζε μέξα κέζα ζην πνηάκη. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε 
δηάζεζή ηεο ε εθεκεξίδα καο, νη πξφζθπγεο έρνπλ παληθνβιεζεί, θαζψο ην λεξφ 
είλαη παγσκέλν θαη δελ κπνξνχλ λα θνιπκπήζνπλ νχηε πξνο ηελ πιεπξά ηεο 
Σνπξθίαο, φπνπ πεξηπνινχλ Σνχξθνη ζπλνξηνθχιαθεο, νχηε πξνο ηελ πιεπξά ηεο 
Διιάδαο. Ζ παξνπζία κσξνχ θαη κηθξψλ παηδηψλ θάλεη αθφκα πην δχζθνιε ηελ 
θαηάζηαζή ηνπο. 
 
χκθσλα κε ην γεληθφ γξακκαηέα Μεηαλάζηεπζεο ηνπ ππνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ 
Πνιίηε Σδαλέην Φηιηππάθν, έρεη δνζεί εληνιή ζηηο ηνπηθέο αζηπλνκηθέο αξρέο λα 
εξεπλήζνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη πξφζθπγεο θαη 
λα αθνινπζεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ην πξνζθπγηθφ 
δίθαην θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 
 
Ζ «Δθ.πλ.» έρεη θαηαγξάςεη πνιιέο άηππεο επηρεηξήζεηο βίαηεο επαλαπξνψζεζεο 
ζηνλ Δβξν ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, παξά ηελ δηαθεξπγκέλε πνιηηηθή  ηεο 
θπβέξλεζεο πσο ζα δνζεί ηέινο ζηελ πξαθηηθή απηή πνπ βάδεη ζε θίλδπλν ηελ 
αλζξψπηλε δσή θαη παξαβηάδεη θαηάθσξα ην δηεζλέο  δίθαην. Ζ Γηεζλήο Ακλεζηία 
ζε έθζεζή ηεο πξηλ κεξηθνχο κήλεο δεκνζηνπνίεζε καξηπξίεο πνπ δείρλνπλ πσο νη 
επηρεηξήζεηο απηέο  ζπλερίδνληαλ κάιινλ ζπζηεκαηηθά, ελψ έρνπλ ππνβιεζεί 
αλαθνξέο θαη κελχζεηο απφ ΜΚΟ πνπ αζρνινχληαη κε ην δήηεκα.  
 
 
2. Kνηλή δήισζε 26 ΜΚΟ: «Σα θιεηζηά ζύλνξα παξαβηάδνπλ ηα δηθαηώκαηα 
ησλ πξνζθύγσλ, ην επξσπατθό θαη δηεζλέο δίθαην» 

 

ηηο 4 Μαξηίνπ 2016 26 ειιεληθέο ΜΚΟ απεπζχλαλε «έθθιεζε ζηηο επξσπατθέο 

θπβεξλήζεηο λα ιάβνπλ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θάιπςε ησλ 

άκεζσλ αλζξσπηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ κεηαθηλνχκελνπ πιεζπζκνχ, εθπιεξψλνληαο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην δηεζλέο δίθαην» κε επηζηνιή ηνπο 

«Πξνο ηνπο Δπξσπαίνπο Ζγέηεο» 26 εζληθέο θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπλδξάκνληαο ηνπο πξφζθπγεο45. 

 

Ζ επηζηνιή αλαθέξεη ηα εμήο : 

 

  

«…Πξνο ηνπο Δπξσπαίνπο Ζγέηεο: 

 

Χο εζληθέο θαη δηεζλείο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχκαζηε θαηά κήθνο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο νδνχ ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ ζηελ Διιάδα, ηελ ΠΓΓΜ, ηε εξβία, 

ηελ Κξναηία θαη ηε ινβελία, θαηαδηθάδνπκε απεξίθξαζηα ηα ηειεπηαία επηθίλδπλα 

θαη εηζάγνληα δηαθξίζεηο κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ επξσπατθέο ρψξεο σο κέξνο 

ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ απνηξεπηηθψλ πνιηηηθψλ κε ζηφρν ηε δηαθνπή ηεο ξνήο 

επάισησλ αλζξψπσλ πνπ αλαδεηνχλ ηελ αζθάιεηα. 

 

                                                 
45 Κνηλφ Γειηίν Σχπνπ 26 ειιεληθψλ ΜΚΟ, ζηηο 4/3/2016 



ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 2016, αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο έθιεηζαλ ηα ζχλνξά ηνπο 

ζηνπο Αθγαλνχο πνιίηεο, πξνθαιψληαο έηζη ζπζζψξεπζε πξνζθχγσλ ζηελ 

Διιάδα θαη απεξίγξαπηεο ζθελέο ράνπο θαη ζχγρπζεο ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ησλ 

δπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Ζ --πξαγκαηνπνηνχκελε ζε νπνηαδήπνηε ζχλνξα-- αλάιπζε 

ηνπ πξνθίι ησλ πξνζθχγσλ αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηά ηνπο ζηεξεί ην δηθαίσκα 

θάζε αηφκνπ ζε εμαηνκηθεπκέλε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ γηα δηεζλή πξνζηαζία – 

γεγνλφο ην νπνίν ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ δηεζλνχο θαη επξσπατθνχ δηθαίνπ γηα 

ηνπο πξφζθπγεο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Σα πξφζθαηα απηά κέηξα 

επηθέξνπλ πεξαηηέξσ ζηέλσζε ζηελ πνιηηηθή επηιεθηηθήο εηζφδνπ πνπ εθαξκφδεηαη 

ήδε απφ ην πεξαζκέλν έηνο, φηαλ ε Δπξψπε έθιεηζε ηα ζχλνξά ηεο ζηνπο πάληεο, 

κε εμαίξεζε φζνπο πξνέξρνληαλ απφ ηε πξία, ην Ηξάθ ή ην Αθγαληζηάλ, απφ 

ρψξεο δειαδή «πνπ είραλ πιεγεί απφ ηνλ πφιεκν». 

 

Ζ λέα απηή πνιηηηθή απνηειεί κέξνο ελφο παθέηνπ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ κε 

αληίθηππν επί ηεο αζθάιεηαο, ηεο επεκεξίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλζξψπσλ 

πνπ κεηαθηλνχληαη ζηελ Δπξψπε. ε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 

Φεβξνπαξίνπ 2016, νη Αξρεγνί ηεο Αζηπλνκίαο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Απζηξίαο, ηεο 

ινβελίαο, ηεο Κξναηίαο, ηεο εξβίαο θαη ηεο ΠΓΓΜ εμέδσζαλ δήισζε κε ηελ 

νπνία εηζήγαγαλ λέα κέηξα ηαπηνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο πνπ επηθέξνπλ 

απζαίξεηνπο θαη παξάλνκνπο πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκα ελφο αηφκνπ 

λα αηηείηαη δηεζλή πξνζηαζία. 

 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε είζνδνο ζε απηέο ηηο ρψξεο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ζα 

επηηξέπεηαη κφλνλ ζε φζνπο εγθαηαιείπνπλ «πιεγείζεο απφ ηνλ πφιεκν πεξηνρέο» 

νη νπνίνη «ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο» κε βάζε ηελ απνδεδεηγκέλε εζληθφηεηά 

ηνπο. Απηή ε πνιηηηθή ζπλεπάγεηαη ελδερφκελε παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο αίηεζεο 

αζχινπ1, θαζψο θαη ηεο ππνρξέσζεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ κεηέρνπλ ζην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο λα κελ πξνβαίλνπλ ζε κεηαλαζηεπηηθνχο ειέγρνπο πνπ 

βαζίδνληαη ζε δηαθξίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαθξίζεσλ ιφγσ εζληθήο ή 

θνηλσληθήο πξνέιεπζεο.2Οκνίσο, ε δήισζε απηή αθήλεη ην πεξηζψξην γηα 

πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχο, ιακβαλνκέλσλ ππ‟ φςηλ «νπνησλδήπνηε άιισλ 

πεξηνξηζκψλ ησλ ρσξψλ πξννξηζκνχ», φπσο νη εκεξήζηεο πνζνζηψζεηο πνπ 

εηζήγαγε ε Απζηξία ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ, θάηη πνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δήισζε 

φηη αληίθεηληαη ζηελ Δπξσπατθή θαη δηεζλή λνκνζεζία. 

 

χκθσλα κε αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζαλ νη Γηεπζπληέο ηεο Αζηπλνκίαο ηεο εξβίαο 

θαη ηεο Βνπιγαξίαο θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20 

Φεβξνπαξίνπ, νη πξφζθπγεο ζα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηε εξβία κφλνλ κέζσ ηνπ 

Preševo (κέζσ ηεο ΠΓΓΜ), ελψ ε εξβία θαη ε Βνπιγαξία ζα ιάβνπλ απφ θνηλνχ 

κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ ηε κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ απφ ηε Βνπιγαξία 

ζηε εξβία. Γεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηεο εξβίαο λα επηηξέπεη ζηνπο 

πξφζθπγεο πξφζβαζε ζηελ επηθξάηεηά ηεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν δηέιεπζεο ησλ 

ζπλφξσλ, θαη δεδνκέλσλ ησλ αλαθνξψλ πεξί θαθνπνίεζεο θαη παξάλνκεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνζθχγσλ ζηε Βνπιγαξία, ε ελ ιφγσ εμέιημε είλαη ηδηαίηεξα 

αλεζπρεηηθή. 

Οη λέεο απηέο ζπκθσλίεο θαη δηαδηθαζίεο δελ είλαη απιψο αληίζεηεο κε ηε χκβαζε 

ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ θαη ηελ Δπξσπατθή 



χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, θαζψο θαη αληίζεηεο κε ηνπο ήδε 

πθηζηάκελνπο εζληθνχο λφκνπο πνπ δηαθπιάηηνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ γηα 

ηελ αίηεζε αζχινπ, αιιά ζπλ ηνηο άιινηο έρνπλ επηθέξεη πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ πφλνπ θαη δηαηψληζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. 

 

Ξαθληθφ θιείζηκν ησλ ζπλφξσλ ή πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα αθήζνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο θαζεισκέλνπο ζε κε επαξθείο θαη απάλζξσπεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, 

θαζψο νη ζπλνξηαθέο πεξηνρέο δηαζέηνπλ ζπρλά πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

ππνδνρήο θαη θηινμελίαο κεγάισλ αξηζκψλ αηφκσλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έθιεηζαλ ηα 

ζχλνξα γηα ηνπο Αθγαλνχο, ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ είραλ ήδε εμαληιήζεη φ,ηη 

νηθνλνκίεο δηέζεηαλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ηδηαίηεξα δαπαλεξφ απηφ ηαμίδη 

ζηελ Δπξψπε βξέζεθαλ αβνήζεηνη ζε έλα ζεκείν, αλαγθαζκέλνη ζπρλά λα 

θνηκνχληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ρσξίο πξφζβαζε αθφκα θαη ζε ζηνηρεηψδεηο 

ππεξεζίεο. Σν ελδερφκελν επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα δελ πθίζηαηαη γηα πνιινχο 

απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, πνπ ελδέρεηαη αληηζέησο λα ζηξαθνχλ πξνο ηνπο 

ιαζξεκπφξνπο θαη ηνπο δηαθηλεηέο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζηε ζπλέρεηα 

ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο – έηζη, άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη ήδε επάισηνη εθηίζεληαη ζε 

απμεκέλν θίλδπλν θαθνπνίεζεο, βίαο θαη εθκεηάιιεπζεο. Αλεζπρνχκε ηδηαίηεξα γηα 

ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά πνπ ηαμηδεχνπλ αζπλφδεπηα δηαλχνληαο ηελ Δπξψπε, 

θαηά θχξην ιφγν πξνεξρφκελνη απφ ην Αθγαληζηάλ, θαζψο ην κφλν πνπ ζα 

επηηχρνπλ ηα λέα κέηξα είλαη λα ηνπο σζήζνπλ αθφκα βαζχηεξα ζηνλ ππφθνζκν, 

φπνπ ζα είλαη αθφκα πην δχζθνιν ζηε ζπλέρεηα λα δερζνχλ βνήζεηα απφ ηνπο 

αλζξσπηζηηθνχο θνξείο. 

 

Πξνο ηνχην, απεπζχλνπκε έθθιεζε ζηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο λα ιάβνπλ κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ αλζξσπηζηηθψλ αλαγθψλ 

ηνπ κεηαθηλνχκελνπ πιεζπζκνχ, εθπιεξψλνληαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην δηεζλέο δίθαην. 

 

Δηδηθφηεξα, δεηνχκε απφ ηα επξσπατθά θξάηε: 

·                Να ζέζνπλ ηέινο ζηελ πνιηηηθή επηιεθηηθήο άδεηαο εηζφδνπ πνπ 

πθίζηαηαη ζήκεξα, θαη λα πιεξνχλ ηηο λνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο γηα αμηνιφγεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αηφκσλ γηα παξακνλή ζηελ Δπξψπε κε βάζε ηελ αλάγθε ηνπο 

γηα δηεζλή πξνζηαζία, φρη κε βάζε 

ηελ εζληθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, παηδηά πνπ  αηηνχληαη άζπιν έρνπλ ην  δηθαίσκα 

«αμηνιφγεζεο πξνο ην κείδνλ ζπκθέξνλ ηνπο» θαη εμαηνκηθεπκέλνπ ειέγρνπ ησλ 

εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο γηα πξνζηαζία. 

·               Να δεκηνπξγήζνπλ άκεζα πξνβιέςεηο γηα ηα άηνκα πνπ δελ δχλαληαη 

πιένλ λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο, κε επείγνπζα ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ 

ππνδνρήο θαη ππνζηήξημεο, κε ζεβαζκφ ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αλζξψπσλ. Θα πξέπεη λα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ εμεχξεζε δηακνλήο ζε 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο γηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

επάισηεο. 

·               Να απνθεχγνπλ ηηο αλαγθαζηηθέο θαη αθνχζηεο επαλαπξνσζήζεηο πνπ 

ζηεξνχλ απφ ηα άηνκα ην δηθαίσκά ηνπο γηα αίηεζε αζχινπ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

επαλαπξνψζεζεο ζε ρψξεο φπνπ ηα άηνκα απηά ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ δηψμεηο. 

Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε αηφκσλ πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ είλαη επηιέμηκα γηα 



δηεζλή πξνζηαζία, λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεβαζκφ πξνο ηα βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο. 

·               Να ζπλεξγαζηνχλ ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ κηα ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο κε βάζε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

ζπλεξγαζία, απνθεχγνληαο ηηο κνλνκεξείο θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 

επηθίλδπλα, πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα κε αληίθηππν επί ησλ επάισησλ 

αλζξψπσλ. 

Απαηηείηαη άκεζα ζπιινγηθή αληαπφθξηζε ψζηε νη πιεγείζεο ρψξεο, εηδηθά ε 

Διιάδα λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο επαξθείο πφξνπο θαη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη αζθάιεηα ησλ επάισησλ αλζξψπσλ 

·               Να δεκηνπξγήζνπλ αζθαιείο θαη λφκηκεο δηαδξνκέο πξνο ηελ Δπξψπε 

θαη εληφο απηήο γηα ηνπο αηηνχληεο άζπιν, απνθεχγνληαο ηελ απψιεηα αλζξψπηλσλ 

δσψλ ζε επηθίλδπλα ηαμίδηα θαη κεηψλνληαο ηα παξάλνκα δίθηπα ιαζξεκπνξίαο θαη 

δηαθίλεζεο. Δίλαη ζαθέο φηη νη απνηξεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζπξκαηνπιέγκαηα κε μπξάθηα, αζηπλνκηθέο δπλάκεηο εθθνβηζκνχ, θαη θιεηζηά 

ζχλνξα είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα εκπνδίζνπλ αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε 

απφγλσζε απφ ην λα αλαδεηήζνπλ ηελ αζθάιεηα. 

 
Σα επξσπατθά θξάηε έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ 
πιεζπζκψλ θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο φισλ ησλ 
αλζξψπσλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηα ζχλνξά ηνπο. Αληίζεηα, ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ 
πξφζθαηα καξηπξνχλ ηελ επηθίλδπλε πνξεία πνπ αθνινπζεί ε Δπξψπε, 
ππνζθάπηνληαο ηα ζεκέιηα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηα 
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 
Αλζξψπνπ, θαη ην Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ. Ζ Δπξψπε 
πξνιαβαίλεη αθφκα λα νξζνδξνκήζεη θαη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο θαηάιιειεο 
δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην δηεζλέο δίθαην θαη ζην δίθαην ηεο ΔΔ, 
ιακβάλνληαο άκεζα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ αλζξψπσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζηα εδάθε ηεο. 
 
3. Λέζβνο: Αζηπλνκηθό ηειεζίγξαθν ζε νκάδα αιιειεγγύεο λα εγθαηαιείςεη 
ην ρώξν 
 
ηηο 19/2/2016 αζηπλνκηθέο δπλάκεηο έδσζαλ δηνξία κίαο ψξαο ζηελ 
απηνξγαλσκέλε νκάδα «No Border Kitchen» πνπ πξνζθέξεη θαγεηφ ζε πξφζθπγεο 
ζηε Λέζβν γηα λα εγθαηαιείςεη ην ρψξν, αιιηψο απεηινχλ κε βίαηε εθθέλσζε46. 
Ζ «No Border Kitchen», είλαη κία δηεζλήο νκάδα αιιειεγγχεο πξνο ηνπο 
κεηαλάζηεο, έρεη εγθαηαζηαζεί ζηνλ δξφκν κπξνζηά απφ ηελ παξαιία «Σζακάθηα», 
θαημεθίλεζε σο θνπδίλα αιιειεγγχεο γηα κεηαλάζηεο/πξφζθπγεο. ηαδηαθά 
νξγάλσζε ηηο δνκέο ηεο θαη πιένλ παξέρεη ζηεγλά ξνχρα, πιεξνθνξίεο γηα ην ηη 
πξέπεη λα θάλνπλ απφ εδψ θαη πέξα νη κεηαλάζηεο, αιιά θαη κία πξνζσξηλή 
δηακνλή. 
 
Ζ αηηηνινγία γηα ηελ εθθέλσζε ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο είλαη φηη ε δαζηθή 
ππεξεζία έθξηλε παξάλνκα ηα αληίζθελα ζηελ παξαιία. 
                                                 
46 http://www.thepressproject.gr/article/89586/Lesbos-Astunomiko-telesigrafo-se-omada-

allilegguis-na-egkataleipsei-to-xoro 
 



 

 
4. «Αλαηαξάμεηο» γηα ην θέληξν πξνζθύγσλ ζην ρηζηό 
 
Έληνλεο αληηπαξαζέζεηο, δηεπθξηλίζεηο θαη«ζθιεξέο» απαληήζεηο απφ ηνλ 
αλαπιεξσηή ππνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο Γεκήηξε Βίηζα ζηνλ δήκαξρν Κεξαηζηλίνπ-
Γξαπεηζψλαο Υξήζην Βξεηηάθν θαη ηαπηφρξνλα εκθάληζε ηεο «Υξπζήο Απγήο», 
πξνθάιεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016 ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα επηιέμεη ην 
ζηξαηφπεδν «ηεθαλάθε» ζην ρηζηφ γηα Κέληξν Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ47. 
 
Ζ αληηπαξάζεζε μεθίλεζε φηαλ ν δήκαξρνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο Υξήζηνο 
Βξεηηάθνο -πξνο έθπιεμε πνιιψλ- δήισζε φηη «ην ρηζηφ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη 
λέα Ακπγδαιέδα» θαη παξάιιεια δηαηχπσζε ηελ έθπιεμή ηνπ πσο πιεξνθνξήζεθε 
απφ ηα ΜΜΔ φηη επίθεηηαη δεκηνπξγία «θέληξνπ κεηεγθαηάζηαζεο-θξάηεζεο 
πξνζθχγσλ ζην ρηζηφ».  
 
Ο Γ. Βίηζαο απάληεζε ζηνλ Υξήζην Βξεηηάθν, ιέγνληαο φηη κε έθπιεμε δηάβαζε ηε 
δήισζή ηνπ φπνπ, αθνχ «απηναλαθεξχζζεηαη ππεχζπλνο γηα φιε ηελ πεξηνρή θαη 
πέξαλ ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν είλαη δήκαξρνο, εληέρλσο ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο πνπ 
πξνάγνπλ θνβηθά ζχλδξνκα θαη έληνλν θνηλσληθφ ζπληεξεηηζκφ (θέληξν-
ζηξαηφπεδν κεηεγθαηάζηαζεο-θξάηεζεο). «Οπδέλ ςεπδέζηεξνλ», ηνλίδεη ν Γ. 
Βίηζαο θαη εμεγεί φηη πξφθεηηαη γηα αλνηρηά θέληξα θηινμελίαο, φπσο έρνπλ 
ζπκθσλεζεί κε ηελ Δ.Δ., φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνπο 
δεκάξρνπο Πεξάκαηνο θαη ίλδνπ θαη φπσο ζα απνδεηρζεί ζηελ πξάμε κε ηελ 
εμαξρήο εκπινθή ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ θαη άιισλ δηεζλψλ 
νξγαληζκψλ. 
Καηαζέηεη, ηέινο, ηελ ειπίδα ηνπ φηη ν Υξ. Βξεηηάθνο ζα απνζχξεη ηε δήισζή ηνπ 
θαη δελ ζα ηε ζπκπεξηιακβάλεη ζηηο «ζπλερείο κάρεο ελάληηα ζηνλ ξαηζηζκφ». «Γηαηί 
δελ κπνξεί θαλείο -ζρνιηάδεη- απφ ηε κηα λα ππνδαπιίδεη ηνλ θνηλσληθφ απηνκαηηζκφ 
θαη ηνλ αθξαίν ζπληεξεηηζκφ κε ςεπδείο αλαθνξέο “πεξί Ακπγδαιέδαο ζην ρηζηφ”, 
“ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο”, “γθέην” θ.ιπ. θαη ζπγρξφλσο λα ζεσξεί φηη ηα 
ζβήλεη κε δηαθεξχμεηο αιιειεγγχεο».  
 
Παξέκβαζε ζην ζέκα έθαλε θαη ν δήκαξρνο Πεηξαηά, Γηάλλεο Μψξαιεο, νπνίνο 
ηνλίδεη φηη νη δήκαξρνη θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη λα ζπλδξάκνπλ ν 
θαζέλαο ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη 
πξφζθπγεο. «Γελ είλαη ιχζε ην καθξηά απφ εκάο θαη φπνπ ζέιεη», αλαθέξεη θαη 
ππνγξακκίδεη φηη ην ζηξαηφπεδν ηνπ ρηζηνχ είλαη κηα πξνζπάζεηα πξνο ηελ 
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αθνχ είλαη εθηφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, φκσο δελ ζα πξέπεη 
έλαο ηέηνηνο ρψξνο λα θηινμελήζεη πεξηζζφηεξα άηνκα απφ απηά πνπ κπνξεί. 
Σέινο, επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ζπλελλφεζεο θαη δηαβνχιεπζεο ην ζπληνκφηεξν 
δπλαηφλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε πξσηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ 
αθελφο λα «βνεζήζνπκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, αθεηέξνπ λα κε δηαηαξαρζεί ε 
δσή ησλ πφιεψλ καο».  
 
5. Αλήιηθα πξνζθπγόπνπια ζε αζηπλνκηθά ηκήκαηα 

                                                 
47 http://www.efsyn.gr/arthro/anataraxeis-gia-kentro-prosfygon-sto-shisto 
 



ην θαηλφκελν ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ έξρνληαη σο πξφζθπγεο ζε ρψξεο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηθεληξψζεθε ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2016 ε εκεξίδα πνπ 
δηνξγάλσζε ην Δζληθφ πκβνχιην Διιελίδσλ κε ζέκα «Σν παηδί πξφζθπγαο», ε 
νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ48.  

Αξθεηνί νκηιεηέο αλαθέξζεθαλ ζηε δπζθνιία θαηαγξαθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
παηδηψλ θαη εθήβσλ (είηε δελ έρνπλ ζηνηρεία είηε δειψλνπλ άιια, εμαηηίαο θφβνπ ή 
άιισλ αηηηψλ), ελψ ε εηζαγγειέαο αλειίθσλ Καηεξίλα Κνιηνθψζηα ζεκείσζε πσο 
δελ επαξθνχλ νη μελψλεο θηινμελίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα, κε απνηέιεζκα 
ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016 πεξίπνπ 240 πξνζθπγφπνπια λα βξίζθνληαλ ζε αζηπλνκηθά 
ηκήκαηα. πσο ζπκπιήξσζε, ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα κπνξεί λα 
αληηκεησπηζηεί είηε κε ην ζεζκφ ηεο ζπγγεληθήο αλαδνρήο είηε κε ηελ 
πξνζσξηλή θηινμελία ζε ηξίηα πξφζσπα (πνπ θαιφλ είλαη, λα κηινχλ ηελ ίδηα 
γιψζζα). ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ε Δηζαγγειία Αζελψλ έρεη 
πξνρσξήζεη ζε έθδνζε 20 ζρεηηθψλ εληνιψλ.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ, απφ πέξπζη (2015) έρνπλ 
εμαθαληζηεί πάλσ απφ 11.000 αζπλφδεπηνη, αλήιηθνη πξφζθπγεο, ελψ είραλ 
εηζέιζεη ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πεξίπνπ 4.700 παηδηά αγλννχληαη ζηε 
Γεξκαλία, 4.000 παηδηά ζηελ Ηηαιία, θαζψο θαη 1.000 ζηε νπεδία. 

ηελ Διιάδα, αγλννχληαη 1.096 αλήιηθνη κε ηελ πιεηνςεθία απηψλ λα είλαη απφ 15 
έσο 18 εηψλ θαη αγφξηα (κφλν 16 είλαη ηα θνξίηζηα). 

6. Απνρώξεζε ηεο Ύπαηεο Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο από ηα 
λεζηά κε θαηαγγειίεο γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ hot spots ζε θπιαθέο 
 
Σελ αλαζηνιή νξηζκέλσλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ 
γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζηα ειιεληθά λεζηά επεηδή αληηηίζεηαη ζηε λέα ζπκθσλία ΔΔ-
Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε κεηαηξνπή ησλ hot spots ζε θιεηζηέο δνκέο, 
επηβεβαίσζε ζηηο 23 Μαξηίνπ 2016 απφ ηε Γελεχε ε εθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ 
νξγαληζκνχ, Μειίζα Φιέκηλγθ49. 
 
πσο επηζήκαλε ε θ. Φιέκηλγθ ζε ζρεηηθή ζπλέληεπμε Σχπνπ ζηελ έδξα ηνπ 
νξγαληζκνχ, κε ηε λέα ζπκθσλία ηα hot spots ζηα λεζηά κεηαηξέπνληαη ζε δνκέο 
θξάηεζεο. Ζ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, «ζε ζπκθσλία κε 
ηελ πνιηηηθή ηεο ελάληηα ζηελ ππνρξεσηηθή θξάηεζε» αλέζηεηιε θάπνηεο απφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζε φια ηα θιεηζηά θέληξα ζηα λεζηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
κεηαθνξάο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ απφ θαη πξνο ηα θέληξα απηά. 
 
Χζηφζν, φπσο δηεπθξηλίζηεθε, ε Όπαηε Αξκνζηεία ζα δηαηεξήζεη ηελ παξνπζία ηεο 
γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ηεξνχληαη νη θαλφλεο γηα ηνπο 
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49 http://www.topontiki.gr/article/164225/apohorei-apo-ta-nisia-i-upati-armosteia-toy-oie-gia-
toys-prosfyges-kataggellei-tin  
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πξφζθπγεο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο φζσλ ζθνπεχνπλ λα δεηήζνπλ άζπιν. 
 
Σν πξνζσπηθφ ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο δήισζε φηη ζα ζπλερίζεη επίζεο λα είλαη 
παξφλ ζηηο αθηέο θαη ηα ιηκάληα, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη βνήζεηα γηα ηε δηάζσζε 
ησλ αλζξψπηλσλ δσψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ζηα λνζνθνκεία, 
φπνπ ρξεηάδεηαη. Δπίζεο, ζα εμαθνινπζήζεη λα παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο 
λενεηζεξρφκελνπο γηα ην άζπιν ζηελ Διιάδα, ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαη ηελ 
πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη επίζεο ζα εληνπίδεη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 
 
Ή Όπαηε Αξκνζηεία, δηά ηεο θ. Φιέκηλγθ, εμέθξαζε επίζεο ηελ αλεζπρία φηη ε 
ζπκθσλία Δπξσπατθήο Έλσζεο- Σνπξθίαο έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή πξηλ 
δηαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα. «Πξνο ην παξφλ, ε Διιάδα 
δελ έρεη επαξθή ρσξεηηθφηεηα ζηα λεζηά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηεκάησλ αζχινπ 
νχηε ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα θηινμελήζεη αλζξψπνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
εθθξεκεί ε εμέηαζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο αμηνπξεπψο θαη κε αζθάιεηα», ηφληζε ε 
εθπξφζσπνο Σχπνπ. 
Δμάιινπ, δηεπθξηλίζηεθε φηη ε Όπαηε Αξκνζηεία δελ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε 
ζπκθσλία, νχηε ζα ζπκκεηάζρεη ζηηο επηζηξνθέο ή ηελ θξάηεζε, αιιά ζα ζπλερίζεη 
λα βνεζάεη ηηο ειιεληθέο αξρέο λα αλαπηχμνπλ επαξθή ηθαλφηεηα ππνδνρήο. 
 

7. Αξλεηηθή ζηάζε ηεο Πνιηηείαο έλαληη ησλ αιιειέγγπσλ πνιηηώλ θαη 
απζηεξή πηζηνπνίεζε νξγαλώζεσλ θαη αηόκσλ πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα 
ζηέγαζεο πξνζθύγσλ 
 
Απφ ηελ αξρή ηνπ 2016, κε ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο γηα «θαηαγξαθή-
πηζηνπνίεζε» ησλ εζεινληψλ θαη ηηο πξψηεο ζπιιήςεηο αιιειέγγπσλ (φπσο νη 
Ηζπαλνί λαπαγνζψζηεο πνπ ζεσξήζεθαλ «δηαθηλεηέο» θαη αληηκεησπίζηεθαλ ζαλ 
ηξνκνθξάηεο), είρε θαλεί ε πξφζεζε ηεο ΔΔ θαη ηεο θπβέξλεζεο λα ηειεηψλνπλ κε 
ηελ «απφ ηα θάησ» αιιειεγγχε, πνπ ιεηηνπξγνχζε αληηθεηκεληθά σο άκπλα 
απέλαληη ζηελ επηβνιή ηεο αληηκεηαλαζηεπηηθήο-αληηπξνζθπγηθήο αηδέληαο ζηε 
δεκφζηα ζπδήηεζε θαη ηελ επαθφινπζε εθαξκνγή κέηξσλ πνπ παξαβηάδνπλ 
θαηάθσξα ηα ζηνηρεηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα50. 
 
Μεηά ηε ζπκθσλία κεηαμχ ΔΔ-θπβέξλεζεο-Σνπξθίαο, απηή ε επίζεζε έρεη 
θιηκαθσζεί μεδηάληξνπα. Ζ ρπδαία πξνπαγάλδα ελάληηα ζηνπο «χπνπηνπο 
αιιειέγγπνπο» έδσζε γξήγνξα ηε ζέζε ηεο ζε δξάζεηο. Αζθείηαη αθφξεηε πίεζε λα 
θιείζεη ην αλνηρηφ θέληξν θηινμελίαο ηνπ ΠΗΚΠΑ ζηε Λέζβν, ελάληηα ζηελ νπνία 
ζπγθεληξψλνληαη ππνγξαθέο. ηε Υίν, ε δνκή αιιειεγγχεο ζην Soli Cafe 
«αλαπνδνγπξίζηεθε» απφ εηζβνιή ηεο αζηπλνκίαο έπεηηα απφ «αλψλπκε 
θαηαγγειία» γηα «πεξίεξγεο δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο»!  
 
Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο NoBorderKitchen ζηα Σζακάθηα μειψζεθαλ, θαη πεξηζζφηεξνη 
απφ 400 κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο πνπ βξίζθνληαλ εθεί ζπλειήθζεζαλ θαη 
κεηαθέξζεθαλ ζην Κέληξν Κξάηεζεο ζηε Μφξηα. Ο ζπλδηθαιηζηήο εθπαηδεπηηθφο 
Παχινο Αλησλφπνπινο εγθαιείηαη απφ ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Πεηξαηά γηα 
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«δηαζπνξά ςεπδψλ εηδήζεσλ» θαη γηα «δηέγεξζε» (!), πηζαλφηαηα γηαηί ελφριεζε 
έλα θπιιάδην πνπ θαινχζε ηνπο πξφζθπγεο λα αγσληζηνχλ γηα ην άλνηγκα ησλ 
ζπλφξσλ θαη ελάληηα ζηνπο πνιέκνπο. ηελ Δηδνκέλε, φπνπ ην έξγν ηεο 
αιιειεγγχεο ζψδεη δσέο, ε ζηνρνπνίεζε θαη νη δηψμεηο έρνπλ μεπεξάζεη θάζε φξην, 
κε δηαξθείο ζσκαηηθνχο ειέγρνπο, καδηθέο πξνζαγσγέο  (πξφζθαηα ππήξμε 
παξαπνκπή ζην απηφθσξν 17 λεαξψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζίηηζεο ζηνλ 
θαηαπιηζκφ) θαη ρπδαία πξνπαγάλδα. νπγηάδεο, θνπδηλνκάραηξα (ζε... θνπδίλεο), 
κηθξνπνζφηεηεο θάλαβεο, κπινπδάθηα πνπ γξάθνπλ No Borders, ζεσξνχληαη 
«πεηζηήξηα εγθιήκαηνο». Ζ θσηνγξάθεζε ζθαθψλ ηεο Frontex ζεσξείηαη 
«θαηαζθνπεία». πσο εχζηνρα αλαθέξεη ζε θαηαγγειηηθφ δειηίν Σχπνπ ε Διιεληθή 
Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, «ε ζηνρνπνίεζε ηεο αιιειεγγχεο έρεη 
πάξεη δηαζηάζεηο κνλνκαλίαο». 
 
Οη εζεινληέο θαη αιιειέγγπνη πνπ έθαλαλ φζα δελ έθαλε ην θξάηνο θαη ε 
θπβέξλεζε, θαη πνπ κε ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο απέηξεςαλ ηε κεηαηξνπή ηεο 
ηξαγσδίαο ζε απφιπηε βαξβαξφηεηα, ηψξα θξίλνληαη «αλεπηζχκεηνη» ή θαη 
«επηθίλδπλνη». 
 
Μαδί κε φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο πνπ ζπηιψλνπλ ρπδαία ηνπο αιιειέγγπνπο, έρεη 
εκθαληζηεί θαη κία πνπ πξνζβάιιεη βάλαπζα ηνπο πξφζθπγεο: ιεηηνπξγνχλ, ιέεη, νη 
αιιειέγγπνη σο «ππνθηλεηέο» ησλ δπλακηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ πξνζθχγσλ. Λεο 
θαη δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δνπλ ηελ αζιηφηεηα ησλ θέληξσλ θξάηεζεο γηα λα 
απνθαζίζνπλ κφλνη ηνπο λα θχγνπλ απφ απηά ηε ζηηγκή πνπ αληηθξίδνπλ ηηο 
ζπλζήθεο. Λεο θαη δελ αξθεί σο «ππνθίλεζε» ε θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπο, νη απαξάδεθηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ε επηζπκία ηνπο γηα 
ειεπζεξία, γηα αμηνπξέπεηα, θαη ρξεηάδνληαη θάπνηνλ «χπνπην» γηα λα αληηζηαζνχλ. 
Λεο θαη άλζξσπνη πνπ πάιεςαλ ελάληηα (ή μέθπγαλ απφ) ην θαζεζηψο Άζαλη, ην 
Ηζιακηθφ Κξάηνο, ην Σδακπάη Αι Ννχζξα θ.ά., ζα ππνκείλνπλ ζησπειά ηε κνίξα 
πνπ δηάιεμαλ γη‟ απηνχο ε ΔΔ θαη ε θπβέξλεζε. 
 
Ζ επίζεζε είλαη δηπιή, ζε πξφζθπγεο θαη αιιειέγγπνπο, θαη ζηφρν έρεη ηελ 
απνπνιηηηθνπνίεζε, ηελ απνηξνπή αλάπηπμεο θηλήκαηνο δηεθδίθεζεο, γηα λα 
κπνξέζεη λα επηβιεζεί ε απάλζξσπε δηαρείξηζε πνπ νξίδεη ε ζπκθσλία ΔΔ-
θπβέξλεζεο-Σνπξθίαο. 
 
Ζ «πηζηνπνηεκέλε αιιειεγγχε», ε νπνία πξνθξίλεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε, έρεη 
απηέο αθξηβψο ηηο «αξεηέο», φπσο ηηο είρε πεξηγξάςεη ζε παιηφηεξν άξζξν ηεο ε 
Αξνπληάηη Ρφη γηα ηηο ΜΚΟ: «Απνπνιηηηθνπνηνχλ ηελ αληίζηαζε ... νη ΜΚΟ έρνπλ 
πφξνπο γηα λα πξνζιάβνπλ αλζξψπνπο πνπ αιιηψο κπνξεί λα γίλνληαλ αθηηβηζηέο 
ζηα θηλήκαηα, αιιά ηψξα πηζηεχνπλ φηη θάλνπλ θάηη άκεζν, δεκηνπξγηθφ, θαιφ (θαη 
βγάδνπλ θαη ηα πξνο ην δελ ελψ ην θάλνπλ)». 
Απηή ε θαηεχζπλζε ζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζηα θέληξα 
θξάηεζεο, πνπ ν ζηξαηφο έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζή ηνπο αιιά θαη ηελ 
«πηζηνπνίεζε» ησλ εζεινληψλ. Γξάθεη ν Γηψξγνο Σζηάθαινο: 
 
«Ο ζηξαηφο θαιείηαη λα αμηνινγήζεη θαη λα θαηαηάμεη ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ζε 
“ζπκβαηνχο” (άξα απνδεθηνχο) θαη ζε “θαθνκαζεκέλνπο” (άξα αλεπηζχκεηνπο), θαη 
ην ίδην θαιείηαη λα θάλεη κε ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ... 
 



“Καθνκαζεκέλνη” είλαη φζνη –πξφζπκνη θαη ηθαλνί λα πξνζθέξνπλ θάζε κνξθήο 
βνήζεηα– ζα επηζεκαίλνπλ ηηο παξαιείςεηο θαη ηηο παξαβηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο 
Γηθαίνπ θαη ζα παξεκβαίλνπλ γηα λα ηηο απνθαηαζηήζνπλ αθφκε θαη ρσξίο ηελ άδεηα 
ηνπ δηνηθεηή ή θαη ζε αληίζεζε κ‟ απηφλ». 
πσο εμεγεί, ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζα παίδνπλ καδί κε ην ζηξαηφ νη ιεγφκελεο 
«GONGOs» (Πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο Κπβεξλήζεηο ΜΚΟ, Government Oriented 
NGOs) θαη «BONGOs» (Πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο Δπηρεηξήζεηο ΜΚΟ», Business 
Oriented NGOs): 
 
«πλεπψο, ε Δπξψπε δελ ρξεηάδεηαη λ‟ αλεζπρεί γηα ηε δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο 
βνήζεηαο, νχηε νη ζηξαηησηηθνί δηνηθεηέο ησλ Κέληξσλ γηα θαηλφκελα απεηζαξρίαο». 
 
Αληίζηνηρα κε ηνπο «αθίλδπλνπο» εζεινληέο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα γίλνπλ 
«αθίλδπλνη» θαη νη πξφζθπγεο. Δίλαη «θαινδερνχκελνη» κφλν σο επγλσκνλνχληα 
ζχκαηα, σο «θνπάδηα αλζξψπσλ» πνπ δέρνληαη αδηακαξηχξεηα ηε κνίξα ηνπο. 
ηαλ θηλεηνπνηνχληαη θαη δηεθδηθνχλ, αληηκεησπίδνληαη σο «αράξηζηνη» ή σο 
«απεηιή» (ΒΗΑΛ ζηε Υίν, Πεηξαηάο, Δηδνκέλε, ηα ρεκηθά πξφζθαηα κέζα ζηε Μφξηα 
θ.ιπ.).  
 
 
8. Αλεζπρία ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηηο ζπλζήθεο ζηνπο λένπο ρώξνπο 
θηινμελίαο πξνζθύγσλ θαη έθθιεζε λα βξεζνύλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο 
 
ηηο 27/5/2016 ε Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (Τ.Α.) εθθξάδεη 
ζνβαξή αλεζπρία γηα ηηο αλεπαξθείο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε αξθεηνχο 
ρψξνπο θηινμελίαο ζηε Βφξεηα Διιάδα φπνπ κεηαθέξζεθαλ πξφζθπγεο θαη 
κεηαλάζηεο κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηνλ απηνζρέδην θαηαπιηζκφ ζηελ 
Δηδνκέλε51. Δπίζεο απεπζχλεη έθθιεζε ζηηο ειιεληθέο αξρέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ε Δ.Δ. ψζηε λα βξνπλ θαη λα θάλνπλ 
ρξήζε θαιχηεξσλ ελαιιαθηηθψλ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα.  
 
Ζ Τ.Α. ζπκθσλεί φηη έπξεπε λα εθθελσζεί ν απηνζρέδηνο θαηαπιηζκφο ζηελ 
Δηδνκέλε ζηα ζχλνξα κε ηελ πΓΓΜ, φπνπ δηέκελαλ πξφζθπγεο ζε απαξάδεθηεο 
ζπλζήθεο, θαη επηζεκαίλεη φηη ε εθθέλσζε νινθιεξψζεθε ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζεί 
βία. Χζηφζν, νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο ρψξνπο ζηνπο 
νπνίνπο κεηαθέξζεθαλ πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ησλ 
ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ. 
 
Οξηζκέλνη απφ ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ δηέκελαλ ζηελ Δηδνκέλε 
κεηαθέξζεθαλ ζε εγθαηαιειεηκκέλεο απνζήθεο θαη εξγνζηάζηα, φπνπ έρνπλ ζηεζεί 
ζθελέο ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε ε κία απφ ηελ άιιε. Ο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ 
θαζψο θαη ε παξνρή θαγεηνχ, λεξνχ, ηνπαιεηψλ, ληνπο θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
είλαη αλεπαξθείο. Οη πξφζθπγεο πνπ κεηαθέξζεθαλ εθεί κε ιεσθνξεία απφ ηελ 
Δηδνκέλε έιαβαλ ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο ζηνπο λένπο ρψξνπο 
αιιά θαη γηα ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο εθεί. Ζ Τ.Α. αλεζπρεί θαη γηα ηηο 
νηθνγέλεηεο πνπ δηαρσξίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Καηαγξάθεθαλ 
επίζεο θάπνηεο απζφξκεηεο αθίμεηο νηθνγελεηψλ πξνζθχγσλ, πνπ έθπγαλ απφ ηελ 
Δηδνκέλε κε ηα πφδηα, ζε δηάθνξνπο ρψξνπο θηινμελίαο πνπ είλαη ήδε 
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ππεξπιήξεηο. Οη αλεπαξθείο ζπλζήθεο ζηνπο ρψξνπο απηνχο επηδεηλψλνπλ ηελ ήδε 
ηεξάζηηα αγσλία θαη αλαζηάησζε ησλ νηθνγελεηψλ πξνζθχγσλ, απμάλνληαο ηηο 
εληάζεηο κεηαμχ ησλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ θαη πεξηπιέθνληαο ηηο πξνζπάζεηεο 
παξνρήο ηεο απαηηνχκελεο βνήζεηαο θαη πξνζηαζίαο. 

Ζ Τ.Α. βξίζθεηαη ζε ζηελή επηθνηλσλία κε ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ 
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη πξνηείλεη νη βειηηψζεηο πνπ είρε ζπζηήζεη γηα 
θάπνηνπο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο λα απνηειέζνπλ πξνηεξαηφηεηα. Ζ 
Τ.Α. ζα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη ηηο ειιεληθέο αξρέο ζηελ παξνρή βνήζεηαο έθηαθηεο 
αλάγθεο θαη ζηελ άκεζε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο φπνπ είλαη 
εθηθηφ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο ψζηε λα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο ειάρηζηεο αλζξσπηζηηθέο πξνδηαγξαθέο, ζα πξέπεη λα βξεζνχλ 
ελαιιαθηηθέο δνκέο θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ άκεζα γηα ηε ζηέγαζε πξνζθχγσλ. Ζ 
Τ.Α. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηεο γηα ηνλ άκεζν εληνπηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία 
λέσλ ρψξσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, πνπ λα ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηηο βαζηθέο 
αλζξσπηζηηθέο πξνδηαγξαθέο. Σέηνηνη πξνζσξηλνί ρψξνη έθηαθηεο αλάγθεο είλαη 
απαξαίηεηνη ζηελ παξνχζα ζηηγκή, ελψ παξάιιεια ε Τ.Α. ζπλερίδεη λα απμάλεη ηνλ 
αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζηέγαζεο κέζσ ηεο ρξήζεο δηακεξηζκάησλ θαη άιισλ ρψξσλ 
ππνδνρήο. 

9. Γηαδήισζε δηακαξηπξίαο πξνζθύγσλ γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ζηε 
Λέζβν 
 
Γηαδειψλνληαο πσο είλαη πξφζθπγεο θαη φρη εγθιεκαηίεο δεθάδεο Ηξαθηλνί θαη 
χξηνη, θπξίσο κέιε νηθνγελεηψλ κε παηδηά, ζπγθεληξψζεθαλ ην απφγεπκα ηεο 
Κπξηαθήο 15/5/201652. Αίηεκα ηνπο λα ηνπο επηηξαπεί λα αλαρσξήζνπλ γηα ηνλ 
Πεηξαηά θαη ελ ζπλερεία λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο ζηελ θεληξηθή ή βφξεηα 
Δπξψπε. 
 
«Βξηζθφκαζηε εδψ απφ ηα ηέιε Μαξηίνπ. Δλάκηζε κήλα ηψξα. Μαο δήηεζαλ λα 
ππνβάινπκε αίηεζε αζχινπ. Μείλακε ζηε θπιαθή επί έλα κήλα θαη ηψξα καο είπαλ 
πσο κπνξνχκε λα βγνχκε απφ ηε θπιαθή αιιά λα κείλνπκε ζην λεζί. Γελ καο 
επηηξέπεηαη λα θχγνπκε. Γελ έρνπκε ρξήκαηα, δελ κπνξνχκε λα δήζνπκε φιε καο 
ηε δσή εδψ. Μεηέηξεςαλ ηε Μπηηιήλε φιε ζε κηα κεγάιε θπιαθή γηα εκάο» ιέεη ν 
Ακπληνπιάρ, χξνο πξφζθπγαο. 
 
εκεηψλεηαη φηη εγθισβηζκέλνη ζηε Λέζβν πεξηκέλνληαο απάληεζε απφ ηηο 
ππεξεζίεο αζχινπ βξίζθνληαη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 15εο/5/2016 ηεο 
Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο 3.652 πξφζθπγεο. ην ζχλνιφ ηνπο εηζήιζαλ ζηελ 
Διιάδα κεηά ηηο 20 Μαξηίνπ, εκέξα έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο ΔΔ - 
Σνπξθίαο. Πεξίπνπ 1.500 απφ απηνχο κέλνπλ ζηνλ αλνηθηφ δεκνηηθφ θαηαπιηζκφ 
ηνπ Καξά Σεπέ θαη νη ππφινηπνη ζην ρνη ζπνη ηεο Μφξηαο.  
 
ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα απηψλ έρεη επηηξαπεί λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξνη αθνχ 
πέξαζε ε πεξίνδνο πνπ δνχζαλ ππφ πεξηνξηζκφ. χκθσλα κε ηνλ λφκν απηή δελ 
κπνξεί λα μεπεξλά ηηο 25 κέξεο. 
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ην κεηαμχ, αξγά ην κεζεκέξη εθδειψζεθε κίλη εμέγεξζε ησλ Αθγαλψλ πνπ 
δηακέλνπλ ζηνλ αλνηθηφ θαηαπιηζκφ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ζηνλ Καξά Σεπέ.  
 
Γηεθδηθψληαο ηελ απνκάθξπλζε ζηειερψλ ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα 
ηνπο πξφζθπγεο ηνπο νπνίνπο θαηεγνξνχλ γηα δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπο, νη 
Αθγαλνί πξφζθπγεο θαηέιαβαλ ηελ θεληξηθή πχιε ηνπ θαηαπιηζκνχ.  
 
Κάπνηεο ψξεο αξγφηεξα ε θηλεηνπνίεζε έιαβε ηέινο κε παξέκβαζε ησλ 
ςπρξαηκφηεξσλ.  
 
ηε Μπηηιήλε βξέζεθε ζηηο 15/5/2016 ν εηδηθφο εηζεγεηήο ηνπ Οξγαληζκνχ 
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ Φξαλζνπά 
Κξεπφ. 
Ο θ. Κξεπφ επηζθέθζεθε ηηο εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 
πξνζθχγσλ ζηνλ Καξά Σεπέ θαη ζηε Μφξηα, φπνπ ελεκεξψζεθε γηα ηε δηαδηθαζία 
ρνξήγεζεο αζχινπ. ηε ζπλέρεηα είρε ζπλάληεζε κε ηνλ δήκαξρν Λέζβνπ πχξν 
Γαιελφ. 
Ζ επίζθεςε ηνπ θ. Κξεπφ ζηελ Διιάδα νινθιεξψζεθε ζηηο 16/5/2016 κε 
ζπλέληεπμε Σχπνπ ζηελ νπνία θαπηεξηάζηεθαλ νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ 
πξνζθχγσλ. 
 
10. Γηαρείξηζε πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο κεη’ εκπνδίσλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 
 
Με δπζθνιίεο μεθίλεζε ζηηο 11 Μαξηίνπ 2016 ην πξσί ε επηρείξεζε κεηαθνξάο 
πξνζθχγσλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά πξνο Κέληξα Φηινμελίαο ζε δηάθνξεο 
πεξηνρέο ηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή απνζπκπίεζε ηνπ ιηκαληνχ53. 
 
Αξθεηνί πξφζθπγεο αξλνχληαλ λα επηβηβαζηνχλ ζηα ιεσθνξεία πνπ ζα ηνπο 
κεηέθεξαλ, θαζψο ηελ ίδηα ψξα ιάκβαλαλ αλψλπκα κελχκαηα απφ «εηδηθνχο» πνπ 
ηνπο ζπκβνχιεπαλ λα κελ κπνπλ ζε απηά θαη πσο νη ίδηνη έρνπλ ηνλ ηξφπν λα ηνπο 
κεηαθέξνπλ ζηελ Δηδνκέλε. 
 
Χζηφζν, κε ηε βνήζεηα εθπξνζψπσλ ηεο Τπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο 
Πακπεηξατθήο Πξσηνβνπιίαο πνπ ήηαλ δίπια ηνπο θαη ηνπο εμεγνχζαλ ηνπο ιφγνπο 
πνπ πξέπεη λα θχγνπλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη λα πάλε ζηα Κέληξα 
Φηινμελίαο, νη πξφζθπγεο πείζηεθαλ θαη επηβηβάζηεθαλ ζηα ιεσθνξεία. 
 
Δηζη κέρξη ην κεζεκέξη αλαρψξεζαλ νθηψ ιεσθνξεία κε 360 άηνκα γηα ηε Λάξηζα, 
ηξία ιεσθνξεία κε 112 άηνκα γηα ηα Σξίθαια, δπν ιεσθνξεία κε 124 άηνκα γηα ηε 
Ν. Μάθξε, ελψ αλακελφηαλ λα αλαρσξήζεη ην απφγεπκα έλα αθφκα ιεσθνξείν κε 
70 άηνκα γηα Σξίθαια. 
 
Χζηφζν, παξά θαη ηελ αλαρψξεζε ησλ πεξίπνπ 800 πξνζθχγσλ, αξθεηνί ήηαλ 
απηνί πνπ παξέκεηλαλ, θαζψο -ζχκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ Ναπηηιίαο Θ. Γξίηζα- ηελ 
Πέκπηε θαη ηελ Παξαζθεπή ππήξρε απμεκέλνο αξηζκφο πξνζθχγσλ ζην ιηκάλη. 
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Xζεο ην πξσί ζπγθεθξηκέλα, φπσο είπε κηιψληαο ζηελ «Δθ.πλ.», είραλ 
ζπγθεληξσζεί πεξίπνπ 4.000 άηνκα. 
 
Παξ‟ φια απηά, φπσο ππνζηήξημε ν ππνπξγφο, δελ ππάξρεη δπζιεηηνπξγία ζην 
ιηκάλη, φια κέρξη ζηηγκήο ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά, αιιά ζηφρνο παξακέλεη ε ζηαδηαθή 
απνζπκθφξεζή ηνπ έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί κφλν σο ρψξνο ηξάλδηη. 
Σφληζε αθφκα φηη έρεη απμεζεί ε πίεζε ζηα λεζηά θαη εηδηθά ζηε Υίν, ε νπνία δέρηεθε 
πξνρζέο κεγάιεο ξνέο, ελψ επηζήκαλε γηα κηα αθφκε θνξά ηελ αλάγθε πάηαμεο 
ησλ θαηλνκέλσλ θεξδνζθνπίαο. 
 
ην κεηαμχ, ζχκθσλα κε ην ΑΠΔ, ε πξντζηακέλε ηεο Δηζαγγειίαο Πιεκκειεηνδηθψλ 
Πεηξαηά δηέηαμε ρζεο πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ έρνπλ 
ηειεζηεί αμηφπνηλεο πξάμεηο ζε βάξνο πξνζθχγσλ. 
Αθνξκή ζηάζεθαλ ξεπνξηάδ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε ΜΜΔ, ζχκθσλα κε ηα νπνία 
έρεη αλαπηπρζεί απφ γξαθεία ηνπξηζκνχ θνληά ζην ιηκάλη παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα 
εθκεηάιιεπζεο πξνζθχγσλ ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηελ Δηδνκέλε κε 
ιεσθνξεία. 
 
Δπίζεο, φπσο αλαθέξεη ην ΑΠΔ, ε Δηζαγγειία Δθεηψλ Πεηξαηά κε έγγξαθφ ηεο απφ 
ηηο 7 Μαξηίνπ δεηά απφ ηελ Δηζαγγειία Πιεκκειεηνδηθψλ Πεηξαηά λα δψζεη άκεζα 
εληνιή γηα δηαξθείο αγνξαλνκηθνχο ειέγρνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο επζχλεο 
αξκνδηφηεηαο, επεηδή ζε νξηζκέλα ζεκεία θηινμελίαο πξνζθχγσλ παξαηεξήζεθαλ 
πεξηζηαηηθά αηζρξνθέξδεηαο ζε βάξνο απηψλ απφ θαηαζηήκαηα ή θαληίλεο εζηίαζεο 
ή κεκνλσκέλα απφ κηθξνπσιεηέο. 

 
11. Γηεξεπλεηηθή επίζθεςε Γηεζλνύο Ακλεζηίαο ζε Λέζβν θαη Υίν 
 
ηηο 11 Απξηιίνπ 2016 ε νκάδα εξεπλεηψλ ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο εμαζθάιηζε 
πξφζβαζε ζε δχν θιεηζηά θέληξα θξάηεζεο, ζηε Μφξηα ηεο Λέζβνπ θαη ζηε ΒΗΑΛ 
ηεο Υίνπ54. 
 
Αλάκεζα ζηνπο 89 πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκίιεζαλ νη 
εξεπλεηέο, ππήξρε έλαο κεγάινο αξηζκφο ηδηαηηέξσο επάισησλ αλζξψπσλ, φπσο 
έγθπεο γπλαίθεο, άλζξσπνη κε αλαπεξίεο θαη κσξά. Ζ νξγάλσζε θαηέγξαςε 
ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο ζηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ θαη δηαπίζησζε φηη πξφζθπγεο, 
κεηαλάζηεο θαη αηηνχληεο άζπιν θξαηνχληαη απζαίξεηα, ππφ άζρεκεο ζπλζήθεο, ελ 
κέζσ ηεο βηαζχλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο 
– Σνπξθίαο. «Γηέθπγα απφ ηε πξία γηα λα απνθχγσ ηε θπιαθή, αιιά ηψξα είκαη 
ζηε θπιαθή», δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ζηε Γηεζλή Ακλεζηία έλαο λένο άληξαο θνληά 
ζηα 30, κέζα απφ ην θέληξν θξάηεζεο ζηε Μφξηα. 
 
Δλ πξνθεηκέλσ, ε Γηεζλήο Ακλεζηία δεηά απφ ηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα λα κελ 
πξνρσξήζνπλ ζε επηζηξνθέο πξνζθχγσλ ζηελ Σνπξθία κέρξη λα 
αληηκεησπηζηνχλ ηα θξαπγαιέα θελά πνπ ηεθκεξηψζεθαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή 
απνζηνιή θαη ε Σνπξθία λα θαηαζηεί αζθαιήο ρψξα γη‟ απηνχο. 
 
Παξάιιεια, ε νξγάλσζε ζηαζεξά δεηά, κεηαμχ άιισλ, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα 
δηαζέζηκα κέζα ψζηε ε ΔΔ λα ππνδερηεί επεηγφλησο ζεκαληηθά κεγαιχηεξνπο 
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αξηζκνχο αηηνχλησλ άζπιν απφ ηελ Διιάδα. Δπίζεο, ηελ άκεζε επαλεγθαηάζηαζε 
ηνπιάρηζηνλ ελφο πνζνζηνχ 10% ησλ πην επάισησλ χξησλ πξνζθχγσλ απφ 
ρψξεο, φπσο ε Σνπξθία, ν Λίβαλνο θαη ε Ηνξδαλία, έσο ην ηέινο ηνπ 2016, θαζψο 
θαη ηε δηάλνημε αζθαιέζηεξσλ θαη λφκηκσλ νδψλ. 

 
12. Απόπεηξα απηνθηνλίαο δύν αιινδαπώλ ζηελ πιαηεία Βηθησξίαο  
 
Γχν απφ ηνπο κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαλ ζηηο 25/2/2016 ζηελ πιαηεία Βηθησξίαο 
ηεο Αζήλαο απνπεηξάζεθαλ λα θξεκαζηνχλ απφ έλα δέληξν55.  
 
Οη δπν κεηαλάζηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κπινχδεο ηνπο θαη θαζθφι έθηηαμαλ ζειηέο 
θαη πξνζπάζεζαλ λα θξεκαζηνχλ απφ έλα δέληξν ζηελ πιαηεία θαη λα βάινπλ 
ηέινο ζηε δσή ηνπο.  
Χζηφζν ε άκεζε επέκβαζε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο θαη άιισλ πξνζθχγσλ πνπ 
ήηαλ ζην ζεκείν απέηξεςε ηα ρεηξφηεξα.  
 
ηε ζπλέρεηα ζην ζεκείν έθζαζε αζζελνθφξν θαη άλδξεο ηεο Αζηπλνκίαο. 
χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη κεηαλάζηεο πξνζπάζεζαλ 
λα βάινπλ ηέινο ζηε δσή ηνπο, είλαη ε απειπηζία ηνπο γηα ην γεγνλφο πσο έρνπλ 
εγθισβηζηεί ζηελ Διιάδα θαη δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα πεξάζνπλ ζηελ ΠΓΓΜ. 
ην ζεκείν έζπεπζαλ δπν αζζελνθφξα θαη ηνπο πήξαλ. Ο έλαο είλαη θαιά ζηελ 
πγεία ηνπ, ν άιινο αλέπλεε κε δπζθνιία. 
 
13. Γύζθνιε δηαρείξηζε πξνζθπγηθώλ ξνώλ ην ρεηκώλα ηνπ 2016 
 
Σν ζηαδηαθφ θιείζηκν ησλ επξσπατθψλ ζπλφξσλ ζηνπο πξφζθπγεο πνπ μεθίλεζε 
απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ  2016 δεκηνχξγεζε εκπινθή ζηε δηαρείξηζε ησλ ξνψλ απφ 
ηελ Διιάδα56. Υηιηάδεο πξφζθπγεο απφ ηε πξία θαη ην Ηξάθ βξίζθνληαλ 
εγθισβηζκέλνη ζηελ Δηδνκέλε, νη Αθγαλνί κεηαθέξνληαλ ζηα Γηαβαηά, ζην ιηκάλη 
ηνπ Πεηξαηά -φπνπ έθηαλαλ θαξαβηέο απφ ηα λεζηά- γίλεηαη δηαρσξηζκφο 
πξνζθχγσλ, ελψ άιινη ήηαλδηαζθνξπηζκέλνη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο εζληθήο νδνχ 
Αζελψλ - Λακίαο, θαζψο ηα hot spots θαη ηα θέληξα πξνζσξηλήο θηινμελίαο γέκηδαλ 
δηαξθψο 
 
Δλ κέζσ απηήο ηεο αζθπθηηθήο θαηάζηαζεο, ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν ε Αζήλα 
πξνζπαζνχζε λα πηέζεη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ηεο πλφδνπ Κνξπθήο 
ηεο ΔΔ θαη ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ ζην Αηγαίν. Χζηφζν, ε 
Απζηξία θαη άιιεο ρψξεο ησλ δπηηθψλ Βαιθαλίσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην θιείζηκν 
ησλ ζπλφξσλ, πξαγκαηνπνίεζαλ Γηάζθεςε γηα ην πξνζθπγηθφ, παξά ηελ 
αληίδξαζε ηεο Αζήλαο, θαη ηελ ελφριεζε ηεο νιιαλδηθήο πξνεδξίαο ηεο ΔΔ θαη ηεο 
Κνκηζηφλ γηα ηηο θηλήζεηο ακθηζβήηεζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζε επίπεδν ΔΔ. 
 
Κιεηζηή ήηαλ ζηα ηέιε Φιεβάξε 2016 ε νπδέηεξε δψλε Διιάδαο - ΠΓΓΜ, ζην χςνο 
ηεο Δηδνκέλεο, ελψ ην ηειεπηαίν 24σξν νη αξρέο ηεο γεηηνληθήο ρψξαο έρνπλ 
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επηηξέςεη ηελ είζνδν ζε κφιηο 860 πξφζθπγεο απφ ην Ηξάθ θαη ηε πξία. 
χκθσλα κε ηελ αζηπλνκία, ζηνλ θαηαπιηζκφ πξνζσξηλήο δηακνλήο βξίζθνληαη 
απηή ηελ ψξα πεξίπνπ 3.000 άλζξσπνη θαη άιινη 300 πεξηκέλνπλ ζην βελδηλάδηθν, 
ζην χςνο ηνπ Πνιχθαζηξνπ. 
 
Σξηαθφζηνη πξφζθπγεο -Ηξαθηλνί, χξνη θαη ιίγεο νηθνγέλεηεο Αθγαλψλ- είραλ θηάζεη 
ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ ην κεζεκέξη ζην πξψελ ζηξαηφπεδν «Αλαγλσζηνπνχινπ», 
ζηα Γηαβαηά Θεζζαινλίθεο, φπνπ ιεηηνπξγεί, ην Κέληξν Μεηεγθαηάζηαζεο 
Πξνζθχγσλ, ελψ εληφο ηεο εκέξαο αλακέλνληαλ άιια πεξίπνπ 1.600 άηνκα. 
 
Λεσθνξεία κε πξφζθπγεο βξίζθνληαη ζηαζκεπκέλα θαηά κήθνο ηεο εζληθήο νδνχ 
Αζελψλ - Λακίαο, εμαηηίαο ηνπ «κπιφθνπ» ζηα ζχλνξα κε ηελ ΠΓΓΜ. 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπηζεψξεζεο Αζηπλνκίαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, απφ 
ηελ Καβάια μεθίλεζε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2016 έλα ιεσθνξείν, έλα απφ Σξίθαια, 
23 απφ Λάξηζα, 13 απφ Μαγλεζία θαη 11 απφ Φζηψηηδα. Πεξηζζφηεξνη απφ 500 
πξφζθπγεο, απφ ηνπο πεξίπνπ 1.200 πνπ δηαλπθηέξεπζαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, 
μεθίλεζαλ κε ηα πφδηα απφ ηε Λακία γηα λα θηάζνπλ ζηα ζχλνξα κε ηα 
θφπηα. Πξφθεηηαη γηα πξφζθπγεο απφ ηε πξία θαη ην Αθγαληζηάλ, νη νπνίνη 
βξήθαλ θαηάιπκα ζε δηάθνξα μελνδνρεία ηεο εζληθήο νδνχ ή αθφκε θαη ζε 
βελδηλάδηθα. 
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θνληά ζε μελνδνρεία, θαηά κήθνο ηεο εζληθήο νδνχ, απφ 
ρζεο ην απφγεπκα έρνπλ αθηλεηνπνηεζεί πεξηζζφηεξα απφ 30 ιεσθνξεία θαη 
ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο αζηπλνκίαο ζα αξρίζνπλ ζηγά-ζηγά λα θαηεπζχλνληαη 
πξνο ηελ βφξεηα Διιάδα, θαηά ηκήκαηα. Οιφθιεξε ηε λχρηα νη πξφζθπγεο 
δεηνχζαλ λα θχγνπλ κε ηα ιεσθνξεία πξνο ηα ζχλνξα, θάηη πνπ δελ επέηξεπε ε 
αζηπλνκία.  
 
Λίγν πξηλ ηηο 8 ην πξσί πνιινί απφ απηνχο -αλάκεζά ηνπο θαη κηθξά παηδηά- 
εγθαηέιεηςαλ ηα ιεσθνξεία, πήξαλ ζηα ρέξηα ηνπο ηεο απνζθεπέο ηνπο θαη 
μεθίλεζαλ ην ηαμίδη ηνπο κε ηα πφδηα γηα λα δηαλχζνπλ κηα απφζηαζε πνπ μεπεξλά 
ηα 450 ρηιηφκεηξα.  
Κάπνηνη άιινη έρνπλ θπξηνιεθηηθά ραζεί κέζα ζηελ πφιε ηεο Λακίαο ςάρλνληαο 
ηξφπνπο γηα λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηα ζχλνξα κε άιια κεηαθνξηθά κέζα. 
 
Σελ ίδηα ψξα, ζην θιεηζηφ Γπκλαζηήξην ησλ Γξεβελψλ έθηαζαλ αηθληδηαζηηθά 131 
πξφζθπγεο πξνεξρφκελνη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Καιακπάθαο. Ακέζσο 
θηλεηνπνηήζεθαλ νη ηνπηθέο αξρέο ηεο πφιεο, ν δήκνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
πεξηθεξεηαθή αξρή, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο γηα ηελ θαιχηεξε 
θηινμελία ηνπο. Δλ ησ κεηαμχ, ζηα λεζηά φινπο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2016 
ζπλερίδνπλ λα θζάλνπλ πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, γεκίδνληαο ηα hot spots, φπνπ 
γίλεηαη ε θαηαγξαθή θαη ηαπηνπνίεζή ηνπο. Δλ ζπλερεία, πξνσζνχληαη πξνο ην 
ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, φπνπ ε θαηάζηαζε είλαη αζθπθηηθή. 
 
Οη λεναθηρζέληεο ζην ιηκάλη δηαρσξίδνληαη, πξνθεηκέλνπ νη πξφζθπγεο απφ πξία 
θαη Ηξάθ λα πξνσζεζνχλ ζηελ Δηδνκέλε θαη νη ππφινηπνη λα κεηαθεξζνχλ ζε 
θέληξα πξνζσξηλήο θηινμελίαο. 
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξφζθπγεο θηινμελνχληαη πξνζσξηλά ζηνπο 2 
επηβαηηθνχο ζηαζκνχο ηνπ ΟΛΠ, ελψ αξθεηνί απφ απηνχο, πνπ κεηαθέξζεθαλ ηηο 
πξνεγνχκελεο εκέξεο ζην θέληξν ηνπ ρηζηνχ, ιίγεο ψξεο αξγφηεξα ην 
εγθαηέιεηςαλ γηα λα βξεζνχλ ζηελ πιαηεία Βηθησξίαο, κε ηελ ειπίδα φηη ζα βξνπλ 



ηξφπν λα θηάζνπλ ζηα ζχλνξα θαη απφ εθεί ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε. 
 
Σφζν ηα hot spots ζηα λεζηά, πνπ κφιηο έρνπλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, φζν θαη ηα λέα 
θέληξα πξνζσξηλήο θηινμελίαο ζε ρηζηφ θαη Γηαβαηά, θαζψο θαη εθείλν ηνπ 
Διαηψλα, ζεσξείηαη βέβαην πσο δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο 
πξνζθπγηθέο ξνέο. 
 
 
14. Έθθιεζε Γηαηξώλ Υσξίο ύλνξα γηα άκεζν άλνηγκα ησλ hotspot 
 
 
Σηο άζιηεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο θξαηνχληαη νη έγθιεηζηνη πξφζθπγεο ζηα ειιεληθά 
λεζηά θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα ζηακαηήζνπλ λα αληηκεησπίδνληαη κε νινέλα 
πην απάλζξσπν θαη εμεπηειηζηηθφ ηξφπν, ηφληζαλ ζηηο 19/5/2016 νη Γηαηξνί Υσξίο 
χλνξα, πνπ θάλνπλ έθθιεζε γηα ην άκεζν άλνηγκα ησλ hotspot57. 
Γηα έιιεηςε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο, αιιά θαη απαξάδεθηεο θαη 
παξάλνκεο δηνηθεηηθήο θξάηεζεο, θάλνπλ ιφγν ζε αλαθνίλσζή ηνπο, θαζψο 
απηή νξίδεηαη γηα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 25 εκεξψλ, θάηη ην νπνίν δελ ηεξείηαη.  
 
χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ησλ νκάδσλ ησλ ΓΥ, νη θξαηνχκελνη ζε νξηζκέλα 
θέληξα έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε λεξφ θαη ζηέγε,  νη εγθαηαζηάζεηο 
πγηεηλήο δελ ζπληεξνχληαη ζσζηά, νη ζπλζήθεο πγηεηλήο είλαη άζιηεο θαη ε δηαλνκή 
θαγεηνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζε άηαθηα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 
Αθνινπζεί νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε: 
 
«Γχν κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο Δπξσπατθήο Έλσζεο-Σνπξθίαο, ε 
θαηάζηαζε εμαθνινπζεί λα επηδεηλψλεηαη γηα ηνπο πξφζθπγεο, πνπ βξίζθνληαη 
έγθιεηζηνη ζηα ειιεληθά λεζηά. 
 
Οη Γηαηξνί Υσξίο χλνξα/ Médecins Sans Frontières Greece (MSF) επηζεκαίλνπλ 
εθ λένπ ηηο άζιηεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο θξαηνχληαη νη πξφζθπγεο θαη θάλνπλ 
έθθιεζε γηα ην άκεζν άλνηγκα ησλ hotspot. 
Απφ ηηο 20 Μαξηίνπ, εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο λέαο ζπκθσλίαο, νη πξφζθπγεο 
πνπ θηάλνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά ζηέιλνληαη ζε θιεηζηά θέληξα θξάηεζεο. Αλάκεζά 
ηνπο γπλαίθεο θαη βξέθε, αιιά θαη δεθάδεο αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ νπνίσλ δελ ππάξρεη θακία ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε. 
 
Ζ δηνηθεηηθή θξάηεζε ζε απηά ηα θέληξα νξίδεηαη γηα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 25 
εκεξψλ, θάηη ην νπνίν δελ ηεξείηαη. Έηζη, φρη κφλν είλαη απαξάδεθηε ε θξάηεζε ησλ 
αλζξψπσλ απηψλ, αιιά θαη παξάλνκε. 
Δλψ ν αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ ζε νξηζκέλα θέληξα θξάηεζεο είλαη ήδε 
δηπιάζηνο απφ ηελ αξρηθή πξφβιεςε ρσξίο θαλέλα δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε άλδξεο 
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θαη γπλαίθεο πνπ δνπλ νινέλα θαη πην επηζθαιείο ζπλζήθεο, νη Αξρέο ζπλερίδνπλ λα 
θέξλνπλ πεξηζζφηεξνπο πξφζθπγεο. 
χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ησλ νκάδσλ ησλ Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα, νη θξαηνχκελνη 
ζε νξηζκέλα θέληξα έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε λεξφ θαη ζηέγε,  νη 
εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο δελ ζπληεξνχληαη ζσζηά, νη ζπλζήθεο πγηεηλήο είλαη άζιηεο 
θαη ε δηαλνκή θαγεηνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζε άηαθηα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 
Οη Γηαηξνί Υσξίο χλνξα έρνπλ επίζεο παξαηεξήζεη κία αμηνζεκείσηε αχμεζε ησλ 
αλζξψπσλ πνπ ππνθέξνπλ απφ άγρνο θαη θέξνπλ ηξαχκαηα απφ βία. Ζ ήδε 
απμεκέλε έληαζε θιηκαθψλεηαη παληνχ, ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ ζπλσζηηζκνχ θαη 
ηεο παξαηεηακέλεο θπιάθηζεο. Δπίζεο, ε έιιεηςε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο δελ 
ηνπο βνεζά  λα αηζζάλνληαη αζθαιείο κε φζα ηνπο επηθπιάζζεη ην κέιινλ. 
 
Βαζηζκέλε ζηε ινγηθή ηεο απνηξνπήο, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο επηηπγράλεη απηφ πνπ είρε ζέζεη σο ζηφρν εμαξρήο, ηε κείσζε ηεο 
πξνζθπγηθήο ξνήο ζηα λεζηά. 
 
Χζηφζν, ε βαξβαξφηεηα απηήο ηεο πνιηηηθήο εμαθνινπζεί λα είλαη αλειέεηε γηα ηνπο 
αλζξψπνπο πνπ εμαθνινπζνχλ λα δηαζρίδνπλ ην Αηγαίν κε θίλδπλν ηε δσή ηνπο γηα 
λα βξεζνχλ ππφ θξάηεζε θάησ απφ πξαγκαηηθά αμηνζξήλεηεο ζπλζήθεο. 
Ο εγθιεηζκφο ησλ πξνζθχγσλ έρεη σο κνλαδηθφ απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ηεο 
θαηάζηαζήο ηνπο. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ζηακαηήζνπλ λα αληηκεησπίδνληαη κε 
νινέλα πην απάλζξσπν θαη εμεπηειηζηηθφ ηξφπν.». 
Πξέπεη λα ηνπο δνζεί άκεζα ε δπλαηφηεηα λα θηλνχληαη ειεχζεξα ζηα λεζηά. Οη 
Γηαηξνί Υσξίο χλνξα επηζεκαίλνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηηο ειιεληθέο 
Αξρέο ηηο άζιηεο ζπλζήθεο απηνχ ηνπ εγθιεηζκνχ θαη ηνπο θαινχλ λα αλνίμνπλ 
άκεζα ηα hotspot. 

 
15. Δξπζξόο ηαπξόο: Πεξίπνπ 50.000 πξόζθπγεο ζε όιε ηελ Διιάδα ην 
Μάξηην ηνπ 2016  
 
Γεθάδεο ρηιηάδεο κεηαλάζηεο εγθισβηζκέλνη ήηαλ ην Μάξηην ηνπ 2016 
εγθισβηζκέλνη ζζηε ρψξα καο, ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ηνλ Πεηξαηά, ηελ Δηδνκέλε 
θαη άιια ζεκεία ηεο ρψξαο58. 
 
Οη αξηζκνί δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ην πνηνο θάλεη εθηηκήζεηο, αιιά ην γεγνλφο 
παξακέλεη ίδην: ε θαηάζηαζε είλαη αζθπθηηθή. 
ηνπο πεξίπνπ 50.000 εθηηκά ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη ζε 
φιε ηε ρψξα ν πξφεδξνο ηνπ ειιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ, Αληψλεο Απγεξηλφο. 
«Δίλαη κία θαζαξά αλζξσπηζηηθή θξίζε, ίζσο ε κεγαιχηεξε ζηελ Δπξψπε 
δηαρξνληθά, θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ςπρξαηκία», ηφληζε ν ίδηνο, κηιψληαο 
ζην Mega. 
 
Παξάιιεια, ν θ. Απγεξηλφο θαζεζχραζε γηα ην ελδερφκελν εθδήισζεο επηδεκηψλ, 
ηνλίδνληαο φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ελ ηε γελέζεη νπνηνπδήπνηε 
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ηέηνηνπ θαηλνκέλνπ. «Δρνπκε ηελ ηθαλφηεηα, έρνπκε ην ηαηξνλνζειεπηηθφ 
πξνζσπηθφ, έρνπκε φια ηα κέζα, έγθαηξα λα πξνιάβνπκε απηέο ηηο πηζαλέο 
παλδεκίεο ή εμάξζεηο θάπνησλ ηνπηθψλ κεηαδνηηθψλ λφζσλ», πξφζζεζε. 
 
Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Θεαλψ Φσηίνπ ππνινγίδεη ζε πεξίπνπ 32.000 ηνπο 
πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, επηθαινχκελε ηα επίζεκα 
δεδνκέλα πνπ έρεη ε δηππνπξγηθή επηηξνπή πνπ δηαρεηξίδεηαη ην πξνζθπγηθφ. 
 
χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία, απηή ηε ζηηγκή 5.245 κεηαλάζηεο θαη 
πξφζθπγεο, πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί, είλαη έηνηκνη λα αλαρσξήζνπλ απφ ηα λεζηά 
ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ηνλ Πεηξαηά. 
Δγθισβηζκέλνη ζηε Λέζβν, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή ζήκεξα ην πξσί, 
παξακέλνπλ παξά ηελ θαηαγξαθή ηνπο 3.550 άηνκα, ελψ ζηε Υίν είλαη έηνηκνη λα 
αλαρψξεζε 1.422 άλζξσπνη. ηε άκν, ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, είλαη 273 άηνκα. 
 
Σν αββάην, νδεγήζεθαλ ζπλνδεία αζηπλνκηθήο δχλακεο, κε ην πινίν ηεο γξακκήο 
απφ ηε Μπηηιήλε ζηελ Καβάια, άιινη 50 κεηαλάζηεο απφ ην Παθηζηάλ θαη ην 
Μπαγθιαληέο. Οη ζπγθεθξηκέλνη κεηαθέξζεθαλ ζε θέληξα θξάηεζεο ζηελ Ξάλζε, 
πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα απειαζνχλ ζηελ Σνπξθία κέζσ ηνπ Έβξνπ. 
 
ηελ «πξνζθπγνχπνιε» ηεο Δηδνκέλεο, 13.000 άηνκα πεξηκέλαλε επί πνιιέο 
εβδνκάδεο κέζα ζηε ιάζπε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηηο βξνρέο ησλ ηειεπηαίσλ 
εκεξψλ, ειπίδνληαο φηη ζα θαηαθέξνπλ λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα. Οη ζπλζήθεο είλαη 
δχζθνιεο, ε ζίηηζε ππνηππψδεο, ελψ πνιιά παηδηά είλαη άξξσζηα θαη νη εζεινληέο 
θάλνπλ ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο γηα λα βνεζήζνπλ ηηο απειπηζκέλεο 
νηθνγέλεηεο. 
 
ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2016 πξνζηέζεθαλ άιινη 1.018 ζηνπο πξφζθπγεο θαη 
κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Πεηξαηά. 
πγθεθξηκέλα, ζην ιηκάλη απνβηβάζηεθαλ 325 άηνκα απφ ηε Μπηηιήλε, 276 απφ ηε 
Υίν θαη 417 απφ ηε άκν. Σν βξάδπ αλακέλεηαη ζηνλ Πεηξαηά θαη ην επηβαηεγφ 
νρεκαηαγσγφ πινίν «Νήζνο Μχθνλνο» ρσξίο λα έρεη γίλεη γλσζηφ κέρξη ζηηγκήο 
πφζνπο κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο ζα κεηαθέξεη απφ Υίν, Μπηηιήλε θαη άκν. 
 
16. Αλνηρηή επηζηνιή 7 ΜΚΟ πξνο ηελ Τπεξεζία Αζύινπ 
 
ηηο 19/5/2016 7 ΜΚΟ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
έζηεηιαλ ζηελ Τπεξεζία Αζχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο ηελ αθφινπζε 
αλνηρηή επηζηνιή59 
 
”Ζ κεγάιε δπζρέξεηα ζηελ πξφζβαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηε δηαδηθαζία αζχινπ 
ππήξμε ε γελεζηνπξγφο αηηία δεκηνπξγίαο ηεο Κακπάληαο καο ην 2012. ήκεξα, 
ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ην πξφβιεκα απηφ φρη κφλν δελ έρεη επηιπζεί αιιά έρεη 
νμπλζεί ζε βαζκφ εθξεθηηθφ. 
 
Παξά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ήδε απφ ην 2013, ε Τπεξεζία 
απηή δελ νξγαλψζεθε νχηε ζηειερψζεθε εμαξρήο θαηά ηξφπν ψζηε λα παξέρεη ηελ 
πξνβιεπφκελε απφ ηελ λνκνζεζία απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία αζχινπ 
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ζε φινπο φζνη ην επηζπκνχλ. εκεηψλνπκε φηη νη νξγαλψζεηο καο ππέβαιαλ θαη‟ 
επαλάιεςε πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Τπεξεζία, σζηφζν 
ππήξμε απξνζπκία γηα δηεμαγσγή νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ θαη εμεχξεζε 
απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ. 
 
Έηζη φηαλ ηελ άλνημε ηνπ 2015 μεθίλεζε ην κεγάιν πξνζθπγηθφ ξεχκα, ε Τπεξεζία 
Αζχινπ εμαθνινπζνχζε λα επξίζθεηαη ζε επηρεηξεζηαθή αδπλακία λα αληαπνθξηζεί 
ζηελ ππνρξέσζή ηεο λα παξάζρεη πξφζβαζε ζην άζπιν . Μφλε αληίδξαζε ηεο 
Τπεξεζίαο ήηαλ λα εηζαρζεί ε κέζνδνο ηεο ρξήζεο ηνπ Skype γηα ηνλ νξηζκφ 
εκεξνκελίαο θαηαγξαθήο ησλ αηηεκάησλ αζχινπ θαη κάιηζηα σο ζρεδφλ 
απνθιεηζηηθφο ηξφπνο πξφζβαζεο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ δηαδηθαζία αζχινπ. 
Σνλίδνπκε φηη ε πξαθηηθή απηή έρεη απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθή θαη ελ ηέιεη ζηεξεί 
ην δηθαίσκα ζηελ πξφζβαζε ζην άζπιν, αθελφο ζε φζνπο δελ έρνπλ εμνηθείσζε κε 
ηελ ηερλνινγία ή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη αθεηέξνπ ζε φζνπο θαινχλ 
επαλεηιεκκέλα (ζηηο δνζείζεο αλεπαξθείο ψξεο) κέζσ Skype ρσξίο λα απαληά ε 
Τπεξεζία. Έηζη, ε πξαθηηθή ηεο ρξήζεο απνθιεηζηηθά ηνπ Skype γηα ην θιείζηκν 
ξαληεβνχ πξνο θαηαγξαθή αηηήκαηνο αζχινπ, ζηεξεί νπζηαζηηθά απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην άζπιν. 
 
ήκεξα, έλα ρξφλν αξγφηεξα, θαη κεηά ην –απφ καθξνχ αλακελφκελν απφ φινπο 
ηνπο αζρνινχκελνπο κε ην πξνζθπγηθφ– θιείζηκν ησλ βφξεησλ ζπλφξσλ ηεο 
ρψξαο, πάλσ απφ 50.000 λεναθηρζέληεο πξφζθπγεο βξίζθνληαη ζηε ρψξα καο. Ζ 
κφλε ηνπο λνκηθή δηέμνδνο είλαη ε πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία αζχινπ, ε νπνία 
κεηαμχ άιισλ απνηειεί πξνυπφζεζε θαη γηα ηελ ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία 
κεηεγθαηάζηαζεο θαη νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 
Χζηφζν απηή ε πξφζβαζε είλαη αδχλαηε γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο ηφζν 
ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο φζν θαη ζηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία Αζχινπ. 
 
Σν πξφβιεκα έρεη πιένλ ιάβεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο δεδνκέλνπ φηη: 
Πξφθεηηαη γηα πιεζπζκφ ηδηαίηεξα ηαιαηπσξεκέλν (απφ ηηο θαθνπρίεο ηνπ πνιέκνπ 
θαη ησλ δηψμεσλ, απφ ηε δηαδξνκή πξνο ηε ρψξα καο, αιιά θαη απφ ηηο 
ζνβαξφηαηεο ειιείςεηο πνπ δηαθξίλνπλ ηελ ππνδνρή ζηε ρψξα καο) ν νπνίνο ηειεί 
ζε θαηάζηαζε έληνλεο αβεβαηφηεηαο. 
Μεγάιν πνζνζηφ απηψλ αλήθεη ζε ηδηαίηεξα επάισηεο νκάδεο (ην 40% είλαη παηδηά, 
ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο αζζελψλ θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο). 
εκαληηθφ πνζνζηφ απηψλ θαηέρεη ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο ηα νπνία έρνπλ ιήμεη θαη θηλδπλεχεη αλά πάζα ζηηγκή κε ζχιιεςε, 
θξάηεζε θαη απέιαζε, θαζψο βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο αλαζθάιεηαο δηθαίνπ. 
Σν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηεξνχληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο απφ ηελ 
πιεπξά ηεο Πνιηηείαο ψζηε λα ακβιπλζεί ην πξφβιεκα. Δηδηθφηεξα: 
Αθνινπζείηαη ε κέζνδνο πξν-θαηαγξαθήο αηηεκάησλ αζχινπ θαη ρνξήγεζεο εηδηθνχ 
δειηίνπ. 
 
Δμαγγέιζεθε έθηαθην ζρέδην ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ γηα ηελ πξν-θαηαγξαθή 
αηηεκάησλ αζχινπ ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ, κε ρξνληθφ νξίδνληα 
έμη κελψλ γηα ηελ πιήξε θαηαγξαθή, ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ δελ έρεη αθφκα 
μεθηλήζεη. 
 
Απφ ηελ πιεπξά καο ηνλίδνπκε φηη είλαη απνιχησο αλαγθαία ε άκεζε πιήξεο 
θαηαγξαθή θαη ελ ζπλερεία ε δίθαηε εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ αζχινπ πξνθεηκέλνπ λα 



ρνξεγεζεί θαζεζηψο πξνζηαζίαο ζε φζνπο αηηνχληεο ην δηθαηνχληαη αιιά θαη λα 
πξνρσξήζεη ε κεηαθνξά αηηνχλησλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ζην πιαίζην ησλ 
δηαδηθαζηψλ νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο. Γηαθνξεηηθά ζα 
δεκηνπξγεζεί θαη πάιη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο εθθξεκψλ ππνζέζεσλ (backlog), 
πξάγκα πνπ ζα επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε θαη ζα θαηαζηεί πεγή εληάζεσλ. 
 
Χο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη : 
απνθαζηζηηθή θαη νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ζε εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ θαη ππνδνκέο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα ζηηο 
απμεκέλεο αλάγθεο, 
ξηδηθή αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε 
πξσηαξρηθφ θξηηήξην ηελ παξνρή νπζηαζηηθήο πξνζηαζίαο ζηνπο πξφζθπγεο.». 
 
 
17. Νεθξόο πξόζθπγαο ζην Διιεληθό από ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 
 
ηηο 15 Ηνπιίνπ 2016 ε  Αθγαληθή Κνηλφηεηα ζηελ Διιάδα εμέδσζε ηελ αθφινπζε 
αλαθνίλσζε60 : 
 
 «Με αθνξκή ην ηξαγηθφ πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε ηελ Πέκπηε 14/7/2016 ζην θέληξν 
ππνδνρήο πξνζθχγσλ Διιεληθνχ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην ελφο 
πξφζθπγα, ζέινπκε λα εθθξάζνπκε ηελ αγσλία θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο γηα ηεο 
ζπλζήθεο πνπ δηαβηνχλ νη πξφζθπγεο αιιά θαη φινη φζνη βξίζθνληαη ζηα θέληξα γηα 
λα βνεζήζνπλ ζηελ νκαιή ζπκβίσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Αξθεί κνλάρα κηα ζχληνκε 
αλαδξνκή ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ Διιεληθνχ 
γηα λα πεηζηεί θαη ν πην θαθφπηζηνο φηη απηέο νη ίδηεο νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγνχλ 
θαηαιπηηθά θαη ελ ηέιεη κνηξαία γηα ηνπο πξφζθπγεο.  
 
Ζ ειιηπήο θαζαξηφηεηα, νη αλεπαξθείο ζπλζήθεο θαζεκεξηλήο πγηεηλήο, ε απνπζία 
θιηκαηηζκνχ θαη κφληκνπ εμαεξηζκνχ, νη πεπαιαησκέλεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ε 
έιιεηςε ηδησηηθφηεηαο, αθφκα θαη ε αδπλακία εθπιήξσζεο βαζηθψλ ζπδπγηθψλ θαη 
νηθνγελεηαθψλ θαζεθφλησλ δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ αζθπθηηθφ θαη ερζξηθφ 
πξνο ηνπο δηακέλνληεο ζηνλ θαηαπιηζκφ. Απνηέιεζκα, λα έρνπλ ζεκεησζεί ήδε 4 
ζαλαηεθφξα θξνχζκαηα ζην ρψξν ηνπ Διιεληθνχ. κσο, δελ είλαη αλεζπρεηηθή 
κφλν ε πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνχ. Πεξηζηαηηθά βίαησλ επηζέζεσλ κε καραίξη 
εθδειψζεθαλ θαη ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Καη φια απηά ζπκβαίλνπλ ρσξίο θακία 
απάληεζε ή εηδηθή κέξηκλα, δελ δηεξεπλήζεθαλ πνηέ νη αθξηβείο ζπλζήθεο νχηε 
αλαγλσξίζηεθαλ νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηά ηα γεγνλφηα.  
 
Αλ ζε φια απηά πξνζηεζεί ε λέα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ζχλζεζε θαη ζηειέρσζε 
ησλ επηηξνπψλ αζχινπ, κε ηελ παξνπζία πιένλ δηθαζηψλ, αιιά θαη ηελ ελ γέλεη 
ςπρνινγηθή πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ηα φξγαλα ηεο πνιηηείαο ζε πξφζθπγεο ψζηε 
λα πάξνπλ ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο πξνο ηελ παηξίδα ηνπο (ραξαθηεξηζηηθφηεξε ε 
πεξίπησζε ηνπ Αθγαληζηάλ, πνπ ελψ θαλείο δηεζλήο νξγαληζκφο δε ζπγθαηαιέγεη 
ηελ ρψξα ζηνπο αζθαιείο πξννξηζκνχο, νη Αθγαλνί πξφζθπγεο δέρνληαη ηε 
κεγαιχηεξε πίεζε), γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη πξφζθπγεο ζπλερίδνπλ λα βηψλνπλ ηε 
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δηθή ηνπο θαζεκεξηλή νδχζζεηα κε ηξαγηθά κεξηθέο θνξέο απνηειέζκαηα. Σα 
πξναλαθεξζέληα, πνπ ηείλνπλ λα γίλνπλ πιένλ θαζεζηψο, δελ κπνξεί παξά λα 
νδεγήζνπλ ζε πεξίζθεςε θαη πξνβιεκαηηζκφ ηηο νξγαλψζεηο θαη ηνπο θνξείο πνπ 
κάρνληαη θαη ππεξαζπίδνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αιιά θαη ηηο νξγαλψζεηο 
πνπ αζρνινχληαη θαηεμνρήλ κε ηνπο πξφζθπγεο. Γηα απηφ, θξίλεηαη επείγνλ λα ηεζεί 
επί ηάπεηνο θαη λα αμηνινγεζεί άκεζα θαη ππεχζπλα ε παξάκεηξνο ησλ ζπλζεθψλ 
δηαβίσζεο ζηα θέληξα ππνδνρήο θαη παξακνλήο ησλ πξνζθχγσλ αιιά θαη λα 
απαληεζεί ην κείδνλ εξψηεκα ηεο ζπζρέηηζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ ζηνπο 
θαηαπιηζκνχο κε ηα πεξηζηαηηθά ζαλάηνπ ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ.» 
 
18. Απειάζεηο αηηνύλησλ άζπιν από Διιάδα θαηήγγεηιε ν ΟΖΔ 
 

ε νξηζκέλνπο εθ ησλ αλζξψπσλ πνπ απειάζεθαλ ζηελ Σνπξθία, θαηά ηελ πξψηε 
εκέξα εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ επαλαπξνσζήζεσλ (4 Απξηιίνπ 2016), ελδέρεηαη 
θαηά ιάζνο λα κελ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ επίζεκα αίηεζε αζχινπ ελ 
κέζσ ηνπ δηνηθεηηθνχ ράνπο ζηε Υίν, ζχκθσλα κε ηελ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ 
γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR)61. 
 
Ζ βξεηαληθή εθεκεξίδα The Guardian γξάθεη φηη ε αζηπλνκία «μέραζε» λα 
επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο 13 εθ ησλ 202 αηηνχλησλ άζπιν πνπ εζηάιεζαλ πίζσ 
ζηελ Σνπξθία ηε Γεπηέξα, φπσο δήισζε ν Βελζάλ Κνζηέι, πεξηθεξεηαθφο 
δηεπζπληήο γηα ηελ Δπξψπε ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο 
(UNCHR). 
 
Δθφζνλ απηφ επηβεβαησζεί, επηζεκαίλεη ε εθεκεξίδα, ζα επηθέξεη πιήγκα ζην 
επηρείξεκα ηεο ΔΔ φηη ε ζπκθσλία επαλαπξνσζήζεσλ -πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη 
ζηελ απέιαζε ζρεδφλ φισλ φζνη έρνπλ θζάζεη θαη θζάλνπλ ζηελ Διιάδα κεηά ηελ 
20ή Μαξηίνπ- ζπκβαδίδεη κε ην δηεζλέο δίθαην. 
 
Ζ ΔΔ έρεη δεζκεπηεί φηη θάζε αίηεζε αζχινπ ζα εμεηάδεηαη κεκνλσκέλα θαη φηη δελ 
ζα ππάξμνπλ απηφκαηεο επηζηξνθέο αηηνχλησλ άζπιν. 
 
Χζηφζν, ν Βελζάλ Κνζηέι δήισζε φηη δελ κπφξεζαλ λα ππνβάιινπλ επίζεκα 
αίηεζε 13 Αθγαλνί θαη Κνγθνιέδνη αηηνχληεο άζπιν, νη νπνίνη έθζαζαλ ζηε Υίν κεηά 
ηηο 20 Μαξηίνπ θαη απειάζεθαλ ζηελ Σνπξθία ηε Γεπηέξα, εμαηηίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ράνπο ζην λεζί. 
«Γηα ηέζζεξηο εκέξεο κεηά ηελ 20ή [Μαξηίνπ], ε ειιεληθή αζηπλνκία δελ 
θαηαρψξεζε θακία πξφζεζε δηεθδίθεζεο αζχινπ θαζψο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη 
[ή] εθνδηαζκέλνη γη' απηφ, νπφηε αξρίζακε λα δίλνπκε θφξκεο αηηήζεσλ ζε 
αλζξψπνπο πνπ είραλ δειψζεη ηελ πξφζεζή ηνπο λα δεηήζνπλ άζπιν» αλέθεξε. 
 
«Ζ αζηπλνκία δέρζεθε ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο κε απηέο ηηο θφξκεο θαη 
μέραζε πξνθαλψο θάπνηνπο. Δίλαη πεξηζζφηεξν ιάζνο απφ ν,ηηδήπνηε άιιν, 
ειπίδνπκε» είπε ν ίδηνο. 
 
Ο Guardian αλαθέξεη φηη θιεζείζα λα ζρνιηάζεη ε αζηπλνκία ηεο Υίνπ αξλήζεθε φηη 
νπνηζνδήπνηε επέζηξεςε ζηελ Σνπξθία παξά ηελ ζέιεζή ηνπ. «Καη νη 66 άλζξσπνη 
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πνπ επεζηξάθεζαλ ρζεο δελ ήζειαλ λα κείλνπλ ζηελ Διιάδα» είπε αλσλχκσο 
αμησκαηνχρνο ζηελ έδξα ηεο αζηπλνκίαο, ηνλ νπνίν επηθαιείηαη ν Guardian. 
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ ήηαλ άκεζα δηαζέζηκε λα απαληήζεη ζε ζρφιην πνπ 
δεηήζεθε απφ ηελ εθεκεξίδα. 
 
 
19. Απνρώξεζε Γηαηξώλ Υσξίο ύλνξα από ηα hotspots 
 
ηηο 22 Μαξηίνπ 2016 νη Γηαηξνί Υσξίο χλνξα ζηακάηεζαλ φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα hotspots ζηε Λέζβν θαη ηε άκν62. Να 
ηνλίζνπκε φηη φπσο θαη ε Γηεζλή Ακεζηία γηα ηνπο πξφζθπγεο αληηηίζεληαη ζηε 
ζπκθσλία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ Σνπξθία. 
 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο εληάζζνληαη ε κεηαθνξά ησλ πξνζθχγσλ ζηα θέληξα θαη 
ε ιεηηνπξγία ησλ ηαηξηθψλ θιηληθψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. 
Χζηφζν, ε αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε ζα ζπλερίζεη λα παξέρεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
δηάζσζεο θαη ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο θξνληίδαο, φπσο θαη ην πξφγξακκα 
παξνρήο ςπρνινγηθψλ πξψησλ βνεζεηψλ γηα ηνπο επηδψληεο ησλ λαπαγίσλ ζηε 
Λέξν θαη ην Αγαζνλήζη. 
 
Δμάιινπ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε Λέζβν ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ην 
δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ζηνλ Μαληακάδν, φπνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 
λεναθηρζέληεο πξψηεο βνήζεηεο, ηηο δξάζεηο ζαιάζζηαο δηάζσζεο ζηηο βφξεηεο 
αθηέο ηνπ λεζηνχ θαη ηηο θηλεηέο ηαηξηθέο κνλάδεο γηα φζνπο βξίζθνληαη έμσ απφ ηα 
hotspots. 
πσο εμεγεί ζην ΑΠΔ-ΜΠΔ ε γεληθή δηεπζχληξηα ησλ «Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα» 
ζηελ Διιάδα Μαξηέηηα Πξνβνπνχινπ, «νη ΓΥ δελ ήηαλ πνηέ ε κνλαδηθή 
νξγάλσζε πνπ παξείρε ηαηξηθή θξνληίδα ζηε Μφξηα. Χζηφζν, είλαη θαηαλνεηφ φηη 
ζα δεκηνπξγεζεί έλα θελφ ζηε βνήζεηα κεηά ηελ απνρψξεζή καο» θαη πξνζζέηεη: 
«Δκεηο ζα ζπλερίζνπκε λα παξέρνπκε βνήζεηα κε ηηο θηλεηέο κνλάδεο καο κεηά ηελ 
άθημε ζην λεζί ζε πεξηπηψζεηο πξνζθχγσλ πνπ ζα βξίζθνληαη έμσ απφ ην θέληξν 
ηεο Μφξηαο. Δπίζεο, δηεξεπλνχκε ηελ πηζαλφηεηα λα ππνζηεξίμνπκε ηα ηνπηθά 
λνζνθνκεία ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ παξαπνκπψλ πξνζθχγσλ ζε απηά απφ ηε 
Μφξηα». 
 
Ζ απνρψξεζε ησλ «Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα» απφ ηα hotspots γίλεηαη εμαηηίαο ηεο 
δηαθσλίαο ηεο νξγάλσζεο κε ηηο απνθάζεηο Δπξσπατθήο Έλσζεο- Σνπξθίαο, κε ηηο 
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νπνίεο «επηζεκνπνηείηαη έλα ζχζηεκα πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ην άζπιν θαη ζε πιήξε 
πεξηθξφλεζε ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλαγθψλ. 
Αξλνχκαζηε λα ζρεηηζηνχκε κε απηφ ηνλ θπληθφ κεραληζκφ», παξαηεξεί ε θ. 
Πξνβνπνχινπ. 
 
 Οη «Γηαηξνί Υσξίο χλνξα» έρνπλ απνρσξήζεη πξνζσξηλά θαη πφ ηνλ θαηαπιηζκφ 
ηεο Δηδνκέλεο «γηα ιφγνπο αζθαιείαο» αιιά φπσο δηεπθξηλίδεη ε θ. Πξνβνπνχινπ, 
παξακέλνπλ ζηελ πεξηνρή θαη παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο «γηα λα δνχκε πψο ζα 
θηλεζνχκε θαη αλ ζα θαηαθέξνπκε λα επηζηξέςνπκε ζχληνκα». «Δίλαη κηα 
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχκε ζηηο απνζηνιέο καο ζε νιν ηνλ θφζκν γηα ηελ 
αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ καο, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο 
νξγάλσζεο». Ήδε ε νκάδα θαζαξηφηεηαο ηεο νξγάλσζεο έρεη επηζηξέςεη ζηα 
θαζήθνληά ηεο, σζηφζν δελ επηρεηξεί ε ηαηξηθή νκάδα, ελψ γίλνληαη ζπλερείο 
επαθέο κε ηνπο πξφζθπγεο.  
 
20. Αλαθνίλσζε Οκάδαο Ννκηθώλ γηα ηελ Τπεξάζπηζε Πξνζθύγσλ θαη 
Μεηαλαζηώλ ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ησλ πξνζθύγσλ ζην άζπιν 
 

ηηο 18/5/2016 ε Οκάδα Ννκηθψλ γηα ηελ Τπεξάζπηζε Πξνζθχγσλ θαη 
Μεηαλαζηψλ εμέδσζε ηελ αθφινπζε αλαθνίλσζε63 

 
«Οη ρηιηάδεο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζη(ξη)ψλ πνπ δηαβηνχλ ζήκεξα εληφο ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ -ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζε ζπίηηα ή δνκέο αιιειεγγχεο, ζηε 
ρεηξφηεξε θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο ζε θαηαπιηζκνχο ζηα ζχλνξα θαη ηα ιηκάληα, ή 
ζηα επίζεκα θέληξα «θηινμελίαο» θαη θξάηεζεο- πεξηκέλνπλ. Πεξηκέλνπλ λα 
δξνκνινγεζεί ε ηχρε ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα 
δηεθπεξαησζεί ε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ηεο πξψηεο θαηαγξαθήο ησλ αηηεκάησλ 
ηνπο γηα δηεζλή πξνζηαζία. 

 

Δίηε απηά ηα αηηήκαηα αθνξνχλ ζηελ παξνρή αζχινπ ζηελ Διιάδα, είηε ζε 
θάπνηα άιιε επξσπατθή ρψξα (κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Καλνληζκνχ Γνπβιίλν ΗΗΗ-
 ζηα πιαίζηα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο- ή κέζσ ηνπ 
ιεγφκελνπ relocation/κεηεγθαηάζηαζεο- ην νπνίν σζηφζν θαιχπηεη πξαθηηθά κφιηο 
δχν εζληθφηεηεο), ν κφλνο ηξφπνο θαηαγξαθήο ηνπο εδψ θαη πεξίπνπ 4 κήλεο είλαη 
ην θιείζηκν ξαληεβνχ κέζσ… Skype call κε ηελ Τπεξεζία Αζχινπ. Αξρηθφο ζηφρνο 
απηήο ηεο γξαθεηνθξαηηθήο «θαηλνηνκίαο» ήηαλ ε απνζπκθφξεζε ησλ εθάζηνηε 
γξαθείσλ ηεο ππνζηειερσκέλεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο 
ηαιαηπσξίαο ησλ αηηνχλησλ. Βέβαηα, ε ζηελ πξάμε εθαξκνγή ηεο ήξζε απιψο λα 
πξνζζέζεη πξνβιήκαηα ζηελ- θαζφινπ θαηλνηφκα- κεη‟ εκπνδίσλ πξφζβαζε ζην 
άζπιν. 

 

Καηαξράο, απφ ηελ έλαξμε ηεο ελ ιφγσ λέαο δηαδηθαζίαο, αθφκε θη αλ θαλείο 
πάεη απηνπξνζψπσο ζε έλα απφ ηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ηεο ρψξαο γηα 
λα θιείζεη απεπζείαο εθεί ην ξαληεβνχ, ηνπ δεηείηαη λα θχγεη θαη λα θαιέζεη πξψηα 
ζην Skype. κσο, ε πιεηνλφηεηα ησλ πξνζθχγσλ πξνθαλψο θαη δελ έρεη 
πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή ή δηαδίθηπν, νχηε θαη ηελ επρέξεηα λα κεηαθηλείηαη ζε 
ρψξνπο παξνρήο αλάινγσλ ππεξεζηψλ, πιεξψλνληαο θάζε θνξά ην απαηηνχκελν 

                                                 
63 Γειηίν Σχπνπ Οκάδαο Ννκηθψλ γηα ηελ Τπεξάζπηζε Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηψλ, 
18/5/2016 



αληίηηκν. Άιισζηε, δελ πθίζηαηαη θακία λνκηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνχρσλ 
δηεζλνχο πξνζηαζίαο λα θαηέρνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηεο βηληενθιήζεο ή λα 
δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζην Skype! Αληίζεηα, απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ηεο 
ειιεληθήο πνιηηείαο λα ιακβάλεη ππφςε θαη λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε επάισηεο 
θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο αζπλφδεπηα αλήιηθα, ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ ή trafficking, 
έγθπεο κεηέξεο, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, άηνκα πνπ ρξήδνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 
πεξίζαιςεο θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θνθ. Με ην ηζρχνλ, φκσο, ζχζηεκα ε 
Τπεξεζία Αζχινπ αδπλαηεί λα γλσξίδεη αλ θαη πφηε απηέο νη πεξηζηάζεηο 
ζπληξέρνπλ ζην άηνκν πνπ θαιεί. ζν γηα ηε ζεηξά ε νπνία ηεξείηαη ζηηο εθάζηνηε 
θιήζεηο, δελ ππάξρεη θακία επίζεκε πιεξνθφξεζε, θάηη πνπ γελλά ζηα 
ελδηαθεξφκελα άηνκα ηε ιαλζαζκέλε πεπνίζεζε θαη αλεζπρία πσο απαηηείηαη 
ζπλδξνκή θάπνηνπ δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ ή ΜΚΟ γηα ηελ απφθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Πεξαηηέξσ, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θιήζεσλ, ηηο νπνίεο δηαρεηξίδεηαη θαη 
απαληάεη κφλν ε Τπεξεζία ηεο Αζήλαο, δηαξθεί ειάρηζηα. Απφ ηε κία, φζνη/φζεο 
επηζπκνχλ είηε λα δεηήζνπλ άζπιν ζηελ Διιάδα, είηε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ζε 
άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ. πξέπεη, αλάινγα κε ηε γιψζζα πνπ κηινχλ, λα θαινχλ κφιηο 
κία θνηλή ψξα αλά εβδνκάδα(!). Απφ ηελ άιιε, νη θιήζεηο γηα κεηεγθαηάζηαζε 
ιεηηνπξγνχλ κφλν γηα ελληά ψξεο εβδνκαδηαία. Σν πνηεο ψξεο ζα είλαη δε απηέο 
αιιάδεη ζπρλά θαη απξνεηδνπνίεηα, εληζρχνληαο ην φιν θνκθνχδην. πσο είλαη 
θπζηθφ, ε Τπεξεζία ιακβάλεη ηεξάζηην αξηζκφ θιήζεσλ ζηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 
σξψλ θαη ζπαλίσο απνθξίλεηαη. Έηζη, αλ θάπνηνο/θάπνηα θαηαθέξεη λα ζπλδεζεί 
ζην δίθηπν θαη λα θαιέζεη ζην Skype, νη πξνζπάζεηεο λα «πηάζεη γξακκή» ζα είλαη 
ζπρλφηαηα κάηαηεο, ελψ αθφκε θαη ηφηε κπνξεί ην ζχζηεκα λα «πέζεη» θαη ε θιήζε 
λα ραζεί, θάηη πνπ ζεκαίλεη κηα -αθφκα- εβδνκάδα αλακνλήο θαη αλαζθάιεηαο κέρξη 
ηελ επφκελε απφπεηξα. 

Γλσξίδνπκε φηη ην βαζηθφ πξφβιεκα βξίζθεηαη αιινχ: ζην θιείζηκν ησλ 
ζπλφξσλ, ζηνλ ελ ηνηο πξάγκαζη εγθισβηζκφ ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ εληφο ηεο 
ρψξαο, ζηε πκθσλία ηεο ληξνπήο κεηαμχ Δ.Δ.-Σνπξθίαο θαη ζηελ ελ γέλεη 
αληηπξνζθπγηθή πνιηηηθή πνπ πηνζεηνχλ θαη εθαξκφδνπλ νη ειιεληθέο θαη 
επξσπατθέο αξρέο. Χζηφζν, φηαλ απεηιείηαη ε αθψιπηε πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο 
αζχινπ –ζεκειηψδεο δηθαίσκα θαηνρπξσκέλν ζηε χκβαζε ηεο Γελεχεο, θαζψο θαη 
ζηελ επξσπατθή θαη ειιεληθή λνκνζεζία- ηα άκεζα ελδηαθεξφκελα άηνκα 
θαηαδηθάδνληαη ζηε δηαηψληζε ηεο κεηέσξεο θαη επάισηεο ζέζεο ηνπο. Εψληαο θάησ 
απφ ζπλζήθεο εμαζιίσζεο θαη κε ιεγκέλα ηα ζχληνκεο πξνζεζκίαο ππεξεζηαθά 
ηνπο ζεκεηψκαηα (ηα νπνία θαη δελ αλαλεψλνληαη) βξίζθνληαη ήδε ζε έλαλ κφληκν 
θίλδπλν ζχιιεςεο, θξάηεζεο ή απέιαζήο. Ο δε νπζηαζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπο απφ 
ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήκαηνο αζχινπ ηζνδπλακεί κε ζηέξεζε νπνηαζδήπνηε 
λνκηθήο ππφζηαζεο θαη κε αδπλακία ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ απηνλφεηα θνηλσληθά 
δηθαηψκαηα (πεξίζαιςε, εξγαζία θ.ιπ.). 

 

Απαηηνχκε απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο θαη επξσπατθέο αξρέο, σο ειάρηζηε έλδεημε 
ινγηθήο απφ πιεπξάο ηνπο, λα ζεβαζηνχλ ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη 
λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε γηα ηε ζλ 
ππνβνιή θαη εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ φισλ αλεμαηξέησο ησλ εγθισβηζκέλσλ ζηε 
ρψξα.». 
 
21. Πνηληθνπνίεζε αιιειεγγύεο ζηνπο πξόζθπγεο κέζσ ζύιιεςεο 
εξγαδνκέλσλ ΜΚΟ ζηε Λέζβν 

 



Διεχζεξνη κε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο αθέζεθαλ ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2016 κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο 12σξεο ζρεδφλ απνινγίαο ηνπο ζηνλ αλαθξηηή - είρε μεθηλήζεη 

ζηηο 10 ην πξσί - νη πέληε εξγαδφκελνη ζε δχν Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ 

επηρεηξνχλ ζηε Λέζβν ζε δεηήκαηα κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, νη νπνίνη θαη είραλ 

ζπιιεθζεί ηα ραξάκαηα ηεο πεξαζκέλεο Πέκπηεο θαη θαηεγνξνχληαη ζε βαζκφ 

θαθνπξγήκαηνο απφ ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Μπηηιήλεο γηα απφπεηξα παξνρήο 

βνήζεηαο ζε είζνδν παξάλνκσλ αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα64. 

Με ηε ζχκθσλε γλψκε αλαθξηηή θαη εηζαγγειέα, νη ηέζζεξηο απφ ηνπο 

θαηεγνξνπκέλνπο αθέζεθαλ ειεχζεξνη κε ηνλ φξν ηεο ρξεκαηηθήο εγγχεζεο ησλ 

5.000 επξψ ν θαζέλαο. ηνλ πέκπην απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο, ηνλ έλα απφ ηνπο 

δπν Γαλνχο, ν νπνίνο είλαη θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ζθάθνπο κε ην νπνίν επηρεηξνχζαλ, 

απαγνξεχζεθε ε έμνδνο απφ ηε ρψξα, ππνρξενχηαη λα εκθαλίδεηαη ζην αζηπλνκηθφ 

ηκήκα ηεο Μπηηιήλεο θάζε εβδνκάδα ελψ ηνπ επηβιήζεθε θαη ε θαηαβνιή εγγχεζεο 

10.000 επξψ. 

Οη παξαπάλσ είλαη εξγαδφκελνη ζε δχν Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. 

πγθεθξηκέλα νη δχν απφ απηνχο, αξαβηθήο θαηαγσγήο ππήθννη Γαλίαο, είλαη απφ 

ηε ΜΚΟ Team Humanity θαη νη ηξεηο Ηζπαλνί απφ ηε ΜΚΟ Proemaid. 

 
Δμάιινπ,  έμσ απφ ην δηθαζηηθφ κέγαξν ηεο Μπηηιήλεο βξέζεθαλ νη βνπιεπηέο ηνπ 
ΤΡΗΕΑ Γηψξγνο Πάιιεο θαη Βαζηιηθή Καηξηβάλνπ θαη ν Πάλνο Λάκπξνπ απφ ηελ 
πνιηηηθή γξακκαηεία ηνπ ΤΡΗΕΑ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο 
θαηεγνξνπκέλνπο.  
 
Μηιψληαο ζηελ ΔΡΣ ε θ. Καηξηβάλνπ δήισζε: "Θεσξνχκε πσο φ,ηη έγηλε δελ 
έπξεπε πνηέ λα γίλεη. Γελ κπνξεί δειαδή ε δηάζσζε θαη ε αλζξσπηά θαη ε 
αιιειεγγχε λα θαινχληαη trafficking θαη θαθνχξγεκα. Απηφ δελ ζα έπξεπε λα έρεη 
γίλεη. Σν απνδνθηκάδνπκε θαη είκαζηε ζην πιεπξφ ησλ αλζξψπσλ εδψ θαη γεληθά 
ησλ αιιειέγγπσλ. Αλαγλσξίδνπκε φηη είλαη απαξαίηεην λα κπεη έλα πιαίζην γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ ΜΚΟ, έλα πιαίζην θαηαγξαθήο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηηο αξρέο θαη ην 
ιηκεληθφ. Κη απηφ είλαη γηα ην θαιφ φισλ, θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπιεχνπλ, θαη 
ησλ πξνζθχγσλ θαη ηε δηάζσζε ησλ αλζξψπσλ θαη είλαη νπζηαζηηθφ.  
 
Απηφ φκσο δελ έρεη λα θάλεη ηίπνηα κε κηα απζαίξεηε θαηαζηνιή θαη κε ηνλ ηξφπν 
πνπ έγηλε. Καη ν ΤΡΗΕΑ είλαη απηή ηε ζηηγκή ζην πιεπξφ ησλ αιιειέγγπσλ θαη 
πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε φηη κε ηνπο ξπζκνχο πνπ έξρνληαη νη άλζξσπνη πνπ 
θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη, ε βνήζεηα ησλ αιιειέγγπσλ ήηαλ πάξα 
πνιχ ζεκαληηθή. Καη ζέινπκε λα ην αλαγλσξίζνπκε θαη λα πνχκε φηη δελ ζα γηλφηαλ 
απηφ ην έξγν ρσξίο απηνχο. Κη έηζη είκαζηε εδψ ζην πιεπξφ ηνπο θαη ζπγρξφλσο 
ιέκε λαη, λα κπεη έλα πιαίζην ψζηε απηά λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα 
φινπο". 
 

                                                 
64 http://www.news.gr/ellada/koinonia/article/251534/eleftheroi-oi-ergazomenoi-se-mko-poy-
synelhfthhsan-s.html 
 



22. Ξελνθνβηθή πξνζθπγή Αζελαίσλ θαηνίθσλ ζην ηΔ ελάληηα ζηε δηακνλή 
πξνζθύγσλ ζηε γεηηνληά ηνπο 

ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2016, ηελ ψξα πνπ πνιιέο ρηιηάδσλ Διιήλσλ βνεζνχζαλ 
φπσο κπνξνχλ ηνπο πξφζθπγεο θαη ζπδεηηέηαη παγθνζκίσο λα απνλεκεζεί θαη 
Νφκπει ζηε ρψξα γη' απηφ ην ζπγθηλεηηθφ θχκα αιιειεγγχεο, κηα παξέα απφ ηε Νέα 
Φηινζέε θαη ηα Σνπξθνβνχληα πξνζέθπγε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ηεο 
πηζαλήο θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζε ηξηψξνθν ηεο πεξηνρήο ηνπο, δηφηη 
«ππνβαζκίδνληαη»65. 

Οη θάηνηθνη δήηεζαλ λα αθπξσζνχλ νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ πηζαλή 
εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηηηθνχ Άιζνπο. 

Δπηπιένλ, αλαθέξζεθαλ ζε έλα ηξηψξνθν πνπ κηζζψζεθε απφ ηνλ Γηεζλή 
Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζεο (γξαθείν Διιάδνο). 

ηελ πξνζθπγή ηνπο ηζρπξίδνληαη φηη είλαη αληηζπληαγκαηηθέο θαη παξάλνκεο νη 
ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ζχζηαζε δνκήο θηινμελίαο 
πξνζθχγσλ, θαζψο, ιέλε, φηη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πξνζθξνχνπλ ζην 
χληαγκα γηα ηελ... πξνζηαζία ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, 
θαζψο «αιιάδεη ε ρξήζε ηνπ επίκαρνπ θηηξίνπ θαη κεηαηξέπεηαη απφ ρξήζε γεληθήο 
θαηνηθίαο θαη γξαθείσλ ζε δνκέο θηινμελίαο κεηαλαζηψλ, κε απνηέιεζκα λα 
επέξρεηαη αιιαγή πξνο ην δπζκελέζηεξν (ππνβαζκίδνληαη νη φξνη δηαβίσζεο ησλ 
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αηηηθνχ Άιζνπο)». 

23. Καθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο νδήγεζαλ ζε ζπγθξνύζεηο θαη ζε ππξπόιεζε 
ηνπ hotspot ηεο Μόξηαο 
 
Σελ 1ε Ηνπλίνπ 2016 έλα κεγάιν κέξνο ηνπ hotspot ηεο Μφξηαο ζηε Λέζβν 
ππξπνιήζεθε απφ αιιεινζπγθξνπφκελεο νκάδεο Αθγαλψλ θαη Παθηζηαλψλ, ελψ 
ππήξμαλ θαη δεθάδεο ηξαπκαηίεο, ηξεηο εθ ησλ νπνίσλ κεηαθέξζεθαλ ζην 
Ννζνθνκείν Μπηηιήλεο66.  
Οη ππφινηπνη ηξαπκαηηζκνί αληηκεησπίζζεθαλ απφ γηαηξνχο κε Κπβεξλεηηθψλ 
νξγαλψζεσλ πνπ δξνπλ ζηνλ ρψξν. Δθαηνληάδεο ήηαλ απηνί νη νπνίνη 
εγθαηέιεηςαλ ην θέληξν θηλνχκελνη πξνο ηελ πφιε ηεο Μπηηιήλεο ή ζηα γχξσ 
θηήκαηα φπνπ πέξαζαλ ηε λχρηα. 
 
Οη ζπκπινθέο άξρηζαλ απφ άγλσζηε αηηία κεηαμχ Αθγαλψλ θαη Παθηζηαλψλ, 
πεξίπνπ ζηηο 11 πξηλ ηα κεζάλπρηα, ρζεο Σεηάξηε. Οη Παθηζηαλνί θαηεγνξνχλ ηνπο 
Αθγαλνχο γηα καθηφδηθεο πξαθηηθέο ειέγρνπ ζην hotspot, ελψ νη Αθγαλνί, απφ ηελ 
άιιε κεξηά, θαηεγνξνχλ ηνπο Παθηζηαλνχο γηα θινπέο ηξνθίκσλ αθφκα θαη γηα 

                                                 

65 http://www.efsyn.gr/arthro/gia-nompel-ratsismoy 

 
 
66 http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500081461  
 

http://www.efsyn.gr/arthro/gia-nompel-ratsismoy
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500081461


ζεμνπαιηθέο παξελνριήζεηο παηδηψλ θαη γπλαηθψλ νηθνγελεηψλ Αθγαλψλ ζηηο 
ηνπαιέηεο θαη ηα κπάληα ηνπ θέληξνπ. 
Απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν μεθίλεζε ε θσηηά ρζεο, θαηαθαίνληαο κεγάιν κέξνο 
ζθελψλ κε ξνπρηζκφ, ππλφζαθνπο θη ππνδνκέο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ 
γηα ηνπο πξφζθπγεο. 
Αθνινχζεζαλ άγξηεο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε αληηκαρφκελεο θαηξίεο νπιηζκέλσλ 
κε ινζηνχο θαη καραίξηα. 
 
εκεηψλεηαη φηη ε κηθξή δχλακε ηεο Αζηπλνκίαο, δελ θαηάθεξε λα αληηκεησπίζεη ηηο 
άγξηα αληηκαρφκελεο πιεπξέο. Πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδεη ην ΑΠΔ/ΜΠΔ αλαθέξνπλ 
πσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε θφπσζε ησλ αζηπλνκηθψλ απφ ηελ ελαζρφιεζε κε 
θαζεκεξηλέο ζπγθξνχζεηο ζην hotspot δελ επέηξεςε ηελ αμηνιφγεζε ηεο φιεο 
θαηάζηαζεο, ε νπνία ζχληνκα ηέζεθε εθηφο ειέγρνπ. 
Μηζή ψξα κεηά ηα κεζάλπρηα, φηαλ ηέζεθε ππφ έιεγρν ε θσηηά απφ δπλάκεηο ηεο 
ππξνζβεζηηθήο, θαη έσο ηα μεκεξψκαηα ην θέληξν, κε εμαίξεζε ην ηκήκα ησλ 
αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πξνζθχγσλ, είρε εγθαηαιεηθζεί απφ ηελ Διιεληθή 
Αζηπλνκία θαη ηηο κε Κπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ εθεί, ελψ θαηά ηηο 
ίδηεο πιεξνθνξίεο θαλέλα ζηέιερνο ηεο Frontex δελ βξίζθεηαη ζην hotspot απφ ηε 
δχζε έσο ηελ αλαηνιή ηεο επνκελεο εκέξαο. 
 
 
χκθσλα κε ην ΑΠΔ/ΜΠΔ, έσο θαη ηα ραξάκαηα ην θέληξν ήηαλ αλνηρηφ ζε φπνηνλ 
ήζειε λα κπεη ή λα βγεη απφ απηφ, ελψ εληχπσζε πξνθαιεί φηη θαλέλα πςειφβαζκν 
ζηέιερνο ηεο Αζηπλνκίαο ή φπνηαο ζηξαηησηηθήο ή άιιεο Αξρήο δελ εκθαλίζηεθε 
νχηε κηα ζηηγκή. 
 
Δθαηνληάδεο άλζξσπνη, θπξίσο πξφζθπγεο αξαβηθήο θαηαγσγήο κε ηηο νηθνγέλεηεο 
ηνπο, εγθαηέιεηςαλ ην hotspot θνβνχκελνη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Πνιινί απφ 
απηνχο θνηκήζεθαλ ζηα γχξσ ιεειαηεκέλα θηήκαηα, ελψ άιινη κε κσξά ζηελ 
αγθαιηά παληθφβιεηνη θηλήζεθαλ πξνο ηε πφιε ηεο Μπηηιήλεο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη αζηπλνκηθνί πνπ βξίζθνληαλ ρζεο ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ 
θέληξνπ κηινχζαλ γηα ειάρηζηε δχλακε πνπ αδπλαηεί λα ειέγμεη πεξηζζνηέξνπο απφ 
2.000 πξφζθπγεο πνπ, ρσξίο απνιχησο θαλέλα ζρεδηαζκφ, δνπλ ζην hotspot. 
 
«Μέζα ζηνλ ρψξν ν θαζέλαο δεη φπνπ ζέιεη. Γελ ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθνί 
δηαρσξηζκνί αλάκεζα ζηνπο δηακέλνληεο. Ο θξάθηεο ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ 
hotspot έρεη πιήξσο θαηαζηξαθεί ελψ ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη δνζεί ζε φινπο λα 
βγαίλνπλ θαη λα θπθινθνξνχλ ζε φιν ην λεζί ηνχο έρεη επηηξέςεη λα νπινθνξνχλ κε 
καραίξηα ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία» έιεγαλ.   
 
  
ιε λχρηα, θάηνηθνη ηεο Μφξηαο θαη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή είραλ 
ζπεχζεη ζηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο πξνζηαηεχζνπλ, θπξίσο απφ ηε 
θσηηά ζε πεξίπησζε πνπ μέθεπγε εθηφο ηνπ hotspot. 
εκεηψλεηαη φηη θνληά ζην θέληξν -θαη ηδίσο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ- είλαη θηήκαηα κε 
μεξά ρφξηα, γεγνλφο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο ηδηνθηεζίεο ζε πεξίπησζε πνπ 
θπζνχλ λφηηνη άλεκνη θαη ε φπνηα θσηηά ζαλ ηε ρζεζηλή μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν. 
 
Σελ Σεηάξηε 1 Ηνπλίνπ ην πξσί, ζηε Λέζβν ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Αζηπλνκίαο, 
εγθισβηζκέλνη ζε εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Σνπξθίαο 



δνχζαλ 3.252 άηνκα. Πεξίπνπ 1.000 απφ απηά ζηνλ θαηαπιηζκφ ηνπ θαξά Σεπέ θαη 
νη ππφινηπνη ζην hotspot ηεο Μφξηαο. 
 

24. νβαξά επεηζόδηα, κε πνιινύο ηξαπκαηίεο, ζην θέληξν θηινμελίαο ηεο 
άκνπ εμαηηίαο ησλ θαθώλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο 

νβαξά επεηζφδηα έγηλαλ  ζηηο 2 Ηνπλίνπ 2016 ζην θέληξν θηινμελίαο κεηαλαζηψλ 
θαη πξνζθχγσλ ζηε άκν, κε απνηέιεζκα λα ηξαπκαηηζηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 30 
άηνκα θαη λα γίλνπλ πνιιέο πξνζαγσγέο67. 
 
Σα επεηζφδηα μεθίλεζαλ, ζχκθσλα κε αζηπλνκηθέο πεγέο, φηαλ ζπλεπιάθεζαλ, γηα 
άγλσζην ιφγν, κεηαμχ ηνπο Μαξνθηλνί, Αιγεξηλνί θαη Παθηζηαλνί. Οη ζπγθξνχζεηο 
ήηαλ βίαηεο, ελψ θάπνηνη απφ απηνχο πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζηα επεηζφδηα είραλ 
πάλσ ηνπο αηρκεξά αληηθείκελα. Παξάιιεια, έλα κέξνο ηνπ θέληξνπ θξάηεζεο 
θαηαζηξάθεθε, απφ ηηο θσηηέο πνπ έβαιαλ κεηαλάζηεο. 
 
Υξεηάζηεθε ε επέκβαζε ζρεδφλ φιεο ηεο αζηπλνκηθήο δχλακεο ηεο άκνπ γηα λα 
απνθαηαζηαζεί ε ηάμε. 
 
εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλνη απφ φζνπο ζπκκεηείραλ ζηα επεηζφδηα έρνπλ 
ηξαπκαηηζηεί ζνβαξά θαη έρνπλ δηαθνκηζηεί ζην λνζνθνκείν ηνπ λεζηνχ. 
Ζ αζηπλνκία δηελέξγεζε πξναλάθξηζε, ελψ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνζαγσγέο 
κεηαηξάπεθαλ ζε ζπιιήςεηο. 

 

25. Πξνβιήκαηα σο πξνο ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ζπλεληεύμεσλ ησλ 

αηηνύλησλ άζπιν 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2016 δεκνζηνπνηήζεθε πξαθηηθφ ζπλέληεπμεο επί αηηήκαηνο 

αζχινπ πνπ ππνβιήζεθε απφ χξν πξφζθπγα ζην hotspot ηεο Λέζβνπ68. 

 

 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ κέινο ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο 

Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν (EASO), ν νπνίνο ζπλέηαμε θαη ζρεηηθή γλσκνδφηεζε 

βάζεη ηεο νπνίαο απνξξίθζεθε  ηειηθψο ην αίηεκα σο "απαξάδεθην" κε ην 

αηηηνινγηθφ φηη ε Σνπξθία θξίλεηαη σο αζθαιήο ρψξα αηνκηθά γηα ηνλ αηηνχληα, θαη΄ 

εθαξκνγή φζσλ πξνβιέπεη ε ζπκθσλία ΔΔ-Σνπξθίαο. 

 

 

                                                 
67  http://left.gr/news/sovara-epeisodia-me-polloys-traymaties-sto-kentro-filoxenias-tis-
samoy 
 

68 http://www.immigration.gr/2016/04/hotspot.html 
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Πέξαλ ηνπ γεληθφηεξνπ δεηήκαηνο εάλ πξάγκαηη ε Σνπξθία δχλαηαη λα ζεσξεζεί  

«αζθαιήο ηξίηε ρψξα» γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο αηηνχληεο άζπιν, ε ελ γέλεη 

αθνινπζείζα δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζέηεη πιείζηα 

δεηήκαηα λνκηκφηεηαο κε βάζε ην ειιεληθφ δίθαην. 

 

 

Καηαξράο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξνζθάησο 

ςεθηζζέληνο λ. 4375/2016 γηα ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ ζηα ζχλνξα ή ζε Κέληξα 

Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο Κνηλήο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Δζληθήο Άκπλαο, ε νπνία κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθδνζεί ζρεηηθά. 

 

 

Γεχηεξνλ, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηπρφλ είρε εθδνζεί ε ζρεηηθή ΚΤΑ, ν 

λφκνο 4375/2016 κηιάεη γηα δπλαηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ λα «επηθνπξείηαη 

απφ πξνζσπηθφ θαη δηεξκελείο πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία 

Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν» θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία φκσο κε 

βάζε ηνλ ίδην ην λφκν (άξζξν 52 παξ. 2) δηελεξγείηαη πάληνηε απφ αξκφδην 

ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο (ρεηξηζηή). Δάλ ν λνκνζέηεο ήζειε λα δηελεξγείηαη ε 

ζπλέληεπμε απφ έηεξν πξφζσπν, εθηφο ηνπ αξκνδίνπ ρεηξηζηή, ζα ην πξνέβιεπε 

ξεηψο, πξάγκα ην νπνίν δελ έπξαμε. Άιισζηε, είλαη ζαθέο φηη ε έλλνηα 

«επηθνπξείηαη» δελ ηαπηίδεηαη επ‟ νπδελί κε ηελ έλλνηα «δηελεξγείηαη» πνπ 

πξνβιέπεη ν λφκνο. 

 

 

Σξίηνλ, θξίζηκν ζηνηρείν ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ επί ηνπ νπνίνπ εδξάδεηαη ε 

αηηηνινγία ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο θαη ην νπνίν επηθαιείηαη επαλεηιεκκέλσο ε 

ίδηα ε απφθαζε, δελ είλαη έγθπξν θαηά λφκν. 

 

 

πγθεθξηκέλα, γηα λα είλαη έλα δηνηθεηηθφ έγγξαθν έγθπξν ζα πξέπεη λα πθίζηαληαη, 

κεηαμχ άιισλ, νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  Σν πξφζσπν πνπ ζπληάζζεη ην 

έγγξαθν λα είλαη φξγαλν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Τπάιιεινο πνπ  δελ  

εγθαηαζηάζεθε  ζην  αμίσκά  ηνπ  ή  παχηεθε,  θαζψο  θαη  ν  ςεπδψο  πεξηβιεζείο 

δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα, είλαη αλίθαλνο λα ζπληάμεη δεκφζην έγγξαθν. Δπίζεο, 

ην έγγξαθν λα ζπληάζζεηαη θαηά ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο, ησλ νπνίσλ ε ηήξεζε 

απνδεηθλχεηαη απφ απηφ ην ίδην ην έγγξαθν. 

 

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ε ζπλέληεπμε επί ηνπ αηηήκαηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο 

δελ δηελεξγήζεθε απφ φξγαλν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο αιιά απφ ηξίην κε αξκφδην 

πξφζσπν, ελψ παξάιιεια ην θείκελν ηνπ νηθείνπ πξαθηηθνχ έρεη ζπληαρζεί ζε μέλε 



γιψζζα θαη φρη ζηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνο, κε απνηέιεζκα λα 

θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο 

απφθαζεο.  
  
 
26. Σξαγσδία κε 26 πξόζθπγεο λεθξνύο αλνηρηά ηεο άκνπ 
 
Σξαγσδία ζην Αηγαίν κε 26 πξφζθπγεο λα ράλνπλ ηε δσή ηνπο (10 άλδξεο, 6 
γπλαίθεο θαη 10 παηδηά) έιαβε ρψξα ζηηο 26/1/2016  φηαλ μχιηλν ζθάθνο πνπ 
κεηέθεξε 40-50 πξφζθπγεο εκηβπζίζηεθε ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή βφξεηα ηεο 
άκνπ69. 
  
Μέρξη αξγά ην βξάδπ ηεο Πέκπηεο είραλ δηαζσζεί ελλέα 9 άηνκα (5 άλδξεο, 2 
γπλαίθεο θαη 2 παηδηά) ελψ άγλσζηνο παξακέλεη ν αξηζκφο ησλ αγλννπκέλσλ. 
ηελ επηρείξεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αγλννπκέλσλ πξνζθχγσλ ζπκκεηέρνπλ 
δχν πεξηπνιηθά ζθάθε Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., ειηθφπηεξν SUPER PUMA ηεο Πνιεκηθήο 
Αεξνπνξίαο, πινίν ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, δχν πισηά ζθάθε ηεο δχλακεο 
FRONTEX θαη ηδησηηθά κέζα. 
 
Ζ επηρείξεζε μεθίλεζε φηαλ αιινδαπφο εληνπίζηεθε ζε βφξεηα παξαιία ηεο λήζνπ 
θαη δήισζε φηη επέβαηλε ζε μχιηλν ζθάθνο, ην νπνίν είρε εθθηλήζεη απφ ηα απέλαληη 
ηνπξθηθά παξάιηα (ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο κχξλεο) ην νπνίν ππέζηε εηζξνή 
πδάησλ θαη εκηβπζίζηεθε . 
Πξναλάθξηζε δηελεξγήζεθε απφ ην Ληκελαξρείν άκνπ. 
 
 
27. ε απεξγία πείλαο 10 έγθπεο ζην θέληξν θηινμελίαο ηεο Ρηηζώλαο 
 
Έληαζε επηθξάηεζε ζηηο 26 Απγνχζηνπ 2016 ζην θέληξν θηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη 
κεηαλαζηψλ ζηε Ρηηζψλα, φπνπ αιιειέγγπνη θαηήγγεηιαλ φηη βξίζθνληαλ ζε 
απεξγία πείλαο 10 έγθπεο γπλαίθεο δηακαξηπξφκελεο γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 
ζηνλ ρψξν70. 
 
χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο «Δθεκεξίδαο ησλ πληαθηψλ» νη πξφζθπγεο 
δεηνχζαλ πξφζβαζε ζε 24σξε ηαηξηθή θάιπςε, αιιά θαη δηαζεζηκφηεηα 
αζζελνθφξνπ. 
 

 
 
 
28. Νέα επεηζόδηα ζηε Μόξηα ηεο Λέζβνπ εμαηηίαο ησλ θαθώλ ζπλζεθώλ 
δηαβίσζεο 
 
Μηα άγξηα λχρηα, απφ απηέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ ηζηνξία, έδεζε απφ αξγά ην 
απφγεπκα ηεο 19εο επηεκβξίνπ 2016 ε Λέζβνο. Οη πξναλαγγειζείζεο εμεγέξζεηο, 

                                                 
69 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64323190 
 
70 https://www.efsyn.gr/arthro/se-apergia-peinas-10-egkyes-sto-kentro-filoxenias-tis-
ritsonas 



νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηηο εζληθέο νκάδεο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ, 
ν πνιχκελνο εγθιεηζκφο ρηιηάδσλ αλζξψπσλ ζε έλα ρψξν θηηαγκέλν γηα ηνπο 
κηζνχο απφ φζνπο θιήζεθε λα εμππεξεηήζεη θαη ζην ηέινο νη θσηηέο έδσζαλ ηε 
ραξηζηηθή βνιή ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 71ρνη ζπνη.  
 
Άλζξσπνη απφ δηάθνξεο εζληθέο νκάδεο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ δελ 
μέξνπλ εδψ θαη κήλεο ηη ζα θάλνπλ αθνχ παξακέλνπλ εγθισβηζκέλνη ζην λεζί 
ζπγθξνχνληαλ θαη έθαηγαλ ν έλαο ηηο ζθελέο ηνπ άιινπ καδί κε φια ηνπ ηα 
ππάξρνληα. Κάπνηα ζηηγκή νη θσηηέο εμαπιψζεθαλ θη έμσ απφ ην ζηξαηφπεδν, 
θαίγνληαο δεθάδεο ζηξέκκαηα ειαηνθηεκάησλ. Δθαηνληάδεο πξφζθπγεο θαη 
κεηαλάζηεο δηέθπγαλ, θη φια απηά κέρξη ηηο 7 πεξίπνπ ην απφγεπκα πνπ ε 
θαηάζηαζε έγηλε αλεμέιεγθηε. 
Οη θσηηέο επεθηάζεθαλ, θαίγνληαο εθαηνληάδεο κηθξέο θαη κεγάιεο ζθελέο. Μαδί κε 
απηέο θαη ηα ππάξρνληα ησλ αλζξψπσλ πνπ δνχζαλ ζε απηέο,. Μάλεο κε κσξά 
ζηελ αγθαιηά, ειηθησκέλνη, παηδηά θαη άλδξεο πνπ έηξεμαλ λα θχγνπλ απφ ηε θσηηά 
κε φ,ηη ξνχρα θνξνχζαλ. Πνιινί απφ απηνχο μππφιεηνη. 
 
Οη Άξαβεο θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ πφιε, φκσο ζηε δηαζηαχξσζε ηεο 
Παλαγηνχδαο ηνπο ζηακάηεζαλ ηζρπξέο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. Οη Αθξηθαλνί 
θηλήζεθαλ πξνο ηε Μφξηα ψζηε κέζσ ηνπ ρσξηνχ λα θαηεβνχλ ζηε Μπηηιήλε. ηελ 
είζνδν φκσο ηεο Μφξηαο ηνπο πεξίκελαλ αζηπλνκηθνί καδί κε πνιίηεο πνπ κε άγξηεο 
δηαζέζεηο ηνπο απαγφξεπζαλ λα πεξάζνπλ κέζα απφ ην ρσξηφ, ζηέιλνληαο ηνπο 
πίζσ. Πνιινί απφ απηνχο θηλήζεθαλ ηφηε πξνο ηε Μπηηιήλε κέζσ ηεο εζληθήο νδνχ 
ζηε Λάξζν, δηαλχνληαο κε ηα πφδηα πεξίπνπ 25 ρηιηφκεηξα. 
 
Πεξίπνπ ηα κεζάλπρηα νη θσηηέο έζβεζαλ θαη ε πξψηε θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ ιέεη 
πσο θαηαζηξάθεθε πεξίπνπ ην 60% ησλ εγθαηαζηάζεσλ. ζνη απφ ηνπο 
πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο μαλακπήθαλ κέζα ζην ρνη ζπνη δελ βξήθαλ παξά 
κφλν ηνπο ζθειεηνχο ησλ ζθελψλ ηνπο θάξβνπλα, ζηάρηεο θαη ιάζπεο απφ ηα λεξά 
ηεο ππξνζβεζηηθήο. 
 
29. Καηαγγειίεο γηα θαθνπνίεζε αλήιηθσλ πξνζθύγσλ ζην ΑΣ Οκόλνηαο 
 
χκθσλα κε ηα θαηαγγειιφκελα απφ ην «πληνληζηηθφ Καηαιήςεσλ ηέγεο 
Πξνζθχγσλ - Μεηαλαζηψλ/ηξησλ», ην κεζεκέξη ηεο Σξίηεο 27/9/2016 ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Πνιπηερλείνπ, αζηπλνκηθνί ηεο νκάδαο ΓΗΑ ζηακάηεζαλ ηελ παηδηθή ζεαηξηθή 
νκάδα ηεο θαηάιεςεο ζηέγεο «2ν Φηινμελείν» (Αραξλψλ), ελψ απηή πήγαηλε ζε 
ρψξν, ζηελ νδφ Αζθιεπηνχ, γηα ηε δηεμαγσγή ζεαηξηθήο παξάζηαζεο72. 
 
Ζ ζεαηξηθή νκάδα απνηεινχηαλ απφ 5 παηδηά, ειηθίαο 12 έσο 14 ρξνλψλ θαη δχν 
ελήιηθεο, 20 θαη 22 εηψλ. Αθνινχζεζε ε πξνζαγσγή φισλ ησλ κειψλ ηεο 
ζεαηξηθήο νκάδαο ζην Α.Σ. Οκνλνίαο, κε ηελ αηηηνινγία φηη βξέζεθαλ ζηελ θαηνρή 
ηνπο πέληε πιαζηηθά φπια - κηληαηνχξεο, ηα νπνία αγνξάζηεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
παξάζηαζεο. 
 

                                                 
71 http://left.gr/news/entasi-kai-foties-sto-hotspot-sti-moria 
 
72 http://www.kathimerini.gr/877203/article/epikairothta/ellada/kataggelies-gia-kakopoihsh-
anhlikwn-prosfygwn-sto-at-omonoias---ti-apanta-to-ypoyrgeio 



Οπσο αλαθέξεηαη ζην ίδην θείκελν ηεο θαηαγγειίαο, ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα 
απαγνξεχηεθε ζηα πξνζαρζέληα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θηλεηά ηνπο, ελψ 
εμαλαγθάζηεθαλ λα γδπζνχλ θη έπεηηα λα θάλνπλ θχθινπο γπκλά ζε έλα κηθξφ 
δσκάηην, ππφ ηα βιέκκαηα ησλ αζηπλνκηθψλ. ζα, κάιηζηα, αξλήζεθαλ λα 
θαηεβάζνπλ ην εζψξνπρφ ηνπο, ρηππήζεθαλ, εμπβξίζηεθαλ κε ζρφιηα ξαηζηζηηθνχ 
θαη ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ. Δλ ηέιεη, έλα απφ ηα παηδηά θαηάθεξε λα αλαθηήζεη 
ην θηλεηφ ηνπ θαη εηδνπνίεζε ηνπο γνλείο ηνπ. Οη γνλείο θαη νη δηθεγφξνη πνπ 
κεηέβεζαλ ζην ΑΣ Οκνλνίαο, θαηέζεζαλ κελχζεηο ζε βάξνο ησλ αζηπλνκηθψλ, 
γεγνλφο ην νπνίν γλσξίδεη θαη ην αξκφδην ππνπξγείν. 
 
Σελ 1ε Οθησβξίνπ 2016 ηελ εληνιή γηα ηελ πιήξε δηεξεχλεζε ησλ θαηαγγειηψλ γηα 
παξάλνκε ζπκπεξηθνξά αζηπλνκηθψλ ηνπ ΑΣ Οκφλνηαο ζε βάξνο αλήιηθσλ 
πξνζθχγσλ έδσζε ν πξντζηάκελνο ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Ζιίαο Εαγνξαίνο, 
κε παξαγγειία ηνπ ζηνλ εηζαγγειέα Γηψξγν Ννχιε γηα ηελ δηελέξγεηα 
πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη ηελ βαζηκφηεηα ησλ 
θαηαγγειινκέλσλ θαη λα εληνπίζεη αλ πξνθχπηνπλ πνηληθέο επζχλεο αζηπλνκηθψλ. 
 
 
30. Αλεζπρία ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ επηζηξνθή δέθα 
ύξσλ αηηνύλησλ άζπιν από ηελ Διιάδα 
 
ηηο 21/10/2016 ε Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (Τ.Α.) εμέθξαζε 
ηελ έληνλε αλεζπρία ηεο γηα ηελ επηζηξνθή ππεθφσλ ηεο πξίαο απφ ηελ Διιάδα 
ζηελ Σνπξθία73. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε ε Τ.Α., κηα νκάδα 91 αηφκσλ 
έθηαζε ζηε Μήιν ζηηο 9 Οθησβξίνπ. ηηο 14 Οθησβξίνπ κεηαθέξζεθαλ ζην Κέληξν 
Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ηεο Λέξνπ, φπνπ εμέθξαζαλ επίζεκα ζηηο αξκφδηεο 
αξρέο ηελ επηζπκία ηνπο λα δεηήζνπλ άζπιν ζηελ Διιάδα. 
Αλάκεζά ηνπο ήηαλ 10 ππήθννη πξίαο, νη νπνίνη κεηαθέξζεθαλ ζηελ Κσ, θαη ζηε 
ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε επαλεηζδνρή ηνπο κε αεξνπιάλν ζηα Άδαλα, ζηελ 
Σνπξθία, ρσξίο λα εμεηαζηνχλ ηα αηηήκαηα αζχινπ ηνπο.. Ζ Τ.Α. έρεη δεηήζεη 
δηεπθξηλίζεηο απφ ηηο ειιεληθέο Aξρέο γηα ην πεξηζηαηηθφ απηφ. 
 
Ζ Τ.Α. εμέθξαζε επίζεο ηελ αλεζπρία ηεο γηα έλα αθφκα πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν 
αθνξά κηα νκάδα 131 αηφκσλ πνπ έθηαζαλ ζηελ Πεινπφλλεζν ζηηο 8 Οθησβξίνπ. 
Ζ Τ.Α. δήηεζε πιεξνθνξίεο γηα ην λνκηθφ θαζεζηψο θαη γηα ην κέξνο φπνπ 
βξίζθνληαη νη 33 απφ απηνχο, νη νπνίνη ηειηθά κεηαθέξζεθαλ ζε άγλσζηε 
ηνπνζεζία. ηα 33 απηά άηνκα δελ επηηξάπεθε ε πξφζβαζε ηεο Τ.Α. θαη ηνπ 
λνκηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπο. 
 
 
31. Δπεηζόδηα ζε θαηαπιηζκνύο πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ ζε Υίν θαη άκν 
ην Ννέκβξην ηνπ 2016 
 
 

                                                 
73 Γειηίν Σχπνπ ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα, 
21/10/2016 



Δπεηζφδηα ζεκεηψζεθαλ ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2016 ζε θαηαπιηζκνχο ηεο Υίνπ θαη ηεο 
άκνπ απφ εμεγεξκέλνπο κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο πνπ δηακαξηχξνληαλ γηα ηνλ 
εγθισβηζκφ ηνπο ζηα λεζηά74.  
 
ηε Υίν, ζηνλ θαηαπιηζκφ ηεο νχδαο φια μεθίλεζαλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηαζκφ 
Αηγαίνπ ηεο ΔΡΣ, πεξί ηηο 3 κεηά ην κεζεκέξη φηαλ λεαξνί έθιεηζαλ κε θάδνπο 
απνξξηκκάησλ ηνλ δξφκν θαη ζηε ζπλέρεηα έβαιαλ θσηηά. Απνηέιεζκα ήηαλ λα 
θαηαζηξαθνχλ ηξεηο νηθίζθνη φπνπ ιεηηνπξγνχζαλ ην ηαηξείν ηνπ θαηαπιηζκνχ, ε 
απνζήθε παξαταηξηθψλ πιηθψλ αιιά θαη ν ρψξνο δηαλνκήο ησλ θαγεηψλ. Ζ ηάμε 
απνθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξέκβαζε δηκνηξηψλ ησλ ΜΑΣ θαη αλδξψλ ηνπ 
Ληκεληθνχ ψκαηνο. ηε άκν. ιίγν κεηά ηηο 8 ην βξάδπ θαη κεηά απφ ηελ έληνλε 
βξνρφπησζε, κεηαλάζηεο δηαδήισζαλ ζηνπο δξφκνπο δεηψληαο ζηεγλά ξνχρα 
θαζψο, φπσο ππνζηήξηδαλ, ε βξνρή παξέζπξε ηηο ζθελέο θαη ην λεξφ θαηέζηξεςε 
ηα ππάξρνληά ηνπο.  
 
Ζ δηακαξηπξία έιεμε κε παξέκβαζε ηεο Αζηπλνκίαο. χκθσλα πάληα κε ηνλ 
ηαζκφ Αηγαίνπ ηεο ΔΡΣ, εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ ηεο άκνπ δήισζαλ 
πσο «φζνη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ΜΚΟ ή ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ζέινπλ λα 
δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηνπ Κέληξνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη ηελ επζημία ζηηο 
δχζθνιεο ψξεο λα βξίζθνληαη θνληά ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη λα ηνπο 
βνεζνχλ».  
 
Δπεηζφδηα μέζπαζαλ θαη ζηηο 17/11/201675. Όζηεξα απφ κηα επίζεζε κε κνιφηνθ 
θαη κεγάιεο πέηξεο ελαληίνλ φζσλ δηακέλνπλ ζηε νχδα, θαζψο θαη άιια βίαηα 
πεξηζηαηηθά πνπ ζεκεηψζεθαλ λσξίηεξα απηή, αξθεηέο ζθελέο θάεθαλ θαη ζνβαξέο 
δεκηέο πξνθιήζεθαλ ζηα θαηαιχκαηα πνιιψλ αλδξψλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ πνπ 
έρνπλ δηαθχγεη απφ ρψξεο νη νπνίεο πιήηηνληαη απφ πνιέκνπο.  
 
πλνιηθά, πεξίπνπ 100 άλζξσπνη –θπξίσο νηθνγέλεηεο– έραζαλ ην θαηάιπκά ηνπο. 
πσο αλέθεξαλ ζηελ νκάδα ηεο Τ.Α., θνβνχληαη λα επηζηξέςνπλ ζην ρψξν 
θηινμελίαο θαη λα θνηκεζνχλ εθεί. «Καηαδηθάδσ κε έκθαζε θάζε κνξθή βίαο, πνπ 
έρεη σο απνηέιεζκα ην ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ηφζν θαηνίθσλ ηεο Υίνπ φζν θαη 
πξνζθχγσλ», δήισζε ν Philippe Leclerc, Αληηπξφζσπνο ηνπ Όπαηνπ Αξκνζηή ηνπ 
ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα. «ινη φζνη δηαπξάηηνπλ ηέηνηεο πξάμεηο 
πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη λα ηηκσξεζνχλ», πξφζζεζε.  
 
Ζ Τ.Α. θάιεζε ηηο αξρέο λα απνηξέςνπλ παξφκνηα πεξηζηαηηθά βίαο ζην κέιινλ 
εληζρχνληαο ηελ αζθάιεηα εληφο θαη γχξσ απφ ην ρψξν θηινμελίαο. Θα πξέπεη 
επίζεο λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο εμεχξεζεο ελαιιαθηηθήο ζηέγαζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα θιείζεη ν ρψξνο ηεο νχδαο. Μέρξη ζηηγκήο, ε Τ.Α. 
παξέρεη δηακνλή ζε μελνδνρεία θαη δηακεξίζκαηα, γηα πάλσ απφ 300 ηδηαίηεξα 
επάισηνπο άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά, γηα ηνπο νπνίνπο ε δηαδηθαζία αζχινπ 
βξίζθεηαη αθφκα ζε εμέιημε. Ζ Τ.Α. ζπλερίδεη λα παξέρεη βνήζεηα ζηηο αξρέο γηα ηε 
κεηαθνξά ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα αηηνχλησλ άζπιν, νη νπνίνη έρνπλ εθνδηαζηεί κε 
ην ζρεηηθφ δειηίν. Απφ ηα ηέιε επηεκβξίνπ, ε Τ.Α. έρεη βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ, 
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ηελ ελεκέξσζε θαη ηε κεηαθνξά πεξίπνπ 400 αλζξψπσλ απφ ηε Υίν πξνο ηελ 
ελδνρψξα, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο.   
 
Πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη πξνζηαζία ζηνπο ζρεδφλ 100 πξφζθπγεο θαη 
κεηαλάζηεο, νη ζθελέο ησλ νπνίσλ θαηαζηξάθεθαλ ζηε νχδα, ε Τ.Α. έρεη ήδε 
μεθηλήζεη λα ηνπνζεηεί νηθνγελεηαθέο ζθελέο κε μχιηλν πάησκα. Παξάιιεια, φζνη 
έπεζαλ ζχκαηα ησλ επηζέζεσλ δέρζεθαλ ηαηξηθή θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε 
κέζσ εηαίξσλ ηεο Τ.Α., θαζψο θαη θνπβέξηεο, ππλφζαθνπο, ππνζηξψκαηα θαη είδε 
πξνζσπηθήο πγηεηλήο.  
 

32. Σξαγηθόο ζάλαηνο γπλαίθαο θαη παηδηνύ ζηε Μόξηα ηεο Λέζβνπ 
 
Ζ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (Τ.Α.) εμέθξαζε ηε βαζηά ηεο 
ζιίςε γηα ηνλ ζάλαην κηαο 65ρξνλεο γπλαίθαο θαη ελφο εμάρξνλνπ παηδηνχ ζην 
Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ηεο Μφξηαο ζηε Λέζβν πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 
25/11/201676. Ζ γπλαίθα θαη ην αγφξη Κέληξν ζθνηψζεθαλ φηαλ εμεξξάγε κηα θηάιε 
αεξίνπ. Ζ κεηέξα ηνπ λεθξνχ παηδηνχ θαη ην κηθξφηεξν αδειθάθη ηνπ ππέζηεζαλ 
ζνβαξά εγθαχκαηα θαη κεηαθέξζεθαλ ζε λνζνθνκείν ηεο Αζήλαο.  
 
Μεηά ηελ έθξεμε, νη θσηηέο πνπ αθνινχζεζαλ είραλ σο απνηέιεζκα λα κείλνπλ 
ρσξίο θαηάιπκα πεξίπνπ 400 άλζξσπνη, θπξίσο νηθνγέλεηεο. Σα 38 αζπλφδεπηα 
παηδηά πνπ δηέκελαλ ζηε Μφξηα κεηαθέξζεθαλ κε αζθάιεηα ζε άιιεο δνκέο 
ζηέγαζεο ζην λεζί, πνπ δηαρεηξίδεηαη ν εηαίξνο ηεο Τ.Α. «Ζιηαρηίδα», ζην πιαίζην 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο ηεο Τ.Α. . Δπίζεο, δελ ππάξρεη πιένλ θαλέλαο 
αζπλφδεπηνο αλήιηθνο ζηε Μφξηα.  
 
Σν ηξαγηθφ απηφ ζπκβάλ ππελζπκίδεη ηελ άκεζε αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ 
ζπλζεθψλ δηακνλήο ησλ πξνζθχγσλ ζηα λεζηά. Δπίζεο, ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε 
πνπ ππάξρεη λα δηεμάγνληαη νη δηαδηθαζίεο ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο κε πην 
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ νξίδεη ν λφκνο. Με ηνλ ηξφπν 
απηφ ζα κεησζεί ν ππεξπιεζπζκφο θαη ε απφγλσζε πνπ ληψζνπλ φζνη πεξηκέλνπλ 
ζηα λεζηά, κεξηθνί κάιηζηα γηα πνιχ θαηξφ, ζε εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη 
ρσξίο θάπνηα μεθάζαξε πξννπηηθή ζηνλ νξίδνληα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη 
απαξαίηεην λα εληζρπζεί ε Τπεξεζία Αζχινπ, κεηαμχ άιισλ θαη κε ππνζηήξημε απφ 
ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν (EASO).  
 
Θα πξέπεη επίζεο λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο εμεχξεζεο ελαιιαθηηθήο ζηέγαζεο. 
Ζ Τ.Α., κέζσ ησλ εηαίξσλ ηεο «Ζιηαρηίδα», «Άξζηο» θαη «Praksis», παξέρεη ήδε 
ζηέγαζε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 200 επάισηνπο άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά ζε 
δηακεξίζκαηα ζηε Μπηηιήλε. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πίεζε απφ ηνπο 
ππεξπιήξεηο ρψξνπο θηινμελίαο ζηε Λέζβν, ε Τ.Α. ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη ηηο αξρέο 
γηα ηε κεηαθνξά ζηελ ελδνρψξα αηηνχλησλ άζπιν, νη νπνίνη έρνπλ εθνδηαζηεί κε ην 
ζρεηηθφ δειηίν. Απφ ηνλ Ηνχλην, ε Τ.Α. έρεη βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ 
ελεκέξσζε θαη ηε κεηαθνξά πάλσ απφ 2.500 αλζξψπσλ απφ ηα λεζηά πξνο ηελ 
επεηξσηηθή Διιάδα.  
 
ζνλ αθνξά ηνπο 400 πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ δελ έρνπλ πιένλ πνχ λα 
κείλνπλ, ε Τ.Α. θαη νη εηαίξνη ηεο μεθίλεζαλ λα ηνπνζεηνχλ νηθνγελεηαθέο ζθελέο, ζε 

                                                 
76

 Δελτίο Τύποσ Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ, 25/11/2016 



ζπληνληζκφ κε ηηο αξρέο. Παξάιιεια, δηαλεκήζεθαλ παθέηα κε βαζηθά είδε πξψηεο 
αλάγθεο γηα φινπο φζνη επιήγεζαλ απφ ηε θσηηά, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ 
άιισλ, θνπβέξηεο, ζηξψκαηα θαη είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο. 
 

Γ) Καιέο Πξαθηηθέο 
 
1. Φηινμελία 116 ύξσλ ζε μελνδνρείν ησλ Θεξκνππιώλ 

 
ηνλ πξνζσξηλφ ρψξν θηινμελίαο πνπ δεκηνχξγεζε ε πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 
ζε θιεηζηφ μελνδνρείν ηνπ ΔΟΣ ζηελ πεξηνρή ησλ Θεξκνππιψλ, ιίγν έμσ απφ ηε 
Λακία, εγθαηαζηάζεθαλ ην Μάξηην ηνπ 2016 116 χξνη πξφζθπγεο πεξηκέλνληαο ηηο 
εμειίμεηο γηα λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο77. 
 
Τζηεξα απφ πνιπήκεξε ηαιαηπσξία θαη αληηιακβαλφκελνη ηελ θαηάζηαζε πνπ 
επηθξαηεί ζηελ Δηδνκέλε, νη χξνη πξφζθπγεο, νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά ζηε 
ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηά ηνπο, απνδέρζεθαλ ηελ παξακνλή ηνπο ζε έλαλ ρψξν πνπ 
ηνπο παξέρεη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, αλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
δήισζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη γηα ηελ θεληξηθή Δπξψπε. 
 
Σν θιεηζηφ μελνδνρείν ηνπ ΔΟΣ, ζηηο ηακαηηθέο πεγέο Θεξκνππιψλ, πνπ πιένλ 
αλήθεη ζην ΣΑΗΠΔΓ, απνηέιεζε ηε ιχζε γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη νιηγνήκεξε παξακνλή ζε πξφζθπγεο πνπ 
εγθισβίδνληαη ζηελ εζληθή νδφ. 
 
Μεηά ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο, ν ρψξνο θηινμελεί πιένλ ηνπο πξψηνπο 
πξφζθπγεο, ελψ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα θηινμελεζνχλ πεξίπνπ 250 άηνκα. 
Παξάιιεια, ν πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, Κψζηαο Μπαθνγηάλλεο, 
πξνζπαζεί κέζα απφ επαθέο κε ηα αξκφδηα ππνπξγεία λα επηιχζεη δεηήκαηα πνπ 
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πνπ έρεη θάλεη κέρξη ηψξα ε 
πεξηθέξεηα, αιιά θαη ηελ επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί θαη 
έλα δηπιαλφ μελνδνρείν πνπ επίζεο παξακέλεη θιεηζηφ. 
Αξθεηνί ηδηνθηήηεο μελνδνρείσλ ηφζν ζηε Φζηψηηδα φζν θαη ζε άιια ζεκεία ηεο 
ηεξεάο έρνπλ εθθξάζεη ελδηαθέξνλ λα εθκηζζψζνπλ εγθαηαζηάζεηο γηα ηε 
θηινμελία πξνζθχγσλ, κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο Τπαηεο Αξκνζηείαο θαη ηεο 
Δπξσπατθήο Δλσζεο. 
 
Παξάιιεια έρνπλ εμεηαζηεί θαη αξθεηνί ρψξνη, φπσο παιηά ζηξαηφπεδα θαη 
θάκπηλγθ, φπνπ ζα κπνξνχζαλ ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο λα δηακείλνπλ 
πξφζθπγεο. 
 
ην πιεπξφ ησλ πξνζθχγσλ πνπ βξίζθνληαη ζην μελνδνρείν ησλ Θεξκνππιψλ, 
αιιά θαη ζε απηνχο πνπ είραλ εγθισβηζηεί ζηελ εζληθή νδφ ην πξνεγνχκελν 
δηάζηεκα, έρνπλ βξεζεί αξθεηνί αιιειέγγπνη. 
 
ε εμέιημε κάιηζηα βξίζθνληαη δξάζεηο ζπγθέληξσζεο εηδψλ πξψηεο αλάγθεο ζηελ 
πιαηεία Πάξθνπ απφ ηελ Πξσηνβνπιία Αιιειεγγχεο Λακίαο θαη ζηελ παλειιήληα 
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έθζεζε απφ ηνλ Γήκν Λακηέσλ, ελψ παξάιιεια αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο 
βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη ζε άιια ζεκεία ηεο Φζηψηηδαο. 
Δπίζεο γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα επηιπζνχλ δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θαζψο αξθεηά παηδηά αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα 
ηψζεσλ, ελψ αλάκεζα ζηνπο πξφζθπγεο ππάξρεη θαη κία έγθπνο. 
ε θάζε πεξίπησζε, ππάξρεη επαθή κε ην λνζνθνκείν Λακίαο, αιιά θαη πξφβιεςε 
γηα παξνπζία γηαηξνχ θαηά δηαζηήκαηα ζηνλ ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ. 

 
2. ηέγαζε γηα 3.000 πξόζθπγεο ζε δηακεξίζκαηα ηεο Αζήλαο 
 
Σε ζπκθσλία ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ κε ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ 
αθνξά ζηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε πξνζθχγσλ, αλαθνίλσζαλ ζηηο 29 Μαξηίνπ 2016 
ν δήκαξρνο Αζελαίσλ Γηψξγνο Κακίλεο θαη ν αληηπξφζσπνο ηεο Όπαηεο 
Αξκνζηείαο γηα ηνπο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα, Philippe Leclerc78. 
 
Ο δήκνο Αζελαίσλ, κέζσ ηεο Δηαηξίαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο 
Αζελψλ (ΔΑΣΑ) ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ, αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ 
αθνξά ηελ ελνηθίαζε 200 δηακεξηζκάησλ. Πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ 
έσο 6 σθεινχκελνη (έλνηθνη) αλά δηακέξηζκα θαη ελαιιαγή ησλ σθεινπκέλσλ. Σν 
πξφγξακκα ζα ζηεγάζεη ζπλνιηθά έσο 3.000 σθεινχκελνπο θαη αθνξά αηηνχληεο 
άζπιν (Asylum seekers) θαη ππνςήθηνπο γηα κεηεγθαηάζηαζε απφ ηε ρψξα 
(Relocation Scheme). 
 
Σν πξφγξακκα πξνβιέπεη ηα εμήο : 
 

 Οη ινγαξηαζκνί ΓΔΚΟ θαη θνηλνρξήζησλ πιεξψλνληαη απφ ηελ ΔΑΣΑ, κε 
πφξνπο πνπ αληινχληαη κέζα απφ ην πξφγξακκα. Σα 200 δηακεξίζκαηα ζα 
εμνπιηζηνχλ κε έπηπια (θξεβάηηα, ηξαπέδη, θαξέθιεο), νηθνζθεπή θαη 
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. 

 Πξνβιέπεηαη εηδηθφ πξνζσπηθφ, πνπ ζα επηβιέπεη θαζεκεξηλά ηηο ζπλζήθεο 
δηαβίσζεο ησλ σθεινπκέλσλ θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ δηακεξηζκάησλ. 

 Θα ηεζεί ζε ηζρχ Καλνληζκφο Γηακεξίζκαηνο, ζηνλ νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ σθεινπκέλσλ ηφζν 
κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνπο ππφινηπνπο έλνηθνπο ηεο πνιπθαηνηθίαο. Σελ 
ηήξεζε απηψλ ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 
σθεινπκέλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζα ειέγρνπλ 
θαζεκεξηλά ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο. πνηνο δελ ζπκκνξθψλεηαη ζα 
απνκαθξχλεηαη απφ ην δηακέξηζκα. 

 
Δπηπιένλ παξνρέο γηα ηνπο σθεινχκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο : 

 ίηηζε κέζσ πξν – πιεξσκέλσλ θαξηψλ ή θνππνληψλ γηα ζνππεξ κάξθεη. 
ε θάζε σθεινχκελν αληηζηνηρνχλ 90€/κήλα. 

 Παξνρή αγαζψλ πγηεηλήο κέζσ πξν – πιεξσκέλσλ θαξηψλ ή θνππνληψλ γηα 
ζνππεξ κάξθεη. Γηα θάζε γπλαίθα 10€/κήλα, θάζε άληξα 5€/κήλα, θάζε λήπην 
θαη εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο 15€/κήλα. 
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 Τπνζηήξημε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (δηεξκελείο, θνηλσληθνχο  
επηζηήκνλεο θιπ.) γηα θαζνδήγεζε σθεινπκέλσλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 
θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

 
Δπίζεο ζα παξέρνληαη θάξηεο κεηαθίλεζεο γηα ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. 
Ο δήκνο Αζελαίσλ αλαιακβάλεη, φπνηε θαηαζηεί απαξαίηεην, λα παξέρεη 
θνηλσληθέο – ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη πξαθηηθή βνήζεηα (πρ ξνχρα) κέζσ ησλ 
ππαξρνπζψλ ππεξεζηψλ πνπ δηαζέηεη (ΚΤΑΓΑ, Γεκνηηθά Ηαηξεία θηι). 
Γηα ηηο πξνκήζεηεο, γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηδηνθηήηεο ή κεζηηηθά 
γξαθεία, θαζψο θαη γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππάξρνπλ ζρεηηθέο 
αλαθνηλψζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ cityofathens.gr, θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΣΑ www.developathens.gr/relocation. 
 
πλεπψο, κε βάζε ηα παξαπάλσ, θιήζεθαλ πνιίηεο ησλ φκνξσλ δήκσλ λα 
δηαζέζνπλ δηακεξίζκαηα. 
 
Ο δήκαξρνο Αζελαίσλ Γηψξγνο Κακίλεο ζεκείσζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία 
απνηειεί κία αθφκε κεγάιε ζπκβνιή ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο ζηε δηαρείξηζε ηεο 
πξνζθπγηθήο θξίζεο, ζεκεηψλνληαο φηη ε δεκνηηθή αξρή ηεο Αζήλαο ζα ζπλερίζεη 
λα εξγάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα 
ηνπο πξφζθπγεο θαη παξάιιεια ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο. 
 
Τπνγξάκκηζε φηη ήδε απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015, ν δήκνο Αζελαίσλ έρεη 
παξαρσξήζεη ρψξν γηα ηε δεκηνπξγία κίαο δνκήο Φηινμελίαο – πξφηππν, εθείλεο 
ηνπ «Διαηψλα», πνπ απφ ηα 14 ζηξέκκαηα πνπ δηαηέζεθαλ αξρηθά, επεθηάζεθε ζηα 
24 ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 θαη πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ζηα 37 ζηξέκκαηα. Ο δήκαξρνο Αζελαίσλ ππελζχκηζε φηη ήδε απφ ην 
θαινθαίξη ηνπ 2015 ν δεκνηηθφο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο Αζήλα 984 κεηαδίδεη δχν 
δειηία εηδήζεσλ εκεξεζίσο ζηα Αξαβηθά, θαζψο θαη φηη ζε ζπλεξγαζία κε ηα 
Διιεληθά Σαρπδξνκεία ηππψζεθε ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ κνηξάζηεθε 
ζηε Λέζβν, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο. 
 
Ζ Όπαηε Αξκνζηεία  ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο, ηελ νπνία εθπξνζψπεζε ζηε 
ζπλέληεπμε ηχπνπ ν Philippe Leclerc, βάζεη ησλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο 
εκπεηξίαο ηεο, επηιέγεη θαη πξνσζεί ηνπο σθεινχκελνπο πνπ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο (λνκηθέο, πγεηνλνκηθέο θιπ.) γηα έληαμε ζην πξφγξακκα. «Ο δήκνο 
Αζελαίσλ είλαη ε πξψηε πφιε, κε ηελ νπνία ζπλεξγάδνληαη ηα Ζλσκέλα Έζλε ζηελ 
πξνζσξηλή ζηέγαζε πξνζθχγσλ» δήισζε ν αληηπξφζσπνο ηεο Όπαηεο 
Αξκνζηείαο γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα, επηζεκαίλνληαο ηνλ θνκβηθφ ξφιν 
πνπ δηαδξακαηίδεη ε πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 
δεηήκαηνο. «Οη άλζξσπνη απηνί ππέζηεζαλ θαθνπρίεο γηα λα θηάζνπλ ζηελ Διιάδα 
θαη ρξεηάδνληαη ζηήξημε ζε φια ηα επίπεδα» είπε ν Philippe Leclerc, επηζεκαίλνληαο 
φηη «θάπνηνη ζα αλαρσξήζνπλ αιιά θαη θάπνηνη άιινη ζα κείλνπλ ζηε ρψξα». 
Ο Philippe Leclerk εμήξε ηελ αιιειεγγχε πνπ επηδεηθλχεη ε ειιεληθή θνηλσλία 
απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο, επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ησλ δήκσλ 
θαη ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ. 
 
Ο αληηδήκαξρνο Μεηαλαζηψλ θαη Πξνζθχγσλ, θ. Λεπηέξεο Παπαγηαλλάθεο, ηφληζε 
φηη ε ζπλεξγαζία ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ κε ηηο εζεινληηθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο 
νξγαλψζεηο είλαη θαηλνηφκα θαη απνδίδεη θαξπνχο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξε ηελ 
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εμνκάιπλζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πιαηεία Βηθησξίαο. Tα δηακεξίζκαηα πξνο 
ελνηθίαζε ζα έρνπλ έθηαζε απφ 60 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ζα δηαζέηνπλ φια ηα 
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πξνο ελνηθίαζε (π.ρ. ελεξγεηαθφ πηζηνπνηεηηθφ). «Σν 
κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζα έρεη ζπκβαιιφκελν ηελ Δηαηξεία Αλάπηπμεο θαη 
Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ» ηφληζε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο 
εηαηξίαο θ. Αιέμεο Γαιελφο, θαη πεξηγξάθνληαο ηε ζπκθσλία, ζεκείσζε φηη ην 
κίζζσκα δελ ζα μεπεξλά ηα 400 επξψ αλά δηακέξηζκα. 
ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπκθσλίαο θαη ηε ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ αθνινχζεζε, 
παξέζηεζαλ νη δήκαξρνη Νέαο κχξλεο θ. ηαχξνο Σδνπιάθεο, Εσγξάθνπ 
θπξία Σίλα Καθαηζάθε, Σαχξνπ – Μνζράηνπ θ. Αλδξέαο Δπζπκίνπ θαη Αγίνπ 
Γεκεηξίνπ θπξία Μαξία Αλδξνχηζνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, 
θαιψληαο ηδηνθηήηεο λα δηαζέζνπλ δηακεξίζκαηα θαη ζηνπο φκνξνπο ηεο Αζήλαο, 
δήκνπο. 
 
 
Μάιηζηα, ζηηο 9 Απξηιίνπ 2016 ε ΜΚΟ «ΑΡΗ» εμέδσζε ηελ αθφινπζε 
αλαθνίλσζε79  
 
«Ζ ΑΡΗ - Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα 
«Γξάζε παξνρήο θηινμελίαο θαη ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζε ππνςεθίνπο 
κεηεγθαηάζηαζεο θαη αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Διιάδα», πνπ πινπνηείηαη ππφ ηελ 
αηγίδα ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή, πξνρσξψληαο ζε ελνηθίαζε δηακεξηζκάησλ ζηελ Αζήλα, ηε 
Θεζζαινλίθε θαη ηα λεζηά Κσ, άκν, Λέζβν, Υίν θαη Λέξν.      
 
ηφρνο ηεο Οξγάλσζεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο αμηνπξεπνχο θηινμελίαο ησλ 
πξνζθχγσλ θαζ‟φιν ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζνχλ 
νη αηηήζεηο κεηεγθαηάζηαζεο θαη αζχινπ ησλ επάισησλ νηθνγελεηψλ θαη ε 
δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο, ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, ε εχθνιε κεηαθίλεζε θαη ε 
φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ηαηξηθή θαη ςπρν-θνηλσληθή αξσγή.  
 
θνπφο, δέζκεπζε θη επηινγή ηεο ΑΡΗ παξακέλεη απφ ην έηνο ίδξπζήο ηεο, ην 
1992, ε εθαξκνγή ζην πιαίζην θάζε δξάζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ησλ πξαθηηθψλ 
εθείλσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ησλ σθεινχκελσλ επάισησλ 
αηφκσλ θαη νκάδσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη ζρεκαηηζηεί ήδε έλα δίθηπν 
επαγγεικαηηψλ πνπ ζα πιαηζηψζεη ηελ θάζε εληαγκέλε ζην πξφγξακκα νηθνγέλεηα, 
απνηεινχκελν απφ θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, ζπλνδνχο, δηεξκελείο αιιά θαη 
θξνληηζηέο ησλ δηακεξηζκάησλ. 
Χζηφζν, ε ΑΡΗ εθηφο απφ ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο θαιεί ηνπο πνιίηεο 
φισλ ησλ πεξηνρψλ-ζηαζκψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρία ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, θαζψο ε ζπκκεηνρή, ε βνήζεηα, ε εκπηζηνζχλε θαη ε 
αιιειεγγχε ηνπο ζηα άηνκα θαη ηνπο πιεζπζκνχο πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο 
πξνζηαζίαο γλσξίδνπκε πσο είλαη, εληέιεη, εθείλεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ζε 
ζεκαληηθφ βαζκφ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο φιεο πξνζπάζεηαο. 
 
Απεπζχλνπκε, ινηπφλ, αλνηρηή πξφζθιεζε ζε φινπο φζνη είηε σο εθκηζζσηέο 
θάπνηαο νηθίαο ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο είηε σο εζεινληέο/ξηεο επηζπκείηε λα 
ζπλδξάκεηε ην έξγν ησλ ζπλεξγαηψλ/ηξηψλ καο είηε, αθφκε, σο κηθξνί θαη κεγάινη 
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ρνξεγνί ελδπκάησλ, ππνδεκάησλ, παηρληδηψλ θαη άιισλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ 
ελδηαθέξεζηε λα δηεπθνιχλεηε ην δχζθνιν κα φκνξθν έξγν καο θαη, θπξίσο, ηηο 
δσέο ησλ επάισησλ αλειίθσλ θαη ελειίθσλ.». 
 
 
3. Δπέθηαζε ηεο δνκήο θηινμελίαο ζηνλ Διαηώλα 
 
Σελ επέθηαζε ηνπ Διαηψλα γηα ηε θηινμελία πξνζθχγσλ, δηαζέηνληαο επηπιένλ 
ρψξν 12,8 ζηξεκκάησλ γηα ηε ζχζηαζε λέαο δνκήο θηινμελίαο, αλαθνίλσζε ν 
δήκαξρνο Αζελαίσλ, Γ. Κακίλεο, ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ ζηηο 11 Μαξηίνπ 201680. 
 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηνλ Διαηψλα ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηακνλήο έσο 2.000 
αλζξψπσλ. 
Ο λένο ρψξνο απνηειεί επέθηαζε θαηά 53% ηεο ήδε ππάξρνπζαο δνκήο. 
«Γηα κηα αθφκε θνξά ζα ζηαζνχκε ζην χςνο ησλ θξίζηκσλ πεξηζηάζεσλ», 
ζεκείσζε ν δήκαξρνο, ζπκπιεξψλνληαο: 
 
«Γελ θάλνπκε απηφ πνπ θαηά θαλφλα ζπκβαίλεη κε άιινπο δήκνπο, λα ζπλαηλνχκε 
απιψο λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζηξαηφπεδν ζηελ πφιε ή θάπνηα νιπκπηαθή 
εγθαηάζηαζε. Παξαρσξνχκε δεκνηηθή πεξηνπζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ. 
Δηζη αληηιακβαλφκαζηε ην θαζήθνλ καο απέλαληη ζηελ πφιε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο 
Αζήλαο». 
 
Παξάιιεια, φπσο ελεκέξσζε ν θ. Κακίλεο, βξίζθεηαη ζηελ ηειηθή θάζε ε ζχλαςε 
ζπκθσλίαο κε ηελ Τπαηε Αξκνζηεία γηα ην πξφγξακκα αηηνχλησλ άζπιν κε 
επηδνηνχκελν ελνίθην, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ν Γήκνο Αζελαίσλ ζα ζπλδξάκεη, 
θηινμελψληαο 3.000 αλζξψπνπο. 
 
Απεπζχλνληαο έθθιεζε ζε φινπο γηα αιιειεγγχε, ελεκέξσζε φηη έρεη μεθηλήζεη 
επηθνηλσλία κε ηνπο δεκάξρνπο ησλ φκνξσλ κε ηελ Αζήλα Γήκσλ Σαχξνπ-
Μνζράηνπ, Αγ. Γεκεηξίνπ, Εσγξάθνπ θαη Ν. κχξλεο γηα ηνλ κεγαιχηεξν κεηαμχ 
ηνπο ζπληνληζκφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 
«Πξέπεη λα κηιήζνπκε θαη γηα ηελ έληαμε απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζηηο θνηλσλίεο 
καο», ζπκπιήξσζε. 
 
Αθφκε, έθαλε γλσζηφ φηη ν Γήκνο Αζελαίσλ ζα βξεζεί ζην δηθαζηήξην, γηα λα 
αληηθξνχζεη ηελ πξνζθπγή θαηνίθσλ ηεο Νέαο Φηινζέεο ζην ηΔ. Κάηνηθνη, 
ππελζπκίδεηαη, πξνζέθπγαλ θαηά ηεο εγθαηάζηαζεο κεηαλαζηψλ αηηνχλησλ 
εζεινχζηα επηζηξνθή, ζε δνκή ζηελ πεξηνρή. 
 
«Γελ απνδερφκαζηε ινγηθέο ηνπ ηχπνπ “καθξηά ην πξφβιεκα απφ ηελ απιή κνπ θαη 
φπνπ αιινχ λα „λαη”», ππνγξάκκηζε ν δήκαξρνο. 
 
Ο Γ. Κακίλεο έζηεηιε βέιε ζε δχν θαηεπζχλζεηο: επαλέιαβε ηηο επηθπιάμεηο ηνπ γηα 
ηε ζηάζε πνπ ζα θξαηήζνπλ δήκαξρνη ζην ζπγθεθξηκέλν θξίζηκν δήηεκα θαη 
θαηεγφξεζε ηελ θπβέξλεζε γηα θσιπζηεξγία, δεηψληαο εθ λένπ «εγγπήζεηο, ψζηε λα 
κελ εκθαληζηνχλ λένη θαηαπιηζκνί ζηελ πφιε. 
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Ζ θπβέξλεζε έρεη ηελ θεληξηθή επζχλε θαη απαηηνχκε θεληξηθφ ζρεδηαζκφ». 
 
4. Ίδξπζε Κέληξνπ απνζήθεπζεο θαη εθνδηαζκνύ εηδώλ πξώηεο αλάγθεο γηα 
ηνπο πξόζθπγεο 
 
ηε δεκηνπξγία «Κέληξνπ Γηαρείξηζεο», απνζήθεπζεο θαη εθνδηαζκνχ εηδψλ 
πξψηεο αλάγθεο γηα ηνπο πξφζθπγεο πξνρψξεζε ην Μάξηην 2016 ε Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ81. 
Πξφθεηηαη γηα ην πξψην ηέηνηνπ είδνπο Κέληξν, πνπ ζα παξέρεη ππεξεζίεο ηχπνπ 
logistics γηα φιε ηελ Αηηηθή, κε ζηφρν ηε ζπληνληζκέλε ζπγθέληξσζε, ηελ αζθαιή 
απνζήθεπζε, ηε ζσζηή θαηαγξαθή θαη ηνλ έγθαηξν εθνδηαζκφ ησλ ζεκείσλ ζηα 
νπνία παξακέλνπλ πξφζθπγεο. 
 
Σν Κέληξν ζα ιεηηνπξγήζεη απφ Γεπηέξα ζην Π. Φάιεξν δίπια απφ ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σάε Κβνλ Νην θαη ζα ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 
αληηπεξηθεξεηάξρε Ννηίνπ Σνκέα, Υξ. Καπάηαε. 
 
«Αιιειέγγπνη θαη εζεινληέο ζα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ππφ ηελ νκπξέια ελφο 
θξαηηθνχ θνξέα, απηή είλαη ε ινγηθή ηεο πξσηνβνπιίαο» εμεγεί ζηελ «Δθ.πλ.» ν θ. 
Καπάηαεο. 
 
ηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζα παξέρεηαη ελεκέξσζε γηα φια ηα 
απαξαίηεηα είδε πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη πνιίηεο. 
ην κεηαμχ, ζχκθσλα κε ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε Πεηξαηά μεθίλεζε ε πινπνίεζε ησλ 
δξάζεσλ, πνπ ζπλαπνθαζίζηεθαλ ηελ Σεηάξηε 2 Μαξηίνπ ζε επξεία ζχζθεςε φισλ 
ησλ θνξέσλ ηνπ Πεηξαηά, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία αλαγθαίσλ δνκψλ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. Δρεη πξνρσξήζεη ε νξγάλσζε παξνρήο 
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη αληηκεηψπηζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. 
Γεκηνπξγείηαη, ζηαδηαθά, νξγαλσκέλν δίθηπν δηαλνκήο ηξνθίκσλ θαη λεξνχ ράξε 
ζηηο πξνζθνξέο ησλ εζηηαηνξίσλ ηνπ Πεηξαηά θαη άιισλ ζπιινγηθνηήησλ. 
 
Γίλεηαη θαζαξηζκφο θαη απνιπκάλζεηο ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο ζηνπο επηβαηηθνχο 
ζηαζκνχο. Γίλνληαη, απφ εζεινληέο, ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα κηθξά παηδηά, 
ζηα νπνία δίλνληαη θαη νξηζκέλα παηρλίδηα. 
Υζεο ζην ιηκάλη βξίζθνληαλ πεξίπνπ 2.000 πξφζθπγεο θαη ιφγσ ησλ θαηξηθψλ 
ζπλζεθψλ ην βξάδπ ηεο Πέκπηεο πνιιά άηνκα κεηαθέξζεθαλ κε πνχικαλ ζηελ 
πέηξηλε απνζήθε θνληά ζηελ πχιε Δ1, ελψ ρζεο ην πξσί δφζεθε γηα θηινμελία θαη ν 
επηβαηηθφο ζηαζκφο ζηελ πχιε Δ7. 
 
πγθηλεηηθή ήηαλ ε ζηηγκή πνπ πξφζθπγεο αλάξηεζαλ ζηελ πφξηα ηνπ θηηξίνπ ηνπ 
επηβαηηθνχ ζηαζκνχ Δ2 έλα ραξηφλη κε κήλπκα γξακκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε 
ην νπνίν επραξηζηνχζαλ ηνπο Διιελεο γηα ηελ «θαινζχλε ηνπο θαη ηελ αγάπε 
ηνπο». 
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χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο εμεηάδεη ην 
ελδερφκελν, εάλ νη πξνζθπγηθέο ξνέο παξακείλνπλ ίδηεο, ηα πινία πνπ ηνπο 
κεηαθέξνπλ λα θαηαπιένπλ εθηφο απφ ηνλ Πεηξαηά θαη ηελ Καβάια θαη ζηα ιηκάληα 
ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Βφινπ. 
Σν Κέληξν Φηινμελίαο ζην ρηζηφ ζα επηζθεθζεί ζήκεξα αληηπξνζσπεία απφ ηνλ 
Γήκν Κνξπδαιινχ θαη ηα Δξγαζηήξηα Σέρλεο ηνπ δήκνπ, γηα λα πξνζθέξνπλ 
ζηηγκέο ραξάο ζηα κηθξά παηδηά. 
Ζ εθδήισζε ζα πεξηιακβάλεη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε κε εηθαζηηθά, κνπζηθή, 
θνπζθσηά παηρλίδηα θαη αληκαηέξ, ελψ ζα παξαδνζνχλ θαη παηρλίδηα ζην Κέληξν. 
 

 

5. Παξνπζίαζε ηεο ηδξπηηθήο δηαθήξπμεο ηνπ Κνηλσληθνύ πκβνπιίνπ γηα 

ηνπο πξόζθπγεο 

Ζ ηδξπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο πξφζθπγεο 
παξνπζηάζηεθε ζηηο 16/3/2016 ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ΟΛΠ, παξνπζία ησλ 
ππνπξγψλ Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ Νίθνπ Φίιε θαη Πνιηηηζκνχ & 
Αζιεηηζκνχ Αξηζηείδε Μπαιηά82. 

Με θεληξηθφ ζχλζεκα "Καιψο ηνπο", άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ, ηεο ηέρλεο, ηνπ 
αζιεηηζκνχ, ηεο απηνδηνίθεζεο, ηεο παηδείαο θαη ησλ θηλεκάησλ αιιειεγγχεο 

έβαιαλ πξψηνη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαθήξπμε. 
 
«Σν ππνπξγείν Παηδείαο πινπνηεί έλα ζρέδην ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ 
πξνζθπγφπνπισλ γηα φζν δηάζηεκα βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, ελψ νξγαλψλνπκε 
ηελ ππνδνρή, θηινμελία θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηε ρψξα. Πξέπεη λα 
δείμνπκε φηη ππάξρεη κηα αλνηρηή αγθαιηά γη φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο», 
δήισζε ν ππνπξγφο Παηδείαο Νίθνο Φίιεο, ραξαθηεξίδνληαο ηελ θαηάζηαζε ζηε 
Δηδνκέλε «ληξνπή γηα ηελ Δπξψπε». 
 
Ο ππνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ Αξηζηείδεο Μπαιηάο είπε φηη πξνζθπγηθφ 
πξφβιεκα είλαη κηα παγθφζκηα πξφθιεζε πνπ κπνξεί λα δνθηκάζεη ηε ρψξα καο 
γηα αθφκα κεγαιχηεξν δηάζηεκα. εκεηψλνληαο φηη ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ δελ 

εκπιέθεηαη επζέσο, αιιά ζην βαζκφ πνπ ν πνιηηηζκφο απνηειεί ζπλζήθε δσήο, 
αλέθεξε φηη ην ππνπξγείν θηλεηνπνηεί θαιιηηέρλεο θαη δηαλννχκελνπο, ψζηε λα 
κπνξέζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα πξνζθέξνπλ. 

ε απηφ ην ζεκείν πξναλήγγεηιε γηα ηηο αξρέο Απξηιίνπ κηα κεγάιε ζπλαπιία ζην 
ΔΦ κε ρακειφ εηζηηήξην, ελψ αλέγλσζε έλα αλνηρηφ θάιεζκα ζηνπο θαιιηηέρλεο 
θαη δηαλννχκελνπο φινπ ηνπ θφζκνπ, ζην νπνίν ππάξρνπλ αλαθνξέο ζην θιείζηκν 
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ησλ ζπλφξσλ θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινπλ νη Έιιελεο γηα ηε θηινμελία ησλ 
πξνζθχγσλ. 

Σελ εθδήισζε πξνιφγηζε ν θαζεγεηήο ηνπ ΔΜΠ Νίθνο Μπειαβίιαο, ν νπνίνο 
ηφληζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα πνπ γελλήζεθε πξηλ ηξεηο εβδνκάδεο θαη ε νπνία 
δελ ζθνπεχεη λα ππνθαηαζηήζεη ή λα θαζνδεγήζεη θαλέλαλ. Σελ ηδξπηηθή δηαθήξπμε 
ηνπ Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο πξφζθπγεο ππνγξάθνπλ ν θαζεγεηήο ηνπ 

ΔΜΠ Νίθνο Μπαιαβίιαο, ν αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ Ηεξψλπκνο, νη ππνπξγνί 
Παηδείαο Νίθνο Φίιεο θαη Πνιηηηζκνχ Αξηζηείδεο Μπαιηάο, νη δήκαξρνη Κνδάλεο 
Λεπηέξεο Ησαλλίδεο θαη Λέζβνπ πχξνο Γαιελφο, ε Καηεξίλα Αξβαλίηε απφ Σν 
ζπίηη ηεο Καξδηάο άκνπ, ε Giovvanni Leri, πεξηθεξεηαθφο εθπξφζσπνο γηα ηε 
λφηηα Δπξψπε ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο, ν Φψηεο 
Αλδξεφπνπινο απφ ην Αλνηρηφ ρνιείν Μεηαλαζηψλ, ν Παλαγηψηεο Γηαλλάθεο 

πξψελ κπαζθεηκπνιίζηαο, εζνπνηνί, ζθελνζέηεο θαη κνπζηθνί. 

 
6. Πεληαςήθηνο αξηζκόο ζην Γήκν Πεηξαηά γηα ηνπο πξόζθπγεο  
 
Με ζθνπφ  λα απνηειέζεη ν δήκνο Πεηξαηά γηα ην επφκελν δηάζηεκα ζεκείν 
ζπγθέληξσζεο εηδψλ πξψηεο αλάγθεο  γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο 
πνπ βξίζθνληαη ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ην Μάξηην ηνπ 2016 ε δεκνηηθή αξρή 
αλέιαβε κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ83. 
 
ην πιαίζην απηφ ελεξγνπνίεζε ηνλ πεληαςήθην αξηζκφ 15510 γηα φινπο φζνπο 
επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ θαζψο θαη γηα ηπρφλ εξσηήζεηο ή απνξίεο ζρεηηθά κε ηε 
δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη πξφζθπγεο. 
 
Γεκφηεο, εηαηξείεο θαη θνξείο κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ ηξφθηκα, θάξκαθα, είδε 
πξψηεο αλάγθεο θαη θάζε είδνπο πξνζθνξά,  ζηα γξαθεία ηεο Κνηλσθεινχο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Πεηξαηά (Εσζηκαδψλ 11 & Δι. Βεληδέινπ, ηει. 
2104101753/756). 
 
Σα πξντφληα ζα απνζεθεχνληαη θαη ζα απνζηέιινληαη ζπληνληζκέλα ζηελ 
Πακπεηξατθή Πξσηνβνπιία Τπνζηήξημεο Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηψλ πνπ είλαη θαη 
ε ππεχζπλε γηα ηε δηαλνκή ηνπο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 
 
Παξάιιεια, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πακπεηξατθή Πξσηνβνπιία Τπνζηήξημεο 
Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηψλ, ην site ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά έρεη θαζεκεξηλά αλαιπηηθή 
ελεκέξσζε κε ηα πξντφληα θαη ηα είδε πξψηεο αλάγθεο,  ηα νπνία ρξεηάδνληαη νη 
πξφζθπγεο πνπ δηακέλνπλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 

7. πλεξγαζία Ύπαηεο Αξκνζηείαο ΟΖΔ θαη Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ηελ 
παξνρή ζηέγεο θαη βνήζεηαο ζηνπο πξόζθπγεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα 
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Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 
 Αλαζπγθξφηεζεο (Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο)  θαη ε 
Όπαηε  Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ελίζρπζαλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα 
ηελ παξνρή ζηέγεο θαη βνήζεηαο ζηνπο πξφζθπγεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα84. 

 
Σελ Σεηάξηε,  20 Απξηιίνπ, ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 
Γ. Μνπδάιαο  πξνήδξεπζε ηεο  πξψηεο ζπλεδξίαζεο  ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 
ησλ νξγαλψζεσλ,  πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ηκήκα Αλζξσπηζηηθήο 
Βνήζεηαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ κε 83 εθαη. επξψ, πξνθεηκέλνπ λα 
βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα. ε ζπκθσλία 
θαη ζπλεξγαζία  κε ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ε 
Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζα βνεζήζεη ζην ζπληνληζκφ ηεο 
παξνρήο ηεο παξαπάλσ βνήζεηαο  ζηε ρψξα. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 
Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 
ζεκείσζε φηη άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο  ησλ ειιεληθψλ αξρψλ απνηεινχλ  ε 
απνζπκθφξεζε ηεο Δηδνκέλεο, ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά θαη ηνπ Διιεληθνχ, ε 
ζπλνιηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηηο δνκέο θαη ηα θέληξα θηινμελίαο 
ηεο ελδνρψξαο θαη ησλ λεζηψλ, ε θξνληίδα γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο, ε 
αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ. 

 
πγρξφλσο, ηελ Πέκπηε 21 Απξηιίνπ εγθαηληάζζεθε έλαο λένο ρψξνο θηινμελίαο 
πξνζθχγσλ ζηα Λαγθαδίθηα, 45 ρικ. αλαηνιηθά ηεο  Θεζζαινλίθεο, φπνπ πξφθεηηαη 
λα θηινμελεζνχλ 1.000 – 1.400 άηνκα. Σν ππνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ζε 
αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ  Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο 
δηαρεηξίδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ήδε ηε δνκή, ελψ ζπλεξγαδφκελεο νξγαλψζεηο 
αλαιακβάλνπλ  ζηαδηαθά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο δηεξκελεία θαη 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή ζηήξημε. Δπίζεο, ε  Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο 
Πξφζθπγεο ζα ζπλδξάκεη ζηελ  πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία αζχινπ γηα ηνπο 
δηακέλνληεο. Ζ  κεηαθνξά αλζξψπσλ ζηε δνκή απφ ηελ Δηδνκέλε θαη ην 
Πνιχθαζηξν μεθίλεζε  θαη ζπλερίδεηαη θαζεκεξηλά. 
 

 

8. ε κηθξέο δνκέο ε θηινμελία ησλ πξνζθύγσλ ζηελ Κξήηε 
 
Απαληήζεηο ζηνπο δεκάξρνπο ηεο Κξήηεο σο πξνο ην θαίξην ζέκα ησλ δνκψλ 
θηινμελίαο ησλ πξνζθχγσλ πνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζην λεζί έδσζε ζηηο 9 
επηεκβξίνπ 2016 κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλσζε Γήκσλ ν 
Γηάλλεο Μνπδάιαο85. 
 
Ο αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο απνδέρεηαη επί ηεο νπζίαο 
ην αίηεκα πνπ έρνπλ εθθξάζεη θαηά θαηξνχο νη απηνδηνηθεηηθνί θνξείο ηεο Κξήηεο 
(δήκνη θαη πεξηθέξεηα), γηα φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξεο δνκέο θαη φρη γηα ηε 
δεκηνπξγία αλνηρηψλ θέληξσλ θηινμελίαο. 
 
Ο ππνπξγφο ηνλίδεη πσο γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθφκα 
θαη αδξαλή μελνδνρεία κέζεο δπλακηθφηεηαο ή ζπλαθείο ρψξνη (δηακεξίζκαηα) νη 
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νπνίνη ρξήδνπλ ειαθξψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο παξέκβαζεο 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηνηθήζηκνη θαη... βηψζηκνη. 
 
Ο θ. Μνπδάιαο δηεπθξηλίδεη πσο νη θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο Α‟ θαη Β‟ βαζκνχ ζα 
έρνπλ ηελ ακέξηζηε ζηήξημε ηεο πνιηηείαο εθφζνλ ππάξμεη πξσηνβνπιία γηα 
εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ ζε εθκηζζσκέλεο νηθίεο ή ζε παξαρσξεκέλα θαηάιιεια 
δεκνηηθά ή δεκφζηα θηίξηα. 
 
χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, κέζσ ηεο Τπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηνπο Πξφζθπγεο 
πξνβιέπεηαη ε θάιπςε ηνπ ελνηθίνπ γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 
ηεο αγνξάο) θαη κε ζπκβφιαηα δχν εηψλ. 
ε φ,ηη αθνξά ηηο επηζθεπέο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππνπξγείνπ μεθαζαξίδεηαη πσο ην 
θφζηνο θαιχπηεηαη κέζσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ., αιιά 
κφλν γηα επηκέξνπο «ειαθξέο» εξγαζίεο, ελψ ζε θακία πεξίπησζε δελ 
πξνβιέπνληαη πηζηψζεηο γηα πιεξσκή ρξεψλ απφ ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, 
ΔΝΦΗΑ θηι. 
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ζσξεία αηηεκάησλ γηα 
ππαγσγή ζην πξφγξακκα αθφκα θαη απφ ηδηνθηήηεο παιαηψλ μελνδνρείσλ ζηελ 
Κξήηε, αληηζηξέθνληαο θαη ην πιήξσο αξλεηηθφ θιίκα γηα ηε θηινμελία πξνζθχγσλ 
πνπ είραλ εθθξάζεη νη μελνδνρεηαθέο ελψζεηο ηνπ λεζηνχ. 
 
Αξθεηά πάλησο είλαη θαη ηα αλαπάληεηα εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ είραλ ζέζεη νη δήκαξρνη ζηελ θπβέξλεζε γηα ηελ απνδνρή ησλ 
πξνζθχγσλ. 
 
πγθεθξηκέλα, αξλεηηθή θαίλεηαη λα είλαη ε απάληεζε ζην αίηεκα γηα δηνρέηεπζε 
ησλ πηζηψζεσλ κέζσ ησλ ΟΣΑ θαη φρη κέζσ ΜΚΟ. 
ηελ επηζηνιή Μνπδάια αλαθέξεηαη πσο γηα φιεο ηηο δνκέο θηινμελίαο 
«πξνβιέπεηαη ε παξνπζία ΜΚΟ θαη Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 
πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ φξσλ 
αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ησλ θηινμελνπκέλσλ». 
 
ε φ,ηη αθνξά ηε θχιαμε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ, δίλεηαη ε γεληθή ππφζρεζε 
γηα ζπλερή παξνπζία έλζηνισλ αιιά θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο, ρσξίο 
φκσο δέζκεπζε γηα κεηαθνξά παξαπάλσ αζηπλνκηθψλ ζηελ Κξήηε (νη ηνπηθέο 
ελψζεηο αζηπλνκηθψλ έρνπλ ηνλίζεη πσο ε ζεκεξηλή ηνπο δχλακε δελ επαξθεί θαη 
γηα απηά ηα θαζήθνληα). 
 

Γ) ) Γηθαζηηθέο απνθάζεηο, εθζέζεηο, γλσκαηεύζεηο θαη έξεπλεο γηα 
δεηήκαηα ηέγαζεο / Γηακνλήο 
 
1. Απόθαζε δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο αζύινπ πνπ έθξηλε ηελ Σνπξθία σο 
κε αζθαιή ρώξα  
 
Aπφθαζε ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ Σνπξθία κε αζθαιή ηξίηε ρψξα, αλαζηέιιεη επ‟ 
αφξηζηνλ ηελ πηζαλφηεηα επηζηξνθψλ χξσλ ζηελ Σνπξθία, ζέηνληαο ζε θίλδπλν 
ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο Δ.Δ. - Σνπξθίαο γηα ην πξνζθπγηθφ εθδφζεθε απφ 



δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή ζηηο 21/5/201686. Ζ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή εθδίθαζεο 
πξνζθπγψλ εμέδσζε ηελ πξψηε απφθαζή ηεο, χζηεξα απφ πξνζθπγή χξνπ πνπ 
βξίζθεηαη ζηε Λέζβν θαη ζηνλ νπνίν αξρηθά δελ δφζεθε άζπιν, νπφηε θαη ζα 
έπξεπε λα επηζηξέςεη ζηελ Σνπξθία. Χζηφζν, ε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 
πξνζθπγψλ έθξηλε φηη ε Σνπξθία δελ είλαη αζθαιήο ηξίηε ρψξα, νπφηε ην αίηεκα 
αζχινπ πξέπεη λα εμεηαζηεί εθ λένπ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία, 
δηαδηθαζία εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα. 
 
ηε Λέζβν, ε ππεξεζία αζχινπ έσο ηηο 20/5/2016 είρε εμεηάζεη 174 αηηήκαηα 
χξσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 100 έιαβαλ άζπιν θαη έθπγαλ γηα ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. 
Οη ππφινηπνη, ησλ νπνίσλ ην αίηεκα απνξξίθζεθε, πξνζέθπγαλ ζηε 
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή δεηψληαο επαλεμέηαζε. Σν «δεδηθαζκέλν» ηεο πξψηεο 
απφθαζεο πνπ θξίλεη ηελ Σνπξθία κε αζθαιή ηξίηε ρψξα γηα ηνπο χξνπο 
ζεσξείηαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο απνθάζεηο. Δηζη ε 
δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ αζχινπ φζσλ βξίζθνληαη ζηα λεζηά ζα 
πάξεη κήλεο. 
 
Σελ ίδηα ζηηγκή νη ξνέο ζπλερίδνληαλ δεκηνπξγψληαο αζθπμία θαη πξνβιήκαηα ζηα 
λεζηά. ηε Υίν ν αζηπλνκηθφο δηεπζπληήο Αλδξέαο Γακίξεο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή 
ηνπ επηθαινχκελνο πξνζσπηθνχο ιφγνπο, σζηφζν ηνπηθέο πεγέο αλέθεξαλ φηη ε 
θαηάζηαζε κε ην πξνζθπγηθφ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζή ηνπ. Ζ ηνπηθή 
θνηλσλία ηεο Υίνπ αληηδξά έληνλα, ελψ έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο θαη αθξαία 
ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ εληάζεηο. ην λεζί παξακέλνπλ πάλσ απφ 2.500 
πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ρσξίο λα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο, ελψ ε 
δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ αζχινπ, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, πξνρσξεί 
εμαηξεηηθά αξγά. Ληγφηεξα απφ 10 αηηήκαηα ηελ εκέξα θαηαγξάθνληαη, αλέθεξε 
ηνπηθή πεγή, ζπκπιεξψλνληαο φηη κε απηφ ηνλ ξπζκφ ζα ρξεηαζηνχλ ρξφληα γηα ηελ 
εμέηαζε φζσλ παξακέλνπλ ζηε Υίν. ηα κέζα Ματνπ 2016 50 άηνκα 
πξαγκαηνπνίεζαλ απεξγία πείλαο δεηψληαο λα αλνίμνπλ ηα ζχλνξα. 
 
Οζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ζηελ Δηδνκέλε, ν πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο Απφζηνινο Σδηηδηθψζηαο θαηέζεζε θαηαγγειία (ζπλνδεπφκελε απφ 
ππφκλεκα) ζηελ Δηζαγγειία Δθεηψλ Θεζζαινλίθεο δεηψληαο ηελ παξέκβαζε ηεο 
Γηθαηνζχλεο, αθελφο ψζηε λα αζθεζεί πνηληθή δίσμε θαηά παληφο ππεπζχλνπ γηα 
ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ηεινχληαη ζηελ Δηδνκέλε, αθεηέξνπ γηα λα αλνίμεη ε 
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. «Ζ θαηάζηαζε δελ πάεη άιιν. Σα πξάγκαηα έρνπλ θηάζεη 
ζην απξνρψξεην θαη έρεη θαηαιπζεί θάζε έλλνηα επλνκίαο θαη ηάμεο ζηελ 
Δηδνκέλε», αλέθεξε. 
 
Ο εθπξφζσπνο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην πξνζθπγηθφ Γηψξγνο Κπξίηζεο απαληψληαο 
ζηνλ πεξηθεξεηάξρε αλαγλψξηζε φηη ππάξρεη κεγάιν θφζηνο απφ ηελ θαηάιεςε ηεο 
γξακκήο, σζηφζν ηφληζε φηη «ην ζέκα δελ είλαη ζηελά αζηπλνκηθφ». Αλαθνίλσζε, 
επίζεο, φηη ε κεηαθνξά φζσλ βξίζθνληαη ζηελ Δηδνκέλε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα 
ζηηο επφκελεο δχν εβδνκάδεο, θαζψο νινθιεξψλνληαη ηα θέληξα κεηαθνξάο ζηε 
Βφξεηα Διιάδα. ε λνηθηαζκέλνπο ρψξνπο ζηε Θέξκε θαη ηελ Δπθαξπία 

                                                 
86 http://www.kathimerini.gr/860436/article/epikairothta/ellada/mh-asfalhs-trith--xwra-h-
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Θεζζαινλίθεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ λέα θέληξα θηινμελίαο πξνζθχγσλ. Σελ ίδηα 
ζηηγκή, ν θ. Κπξίηζεο αλαθνίλσζε πσο ζα εθζπγρξνληζηνχλ ηα θέληξα θηινμελίαο 
πξνζθχγσλ ζην Κνπηζφρεξν Λάξηζαο θαη ζην Βαγηνρψξη Θεζζαινλίθεο θαη φηη ζα 
θηηαρηεί θαη έλαο πξφηππνο ρψξνο θηινμελίαο, δπλακηθφηεηαο 1.300 έσο 1.500 
ζέζεσλ, ζηα Παηψκαηα, ζηα Γξεβελά 
 

2. πζηάζεηο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο ζρεηηθά κε ηηο άζιηεο ζπλζήθεο θξάηεζεο 
πξνζθύγσλ ζε Λέζβν θαη Υίν 
 
Με δειηίν ηχπνπ πνπ εμέδσζε ζηηο 7 Απξηιίνπ 2016 ε ε Γηεζλήο Ακλεζηία, αθφηνπ 
απέθηεζε πξφζβαζε ζε δχν θέληξα θξάηεζεο ππφ απζηεξφ έιεγρν ζηα ειιεληθά 
λεζηά Λέζβνο θαη Υίνο, δήισζε φηη ρηιηάδεο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο θξαηνχληαη 
απζαίξεηα ζε άζιηεο ζπλζήθεο ελ κέζσ εληεηλφκελεο αβεβαηφηεηαο, θφβνπ θαη 
απειπηζίαο γηα ηελ ηχρε ηνπο, ππφ ηελ λέα ζπκθσλία ΔΔ-Σνπξθίαο γηα ηνπο 
πξφζθπγεο87. 
 
πγθεθξηκέλα, ζηηο 5 θαη 6 Απξηιίνπ, δφζεθε πξφζβαζε ζε κηα νκάδα εξεπλεηψλ 
ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο, ζε δχν θιεηζηά θέληξα θξάηεζεο ζηε Μφξηα ηεο Λέζβνπ 
θαη ζηε ΒΗΑΛ ηεο Υίνπ. πλνιηθά, πεξίπνπ 4.200 άλζξσπνη θξαηνχληαη απηή ηε 
ζηηγκή ζηηο δχν ηνπνζεζίεο. Οη πεξηζζφηεξνη έθηαζαλ ζηα ειιεληθά λεζηά αθφηνπ 
ηέζεθε ζε ηζρχ ε ζπκθσλία ΔΔ – Σνπξθίαο ζηηο 20 Μαξηίνπ. Κάπνηνη απφ απηνχο 
βξίζθνληαη ππφ θξάηεζε εδψ θαη έλα δεθαπελζήκεξν ή παξαπάλσ. 
 
Αλάκεζα ζηνπο 89 πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκίιεζε ε 
νκάδα ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο, ππήξρε έλαο κεγάινο αξηζκφο ηδηαηηέξσο 
επάισησλ αλζξψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εγθχσλ γπλαηθψλ, κσξψλ, κηθξψλ 
παηδηψλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ςπρηθά ηξαχκαηα θαη ζνβαξέο αζζέλεηεο. 
 
 «ηελ άθξε ηεο Δπξψπεο νη πξφζθπγεο βξίζθνληαη παγηδεπκέλνη ρσξίο θσο ζηελ 
άθξε ηνπ ηνχλει. Έλα ζχζηεκα πνπ είλαη ηφζν πξνβιεκαηηθφ, βηαζηηθφ θαη άζρεκα 
πξνεηνηκαζκέλν είλαη ηδαληθφ γηα ζθάικαηα, θαηαπαηψληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ 
επεκεξία θάπνησλ απφ ηνπο πην επάισηνπο αλζξψπνπο», δήισζε 
ε Gauri van Gulik, Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα γηα ηελ Δπξψπε, ηεο Γηεζλνχο 
Ακλεζηίαο 
«Οη άλζξσπνη πνπ θξαηνχληαη ζηε Λέζβν θαη ηε Υίν  δελ έρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ 
πξφζβαζε ζε λνκηθή βνήζεηα, έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη 
ππνζηήξημε, θαη ζρεδφλ θαζφινπ ελεκέξσζε γηα ην ησξηλφ ηνπο θαζεζηψο ή ην 
πηζαλφ κέιινλ ηνπο. Ο θφβνο θαη ε απειπηζία είλαη αηζζεηά».  
«Γηέθπγα απφ ηε πξία γηα λα απνθχγσ ηε θπιαθή, αιιά ηψξα είκαη ζηε θπιαθή», 
είπε ζηε Γηεζλή Ακλεζηία έλαο λένο άληξαο θνληά ζηα 30, κέζα ζην θέληξν 
θξάηεζεο ζηε Μφξηα. 
 
Ζ απφθαζε γηα κεηάβαζε απφ ηα αλνηρηά θέληξα ππνδνρήο ζε θιεηζηά θέληξα 
θξάηεζεο γηα εθείλνπο πνπ δηαζρίδνπλ ην Αηγαίν απφ ηελ Σνπξθία έρεη σο 
απνηέιεζκα ρηιηάδεο άλζξσπνη λα θξαηνχληαη απζαίξεηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 
γηα εβδνκάδεο, θαζψο πεξηκέλνπλ λέα γηα ηηο αηηήζεηο ηνπο γηα άζπιν θαη ην κέιινλ 
ηνπο. 
 

                                                 
87 Γειηίν Σχπνπ Γηεζλνχο Ακλεζηίαο, 7/4/2016 



ην θέληξν θξάηεζεο ηεο Μφξηα ζηε Λέζβν, ν ειιεληθφο ζηξαηφο θαη ε αζηπλνκία 
αζθνχλ απζηεξφ έιεγρν ζην πνηνο εηζέξρεηαη θαη εμέξρεηαη. Σν ζηξαηφπεδν, πνπ 
ηψξα ζηεγάδεη πεξίπνπ 3.150 αλζξψπνπο, είλαη απνθιεηζκέλν απφ ηνλ έμσ θφζκν, 
κε αιιεπάιιεινπο θξάρηεο ζηελ θνξπθή ησλ νπνίσλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί αγθαζσηά 
ζπξκαηνπιέγκαηα. 
 
ην θέληξν θξάηεζεο ηεο ΒΗΑΛ ζηε Υίν, ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν γχξσ απφ 
έλα εγθαηαιεηκκέλν εξγνζηάζην αινπκηλίνπ, ε πξφζβαζε είλαη επίζεο απζηεξά 
ειεγρφκελε. Οη αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα παξακέλνπλ, κεηά απφ ζθνδξέο 
ζπγθξνχζεηο πνπ μέζπαζαλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ κέζα ζην 
ζηξαηφπεδν ηε λχρηα ηεο 1εο Απξηιίνπ, νδεγψληαο πεξηζζφηεξνπο απφ 400 
πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο λα δηαθχγνπλ.  
 
Οη πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο δηέθπγαλ θνηκνχληαη ηψξα ζην χπαηζξν κέζα θαη γχξσ 
απφ ην θεληξηθφ ιηκάλη ζην θέληξν ηεο πφιεο ηεο Υίνπ. Ζ αζθάιεηα θαη ε πξφζβαζε 
ζε βαζηθέο ππεξεζίεο εθεί είλαη ειάρηζηε.  
Μφλν δχν απφ ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο κε ηνπο νπνίνπο κίιεζε ε 
Γηεζλήο Ακλεζηία κπφξεζαλ λα δείμνπλ δηαηαγέο θξάηεζήο ηνπο πνπ λα βαζίδνληαη 
ζηηο αηνκηθέο ηνπο πεξηζηάζεηο. Ζ απηφκαηε, νκαδηθή θξάηεζε είλαη εμ‟ νξηζκνχ 
απζαίξεηε θαη ζπλεπψο παξάλνκε.  
 
Ζ απηφκαηε θξάηεζε φισλ φζσλ ζήκεξα θηάλνπλ ζηα ειιεληθά λεζηά έρεη νδεγήζεη 
ζε κηα απνηπρία λα ιεθζνχλ ππφςε νη εηδηθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ 
αηηνχλησλ άζπιν. ε απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, 
νηθνγέλεηεο κε πνιχ κηθξά παηδηά θαη κσξά, γπλαίθεο πνπ ηαμηδεχνπλ κφλεο ηνπο κε 
παηδηά, άηνκα κε αλαπεξίεο ή πνπ έρνπλ αλάγθε άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, 
γπλαίθεο πνπ είλαη έγθπεο, θαη άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ςπρνινγηθή θξνληίδα. Παηδηά 
δελ ζα πξέπεη λα ηίζεληαη πνηέ ππφ θξάηεζε γηα κεηαλαζηεπηηθνχο ζθνπνχο. 
Ζ Γηεζλήο Ακλεζηία είδε θαη κίιεζε κε πνιιά ηέηνηα άηνκα, ηφζν ζηε Μφξηα φζν θαη 
ζηε ΒΗΑΛ, ηα νπνία βξίζθνληαλ ππφ θξάηεζε παξφηη ζαθψο δελ ζα έπξεπε. 
 
Οη αξρέο ζηε Μφξηα είπαλ ζηε Γηεζλή Ακλεζηία φηη ν εληνπηζκφο εθείλσλ πνπ είλαη 
επάισηνη/εο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο είλαη πξνηεξαηφηεηα, θαη κηα νκάδα 50 έσο 
100 αηφκσλ έρνπλ ήδε αθεζεί ειεχζεξνη ζε αλνηρηά θέληξα, αιιά έλαο κεγάινο 
αξηζκφο παξακέλεη κέζα (ζηα θέληξα θξάηεζεο). 
Μεξηθνί κφλν απφ εθείλνπο ηνπο νπνίνπο ζπλνκίιεζε ε Γηεζλήο Ακλεζηία ζηε 
Μφξηα, ήηαλ έλα κηθξφ κσξφ κε επηπινθέο κεηά απφ κηα επίζεζε ζηε πξία, κηα 
γπλαίθα ζε πξνρσξεκέλε εγθπκνζχλε, άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα πεξπαηήζνπλ 
θαη έλα κηθξφ θνξίηζη κε αλαπηπμηαθή αλαπεξία. 
 
Ζ πξψηε νηθνγέλεηα κε ηελ νπνία κίιεζε ε νξγάλσζε ζηε ΒΗΑΛ, είρε θηάζεη ζηηο 19 
Μαξηίνπ θαη ζπκπεξηιάκβαλε έλα εμάρξνλν πξν-Παιαηζηίλην θνξίηζη ηνπ νπνίνπ ε 
κεηέξα καο είπε φηη ην θνξίηζη είρε ππνζηεί ζνβαξφ ηξαχκα ζηελ πιάηε φηαλ κέξνο 
κηαο ζηέγεο θαηέξξεπζε πάλσ ηεο κεηά απφ έλαλ βνκβαξδηζκφ. Μαο έδεημε ηελ 
πξεζκέλε ηνπ πιάηε θαη ηαηξηθνχο θαθέινπο απφ ηε πξία. 
 
 «Καλείο αηηψλ άζπιν δελ ζα πξέπεη λα θξαηείηαη απηφκαηα, θαη απηά ηα θέληξα 
θξάηεζεο ζηε Λέζβν θαη ηε Υίν δελ είλαη κε θαλέλαλ ηξφπν θαηάιιεια γηα ηα πνιιά 
κηθξά παηδηά, ηα άηνκα κε αλαπεξία ή ηα άηνκα πνπ έρνπλ επείγνπζεο ηαηξηθέο 



αλάγθεο, ηα νπνία ζπλαληήζακε. Θα πξέπεη λα αθεζνχλ ειεχζεξα άκεζα», είπε ε 
Gauri van Gulik. 
 
Βαζηθά δεηήκαηα γηα ηα νπνία νη άλζξσπνη παξαπνλέζεθαλ ηφζν ζηε Μφξηα φζν 
θαη ζηε ΒΗΑΛ, ήηαλ ε ρακειή πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ, ε έιιεηςε ζθεπαζκάησλ θαη 
ηδησηηθφηεηαο, θαη ε αλεπαξθήο πξφζβαζε ζε θαηάιιειε ηαηξηθή θξνληίδα.  
Πνιινί πξφζθπγεο κίιεζαλ γηα έιιεηςε πξφζβαζεο ζε γηαηξνχο ή άιιν ηαηξηθφ 
πξνζσπηθφ θαη ζηα δχν θέληξα. Απηφ ήηαλ ηδηαηηέξσο έληνλν γηα επάισηεο νκάδεο 
πνπ έρνπλ αλάγθε ηδηαηηέξσο εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο βνήζεηαο. 
 
 Μηα νηθνγέλεηα απφ ην Ηξάθ ζε κηα κηθξή ζθελή ρσξίο αξθεηέο θνπβέξηεο, είπε ζηε 
Γηεζλή Ακλεζηία πσο, απφ ηφηε πνπ έθηαζαλ ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, 
αγσλίδνληαη λα ιάβνπλ βνήζεηα γηα ηελ νθηάρξνλε θφξε ηνπο πνπ έρεη δηαγλσζηεί 
κε κφιπλζε νζηψλ ζην ηζρίν ζην Ηξάθ, ε νπνία επηδεηλψλεηαη θαη απαηηεί επείγνπζα 
ζεξαπεπηηθή αγσγή. 
 
Έδεημαλ ζηε Γηεζλή Ακλεζηία έλαλ ηαηξηθφ θάθειν ηνλ νπνίν έθεξαλ δχν θνξέο 
απφ ηφηε πνπ έθηαζαλ ζε έλαλ γηαηξφ, αιιά ηνπο έδησμαλ. Σελ πξψηε θνξά ηνπο 
είπαλ φηη δελ ππήξρε δηεξκελέαο θαη ηε δεχηεξε θνξά απιά ηνπο αξλήζεθαλ ηελ 
πξφζβαζε. «Πνλάεη ζπλερψο», είπε ε κεηέξα. 
 
ηε Μφξηα, κφλν ηξεηο γηαηξνί είλαη θαηά θαλφλα δηαζέζηκνη λα παξέρνπλ ηαηξηθή 
θξνληίδα ζε 3.150 αλζξψπνπο, ελψ ζηε ΒΗΑΛ, νκάδεο πνπ παξέρνπλ ηαηξηθή 
θξνληίδα είπαλ φηη ηαηξηθέο ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο επί ηφπνπ κφλν γηα 
πεξηνξηζκέλεο ψξεο, θαη ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε θάξκαθα θαη άιιεο πξνκήζεηεο. 
 
Ζ πξφζβαζε ζην θαγεηφ είλαη επίζεο πεξηνξηζκέλε. Γηα παξάδεηγκα, ηξεηο κεηέξεο 
πνπ ηαμηδεχνπλ κφλεο ηνπο κε κσξά θαη κηθξά παηδηά, νη νπνίεο κνηξάδνληαη έλα 
θνληέηλεξ ζηε ΒΗΑΛ, μέζπαζαλ ζε θιάκαηα φηαλ πεξηέγξαςαλ ηελ απειπηζία ηνπο 
θαζψο δελ κπνξνχλ λα βξνπλ ην θαηάιιειν είδνο ηξνθήο ή αθφκα θαη αξθεηφ γάια 
γηα ηα παηδηά ηνπο. 
Ο ππεξπιεζπζκφο ζηε Μφξηα ζεκαίλεη επίζεο φηη απιά δελ ππάξρεη αξθεηφο 
ρψξνο γηα λα ζηεγαζηνχλ ηα 3.150 άηνκα κέζα – θάπνπ 1.000 παξαπάλσ απφ ηε 
ρσξεηηθφηεηα. Ζ Γηεζλήο Ακλεζηία παξαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 70 ιεπηέο ζθελέο 
ζηνηβαγκέλεο ζηνλ πεξηκεηξηθφ θξάρηε ή άιια ζεκεία κέζα ζην ζηξαηφπεδν, φπνπ 
θνηκνχληαη πνιιέο νηθνγέλεηεο θαη επάισηα άηνκα, κεξηθέο θνξέο πέληε ή 
πεξηζζφηεξα κέζα ζε κηα κηθξή ζθελή. Καζψο αθφκα θηάλνπλ άηνκα ζηα ειιεληθά 
λεζηά ζε ζεκαληηθνχο αξηζκνχο, απηή ε θαηάζηαζε απιά ζα επηδεηλσζεί. 
 
ηε ΒΗΑΛ, ε νπνία ήηαλ ζρεδφλ ζηα φξηα ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηεο κε πεξίπνπ 1.200 
άηνκα, αξθεηέο νηθνγέλεηεο έρνπλ ζηνηβαρηεί ζε ζηελνχο ρψξνπο ζε πεξηθξαγκέλα 
θνληέηλεξ 30 ή 40 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Έρνπλ πνιχ κηθξφ εμσηεξηθφ ρψξν φπνπ 
κπνξνχλ λα θηλνχληαη ειεχζεξα. 
Πνιιά άηνκα δηακαξηπξήζεθαλ γηα έιιεηςε ζηηο θνπβέξηεο, κε δχν ή πεξηζζφηεξα 
κέιε κηαο νηθνγέλεηαο λα ρξεηάδεηαη ζπρλά λα κνηξαζηνχλ κία θαη κνλαδηθή ιεπηή 
θνπβέξηα ηηο λχρηεο, πνπ αθφκα είλαη θξχεο. 
 
Οθηψ άλζξσπνη κηαο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο απφ ηε πξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
κηαο γπλαίθαο ζε πξνρσξεκέλε εγθπκνζχλε, ηνπ ηεηξάρξνλνπ γηνχ ηεο πνπ δελ 
κπνξεί λα πεξπαηήζεη θαη ηνπ αζζελή παηέξα ηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί αλαπεξηθφ 



ακαμίδην, είπαλ φηη ηηο δχν πξψηεο λχρηεο ζηε Μφξηα θνηκήζεθαλ έμσ ζην χπαηζξν, 
έρνληαο κφλν δχν θνπβέξηεο κεηαμχ ηνπο. Σψξα κνηξάδνληαη δηάθνξεο ζθελέο 
θαζψο έρεη ππεξθαιπθζεί ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ρψξσλ πνπ ζπλήζσο ζηεγάδνληαη.  
 
Μεηά ηελ ζπκθσλία ΔΔ – Σνπξθίαο, ε Διιάδα ηξνπνπνίεζε ηε δηαδηθαζία ηεο γηα 
ηηο αηηήζεηο αζχινπ, κε έλα λφκν πνπ ςεθίζηεθε ηελ 1ε Απξηιίνπ. Ήηαλ πξνθαλέο 
φηη ην ζχζηεκα δελ είλαη αθφκα έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζε 
πφξνπο θαη ζαθείο νδεγίεο. 
 
Ο θφβνο θαη ε αβεβαηφηεηα γχξσ απφ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο ΔΔ – 
Σνπξθίαο πξνθάιεζε κηα θαηαθφξπθε άλνδν ζηηο αηηήζεηο αζχινπ. χκθσλα κε ηηο 
αξρέο, απφ ηηο 20 Μαξηίνπ, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ 3.150 θξαηνπκέλσλ ζηε 
Μφξηα είρε εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα θάλεη αίηεζε γηα άζπιν, ελψ πεξηζζφηεξα απφ 
830 άηνκα είραλ θάλεη αίηεζε ζηε Υίν. 
Ζ ππνζρεζείζα αχμεζε ζηηο δπλαηφηεηεο εμέηαζεο ηέηνησλ αηηήζεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππαιιήισλ γηα ην  άζπιν απφ άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, δελ 
έρεη θηάζεη αθφκα ζε επαξθείο αξηζκνχο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε 
ζπζζψξεπζε αηηήζεσλ πνπ εθθξεκνχλ. 
 
ηηο 6 Απξηιίνπ ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο ηεο ππεξεζίαο αζχινπ ζηε ΒΗΑΛ πνπ 
εμεηάδεη αηνκηθέο ππνζέζεηο, είπε ζηε Γηεζλή Ακλεζηία φηη ε απφηνκε αχμεζε ζηηο 
αηηήζεηο μεπεξλά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ λα ηηο εμεηάζεη. Απφ ηηο 833 πνπ είραλ 
θαηαηεζεί, είρε εμεηάζεη κφλν 10 – ιίγν πάλσ απφ ην 1% - κηα εθ ησλ νπνίσλ 
εγθξίζεθε. Παξφηη απηέο νη ππνζέζεηο εμεηάδνληαλ αθφκα κε ηελ παιηά δηαδηθαζία 
αζχινπ ηεο Διιάδαο, δείρλνπλ ηελ έθηαζε ησλ ησξηλψλ ειιείςεσλ ζε πξνζσπηθφ. 
 
Ζ βηαζηηθή εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ΔΔ – Σνπξθίαο ζπλέηεηλε ζηηο θξαπγαιέεο 
απνηπρίεο ζηελ θαηαγξαθή θαη δηεθπεξαίσζε ησλ λέσλ αθίμεσλ. 
Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ φινη νη πξφζθπγεο έζεζαλ ζηε Γηεζλή Ακλεζηία ήηαλ 
φηη δελ ιακβάλνπλ επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ην ηη ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία 
αζχινπ. Απηή ε έιιεηςε ελεκέξσζεο είλαη αθφκα πην επηηαθηηθφ λα αληηκεησπηζηεί, 
δεδνκέλνπ φηη θξαηνχληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εμέηαζεο ηεο αίηεζήο ηνπο. Πνιινί 
έιαβαλ ειιηπή ή θαζφινπ έγγξαθα φηη θαηαγξάθεθαλ.   
Γηα παξάδεηγκα, κηα γπλαίθα απφ ηε πξία είπε φηη εθείλε θαη ε νηθνγέλεηά ηεο 
ππέγξαςαλ δηάθνξα έγγξαθα παξφηη δελ ππήξρε δηεξκελέαο παξψλ, θαη δελ ηνπο 
δφζεθαλ αληίγξαθα. «Γελ ρξεηάδνκαη θαγεηφ – Υξεηάδνκαη λα μέξσ ηη ζπκβαίλεη», 
είπε ζηε Γηεζλή Ακλεζηία. 
Πνιιά άηνκα πεξηέγξαςαλ φηη θαηαγξάθεθαλ θαζπζηεξεκέλα, παξφηη είραλ θηάζεη 
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο 20εο Μαξηίνπ. 
ε κηα άιιε γπλαίθα απφ ηε πξία, πνπ έθηαζε κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο ζηηο 19 
Μαξηίνπ, ηεο είπαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα θαηαγξαθνχλ γηαηί «ην ζχζηεκα δε 
δνπιεχεη». 
 
Έδεημε ζηε Γηεζλή Ακλεζηία ην πεξηθάξπην κε ηελ εκεξνκελία άθημήο ηεο, πνπ ήηαλ 
ε 19ε Μαξηίνπ. Παξφηη έθηαζαλ πξηλ λα ηεζεί ζε ηζρχ ε ζπκθσλία ΔΔ – Σνπξθίαο, 
θαηαγξάθεθαλ ζηηο 21 Μαξηίνπ θαη ηέζεθαλ ππφ θξάηεζε. Σνπιάρηζηνλ ηξεηο άιινη 
άλζξσπνη έδεημαλ ην ίδην.  
 
Καζψο εμήγεζε ν ππεχζπλνο ηεο ππεξεζίαο αζχινπ ζηε ΒΗΑΛ, ην λέν ζχζηεκα 
αζχινπ ηεο Διιάδαο ζα έρεη δχν ζηάδηα. Σν πξψην αθνξά ηελ εθηίκεζε γηα ην αλ ε 



ρψξα δηέιεπζεο (ε Σνπξθία ελ πξνθεηκέλσ) κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα αζθαιήο ηξίηε 
ρψξα γη‟ απηφ ην άηνκν. Μφλν εάλ θξηζεί φηη δελ είλαη, ηφηε ε ππφζεζε ηνπ αηηνχληνο 
ζα εμεηαζηεί επί ηεο νπζίαο. 
Ο ππεχζπλνο είπε ζηε Γηεζλή Ακλεζηία φηη ζα ελαπφθεηηαη ζηνλ θάζε ππάιιειν 
πνπ εμεηάδεη κία αηνκηθή ππφζεζε λα θξίλεη εάλ ε Σνπξθία ζα ζεσξεζεί κηα 
αζθαιήο ηξίηε ρψξα γηα άηνκα πνπ αηηνχληαη άζπιν ζηελ Διιάδα. ηαλ ε Γηεζλήο 
Ακλεζηία επηζθέθζεθε ηε ΒΗΑΛ, δελ ππήξραλ αθφκα ζαθείο νδεγίεο αλαθνξηθά κε 
ην ηη θξηηήξηα θαη πιεξνθνξίεο ζα εμεηάδνληαη ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία. 
 
Με ηελ λνκηθή βνήζεηα λα είλαη ειάρηζηε θαη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα λα κελ έρεη 
θαζφινπ πξφζβαζε ζε απηή, θαη ηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ λα αλακέλεηαη λα 
επηζπεπζηνχλ, είλαη πηζαλφλ ρηιηάδεο αηηνχληεο άζπιν λα επηζηξαθνχλ ζηελ 
Σνπξθία παξφηη είλαη θαηαθαλψο κε αζθαιήο γηα απηνχο. 
Αξθεηνί πξφζθπγεο πεξηέγξαςαλ ην θφβν ηνπο φηη ζα ζηαινχλ πίζσ ζηελ Σνπξθία. 
Μηα λεαξή έγθπνο γπλαίθα απφ ηε πξία έδεημε ζηνπο εξεπλεηέο κειαληέο ζην 
κπξάηζν ηεο, φπνπ ηζρπξίδεηαη φηη ε ηνπξθηθή ζπλνξηνθπιαθή ηελ ρηχπεζε κε έλα 
θινκπ· ν άληξαο ηεο είρε παξφκνηεο κειαληέο ζην πφδη ηνπ. Δίπαλ φηη ηνπο έζηεηιαλ 
πίζσ ζηε πξία θαη φηαλ μαλαπέξαζαλ ζηελ Σνπξθία ζηηο 14 Μαξηίνπ, ε ηνπξθηθή 
ζπλνξηνθπιαθή ηνπο ππξνβφιεζε αιιά θαηάθεξαλ λα δηαθχγνπλ. 
 
 «Ζ Δπξψπε κεηαηξέπεη απηφ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη έλαο δξφκνο πξνο ηελ 
πξνζηαζία, ζε έλαλ εθηάιηε κε αγθαζσηά ζπξκαηνπιέγκαηα, αλαζθάιεηα θαη 
εμνλησηηθή αλεζπρία γηα ηελ πξννπηηθή λα ζηαιεί θαλείο πίζσ ζηελ Σνπξθία», είπε 
ε Gauri van Gulik. 
 «νβαξά θαη άκεζα βήκαηα ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 
θξαπγαιέα θελά πνπ ηεθκεξηψζακε ζηε Λέζβν θαη ηε Υίν. Γείρλνπλ φηη πέξα απφ ην 
φηη ε Σνπξθία δελ είλαη αζθαιήο γηα ηνπο πξφζθπγεο επί ηνπ παξφληνο, ππάξρνπλ 
επίζεο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ ειιεληθή πιεπξά ηεο ζπκθσλίαο ΔΔ – Σνπξθίαο. 
Μέρξη λα επηιπζνχλ ηφζν ηα κελ φζν θαη ηα δε, δελ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
πεξαηηέξσ επηζηξνθέο».  
 
 
πζηάζεηο: 

 Οη αξρέο ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΔΔ ζα πξέπεη άκεζα λα ζηακαηήζνπλ ηηο 
καδηθέο επηζηξνθέο κέρξη λα δηαζθαιηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα παξαθάησ: 

 Ζ θξάηεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο έζραην κέζν, εμεηάδνληαο άιιεο 
ελαιιαθηηθέο. 

 

 ιεο νη απνθάζεηο θξάηεζεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε κηα ιεπηνκεξή θαη 
εμαηνκηθεπκέλε εθηίκεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα θξάηεζε, ζχκθσλα κε έλα 
ζεκηηφ ζθνπφ. 

 ε φινπο ηνπο θξαηνχκελνπο/-εο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία λα 
ακθηζβεηήζνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο θξάηεζήο ηνπο, κε πξφζβαζε ζε λνκηθή 
βνήζεηα. 

 

 Ζ πξφζβαζε ζε δηαδηθαζίεο αζχινπ ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθή θαη 
απνηειεζκαηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ γηα 
ππνβνιή ππνζηεξηθηηθψλ πιηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα 
θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη ππφ θξάηεζε, θαη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη πξφζβαζε 
ζε λνκηθή θαη γισζζηθή βνήζεηα 



 

 Ζ δπλαηφηεηα εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ ζα πξέπεη λα απμεζεί ζεκαληηθά 

 ηνπο αηηνχληεο άζπιν πνπ βξίζθνληαη ππφ θξάηεζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη 
αθξηβήο λνκηθή πιεξνθφξεζε γηα ηε δηαδηθαζία αζχινπ θαη ηα δηθαηψκαηά 
ηνπο 

 

 Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη αλζξψπηλεο θαη αμηνπξεπείο 

 ια ηα παηδηά ζα πξέπεη λα αθεζνχλ άκεζα ειεχζεξα 
 

 Οη εηδηθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ αηηνχλησλ άζπιν ζα πξέπεη 
λα ιακβάλνληαη ππφςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπκάησλ ςπρηθψλ 
ηξαπκάησλ ή βαζαληζηεξίσλ, παηδηψλ, γπλαηθψλ, ειηθησκέλσλ αηφκσλ θαη 
αηηνχλησλ άζπιν κε αλαπεξίεο 

 

 Να αλαπηπρζνχλ ζαθείο θαη ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ νδεγίεο γηα ην πψο ζα εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο ηεο αζθαινχο 
ηξίηεο ρψξαο. Να δηαζθαιηζηεί φηη ζα ιακβάλνληαη πιήξσο ππφςε νη 
αηνκηθέο πεξηζηάζεηο φπσο θαη επηθαηξνπνηεκέλε, αλεμάξηεηε πιεξνθφξεζε 
γηα ηε κεηαρείξηζε θαη ην θαζεζηψο ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Σνπξθία. 

 
 
3. Γλσκάηεπζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ζρεηηθά 
κε ηε ζπκθσλία Δ.Δ. – Σνπξθίαο γηα ηε κεηαρείξηζε ησλ πξνζθύγσλ 
 
νβαξέο επηθπιάμεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ Δ.Δ. - Σνπξθίαο 
εθθξάδεη ζε ζρεηηθή ηεο έθζεζε ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 
Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ), δηαπηζηψλνληαο «κία άλεπ εηέξνπ αμηαθή ππαλαρψξεζε ζε 
επξσπατθφ επίπεδν ζην πεδίν ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ»88. Ζ ΔΔΓΑ γηα 
πνιινζηή θνξά ππελζπκίδεη πσο ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην άζπιν θαη ε 
απαγφξεπζε επαλαπξνψζεζεο απνηεινχλ ζεκειηψδε ππιψλα ηφζν ηνπ δηθαίνπ 
ησλ πξνζθχγσλ φζν θαη ησλ νηθνπκεληθψλ αξρψλ ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, πάλσ ζηα νπνία ε παγθφζκηα θαη επξσπατθή 
θνηλφηεηα έρνπλ νηθνδνκεζεί. 
 
«Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη 
λα εθαξκνζηεί ε ζπκθσλία απηή ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Δηδηθφηεξα, ε ΔΔΓΑ 
εθθξάδεη ηελ ηδηαίηεξε αλεζπρία θαη ηνλ θφβν πσο ε ζπκθσλία δεκηνπξγεί λνκηθά 
ηεηειεζκέλα, ελψ πξνβιήκαηα εθαξκνγήο πνπ ηπρφλ αλαθχςνπλ ζα ηα ρξεσζεί 
απνθιεηζηηθά ε Διιάδα, ελψ εθθξεκεί ήδε απφθαζε ηεο κείδνλνο ζχλζεζεο ηνπ 
ΔΔΓΑ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΔΓΑ. Σα 
ζπκπεξάζκαηα ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζα έρνπλ άκεζεο θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο 
γηα ηελ Διιάδα ζε πεξίπησζε πνπ επδνθηκήζεη ην επηρείξεκα φηη ε πξνζηαζία πνπ 
παξέρεη ην ελ ιφγσ άξζξν δελ δχλαηαη λα πεξηνξηζηεί εμαηηίαο ησλ εμαηξεηηθψλ 
ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη απμεκέλεο πξνζθπγηθέο θαη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ή 
νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζηα λεζηά». 
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Ζ ΔΔΓΑ θαιεί ηηο ειιεληθέο αξρέο, λα επηδείμνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή «ψζηε ε 
εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ηεο 18εο Μαξηίνπ κεηαμχ Δ.Δ. θαη Σνπξθίαο λα κελ 
νδεγήζεη ζε πξνζβνιή ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, 
φπσο απηά θαηνρπξψλνληαη παξαδνζηαθά απφ ην επξσπατθφ θαη ην δηεζλέο δίθαην 
αιιά θαη φπσο εξκελεχνληαη απφ δηεζλή θαη επξσπατθά δηθαηνδνηηθά φξγαλα». 
 
4. Έθζεζε ΟΖΔ: Πξνζθπγόπνπια θιεηδσκέλα ζε θειηά ΑΣ 24 ώξεο ην 24σξν 
ζηελ Διιάδα 

 

Ζρεξφ ραζηνχθη» γηα ηελ Διιάδα ζην ζέκα ηεο θξάηεζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ 
πξνζθχγσλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ΔΔ-Σνπξθίαο ζπληζηά ε 
πξνθαηαξηηθή έθζεζε ηνπ ΟΖΔ, ζεκεία ηεο νπνίαο παξνπζίαζε ζηηο 19/5/2016 ζε 
ζπλέληεπμε Σχπνπ ν εηδηθφο εηζεγεηήο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θ. Φξαλζνπά 
Κξεπφ, κεηά θαη ηελ πελζήκεξε επίζθεςή ηνπ ζηελ Διιάδα89. 
 
 Ο θ. Κξεπφ εμέθξαζε ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ηελ ειιεληθή πνιηηηθή θξάηεζεο 
ησλ πξνζθχγσλ πνπ αθνινπζείηαη, θαη εηδηθφηεξα ησλ παηδηψλ, θαη ππελζχκηζε φηη 
κε βάζε ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηνπ ΟΖΔ, ηα παηδηά δελ πξέπεη 
λα θξαηνχληαη πνηέ θαη γηα θαλέλα ιφγν. 
«πλάληεζα αζπλφδεπηα παηδηά θιεηδσκέλα ζε αζηπλνκηθά ηκήκαηα 24 ψξεο ην 
24σξν, ρσξίο πξφζβαζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο γηα πάλσ απφ δχν εβδνκάδεο. 
Δπίζεο, ζπλάληεζα νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο λα θξαηνχληαη ζε θιεηζηέο δνκέο γηα 
εβδνκάδεο», πεξηέγξαςε. 
  
Ο θ. Κξεπφ ηφληζε φηη ε θξάηεζε πξέπεη λα δηαηάζζεηαη φηαλ νη άλζξσπνη 
απνηεινχλ απεηιή γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ, θαη απηφ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη, θαη λα 
κε γίλεηαη κε βάζε απιά ηελ ππνςία.Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο, φπσο ππνζηήξημε, 
«δελ είλαη νη βέιηηζηεο δπλαηέο». 
  
Δηδηθφηεξα, φπσο είπε, ζηα hotspots ππάξρεη πξφβιεκα ππεξπιεζπζκνχ ζε 
πεξηνξηζκέλν ρψξν, θαη απηή ε θαηάζηαζε «πξνθαιεί ζχγρπζε, θφβν θαη 
πεξηζηαηηθά βίαο». Υαξαθηήξηζε, εμάιινπ, πνιιέο ηηο πξνβιεπφκελεο 25 εκέξεο 
θξάηεζεο, «εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο κφλσλ γπλαηθψλ κε παηδηά». 
  
Ζ θξάηεζε, ζπλέρηζε, κπνξεί λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, «σζηφζν 
ηε ζεσξψ αρξείαζηε. Γελ ππάξρεη δηθαηνινγία γη‟ απηήλ, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα 
εθαξκφδεηο θάπνηνπ είδνπο θξάηεζε φηαλ είλαη απαξαίηεηε γηα κία ή δχν εκέξεο θαη 
λα ιακβάλεηο ππφςε ηνπο επαίζζεηνπο πιεζπζκνχο». 
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Αλήζπρνο δήισζε θαη γηα ηελ έιιεηςε δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, θάηη πνπ 
απνηειεί «πεγή άγρνπο γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ». Οη 
πιεξνθνξίεο, φπσο είπε, πξέπεη λα είλαη αθξηβείο θαη ζαθείο θαη λα δίλνληαη κε 
γξήγνξνπο ξπζκνχο. 
  
Έζπεπζε λα ζπκπιεξψζεη φηη έρεη επηηεπρζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζε ζρέζε κε ηελ 
θαηάζηαζε πνπ ζπλάληεζε ζηελ πξνεγνχκελε επίζθεςή ηνπ ην 2012, θαη έθεξε σο 
παξαδείγκαηα ηελ Τπεξεζία Αζχινπ πνπ ιεηηνπξγεί θαιά ζε θπζηνινγηθέο 
ζπλζήθεο, αιιά ζήκεξα «αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 
αηφκσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε απηήλ», αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ρψξσλ ππνδνρήο θαη 
θηινμελίαο πνπ δελ ππήξραλ θαλ ην 2012. 
  
ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πξνο ηελ Διιάδα, ν θ. Κξεπφ αλέθεξε κεηαμχ άιισλ ηελ 
αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί έλαο αλεμάξηεηνο κεραληζκφο επνπηείαο, ηε ζπγθξφηεζε 
Δζληθνχ Μεραληζκνχ Πξνζηαζίαο Παηδηψλ, ηελ αλάπηπμε δνκψλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ παηδηψλ θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θέληξσλ θηινμελίαο, 
«φπνπ δελ είλαη μεθάζαξν θάπνηεο θνξέο ην πνηνο είλαη ππεχζπλνο ζε απηά». 
  
Σελ ίδηα ψξα παξαδέρηεθε φηη απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ην 
κεηαβαιιφκελν πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. «Δίλαη πνιχ δχζθνιν ε ειιεληθή 
θπβέξλεζε λα νξγαλψζεη κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή φηαλ ε ζπκθσλία ΔΔ-
Σνπξθίαο αιιάδεη ην ηη ζπκβαίλεη»,είπε. 
  
Απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δήηεζε λα ζηεξίμεη νηθνλνκηθά ηηο πθηζηάκελεο 
ππεξεζίεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, «λα κελ ρξεκαηνδνηεί κφλν ηηο ΜΚΟ», θαη λα 
αλαπηχμεη κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή γηα ην πξνζθπγηθφ. «ην παξειζφλ έγηλε 
πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηε κεηαλάζηεπζε, 
αιιά απηφ μεράζηεθε κεηά ηηο κεγάιεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο», είπε ραξαθηεξηζηηθά. 
  
ρνιηάδνληαο ηε ζπκθσλία ΔΔ-Σνπξθίαο γηα ην πξνζθπγηθφ, ν θ. Κξεπφ δηεπθξίληζε 
φηη απηή πιένλ απνθαιείηαη «δήισζε (statement) κεηαμχ ΔΔ θαη Σνπξθίαο» θαη είλαη 
πνιχ πηζαλφλ λα είλαη«απιά κηα πνιηηηθή ζπκθσλία πνπ δελ έρεη δεζκεπηηθφ 
ραξαθηήξα θαη δελ έρεη λνκηθή ππφζηαζε ζηα δηθαζηήξηα». 
  
«Σελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο», πξνζέζεζε, «έρεη ην θάζε θξάηνο, θαζψο κφλν 
απηφ παίξλεη απνθάζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα είλαη ππφινγν». «ηαλ νη απνθάζεηο 
απηέο παίξλνληαη απφ ηα θξάηε, φπσο π.ρ. ε Διιάδα, ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε 
κέρξη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ηα επξσπατθά δηθαζηήξηα αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ λα δψζνπλ κηα εθηίκεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο απφθαζεο γηα ην αλ 
είλαη αλαπνηειεζκαηηθφο ν κεραληζκφο ή γηα ην αλ πξνζβάιιεη ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα», ηφληζε. 
  
Σελ ίδηα ψξα, φπσο ζεκεηψλεη ζηα πξνθαηαξθηηθά ζπκπεξάζκαηά ηνπ, ε Διιάδα 
«έρεη δερζεί αμηνζεκείσηε πίεζε (πνπ αγγίδεη ηα φξηα «εθθνβηζκνχ», ζχκθσλα κε 
νξηζκέλνπο θνξείο) ψζηε λα εθαξκφζεη ηε ζπκθσλία άκεζα, πξηλ απηή ηεζεί ζε 
ηζρχ θαη λα εθαξκφζεη ην κέγηζην ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο επηζηξνθήο πεξηζζφηεξσλ κεηαλαζηψλ 
ζηελ Σνπξθία». 
 



5. Δπίζθεςε ηεο Δπηηξνπήο Πξόιεςεο Βαζαληζηεξίσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξώπεο ζηελ Διιάδα  
 
Κιηκάθην ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο 
ή Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο (ΔΠΒ) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 
πξαγκαηνπνίεζε „επί ηνχηνπ‟ επίζθεςε ζηελ Διιάδα απφ ηηο 19 έσο θαη ηηο 25 
Ηνπιίνπ 201690. 
 
Απφ ηνπο πξσηεχνληεο ζηφρνπο ηεο επίζθεςεο ήηαλ ε εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο 
πνπ επηθξαηεί ζηα “Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο” (ηα ιεγφκελα “hotspot”) 
ζηηο λήζνπο Υίν, Λέζβν θαη άκν θαη ε αμηνιφγεζε ησλ εμειίμεσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ 
χζηεξα απφ ηελ επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δπηηξνπή ηνλ Απξίιην ηνπ 2016. 
Σν θιηκάθην επηζθέθζεθε επίζεο αξηζκφ αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ θαη ρψξσλ 
θξάηεζεο παξάηππσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηα λεζηά ηνπ 
Αηγαίνπ. Έλα αθφκε ζεκείν εζηίαζεο ήηαλ ε κεηαρείξηζε ππφπησλ ηέιεζεο 
πνηληθψλ αδηθεκάησλ θξαηνχκελσλ απφ ηελ αζηπλνκία, θαζψο θαη νη δηαζθαιίζεηο 
πνπ ηνπο παξέρνληαη. 
 
ηα πιαίζηα ηεο επίζθεςεο ην θιηκάθην είρε ζπλνκηιίεο κε ηνλ θ. Ησάλλε ΜΟΤΕΑΛΑ, 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, θαη ζπλαληήζεθε κε ηελ 
Αληηζηξάηεγν Εαραξνχια ΣΗΡΗΓΧΣΖ, Πξντζηακέλε Δπηηειείνπ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, θαη αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 
φπσο επίζεο θαη κε πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο 
Πνιηηηθήο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Δμάιινπ, είρε ζπλνκηιίεο κε ηνλ θ. 
Βαζίιε ΚΑΡΤΓΖ, Αλαπιεξσηή πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη Δπηθεθαιήο ηνπ Δζληθνχ 
Μεραληζκνχ Πξφιεςεο, θαζψο θαη κε εθπξνζψπνπο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ 
ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ζηα γξαθεία ηεο ζηελ Αζήλα θαη ζηα λεζηά πνπ 
επηζθέθζεθε. 
 
Σελ επίζθεςε πξαγκαηνπνίεζαλ ν θ. Anton VAN KALMTHOUT θαη ε θα. Ilvija 
PŪCE, κέιε ηεο ΔΠΒ, κε ηελ ππνζηήξημε, απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ΔΠΒ, ησλ θθ. 
Hugh CHETWYND, Πξντζηακέλνπ Σνκέα, θαη Sebastian RIETZ θαη κε ηελ αξσγή 
ηνπ εκπεηξνγλψκνλα θ. Alan MITCHELL, γεληθνχ παζνιφγνπ ηνπ Dungavel House 
Immigration Removal Centre ζην Ζλσκέλν Βαζηιείν. 
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο, ην θιηκάθην εμέζεζε ηηο πξνθαηαξθηηθέο ηνπ 
επηζεκάλζεηο ζηηο Διιεληθέο αξρέο. 
 
Σν θιηκάθην επηζθέθζεθε ηνπο εμήο ρψξνπο: 
 
 
Κέληξα Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (γλσζηά σο “hotspot”): 
 
  
-              “Ζotspot” Μφξηα, Λέζβνο 
-              “Ζotspot” Βαζχ, άκνο 
-              “Ζotspot” ΒΗΑΛ, Υίνο 
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Υψξνη Κξάηεζεο Αιινδαπψλ: 
 
  
-              Υψξνο θξάηεζεο παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, Αεξνδξφκην „Διεπζέξηνο 
Βεληδέινο‟, πάηα 
-              Δηδηθφο ρψξνο θξάηεζεο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, Ακπγδαιέδα Αηηηθήο 
-              Δηδηθφο ρψξνο θξάηεζεο παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, νδφο Πέηξνπ Ράιιε, 
Αζήλα 
-              Δηδηθφο ρψξνο θξάηεζεο παξάηππσλ κεηαλαζηψλ, Θεζζαινλίθε 
  
Διιεληθή Αζηπλνκία: 
 
  
-              Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Αηηηθήο, Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο, Αζήλα 
-              Αζηπλνκηθφ Σκήκα Υίνπ, Υίνο  
 
-            Αζηπλνκηθφ Σκήκα Γξαπεηζψλαο, Πεηξαηάο 
-             πλνξηαθή Φπιαθή Κνξδειηνχ, Θεζζαινλίθε 
-              Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Θεζζαινλίθεο, νδφο Μνλαζηεξίνπ, 
Μελεκέλε Θεζζαινλίθεο  
 
-              πλνξηαθή Φπιαθή Μπγδνλίαο, Λεηή Θεζζαινλίθεο 
 
-              Αζηπλνκηθφ Σκήκα Μπηηιήλεο, Λέζβνο 
 
-              Αζηπλνκηθφ Σκήκα άκνπ, Βαζχ, άκνο. 
 
 
 
6. Θέζεηο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ηελ αλζξσπηζηηθή 
θξίζε ησλ πξνζθύγσλ ζηελ Διιάδα 
 
Σελ 1ε Μαξηίνπ 2016 ε Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο εμέδσζε 
ηελ αθφινπζε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ91 : 
 
«..Ζ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (Τ.Α.) πξνεηδνπνηεί ζήκεξα 
φηη ε Δπξψπε βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην κηαο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ έρεη κφλε 
ηεο πξνθαιέζεη ζε κεγάιν βαζκφ. Απηή νθείιεηαη ζηελ ηαρχηαηε ζπζζψξεπζε 
αλζξψπσλ ζε κηα Διιάδα πνπ ήδε δπζθνιεχεηαη πνιχ λα αληαπεμέιζεη, ελψ νη 
θπβεξλήζεηο δελ ζπλεξγάδνληαη παξφιν πνπ έρνπλ ήδε ζπλάςεη ζρεηηθέο 
ζπκθσλίεο. Ζ κία ρψξα κεηά ηελ άιιε επηβάιινπλ λένπο πεξηνξηζκνχο ζηα 
ζχλνξα. Οη αληηθαηηθέο πξαθηηθέο επηθέξνπλ πεξαηηέξσ ηαιαηπσξία γηα ηνπο 
αλζξψπνπο θαη κπνξεί λα αληηβαίλνπλ ζηα πξφηππα ηνπ επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο 
δηθαίνπ. 
 

                                                 
91 Γειηίν Σχπνπ Όπαηεο Αξκνζηείαο ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, 1/3/2016 
 



Απφ ηηο 29/2/2016, ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ βξίζθνληαη 
ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ αλάγθε απφ ζηέγαζε έθηαζαλ ηηο 24.000. Πεξίπνπ 8.500 
απφ απηνχο βξίζθνληαη ζηελ Δηδνκέλε, θνληά ζηα ζχλνξα κε ηελ ΠΓΓΜ. 
Σνπιάρηζηνλ 1.500 πέξαζαλ ηελ πεξαζκέλε λχρηα ζην χπαηζξν. Οη ζπλζήθεο 
ζπλσζηηζκνχ πνπ επηθξαηνχλ νδεγνχλ ζε ειιείςεηο ζε θαγεηφ, ζηέγαζε, λεξφ θαη 
ζε εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο. Γεκηνπξγνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο εληάζεηο πνπ 
ππξνδνηνχλ μεζπάζκαηα βίαο ελψ νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηα δίθηπα ησλ 
δηαθηλεηψλ.  
 
Οη ειιεληθέο αξρέο έρνπλ αληαπνθξηζεί κε ην ζηξαηφ λα νξγαλψλεη δχν ρψξνπο 
πξνζσξηλήο παξακνλήο θνληά ζηελ Δηδνκέλε κε πξνβιεπφκελε ρσξεηηθφηεηα 
12.500 ζέζεσλ θαη έλαλ ηξίην ρψξν ζε θνληηλή απφζηαζε πνπ είλαη ήδε ππφ 
θαηαζθεπή. Ζ Τ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο ηεο ζπλερίδεη λα ππνζηεξίδεη 
ηελ ειιεληθή πξνζπάζεηα αληαπφθξηζεο. Παξέρνπκε ζθελέο κηθξήο θαη κεγάιεο 
ρσξεηηθφηεηαο θαη νηθίζθνπο, άιια είδε πξψηεο αλάγθεο θαζψο θαη επηπιένλ 
πξνζσπηθφ θαη εκπεηξνγλψκνλεο, κεηαμχ άιισλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη ηερληθά 
ζέκαηα.  
 
Οη αθίμεηο ζηε Μεζφγεην ζπλνιηθά ζεκείσζαλ κείσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, 
αιιά παξακέλνπλ ζρεηηθά πςειέο. χκθσλα κε ζεκεξηλά ζηνηρεία, 131.724 
άλζξσπνη επηρείξεζαλ απηφ ην ηαμίδη θαηά ηνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ Φεβξνπάξην 
(122.637 απφ απηνχο θαηέθηαζαλ ζηελ Διιάδα). Ο αξηζκφο απηφο ζρεδφλ 
πιεζηάδεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ πνπ είρε ζεκεησζεί ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015 
(147.209). Μέρξη ζηηγκήο θέηνο 410 άλζξσπνη έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο.  
 
Πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θαη 
κεηαλαζηεπηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Δπξψπε θαη λα απνθεπρζεί κηα λέα θξίζε ζηελ 
Διιάδα είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ κηα ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. 
Μεξηθέο απφ ηηο πην επείγνπζεο αλάκεζά ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, είλαη ε 
αλάγθε γηα θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο αληαπφθξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο, απμάλνληαο 
ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ζηέγαζεο θαη άιιεο ζηήξημεο. Οη αξρέο πξνζπαζνχλ ζηελ 
παξνχζα θάζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ θαηάζηαζε ψζηε λα απνθεπρζεί πεξαηηέξσ 
επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Χζηφζν, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο λα 
ππάξμεη ελίζρπζε ησλ πφξσλ θαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο πξνθεηκέλνπ λα 
απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ ηαιαηπσξία ησλ αλζξψπσλ θαη ην ράνο.  
 
Ζ Τ.Α. ζπλερίδεη λα παξέρεη ζηήξημε ζηελ επηρεηξεζηαθή αληαπφθξηζε: έρνπκε 
ζηήζεη ηνπηθά γξαθεία ζε 8 πεξηνρέο θαη δηαζέηνπκε επηπιένλ πξνζσπηθφ θαζψο 
θαη θηλεηέο κνλάδεο έθηαθηεο αλάγθεο νη νπνίεο κεηαθηλνχληαη άκεζα φπνπ ην 
απαηηνχλ νη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Παξ‟ φια απηά, θαζψο απμάλνληαη 
νη πεξηνξηζκνί ζηα ζχλνξα θαηά κήθνο ηεο Βαιθαληθήο νδνχ, καο αλεζπρεί φηη ε 
θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα θιηκαθσζεί ζε αλζξσπηζηηθή θξίζε παξφκνηα κε απηή 
πνπ είδακε ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ην πεξαζκέλν θζηλφπσξν.  
 
Ζ Τ.Α. θαιεί ηηο ειιεληθέο αξρέο, καδί κε ηε ζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο 
ηήξημεο Αζχινπ (ΔΤΤΑ/EASO) θαη θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., λα εληζρχζνπλ αθφκα 
πεξηζζφηεξν ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο θαη 
ηαπηνπνίεζεο ησλ αηηνχλησλ αζχινπ κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ, 
θαζψο θαη κέζσ ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο κεηεγθαηάζηαζεο (relocation).  
 



Ζ Διιάδα δε κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απηή ηελ θαηάζηαζε κφλε ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, 
εμαθνινπζεί λα είλαη απνιχησο δσηηθήο ζεκαζίαο λα ηεζεί ζε πξνηεξαηφηεηα θαη λα 
πινπνηεζεί ην πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο πνπ έρεη ήδε ζπκθσλήζεη ε Δπξψπε 
απφ ην 2015. Θα πξέπεη λα είλαη έλα δήηεκα πνπ καο αθνξά  φινπο, φηη παξά ηηο 
δεζκεχζεηο γηα κεηεγθαηάζηαζε 66.400 πξνζθχγσλ απφ ηελ Διιάδα ηα θξάηε κέιε 
έρνπλ κέρξη ζηηγκήο ππνζρεζεί κφλν 1.539 ζέζεηο, θαη έρνπλ ζηελ πξάμε 
κεηεγθαηαζηαζεί κφλν 325 άλζξσπνη.  
  
Ζ ελίζρπζε ησλ λφκηκσλ νδψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο απφ γεηηνληθέο κε ηε πξία 
ρψξεο ζα βνεζήζεη επίζεο ζηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο. 
ηηο λφκηκεο απηέο νδνχο πεξηιακβάλεηαη ε ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ 
κεηεγθαηάζηαζεο θαη εηζδνρήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ε νηθνγελεηαθή 
επαλέλσζε, ηα πξνγξάκκαηα ηδησηηθψλ ρνξεγηψλ, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε 
ζεσξήζεσλ εηζφδνπ κε αλζξσπηζηηθφ θαη πξνζθπγηθφ θαζεζηψο γηα ιφγνπο 
ζπνπδψλ θαη εξγαζίαο. ια ηα παξαπάλσ ζα βνεζήζνπλ λα κεησζεί ε δήηεζε ζηα 
δίθηπα ησλ δηαθηλεηψλ, ε πεξαηηέξσ κεηάβαζεο πξνο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη 
ηα επηθίλδπλα ζαιάζζηα ηαμίδηα. Έηζη, ζα ζσζνχλ αλζξψπηλεο δσέο. Ζ Τ.Α. ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεκαληηθή δηάζθεςε πάλσ ζε απηφ ην ζέκα ζηηο 30 Μαξηίνπ 
ζηε Γελεχε θαη ειπίδεη φηη ζα ππάξμνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο απφ ηηο ρψξεο 
ζην πιαίζην απηφ.  
 
Ζ Τ.Α. θαιεί ηελ Διιάδα θαη ηα θξάηε πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο Βαιθαληθήο 
νδνχ λα δξάζνπλ άκεζα ψζηε λα απνηξέςνπλ κηα θαηαζηξνθή θαη λα 
πξνζεγγίζνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο κε αιιειεγγχε θαη 
επηκεξηζκφ ησλ επζπλψλ. Ζ αζθαιήο πξφζβαζε ζην άζπιν, ε παξνρή ζηέγαζεο 
θαη βαζηθήο βνήζεηαο, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αλζξψπσλ κε αμηνπξέπεηα 
θαη ζεβαζκφ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αληαπφθξηζεο…».  
 
 
7. Έθζεζε ηεο ΜΚΟ «Αίηεκα» : Αύμεζε θξαηνπκέλσλ αιινδαπώλ θαη αξηζκνύ 
επαλαπξνσζήζεσλ ζηελ Σνπξθία 
 
Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ πνπ θξαηνχληαη ζε δηάθνξα 
πξναλαρσξεζηαθά θέληξα θαη αζηπλνκηθά ηκήκαηα αιιά θαη ησλ 
επαλαπξνσζήζεσλ-επαλεηζδνρψλ πξνο ηελ Σνπξθία κε ηνπο ζνβαξνχο θηλδχλνπο 
πνπ ζπλεπάγεηαη ν κε εληνπηζκφο αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ πξαγκαηηθήο πξνζηαζίαο, 
δηαπίζησζε ζηηο 30 Μαξηίνπ 2016 ζηελ ηξηκελαία έθζεζε ηεο ε ΜΚΟ Αίηεκα92. 
 
ηελ έθζεζε πνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
θξάηεζεο ησλ παξάηππσλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν, αλαθέξεηαη φηη νη 
θξαηνχκελνη κεηαλάζηεο έθηαζαλ ηνπο 1.204 θαη νη επαλεηζδνρέο ηηο 608, ελψ 
πνιιέο ειιείςεηο επηζεκαίλνληαη ζηελ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ αλειίθσλ αιιά 
θαη ζηελ θάιπςε ζεκαληηθψλ αλαγθψλ ζηε θξάηεζε θαη ηε δηαβίσζε ησλ 
θξαηνπκέλσλ αιινδαπψλ. 
 

                                                 

92 http://www.presspublica.gr/68105-2/ 

 



χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ απφ ηηο αξρέο, ηελ 4ε Μαξηίνπ 2016 
θξαηνχληαλ 1.204 άηνκα ζηα Πξναλαρσξεζηαθά Κέληξα Κξάηεζεο. Χζηφζν ν 
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ είλαη κεγαιχηεξνο θαζψο ζηα αλσηέξσ 
ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα πνπ θξαηνχληαη ζε 4 άιινπο ρψξνπο 
θξάηεζεο (Αζηπλνκηθά Σκήκαηα, θξαηεηήξηα Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ), ν 
αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ είλαη γλσζηφο. 
 
Παξαηεξείηαη επίζεο αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ ππνβάιινληαη 
ζηελ δηαδηθαζία επαλεηζδνρήο ζηελ Σνπξθία. Χζηφζν δελ δηαζθαιίδνληαη 
δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο θαη δηνηθεηηθήο θξάηεζεο νη νπνίεο λα εγγπψληαη ηνλ 
εληνπηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο θαζψο θαη ησλ επάισησλ 
αηφκσλ. 
 
χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ απφ ηελ ΔΛ.Α ηελ 17/3/2016, κέζα 
ζην 2016 έρνπλ επαλαπξνσζεζεί ζηελ Σνπξθία 608 άηνκα. Χζηφζν, νη δηαδηθαζίεο 
πνπ αθνινπζνχληαη ζηα ζεκεία εηζφδνπ, ζηηο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 
ελδνρψξαο, αιιά θαη ζηα Κέληξα Κξάηεζεο, δελ εγγπψληαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 
αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 
επαλαπξνσζεζνχλ ζηελ Σνπξθία άηνκα πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο θαηά παξάβαζε 
ηεο αξρήο ηεο κε επαλαπξνψζεζεο. Δπηπιένλ δελ είλαη εγγπεκέλνο νχηε θαη ν 
εληνπηζκφο επάισησλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο κέξηκλαο κε απνηέιεζκα θαη 
απηά λα θηλδπλεχνπλ λα επαλαπξνσζεζνχλ ζηελ Σνπξθία. 
Παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο θξαηνπκέλσλ πνπ δειψλνπλ φηη είλαη αλήιηθνη 
θαη θξαηνχληαη σο ελήιηθνη: Ζ έιιεηςε ή ε κε νξζή εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πξψηεο 
ππνδνρήο θαη εηδηθφηεξα ην γεγνλφο φηη αθφκα δελ έρεη γεληθεπζεί ε εθαξκνγή ηεο 
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα Κέληξα Πξψηεο 
Τπνδνρήο έρεη σο ζπλέπεηα πνιινί αλήιηθνη λα θαηαγξάθνληαη εζθαικέλα σο 
ελήιηθνη, κε απνηέιεζκα λα κελ ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα γη‟απηνχο. 
 
Δμαθνινπζνχλ λα παξαηεξνχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα 
Α. Χο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ππεξεζηώλ πνπ ρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο 
δηνηθεηηθήο θξάηεζεο:  
– Έιιεηςε εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ θαηάζηαζε θαη 
ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αιινδαπνχ ππεθφνπ πνπ ζπιιακβάλεηαη  
-Με ρξήζε ελαιιαθηηθψλ ηεο θξάηεζεο κέηξσλ   
-Ακθηβφινπ λνκηκφηεηαο θαη αδηθαηνιφγεηε επίθιεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο σο ιφγνπ 
θξάηεζεο -Κξάηεζε αηφκσλ ησλ νπνίσλ ε απέιαζε πξνζθξνχεη ζηελ αξρή ηεο κε 
επαλαπξνψζεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν  
-Κξάηεζε πάλσ απφ έμη κήλεο παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ εμαγγειίεο  
-Κξάηεζε αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο 
 
Β. Χο πξνο ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο : 
 
-Υξήζε ρψξσλ ηνπο νπνίνπο ε Δπηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 
Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάvζξσπεο ή Σαπεηvσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή 
Σηκσξίαο έρεη ραξαθηεξίζεη σο αθαηάιιεινπο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηεο 
νιηγνήκεξεο θξάηεζεο (π.ρ. Αζηπλνκηθά Σκήκαηα) ή πνπ δελ έρνπλ πξνζαξκνζηεί 
ζηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο (π.ρ. Κξαηεηήξηα Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ 
Θεζζαινλίθεο)  
-Διιηπήο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.  



-Έιιεηςε παξαθνινχζεζεο απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ςπρνιφγνπο  
- Διιηπήο ζέξκαλζε -Διιηπήο ζίηηζε  
-Διιηπήο παξνρή ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ –Έιιεηςε παξνρήο ξνχρσλ, ππνδεκάησλ θαη εηδψλ αηνκηθήο 
πγηεηλήο  
-Έιιεηςε δηεξκελείαο  
-Έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ: – γηα ηελ λνκηθή ηνπο θαηάζηαζε -γηα ηνλ 
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ θξάηεζεο  
-Έιιεηςε δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο 
Παξαηεξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο πιηθέο ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη θαιέο πξαθηηθέο σο 
πξνο ηηο παξερφκελεο ζηνπο θξαηνχκελνπο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο θαη 
ςπραγσγίαο ζηα Πξναλαρσξεζηαθά Κέληξα Κξάηεζεο Ξάλζεο θαη Γξάκαο 
 
 
8. Πξνζθπγή ζηε Γηθαηνζύλε γηα απέιαζε ύξνπ ζηελ Σνπξθία 
 
ηηο 3/6/2016 ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ε ProAsyl θαηέζεζαλ 
αίηεζε αθχξσζεο ηεο απφθαζεο ησλ Δπηηξνπψλ Πξνζθπγψλ, πνπ ζε αληίζεζε κε 
πξνεγνχκελεο, ζεσξεί σο «αζθαιή ηξίηε ρψξα» ηε γείηνλα93. 
 
 
ηελ ειιεληθή Γηθαηνζχλε θαηαθεχγνπλ νη νξγαλψζεηο Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο 
Πξφζθπγεο θαη ProAsyl, θαηαζέηνληαο αίηεζε αθχξσζεο ηεο απφθαζεο ησλ 
Δπηηξνπψλ Πξνζθπγψλ πνπ, ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο γλσζηέο απνθάζεηο 
ηνπο, ζεψξεζε «αζθαιή ηξίηε ρψξα» ηελ Σνπξθία γηα χξν πξφζθπγα, ν νπνίνο 
αληηκεησπίδεη ηψξα ηνλ θίλδπλν λα απειαζεί ζηε γείηνλα. 
 
 
Οη νξγαλψζεηο έρνπλ επίζεο θαηαζέζεη αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζην 
Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ 
πξνρσξήζεη ε απέιαζε, φζν ηνπιάρηζηνλ εθθξεκεί ε έθβαζε ηεο ππφζεζεο. 
Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε απφθαζε ησλ Δπηηξνπψλ Πξνζθπγψλ πνπ απνξξίπηεη 
ηελ πξνζθπγή χξνπ πξφζθπγα ελαληίνλ ηεο πξσηνβάζκηαο απφθαζεο ηεο 
Τπεξεζίαο Αζχινπ. 
 
 
χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο «Δθ.πλ.», ε απφθαζε δέρεηαη πσο ηζρχνπλ θαη νη 
έμη λνκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζεσξεζεί «αζθαιήο ηξίηε ρψξα» ε Σνπξθία γηα 
ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξφζθπγα, ρσξίο φκσο ε Δπηηξνπή λα αηηηνινγήζεη ηελ θξίζε 
ηεο παξά κφλν γηα ηελ έθηε πξνυπφζεζε, πνπ αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο πσο ν 
ζπγθεθξηκέλνο πξφζθπγαο είρε δήζεη ζην παξειζφλ ζηελ Σνπξθία, έρνληαο άδεηα 
πξνζσξηλήο παξακνλήο θαη εξγαζίαο, θαη ζπλεπψο έρεη αλαπηχμεη δεζκνχο κε ηε 
ρψξα πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζθαιή γη‟ απηφλ. 
Χζηφζν, δηθεγφξνη ησλ δχν νξγαλψζεσλ ακθηζβεηνχλ φηη κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο 
ε εηήζηα άδεηα παξακνλήο πνπ είρε ν πξφζθπγαο παξέρεη πξνζηαζία ηζνδχλακε κε 
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ηελ πξνζηαζία ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο (ε Σνπξθία δελ αλαγλσξίδεη ηε χκβαζε 
ηεο Γελεχεο παξά κφλν γηα Δπξσπαίνπο πνιίηεο).  
 
 
Δπηζεκαίλνπλ επίζεο φηη ε Δπηηξνπή δελ έιαβε ππφςε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ 
πξφζθπγα φηη θηλδπλεχεη ζηελ Σνπξθία ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 
ηνπ νχηε ην γεγνλφο πσο είρε δερηεί απεηιέο απφ ηνλ ISIS. 
«Ζ ππφζεζε θξίζεθε ηφζν ζε πξψην φζν θαη ζε δεχηεξν βαζκφ θαηά θαηάθσξε 
παξαβίαζε ηνπ Γηεζλνχο θαη Δλσζηαθνχ Γηθαίνπ θαη θαηά πιήξε θαηαζηξαηήγεζε 
ηεο ζεζπηζκέλεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ αζχινπ. Ο εληνιέαο καο 
αληηκεησπίδεη βάζηκν θαη εμαηνκηθεπκέλν θφβν δίσμεο ηφζν ζηε ρψξα θαηαγσγήο 
ηνπ φζν θαη ζηελ Σνπξθία, ζηνηρεία ηα νπνία, ελψ ηέζεθαλ ππφςε ησλ δηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ, δελ έηπραλ πξνζήθνπζαο εμέηαζεο, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ πηέζεσλ λα 
εθαξκνζηεί ε θνηλή δήισζε Δ.Δ.-Σνπξθίαο. 
 
 
»Χζηφζν, ε δσή θαη ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ εληνιέα καο θηλδπλεχεη. 
Βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε φπνπ νη αλζξψπηλεο δσέο 
γίλνληαη εξγαιεία δηπισκαηηθψλ ειηγκψλ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ. Οη εμειίμεηο απηέο 
πξέπεη λα καο αλεζπρνχλ φινπο», δειψλνπλ δηθεγφξνη ησλ δχν νξγαλψζεσλ. 
 
9. Ύπαηε Αξκνζηεία ΟΖΔ, ΓΟΜ θαη UNICEF δεηνύλ κεγαιύηεξε αζθάιεηα γηα 
πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο θαζώο απμάλνληαη νη ζάλαηνη παηδηώλ ζην Αηγαίν 
  
χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζεο (Γ.Ο.Μ.), ηελ Όπαηε 
Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (Τ.Α.) θαη ηε UNICEF ζε θνηλή 
αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζαλ ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 201694. Γχν παηδηά πλίγνληαη ζηε 
ζάιαζζα θαηά κέζνλ φξν θαζεκεξηλά απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 ζηελ 
πξνζπάζεηα ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο λα δηαζρίζνπλ ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, ελψ 
παξάιιεια απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ παηδηθψλ ζαλάησλ. Οη ηξεηο νξγαληζκνί 
απεπζχλνπλ έθθιεζε ψζηε λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα εθείλσλ πνπ ηξέπνληαη ζε 
θπγή γηα λα ζσζνχλ απφ εκπφιεκεο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ απειπηζία.  
 
Πεξηζζφηεξα απφ 340 παηδηά, αλάκεζά ηνπο πνιιά βξέθε θαη λήπηα, έρνπλ πληγεί 
ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην απφ ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην, φηαλ ν ηξαγηθφο 
ζάλαηνο ηνπ κηθξνχ Aylan Kurdi απφ ηε πξία έζηξεςε ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ 
ζην δήηεκα. χκθσλα κε ηνπο ηξεηο νξγαληζκνχο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 
παηδηψλ πνπ έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο είλαη πηζαλά κεγαιχηεξνο, αθνχ νη ζνξνί 
πνιιψλ ράζεθαλ ζηε ζάιαζζα.  
 
«Γελ κπνξνχκε λα γπξίζνπκε ηελ πιάηε καο ζηελ ηξαγσδία ηνχ λα έρνπλ ραζεί 
ηφζεο πνιιέο αζψεο δσέο παηδηψλ πνπ είραλ ην κέιινλ κπξνζηά ηνπο, νχηε έρνπκε 
ην πεξηζψξην λα κελ αληηκεησπίζνπκε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ γηα ηφζα 
πνιιά παηδηά», δήισζε ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο UNICEF, Anthony Lake. «ηελ 
παξνχζα ζηηγκή, κπνξεί λα κελ κπνξνχκε λα βάινπκε έλα ηέινο ζηελ απφγλσζε 
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πνπ σζεί ηφζνπο αλζξψπνπο λα επηρεηξήζνπλ λα δηαζρίζνπλ ηε ζάιαζζα, σζηφζν 
ηα θξάηε κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ψζηε λα γίλεη αζθαιέζηεξν ην 
επηθίλδπλν απηφ ηαμίδη. Καλείο δε βάδεη έλα παηδί ζε κηα βάξθα αλ ππάξρεη πην 
αζθαιήο επηινγή».  
Σν ηκήκα ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία απνηειεί 
κία απφ ηηο πην ζαλαηεθφξεο δηαδξνκέο ζηνλ θφζκν γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο 
κεηαλάζηεο. Οη ζαιαζζνηαξαρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, ε ππεξθφξησζε 
ησλ πισηψλ κέζσλ πνπ πνιιέο θνξέο είλαη ζαζξά, θαζψο θαη ηα ρακειήο 
πνηφηεηαο ζσζίβηα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν λα αλαπνδνγπξίζνπλ νη βάξθεο, 
θαζηζηψληαο ην ηαμίδη αθφκα πην επηθίλδπλν.  
 
«Δίλαη αβάζηαρηνη νη ηξαγηθνί απηνί ζάλαηνη ζηε Μεζφγεην. Πξέπεη λα 
ζηακαηήζνπλ», δήισζε ν Όπαηνο Αξκνζηήο γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα, 
Filippo Grandi. «Πξνθαλψο, ρξεηάδεηαη λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο ψζηε λα 
θαηαπνιεκεζεί ε δηαθίλεζε θαη ε εκπνξία αλζξψπσλ. Δπηπιένλ, επεηδή πνιιά απφ 
ηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 
επαλελσζνχλ κε ζπγγελείο ηνπο ζηελ Δπξψπε, ζα πξέπεη λα δνζεί απφιπηε 
πξνηεξαηφηεηα ζην λα νξγαλσζνχλ λφκηκνη θαη αζθαιείο ηξφπνη γηα λα ηαμηδεχνπλ 
νη άλζξσπνη απηνί, φπσο γηα παξάδεηγκα πξνγξάκκαηα επαλεγθαηάζηαζεο 
(resettlement) θαη νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, εάλ ζέινπκε λα κεηψζνπκε ηνλ 
αξηζκφ ησλ ζαλάησλ». Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ έρεη 
ζπγθαιέζεη ζπλάληεζε ζε αλψηεξν επίπεδν ζηηο 30 Μαξηίνπ ζηε Γελεχε, κε ζέκα 
ηνλ επηκεξηζκφ ησλ επζπλψλ ζε παγθφζκην επίπεδν κέζσ ηε δεκηνπξγίαο λφκηκσλ 
νδψλ γηα ηνπο χξνπο πξφζθπγεο.  
 
Καζψο πιένλ ηα παηδηά απνηεινχλ ην 36% ηνπ πιεζπζκνχ ελ θηλήζεη, έρνπλ θαη΄ 
αλαινγία απμεζεί νη πηζαλφηεηεο λα πληγνχλ ζην Αηγαίν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ηαμηδηνχ απφ ηελ Σνπξθία ζηελ Διιάδα. Σηο πξψηεο έμη εβδνκάδεο ηνπ 2016, 410 
άλζξσπνη πλίγεθαλ ζε ζχλνιν 80.000 πνπ πξνζπάζεζαλ λα δηαζρίζνπλ ηελ 
αλαηνιηθή Μεζφγεην. Απηφ αλέξρεηαη ζε 35απιάζηα αχμεζε θαη‟ έηνο απφ ην 2015.  
 
«Γελ αξθεί λα κεηξάκε δσέο. Πξέπεη λα δξάζνπκε», δήισζε ν William Lacy Swing, 
Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο. «Απηφ δελ απνηειεί 
κφλν έλα πξφβιεκα ηεο Μεζνγείνπ ή ηεο Δπξψπεο. Πξφθεηηαη γηα κηα 
αλζξσπηζηηθή θαηαζηξνθή πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε γηα ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα 
εκπιαθεί ε παγθφζκηα θνηλφηεηα. Ο ζεηζκφο ζηελ Ατηή ην 2010 δελ ήηαλ έλα ζέκα 
πνπ αθνξνχζε κφλν εθείλν ην εκηζθαίξην ηεο Γεο, φπσο ην ίδην ίζρπε θαη κε ην 
ηζνπλάκη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία ην 2004. Ζ αλζξσπηζηηθή αληαπφθξηζε ζε 
εθείλεο ηηο θαηαζηξνθέο ήηαλ πξσηνθαλήο. Σν ίδην πξέπεη λα γίλεη θαη κε απηήλ».  
 
 

10. Δηδηθή Έθζεζε ηεο Human Rights Watch γηα ηελ θξάηεζε αλειίθσλ 
 
 
Με εμαηξεηηθά κειαλά ρξψκαηα πεξηγξάθεη ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ 
αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζηε ρψξα καο έθζεζε ηεο νξγάλσζεο Human Rights 
Watch, πνπ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 8/9/2016 θαη πνπ πξνρσξά ζε λέεο 
ζπζηάζεηο πξνο ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε95. 
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Ζ έθζεζε 31 ζειίδσλ, κε ηίηιν «Γηαηί κε θξαηάηε εδψ ? Αζπλφδεπηα παηδηά ππφ 
θξάηεζε ζηελ Διιάδα», βαζίδεηαη ζε ζπλεληεχμεηο 42 παηδηψλ πνπ θξαηνχληαη ή 
έρνπλ θξαηεζεί θαη απηνςίεο ζε δχν Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη δχν Κέληξα 
Κξάηεζεο. 
 
χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη, ε απζαίξεηε θαη παξαηεηακέλε θξάηεζε ησλ 
αλειίθσλ παξαβηάδεη ηφζν ηελ ειιεληθή φζν θαη ηε δηεζλή λνκνζεζία. 
ηε ρψξα καο θαηαγξάθεθαλ έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016 ηνπιάρηζηνλ 3.300 
αζπλφδεπηα αλήιηθα αηηνχληα άζπιν θαη παηδηά κεηαλάζηεο. 
 
Παξ‟ φηη πξέπεη λα παξαπέκπνληαη ζε αζθαιή θαηαιχκαηα, ζηε ρψξα καο 
παξαηεξείηαη ρξφληα έιιεηςε ρψξσλ θαη έηζη θξαηνχληαη ππφ ζπλζήθεο 
«πξνζηαηεπηηθήο θχιαμεο», πεξηκέλνληαο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δνκέο θηινμελίαο. 
χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Διιάδα 
δηαζέηεη κφλν 800 ζέζεηο ζε δνκέο θηινμελίαο γηα αζπλφδεπηα παηδηά θαη ζηηο 11 
Απγνχζηνπ νη εγθαηαζηάζεηο ήηαλ πιήξεηο ελψ εθθξεκνχζαλ 1.472 αηηήζεηο. 
 
Καηά ηε HRW, νη ρψξνη θξάηεζεο φπνπ παξακέλνπλ ηα αλήιηθα είλαη πνιιέο θνξέο 
κηθξά θαη αλζπγηεηλά θειηά θαη Κέληξα Κξάηεζεο ή Αζηπλνκηθά Σκήκαηα κε ειάρηζηε 
πξφζβαζε ζε βαζηθή θξνληίδα θαη ππεξεζίεο. 
 
«αο νξθίδνκαη φηη θνηκάκαη καδί κε αξνπξαίνπο», είπε ραξαθηεξηζηηθά 15ρξνλνο 
απφ ηελ Αιγεξία κηιψληαο ζηνπο απεζηαικέλνπο ηεο νξγάλσζεο. 
πρλά, ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα θξαηνχληαη καδί κε ελειίθνπο κε ηνπο νπνίνπο δελ 
έρνπλ ζπγγεληθή ζρέζε, θάηη πνπ παξαβηάδεη ηελ ειιεληθή θαη ηε δηεζλή λνκνζεζία, 
ε νπνία πξνβιέπεη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ελειίθσλ απφ ηα παηδηά θαηά ηελ θξάηεζε. 
 
Δπίζεο, φια ηα παηδηά πνπ έδσζαλ ζπλέληεπμε ζηε HRW ηφληζαλ φηη δελ ηνπο 
δφζεθε ε επθαηξία λα κηιήζνπλ ζηνπο αζηπλνκηθνχο κε ηε βνήζεηα δηεξκελέα. 
εκεησηένλ φηη ε ειιεληθή λνκνζεζία νξίδεη πσο ηα αζπλφδεπηα παηδηά κπνξνχλ λα 
θξαηνχληαη, ζε αλακνλή ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζε δνκέο θηινμελίαο, γηα 25 κέξεο θαη 
έσο 45 κέξεο ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. 
 
Χζηφζν, αξθεηά απφ ηα παηδηά πνπ κίιεζαλ ζηνπο απεζηαικέλνπο ηεο νξγάλσζεο 
ππνζηήξημαλ φηη είραλ ππεξβεί απηφ ην φξην. 
Σνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ 2016 ε ΔΛ.Α. είρε ππφ θξάηεζε 161 αζπλφδεπηα 
αλήιηθα. 
 
Ζ αδηθαηνιφγεηε θξάηεζε ζε απηέο ηηο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο παξαβηάδεη ην 
δηθαίσκα ησλ παηδηψλ ζηελ ειεπζεξία θαη ζπληζηά απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή 
κεηαρείξηζε, θαηαιήγεη ε έθζεζε ηεο νξγάλσζεο, ε νπνία θαιεί ηελ ειιεληθή 
θπβέξλεζε λα δηαζθαιίζεη ηελ χπαξμε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ ελαιιαθηηθψλ 
ιχζεσλ γηα ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα, πνπ ζα πξέπεη λα θξαηνχληαη κφλν ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο. 

 
Παξάιιεια, δεηά απφ ηελ Δ.Δ. λα εμαζθαιίζεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ 
ππνζηήξημε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηα θξάηε-κέιε λα ζπκβάινπλ ζηε 
κεηεγθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ πνπ δεηνχλ άζπιν ζηελ Διιάδα. 
 



 

5. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ 

ΒΙΑΣ 

 
Α) Δλδεηθηηθή πεξηπησζηνινγία θξνπζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ξαηζηζηηθή βία 
 
1. Ραηζηζηηθέο αληηδξάζεηο ζηε βόξεηα Διιάδα γηα ην θέληξν θηινμελίαο 
πξνζθύγσλ 
 
ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2016 κηιψληαο ζην «Πξαθηνξείν 104,9 FM», ν πξφεδξνο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΓΚΜ) θαη δήκαξρνο 
Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο, Λάδαξνο Κπξίδνγινπ, θαη νη δήκαξρνη Γέιηα, Μίκεο 
Φσηφπνπινο θαη Χξαηνθάζηξνπ, Αζηέξηνο Γαβφηζεο, εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο 
ζην γεγνλφο φηη δελ ελεκεξψζεθαλ γηα ην εγρείξεκα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ 4.000 
πξνζθχγσλ ζην πξψελ ζηξαηφπεδν «Αλαγλσζηνπνχινπ», πξνηείλνληαο 
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο96. 
 
Με δεδνκέλν φηη ππάξρνπλ αληηδξάζεηο απφ θαηνίθνπο, θπξίσο απφ ηα δεκνηηθά 
δηακεξίζκαηα Γηαβαηψλ θαη Μαγλεζίαο, απφςε ζπγθαιείηαη έθηαθην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην ζην Γήκν Γέιηα, ελψ θαη νη ηξεηο δήκαξρνη θαηεγνξνχλ ηελ θπβέξλεζε 
φηη απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή ηνπ παιηνχ ζηξαηνπέδνπ ζε θέληξν θηινμελίαο 4.000 
πξνζθχγσλ ρσξίο λα ηνπο ελεκεξψζεη, αιιά θαη λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα 
θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 
Ο Λάδαξνο Κπξίδνγινπ ζηξέθεηαη θαη πξνζσπηθά θαηά ηνπ Γηάλλε Μνπδάια, ηνλ 
νπνίν θαηεγνξεί φηη δελ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο πιένλ δελ είλαη «κέινο ή πξφεδξνο 
ΜΚΟ, αιιά ππνπξγφο». 
 
«Φηαίκε εκείο νη δήκαξρνη επεηδή ε Διιάδα θφιιεζε ζηνλ ηνίρν; Ή θηαίεη ε δηθή 
ηνπο αβιεςία, ε αλνξγαλσζηά, ε πξνρεηξφηεηα; Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη 
θαη ιεηηνπξγνχλ; Σφζνπο κήλεο ηη θάλνπλ;» αλαξσηήζεθε ν θ. Κπξίδνγινπ, 
ππνζηεξίδνληαο φηη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξψελ ζηξαηνπέδνπ δελ ρσξνχλ 
πεξηζζφηεξα απφ 1.000 άηνκα. 
Ο δήκαξρνο Γέιηα, Μίκεο Φσηφπνπινο, έθαλε γλσζηφ φηη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο 
«βξίζθνληαη ζην πφδη» θαη επηζεκαίλεη φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ έρνπλ 
εγθαηαζηαζεί κφληκα εδψ θαη 17 ρξφληα Ρνκά, ιεηηνπξγεί ην ΚΔΘΔΑ, ν ζηαζκφο 
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, καδί κε ξππνγφλεο βηνκεραλίεο. 
 
2. Αζηπλνκηθή βία θαηά αλήιηθσλ Ρνκά ζην Κνπθάθη 
 
ηηο 31 Ηνπιίνπ 2016, δπν παηδηά ειηθίαο πεξίπνπ δέθα ρξφλσλ δηαθνκίζηεθαλ απφ 
ην ΔΚΑΒ ζην λνζνθνκείν Παίδσλ κε ζνβαξά ηξαχκαηα ζην ζψκα θαη ζην θεθάιη97. 
                                                 

96 http://tvxs.gr/news/ellada/epeisodia-se-diamartyria-kata-tis-kataskeyis-hotspot-stin-ko 

97 http://www.provo.gr/batsoi-koukaki/ 



Σα παηδηά απηά, ηα νπνία είλαη Ρνκά, είλαη γλσζηά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 
Αθξφπνιεο, ηνπ Θεζείνπ θαη ηνπ Κνπθαθίνπ, θαζψο επαηηνχλ κε αθνξληεφλ θαη 
θινγέξα ζηελ ηνπξηζηηθή απηή πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Νσξίηεξα είραλ νδεγεζεί κε 
πεξηπνιηθφ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα Νένπ Κφζκνπ (ηνπξηζηηθή αζηπλνκία ζηε Βεΐθνπ, 
ζην Κνπθάθη) καδί κε άιιν έλα θνξηηζάθη. Δθεί, ζχκθσλα κε εξγαδφκελν ηεο 
πεξηνρήο ηνπ Κνπθαθίνπ,  θάπνηνη αζηπλνκηθνί ηα ρηχπεζαλ κε γξνζηέο θαη θισηζηέο 
ζε φιν ηνπο ην ζψκα, κε απνηέιεζκα ην έλα λα ηξαπκαηηζηεί ζνβαξά πάλσ απφ ην 
κάηη κε αθαηάζρεηε αηκνξξαγία, ζε ζρεδφλ εκηιηπφζπκε θαηάζηαζε θαη ην δεχηεξν 
λα έρεη κσισπηζκέλα κάηηα θαη πφλνπο ζηα πιεπξά.  
 
Δξγαδφκελνη ζηελ πεξηνρή πήγαλ ακέζσο ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα, φπνπ νη κπάηζνη 
ππνζηήξημαλ φηη ηα παηδηά λαη κελ πξνζήρζεζαλ, αιιά έθπγαλ ζψα θη επέζηξεςαλ 
κεηά απφ ιίγα ιεπηά καησκέλα θαη… θαηεγφξεζαλ άδηθα γη‟ απηφ ηελ αζηπλνκία.  
 
Οη  αζηπλνκηθνί παξαδέρζεθαλ φηη έρεη γίλεη θαηαγξαθή ηεο πξνζαγσγήο, ελψ 
αξγφηεξα, ζην λνζνθνκείν Παίδσλ θηλήζεθε απηεπάγγειηε δηαδηθαζία γηα λα 
δηαπηζησζεί ν ηξφπνο θαη ν ιφγνο ηξαπκαηηζκνχ ησλ δχν λεαξψλ Σζίπξη Κ. θαη 
Ησζήθ Β. Μπ. (ζηνηρεία απφ ην ΔΚΑΒ). Μέρξη ην απφγεπκα, ν αμησκαηηθφο 
ππεξεζίαο έθαλε ηνλ αλήμεξν γηα ην ηη ζπλέβε ζην ηκήκα, αξλνχκελνο λα 
γλσζηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία απηψλ πνπ έθεξαλ ηα παηδηά ζην ΑΣ, αλακαζψληαο 
θπληθέο δηθαηνινγίεο γηα ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ δπν δεθάρξνλσλ, πξνζπαζψληαο 
λα ρξεψζεη ην γεγνλφο ζε πηζαλή απηνδηθία. 
 
3. Γήισζε ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα πεξηζηαηηθά βίαο πνπ 
ζεκεηώζεθαλ ζηηο 10 Απξηιίνπ 2016 ζηα ζύλνξα Διιάδαο-ΠΓΓΜ 
 
ηηο 11 Απξηιίνπ 2016 ε Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ εμέδσζε ηελ αθφινπζε 
αλαθνίλσζε98: 
 
«Σα πεξηζηαηηθά βίαο πνπ ζεκεηψζεθαλ ρζεο 10 Απξηιίνπ ζηα ζχλνξα Διιάδαο-
ΠΓΓΜ θνληά ζηελ Δηδνκέλε θαη ηα γεκάηα έληαζε ζηηγκηφηππα πνπ έρνπκε δεη φινη 
κε ηε ρξήζε δαθξπγφλσλ πξνθαινχλ κεγάιε αλεζπρία ζηελ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ 
ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (Τ.Α.). Σελ ίδηα αλεζπρία ζα πξέπεη λα έρνπλ φινη φζνη 
ελδηαθέξνληαη γηα ην πψο αληαπνθξίλεηαη ε Δπξψπε ζηελ θαηάζηαζε πξνζθχγσλ 
θαη κεηαλαζηψλ.  
Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρνπκε παξαηεξήζεη πνιιέο θνξέο λα ππάξρεη έληαζε ζηα 
ζχλνξα δηαθφξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, απφ ηε κηα κεξηά κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ 
αζθαιείαο θαη απφ ηελ άιιε ησλ αλζξψπσλ πνπ δηαθεχγνπλ απφ ηνλ πφιεκν θαη 
ρξήδνπλ βνήζεηαο. Τπάξρνπλ ηξαπκαηηζκνί θαη πιηθέο δεκηέο αιιά βάιιεηαη επίζεο 
θαη ε αληίιεςε ηεο θνηλήο γλψκεο φζνλ αθνξά ηνπο πξφζθπγεο θαζψο θαη ε εηθφλα 
ηεο Δπξψπεο. ινη βγαίλνπλ ρακέλνη.  
 
Σηο ηειεπηαίεο κέξεο ε πξνζνρή ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηεο θνηλήο γλψκεο έρεη 
επηθεληξσζεί ζηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη ε ζπκθσλία Δ.Δ.-Σνπξθίαο ζηα λεζηά 
ηνπ Αηγαίνπ θαη ζηελ Σνπξθία. Γε ζα πξέπεη λα μερλάκε θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ 
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνληαη απφ ηελ 

                                                                                                                                                      
 
 
98 Γειηίν Σχπνπ Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ, 11/4/2016 



θαηάζηαζε, ηδίσο ηηο 46.000 πεξίπνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ελδνρψξα, νη νπνίνη 
έθηαζαλ ζηελ Διιάδα πξηλ λα ηεζεί ζε ηζρχ ε ζπκθσλία. ηελ Δηδνκέλε, πεξίπνπ 
11.000 άλζξσπνη θνηκνχληαη εδψ θαη αξθεηέο βδνκάδεο ζηελ χπαηζξν ζε άζρεκεο 
ζπλζήθεο, ελψ ε απφγλσζε θαη ε απειπηζία πνπ ληψζνπλ ζπλερψο απμάλνληαη.  
 
Ζ Τ.Α. είλαη έηνηκε λα ππνζηεξίμεη ηελ εζεινληηθή κεηαθνξά ησλ αλζξψπσλ ζηα 
θέληξα πξνζσξηλήο θηινμελίαο πνπ ζα εηνηκάζεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, πνπ ζα 
παξέρνπλ κεηαμχ άιισλ ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο θαη ηαπηνπνίεζεο. Απηφ απνηειεί δήηεκα έθηαθηεο 
αλάγθεο. ην κεηαμχ, ζηελ Δηδνκέλε, ε Τ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή 
θπβέξλεζε, ειιεληθέο ΜΚΟ θαη άιινπο εηαίξνπο ηεο παξέρνπλ θαγεηφ, ηαηξηθή 
βνήζεηα, ζηήξημε ζηνπο αλζξψπνπο κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο, πξφιεςε θαη βνήζεηα 
ζηα ζχκαηα/αληαπφθξηζε ζηα πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο βίαο θαη βίαο βάζεη ηνπ 
θχινπ.  
 
Μηα πην επξεία ιχζε – θπξίσο ε κεηεγθαηάζηαζε (relocation) φζσλ κπνξεί λα 
πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζε άιια επξσπατθά 
θξάηε – έρεη ζπκθσλεζεί εδψ θαη πνιινχο κήλεο. Πξέπεη φκσο λα ππάξμεη 
πεξαηηέξσ δξάζε.  
Ζ ρξήζε βίαο είλαη ιάζνο αληηκεηψπηζε φπνηεο θη αλ είλαη νη ζπλζήθεο. Ζ Τ.Α. 
ειπίδεη φηη ε Δπξψπε ζα ιάβεη πιένλ ηα αλαγθαία κέηξα θαη είκαζηε έηνηκνη λα 
ζηεξίμνπκε ηηο θπβεξλήζεηο πεξαηηέξσ ψζηε λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο.».  
 
4. Βία θαη δηακαξηπξίεο ζηε ΒΗΑΛ ηεο Υίνπ 
 
Μεγάιε έληαζε κέζα ζην θέληξν θξάηεζεο ηεο ΒΗΑΛ ζεκεηψζεθε ζηηο 4 Απξηιίνπ 
2016, φπσο θαηαγξάθνπλ βίληεν πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα, κέζσ Twitter, 
δεκνζηνγξάθνο99. Απεηθνλίδνληαη πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, νη νπνίνη 
δηακαξηχξνληαη γηα ηηο απειάζεηο ηνπο θαη άλδξεο ηεο αζηπλνκίαο λα ηνπο απσζνχλ 
δηα ηεο βίαο. 
 
ην θέληξν θξάηεζεο ηεο Υίνπ πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο δηακαξηπξήζεθαλ έληνλα 
δεηψληαο ηε καηαίσζε ησλ απειάζεψλ ηνπο, ελψ ζηα βίληεν αθνχγνληαη θσλέο θαη 
γπλαίθεο λα ιέλε ζηνπο αζηπλνκηθνχο «ληξνπή ζαο». 
 
Σα βίληεν αλέβαζε ζην Twitter ν δεκνζηνγξάθνο Daniel Rivas Pacheco, ν νπνίνο 
ζεκεηψλεη φηη ππήξμαλ θαηαγγειίεο γηα άζθεζε βίαο απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο, ελψ 
κηα γπλαίθα απφ ην Αθγαληζηάλ δειψλεη φηη ηελ ρηχπεζαλ ζην θεθάιη. 
 
5. Αζηπλνκηθή βία πξνο αζπλόδεπηνπο αλειίθνπο ζην Κέληξν Yπνδνρήο θαη 
Tαπηνπνίεζεο ζηε Μόξηα Λέζβνπ 
  
ηηο 28-06-2016 νη Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ εμέδσζαλ ην αθφινπζν δειηίν Σχπνπ100: 

                                                 

99 https://www.efsyn.gr/arthro/kai-diamartyries-sti-vial 

100http://mdmgreece.gr/deltio-tipou-anaferomeni-astinomiki-via-pros-asinodeftous-anilikous-
pou-kratounte-sto-kentro-ypodochis-ke-taftopiisis-sti-moria-lesvou/ 

http://mdmgreece.gr/deltio-tipou-anaferomeni-astinomiki-via-pros-asinodeftous-anilikous-pou-kratounte-sto-kentro-ypodochis-ke-taftopiisis-sti-moria-lesv
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«Οη Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ εθθξάδνπλ ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζρεηηθά κε 
πεξηζηαηηθφ άζθεζεο αζηπλνκηθήο βίαο ζε βάξνο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ 
θξαηνχληαη ζην Κέληξν Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (ΚΤΣ) ζηε Μφξηα Λέζβνπ. 
 
Δηδηθφηεξα, ην απφγεπκα ηηο 24εο Ηνπλίνπ 2016 πξνζήιζαλ, ζην ηαηξείν ηνπ ΚΤΣ, 
δψδεθα (12) αζπλφδεπηα αλήιηθα παθηζηαληθήο θαηαγσγήο ζπλνδεπφκελα απφ ηνλ 
Γηνηθεηή ηνπ Κέληξνπ. Σα ελ ιφγσ αλήιηθα εμεηάζηεθαλ απφ ηελ ηαηξφ, θαζψο θαη 
απφ ηελ ςπρνιφγν ηνπ θιηκαθίνπ ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ. 
 
Απφ ηηο καξηπξίεο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ηεο ηαηξνχ 
θαη ηεο ςπρνιφγνπ ηνπ σκαηείνπ πξνθχπηεη φηη θαηφπηλ ελφο δηαπιεθηηζκνχ 
κεηαμχ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, κία πέηξα ρηχπεζε έλαλ απφ ηνπο 
αζηπλνκηθνχο βάξδηαο θη εθείλνο εηζήιζε καηλφκελνο ζην εζσηεξηθφ ηεο πηέξπγαο 
θαη γξνλζνθφπεζε έλαλ απφ ηνπο αλειίθνπο ελψ εθηφμεπζε παξάιιεια γεληθά 
απεηιέο θαηά ησλ αλειίθσλ πνπ θξαηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Δθείλνη 
αληέδξαζαλ, κε απνηέιεζκα δψδεθα απφ απηνχο λα κεηαθεξζνχλ κε ρεηξνπέδεο 
ζηα θξαηεηήξηα ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο Μπηηιήλεο. Αλαθέξνπλ φηη θξαηήζεθαλ 
εθεί απφ ηηο 3:00 π.κ. κέρξη ηηο 14:00 κ.κ. ηεο επφκελεο εκέξαο. Καηά ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα απηφ εμαλαγθάζηεθαλ λα θάζνληαη ηελ πεξηζζφηεξε ψξα ζε ζηάζε 
«θαξέθιαο» ρακειά πξνο ην έδαθνο κε ηα γφλαηα ηνπο λα κελ αθνπκπνχλ ζε απηφ. 
Αλαθέξνπλ επίζεο φηη θάζε θνξά πνπ θάπνηνο απφ απηνχο παξέθθιηλε ηεο ζηάζεο 
απηήο είηε ιφγσ θφπσζεο είηε ιφγσ αλάγθεο γηα χπλν, ηφηε ηνπο ρηππνχζαλ ζηα 
πιεπξά ψζηε λα επαλέιζνπλ ζηελ πξνεγνχκελε ζηάζε, θαηά θχξην ιφγν κε γεκάηα 
κπνπθάιηα λεξνχ. 
 
Καηά ηελ θιηληθή εμέηαζε ηνπο απφ ηελ ηαηξφ ηνπ θιηκαθίνπ, ήηαλ πξνθαλέο φηη νη 
αλήιηθνη βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε ζνθ θαη ζσκαηηθήο/ςπρνινγηθήο θαηάπησζεο. 
Κάπνηνη απφ απηνχο έθεξαλ εθδνξέο ζηνπο θαξπνχο ιφγσ ησλ ρεηξνπεδψλ ελψ 
άιινη ζε άιια ζεκεία ηνπο ζψκαηνο. Κάπνηνη, αλέθεξαλ πφλνπο ζην θεθάιη ιφγσ 
ρηππεκάησλ ζηα ζεκεία απηά ελψ έλαο απφ απηνχο παξνπζίαδε ξηλνξξαγία. 
 
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη θαηφπηλ ηεο εμέηαζεο θαη ησλ δψδεθα αλειίθσλ, ε 
ηαηξφο ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ ηνπο παξέπεκςε ζην Βνζηάλεην Ννζνθνκείν 
Μπηηιήλεο γηα πεξαηηέξσ εθηίκεζή ηνπο απφ ηνπο εθεί εηδηθνχο. 
 
Δπεηδή πεξηζηαηηθά ζαλ απηφ, απνηεινχλ θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ 
ησλ αλειίθσλ, νη Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ απέζηεηιαλ ζρεηηθή επηζηνιή 
γλσζηνπνηψληαο ην ελ ιφγσ πεξηζηαηηθφ πξνο φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη 
αλεμάξηεηεο αξρέο, δεηψληαο παξάιιεια ηελ άκεζε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 
Δπειπηζηνχκε πσο ζα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο δηαθξίβσζεο ησλ 
θαηαγγειινκέλσλ ψζηε λα απνδνζνχλ ηπρφλ επζχλεο, θαζψο θαη φηη ζα ιεθζνχλ 
φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνθπγή παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ ζην κέιινλ. 
 
Κιείλνληαο, ε Οξγάλσζε ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ ζα ήζειε λα επηζηήζεη γηα κία 
αθφκα θνξά ηελ πξνζνρή ζην θιέγνλ δήηεκα ηεο θξάηεζεο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

                                                                                                                                                      
 
 



πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ εληφο ηνπ Κέληξνπ ηεο Μφξηαο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο 
πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο ησλ αλειίθσλ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε φζν ην δπλαηφ 
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κφλν γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή ηνπο 
θαη ελ ζπλερεία λα παξαπέκπνληαη ζε θαηάιιειεο δνκέο θηινμελίαο. Απνηειεί 
επζχλε ηφζν ηνπ Τπνπξγείνπ φζν θαη ηεο Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 
λα ιεηηνπξγνχλ σο ζεκαηνθχιαθεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλειίθσλ, απέρνληαο απφ 
θαη εκπνδίδνληαο θάζε έθλνκε ελέξγεηα θαη άζθεζε βίαο ζε βάξνο ηνπο, 
δηαζθαιίδνληαο ην ζεβαζκφ θαη απνηξέπνληαο ηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ 
ηνπο.». 
 
6. Έληαζε θαη εηθόλεο ληξνπήο ζηε Βέξνηα θαηά ηελ άθημε πξνζθύγσλ θαη 
κεηαλαζηώλ 
 
Δπεηζφδηα απεηιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ηεο 24εο Μαξηίνπ 2016 φηαλ ην 
πξψην ιεσθνξείν κε πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο απφ ηελ Δηδνκέλε, έθηαζε ζην 
θέληξν θηινμελίαο ηεο Βέξνηαο101. 
 
πγθεθξηκέλα, έμη ιεσθνξεία κε πξφζθπγεο απφ Δηδνκέλε έθηαζαλ ζην ρσξηφ Αγία 
Βαξβάξα ζηε Βέξνηα γηα λα «θηινμελεζνχλ» ζην ζηξαηφπεδν θξάηεζεο Αξκαηνινχ 
Κφθθηλνπ, πνπ είλαη δίπια ζην ρσξηφ. Δθεί ληφπηνη ξαηζηζηέο «ππνδέρηεθαλ» ηνπο 
πξφζθπγεο κε θνκκέλα θεθάιηα γνπξνπληψλ. 
 
 Οκάδα πνιηηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο ηεξσκέλνο άξρηζαλ λα 
θσλάδνπλ ζπλζήκαηα θαη απσζήζεθαλ απφ ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο πνπ ήηαλ ζην 
ζεκείν.  
 
Ο βνπιεπηήο ηνπ ΤΡΗΕΑ, Γηψξγνο Οπδνπλίδεο πνπ βξέζεθε ζην ζεκείν 
αλαγθάζηεθε λα δεηήζεη ηελ πξνζηαζία ηεο αζηπλνκίαο γηα λα κελ ηνλ 
πξνπειαθίζνπλ νη ζπγθεληξσκέλνη θαη ηειηθά κπήθε ζε κηα θινχβα ησλ ΜΑΣ. 
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ιππεξφ φηη έλαο ηεξσκέλνο πξνρψξεζε ζε 
επζεία απεηιή πξνεηδνπνηψληαο ηνπο ππεχζπλνπο φηη εάλ θάπνηνο απφ ηνπο 
ηαιαηπσξεκέλνπο απηνχο πξφζθπγεο πεηξάμεη κηα κνλαρή πνπ δεη ιίγα κέηξα απφ 
ηνλ ρψξν ππνδνρήο «ζα γίλεη ρακφο». 
 
Αιγεηλή εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη πίζσ απφ ηνλ ηεξέα, ππήξραλ άηνκα 
πνπ θψλαδαλ ζπλζήκαηα ηα νπνία ζπλήζσο αθνχγνληαη ζε ζπγθεληξψζεηο ηεο 
Υξπζήο Απγήο. ηελ απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πξνζηίζεηαη 
θαη ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη πέηαμαλ ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο 
γνπξνλνθεθαιέο. 
 
Μηιψληαο ζηελ εθπνκπή MEGA αββαηνθχξηαθν, ν ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, 
Παλαγηψηεο Κνπξνπκπιήο, έθαλε ιφγν γηα απαξάδεθηε ζηάζε ηνπ ηεξέα θαη θάιεζε 
ηνλ κεηξνπνιίηε Βεξνίαο λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο θαη λα ηηκσξήζεη ηνλ ηεξέα. 
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7. Ξαθληθόο ζάλαηνο λεαξνύ Αιβαλνύ ζην Αζηπλνκηθό Σκήκα Παηεζίσλ 
 
ηηο 3 Απγνχζηνπ 2016, ν Pellumb Marnikollaj πήγε ζην ΑΣ Παηεζίσλ λα δειψζεη 
ηελ παξνπζία ηνπ - αθνχ είρε πξφζθαηα απνθπιαθηζηεί κε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο 
θαη ηελ ππνρξέσζε λα δίλεη ην παξψλ ζην θνληηλφ Α.Σ. -   θη απφ ηφηε ράζεθαλ ηα 
ίρλε ηνπ102. Οη ζπγγελείο ηνπ ηνλ έςαμαλ θαη πήξαλ ηελ απάληεζε απφ ηελ 
αζηπλνκία, πσο φηαλ αλαθνίλσζαλ ζηνλ Marnikollaj φηη είρε βγεη έληαικα ζχιιεςήο 
ηνπ γηα λέα ππφζεζε,  απηφο πήδεμε απφ ην παξάζπξν θαη απηνθηφλεζε. Γελ έγηλε 
θακηά άιιε ελεκέξσζε, νχηε απφ ηνλ ηαηξνδηθαζηή, ελψ νη ζπγγελείο πξφιαβαλ θαη 
πήξαλ ηε ζνξφ ηνπ ζχκαηνο ιίγν πξηλ ηνλ ζάςνπλ ζην λεθξνηαθείν, ζηηο 12 
Απγνχζηνπ. 
 
 Ζ απηνςία ζηε ζνξφ ηνπ Pellumb Marnikollaj ζηελ Αιβαλία επηβεβαίσζε ηηο 
ππνςίεο  πνπ ππήξραλ γηα δνινθνλία ηνπ λεαξνχ απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. 
Πεγέο ησλ αιβαληθψλ "Realiteti Shkoder News" ιέλε φηη ε νηθνγέλεηα ηνπ  
Marnikollaj έζηεηιε ηε ζνξφ ηνπ λεαξνχ άλδξα ζηελ πξσηεχνπζα γηα ηαηξνδηθαζηηθή 
πξαγκαηνγλσκνζχλε. Απφ ηα κεζάλπρηα ηνπ αββάηνπ κέρξη θαη  ζηηο 11 ην πξσί 
ηεο Κπξηαθήο, πξαγκαηνπνηήζεθε απηνςία  θαη θάζε άιιε αλαγθαία εμέηαζε ζην 
λεθξφ ζψκα ηνπ 28ρξνλνπ απφ ηε Λέδα, γηα ηελ επίηεπμε ζαθψλ ζπκπεξαζκάησλ 
γηα ηα αίηηα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. Ζ απηνςία επηβεβαηψλεη  βηαηνπξαγία ζε κεγάιν 
βαζκφ κε απνηέιεζκα ην ζάλαην ηνπ λεαξνχ. Οη αιβαλνί εγθιεκαηνιφγνη  
απέξξηςαλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο φηη ν λεαξφο έπεζε απφ ην 4ν 
φξνθν Α.Σ. ζηελ Αζήλα. Ζ απηνςία απνθάιπςε ζεκάδηα βίαο θαη βαξβαξφηεηαο. 
 
Ζ Αιβαληθή Πξεζβεία ζηελ Διιάδα επραξίζηεζε ηα "Realiteti Shkoder News" γηα ηε  
δεκνζηνπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζνβαξνχ γεγνλφηνο, ην νπνίν ήηαλ θξπκκέλν απφ ην 
ειιεληθφ θξάηνο. Δθπξφζσπνη ηεο πξεζβείαο είπαλ φηη, ζε αληίζεζε κε 
νπνηαδήπνηε λνκνζεζία, δελ είραλ πιεξνθνξεζεί γηα ηα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηε δσή ελφο Αιβαλνχ ππεθφνπ ζηελ Διιάδα, φπσο ζα έπξεπε λα είρε ζπκβεί. 
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξεζβεία ηεο Αιβαλίαο ζηελ Αζήλα, αθφκε θαη αλ 
ππνηεζεί φηη ν λεαξφο έπεζε απφ ην παξάζπξν γηα λα απηνθηνλήζεη, ε Πξεζβεία θαη 
ηα ΜΜΔ ζα έπξεπε λα  είραλ ελεκεξσζεί γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ γεγνλφο. 
 
Δπίζεο δήισζαλ ζηα "Realiteti Shkoder News" φηη δήηεζαλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο 
ηνλ  ιφγν  γηα ηνλ νπνίν  δελ  ελεκεξψζεθε ε  νηθνγέλεηα  ή ε δηθεγφξνο ηνπ, θαη ην 
ζεκαληηθφηεξν, γηαηί απνθαζίζηεθε λα ηνλ ζάςνπλ κπζηηθά σο έλαλ άλζξσπν 
ρσξίο ηαπηφηεηα θαη κάιηζηα 9 εκέξεο κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. 
 
 Σα "Realiteti Shkoder News" έρνπλ πιεξνθνξεζεί φηη ε Αιβαληθή Πξεζβεία  ζηελ 
Διιάδα έρεη ζέζεη εξψηεκα πξνο ηελ ειιεληθή πνιηηεία γηα ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε 
θαη απαηηεί πιήξεηο εμεγήζεηο. 
 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηθεγφξνο Μαξία Κσλζηαληνπνχινπ πνπ βνήζεζε ζηνλ 
εληνπηζκφ ηνπ Pellumb Marnikollaj, ζεκείσζε  φηη εθηφο απφ ηα βαζαληζηήξηα απφ 
ηελ ειιεληθή αζηπλνκία, ην λνζνθνκείν φπνπ κεηαθέξζεθε έδεημε πιήξε ακέιεηα γηα 
ην ζχκα. χκθσλα κε ηελ έξεπλά ηεο, γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 ψξεο θαλέλαο απφ 
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ηνπο γηαηξνχο ή ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ δελ ελεκέξσζε αλ ν  Marnikollaj 
είρε πεζάλεη ή αλ ήηαλ ζε θψκα. 
Αλ θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ λεαξνχ  απφ ηε Λέδα έρεη πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε γηα 
απηφ ην ζπγθινληζηηθφ ζπκβάλ, νη αξρέο δηαηεξνχλ ηε ζησπή ηνπο. 
 
8. Καθνπνίεζε αιινδαπνύ πνπ δεηνύζε λα πιεξσζεί ηα δεδνπιεπκέλα ηνπ 
ζηελ Ζιεία 
 
Υσξίο λα πιεξψλεηαη εξγαδφηαλ φιε κέξα ζηα ρσξάθηα πνπ δηαηεξεί ν εξγνδφηεο 
ηνπ ζηε Βάξδα Ζιείαο έλαο λεαξφο Παθηζηαλφο103. Καη φηαλ ηφικεζε λα δεηήζεη ηα 
δεδνπιεπκέλα ηνπ, θαηέιεμε ζην λνζνθνκείν απφ ηα άγξηα ρηππήκαηα πνπ δέρζεθε. 
 
πσο θαηήγγεηιε ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2016 ν 28ρξνλνο αιινδαπφο, πήγε λα δεηήζεη απφ 
ηνλ 49ρξνλν ηδηνθηήηε ησλ ρσξαθηψλ ηα ρξήκαηα πνπ ηνπ φθεηιε απφ ηελ εξγαζία 
ηνπ, χςνπο 2.900 επξψ. κσο, αληί λα πάξεη ηνπο κηζζνχο ηνπ, δέρζεθε 
αιιεπάιιειεο γξνζηέο θαη θισηζηέο απφ ηελ επίζεζε ηνπ 49ρξνλνπ. 
 
Ο άηπρνο κεηαλάζηεο δηαθνκίζηεθε ζε θαθή θαηάζηαζε ζην Κέληξν Τγείαο Βάξδαο, 
φπνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ νη πξψηεο βνήζεηεο. ηε ζπλέρεηα, θαηήγγεηιε ζην ηνπηθφ 
αζηπλνκηθφ ηκήκα ηνλ μπινδαξκφ ηνπ θαη νη αζηπλνκηθνί αλαδεηνχλ ηνλ «ληαή» 
δνπιέκπνξν πνπ έρεη εμαθαληζηεί. 
 

9. ΜΑΣ ελαληίνλ πξνζθύγσλ ζηελ Αζήλα ηνλ Απξίιην 2016 
 
Πεξίπνπ 100 πξφζθπγεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ γπλαίθεο θαη παηδηά, κεηαθηλήζεθαλ 
ζηηο 6 Απξηιίνπ 2016 καδί κε αιιειέγγπνπο απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζηελ πιαηεία 
πληάγκαηνο ην βξάδπ ηεο Πέκπηεο θαη πξνζπάζεζαλ λα ζηήζνπλ ζθελέο104. Σνπο 
απψζεζαλ αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. Γπλάκεηο ησλ ΜΑΣ πεξηθχθισζαλ πξφζθπγεο 
θαη κεηαλάζηεο ζηελ Ηππνθξάηνπο, ελψ γίλνληαη επηρεηξήζεηο κε κεραλέο ζηνπο 
γχξσ δξφκνπο. Πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζαγσγέο 
 
Οη πξφζθπγεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ γπλαίθεο θαη παηδηά, έθαλαλ πνξεία έσο ην 
ζηαζκφ ηνπ ΖΑΠ ζηνλ Πεηξαηά θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ειεθηξηθφ θαη ην κεηξφ γηα 
λα θηάζνπλ έσο ην χληαγκα φπνπ ηνπο πεξίκελαλ αζηπλνκηθνί. 
 
Πιεξνθνξίεο αλέθεξαλ φηη νη πξφζθπγεο είραλ ζθνπφ λα ζηήζνπλ ζθελέο ζηελ 
πιαηεία πληάγκαηνο, δηαδειψλνληαο ην αίηεκά ηνπο λα αλνίμνπλ ηα ζχλνξα. Ζ 
αζηπλνκία επελέβε θαη δελ ηνπο άθεζε λα δηακαξηπξεζνχλ, φπσο επηζπκνχζαλ. Οη 
αζηπλνκηθέο δπλάκεηο νδήγεζαλ ηνπο πξφζθπγεο ζην ζηαζκφ ηνπ κεηξφ 
πληάγκαηνο θαη ζηε γξακκή ηνπ κεηξφ κε πξννξηζκφ ηνλ Πεηξαηά 
 
Δπίζεο, δπλάκεηο ησλ ΜΑΣ πεξηθχθισζαλ πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ζηελ 
Ηππνθξάηνπο, ελψ γίλνληαη επηρεηξήζεηο κε κεραλέο ζηνπο γχξσ δξφκνπο. 
 
 

                                                 
103 : http://www.greek-inews.gr/2016/07/hleia-phge-na-zhthsei-ta-dedouleumena-tou-kai-tis-
efage.html#ixzz4E37QJoTP 
 
104 http://anemosantistasis.blogspot.com/2016/04/blog-post_867.html#ixzz455LDgdkI 
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10. Ραηζηζηηθή δηακαξηπξία θαηνίθσλ ηεο Κσ γηα ηελ θαηαζθεπή hotspot ζην 
λεζί θαη επεηζόδηα κε ΜΑΣ 
 

Δπεηζφδηα κε δηκνηξίεο ησλ ΜΑΣ ζεκεηψζεθαλ ην κεζεκέξη ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ 

2016 ζην παιηφ ζηξαηφπεδν ζην Ππιί ηεο Κσ, φπνπ νκάδα θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ 

έζπεπζε λα δηακαξηπξεζεί θαη λα καηαηψζεη ηηο εξγαζίεο πνπ μεθίλεζαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή hotspot ζην λεζί105. 

 

Οη δηακαξηπξφκελνη δέρηεθαλ ηελ επίζεζε αζηπλνκηθψλ κε δαθξπγφλα θαη ρεκηθά 

θαη, ζχκθσλα κε φζα θαηαγγέιινπλ, δχν εμ' απηψλ ρξεηάζηεθε λα κεηαθεξζνχλ ζην 

λνζνθνκείν ηξαπκαηηζκέλνη, ελψ αξθεηνί άιινη αληηκεηψπηζαλ αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα. 

 
Απφ ην πξσί βξίζθνληαλ ζην λεζί ηέζζεξηο δηκνηξίεο ησλ ΜΑΣ πνπ έρνπλ έξζεη απφ 
ηελ Αζήλα, ελψ κεηά απφ ηα επεηζφδηα επηθξαηεί θιίκα κεγάιεο αλαηαξαρήο. 
 

11. Ραηζηζηηθή επίζεζε ζε βάξνο πξνζθύγσλ πιεζίνλ ηεο SINATEX ζην 

Καβαιάξη Θεζζαινλίθεο 

  

Tελ 18/6/2016 πεξί ηηο 15.45, έλα φρεκα θνληά ζηε δνκή θηινμελίαο 

πξνζθχγσλ ηεο SINATEX ζην Καβαιάξη Θεζζαινλίθεο»  ηξαπκαηίδεη 3 

πξφζθπγεο, ηνπο βξίδεη θαη ηνπο εγθαηαιείπεη αβνήζεηνπο106. χκθσλα κε 

θαηαζέζεηο καξηχξσλ νη νπνίνη είλαη απηφπηεο κάξηπξεο αιιά θαη απφ ηα ίδηα ηα 

ζχκαηα, ν νδεγφο πιεζίαζε 5 πξφζθπγεο νη νπνίνη πξνρσξνχζαλ ζην δξφκν, θαη 

ελ ζπλερεία ζπλεηδεηά  αλέπηπμε ηαρχηεηα θαη έπεζε επίηεδεο πάλσ ηνπο. Ο 

νδεγφο ελ ζπλερεία αθνχ ηνπο έθαλε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ρεηξνλνκία κε ην κεζαίν 

δάρηπιν, αλέπηπμε ηαρχηεηα θαη έθπγε, αθήλνληαο ηνπο αβνήζεηνπο. ην ακάμη 

επέβαηλαλ 5 άηνκα. Απφ ηε ζχγθξνπζε ηξαπκαηίζηεθαλ 3 χξηνη ν έλαο εμ απηψλ 

έζπαζε ην πφδη ηνπ, ππεβιήζε ζε εγρείξηζε θαη λνζειεχεηαη ζην λνζνθνκείν « 

Άγηνο Παχινο» Θεζζαινλίθεο , ν 2νο εμ απηψλ ρηχπεζε ζην ρέξη ηνπ θαη ν 3νο ζην 

θεθάιη θαη δελ λνζειεχνληαη. Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο ν νδεγφο (θνβνχκελνο 

πξνθαλψο φηη ηνλ έρνπλ δεη) κεηέβελ ζην ηκήκα Σξνραίαο Λεηήο φπνπ ην δήισζε 

σο απηνθηλεηηζηηθφ αηχρεκα θαη αθέζε ειεχζεξνο. 

 

Φίινο ηνπ νδεγνχ ν νπνίνο ήηαλ κέζα ζην φρεκα, κεηέβε ζην λνζνθνκείν φπνπ 

αξρηθά πξνζπνηήζεθε ηνλ δεκνζηνγξάθν Γαιιηθνχ κέζνπ ελεκέξσζεο θαη ελ 
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http://www.makthes.gr/news/GR/reportage_S/reportage_C/Kos__Diamartyria_katoikon_gia
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106 Γειηίν Σχπνπ Αληηξαηζηζηηθήο Πξσηνβνπιίαο Θεζζαινλίθεο, 21/6/2016  
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ζπλερεία πήγε ζην camp γηα λα ζπλνκηιήζεη κε απηφπηεο κάξηπξεο θαη κε θάπνηα 

ζχκαηα γηα λα δεη ηηο πξνζέζεηο ηνπο. 

 

Σν πεξηζηαηηθφ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηελ Σξνραία Λεηήο σο απηνθηλεηηζηηθφ. Απφ ην 

ηκήκα Σξνραίαο Λεηήο δελ κεξίκλεζαλ νχηε γηα λα πάξνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηξαπκαηηζζέληα θαη παξφιν πνπ ελεκεξψζεθαλ απφ εκέλα γηα ην ηη έρεη ζπκβεί, 

αξλήζεθαλ λα πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα, δειψλνληαο κνπ πσο ν 

αξκφδηνο ππάιιεινο ιείπεη θαη φηη…..εληφο ηξηκήλνπ ζα πάξνπλ θαηαζέζεηο θαη 

απφ ηα ζχκαηα (φηαλ ζα βξίζθνληαη ζηελ Δπξψπε δειαδή). 
 
12. Ραηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ππαιιήινπ security ζηνλ ΖΑΠ Κεθηζηάο 
 
Έληνλεο αληηδξάζεηο πξνθάιεζε ζηηο 14/2/2016 βίληεν πνπ θπθινθνξεί ζηα ζφζηαι 
κίληηα κε πξσηαγσληζηή έλαλ ππάιιειν security ζηνλ ειεθηξηθφ ζηαζκφ ηεο 
Κεθηζηάο107. Ο ζεθηνχξηηη επηρεηξεί λα βγάιεη απφ ην βαγφλη άλδξα απφ ηελ Αθξηθή 
ν νπνίνο κεηαθέξεη κηα κεγάιε καχξε ζαθνχια κε ηε δηθαηνινγία  φηη εκπνδίδεη 
ιφγσ κεγέζνπο. 
 
Μάιηζηα ν ππάιιεινο ηζρπξίδεηαη φηη ην ηξέλν γξάθεη κπξνζηά φηη επηηξέπεηαη ε 
κεηαθνξά απνζθεπψλ κφλν ζην ηειεπηαίν βαγφλη θαη δεηά κε ηδηαίηεξα έληνλν 
ηξφπν απφ ηνλ κεηαλάζηε λα αιιάμεη βαγφλη. Δθείλνο αξλείηαη θαη ν ζεθηνχξηηη 
θζάλεη ζην ζεκείν λα πεηά ζρεδφλ θάησ ηα πξάγκαηα ηνπ ιέγνληαο «Δγψ θάλσ 
θνπκάλην εδψ». 
 
Σν ζπκβάλ πήξε ηέινο κφλν φηαλ κηα Διιελίδα επηβάηεο πνπ βηληενζθνπνχζε ηα 
ηεθηαηλφκελα παξελέβε ππεξαζπηδφκελε ηνλ Αθξηθαλφ κεηαλάζηε ιέγνληαο φηη 
πνπζελά δελ αλαγξάθεηαη ηέηνηνο θαλνληζκφο γηα ηηο απνζθεπέο παξά κφλν γηα ηα 
πνδήιαηα. ηε ζπλέρεηα ηζρπξίζηεθε φηη ηα πξάγκαηα είλαη δηθά ηεο θαη ζηελ 
«νξγή» ηνπ ππαιιήινπ ηνπ δήηεζε λα θαιέζεη ηελ αζηπλνκία. Με κπνξψληαο 
πιένλ λα θάλεη ηίπνηα ν ππάιιεινο βγήθε απφ ην βαγφλη θαη ην ηξέλν μεθίλεζε 
θαλνληθά ηελ πνξεία ηνπ. 
Σελ απνκάθξπλζε ηνπ ππαιιήινπ ζεθηνχξηηη απφ ηνλ ΖΑΠ απνθάζηζε ε Γηνίθεζε 
ηεο εηαηξείαο ΣΑΤ κεηά ην επεηζφδην κε ηνλ Αθξηθαλφ κεηαλάζηε ζην ζηαζκφ ηεο 
Κεθηζηάο. 
 
Ζ εηαηξεία ζε αλαθνίλσζε ηεο θαηαδηθάδεη κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθφ θαη 
απεξίθξαζην ηξφπν ηελ απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ θχιαμεο 
(security), ηεο εηαηξείαο JCB, θαηά αιινδαπνχ επηβάηε, ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο 14 
Φεβξνπαξίνπ. 
 
πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο: "Παξάιιεια, ε 
Γηνίθεζε ηεο ΣΑΤ δήηεζε ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

                                                 

107http://www.topontiki.gr/article/159674/salos-ston-isap-ypallilos-sekioyriti-kata-metanasti-

ego-kano-koymanto-edo-video 

 
 



ππαιιήινπ απφ ην δίθηπφ ηεο θαη θηλεί, επίζεο άκεζα, ηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο 
ησλ ξεηξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία security JCB θαη 
αθνξνχλ ηελ ελδερφκελε πξφθιεζε δεκίαο ησλ «ηαζεξψλ πγθνηλσληψλ» εμ 
αηηίαο  ηεο αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο".   
 
 
13. Δκπξεζκόο ζην θέληξν θηινμελίαο κεηαλαζηώλ ζηα Γηαλληηζά 
 
ε εκπξεζκφ απνδίδεηαη ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ε ππξθαγηά πνπ εθδειψζεθε 
ζηηο 21:25 ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ 27 Φεβξνπαξίνπ 2016 ζην εζηηαηφξην 
Φηιηππάθνπ ζηα Γηαλληηζά108. 
 
Ο ρψξνο έρεη παξαρσξεζεί κεηά ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ δήκνπ, απν ην 
ππνπξγείν Δζληθή άκπλαο γηα ηελ δεκηνπξγία θέληξνπ θηινμελίαο πξνζθχγσλ 
θαη παξάηππσλ κεηαλαζηψλ. ην ζεκείν έζπεπζαλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 
εθδήισζεο ηεο ππξθαγηάο δχν νρήκαηα κε πέληε ππξνζβέζηεο πνπ άκεζα ηελ 
έζεζαλ ππφ έιεγρν. 

 
14. Σξαπκαηηζκνί Ρνκά από ππξνβνιηζκνύο αζηπλνκηθώλ ζηε Θεζζαινλίθε 
 
Μεγάιε αλαζηάησζε είρε πξνθαιέζεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 ζηελ αζηπλνκία αιιά 
θαη ζηελ θιεηζηή θνηλσλία ησλ Ρνκά ηεο Θεζζαινλίθεο ην αηκαηεξφ επεηζφδην κε 
δχν αζηπλνκηθνχο ηεο Αζθάιεηαο λα ππξνβνινχλ ελ ςπρξψ ηξεηο λεαξνχο 
Σζηγγάλνπο πνπ ήηαλ χπνπηνη γηα θινπή ζην πάξθηλγθ ηνπ ΗΚΔΑ, ζηέιλνληαο ηνλ 
έλαλ βαξηά ηξαπκαηηζκέλν ζην λνζνθνκείν109. 
 
ηηο 15/1/2016, ε εηζαγγειέαο άζθεζε πνηληθή δίσμε γηα επηθίλδπλεο ζσκαηηθέο 
βιάβεο θαη απεηιή, θαηά πεξίπησζε, ζηνπο δπν αζηπλνκηθνχο θαη παξήγγεηιε 
πεξαηηέξσ πξναλάθξηζε. 
 
Σελ ίδηα ψξα, ν 32ρξνλνο Ρνκά λνζειεπφηαλ βαξηά ηξαπκαηηζκέλνο απφ ζθαίξα 
ζηε κέζε, ζηε Γεληθή Κιηληθή Θεζζαινλίθεο. 
Απ' έμσ βξίζθνληαλ δεθάδεο θίινη θαη ζπγγελείο πνπ θαηήγγεηιαλ ηε «κφληκε 
ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο αζηπλνκίαο ζε βάξνο ησλ Σζηγγάλσλ», ελψ 
πξνεηδνπνηνχλ ηνλ ππνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «λα κελ ηξαβάλε γηα πιάθα 
φπια νη αζηπλνκηθνί, γηαηί ζα γίλεη Νέν Εεθχξη...». 
 
Αθφκε ρεηξφηεξα, νη δπν αζηπλνκηθνί πνπ εκπιέθνληαλ ζην αηκαηεξφ πεξηζηαηηθφ 
πξνζπάζεζαλ λα ην απνθξχςνπλ. 
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Γελ έθαλαλ αλαθνξά ζηελ ππεξεζία ηνπο φηη ππξνβφιεζαλ, παξά κφλν αξθεηέο 
ψξεο κεηά, αθνχ γηα ηνλ ηξαπκαηηζκέλν λεαξφ απφ ζθαίξα ηηο Αξρέο ελεκέξσζε ην 
λνζειεπηηθφ ίδξπκα φπνπ δηαθνκίζζεθε. 
Γηα ην γεγνλφο φηη δελ έθαλαλ αλαθνξά, νη αζηπλνκηθνί ππνζηήξημαλ φηη ην 
πεξηζηαηηθφ ηειείσζε δίρσο εθαηέξσζελ απψιεηεο, ζθέθηεθαλ λ' απνθχγνπλ ηελ 
ηαιαηπσξία ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηελ πηζαλφηεηα κηαο ΔΓΔ! 
πλάδειθνη ηνπ 28ρξνλνπ αζηπλνκηθνχ πνπ ππξνβφιεζε εθθξάδνπλ έθπιεμε γηα 
ηελ «απεξίζθεπηε ελέξγεηά ηνπ», αθνχ ν ρψξνο παξαθνινπζείηαη απφ θάκεξεο θαη 
ζε θάζε πεξίπησζε «δελ ππξνβνιείο θάπνηνλ πνπ απιψο είλαη χπνπηνο θινπήο»! 
 
ε βάξνο ηνπ 32ρξνλνπ ζπιιεθζέληνο ηδηψηε εθθξεκεί θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 
Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Καθνπξγεκάησλ γηα δηεπθφιπλζε εμφδνπ απφ ην ειιεληθφ 
έδαθνο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. 
 
«Δίδαλ δπν αλζξψπνπο κε πνιηηηθά λα ηνπο ζεκαδεχνπλ κε φπια ρσξίο θαλ λα 
πνπλ φηη είλαη αζηπλνκηθνί. Φνβήζεθαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα μεθχγνπλ. Δθείλνη, 
άλζξσπνη ηνπ λφκνπ, έπξεπε λα ηνπο ππξνβνιήζνπλ λα ηνπο ζθνηψζνπλ;» 
αλέθεξε ζηελ «Δθ.πλ.» ε κεηέξα ηνπ 32ρξνλνπ πνπ λνζειεχεηαη θξνπξνχκελνο 
ζηελ εληαηηθή ηεο Γεληθήο Κιηληθήο. 

 

 
15. Ξπινδαξκόο ζε βάξνο πξνζθύγσλ, κεηαλαζηώλ θαη λνζειεπηώλ θαη 
άγξηα ξαηζηζηηθή επίζεζε κε απεηιέο θαη ύβξεηο ζηε Υίν 
 
ηηο 6 Ηνπλίνπ 2016 άηνκα πνπ πξφζθεηληαη ζηελ Υξπζή Απγή επηηέζεθαλ ζε άηνκα 
θάζε ειηθίαο, αθφκα θαη κηθξά παηδηά, ιίγε ψξα κεηά ηε θσηηά ζηνλ θαηαπιηζκφ ηεο 
νχδαο ζηε Υίν110. 
 
ια έγηλαλ ζηελ πεξηνρή ηεο νχδαο, κε αθνξκή κηα ππξθαγηά ζηνλ θαηαπιηζκφ.   
Λίγε ψξα κεηά ηελ εθδήισζή ηεο, ζην ζεκείν καδεχηεθε κηα νκάδα αηφκσλ κε 
άγξηεο δηαζέζεηο πνπ μπινθφπεζε πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο αιιά θαη λνζειεπηέο 
πνπ έηξεραλ λα ζσζνχλ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, νη δξάζηεο ήηαλ Υξπζαπγίηεο, 
καδί κε ηνπο ζπλήζεηο  «αγαλαθηηζκέλνπο» πνιίηεο, πνπ κεηά απφ θάζε έληαζε 
ζπεχδνπλ ζηηο εζηίεο θαη πξνθαινχλ έθηξνπα. Οη επηζέζεηο ηνπο θαηά πξνζθχγσλ 
θαη κεηαλαζηψλ, αιιά θαη πνιηηψλ ηεο Υίνπ, έγηλαλ κπξνζηά ζηηο αζηπλνκηθέο 
δπλάκεηο, ρσξίο θαλ απηέο λα αληηδξάζνπλ, φπσο θαηαγγέιιεη ν λνζειεπηήο ηνπ 
λνζνθνκείνπ Υίνπ θ. Γηάλλεο Κνπηζνδφληεο, πνπ δέρζεθε απξφθιεηε επίζεζε. 
 
Ο θ. Κνπηζνδφληεο, πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεη ην 
λνζνθνκείν Υίνπ γηα ηελ αλάγθε ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ, θαηέζεζε ην βξάδπ ηεο 
Γεπηέξαο κελπηήξηα αλαθνξά θαηά ηνπ θ. Μαηζαίνπ Μεξκεγθνχζε, θαηεγνξψληαο 
ηνλ γηα αλαίηηα θαη απξφθιεηε επίζεζε. Σνλίδεη φηη ρεηξνδίθεζε ζε βάξνο ηνπ, ηνλ 
ρηχπεζε θαη αλαγθάζηεθε λα θαηαθχγεη ζηα επείγνληα ηνπ λνζνθνκείνπ. 
Καηαγγέιιεη δε φηη παξφληεο ζηελ επίζεζε ήηαλ αζηπλνκηθνί, νη νπνίνη νπδεκία 
θίλεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ ζχιιεςε ηνπ δξάζηε 
έθαλαλ. 
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Σα βίαηα πεξηζηαηηθά θαηαγγέιιεη κε αλαθνίλσζή ηεο ε ηνπηθή επηηξνπή Υίνπ ηεο 
ΑΝΣΑΡΤΑ, πξνεηδνπνηψληαο φηη «εηνηκάδεηαη λένο γχξνο θαζηζηηθνχ 
πνγθξφκ».«Καηαγγέιινπκε ην μπινδαξκφ πξνζθχγσλ, αλήιηθσλ παηδηψλ, αιιά θαη 
εξγαδφκελνπ ηνπ θπιίηζεηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, ν νπνίνο βξέζεθε ζην ρψξν ηεο 
νχδαο ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, απφ γλσζηφ ρξπζαπγίηε. Καηαγγέιινπκε 
ην φηη ε Ππξνζβεζηηθή επέηξεςε ζε κέιε ηεο Υξπζήο Απγήο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 
κάληθεο γηα λα θαηαβξέρνπλ κεηαλάζηεο, εμαπνιχνληαο απεηιέο, βξηζηέο, ξαηζηζηηθφ 
θαη θαζηζηηθφ νρεηφ πξνο θάζε θαηεχζπλζε.Καηαγγέιινπκε ηε ζηάζε ηεο 
αζηπλνκίαο πνπ ελψ ηα πεξηζηαηηθά ζπλέβαηλαλ κπξνζηά ζηηο αζηπλνκηθέο 
δπλάκεηο, φρη κφλν δελ ζπλέιαβαλ ην δξάζηε αιιά νχηε θαλ αληέδξαζαλ ζηηο 
απξφθιεηεο επηζέζεηο. Καηαγγέιινπκε ηελ απνπζία ηεο εηζαγγειίαο απφ ην 
απηνλφεην θαζήθνλ ηεο: λα πξνζηαηεχζεη ηνπο πνιίηεο απφ φζνπο εγθιεκαηνχλ θαη 
κάιηζηα είλαη γλσζηνί ζηε Υίν, ηφζν απφ καξηπξίεο, φζν θαη απφ θσηνγξαθίεο ή 
βίληεν. 
Γπν κήλεο κεηά ηηο πξσηνθαλείο βηαηφηεηεο ζην ιηκάλη, ηνπο πξνπειαθηζκνχο θαη 
ηξαπκαηηζκνχο αιιειέγγπσλ πνιηηψλ, πξνζθχγσλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηε ΒΗΑΛ απφ 
αθξνδεμηνχο θαη ελψ ε εηζαγγειία ηεο Υίνπ δελ άζθεζε θακία πνηληθή δίσμε, 
εηνηκάδεηαη λένο γχξνο θαζηζηηθνχ πνγθξφκ. Πξνεηδνπνηνχκε φηη ηηο επφκελεο ψξεο 
θαη εκέξεο νη θαζηζηηθέο επηζέζεηο ζα εληαζνχλ. Καινχκε ηνλ ρηψηηθν ιαφ ζε 
αγσληζηηθή επαγξχπλεζε γηα ηελ πξνζηαζία φρη κφλν ησλ πξνζθχγσλ αιιά θαη 
ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο αλζξσπηάο θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ θαηαθηήζεψλ καο». 
 
16. Ραηζηζηηθή πνξεία δηακαξηπξίαο θαηνίθσλ ηεο Υίνπ ελάληηα ζηα θέληξα 
δηακνλήο πξνζθύγσλ 
 
 
Έθηξνπα ζεκεηψζεθαλ ζηηο 14/9/2016 ζηε δηάξθεηα ξαηζηζηηθήο δηακαξηπξίαο 
θαηνίθσλ θαηά πξνζθχγσλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Υίνπ. Οκάδα 
«αγαλαθηηζκέλσλ» θαηνίθσλ επηηέζεθε θαηά δεκνζηνγξάθσλ ηνπ λεζηνχ, ελψ 
πξαγκαηνπνίεζε πνξεία πξνο ην θέληξν πξνζθχγσλ ζηε νπδα, ςάιινληαο ηνλ 
Δζληθφ Όκλν θαη θσλάδνληαο ζπλζήκαηα. Οκάδα πξνζθχγσλ απάληεζε, ξίρλνληαο 
πέηξεο κέζα απφ ην θέληξν111. 
 
χκθσλα κε ην politischios.gr, ε ζπγθέληξσζε αξρηθά ήηαλ εηξεληθή, σζηφζν ηα 
πλεχκαηα νμχλζεθαλ φηαλ κεξίδα ησλ δηακαξηπξνκέλσλ απνθάζηζαλ λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ πνξεία δηακαξηπξίαο κε θαηεχζπλζε ηνλ θαηαπιηζκφ ηνπ 
ΓΖΠΔΘΔ θαη ηεο νχδαο, φπνπ δηακέλνπλ πεξί ηα 1.800 άηνκα. 
 
Πξνο ζηηγκήλ επηθξάηεζε παληθφο, κηαο θαη ε Αζηπλνκία δελ είρε ελεκεξσζεί γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε πξφζεζε ησλ δηαδεισηψλ. Άκεζα ηα ΜΑΣ απέθιεηζαλ ηνπο 
δηαδεισηέο, ππνρξεψλνληάο ηνπο ζε επζεία πνξεία πξνο ην θηίξην ηνπ Οίθνπ 
Ναχηε. 
Ζ θαηάζηαζε μέθπγε φηαλ νη δηακαξηπξφκελνη γηα δεχηεξε θνξά επηρείξεζαλ λα 
ζπάζνπλ ηε γξακκή ησλ ΜΑΣ θαη κέζσ ηεο νδνχ Οηλνπίσλνο λα θαηεπζπλζνχλ 
πξνο ηνλ θαηαπιηζκφ πξνζθχγσλ ηεο νχδαο. 
Μάιηζηα, νκάδα «αγαλαθηηζκέλσλ» πνιηηψλ επηηέζεθαλ θαηά δεκνζηνγξάθσλ, 
ηνπο νπνίνπο, αθνχ ρηχπεζαλ, ζπλέρηζαλ λα ηνπο θπλεγνχλ ζηνπο δξφκνπο γχξσ 
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απφ ηελ πιαηεία. Οη δεκνζηνγξάθνη θπγαδεχηεθαλ ζε γεηηνληθά θαηαζηήκαηα απφ 
απινχο πνιίηεο. 
Σειηθά, νη δπλάκεηο ησλ ΜΑΣ έθαλαλ ρξήζε ρεκηθψλ θαη ην επεηζφδην απηφ έιαβε 
ηέινο. 
 
Χζηφζν, νη δηακαξηπξίεο θαηά ησλ πξνζθχγσλ δελ θφπαζαλ, θαζψο νκάδα 150 
αηφκσλ θηλήζεθε πξνο ηνλ θαηαπιηζκφ ηεο νχδαο ςάιινληαο ηνλ Δζληθφ Όκλν θαη 
θσλάδνληαο ζπλζήκαηα θαηά ησλ πξνζθχγσλ. 
 
χκθσλα κε ην politischios.gr, φηαλ νη πξφζθπγεο ζηνλ θαηαπιηζκφ αληηιήθζεθαλ ηη 
ζπλέβαηλε, αληέδξαζαλ θαη, θσλάδνληαο ζπλζήκαηα, δεηνχζαλ λα θχγνπλ γηα ηελ 
Αζήλα. Μάιηζηα νη πην ζεξκφαηκνη κέζα απφ ηνλ θαηαπιηζκφ μεθίλεζαλ λα πεηνχλ 
πέηξεο πξνο ηελ νκάδα ησλ 150 αηφκσλ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ ζπλειήθζε έλα κέινο Μ.Κ.Ο. ζηε νχδα, ελψ κία 
γπλαίθα κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ.  
Οη «αγαλαθηηζκέλνη» θάηνηθνη ηεο Υίνπ πξναλήγγεηιαλ λέα πνξεία δηακαξηπξίαο γηα 
ην απφγεπκα ηεο Παξαζθεπήο θαη πάιη ζηελ πιαηεία Βνπλαθίνπ.  
 
Με αλαθνίλσζή ηνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Έλσζεο πληαθηψλ, θαηαγγέιιεη 
ηελ επίζεζε πνπ δέρζεθε ν δηεπζπληήο ηεο δηαδηθηπαθήο εθεκεξίδαο 
«ASTRAPARIS», δεκνζηνγξάθνο θαη κέινο ηεο ΔΖΔΑ Γηάλλεο ηεβήο, απφ άηνκα 
ηνπ αθξνδεμηνχ ρψξνπ, ζε ζπγθέληξσζε πνιηηψλ, ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Υίνπ. 
Ο δεκνζηνγξάθνο ππέζηε ζιαζηηθφ ηξαχκα ζην αξηζηεξφ ρέξη, φηαλ άηνκα ηνπ 
αθξνδεμηνχ ρψξνπ νξγάλσζαλ πνξεία κε πξννξηζκφ ηνπο ρψξνπο θηινμελίαο 
κεηαλαζηψλ, θαη επηηέζεθαλ θαη ζε δεκνζηνγξάθνπο. Ο Η. ηεβήο κεηαθέξζεθε ηηο 
πξψηεο πξσηλέο ψξεο, κε αζζελνθφξν ζην θπιίηζεην Ννζνθνκείν Υίνπ. 
Σν Γ.. ηεο ΔΖΔΑ θαιεί ηηο αζηπλνκηθέο Αξρέο λα αληηκεησπίζνπλ άκεζα απηνχ 
ηνπ είδνπο ηα θαηλφκελα θαη ηηο εθηξνπέο πνπ απεξγάδνληαη αθξνδεμηά ζηνηρεία θαη 
λα δηαζθαιίζνπλ ην δηθαίσκα ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληφο 
ηνπο. 
 
17. Πηζώπιαηε επίζεζε ελαληίνλ λεαξώλ πξνζθύγσλ ζηε Υίν 
 
 
 ηηο 31/8/2016 ην βξάδπ, ζηελ πφιε ηεο Υίνπ, δχν πξφζθπγεο απφ ηε πξία, κηα 
18ρξνλε γπλαίθα θαη έλαο 28ρξνλνο άληξαο, έπεζαλ ζχκαηα πηζψπιαηεο επίζεζεο 
απφ άηνκα πνπ κηινχζαλ ειιεληθά κέζα ζηνλ δεκνηηθφ θήπν ηεο Υίνπ112. 
 
 
Σα ζχκαηα πήγαλ κεηά ηελ επίζεζε ζην λνζνθνκείν φπνπ θαηαγξάθεθε ν 
ηξαπκαηηζκφο ηνπο, θαη αθνινχζσο κεηέβεζαλ ζηελ αζηπλνκία θαη θαηήγγεηιαλ ην 
πεξηζηαηηθφ. Καηφπηλ γχξηζαλ ζην λνζνθνκείν φπνπ δηαπηζηψζεθε ζπάζηκν ηνπ 
ρεξηνχ ηνπ 28ρξνλνπ θαη έγηλε επίδεζε ηνπ ηξαχκαηνο. 
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Έηζη, νη 3.000 πξφζθπγεο πνπ παξακέλνπλ εγθισβηζκέλνη ζην λεζί ηεο Υίνπ (θαη νη 
7.000 αθφκα πνπ παξακέλνπλ ζηα ππφινηπα λεζηά ηνπ Βνξ. Αηγαίνπ), ρσξίο 
δπλαηφηεηα δηεμφδνπ θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ λα πξνρσξνχλ κε εμαηξεηηθά 
αξγνχο ξπζκνχο, άπξαγνη, ρσξίο πφξνπο γηα ηα απαξαίηεηα, θηλδπλεχνπλ πιένλ 
θαη απφ ηηο θαζηζηηθέο επηζέζεηο. 
 

18. Καηαγγειία γηα απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά ζε πξόζθπγα ζηε άκν 

ηηο 29/11/2016, ζε θαηαγγειία ηνπ γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ αηηνχλησλ 

άζπιν ζηελ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε άκνπ, ην Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο (ΔΠ) έθαλε ιφγν γηα απάλζξσπε θη εμεπηειηζηηθή θαηάζηαζε113. 

Ζ αλαθνίλσζε ηνπ θνηλνπνηήζεθε ζην ππνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, ηελ 

Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ άκνπ θαη ην Σκήκα Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο ΔΛΑ, 

ζηηο 24 Ννεκβξίνπ, θαη αλαθέξεη πσο θιήζεθε λα πξνζθέξεη λνκηθή ζπλδξνκή ζε 

25ρξνλν αηηνχληα άζπιν απφ ην Ηξάθ, ν νπνίνο είρε βαζαληζηεί απφ κέιε ηνπ ISIS, 

δηαζψζεθε απφ λαπάγην θαη παξακέλεη ζην λεζί ηνπο ηειεπηαίνπο ηέζζεξηο κήλεο. 

Ο 25ρξνλνο βξέζεθε ηπραία ζηε κέζε ζπκπινθήο ηεο αζηπλνκία κε δηακέλνληεο 

ζηνλ θαηαπιηζκφ ηεο άκνπ, πνπ δηακαξηχξνληαλ γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο, 

θαη ηξαπκαηίζηεθε κε απνηέιεζκα λα λνζειεπηεί ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν άκνπ. 

Σν ΔΠ θαηαγγέιιεη φηη ν αηηψλ θξαηήζεθε επί 19 εκέξεο ζηελ Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε άκνπ, δεκέλνο κε ρεηξνπέδεο, ζπλερψο ηηο πξψηεο πέληε εκέξεο θαη κε 

θάπνηα «δηαιείκκαηα» ζηε ζπλέρεηα, ζε πάγθν αλακνλήο ζηνλ θεληξηθφ δηάδξνκν 

ηνπ ρψξνπ εηζφδνπ, φληαο εθηεζεηκέλνο ζε θνηλή ζέα. 

«Καζ' φιν ην δηάζηεκα ηεο θξάηεζήο ηνπ είλαη αλαγθαζκέλνο λα δεηάεη λα 

κεηαθεξζεί ζηελ ηνπαιέηα, ρσξίο ην αίηεκά ηνπ λα ηθαλνπνηείηαη πάληα. Κνηκάηαη 

ζην πάησκα δεκέλνο απφ ην ρέξη ζηνλ πάγθν. Σν θαγεηφ πνπ ηνπ ρνξεγείηαη είλαη 

αθαηάιιειν, δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπ (ηπγράλεη ρεηξνπξγεκέλνο ζε 

ζπιήλα θαη ρνιή), κε απνηέιεζκα λα ππνζηηίδεηαη θαη λα είλαη ηδηαηηέξσο 

εμαληιεκέλνο θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν. Δπηπιένλ, ηηο ηειεπηαίεο πέληε εκέξεο δελ 

ιακβάλεη θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πίεζε, επεηδή ηειείσζαλ ηα θάξκαθα πνπ 

είρε καδί ηνπ. 

Σέινο, δελ ηνπ έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα λα θάλεη κπάλην θαη λα αιιάμεη ξνχρα, παξά 

ηηο επίκνλεο ζρεηηθέο εθθιήζεηο ηνπ», αλαθέξεη ην πκβνχιην. 
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Δμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζήο ηνπ ν αηηψλ ελεκέξσζε ην ΔΠ φηη ζθέθηεηαη λα 

παξαηηεζεί απφ ην αίηεκά ηνπ γηα ρνξήγεζε αζχινπ. 

Σν ΔΠ θαηφπηλ έξεπλαο ηνλίδεη πσο δελ εθθξεκεί θακία πνηληθή δηαδηθαζία εηο 

βάξνο ηνπ θαη πσο ε εθδνζείζα θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηε ρψξα απφθαζε θξάηεζεο 

έρεη αλαζηαιεί. 

«ε θάζε πεξίπησζε, δηεπθξηλίδεηαη φηη λφκνο απαγνξεχεη ξεηά ηελ επηβνιή ηνπ 

κέηξνπ ηεο δηνηθεηηθήο θξάηεζεο ζε ελ ειεπζεξία άηνκα πνπ έρνπλ, ήδε, δεηήζεη 

άζπιν. Καη' επέθηαζε, ε θξάηεζε ηνπ αλσηέξσ είλαη παξάλνκε». 

 

 
 

 

Β) Παξεκβάζεηο ζεζκηθώλ νξγάλσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα  
ξαηζηζηηθήο βίαο, Γηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη Καιέο Πξαθηηθέο 
 
 

1. Καηαδίθε ηεο Διιάδαο από ην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξώπνπ  γηα αηηκσξεζία θαη trafficking ζε ππόζεζε Νηγεξηαλήο 

αιινδαπήο 

 

ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2016 ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ 

εμέδσζε ηελ αθφινπζε αλαθνίλσζε114: 

 

«Σελ αλεπάξθεηα ησλ αξρψλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο δείρλεη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

σο ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, αηηκσξεζία ζπηψλ θαη 

έθζεζε ηνπ ζχκαηνο ζε δεκφζηα ζέα. 

 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ) ζε πνιχ 

πξφζθαηε απφθαζή ηνπ θαηαδίθαζε ηελ Διιάδα γηα παξαβίαζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία απφ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία, πνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είρε ηε κνξθή ηνπ εμαλαγθαζκνχ ζε πνξλεία (άξζξν 4 

ΔΓΑ). Παξάιιεια, ππήξμε θαη θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα παξαβίαζε ηεο 
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πξφζβαζεο ζε απνηειεζκαηηθφ έλδηθν κέζν (άξζξν 13 ΔΓΑ, ππφζεζε L.E. 

θαηά Διιάδαο, 21.1.2016).  

Ζ παξαπάλσ απφθαζε θαηαδεηθλχεη γηα πξψηε θνξά κέζα απφ ηελ νπηηθή ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ, κηα ηξαγσδία πνπ ζπληειείηαη ζε νιφθιεξε ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη αθνξά ηελ 

εκπνξία αλζξψπσλ. Ζ απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ επηβεβαηψλεη φηη ε εκπνξία 

αλζξψπσλ ζπληειείηαη ζηε βάζε ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αξρψλ -πνπ 

ζπρλά είλαη αδηαθνξία ή αθφκα θαη ζπλέξγεηα- ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αθξαίαο 

θαη απερζνχο κνξθήο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ αθνξά θπξίσο 

αιινδαπέο γπλαίθεο θαη θνξίηζηα θαη ζπαληφηεξα λεαξά αγφξηα.  

 

Σν Γηθαζηήξην δηέγλσζε ηξηπιή παξαβίαζε δηθαησκάησλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηηο 

πην κχρηεο πηπρέο απηνχ πνπ ζπληζηά ηελ ζεμνπαιηθή αμηνπξέπεηα θαη ηαπηφηεηα 

θάζε αλζξψπνπ.  

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε παξαβίαζε ζπληειέζηεθε, κέζα απφ ηελ 

αβειηεξία ησλ ελεξγεηψλ ηεο αζηπλνκίαο ζηε δηεξεχλεζε ησλ θαηαγγειηψλ ηνπ 

ζχκαηνο, ηεο Νηγεξηαλήο L.E., αιιά θαη ησλ δηθαζηεξίσλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ 

απνζηνιή ηνπο κε ηαρχηεηα θαη αμηνπηζηία. Απνηέιεζκα ησλ δχν παξαπάλσ, 

ππήξμαλ ε αηηκσξεζία ησλ ζπηψλ θαη ε έθζεζε ηνπ ζχκαηνο ζε δεκφζηα ζέα 

ρσξίο πξνζηαζία. ηε ζέα ελψπηνλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ αξρψλ πνπ 

ζπλήζσο ππνκεηδηνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ππνζέζεηο.». 

 
2. Καηαδίθε ηεο Διιάδαο από ην ΔΓΓΑ γηα ηελ απνπζία επηκεινύο θαη 
απνηειεζκαηηθήο δηεξεύλεζεο ηνπ πηζαλνύ ξαηζηζηηθνύ θηλήηξνπ ζηελ 
ππόζεζε Sakir 

  
ηηο 27/3/2016 ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ), 
βαζηδφκελν, κεηαμχ άιισλ, ζηα επξήκαηα ηνπ Γηθηχνπ Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ 
Ραηζηζηηθήο Βίαο, θαηαδίθαζε ηελ Διιάδα γηα ηε κε δηεξεχλεζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ 
θηλήηξνπ ζηελ ππφζεζε Saki115r. 
  
Σα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο ζπκίδνπλ ην κνηίβν πνπ έρεη θαηαγξάςεη 
ην Γίθηπν απφ ην 2011. Ο Sakir, ρσξίο ραξηηά, δέρηεθε ζνβαξή επίζεζε απφ 
εμηξεκηζηηθή νκάδα ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγ. Παληειεήκνλα θαη ζηε ζπλέρεηα βξέζεθε 
θξαηνχκελνο ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα (ΑΣ) θαη ππφ απέιαζε, ελψ νη αξρέο έζεζαλ 
ηελ ππφζεζε ζην αξρείν ρσξίο λα δηεξεπλήζνπλ ην ξαηζηζηηθφ θίλεηξν. Ο απηφπηεο 
κάξηπξαο, επίζεο αιινδαπφο ρσξίο ραξηηά, αξρηθά αλαγλψξηζε ηνπο δξάζηεο, 
αιιά ζηε ζπλέρεηα βξέζεθε θαη απηφο θαηεγνξνχκελνο θαη ππφ απέιαζε. 
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Σν ΔΓΓΑ έθξηλε φηη ε αζηπλνκία θαη νη εηζαγγειηθέο αξρέο, παξά ηελ αχμεζε ησλ 
ξαηζηζηηθψλ επηζέζεσλ απφ εμηξεκηζηηθέο νκάδεο ζηελ πεξηνρή, δελ δηεξεχλεζαλ 
ηελ πηζαλή ζρέζε ηεο επίζεζεο θαηά ηνπ Sakir κε ην κνηίβν ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 
θαηαγγέιινληαη ζε εθζέζεηο ηεο Human Rights Watch, ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο, ηνπ  
πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ Γηθηχνπ Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο. 
Δπίζεο, έθξηλε φηη νη ζπλζήθεο θξάηεζεο ηνπ ζχκαηνο ζην ΑΣ ηνπ Αγ. 
Παληειεήκνλα δελ ήηαλ ζπκβαηέο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή 
χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ). 
 
Ζ απφθαζε απηή θαηαδεηθλχεη ηε βαζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ ηνπ Γηθηχνπ Καηαγξαθήο 
Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαη ησλ 
νπζησδψλ καξηχξσλ. Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν φηη είλαη αλαγθαίν λα ιάβεη ε Πνιηηεία 
εμεηδηθεπκέλα κέηξα πξνθεηκέλνπ, αθελφο ηα ζχκαηα λα έρνπλ νπζηαζηηθή 
πξφζβαζε ζηε Γηθαηνζχλε, αθεηέξνπ ε πξνζηαζία ησλ καξηχξσλ λα είλαη ζηελ 
πξάμε νπζηαζηηθή. ζν νη θαηαγγειίεο δηεξεπλψληαη απνηειεζκαηηθά θαη φζν ηα 
ζχκαηα ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο, αιινδαπνί, ΛΟΑΣΚΗ ή κέιε ζξεζθεπηηθψλ 
κεηνλνηήησλ, ηπγράλνπλ ηεο θαηάιιειεο κεηαρείξηζεο απφ ηηο αζηπλνκηθέο θαη 
εηζαγγειηθέο αξρέο, ηφζν ζα εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε ζε απηέο.     
  
Ζ ππφζεζε ηνπ Sakir εθπξνζσπεί ηηο πεξηπηψζεηο δεθάδσλ άιισλ ζπκάησλ πνπ 
έκεηλαλ αθαλή ζχκαηα ζθνηεηλήο ξαηζηζηηθήο βίαο. Ζ δηθαίσζε ηεο Οκάδαο 
Γηθεγφξσλ γηα ηα Γηθαηψκαηα Πξνζθχγσλ θαη Μεηαλαζηψλ, ε νπνία αθηινθεξδψο 
ρεηξίζηεθε ηελ ππφζεζε, ελζαξξχλεη φινπο ηνπο θνξείο πνπ επηδηψθνπλ ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο λνκηκφηεηαο, ψζηε λα 
ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο κε ηελ ίδηα πξνζήισζε. 
 
3. πζηάζεηο ηνπ Δπηηξόπνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξώπεο ζρεηηθά κε ηε ξαηζηζηηθή βία ζηελ Διιάδα 
 
 
Σελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αχμεζε ησλ ξαηζηζηηθψλ εγθιεκάησλ ζηελ Διιάδα 
εμέθξαζε ην θαινθαίξη ηνπ 2016 κε επηζηνιή ηνπ ζηνλ ππνπξγφ Γηθαηνζχλεο Νίθν 
Παξαζθεπφπνπιν θαη ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Νίθν 
Σφζθα, ν επίηξνπνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 
Νηιο Μνπίδληεθο θαη δεηά πξφζζεηα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 
δηεξεχλεζεο θαη ηηκσξίαο ησλ πεξηζηαηηθψλ αζηπλνκηθήο απζαηξεζίαο θαη 
θαθνκεηαρείξηζεο, φπσο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ξαηζηζηηθψλ εγθιεκάησλ, 
ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο, ηεο νκνθνβίαο θαη ησλ ξαηζηζηηθψλ δηαθξίζεσλ116. 

 
Ζ επηζηνιή ηνπ θ. Μνπίδληεθο, πνπ ζηάιζεθε ζηηο 25 Ηνπιίνπ θαη δεκνζηνπνηήζεθε 
ρηεο καδί κε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνπξγψλ, βαζίδεηαη ζηα επξήκαηα ηεο πξφζθαηεο 
πελζήκεξεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ θαη έξρεηαη ζε κηα 
ζηηγκή πνπ ηα δεηήκαηα ηνπ ξαηζηζηηθνχ ιφγνπ θαη ησλ ξαηζηζηηθψλ εγθιεκάησλ, 
φπσο θαη ηεο αζηπλνκηθήο βίαο, είλαη επίθαηξα φζν πνηέ. 
Δίλαη άιισζηε λσπφ ην κηζαιιφδνμν θήξπγκα ηνπ κεηξνπνιίηε Υίνπ Μάξθνπ ζηελ 
αξρή ηεο εβδνκάδαο, γηα ην νπνίν έρεη δεηήζεη ε γεληθή γξακκαηεία Αλζξσπίλσλ 
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Γηθαησκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο λα παξέκβνπλ ε Δηζαγγειία θαηά ηνπ 
Ραηζηζκνχ Αζήλαο θαη ε Δηζαγγειία Υίνπ γηα λα δηεξεπλεζεί ην ελδερφκελν ηέιεζεο 
αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, ελψ πξφζθαηε είλαη ε θαηαγγειία ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ 
γηα βία θαη βαζαληζηήξηα ζε βάξνο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θξαηνχκελσλ ζην 
θέληξν ππνδνρήο θαη θξάηεζεο ζηε Μφξηα ηεο Λέζβνπ, θαηαγγειία πνπ δηεξεπλάηαη 
απφ ηε Γηθαηνζχλε θαη ηελ ίδηα ηελ αζηπλνκία. 
 
Οη παξαδνζηαθνί κεραληζκνί ειέγρνπ θαη ινγνδνζίαο θξίλνληαη αλεπαξθείο απφ ην 
πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, φπσο επηζεκαίλεη ν θ. Μνπίδληεθο, πνπ επηθαιείηαη κεηαμχ 
άιισλ ηελ πξφζθαηε παξαηήξεζε ηεο Δπηηξνπήο θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ φηη «ην 
ηξέρνλ ζχζηεκα δηεξεχλεζεο ησλ θαηαγγειηψλ αζηπλνκηθήο θαθνκεηαρείξηζεο 
ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ αξηζκφ ζπζηεκηθψλ απνηπρηψλ ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ 
δηθαζηηθψλ αξρψλ». 

 
Ο επίηξνπνο ππνδέρεηαη ζεηηθά ην λνκνζρέδην πνπ επεμεξγάζηεθε ε γεληθή 
γξακκαηεία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη ηέζεθε ζε 
δηαβνχιεπζε ηνλ Ηνχιην, ην νπνίν νξίδεη ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε σο ηελ αξκφδηα 
αξρή δηεξεχλεζεο ησλ θαηαγγειηψλ αζηπλνκηθήο απζαηξεζίαο θαη βίαο. 
 
Σν λνκνζρέδην πξνβιέπεη φηη, χζηεξα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, ν 
πλήγνξνο θάλεη ζπζηάζεηο ζηα πεηζαξρηθά φξγαλα ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, ηα 
νπνία πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ, ή, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, λα 
αηηηνινγνχλ πιήξσο ηε ζηάζε ηνπο. 
Ο θ. Μνπίδληεθο δεηά πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ πλεγφξνπ ζε θνλδχιηα θαη 
πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θέξεη ζε πέξαο ηα λέα ηνπ 
θαζήθνληα, γηα ηα νπνία άιισζηε πξνβιέπνληαη κάιινλ πηεζηηθνί ρξφλνη, φπσο θαη 
λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα είλαη δεζκεπηηθέο νη ζπζηάζεηο ηνπ ζηα πεηζαξρηθά φξγαλα. 
 
Υαξαθηεξίδεη επίζεο ζεηηθά ηα κέηξα θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ πνπ ιήθζεθαλ ην 2014 
θαη 2015, φπσο θαη ην λνκνζρέδην γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε πνπ εηνηκάδεη ην 
ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο, δεηά φκσο λα πξνρσξήζεη ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 
ελαληίνλ ησλ ξαηζηζηηθψλ εγθιεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλα ζψκα 
λνκνινγίαο πνπ ζα απνηειέζεη νδεγφ γηα ηελ αζηπλνκία θαη ηα δηθαζηήξηα. 
ηηο απαληήζεηο ηνπο, ν θ. Παξαζθεπφπνπινο ζεκεηψλεη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
πλεγφξνπ πξνζηίζεηαη ζηνπο ππάξρνληεο αλεμάξηεηνπο κεραληζκνχο δηεξεχλεζεο 
ηεο αζηπλνκηθήο βίαο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ηεο αζηπλνκίαο θαη φηη ζα ιεθζνχλ 
ππφςε νη παξαηεξήζεηο ηνπ επηηξφπνπ, ελψ ν θ. Σφζθαο επηζεκαίλεη ηηο 
πξσηνβνπιίεο ηνπ ππνπξγείνπ ζρεηηθά κε ηα Σκήκαηα Καηαπνιέκεζεο ηεο 
Ραηζηζηηθήο Βίαο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηεο αζηπλνκίαο ζε ζέκαηα δηαθξίζεσλ, 
ξαηζηζκνχ θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

4. Παξέκβαζε ηεο Δηζαγγειίαο γηα ξαηζηζηηθή βία ζην Χξαηόθαζηξν 
 
Σελ παξέκβαζε ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο πξνθάιεζαλ ζηηο 
14/9/2016 ηφζν ε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ δεκνηηθνχ 
ζρνιείνπ ηνπ Γήκνπ Χξαηνθάζηξνπ ζρεηηθά κε ηε κε έληαμε ησλ πξνζθπγφπνπισλ 



ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φζν θαη δειψζεηο ηνπ δεκάξρνπ ηεο πεξηνρήο, 
Αζηέξηνπ Γαβφηζε, πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο.117 
 
Ζ πξντζηακέλε ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ, χξκσ Καθάιε, παξήγγεηιε απφ ηνλ 
εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ, αξκφδην γηα ξαηζηζηηθά εγθιήκαηα, Υξήζην Σφιηα, ηε 
δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο γηα λα δηαπηζησζεί, αλ ζηνηρεηνζεηνχληαη 
αδηθήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ λφκν πεξί ξαηζηζηηθήο βίαο. Σελ έξεπλα πηζαλφηαηα 
ζα δηελεξγήζεη ην ηκήκα Ραηζηζηηθήο Βίαο ηεο Αζθάιεηαο Θεζζαινλίθεο. 
 
 
πσο έγηλε γλσζηφ, ε εηζαγγειηθή παξαγγειία πεξηιακβάλεη δχν ζθέιε: απφ ηε κία 
ε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ 5νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 
Μειηζζνρσξίνπ λα πξνβεί ζε θαηάιεςε ηνπ ζρνιείνπ ζε πεξίπησζε πνπ θαζίζνπλ 
πξνζθπγφπνπια ζηα ίδηα ζξαλία κε ηα παηδηά ηνπο θαη απφ ηελ άιιε δειψζεηο ηνπ 
Αζηέξηνπ Γαβφηζε, ζε ζπγθέληξσζε δεκνηψλ ηνπ, κε αθνξκή αληηδξάζεηο πνιηηψλ 
γηα ην πξνζθπγηθφ, πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο «ξαηζηζηηθέο». Ο δήκαξρνο απέξξηςε 
ηηο απφςεηο απηέο, ππνζηεξίδνληαο φηη φζα είπε είραλ αληίζεην λφεκα απφ απηφ πνπ 
ηνπο απνδίδεηαη. 
 
Ο ίδηνο, πάλησο, ζην πιαίζην ηεο παξαγγειζείζαο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο θαιείηαη 
λα δψζεη αλσκνηί θαηάζεζε, δειαδή σο χπνπηνο ηέιεζεο αμηφπνηλεο πξάμεο. 
 
εκεηψλεηαη φηη ν πξφεδξνο ηεο Έλσζεο πιιφγσλ Γνλέσλ Χξαηνθάζηξνπ, 
Αζαλάζηνο Σζνιαθίδεο ππέβαιιε ηελ παξαίηεζε ηνπ κεηά ηηο αληηδξάζεηο πνπ 
πξνθάιεζε ε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ 5νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Μειηζζνρσξίνπ. 
 
 
5. Θέζπηζε αξκνδηόηεηαο πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε γηα ηε δηεξεύλεζε 
ππνζέζεσλ αζηπλνκηθήο ξαηζηζηηθήο βίαο 
 
Απεηιέο, βαζαληζηήξηα, παξάλνκε ρξήζε φπινπ, ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 
γεληθφηεξα ππνζέζεηο αζηπλνκηθήο βίαο ζα δηεξεπλψληαη πιένλ απφ ηνλ πλήγνξν 
ηνπ Πνιίηε, ζχκθσλα κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο ηνπ Οθησβξίνπ 2016118. Γηα παξάδεηγκα 
ε  ρξήζε ρεκηθψλ ζηελ πνξεία ησλ ζπληαμηνχρσλ, ε θαηαγγειία γηα εμεπηειηζηηθή 
ζπκπεξηθνξά ζε βάξνο πέληε αλήιηθσλ χξσλ ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα Οκνλνίαο 
αθφκε θαη ε θαηαγγειία «παξάμελνπ» ζαλάηνπ Αιβαλνχ ζηηο 3 Απγνχζηνπ πνπ 
πήδεμε απφ παξάζπξν ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο Παηεζίσλ είλαη νξηζκέλεο απφ 
ηηο ππνζέζεηο νη νπνίεο ζα δηεξεπλεζνχλ απφ ηνλ ηΠ. 
 
Σα γξαθεία «Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ Αζηπλνκηθήο Απζαηξεζίαο» δελ 
ιεηηνχξγεζαλ πνηέ θαη έηζη απφ εδψ θαη ζην εμήο, ζχκθσλα κε ην λνκνζρέδην ην 
νπνίν ζα θέξεη πξνο ςήθηζε ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ην ππνπξγείν 
Γηθαηνζχλεο, πεξηζηαηηθά – θαηαγγειίεο πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ 
θνηλή γλψκε ζα ηα αλαιακβάλεη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε πνπ ζα εηζεγείηαη θαη 
κέηξα πξφιεςεο. 
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χκθσλα κε ην λνκνζέηεκα ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαιείηαη λα δηεξεπλήζεη 
θαηαγγειίεο γηα πξάμεηο ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ΔΛΑ, Ληκεληθνχ, Διιεληθήο 
Αθηνθπιαθήο, Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ππαιιήισλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, 
νη νπνίεο εθδειψζεθαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή θαηά ηελ 
θαηάρξεζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπο. 
 
6. Καηαδίθε ησλ βαζαληζηώλ ηνπ Αηγύπηηνπ εξγάηε Οπαιίλη από ην Δθεηείν 
Πεηξαηά 
 
Έλνρνη θξίζεθαλ νξηζηηθά ζηηο 28/11/2016 θαη νη ηέζζεξηο θαηεγνξνχκελνη γηα ηελ 
ππφζεζε βαζαληζκνχ ηνπ Αηγχπηηνπ εξγάηε, Οπαιίλη Σάιεκπ, ζηε αιακίλα119. 
 
Σν Πεληακειέο Δθεηείν Καθνπξγεκάησλ Πεηξαηά επέβαιε πνηλή θπιάθηζε 13 εηψλ 
θαηά ζπγρψλεπζε, ζην πξψελ αθεληηθφ ηνπ Οπάιηλη θαη ηδηνθηήηε θνχξλνπ ζηε 
αιακίλα, Γηψξγν γνχξδα, 5 εηψλ κε αλαζηνιή ζηνλ γην ηνπ, ηακάηε γνχξδα, 
10 εηψλ ζηνλ Γηψξγν Εαραξηάδε, θαη 9 εηψλ ζηνλ Φξέληεξηθ Εφην (ζπλεξγνί ηνπ Γ. 
γνχξδα). 
 
ινη νη θαηεγνξνχκελνη θξίζεθαλ έλνρνη γηα ηα αδηθήκαηα ηεο αξπαγήο, ηεο βαξηάο 
ζθνπνχκελεο ζσκαηηθήο βιάβεο θαη ηεο ιεζηείαο. ηνλ γνχξδα δελ 
αλαγλσξίζηεθε θαλέλα ειαθξπληηθφ - αληίζεηα, ζηνλ γην ηνπ, αλαγλσξίζηεθε ην 
ειαθξπληηθφ ηεο κεηεθεβηθήο ειηθίαο. 
 
Οη άιινη δχν θαηεγνξνχκελνη, Εαραξηάδεο θαη Εφηνο, νδεγήζεθαλ ζηε θπιαθή, 
φπνπ ήδε βξίζθεηαη ν Γ. γνχξδαο απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2015. 
 
Σν δηθαζηήξην επηθχξσζε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ 
Καθνπξγεκάησλ Πεηξαηά, πνπ είρε θαηαδηθάζεη ζε 13 ρξφληα θάζεηξμεο ηνλ Γηψξγν 
γνχξδα, ζε 5 ρξφληα κε αλαζηνιή ηνλ γην ηνπ, ηακάηε, θαη ζε 10 ρξφληα ηνπο 
ζπλεξγνχο, Εαραξηάδε θαη Εφην, νη νπνίνη δελ είραλ θπιαθίζηεθαλ ιφγσ ηνπ 
αλαζηαιηηθνχ ραξαθηήξα ηεο έθεζεο. 
 
Ο ίδηνο ν Οπαιίλη ππνδέρζεθε κε δάθξπα ραξάο ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, 
ελψ ζην πιεπξφ ηνπ είρε φινλ απηφ ηνλ θαηξφ θίινπο θαη αιιειέγγπνπο. 

 

 
 
 

6. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ &  
ΠΡΟΝΟΗΑ  
 
Α) Κξνύζκαηα παξαβηάζεσλ ηνπ δηθαηώκαηνο ζε πγεία θαη  
Πξόλνηα 
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1. Αζζέλεηεο παηδηώλ πξνζθύγσλ ζηνλ θαηαπιηζκό ηεο Δηδνκέλεο 
 
70 παηδηά απφ ηνλ θαηαπιηζκφ ηεο Δηδνκέλεο είραλ κεηαθεξζεί ζηηο 12/3/2016 ζην 
λνζνθνκείν ηνπ Κηιθίο κε ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη γαζηξεληεξίηηδεο120. 
 
Σα πεξηζηαηηθά έξρνληαη κεηά ηελ πνιπήκεξε αλακνλή ησλ πξνζθχγσλ ζηνλ 
θαηαπιηζκφ πνπ ηηο ηειεπηαίεο κέξεο έρεη κεηαηξαπεί ζε έλαλ απέξαλην ιαζπφηνπν 
ιφγσ ησλ ζπλερφκελσλ βξνρνπηψζεσλ. 
 
πσο αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο κάιηζηα, ηα κηθξά πξνζθπγφπνπια ζα 
κεηαθέξνληαη πιένλ θαη ζην λνζνθνκείν ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζψο νη 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κηιθίο δελ είλαη επαξθείο, ελψ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 
ρηχπεζε ην θακπαλάθη, ηνλίδνληαο φηη δελ κπνξεί λα ζεθψζεη απηφ ην βάξνο. 
ην κεηαμχ,  ην Μάξηην ηνπ 2016 έθηαζε ζηελ Δηδνκέλε θαη θιηκάθην ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
γηα λα πξνζθέξεη ηαηξηθή θξνληίδα ζε φζνπο έρνπλ αλάγθε. 
 
 
2. Γηαηξνί Υσξίο ύλνξα: ηνπο 300 αλέξρνληαλ νη ηξαπκαηηζκέλνη 
πξόζθπγεο ζηελ Δηδνκέλε ζηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 2016 
 
Σξηαθφζηα πεξηζηαηηθά, εθ ησλ νπνίσλ ηα 200 κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 
αληηκεηψπηζαλ ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2016 νη Γηαηξνί Υσξίο χλνξα, 
ζηελ Δηδνκέλε, εμαηηίαο ησλ επεηζνδίσλ κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη ησλ αξρψλ ηεο 
ΠΓΓΜ ζηηο αξρέο Απξηιίνπ 2016121. 
 
χκθσλα κε ηνλ Αρηιιέα Σδέκν απφ ηνπο Γηαηξνχο Υσξίο χλνξα, ηνπιάρηζηνλ 
επηά ηξαπκαηίεο δηαθνκίζηεθαλ ζην λνζνθνκείν, ελψ 34 άηνκα είλαη κε αλνηρηά 
ηξαχκαηα θαη 30 θέξνπλ ηξαχκαηα απφ ζθαίξεο θανπηζνχθ. 
χκθσλα κε ηνλ εθηεινχληα ρξέε δηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ Κηιθίο, Αηκίιην 
άηζνγινπ, νη ηξεηο απφ ηνπο επηά ηξαπκαηίεο έρνπλ ήδε επηζηξέςεη ζηνλ 
θαηαπιηζκφ. Ζ θαηάζηαζε ησλ ππφινηπσλ εθηηκάηαη απφ ηνπο γηαηξνχο. 
 
Ζ έληαζε μεθίλεζε  φηαλ πεληακειήο αληηπξνζσπεία ηνπο θηλήζεθε πξνο ηνλ 
θξάθηε θαη επηρείξεζε λα δηαπξαγκαηεπηεί κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο ηεο ΠΓΓΜ, 
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηηξαπεί λα πεξάζνπλ ηα ζχλνξα θαη λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη 
ηνπο. Καζψο δελ ππήξμε αληαπφθξηζε ζην αίηεκα, πεξίπνπ 500 πξφζθπγεο 
θηλήζεθαλ πξνο ηνλ θξάθηε, εμσηεξηθά ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη 
αθνινχζεζε δηακαξηπξία, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηεο αζηπλνκηθψλ αξρψλ ηεο 
γεηηνληθήο ρψξαο μεθίλεζε ε ξίςε δαθξπγφλσλ. 
 
ηε ζπλέρεηα παξέκεηλαλ κπξνζηά ζηνλ θξάρηε πεξίπνπ 200 πξφζθπγεο, ελψ 
ζπλερηδφηαλ ε ξίςε δαθξπγφλσλ θαη ρεηξνβνκβίδσλ θξφηνπ ιάκςεο κε ηηο δπλάκεηο 
θαηαζηνιήο ηεο ΠΓΓΜ λα θάλνπλ θαη ρξήζε ζθαηξψλ απφ θανπηζνχθ.  
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3.  Θάλαηνο από έιιεηςε γηαηξνύ ζε Κέληξν Κξάηεζεο 
 
Μηα λεαξή γπλαίθα έραζε ηε δσή ηεο ην κεζεκέξη ηεο Πέκπηεο 28 Ηνπιίνπ 2016  ζην 
Κέληξν Κξάηεζεο ησλ Γηαβαηψλ (softex) ζηελ Θεζζαινλίθε, θαζψο δελ ππήξρε 
γηαηξφο ζηηο εγθαηαζηάζεηο122. 
 
χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ε λεαξή θνπέια έραζε ηηο αηζζήζεηο ηεο φηαλ πήγε 
ζε κηα απφ ηηο ρεκηθέο ηνπαιέηεο πξνθεηκέλνπ λα θάλεη κπάλην. Δθείλε ηελ 
ψξα θαίλεηαη πσο έπαζε επηιεπηηθή θξίζε. 
 
ηηο εγθαηαζηάζεηο δελ ππήξρε γηαηξφο γηα λα πξνζπαζήζεη λα ηελ 
επαλαθέξεη, ελψ κηα ψξα αξγφηεξα φηαλ ηειηθά έθηαζε ζην ζεκείν ην 
αζζελνθφξν ηνπ ΔΚΑΒ απφ ηελ Θεζζαινλίθε, ε γπλαίθα είρε ράζεη ηε δσή 
ηεο. Ζ άηπρε Αδάδ Ράγθληα, βξηζθφηαλ ζηε ρψξα καο κε ηνλ ζχδπγφ ηεο. 
 
Ο ζάλαηνο ηεο 29ρξνλεο χξηαο ζηε δνκή θηινμελίαο ζηε SOFTEX, ήηαλ ε 
αθνξκή γηα ηελ θηλεηνπνίεζε πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηε ζπκβνιή ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Oδνχ κε ηε πκκαρηθή Οδφ. πγθεθξηκέλα, κεηά ην 
πεξηζηαηηθφ, νκάδα πεξίπνπ 100 πξνζθχγσλ πξαγκαηνπνίεζαλ πνξεία 
δηακαξηπξίαο γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζήο ηνπο θαη γηα ηελ έιιεηςε 
πεξίζαιςεο εληφο ηνπ Κέληξνπ. 
 

 
4. ΚΔΔΛΠΝΟ: Δπείγνπζα αλάγθε γηα θιείζηκν ησλ θέληξσλ θηινμελίαο 
πξνζθύγσλ γηα ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο 
 
 
Σν νινθιεξσηηθφ θιείζηκν ησλ θέληξσλ θηινμελίαο πξνζθχγσλ κέζα απφ κηα 
ζηαδηαθή δηαδηθαζία βάζεη ζρεδηαζκνχ πξφηεηλε ζηηο 26 Ηνπιίνπ 2016 ην ΚΔΔΛΠΝΟ 
, ην νπνίν αλέθεξε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ θαη θηλδχλσλ γηα ηελ δεκφζηα πγεία πνπ 
ελππάξρνπλ ζηηο δνκέο απηέο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο123. 
 
«Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε φια ηα θέληξα θηινμελίαο απφ ηελ άπνςε ηεο δεκφζηαο 
πγείαο δελ είλαη απνδεθηέο», ηφληζε ν Αι. Μπέλνο, αληηπξφεδξνο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, 
πξνζζέηνληαο πσο "ηα θέληξα απηά δεκηνπξγήζεθαλ ζηε ινγηθή φηη ζα 
θηινμελεζνχλ εθεί πξφζθπγεο γηα ιίγεο κέξεο ή ιίγνπο κήλεο.  
 “Σα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαζηζηνχλ επηηαθηηθφ ην θιείζηκφ ηνπο θαη ηελ ζηαδηαθή 
έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ” αλέθεξε αθφκε. 
  
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην ζπλεξγείν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κεηά απφ απηνςία πνπ 
δηελήξγεζε απφ ηηο 4 κέρξη ηηο 8 Ηνπιίνπ ζε 16 θέληξα θηινμελίαο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηε Γηεχζπλζε Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζην πιαίζην ζρεηηθήο 
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ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο δεκφζηαο πγείαο ησλ 
θέληξσλ θηινμελίαο,  θαηέιεμε ζε κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ ηφζν ζηνλ πξφεδξν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ φζν θαη ζηα αξκφδηα ππνπξγεία 
(Τγείαο, Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Δζληθήο Άκπλαο). 
  
πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ γλσκάηεπζε: «Ζ ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ 
γίλεηαη ζε απνζήθεο ελ αρξεζηία κεηά απφ βηνκεραληθή ρξήζε. ε φινπο ηνπο 
ρψξνπο ππάξρεη ζπγρξσηηζκφο εθαηνληάδσλ αλζξψπσλ ζε εληαίνπο ρψξνπο, 
ρσξίο επαξθή εμαεξηζκφ, κε ζπζζψξεπζε απνξξηκάησλ θαη απνβιήησλ, θαθέο 
ζπλζήθεο πγηεηλήο, αλεπάξθεηα ζηε ρνξήγεζε πφζηκνπ λεξνχ θαη θπκαηλφκελε 
πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηξνθίκσλ». 
  
χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη «νη παιαηφηεξεο ρξήζεηο ησλ απνζεθψλ απηψλ 
πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο έθζεζεο ησλ πιεζπζκψλ απηψλ ζε γλσζηνχο ή 
άγλσζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ».  
  
πγθεθξηκέλε αλαθνξά γίλεηαη π.ρ. γηα ηελ δνκή ζην βπξζνδεςείν Καξακαλιή, 
φπνπ  ζην λεξφ απφ ηε γεψηξεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πιχζηκν θαη ζην ρψκα 
ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ πςειέο ππθλφηεηεο βαξέσλ 
κεηάιισλ ελψ παξάιιεια ζηελ ζθεπή ηεο απνζήθεο ππάξρνπλ εκηθαηαζηξακέλεο 
πιάθεο ακηάληνπ νη νπνίεο επηβαξχλνπλ κε ίλεο ακηάληνπ ηνλ εηζπλεφκελν αέξα. 
  
Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα, ζχκθσλα κε ηελ γλσκάηεπζε, είλαη «πσο φια ηα θέληξα 
θηινμελίαο βξίζθνληαη ζε πνιχ θνληηλή αθηίλα ηφζν απφ κεγάιεο εζηίεο 
αλαπαξαγσγήο αλσθειψλ θνπλνππηψλ  (νξπδψλεο Θεζζαινλίθεο, θνίηε εθβνιήο 
Γαιιηθνχ Πνηακνχ, ιηκλνζάιαζζα Καινρσξίνπ) ζηηο νπνίεο ζπιιακβάλεηαη 
ζηαζεξά ζε φια ηα έηε, πνιχ ζεκαληηθφο πιεζπζκφο αλσθειψλ αθκαίσλ φζν θαη 
ζε κηθξφηεξεο παξαθείκελεο νη νπνίεο είλαη πνιχ παξαγσγηθέο». 
  
Σν ΚΔΔΛΠΝΟ ηνλίδεη αθφκε πσο ε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ θέληξσλ θηινμελίαο απφ 
ηελ νπηηθή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή θαη ε επηινγή θαη 
ρσξνζέηεζή ηνπο έγηλε ρσξίο λα δεηεζεί νχηε ε απιή γλψκε πγεηνλνκηθψλ 
ππεξεζηψλ. 
  
«Ζ καθξφρξνλε δηαβίσζεο απηψλ ησλ θαη` αξρήλ πγεηψλ πιεζπζκψλ ζε 
παξφκνηεο ζπλζήθεο πνιιαπιαζηάδεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηξνθηκνγελψλ θαη 
πδαηνγελψλ επηδεκηψλ θαζψο θαη κεηαδηδφκελσλ κε δηαβηβαζηέο (θνπλνχπηα) 
λνζεκάησλ, επηβαξχλεη ην γεληθφ βηνςπρνθνηλσληθφ επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 
θαη ηνλ εθζέηεη ζε ζεηξά παξαγφλησλ θηλδχλνπ» ζεκεηψλεη αθφκε ην ΚΔΔΛΠΝΟ 
επηζεκαίλνληαο πσο «ε ιεηηνπξγία ησλ «θέληξσλ θηινμελίαο», φρη κφλνλ κε βάζε 
ηηο ππάξρνπζεο αδπλακίεο νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ, αιιά θπξίσο σο 
ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε (πεξηραξάθσζε πιεζπζκψλ έμσ απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ κε 
επηβαξπκέλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο), πξέπεη λα δηαθνπεί πξψηα απ`φια γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο». 
  
«Με δεδνκέλν ην δηεζλέο πνιηηηθφ πιαίζην ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ 
ξεχκαηνο, είλαη ζαθέο φηη είλαη αλψθειν θαη επηθίλδπλν γηα ηε Γεκφζηα Τγεία λα 
αληηκεησπίδεηαη απηφ σο «θξίζε νιίγσλ κελψλ». Ζ αλαγλψξηζε απηήο ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο αλαδεηθλχεη θαη ηελ επείγνπζα αλάγθε λα δξνκνινγεζεί άκεζα ην 
νινθιεξσηηθφ θιείζηκν ησλ «θέληξσλ  θηινμελίαο» θαηαιήγεη ζηελ γλσκάηεπζε ηνπ 



ην ΚΔΔΛΠΝΟ δηεπθξηλίδνληαο πσο «πξνθαλψο ε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα γίλεη 
βάζεη ζρεδηαζκνχ θαη κε ζηαδηαθφ θιείζηκν θαη θξηηήξην ηελ επηβάξπλζε κε 
παξάγνληεο θηλδχλνπ (φπσο π.ρ. ην βπξζνδεςείν Καξακαλιή θαη ηα ζηξαηφπεδα 
ηνπ θάκπνπ κε νξπδψλεο ηεο Θεζζαινλίθεο)». 
 
 
5. Νέα θξνύζκαηα επαηίηηδαο ζε θαηαπιηζκό πξνζθύγσλ ζην Κηιθίο 
 
 ηηο 30/6/2016 ηέζζεξα λέα θξνχζκαηα επαηίηηδαο Α δηαπηζηψζεθαλ ζην θέληξν 
Φηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ηεο Νέαο Καβάιαο124. 
 
χκθσλα κε ηνλ αλαπιεξσηή γεληθφ γξακκαηέα ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ  ηνπ 
λνζνθνκείνπ Κηιθίο, Αρηιιέα Καιεκθεξίδε,  ζηελ παηδηαηξηθή θιηληθή ηνπ Γεληθνχ 
Ννζνθνκείνπ Κηιθίο λνζειεχηεθαλ πξν 10εκέξνπ, δχν παηδάθηα ειηθίαο 3,5 θαη 4 
εηψλ αληίζηνηρα, ελψ κέρξη ζήκεξα εμαθνινπζνχλ λα λνζειεχνληαη έλα 6ρξνλν 
αγνξάθη θαη έλαο 16ρξνλνο ζηελ Παζνινγηθή Κιηληθή. 
 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί ζεκεησζεί φηη πξηλ 19 εκέξεο, νθηψ παηδηά πξνεξρφκελα απφ 
ην ίδην θέληξν θηινμελίαο, λνζειεχηεθαλ ζην ίδην λνζνθνκείν κε επαηίηηδα Α. 
 
χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016 ζε φιε ηελ 
Διιάδα είρακε κφιηο 15 θξνχζκαηα ζε 10.000.000 θαηνίθνπο, ελψ ηνλ Αχγνπζην 
είρακε 12 θξνχζκαηα ζε θαηαπιηζκφ 2.000 πξνζθχγσλ. 
 
Δπίζεο, άιια νθηψ λέα θξνχζκαηα επαηίηηδαο Α θαηαγξάθεθαλ ζηηο 17/10/2016 
ζην Κέληξν Φηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ηεο Νέαο Καβάιαο ζην λνκφ 
Κηιθίο125.  
εκεηψλεηαη φηη απφ ηνλ Αχγνπζην έρνπλ εληνπηζηεί θαη θαηαγξαθεί 29 πεξηζηαηηθά 
επαηίηηδαο Α, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχλ παηδηά θαη εθήβνπο. 
 
 
Σα θξνχζκαηα απηά, ζχκθσλα κε ην σκαηείν Δξγαδνκέλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 
Κηιθίο, αθνξνχλ ζε παηδηά ειηθίαο  απφ 2 έσο 13 εηψλ απφ ην Κέληξν Φηινμελίαο 
ηεο Νέαο Καβάιαο ηα νπνία εηζήρζεζαλ θαη λνζειεχνληαη ζηελ Παηδηαηξηθή θιηληθή 
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο. 
Σν σκαηείν εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ, θαζψο φπσο αλαθέξεη, ηελ πεξαζκέλε 
Παξαζθεπή δηνξγαλψζεθε απφ ηελ ππεξεζία κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο  θαη ηνλ 
Γεψξγην Πεξπεξίδε, ζπληνληζηή ηεο θπβέξλεζεο ζηα ζηξαηφπεδα πξνζθχγσλ,  
θηιηθφο αγψλαο πνδνζθαίξνπ παξνπζία θηιάζισλ ζε γήπεδν ζηε Νέα Καβάια 
κεηαμχ πξνζθχγσλ απφ ηελ πξία θαη ην Ηξάθ απφ ηα θέληξα θηινμελίαο 
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζην Υέξζν Κηιθίο θαη ζηε Νέα Καβάια. Μάιηζηα, κε 
ηελ επαηίηηδα Α λα θαιπάδεη νη αξκφδηνη ηνληζαλ πσο νπζηαζηηθά μεθίλεζε έλα 
ηνπξλνπά, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνπηθέο νκάδεο εξαζηηερλψλ. 
 

                                                 
124 http://www.iefimerida.gr/news/285644/nea-kroysmata-ipatitidas-se-kataylismo-
prosfygon-sto-kilkis 
125http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/737715/kilkis-okto-nea-kroysmata-ipatitidas-
a-se-prosfygopoyla#ixzz4NTX0PXWr 
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Σν σκαηείν Δξγαδνκέλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ Κηιθίο απεπζπλφκελν πξνο ηνλ 
Τπνπξγφ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, Ησάλλε Μνπδάια, ηνλ δηνηθεηή ηεο 4εο 
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ηξαηή Πισκαξίηε, ηνλ 
αληηπξφεδξν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, Αιέμην Μπέλν θαη ηνλ δηνηθεηή ηνπ ΔΚΔΠΤ θαη Γεληθφ 
πληνληζηή ηνπ πληνληζηηθνχΟξγάλνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ην πξνζθπγηθφ, 
Νίθν Παπαεπζηαζίνπ, δεηά λα κάζεη: 
 
α) O αγψλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη νη ππφινηπνη πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 
ζπκβάινπλ άξαγε ζηνλ πεξηνξηζκφ ή ζηελ εμάπισζε ησλ θξνπζκάησλ Ζπαηίηηδαο 
Α ζηα παξαπάλσ θέληξα θαη φρη κφλν; 
ηελ Διιάδα, ν εκβνιηαζκφο θαηά ηεο επαηίηηδαο Α είλαη ππνρξεσηηθφο γηα φια ηα 
πγηή παηδηά άλσ ηνπ ελφο έηνπο κε εκβνιηαζηηθφ ζρήκα δχν δφζεσλ θαη επηιεθηηθά 
ζηνπο ελήιηθεο πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηηο Τ1/Γ.Π. 
νηθ.14020220/12/2011 θαη Τ1/Γ.Π. νηθ.14095821/12/2011-Τπνπξγείν Τγείαο, 
αλαθέξεη ην σκαηείν. 
 
β) Δκβνιηάζηεθαλ εγθαίξσο ππνρξεσηηθά φια ηα ηα πγηή παηδηά άλσ ηνπ ελφο 
έηνπο  πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ηεο Νέαο Καβαιάο θαη ηνπ Υέξζνπ θαη 
επηιεθηηθά νη ελήιηθεο πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ; 
 
γ) Σνλ Ηνχλην ν αξηζκφο ησλ δεισζέλησλ θξνπζκάησλ επαηίηηδαο Α ζην γεληθφ 
πιεζπζκφ ήηαλ 15. Απφ ηνλ Αχγνπζην θαη κέρξη ζήκεξα ζεκεηψζεθαλ 29 
θξνχζκαηα επαηίηηδαο Α ζε έλα  θαηαπιηζκφ 2000 αηφκσλ. Πψο ραξαθηεξίδεηαη - 
νλνκάδεηαη ε έμαξζε απηψλ ησλ θξνπζκάησλ; 
 
 
6. Καηαγγειίεο ησλ Γηαηξώλ Υσξίο ύλνξα γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε 
ζηελ Δηδνκέλε 
 
ηηο 26/5/2016 νη Γηαηξνί Υσξίο χλνξα πξνέβεζαλ ζε ζνβαξέο θαηαγγειίεο γηα 
θαθνκεηαρείξηζε ησλ πξνζθχγσλ νη νπνίνη κε ηελ απεηιή ησλ ΜΑΣ θαη ρσξίο ηελ 
παξνπζία δεκνζηνγξάθσλ κεηαθέξζεθαλ νπζηαζηηθά κε ηε βία ζε δηάθνξεο δνκέο 
ηεο ρψξαο. 
 
Δηδηθφηεξα, έθαλαλ ιφγν γηα ππνρξεσηηθή κεηαθνξά ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ, γηα 
έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηνπο πξννξηζκνχο ηνπο θαζψο θαη γηα 
πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο απφ ηελ Δηδνκέλε. 
 
Μάιηζηα, θάιεζαλ 126ηηο ειιεληθέο Αξρέο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επαξθή θαη ζπλερή 
παξνρή βνήζεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο απφ ηνλ άηππν θαηαπιηζκφ 
ζηηο λέεο δνκέο. 
«Οη άλζξσπνη δελ ελεκεξψλνληαη γηα ην πνχ ζα νδεγεζνχλ θαη απηφ είλαη 
απαξάδεθην. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη γηα λα 
ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη λα ηνπο έρνπλ δνζεί αθξηβείο πιεξνθνξίεο», αλαθέξεη ζε 
αλαθνίλσζε ηνπ ν θ. Μηθέιε Σειάξν (Michele Telaro), ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο ησλ 
Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα ζηελ Δηδνκέλε. 

                                                 
126 http://www.hitandrun.gr/simia-ke-terata-stin-idomeni-katangeloun-giatri-choris-sinora/ 
 



«Έρνπλ θαηαθέξεη λα μεθχγνπλ απφ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηε βία θαη έρνπλ πεξάζεη 
πάλσ απφ δχν κήλεο θάησ απφ απαξάδεθηεο ζπλζήθεο ζηελ Δηδνκέλε. ε θακία 
πεξίπησζε φκσο ε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηηο απάλζξσπεο ζπλζήθεο, δελ ζα πξέπεη 
λα είλαη ην άγλσζην θαη ε αβεβαηφηεηα», ζεκεηψλνπλ. 
  
Οη νκάδεο ησλ Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα βιέπνπλ πνιινχο αζζελείο κε έληνλε 
αλεζπρία, θαζψο ηνπο  έρεη δεηεζεί λα απνρσξήζνπλ, ρσξίο φκσο λα ηνπο έρνπλ 
δνζεί ζαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. «Μία απφ ηηο 
λνζειεχηξηέο καο αλέθεξε φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ είδε ζηελ θιηληθή 
μέζπαζαλ ζε θιάκαηα φηαλ ηνπο κηινχζε. Σε ξσηνχζαλ πνχ ζα πάλε, αλ ζα 
ππάξρνπλ γηαηξνί. Γελ ήμεξε ηη λα ηνπο απαληήζεη γηαηί νχηε εκείο δελ γλσξίδνπκε 
αλ ζα δηαζθαιηζηεί επαξθψο ε παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο», δήισζε ν θ. Σειάξν. 
 
Οη Γηαηξνί Υσξίο χλνξα πεξηέζαιςαλ αζζελείο κε ρξφληεο παζήζεηο φπσο δηαβήηε 
θαη επηιεςία, νη νπνίνη ρξήδνπλ ζπλερνχο ζεξαπείαο. Απηνί νη αζζελείο αλεζπρνχλ 
γηα ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο ηνπο θαη γηα ην αλ ζα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο 
ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο εθεί φπνπ ζα κεηαθεξζνχλ. Οη νκάδεο ησλ Γηαηξψλ Υσξίο 
χλνξα αληηκεηψπηζαλ, επίζεο, φπσο ππνζηεξίδνπλ, δπζθνιία ζηελ παξαπνκπή 
αζζελψλ ζην λνζνθνκείν, θαζψο φζνη εγθαηαιείπνπλ ηνλ θαηαπιηζκφ δελ έρνπλ 
άδεηα λα επηζηξέςνπλ θαη κία παξαπνκπή ζα κπνξνχζε λα ηνπο ρσξίζεη απφ ηελ 
νηθνγέλεηά ηνπο. 
 
Δπηπιένλ, κε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθθέλσζεο, ζηηο 24 Μαΐνπ, νη Γηαηξνί 
Υσξίο χλνξα θαη άιιεο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο είραλ πεξηνξηζκέλε 
πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηαπιηζκνχ κε κεησκέλν αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ελψ 
ζε νξηζκέλνπο εζεινληέο απαγνξεχηεθε εληειψο ε είζνδνο. Τπφ απηέο ηηο 
ζπλζήθεο, βαζηθέο ππεξεζίεο φπσο ν θαζαξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο θαη 
ε δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ δελ κπνξνχζαλ λα δηαζθαιηζηνχλ. 
 
«Αο είκαζηε εηιηθξηλείο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε δελ κπνξεί 
λα ζεσξεζεί εζεινληηθή κεηαθνξά θαζψο ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο δελ δφζεθε 
άιιε επηινγή, δελ είραλ επαξθή πιεξνθφξεζε, νχηε παξνρή βνήζεηαο ζηνλ 
θαηαπιηζκφ», ππνγξακκίδεη ζηελ αλαθνίλσζε ν θ. Λφηθ Εεγθέξ (Loïc Jaeger), 
επηθεθαιήο ηεο απνζηνιήο ησλ Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα ηελ Διιάδα. «Δίλαη 
απαξάδεθην λα επηβάιεηο ηε κεηαθνξά ησλ απειπηζκέλσλ αλζξψπσλ ηεο 
Δηδνκέλεο. Θα ζέιακε λα πνχκε ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο φηη ζα κπνξέζνπλ λα 
επαλελσζνχλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ Δπξψπε, φηη ζα έρνπλ επαξθή 
πξνζηαζία. Αιιά δελ κπνξνχκε. Γελ είκαζηε θαλ ζε ζέζε λα ηνπο θαζεζπράζνπκε 
ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα βξνπλ ζηνπο λένπο θαηαπιηζκνχο». 
 
«Ζ κεηαθνξά ησλ πξνζθχγσλ απφ άηππνπο ζε επίζεκνπο θαηαπιηζκνχο δελ είλαη ε 
ιχζε. ηελ Δπξψπε, ην 2016, νη πξφζθπγεο δελ ζα πξέπεη λα δνπλ ζε ζθελέο. Θα 
πξέπεη λα εηζαθνχνληαη ηα αηηήκαηά ηνπο γηα άζπιν θαη λα ηνπο παξέρεηαη ζηέγαζε, 
έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα μαλαξρίζνπλ ηε δσή ηνπο κε αζθάιεηα», θαηαιήγεη ν 
Εεγθέξ. 
 
7. πλαγεξκόο γηα ηελ επαηίηηδα Α ζην Κηιθίο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2016  
 
 



ηηο 18/8/2016 επηά παηδάθηα, ειηθίαο 2-12 ρξφλσλ, θαη κία 18ρξνλε λνζειεχηεθαλ 
ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Κηιθίο κε επαηίηηδα Α, κία λφζνο πνπ φπσο εμεγεί κηιψληαο 
ζηελ «Δθ.πλ.» ν πξφεδξνο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ Θεφθηινο Ρφδελκπεξγθ ζρεηίδεηαη 
άκεζα κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο127. 
 
Δπηβεβαηψζεθε δπζηπρψο ν ηαηξηθφο θφζκνο πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηνπο 
πξφζθπγεο θαη ην ΚΔΔΛΠΝΟ πνπ είραλ θξνχζεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηηο 
άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
ειινρεχνπλ γηα ηελ πγεία ηνπο. 
 
«Χο εξγαδφκελνη είρακε επηζεκάλεη ηηο άζιηεο ζπλζήθεο εθεί φπνπ δηακέλνπλ νη 
πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο θαη ηα ζέκαηα πγηεηλήο πνπ πξνθχπηνπλ, θαη 
δπζηπρψο επαιεζεπφκαζηε θαζψο ζε 10 κέξεο είρακε νθηψ πεξηζηαηηθά», ιέεη 
κηιψληαο ζηελ «Δθ.πλ.» ν πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γεληθνχ 
Ννζνθνκείνπ Κηιθίο, Βαζίιεο Σξηαληαθπιιίδεο. 
Ο ίδηνο απεπζχλεη έθθιεζε πξνο ηελ θπβέξλεζε λα πάξεη κέηξα γηα ηα ζέκαηα 
πγηεηλήο ζην θέληξν θηινμελίαο ηεο Νέαο Καβάιαο, θαζψο «πξφθεηηαη γηα ινηκψδε 
λνζήκαηα, ηα νπνία δελ πξέπεη λα εμαπισζνχλ». 
 
 «Απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ πνπ ήξζε ην πξψην θξνχζκα κέρξη ηηο 11 ηνπ κήλα -
δειαδή κέζα ζε δέθα κέξεο- έρνπκε νρηψ πεξηζηαηηθά παηδηψλ, απφ ηα νπνία ηα 
επηά λνζειεχνληαη ζηελ παηδηαηξηθή θιηληθή θαη έλα ζηελ παζνινγηθή θιηληθή ηνπ 
λνζνθνκείνπ», επηζεκαίλεη ν αλαπιεξσηήο γξακκαηέαο ηνπ σκαηείνπ 
Δξγαδνκέλσλ θαη πξφεδξνο ηεο ΑΓΔΓΤ Ννκνχ Κηιθίο, Αρηιιέαο Καιεκθεξίδεο. 
 
«Φαληαζηείηε φηη ζπλνιηθά ζηε ρψξα καο είρακε ην 2014, 86 δεισζέληα θξνχζκαηα 
επαηίηηδαο θαη ην 2015 είρακε 62. Οηαλ κέζα ζε δέθα κέξεο έρεηο νρηψ, ζεκαίλεη φηη 
ππάξρνπλ θφβνη βάζηκνη γηα ηπρφλ αλεμέιεγθηε κεηάδνζε ηεο αζζέλεηαο. 
 
»ην λνζνθνκείν έρνπκε ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, φκσο είλαη έλα εξψηεκα ηη 
κέηξα ιακβάλνληαη απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζην θέληξν ησλ πξνζθχγσλ. Σνλ 
πξνεγνχκελν Μάξηην κε έλα πεξηζηαηηθφ είρε ππάξμεη πνιχ κεγάιε αλεζπρία, 
πφζν κάιινλ κε νρηψ...», είπε. 
Καη ην ΚΔΔΛΠΝΟ φκσο είρε πξνεηδνπνηήζεη. Τπελζπκίδεηαη φηη εηδηθνί επηζηήκνλεο 
ηνπ Κέληξνπ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ζην δηάζηεκα 4-8 Ηνπιίνπ απηνςία ζε 16 
θέληξα θηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία θαη 
γλσκάηεπαλ φηη ε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ θηινμελίαο «φρη κφλν κε βάζε ηηο 
ππάξρνπζεο αδπλακίεο νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ, αιιά θπξίσο σο ζηξαηεγηθή 
πξνζέγγηζε (πεξηραξάθσζε πιεζπζκψλ έμσ απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ κε επηβαξπκέλεο 
ζπλζήθεο δηαβίσζεο), πξέπεη λα δηαθνπεί πξψηα απ‟ φια γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
Γεκφζηαο Τγείαο». 
 
Σν πεξηζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ Θ. Ρφδελκπεξγθ, «είλαη 
κία έλδεημε φηη πξαγκαηηθά είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
δηαβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ ζηα θέληξα απηά». Σελ ίδηα ψξα, πξνζζέηεη, νη 
ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θηλεηνπνηνχληαη ακέζσο θαη εκβνιηάδνπλ καδηθά ηνπο 
πξφζθπγεο θαη γηα ηελ επαηίηηδα Α. 
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«Σν ΚΔΔΛΠΝΟ έρεη θαη‟ αξράο ππνρξέσζε λα γλσκαηεχεη ζηελ πνιηηεία, ζην 
ππνπξγείν Τγείαο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο απεηιέο γηα ηελ πγεία απφ ηηο ζπλζήθεο 
δηαβίσζεο ησλ πξνζθχγσλ ην νπνίν θάλεη θαη ζα ζπλερίζεη λα θάλεη επνπηεχνληαο 
ηνπο ρψξνπο θηινμελίαο», εμεγεί ν πξφεδξνο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 
 
Ζ γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ αλέθεξε φηη «ε επηινγή θαη ρσξνζέηεζή ηνπο έγηλε 
ρσξίο λα δεηεζεί νχηε ε απιή γλψκε πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ», θαη πξφηεηλαλ «ην 
νξηζηηθφ θιείζηκν ησλ ελ ιφγσ θέληξσλ θαη ηε ζηαδηαθή έληαμε ησλ πξνζθχγσλ 
ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ κέζα απφ κηα ζηξαηεγηθά ζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία θαη κε 
γλψκνλα ηελ απνθπγή επηβάξπλζεο ηεο πγείαο πγηψλ πιεζπζκψλ». 
 
Ζ ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ, φπσο θαηαδείθλπε, γίλεηαη ζε απνζήθεο ελ αρξεζηία 
κεηά απφ βηνκεραληθή ρξήζε θαη «ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ππάξρεη ζπγρξσηηζκφο 
εθαηνληάδσλ αλζξψπσλ ζε εληαίνπο ρψξνπο, ρσξίο επαξθή εμαεξηζκφ, κε 
ζπζζψξεπζε απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ, θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο, αλεπάξθεηα 
ζηε ρνξήγεζε πφζηκνπ λεξνχ θαη θπκαηλφκελε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηξνθίκσλ». 
 
Δπηζήκαηλε δε φηη «ε καθξνρξφληα παξακνλή πγηψλ πιεζπζκψλ ζε ηέηνηνπ είδνπο 
ζπλζήθεο πνιιαπιαζηάδεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηξνθηκνγελψλ θαη 
πδαηνγελψλ επηδεκηψλ, θαζψο θαη κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ». 

 
8. Αλεπίζεκε επηβεβαίσζε εινλνζίαο ζην ζηξαηόπεδν ίλδνπ «Frakapor» 
 
ηηο 5 επηεκβξίνπ 2016 εζεινληέο επηζθέθηεθαλ 550 πξφζθπγεο απφ ηελ 
Δηδνκέλε πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην «Frakapor» ηεο ίλδνπ ζηε Βφξεηα Διιάδα, 
φπνπ πνιιαπιά θξνχζκαηα εινλνζίαο επηβεβαηψζεθαλ αλεπίζεκα απφ 
αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο γηαηξνχο, αιιά αθφκα δελ είλαη επίζεκα 
αλαγλσξηζκέλα απφ ηηο αξρέο128.  
 
Πιεζηάδνληαο ην ζηξαηφπεδν απφ έλαλ εγθαηαιειεηκκέλν δξφκν, κπνξεί θαλείο λα 
ληψζεη ηελ αθφξεηε δπζσδία απφ παξαθείκελνπο ζσξνχο ιηπαζκάησλ. Οη 
εζεινληέο έλησζαλ απνηξνπηαζκφ ζηε ζέα ηνπιάρηζηνλ 20 λενγέλλεησλ κσξψλ κε 
εληειψο απαξάδεθηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζην «Frakapor» ηεο ίλδνπ, ζηε κέζε 
ηνπ πνπζελά, πεξηβαιιφκελα απφ βάιην θαη ζσξνχο απφ ζθνππίδηα.  
 
Ζ ηαηξηθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη είλαη κφλν ε βαζηθή θαη νη πξφζθπγεο εμαξηψληαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηηο κεξίδεο θαγεηνχ ηνπ ζηξαηνχ θαζψο δελ ππάξρνπλ 
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή βελδηλάδηθα κε θαηαζηήκαηα ζε θνληηλή απφζηαζε. Σα 
θνπλνχπηα θαηαθιχδνπλ ηνλ ηφπν θαη κφιηο πξφζθαηα πξφζθπγεο θαηάθεξαλ λα 
πάξνπλ κεξηθά εληνκναπσζεηηθά γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Γελ έρνπλ ειεθηξηθέο 
εληνκνπαγίδεο (zappers bug) ή αλεκηζηήξεο.  
 
9. Καξθηλνπαζήο εγθαηαιειεηκκέλνο ζε δσκάηην θηελνύ μελνδνρείνπ ζηε Υίν 
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ηηο 29/10/2016 ε Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ έθεξε ζην θσο κηα ζπγθινληζηηθή 
ηζηνξία αλαθνξηθά κε έλαλ αιινδαπφ θαξθηλνπαζή πξφζθπγα ζηε Υίν129. ηαλ ν 
Αρκαλη βγήθε ζηελ αθηή ηεο Υίνπ ην πξσί ηεο Κπξηαθήο, 11 επηεκβξίνπ, καδί κε 
δχν ζπληνπίηεο ηνπ απφ ηε πξία θαη άιινπο πεξίπνπ 50 πξφζθπγεο, πνλνχζε, 
αιιά κπνξνχζε αθφκα λα πεξπαηήζεη, έζησ κε δπζθνιία. 

Ο θαξθίλνο ησλ νζηψλ δελ είρε πξνρσξήζεη αξθεηά κέζα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε 
θαη ε πίεζε ζηνλ λσηηαίν κπειφ δελ ήηαλ ηέηνηα πνπ λα εκπνδίδεη θαζνξηζηηθά ηε 
ιεηηνπξγία ησλ λεχξσλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ θίλεζε ησλ θάησ άθξσλ. 

πσο εμεγεί ζηελ «Δθ.πλ.» αιιειέγγπα γηαηξφο πνπ γλσξίδεη ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ 
ηνπ εηθνζάρξνλνπ Αρκαλη , ν θαξθίλνο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ηδηαίηεξα επηζεηηθφο 
θαη επηδέρεηαη κφλν ξηδηθή ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε, πξηλ αθφκα δηαπεξάζεη ηε 
ζπνλδπιηθή ζηήιε. 

«Δίλαη θνκβηθφ λα πεξπαηάεη ν αζζελήο. Ζδε ηα πξψηα κνπδηάζκαηα ησλ πνδηψλ 
είλαη έλδεημε φηη πξέπεη λα ππάξμεη άκεζε επέκβαζε, πφζσ κάιινλ φηαλ εκθαλίδεηαη 
θηλεηηθή δπζθνιία. Καλνληθά ν Αρκαλη ζα έπξεπε λα ρεηξνπξγεζεί ηελ ίδηα εκέξα», 
ζεκεηψλεη. 

Σφζν εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηαηξηθήο δελ ηηο είραλ βέβαηα ε Γθακπξηέι Σαλ θαη ν 
Ηλίγθν Μηγηάλγθνο, δχν δξαζηήξηα κέιε νξγαλψζεσλ πνπ παξέρνπλ, κεηαμχ άιισλ, 
πξψηεο βνήζεηεο θαη θξνληίδα ζε πξφζθπγεο πνπ θηάλνπλ ζηε Υίν (ηδξχηξηα ηεο 
ειβεηηθήο νξγάλσζεο Action from Switzerland ε πξψηε, ζπληνληζηήο ηεο βαζθηθήο 
νξγάλσζεο Salvamento Marítimo Humanitario ν δεχηεξνο), φηαλ αληίθξηζαλ ηνλ 
Αρκαλη ζηελ αθηή εθείλν ην πξσί. 

Γελ ηηο ρξεηάδνληαλ, άιισζηε, γηα λα θαηαιάβνπλ φηη έπξεπε λα ηνλ κεηαθέξνπλ 
ακέζσο ζην λνζνθνκείν. Δηζη θαη έθαλαλ. 

Απφ απηφ ην ζεκείν, απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Αρκαλη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ, 
μεθίλεζε ε νδπλεξή πεξηπέηεηά ηνπ κέζα ζηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη ηα θελά ηεο 
δηαδηθαζίαο ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα, κηαο δηαδηθαζίαο κε ζνβαξέο 
-εγθιεκαηηθέο ζα ηνικνχζε λα πεη θαλείο- επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ πξνζθχγσλ, 
ηδίσο ησλ πην επάισησλ. 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ δήηεζε απφ ηνλ Αρκαλη λα εκθαληζηεί ηελ επνκέλε ζηα 
εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο Οξζνπεδηθήο Κιηληθήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαβεί ζην 
Κέληξν Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο ηεο ΒΗΑΛ γηα λα θαηαγξαθεί. 

Ο λφκνο πξνβιέπεη λα πεξλνχλ νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο απφ ηαηξηθέο 
εμεηάζεηο θαη ζεζπίδεη δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ ησλ επάισησλ θαη παξαπνκπήο ηνπο 
ζε εηδηθή δνκή κε εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα. 

Παξ‟ φια απηά, ζχκθσλα κε αιιειέγγπνπο, ν Αρκαλη δελ ππνβιήζεθε ζε εμεηάζεηο. 
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Απέθηεζε φκσο κηα Κάξηα Τγείαο Αιινδαπνχ, πνπ θέξεη ηε ζθξαγίδα ηεο 
νξγάλσζεο PRAKSIS (παξέρεη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηε ΒΗΑΛ) θαη κηα 
ππνγξαθή, ρσξίο φκσο φλνκα θαη ηδηφηεηα γηαηξνχ. 

ηελ θάξηα αλαγξάθεηαη ρεηξφγξαθα «θαξθίλνο ζην ηειηθφ ζηάδην». 

χκθσλα κε ηελ αιιειέγγπα γηαηξφ, ε δηαηχπσζε γελλά εξσηήκαηα: 
Πνηνο απνθαζίδεη φηη πξφθεηηαη γηα θαξθηλνπαζή ζε ηειηθφ ζηάδην, βαζηζκέλνο ζηα 
απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ πνπ είραλ γίλεη ζηελ Σνπξθία ηνλ Αχγνπζην, φηαλ 
αθφκα βξηζθφηαλ ν φγθνο ζε απφζηαζε απφ ηνλ λσηηαίν κπειφ; Γηαηί ηφηε δελ ηνλ 
παξαπέκπεη θαηεπεηγφλησο ζε λνζνθνκείν ζηελ Αζήλα, γηα λα πξνιεθζεί ε 
επηδείλσζε; Γηαθνξεηηθά, γηαηί δελ ηνλ παξαπέκπεη ζε Διιελα νγθνιφγν ψζηε λα 
γίλνπλ λέεο εμεηάζεηο πνπ ζα δηαπηζηψλνπλ αλ βξίζθεηαη ζε ηειηθφ ζηάδην; 

Σελ ίδηα ψξα, ε Γθακπξηέι επηθνηλσλνχζε κε εθπξνζψπνπο ηεο Τπαηεο 
Αξκνζηείαο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα κείλεη ν Αρκαλη ζε μελνδνρείν πνπ 
λνηθηάδεη ν δηεζλήο νξγαληζκφο γηα λα θηινμελεί επάισηεο νκάδεο. 

Οπσο καο ιέεη ε ίδηα, έπεηηα απφ πίεζε παξαρσξήζεθε έλα δσκάηην, ζην νπνίν 
έκεηλαλ ν Αρκαλη θαη νη δχν ζπληνπίηεο ηνπ, ν Εηάλη, ν νπνίνο είλαη δηαβεηηθφο, θαη ν 
αδειθφο ηνπ Εηάλη. 

Σξεηο κέξεο κεηά, ζηηο 14 επηεκβξίνπ, ην λνζνθνκείν εμέδσζε ηαηξηθή γλσκάηεπζε 
φηη ρξεηάδεηαη ε κεηαθνξά ηνπ Αρκαλη ζε ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν ηεο Αζήλαο κε 
ζπλνδφ. 

«Λφγσ κφληκεο θαηάθιηζεο», γξάθεη, αλ θαη ηφηε κπνξνχζε λα πεξπαηά ν Αρκαλη. 

χκθσλα κε ηελ αιιειέγγπα γηαηξφ, πξφθεηηαη γηα πξφρεηξν θαη δηεθπεξαησηηθφ 
έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζηελ αζηπλνκία, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηελ άξζε ηνπ 
γεσγξαθηθνχ πεξηνξηζκνχ πνπ έρνπλ φινη νη λενεηζεξρφκελνη πξφζθπγεο ζηα 
λεζηά θαη λα κπνξέζεη λα κεηαθεξζεί ν Αρκαλη ζηελ Αζήλα. 

Μέρξη λα βγεη ε απφθαζε ηεο αζηπλνκίαο, πέξαζαλ δεθαηξείο κέξεο. 

Οπσο ιέλε ζηελ «Δθ.πλ.» ε Γθακπξηέι θαη ν Ηλίγθν, νη ηξεηο χξνη έκελαλ ζην 
κηθξφ δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ ηεο Τπαηεο Αξκνζηείαο, ρσξίο επίζεκε ηαηξηθή ή 
άιιε θξνληίδα παξά κφλν ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε απφ ηελ νκάδα ησλ 
Βάζθσλ. 

Οη αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο πξνζσπηθήο πγηεηλήο είραλ πέζεη ζηηο πιάηεο ηνπ 
αδειθνχ ηνχ Εηάλη. 

Οπσο ιέεη ε Γθακπξηέι, ηξεηο θνξέο είδε φηη ην θαγεηφ πνπ έθεξλε ην 
ζπλεξγαδφκελν κε ηελ Όπαηε Ακξνζηεία θέηεξηλγθ ήηαλ δπκαξηθά θαη ξχδη, 
αθαηάιιεια ηξφθηκα γηα δηαβεηηθνχο, ελψ κέιε ηεο νξγάλσζεο WAHA, ηαηξηθνχ 
ζπλεξγάηε ηεο Τπαηεο Αξκνζηείαο ζηε Υίν, είραλ θάλεη κφλν δπν επηζθέςεηο ζην 
μελνδνρείν, ηειείσο ηππηθέο, κέρξη ηηο 19 επηεκβξίνπ. 



Ζ απφθαζε άξζεο ηνπ γεσγξαθηθνχ πεξηνξηζκνχ βγήθε ζηηο 27 επηεκβξίνπ, αιιά 
νη δπζθνιίεο δελ ζηακάηεζαλ. 

Ζδε ηα θάησ άθξα ηνπ Αρκαλη είραλ παξαιχζεη θαη δελ ζήθσλε αλαβνιή ε 
κεηαθνξά ηνπ ζε λνζνθνκείν ηεο Αζήλαο. 

ηηο 4 Οθησβξίνπ, ν Δξπζξφο ηαπξφο, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ΒΗΑΛ, δήισζε 
αλαξκφδηνο ζηελ Γθακπξηέι θαη ηνλ Ηλίγθν θαη απηνί δήηεζαλ ηε βνήζεηα ηεο 
ζπιινγηθφηεηαο No Borders. 

Γπν-ηξεηο κέξεο κεηά, θάιεζαλ αζζελνθφξν. Οηαλ αξλήζεθε λα κεηαθέξεη ηνλ 
Αρκαλη ζην λνζνθνκείν, απείιεζαλ κε ηε βνήζεηα αιιειέγγπσλ πσο ζα 
δεκνζηνπνηήζνπλ ηελ ππφζεζε. 

Σειηθά ην λνζνθνκείν δέρηεθε ηνλ Αρκελη ζηελ Παζνινγηθή Κιηληθή, ρνξεγψληαο 
ηνπ αλαιγεηηθά. 

ηηο 10 Οθησβξίνπ, ην λνζνθνκείν έδσζε ζηνλ Αρκαλη έλα ραξηί πνπ επηγξάθεηαη 
«ηαηξηθφ ζεκείσκα». 

Ζηαλ αλππφγξαθν, ρσξίο ζθξαγίδα, αλέθεξε ιάζνο ειηθία θαη επψλπκν θαη 
ζεκείσλε φηη είρε γίλεη ζπλελλφεζε κε ζσξαθνρεηξνπξγφ ηνπ ΚΑΣ γηα ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε. 

χκθσλα κε ηελ αιιειέγγπα γηαηξφ, ην ζεκείσκα πεξηέρεη ηέηνηεο αλαθξίβεηεο θαη 
αζάθεηεο, πνπ δείρλεη πιήξε έιιεηςε ζνβαξφηεηαο. 

«Οηαλ ξσηήζακε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ θαη ηνλ γηαηξφ κάο είπαλ φηη είλαη εληάμεη 
ην ραξηί θαη πσο δελ κπνξνχλ λ‟ αζρνινχληαη κφλν κε ηνλ Αρκαλη. Παξ‟ φια απηά, ν 
θαπεηάληνο ηνπ πινίνπ εμνξγίζηεθε κφιηο ην είδε», ιέεη ε Γθακπξηέι, πνπ ηαμίδεπζε 
καδί κε ηνπο ηξεηο πξφζθπγεο ζηελ Αζήλα. 

χκθσλα κε ηελ ίδηα, φηαλ είδε ν ζσξαθνρεηξνπξγφο ηνπ ΚΑΣ ηελ θαηάζηαζε ηνπ 
Αρκαλη, ζήθσζε ςειά ηα ρέξηα θαη έθαλε ηηο απαξαίηεηεο ζπλελλνήζεηο γηα λα 
εηζαρζεί ν αζζελήο ζηνλ «Αγην άββα». 

 
«ηελ Αζήλα, νη γηαηξνί θαη νη λνζνθφκνη έρνπλ μεπεξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπο, έρεη 
εμαηξεηηθή αληηκεηψπηζε. Οκσο απηφ έπξεπε λα έρεη γίλεη απφ ηελ πξψηε εκέξα, 
ράζεθε έλαο νιφθιεξνο κήλαο, εμαηξεηηθά θξίζηκνο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρεη 
νξγαλσζεί ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πάζρεη απφ πιήξε έιιεηςε ζπληνληζκνχ, 
αζάθεηα σο πξνο ηηο επζχλεο θαη αδηαθάλεηα. Δίλαη αλαπφθεπθην λα παξάγεη 
ζχκαηα», καο ιέεη ε αιιειέγγπα γηαηξφο. 
«Γελ μέξνπκε αλ ζα κπνξνχζε λα ζεξαπεπηεί ν Αρκαλη φηαλ έθηαζε ζηελ Διιάδα. 
Θα είρε φκσο θαιχηεξε θξνληίδα θαη ηαηξηθή αληηκεηψπηζε», ιέεη ν Ηλίγθν. 
ην κπαιφ κνπ», ιέεη ε Γθακπξηέι φηαλ έρεη θχγεη πηα απφ ην λνζνθνκείν. 
 
 

10. Ραηζηζηηθή ζύιιεςε αζζελνύο ζην Αζθιεπηείν Βνύιαο 



 
 ηηο 6/11/2016 ην σκαηείν Δξγαδνκέλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ «Αζθιεπηείν Βνχιαο» 
εμέδσζε ηελ αθφινπζε αλαθνίλσζε130 : 
 
«Καηαγγέιινπκε ηελ ζχιιεςε απφ ηελ αζηπλνκία θαη ηελ θξάηεζή ηνπ, ζην Σκήκα 
Αιινδαπψλ ηεο Πέηξνπ Ράιιε, ηνπ αζζελή Imran Muhammad, 26 εηψλ απφ ην 
Παθηζηάλ, ν νπνίνο λνζειεπφηαλ ζην Ννζνθνκείν καο απφ ηηο 23/10 κέρξη ηηο 
31/10/2016. Ζ αζηπλνκία εηδνπνηήζεθε απφ ην Ννζνθνκείν,  επεηδή ν αζζελήο δελ 
είρε λα πιεξψζεη. Πξνθαλψο, ακθφηεξνη παξαλφκεζαλ. 
 
 Πξφθεηηαη γηα κηα απαξάδεθηε, αλήζηθε θαη ξαηζηζηηθή  ελέξγεηα απέλαληη ζε έλα 
λέν άλζξσπν πνπ πάζρεη απφ ζνβαξφ λφζεκα απεηιεηηθφ γηα ηελ δσή ηνπ, αιιά 
θαη γηα κηα πξφδεια παξάλνκε  πξάμε, θαζψο νη πάζρνληεο απφ ζνβαξά λνζήκα-
ηα δηθαηνχληαη δσξεάλ λνζειείαο, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ή 
φρη. Δπηπιένλ ν αζζελήο, είρε καδί ηνπ έγγξαθν απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηα-
λάζηεπζεο  θαη εηζηηήξηα γηα  ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην Παθηζηάλ ζηηο 27/10, εκεξνκε-
λία πνπ ζα κεηαθεξφηαλ αξγφηεξα ιφγσ ηεο λνζειείαο ηνπ. Μεηά απφ ηελ παξέκ-
βαζε ησλ Θεξάπνλησλ Ηαηξψλ, πνπ πίεζαλ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ λα πα-
ξέκβεη ζην Αιινδαπψλ, ηελ παξέκβαζε απφ ηελ ΟΔΝΓΔ (Οκνζπνλδία ησλ Ννζν-
θνκεηαθψλ Γηαηξψλ), ηελ Κίλεζε Απειάζηε ηνλ Ραηζηζκφ θαη ην Γίθηπν γηα ηα Πνιη-
ηηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα, ην Αιινδαπψλ καο πιεξνθφξεζε φηη ν Muhammad 
Imran ζα αθεζεί ειεχζεξνο.  
 
Δπεηδή ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο, ελάληηα ζηνπο πην αδχλακνπο ζπκπνιίηεο καο (ζήκε-
ξα ήηαλ πξφζθπγαο, ρζεο ήηαλ αλαζθάιηζηνο ή θησρφο), δελ είλαη ε πξψηε θνξά 
πνπ καο θαηαγγέιινληαη… Δπεηδή γχξσ καο ε θηψρεηα θη ε απειπηζία κεγαιψ-
λνπλ, ηελ ψξα πνπ νη θησρνί θαη νη απειπηζκέλνη αξξσζηαίλνπλ πεξηζζφηεξν θαη 
ρηππνχλ ηελ πφξηα ηνπ Γεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ… Δπεηδή ε πξνζηαζία ηεο Γεκφ-
ζηαο Τγείαο δελ εμππεξεηείηαη κε ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο θφβνπ αλάκεζα ζηνπο πην 
θαηαηξεγκέλνπο… Απαηηνχκε απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ελεκεξψζεη 
πιήξσο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε λνζειεία ησλ αζζελψλ καο ζπλαδέιθνπο, 
γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ, ηδηαίηεξα ησλ πην επάισησλ νκάδσλ – ζα έπξεπε 
λα ην έρεη θάλεη ΥΘΔ. Ζ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, αιιά θαη ηνπ Τπ. 
Γεκφζηαο Σάμεο, ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, θέξνπλ  κεγάιε  επζχλε, αθνχ δελ 
έρνπλ άξεη πιήξσο γηα φινπο θαη φιεο ηα εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην 
δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, δίλνληαο έηζη ην άιινζη ζε ζπκπεξηθνξέο ζαδηζηηθέο θαη 
απάλζξσπεο». 
 
  

Β) Καιέο πξαθηηθέο 
 
 
1. Τπνπξγηθή απόθαζε γηα παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο ζε αλαζθάιηζηνπο 
αιινδαπνύο 
 
Γσξεάλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δεκφζηεο δνκέο πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ παλεπηζηεκηαθψλ λνζνθνκείσλ, θαη ηαηξνθαξθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ 
αλαζθάιηζησλ πνιηηψλ ειαρηζηνπνηψληαο ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

                                                 
130 http://www.kar.org.gr/2016/11/04/ratsistiki-syllipsi-astheni-sto-asklipiio-voulas/ 



πξνβιέπεη Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο πνπ εθδφζεθε ζηηο 4 
Απξηιίνπ 2016131. 
 
Οη παξνρέο πνπ δηαζθαιίδεη ε ΚΤΑ είλαη ηζφηηκεο κε ηνλ θαλνληζκφ παξνρψλ ηνπ 
ΔΟΠΤΤ (θάζε ππεξεζία λνζειείαο, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ηαηξηθά βνεζήκαηα 
θιπ). 
 
Οη αλαζθάιηζηνη πνιίηεο κφλν κε ηελ επίδεημε ηνπ ΑΜΚΑ ηνπο θαη ρσξίο θακία άιιε 
δηαδηθαζία ζα δηθαηνχληαη ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο φπσο 
θαη νη αζθαιηζκέλνη. 
 
Καηαξγνχληαη νη ηξηκειείο επηηξνπέο θαζψο θαη θάζε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηε 
λνζειεία ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. ζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζηε θαξκαθεπηηθή 
δαπάλε, εηζάγεηαη έλα ζχζηεκα ζπλδπαζκνχ εηζνδεκαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 
θιηληθψλ θξηηεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απαιιαγή απφ ηε ζπκκεηνρή 
γηα ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. 
 
Ο έιεγρνο απηψλ ησλ θξηηεξίσλ ζα γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν απηφκαηα θαη ζε real 
time κέζσ ηεο «ζπλνκηιίαο» ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ΖΓΗΚΑ θαη ηεο 
ΓΓΓΔ.  
 
Δπίζεο, κέζσ ηεο θάξηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αιινδαπψλ πνπ ζα ρνξεγείηαη 
απφ ηα λνζνθνκεία θαιχπηνληαη φιεο νη επάισηεο νκάδεο ησλ κεηαλαζηψλ/ 
πξνζθχγσλ πνπ έρνπλ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο θξνληίδαο θαη δηαβηνχλ ζηε ρψξα, 
αλεμαξηήησο λνκηθνχ θαζεζηψηνο (έγθπεο, αλήιηθνη, ρξφληνη αζζελείο, ςπρηθά 
αζζελείο, αζζελείο κε βαξηά λνζήκαηα, ηνμηθνεμαξηεκέλνη, άζηεγνη θ.α.). 
 
2. Δκβνιηαζκνί ζηα πξνζθπγόπνπια ηεο Θεζζαινλίθεο από ηνπο Γηαηξνύο 
ηνπ Κόζκνπ 
 
ηηο 4/10/2016 έγηλαλ εκβνιηαζκνί ζηα θέληξα θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζηα Γηαβαηά 
θαη ηα Λαγθαδίθηα Θεζζαινλίθεο, ελ φςεη θαη ηεο επηθείκελεο έληαμεο ησλ 
πξνζθπγφπνπισλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα132. Οη εζεινληέο γηαηξνί 
ραξαθηήξηζαλ θαιή ηελ θιηληθή εηθφλα ησλ πξνζθπγφπνπισλ, επηζεκαίλνληαο πσο 
θαηά ηελ εμέηαζή ηνπο βξήθαλ ηψζεηο θαη ζπκπηψκαηα πνπ βξίζθνπλ θαη ζηα 
Διιελφπνπια. 
 
ηα Γηαβαηά, θιηκάθην ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ έθαλε ην εκβφιην θαηά ηεο 
επαηίηηδαο Α ζε 380 παηδηά ειηθίαο απφ 1 έσο 13 εηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηε 
δνκή, ελψ ηελ ίδηα ψξα εκβνιηάδνληαλ ηα βξέθε ηνπ θαηαπιηζκνχ ησλ Λαγθαδηθίσλ 
κε ην πνιπδχλακν εμαπιφ εκβφιην γηα δηθζεξίηηδα, ηέηαλν, θνθίηε, πνιηνκπειίηηδα, 
αηκφθηιν ηχπνπ Β θαη επαηίηηδα Β. 
 
Οπσο αλέθεξε ε ζπληνλίζηξηα ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ, Κνξίλα Κάληζηξα, ε 
εκβνιηαθή θάιπςε ησλ παηδηψλ ήηαλ ήδε ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο νη γνλείο ηνπο ήηαλ 
ηδηαίηεξα ζπλεπείο ζηνπο εκβνιηαζκνχο ζηε ρψξα ηνπο, σζηφζν θάπνηα απφ απηά 
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έραζαλ νξηζκέλα εκβφιηα, ιφγσ ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπ πξνζθπγηθνχ ηαμηδηνχ. 
 
Σα πεξηζζφηεξα έρνπλ ήδε εκβνιηαζηεί ζηελ Δηδνκέλε, ελψ αθνινχζεζε δεχηεξνο 
εκβνιηαζκφο γηα ηιαξά, παξσηίηηδα θαη εξπζξά θαη ρζεο έγηλε εκβνιηαζκφο γηα ηελ 
επαηίηηδα, ν νπνίνο θξίζεθε αλαγθαίνο, θαζψο έρνπλ θαηαγξαθεί ηξία θξνχζκαηα 
ζε παηδηά ζηε δνκή θηινμελίαο ησλ Γηαβαηψλ. 
 
  
Υσξίο πξνβιήκαηα ή πξνζθφκκαηα νη Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ εκβνιίαζαλ 380 παηδηά 
ζηα Γηαβαηά θαη φια ηα βξέθε πνπ θηινμελνχληαη ζηνλ θαηαπιηζκφ πνπ ππάξρεη 
ζηα Λαγθαδίθηα. Ο εκβνιηαζκφο έγηλε ρσξίο πξνβιήκαηα ή πξνζθφκκαηα απφ 
γνλείο, νη νπνίνη αληηζέησο εκθαλίζηεθαλ πξφζπκνη λα ζσξαθίζνπλ ηελ πγεία ησλ 
παηδηψλ ηνπο. Σα πξνζθπγφπνπια έπαηξλαλ σο επηβξάβεπζε γηα ηελ ππνκνλή 
ηνπο λα δερηνχλ ην ηζίκπεκα ηεο βειφλαο έλα απηνθφιιεην κε θάπνηνλ ήξσα 
θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη έλα γιεηθηηδνχξη, ελψ ζηνπο γνλείο δφζεθε ην θίηξηλν 
δηεζλέο βηβιηάξην πγείαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, ην νπνίν ζα ηνπο 
ζπλνδεχεη φπνπ θαη αλ θαηαιήμεη ην πξνζθπγηθφ ηαμίδη. Απηφ πεξηιακβάλεη ην 
ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ησλ παηδηψλ θαη ηα εκβφιηα πνπ έρνπλ θάλεη. 
 
Οη εζεινληέο ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ ραξαθηήξηζαλ θαιή ηελ θιηληθή εηθφλα ησλ 
πξνζθπγφπνπισλ, επηζεκαίλνληαο πσο θαηά ηελ εμέηαζή ηνπο βξήθαλ ηψζεηο θαη 
ζπκπηψκαηα πνπ βξίζθνπλ θαη ζηα Διιελφπνπια πνπ επηζθέπηνληαη ηα 
λνζνθνκεία θαη ηα ηδησηηθά ηαηξεία. 
 
ε φ,ηη αθνξά ην πνιπδχλακν εκβφιην πνπ έγηλε ζηα Λαγθαδίθηα, δηεπθξηληδφηαλ 
πσο αθνξά βξέθε πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην πξψην έηνο ηεο δσήο ηνπο, ελψ 
θαιχπηεη ηε ζεηξά ησλ εκβνιίσλ πνπ έραζαλ ιφγσ ηνπ πξνζθπγηθνχ ηαμηδηνχ. 
Σν πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ ζα ζπλερηζηεί θαη ζηα άιια θέληξα θηινμελίαο 
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ αλά ηελ επηθξάηεηα, ελ φςεη θαη ηεο θνίηεζεο ησλ 
πξνζθπγφπνπισλ ζηα ζρνιεία.  
 

Γ) Έξεπλεο 
 
 
1. ΔΛΗΑΜΔΠ: Πεξηνξηζκέλε ε πξόζβαζε κεηαλαζηώλ ζηηο θνηλσληθέο 
ππεξεζίεο 
 
Σελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ησλ λφκηκσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα ζηηο 
θνηλσληθέο ππεξεζίεο δηαπηζηψλνπλ εξεπλεηέο ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο 
Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) θαηά ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ 
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «LOMIGRAS», ζχκθσλα κε φζα αλαθνηλψζεθαλ 
ζε ζρεηηθή εκεξίδα ζηηο 6/9/2016133. 
 
Βαζηθφ εκπφδην απνηειεί ε πεξηνξηζκέλε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο 
κεηαλάζηεο, σζηφζν εληνπίζηεθαλ θαη ειιηπείο πξνζπάζεηεο απφ ηελ Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε γηα ηε δηάρπζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο ζε φιεο ηηο 
θνηλφηεηεο κεηαλαζηψλ.  
 

                                                 
133 http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500099516 



Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη δήκνη δελ 
ελζσκαηψλνληαη ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ησλ 
κεηαλαζηψλ. 
 
Σελ ίδηα ψξα, δξάζεηο έληαμεο έρνπλ πινπνηεζεί ζην πιαίζην έξγσλ πνπ 
ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Έληαμεο θαη ηα νπνία, ελψ 
δαπαλνχλ ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηα απνηειέζκαηά ηνπο δελ 
αμηνινγνχληαη θαη δε ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε δηακφξθσζε πην απνηειεζκαηηθψλ 
πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γχξσ απφ ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. 
 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζηεξίρζεθε απφ ην πξφγξακκα «EEA Grants» (ην 
ρξεκαηνδνηνχλ ε Ννξβεγία, ε Ηζιαλδία θαη ην Ληρηελζηάηλ), παξνπζηάζηεθαλ ζε 
ζρεηηθή εκεξίδα ζήκεξα, Σξίηε, ζηελ Αζήλα. 
 
Ζ νκάδα, κε επηθεθαιήο ηελ εξεπλήηξηα Νηία Αλαγλψζηνπ, κειέηεζε ηηο πνιηηηθέο 
θαη ηα κέηξα πνπ εθαξκφδνπλ νη ηέζζεξηο κεγαιχηεξνη δήκνη ηεο ρψξαο (Αζήλαο, 
Θεζζαινλίθεο, Ζξαθιείνπ θαη Πάηξαο). ηνπο δήκνπο απηνχο ππνινγίδεηαη φηη 
δηακέλνπλ ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο κεηαλάζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα 
(ζπλνιηθά 548.759).  
 
Σα ζηνηρεία γηα ην δήκν Αζελαίσλ δείρλνπλ αχμεζε ησλ αηηήζεσλ απφθηεζεο ηεο 
ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ην 2010 θαη κεηά, αιιά θαη κείσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο 
πνπ εθδφζεθαλ απφ ην 2010 θαη έπεηηα, ρξνληά πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο.  
 
πσο ζεκεηψλνπλ νη εξεπλεηέο, κέξνο ηεο κείσζεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έλαο 
ζεκαληηθφο αξηζκφο κεηαλαζηψλ έθπγε απφ ηε ρψξα, αιιά ελδερνκέλσο λα 
νθείιεηαη θαη ζηνπο απμαλφκελνπο αξηζκνχο κεηαλαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ άδεηεο 
δηακνλήο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, ζηνλ απμαλφκελν αξηζκφ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο 
γεληάο πνπ απνθηά ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ζηνλ απμαλφκελν αξηζκφ  
κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη λφκηκν θαζεζηψο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηα 
εμαηξεηηθνχο ιφγνπο ή ζηε βάζε ηεο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο. 
  
πσο αλαθέξνπλ ζπκπεξαζκαηηθά νη εξεπλεηέο, παξά ην γεγνλφο φηη νη δήκνη δελ 
έρνπλ ξεηή εμνπζηνδφηεζε θαη αξκνδηφηεηα λα πξνσζήζνπλ ηελ έληαμε ησλ 
κεηαλαζηψλ, επεξεάδνπλ ην πφζν ζεηηθφ ή αξλεηηθφ είλαη ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ 
ζηελ πξννπηηθή ηεο έληαμεο.  
 
ηαζκφο ζηελ πξνζπάζεηα απηήο ηεο έληαμεο ήηαλ ε ίδξπζε ησλ πκβνπιίσλ 
Έληαμεο Μεηαλαζηψλ απφ ην 2010 θαη έπεηηα. Σα πκβνχιηα ιεηηνπξγνχλ ζε 
Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Ζξάθιεην, αιιά φρη ζηελ Πάηξα. 
 


