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Νομός Κιλκίς :

Σύνορα Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας

της Μακεδονίας

Δράση στηριζόμενη εν μέρει σε χρηματοδότηση από το Ιδρυμα «Open Society Institute», σε συνεργασία με την με την

«Open Society Intiative for Europe of the Open Society Foundations
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Αθήνα 10/8/2015

Καθώς η επικαιρότητα εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και λίγο μετά την  τελευταία μας

αποστολή στην Ειδομένη (30/7/2015),  ολοκληρώσαμε και σας παρουσιάζουμε την 'Έκθεση μας για

τη περιοχή, η οποία βασίζεται στα ευρήματα προηγούμενης περιόδου αναφοράς και ειδικότερα σε

διαπιστώσεις της αποστολής από 17-18-19/4/2015 καθώς και της συνολική δραστηριοποίησης του

γραφείου Ε.Σ.Π. Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα

(Απρίλιος - Ιούλιος 2015).

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 μηνών επιχειρήθηκε μια ενδελεχής παρακολούθηση της

πραγματικότητας των μετακινούμενων προσφυγικών πληθυσμών, όπως αυτή σταδιακά

διαμορφώθηκε στην περιοχή. Η παρούσα Έκθεση αποβλέπει στην αποτύπωσή της έως αρχές

Ιουλίου του 2015.

Η προσπάθεια μας στην περιοχή συνεχίσθηκε. Ήδη από τον Ιούλιο 2015, όπως

διαπιστώσαμε και κατά την πλέον πρόσφατη αποστολή μας, καταγράφεται μια νέα

πραγματικότητα. Οι αρχές της Π.Γ.Δ.Μ χορηγούν πλέον, και για άγνωστο χρονικό διάστημα, άδεια

διέλευσης στους εισερχομένους στο έδαφος της διάρκειας 72 ωρών, μεταβάλλοντας τις συνθήκες

διέλευσης του προσφυγικού πληθυσμού.

Άμεσα θα παρουσιάσουμε τη πλέον επίκαιρη Έκθεση μας, με αναφορά της πραγματικής

κατάστασης που σήμερα πλέον διαμορφώνεται στη περιοχή της Ειδομένης

Στα πλαίσια αυτά, ευχαριστούμε θερμά την Ομάδα Αλληλεγγύης Πολυκάστρου και τον

Βασίλη Τσαρτσάνη, χωρίς τη βοήθεια του οποίου η αποστολή μας θα ήταν αδύνατη, καθώς και

τους διερμηνείς μας, Μ.Α και S.Κ , για την υπομονή και την δύναμη τους αλλά και για τον τρόπο

που ξέρουν να ανταποκρίνονται στις περιστάσεις.

Για το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Γραφεία Αθήνας & Θεσσαλονικής

Γελαστοπούλου, Ε – Θεοδωροπούλου, Α.

”
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Εισαγωγικά Στοιχεία
Ο Νομός Κιλκίς είναι υποδιαίρεση της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας. Έχει έκταση 2.505 τ.χλμ και συνορεύει βόρεια με την

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, νότια με το

Νομό Θεσσαλονίκης, ανατολικά με το Νομό Σερρών και δυτικά με

το Νομό Πέλλας. Η Περιφερειακή Ενότητα του Κιλκίς διαιρείται

στο Δήμο Κιλκίς και στο Δήμο Παιονίας.

Η περιοχή ενδιαφέροντος είναι ο Δήμος Παιονίας και συγκεκριμένα οι περιοχές Πολύκαστρο,

Ευζώνοι και ιδίως ο οικισμός της Ειδομένη. Η Ειδομένη απέχει 22 χλμ. από το Πολύκαστρο και 7

χλμ. από του Ευζώνους, τους δύο μεγαλύτερους οικισμούς της περιοχής. Από την πρωτεύουσα του

νομού, το Κιλκίς, απέχει 50 χλμ. και 72 χλμ από τη Θεσσαλονίκη .

1

1Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς http://dipe.kil.sch.gr/kentriki.htm
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Ο νομός Κιλκίς έχει περίπου 82 χλμ. χερσαίας συνοριακής γραμμής με την ΠΓΔΜ, μη

συμπεριλαμβανομένων των υδάτινων συνόρων. Ο ποταμός Αξιός εισέρχεται και εμπλουτίζεται και

με άλλα ρέματα στην περιοχή ανάμεσα στην Ειδομένη και τους Ευζώνους. Η περιοχή ελέγχεται

από τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και της Ειδομένης ενώ το επίσημο σημείο εισόδου

και εξόδου μεταξύ των δύο χωρών είναι το τελωνείο των Ευζώνων. Στα υπόλοιπα σημεία –

χιλιόμετρα της συνοριακής γραμμής - τα σύνορα είναι αδιάκριτα. Η μοναδική σήμανση είναι

“πυραμίδες”, τσιμεντένιοι κώνοι που τοποθετούνται ανά 100 ή 500 μέτρα επί της συνοριακής

γραμμής. Οι κώνοι αυτοί δημιουργούν μια νοητή γραμμή ανάμεσα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις

των δύο χωρών, την οποία αναπληρώνει ανά σημεία ο ποταμός Αξιός ή άλλα μικρότερα ρέματα ως

φυσικό σύνορο.

Η εγγύτητα της Ειδομένης με το έδαφος της ΠΓΔΜ είναι τέτοια που τα σύνορα μπορούν να

προσπελαθούν ακόμα και ασυναίσθητα. Η απόσταση μεταξύ Ειδομένης και Γευγελής, της πρώτης

πόλης της ΠΓΔΜ που συναντά κανείς είναι περίπου 14 χιλ δια του οδικού δικτύου μεταξύ των δύο

χωρών αλλά μόλις 2 χιλ. προσπελάζοντας τη συνοριακή γραμμή στο ύψος της  Ειδομένης. Ο

οικισμός της Ειδομένης έχει πληθυσμό περίπου 154 άτομα 2 και αποτελεί τελευταίο οικισμό και

2 Ελληνική Στατιστική Αρχή – ΕΛΣΤΑ, απογραφή 2011
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σιδηροδρομικό σταθμό της Ελλάδας, από τον οποίο διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή που ενώνει

την Ελλάδα με τις λοιπές Βαλκανικές χώρες και την Ευρώπη.

Εξαιρετικά βατή και αρκετών χιλιομέτρων η συγκεκριμένη συνοριακή περιοχή αποτελούσε

ανέκαθεν σημείο διέλευσης μεταξύ της Ελλάδα και λοιπών Βαλκανικών χωρών, μέχρι και την

Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση των προσφυγικών ροών προσελκύει όλο και

περισσότερους πρόσφυγες με αποτέλεσμα να πολλαπλασιασθεί ο αριθμός των διερχομένων αλλά

και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν εισερχόμενοι στη γείτονα χώρα.

Όπως αποδείχτηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που

συγκεντρώνονται για την περιοχή, το πέρασμα της Ειδομένης είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ο

μεγαλύτερος αριθμός των προσφύγων εγκλωβίζεται στη συνοριακή γραμμή μεταξύ των δύο χωρών,

αδυνατώντας να προχωρήσει ή να επιστρέψει στα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Οι συνθήκες

διαβίωσης και οι κίνδυνοι που επικρατούν και από τις δύο πλευρές των συνόρων, δεν εντοπίζονται

μόνο στην επικινδυνότητα που συνεπάγεται ένα παράτυπο ταξίδι. Διαμορφώνονται από

πολυάριθμους παράγοντες και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση τους και στις δύο χώρες.

Ο πληθυσμός δε που φαίνεται να καταφεύγει στη λύση αυτού του ταξιδιού αποτελείται από 2

κατηγορίες. Η πρώτη είναι οι νεοαφιχθέντες στην ελληνική επικράτεια πρόσφυγες, Σύροι στην

πλειονότητα τους, οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν προτού εξαντληθούν οι οικονομικοί τους πόροι.

Πολλοί προσεγγίζουν την περιοχή αμέσως μετά την άφιξη τους στα ελληνικά νησιά. Η δεύτερη

αποτελείται από πρόσφυγες κάτοικους Ελλάδας από έτη, θύματα του προηγούμενου συστήματος

εξέτασης αιτημάτων ασύλου της χώρας, στην πλειονότητα τους Αφγανικής ιθαγένειας.

Οφείλει να τονιστεί ότι το Περιφερειακό Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης παρά τη σύσταση του,

δεν εξυπηρετούσε για μήνες ελεύθερους πρόσφυγες που επιθυμούσαν να ζητήσουν άσυλο.

Καταγράφονταν μόνο υπό κράτηση αλλοδαποί. Το γεγονός αυτό υπήρξε πηγή ατελείωτης

ταλαιπωρίας και απελπισίας για εκατοντάδες κόσμου καθώς επιβάρυνε υπέρμετρα την προσωπική

κατάσταση του πληθυσμού που συνωστίζονταν στα σύνορα. Το γεγονός ότι ακόμα και αυτοί που

άλλαζαν γνώμη εξαντλημένοι δεν είχαν πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, ούτε πόρους και

δυνάμεις να μετακινηθούν στην Αττική, όπου μέχρι πρότινος το κατεξοχήν Περιφερειακό Γραφείο

Ασύλου που μπορούσαν να υποβάλλουν αίτημα, εξωθούσε στην απελπισία. Το παράτυπο ταξίδι

φαινόταν η μόνη δυνατή επιλογή.
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Μέχρι σήμερα, αρχές Ιουλίου 2015, ο αριθμός των προσφύγων που έχουν προσεγγίσει την περιοχή

και  έχουν αποπειραθεί – πολλοί με επιτυχία- να διασχίσουν τα σύνορα – ανέρχεται σε χιλιάδες.

Το ευτυχές γεγονός είναι ότι το ΠΓΑ Θεσσαλονίκης ξεκίνησε να δέχεται μέσω skype κλήσεις για

ραντεβού προς υποβολή αιτήματος στις 18 Μαΐου, ενώ πλέον, από 9/7/2015 η πρόσβαση για

υποβολή αιτήματος είναι εφικτή και δια φυσικής παρουσίας. Παραμένει τους επόμενους μήνες να

εξακριβωθεί ποια θα είναι η ουσιαστική δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης στο ΠΓΑΘ και

πώς αυτό θα επηρεάσει το μέγεθος του πληθυσμού που κινείται παράτυπα.

Η διαδρομή

Κατά το χρόνο της πρώτης αποστολής, τον Απρίλιο του 2015, η κίνηση στην περιοχή εκ πρώτης

όψεως φαίνεται σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Η σιδηροδρομική

γραμμή από 28/3/2015 βρισκόταν προσωρινά εκτός λειτουργίας3.

Όσο λειτουργούσε, οι κάτοικοι μιλούν για εκατοντάδες άτομα που αποβιβάζονταν καθημερινά. Οι

πρόσφυγες προσεγγίζουν το Πολύκαστρο, τους Ευζώνους και την Ειδομένη με ιδιωτικά οχήματα

ίσως και ΤΑΞΙ, από μαρτυρίες δε μάθαμε και για λεωφορεία απροσδιόριστης ιδιοκτησίας τα οποία

παραλάμβαναν πρόσωπα από τη Θεσσαλονίκη και τα οδηγούσαν στην ευρύτερη περιοχή της

συνοριακής περιοχής του Κιλκίς. Ελάχιστοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τοπική συγκοινωνία

λόγω των ελέγχων που γίνονται στα έγγραφα τους που αναφέρουν τον περιορισμό της μετάβασης

τους στο Νομό Κιλκίς. Οι ευπορότεροι παραμένουν στο Πολύκαστρο και στους γύρω οικισμούς σε

χώρους που μπορούν να καταλύσουν, μέχρι την ώρα που με σκοπό να διασχίσουν τα σύνορα θα

προσεγγίσουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω από την Ειδομένη και άλλους οικισμούς που

βρίσκονται στη συνοριακή γραμμή. Από τη συνοριακή γραμμή, το πέρασμα γίνεται με τα πόδια.

Διασχίζοντας τα χερσαία σύνορα μέχρι τη Γευγελή της ΠΓΔΜ από όπου μπορούσαν – πριν τον

εκτροχιασμό - να πάρουν τρένο προς την Ευρώπη. Ακολουθώντας τις σιδηροδρομικές γραμμές

μέχρι του σημείου σύγκλισης και παράλληλα με τον Αυτοκινητόδρομο Μέγας Αλέξανδρος της

ΠΓΔΜ που ενώνει τις δύο χώρες από τον Τελωνειακό Σταθμό των Ευζώνων και συνεχίζει μέχρι την

πρωτεύουσα της ΠΓΔΜ τα Σκόπια. Το πέρασμα σε κάποια σημεία είναι τόσο στενό που αρκετοί

3 Opinion Post_παρολίγον τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Εκτροχιάστηκε εμπορική αμαξοστοιχία:
www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64205898

Ypodomes.com_Σιδηρόδρομος: Επαναλειτουργία της γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης 1 μήνα μετά τον
εκτροχιασμό (20/04/2015). www.ypodomes.com
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χάνουν τη ζωή τους. Τέλη Απριλίου μέσα σε δύο ημέρες έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι4, ένας 62

χρόνος Αφγανός5 και οι λοιποί Αφγανικής και Σομαλικής Ιθαγένειας μόλις 20 με 30 ετών 6. Είχαν

ξεκινήσει από την Ειδομένη και παρασύρθηκαν από το τρένο στο έδαφος της ΠΓΔΜ σε σημείο που

φαίνεται ότι τους τελευταίους 6 μήνες έχουν χάσει τη ζωή τους ακόμα 9 άνθρωποι7. Σύμφωνα με τα

δημοσιεύματα οι αρχές των γειτονικών χωρών (ΠΓΔΜ και Σερβία) αναφέρουν δεκάδες παρόμοιους

θανάτους το προηγούμενο έτος8.Τους καλοκαιρινούς μήνες, με τη στάθμη του Αξιού να πέφτει, και

τα υδάτινα σύνορα είναι προσπελάσιμα και βατά. Τους τελευταίους μήνες δε το ταξίδι γίνεται και

με ποδήλατα. Ο κόσμος εξουθενώνεται από την πεζοπορία κάτω από το από τον ήλιο φορτωμένος

τα υπάρχοντα του.

Παρά την εγγύτητα, καμία διαδρομή δε φαίνεται να διέρχεται του Κοσόβου το οποίο

παρακάμπτεται ως ιδιαιτέρως επικίνδυνη και απρόβλεπτη διαδρομή λόγω της έντασης στην

περιοχή και πολυάριθμων κρουσμάτων βίας στο παρελθόν. Από τους λίγους που προσεγγίζουν

τελικά την Ευρώπη, πολλοί κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν στη Σερβία και στην Ουγγαρία. Και οι

δύο χώρες καταγγέλλονται ως οι υψηλότερες σε αστυνομική βία - μετά την ΠΓΔΜ - χώρες της

διαδρομής9. Σύμφωνα με τους ίδιους του πρόσφυγες που επιστρέφουν στην Ελλάδα αλλά και

κατοίκους της περιοχής, Γερμανικά σώματα ασφαλείας φέρονται να ενισχύουν την φύλαξη των

4Τα δυο δυστύχημα συνέβησαν με την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής και μόλις λίγες μέρες μετά την
αποστολή, μέσα σε τρείς ημέρες.

Iefimerida, Ο οδηγός δεν μπορούσε να σταματήσει. ΠΓΔΜ: Τρένο σκότωσε 14 μετανάστες που προσπαθούσαν να
περάσουν τα σύνορα: http://www.iefimerida.gr/news/203202/pgdm-treno-skotose-14-metanastes-poy-prospathoysan-
na-perasoyn-ta-synora-eikones-vinteo

EFSYN.gr, Επέζησαν στη θάλασσα, πέθαναν στις γραμμές του τρένου: http://www.efsyn.gr/arthro/epezisan-sti-
thalassa-pethanan-stis-grammes-toy-trenoy

5Σιδηροδρομικά Νέα, Παραλίγο και άλλη σιδηροδρομική τραγωδία με μετανάστες στα Σκόπια! Ένας τραυματίστηκε
σοβαρά (27/04/2015): http://sidirodromikanea.blogspot.gr/2015/04/blog-post_328.html

6 14 migrants killed by train while walking on tracks in Macedonia _ police
http://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/several-migrants-hit-by-train-killed-central-macedonia

7 Migrants in perilous overland EU journey killed by train in Macedonia
http://america.aljazeera.com/articles/2015/4/24/migrants-killed-by-train-in-macedonia.html

8 The Sundaily_40 immigrants injured in Serbia van crash (24/02/2015): http://www.thesundaily.my/news/1337785
Deutsche Welle_ Refugees. Dozens of illegal immigrants hurt in Serbia van crash: http://www.dw.com/en/dozens-of-
illegal-immigrants-hurt-in-serbia-van-crash/a-18276293

9 Human Right Watch_Serbia Police Abusing migrants, asylum seekers (15/04/2015):
http://www.hrw.org/news/2015/04/15/serbia-police-abusing-migrants-asylum-seekers , Human Right
Watch_Dispatches: Hungary's wrong focus on migration (29/04/2015):
http://www.hrw.org/news/2015/04/29/dispatches-hungary-s-wrong-focus-migration
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εξωτερικών συνόρων της Ουγγαρίας με τη Σερβία, ενώ στην Ουγγαρία δακτυλοσκοπούνται ακόμα

και δια της βίας με αποτέλεσμα όποιος διαφεύγει σε γειτονική ευρωπαϊκή χώρα να επιστρέφεται και

να εγκλωβίζεται στην Ουγγαρία10. Η όλο αυξανόμενη  προσφυγική ροή είναι τέτοια που καθιστά

την Ουγγαρία δεύτερη σε αριθμό αιτημάτων ασύλου χώρα της Ευρώπης με πρώτη τη Γερμανία. Τα

σχέδια της για επικείμενη κατασκευή φράχτη στα σύνορα της με τη Σερβία και παράτασης του

χρόνου κράτησης των αιτούντων ασύλου είναι μια ακόμα προσπάθεια αναχαίτισης του

μετακινούμενου πληθυσμού11.

Ήδη με την παράδοση της σιδηροδρομικής γραμμής στην κυκλοφορία λίγες μέρες μετά την

ολοκλήρωση της πρώτης αποστολής, η κίνηση στην περιοχή αυξήθηκε κατακόρυφα. Μόλις τις

τελευταίες μέρες του Μαΐου μέσα σε 2 ημέρες διέσχισαν τα σύνορα 800 άτομα. Από αυτούς οι 93

επέστρεψαν στην Ελλάδα στοιβαγμένοι σε βαγόνι τρένου κινδυνεύοντας να πεθάνουν από

ασφυξία12. Τον Ιούνιου και τον Ιούλιο, τα δεδομένα αλλάζουν και μαζί και ο αριθμός των

ανθρώπων που είναι πλέον πάλι χιλιάδες13 και έχουν κατακλύσει την περιοχή. 14 Παράλληλα

αρχίζει να αλλάζει ο τρόπος μετακίνησης των προσώπων και οι διαδρομές.

10SPIEGEL online international_Europe's deadly borders: An inside look at EU's shameful immigration policy. The EU
is doing all it can to keep out refugees (11/09/2014): http://www.spiegel.de/international/europe/europe-tightens-
borders-and-fails-to-protect-people-a-989502.html -

Hungary - Serbia (11/09/2014): http://www.spiegel.de/international/europe/europe-tightens-borders-and-fails-to-protect-
people-a-989502-4.html, Asylum Information Database_Dublin Germany:
http://www.asylumineurope.org/reports/country/Germany/asylum-procedure/procedures/dublin

ΙRINNEWS_Hungary: a grim way station for asylum seekers (8/7/2015)
http://www.irinnews.org/report/101723/hungary-a-grim-way-station-for-asylum-seekers

11 ΒΒC_ Hungary MPs approve border fence and anti-migrant law 7 July 2015 http://www.bbc.com/news/world-
europe-33421093

12(βλ. μαρτυρίες  κατώτερο)   Καθημερινή Ελλάδα_Διπλωματικό θρίλερ για το τρένο της ντροπής (22/05/2015):
http://www.kathimerini.gr/816350/article/epikairothta/ellada/diplwmatiko-8riler-gia-to-treno-ths-ntrophs

LEFT.gr_Θρίλερ με τρένο φάντασμα και 93 Σύρους πρόσφυγες. Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με Σύριους πρόσφυγες
οι οποίοι βρέθηκαν σε εμπορική αμαζοστοιχία το ταξίδι της οποίας ξεκίνησε κάπου στα σύνορα Ουγγαρίας και ΠΓΔΜ
(13/05/2015): https://left.gr/news/thriler-me-treno-fantasma-kai-93-syroys-prosfyges [πρόσβαση 20 Ιουνίου 2015].

ALTERTHESS_Θρίλερ με τρένο φάντασμα και 93 Σύρους πρόσφυγες (13/05/2015):
http://www.alterthess.gr/content/thriler-me-treno-fantasma-kai-93-syrioys-prosfyges].

13 ΕFSYN.GR_Τελευταίος σταθμός «Ειδομένη» 2.7.2015 https://www.efsyn.gr/arthro/teleytaios-stathmos-eidomeni

ALTERTHESS_Ειδομένη: Η non-exit της Ευρώπης...(14/7/2015) http://alterthess.gr/content/eidomeni-i-non-exit-tis-
eyropis

14 Έθνος.gr_Οδύσσεια στον “Παράδεισο” των Σκοπίων. Πρόσφυγες τους κάνουν τη ... ζωή ποδήλατο:
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64205898
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Ο κ. B.M. υπήκοος Συρίας έχει προσπαθήσει επί ένα μήνα να διασφαλίσει πρόσβαση μέσω

skype στο Π.Γ.Α Θεσσαλονίκης χωρίς αποτέλεσμα. Αποφάσισε να προσπαθήσει να περάσει τα

σύνορα. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με σκοπό να προσπαθήσει ξανά να

ζητήσει άσυλο και μας διηγήθηκε την κατάσταση που είδε:

“περπατούσαμε τέσσερις μέρες. Από τη Θεσσαλονίκη φτάσαμε στην Ειδομένη εμείς ήμασταν 7

άτομα και βρήκαμε το βράδυ στο δάσος κάπου στα 80 άτομα, φύγαμε όλοι μαζί και μετά τη Γευγελή

βρήκαμε και άλλους πολλούς μπορεί να ήταν και 100. Μας σταμάτησε η αστυνομία της ΠΓΔΜ αλλά

μόλις είδε πόσοι ήμασταν απλά μας άφησε. Φτάσαμε σε ένα χωριό που έπρεπε να διασχίσουμε, ο

δρόμος περνάει μέσα από το χωριό, εμείς το λέμε το 4ο χωριό. Από εκεί θα βρίσκαμε ο καθένας

τρόπο να συνεχίσουμε. Άλλοι άρχισαν να κάνουν οτο στόπ, άλλοι αγόρασαν ποδήλατα – τώρα πια

πολλοί φεύγουν με ποδήλατο. Το φαντάζεσαι με ποδήλατο μπαίνεις στην Ευρώπη. Άλλοι θα πλήρωναν

για να πάνε με αυτοκίνητο και όσοι μείναμε θα συνεχίζαμε με τα πόδια. Εμείς ουσιαστικά ήμασταν

που δεν είχαμε λεφτά πάνω μας, μας ζήτησαν χρήματα για να μη μας συλλάβουν παρακάτω αλλά

επειδή δεν είχαμε κάποιοι από εμάς αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω. Δε θέλω να φύγω μου αρέσει η

Ελλάδα, θέλω να δουλέψω και να φτιάξω τη ζωή μου τίποτα άλλο”.

Οι αρχές της ΠΓΔΜ τέλη Ιουνίου αλλάζουν τη στάση τους και για λίγες ημέρες εκδίδουν άδειες

διέλευσης-νόμιμης παραμονής για 72 ώρες. Η πληροφορία ταξιδεύει τάχιστα και χιλιάδες

αφικνούμενοι στα νησιά του Β.Αιγαίου, σπεύδουν στους νομούς Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.

Παρόλα αυτά, ούτε αυτή η εξέλιξη φαίνεται να ανακουφίζει την κατάσταση. Το αντίθετο,  ο κόσμος

συρρέει στα σύνορα προκειμένου να περάσει και να λάβει το έγγραφο, με αποτέλεσμα χιλιάδες να

εγκλωβίζονται και να δημιουργείται νέα κρίση15. καθώς παρά την απόφαση της κυβέρνησης της

NewsWeek_Migrants bike, walk across Macedonia in Bid to get to E.U. countries:
http://www.newsweek.com/macedonia-migrants-macedonia-migrants-european-migrant-crisis-serbia-bikes-342441

15 DOCTORS WITHOUT BORDERS_ Greece: Migrants and Refugees Blocked in Precarious Conditions (7/7/2015)
http://www.doctorswithoutborders.org/article/greece-migrants-and-refugees-blocked-precarious-conditions

THE GUARDIAN _We’re living the Thug Life': refugees stuck on Greek border have nothing left to lose (10/7/2015)
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/10/were-living-the-thug-life-refugees-stuck-on-greek-border-have-nothing-
left-to-lose
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ΠΓΔΜ , η συνοριοφυλακή δεν την εφαρμόζει 16, ενώ ταυτόχρονα επιστρέφονται περίπου 2.000

άτομα από την ΠΓΔΜ στην Ειδομένη.17 Οι ελληνικές αρχές κινητοποιούνται και εικάζεται ότι τις

μέρες ακριβώς εκείνες, διατάσσεται επιχείρηση «σκούπα» στην περιοχή.18 Το ύπαιθρο και πάλι σε

κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης19 καθώς ο κόσμος συρρέει αλλά δεν μπορεί να μετακινηθεί.20 Ο

Γ.Γ. Προστασίας του Πολίτη αρνείται την ύπαρξη σχετικής διαταγής την οποία φέρεται να

καταδικάζει 21, παρόλο που φαίνεται να υπάρχουν συλλήψεις. Μια παράλογη κατάσταση.22

«Πραγματικά αυτό που είδα δεν περιγράφεται. Μετά την ανακοίνωση για την τριήμερη άδεια

από μεριάς ΠΓΔΜ ώστε οι πρόσφυγες να περνάνε τη χώρα έχει γίνει το αδιαχώρητο. Το Πολύκαστρο

από τη Θεσσαλονίκη απέχει περίπου 75 χλμ. Από το τέλος των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης και

για τα επόμενα περίπου 40 χλμ. βλέπαμε συνέχεια κόσμο να περπατά στην άκρη του δρόμου.

Η διαδρομή από το Πολύκαστρο έως την Ειδομένη είναι περίπου 24 χλμ. εκεί ούτε ένα λεπτό

δε σταματήσαμε να βλέπουμε γκρουπ με άτομα καθώς και ποδήλατα. Στο δρόμο επίσης υπάρχει ένα

motel όπου, εκεί έξω στον - ας τον πούμε - προαύλιο χώρο κάθονταν πάνω από 300 άτομα. Δε

16 THE INDEPENDENT_ Macedonia's uniformed border thugs wait for war-weary Arab refugees arriving at Europe's
doorstep (10/7/2015) http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/macedonias-uniformed-border-thugs-
await-warweary-arab-migrants-arriving-at-europes-doorstep-10379107.html

17 FOCUS News Agency_ Dnevnik, Macedonia: 2,000 refugees returned to Greece in past couple of days (26/6/2015)
http://www.focus-fen.net/news/2015/06/26/376458/dnevnik-macedonia-2000-refugees-returned-to-greece-in-past-
couple-of-days.html

EFSYN.GR_ Τα σύνορα του παραλογισμού (27/6/2015) http://www.efsyn.gr/arthro/ta-synora-toy-paralogismoy

18EFSYN.GR_Ειδομένη: Η διαταγή για τις επιχειρήσεις-σκούπα (29.6.2015) http://www.efsyn.gr/arthro/eidomeni-i-
diatagi-gia-tis-epiheiriseis-skoypa

19 EFSYN.GR_ Πορείες θανάτου στην Ελλάδα της κρίσης (23.6.2015) http://www.efsyn.gr/arthro/poreies-thanatoy-
stin-ellada-tis-krisis

20EFSYN.GR_Εγκλωβισμένοι στα σύνορα της ντροπής (29/6/2015) http://www.efsyn.gr/arthro/egklovismenoi-sta-
synora-tis-ntropis

21 EFSYN.GR_Απάντηση στην αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» για την Ειδομένη – Επιχειρήσεις Σκούπα (30/6/2015)
http://www.efsyn.gr/arthro/apantisi-stin-apokalypsi-tis-efsyn-gia-tin-eidomeni

EFSYN.GR_Απαντήσεις υπουργών σε ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.» Πορείες Θανάτου στην Ελλάδα της κρίσης (25.6.2015)
http://www.efsyn.gr/arthro/apantiseis-ypoyrgon-se-reportaz-tis-efsyn

22 EFSYN.GR_ Ένταση στα σύνορα Ελλάδας – ΠΓΔΜ (29.6.2015) https://www.efsyn.gr/arthro/entasi-sta-synora-
elladas-pgdm

AVGI.GR_Πρόσφυγες: Ο δρόμος προς το όνειρο είναι εφιάλτης. (28.6.2015)
http://www.avgi.gr/article/5658946/prosfuges-o-dromos-pros-to-oneiro-einai-efialtis
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μέτρησα όλα τα κεφάλια αλλά είδα τουλάχιστον 30 - 35 γκρουπ των 8 έως 10 ατόμων, μεταξύ τους

νέοι, γέροι και ανάπηροι. Στην Ειδομένη με το που πήραμε το δρόμο που οδηγεί στις σιδηροδρομικές

γραμμές και στα χωράφια είδαμε τουλάχιστον 1000 άτομα και δεν υπερβάλλω καθόλου. Πολύ θα

ήθελα αλλά δεν υπερβάλλω. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των προσώπων μένουν στο ένα μέτρο από τα

σύνορα. Εκεί κοντά έχει φτιαχτεί και μία βρύση με τρεχούμενο νερό οπότε είναι βοηθητικό για τον

κόσμο να επιβιώνει.

Μιλήσαμε με τον κόσμο στο πλαίσιο της ενημέρωσης, μας ζητούσαν πληροφορίες για το

άσυλο. Είδαμε κάποιους που είχαν έρθει στο γραφείο της Θεσσαλονίκης οπότε με σύστησαν και

άρχισαν βροχή οι ερωτήσεις, για το άσυλο και την προστασία. Από τη μια πλευρά των συνόρων οι

αρχές της ΠΓΔΜ, από την άλλη οι Ελληνικές, εμείς στη μέση με τις εκατοντάδες του κόσμου.

Φεύγοντας από την Ειδομένη στο δρόμο και πάλι για τη Θεσσαλονίκη πεζοπόροι και ποδηλάτες δίπλα

στις νταλίκες και στα φορτηγά».

Ε.Γ.  Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες –Γραφείο Θεσσαλονίκης

Αρχές Ιούλιου 2015

Συνθήκες στην ΠΓΔΜ

Οι καταγγελίες είναι αμέτρητες για την κακομεταχείριση που υφίστανται με το πέρασμα τους οι

πρόσφυγες τόσο από τις αστυνομικές αρχές της ΠΓΔΜ όσο και από εγκληματικές οργανώσεις και

συμμορίες που φαίνεται ότι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όσο και από την εκμετάλλευση τους

από τους παράγοντες διακίνησης, μέχρι τον Ιούλιο.

Με την είσοδο τους και μέχρι τη Γευγελή, εγκληματικές ομάδες φαίνεται πως εμπλέκονται τόσο σε

ληστρικές επιθέσεις - πολλές φορές αιματηρές -, όσο και στην δυνατότητα διέλευσης από την

περιοχή καθώς από αυτές φαίνεται να εξαρτάται η επιτυχία του ταξιδιού. Επανειλημμένα

αναφέρεται μεταξύ άλλων, ομάδα τεσσάρων ατόμων που, φορώντας αστυνομικές στολές, τους

τρομοκρατούν. Όλοι όσοι έπεσαν θύματα επίθεσής τους επιμένουν ότι δεν πρόκειται για

πραγματικά αστυνομικά όργανα. Όλες αποδεικνύονται ανεξέλεγκτες από τις αστυνομικές αρχές της

ΠΓΔΜ. Τα σώματα ασφαλείας της ΠΓΔΜ φαίνεται να λειτουργούν υποστηρικτικά προς την
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διακίνηση, εμπλέκονται δε και οι ίδιοι σε συμβάντα ξυλοδαρμών, ληστειών, αφαίρεσης εγγράφων

και κάθε λογής εκμετάλλευση της ευαλωτότητας και του φόβου των προσφύγων.

Από καταγγελίες προσφύγων όπως αυτές συγκεντρώνονται και δημοσιοποιούνται τακτικά από τους

κατοίκους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 23 γίνεται λόγος για 10 με 40 επιθέσεις κατά των

προσφύγων στο έδαφος της ΠΓΔΜ την ημέρα. Περιστατικά απαγωγών προσφύγων μετά το

πέρασμα τους, αφαίρεση χρημάτων που αγγίζει καθημερινά τις πολλές χιλιάδες ευρώ, ξυλοδαρμοί

και σοβαρότατες σωματικές βλάβες και βίαιες εξωθήσεις προς τα ελληνικά σύνορα λαμβάνουν

χώρα πολλές φορές τη μέρα. Άλλες εξευτελιστικές πρακτικές, όπως η αφαίρεση των ρούχων

προκειμένου να εντοπίσουν όλα τους τα χρήματα, αλλά και απόσπαση χρημάτων με κάθε τρόπο

φαίνονται επίσης διαδεδομένες.

“μας συνέλαβαν κάποιοι που φορούσαν στολή σαν στρατιωτική έμοιαζε, μας οδήγησαν σε ένα

μέρος στο δάσος και έπειτα αφού μας ελέγξανε μας ζήτησαν να κατεβάσουμε τα παντελόνια μπροστά

σε όλους [...] είχαν υποψίες ότι μπορεί να έχουμε χρήματα στον πρωκτό μας”.

Μαρτυρία πατέρα που επεστράφη στην Ελλάδα από την ΠΓΔΜ στο γραφείο του ΕΣΠ στη

Θεσσαλονίκη

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση Αφγανής μητέρας που της ζητήθηκαν 1.000 ευρώ

από φερόμενους ως αστυνομικούς της ΠΓΔΜ προκειμένου να φέρουν πίσω το σύζυγο της που

είχαν χωριστεί. Η γυναίκα πλήρωσε τα χρήματα, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ με το σύζυγο της. Όλα

23 Κίνηση Ενεργοί Πολίτες_ Ο Β. Τσαρτσάνης για τα κύματα ροής μεταναστών μεταξύ ΠΓΔΜ και Ελλάδας στην
Ειδομένη στα ελληνικά σύνορα: http://kinisienergoipolites.blogspot.gr/2015/04/video_16.html

Ειδήσειςgr_Στα μονοπάτια της προσφυγιάς (17/06/2015): http://www.eidisis.gr/apopseis/sta-monopatia-tis-
prosfygias.html?fb_ref=Default,

TVXS Ανεξάρτητη ενημέρωση_Οι εγκλωβισμένοι της Ειδομένης στα σύνορα (24/01/2015):
http://tvxs.gr/news/ellada/oi-egklobismenoi-tis-eidomenis Και http://tvxs.gr/news/ellada/eidomeni-ena-kathimerino-
drama-sta-monopatia-tis-prosfygias-binteo,

NEWIrin_On the migration road in Macedonia: http://newirin.irinnews.org/on-the-migration-road-in-macedonia
Youtube – Asklepeion Greece_Refugee Solidarity: https://www.youtube.com/watch?v=5ye2y_FOVpE ,

Youtube – Asklepeion Greece_Refugee abasement documents – Eidomeni, Greece:
https://www.youtube.com/watch?v=HVi3UVOlnG4 ,

Youtube – Asklepeion Greece_Refugees, but first humans ...: https://www.youtube.com/watch?v=N8du1UOIRKE
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αυτά πάντα μπροστά σε μικρά παιδιά και νήπια. Από τη Γευγελή και μετά, καταγγέλλονται

εγκληματικές ομάδες σε κάθε χωριό της διαδρομής. Επιθέσεις, ξυλοδαρμοί ληστείες επικρατούν σε

όλη τη διαδρομή μέχρι και το Βελιγράδι της Σερβίας.

Πολλοί αναφέρουν ότι όσοι διασχίζουν τα σύνορα με τη βοήθεια κάποιου διακινητή, και αναλόγως

του ποσού που έχει πληρωθεί, αφήνονται ανενόχλητοι ακόμα και από τις αρχές να περάσουν ή

άλλες φορές η συνοριοφυλακή τους αφήνει απλά και μόνο για να τους επιτεθούν οι επόμενοι και να

τους ληστέψουν. Με αυτό τον τρόπο, θα αναγκασθούν πολλοί να γυρίσουν πίσω και να

ξαναπροσπαθήσουν δίνοντας κι άλλα χρήματα.

Ο S.A. ένας νεαρός Σύριος που συνόδευε τον ανήλικο ανιψιό του μας αναφέρει ότι αν έχεις “καλό”

διακινητή δεν κινδυνεύεις ούτε από συμμορίες ούτε από την αστυνομία της ΠΓΔΜ.

“ο μικρός είναι γιος του αδελφού μου, τους έχασα όλους από την οικογένεια μόνο αυτός μου

έμεινε. Δούλεψα σκληρά στην Τουρκία για ένα χρόνο σχεδόν σαν σκλάβος δούλευα όλη την ημέρα και

τη νύχτα. Οι Σύριοι στήνουν την οικονομία της Τουρκίας. Μάζεψα λεφτά και ήρθαμε τα έχω

πληρώσει όλα για να είμαστε ασφαλείς εγώ και ο ανιψιός μου, τώρα πια είναι το παιδί μου. Έχω

κανονίσει να περάσω με ασφάλεια πλήρωσα πολλά για αυτό [...] Φοβάμαι αλλά ο Αλλάχ θα μας

προστατεύσει στα δύσκολα”.
Ειδομένη 18/4/2015

Ο Μ. υπήκοος Αφγανιστάν είναι στην Ελλάδα πολλά χρόνια μιλά πολύ καλά ελληνικά και έχει

μάθει όλα τα περάσματα της διαδρομής. Ο ίδιος έχει προσπαθήσει δεκάδες φορές.

“εμάς τους Αφγανούς δε μας κυνηγούσαν ξέρανε ότι δεν είχαμε λεφτά και κάνανε τα στραβά

μάτια. Πια όμως αυτό έχει αλλάξει οι διακινητές ελέγχουν την περιοχή και όποιος δεν έχει δεν

περνάει. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να περάσεις χωρίς διακινητή. Πολλές φορές με επέστρεψαν

στην Ελλάδα. Βλέπεις εκεί – (δείχνει ένα όχημα) – μας βλέπουν όλη την ημέρα ξέρουν τι κάνουμε,

που μένουμε, πως θα κινηθούμε. Τα ξέρουν όλα και ανάλογα μας αφήνουν ή όχι. Κάποιες μέρες είναι

ανοιχτά – έτσι λέμε εμείς – τα σύνορα. Κάποιες άλλες όχι. Σαν παιχνίδι είναι σήμερα μπορείς αύριο

όχι. Όποιος προλάβει. Μέχρι τώρα έρχονταν εδώ στην ελληνική μεριά. Αυτές τις μέρες μας αφήνουν
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να μπούμε παραμέσα μέχρι το 2ο ή και το 3ο χωριό από εκεί και έπειτα αρχίζουν τα προβλήματα και

γίνεται η διαλογή του ποιος θα περάσει και ποιος όχι ...”.
Ειδομένη 18/4/2015

Υπάρχει ένα σύνολο εγκληματικών οργανώσεων που με αφορμή την παρουσία του πληθυσμού

στην περιοχή εκμεταλλεύεται την απελπισία των προσφύγων προς όφελος του ενώ βρίσκονται

συνεχώς τρόποι περαιτέρω ταλαιπωρίας και περαιτέρω απόσπασης χρημάτων.

.

Την Τετάρτη 13 Μάιου δεχθήκαμε στο γραφείο του  ΕΣΠ, Θεσσαλονίκης τηλεφώνημα τόσο

από ομάδες πολιτών του Δήμου Παιονίας και Κιλκίς όσο και από τις αρχές και κληθήκαμε σε βοήθεια

93 ατόμων που βρέθηκαν σε βαγόνι τρένου, μετά από πολύωρο εγκλεισμό τους. Όλοι βρίσκονταν σε

άμεση ανάγκη ενίσχυσης για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους και ενημέρωσης καθώς

τελούσαν σε απόλυτη σύγχυση για το τι είχε συμβεί και ποια τα δικαιώματα τους στην Ελλάδα. Το ίδιο

απόγευμα κιόλας άρχισαν οι επικοινωνίες με άλλες οργανώσεις και ομάδες της πόλης της

Θεσσαλονίκης προκειμένου να προετοιμαστεί σχέδιο υποστήριξης των προσώπων. Έγιναν ιδιαίτερες

προσπάθειες για να βρεθούν χώροι όπου θα μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν μπάνιο και να

τραφούν ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια να βρεθούν καταλύματα για ιδιαίτερα ευάλωτες

περιπτώσεις του πληθυσμού. Το ίδιο βράδυ, οι 93 Σύριοι, μεταξύ αυτών 18 παιδιά, διανυκτέρευσαν

στον προαύλιο χώρο του Α.Τ Ειδομένης. Την επόμενη μέρα το πρωί και σε συνεργασία με το διοικητή

του Α.Τ Ειδομένης τους παρασχέθηκαν όλες οι πληροφορίες ενώ μεταφέρθηκαν με λεωφορεία της

αστυνομικής αρχής στη Θεσσαλονίκη, στους χώρους που είχαν προετοιμαστεί για να τους

υποδεχθούνε ώστε να ξεκουραστούν και να συνέλθουν, για μπάνιο, πληροφορίες κ.ο.κ. Ορισμένοι

ήρθαν στο γραφείο μας προκειμένου να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ασύλου και τις

παροχές που ενδεχομένως συνεπάγεται.

Ήταν σαφώς ταλαιπωρημένοι και ιδιαίτερα φοβισμένοι. Οι περισσότεροι από αυτούς φάνηκε

να απογοητεύονται από τη διάρκεια της διαδικασίας αλλά και την αναγκαία μετακίνησης τους στην

Αθήνα για την ολοκλήρωση αυτής. Ο Α. μας είπε:

“Είδα ξανά τον πόλεμο που έζησα στη Συρία [...]. Μαζευτήκαμε σε ένα ξενοδοχείο της

περιοχής, ήμασταν περίπου 200 – 300 άτομα. Προχωρήσαμε προς τα σύνορα κοντά στην Ειδομένη.

Το βράδυ ήμασταν σε ένα δάσος στην ΠΓΔΜ. Ήμασταν κάπου στα 800 άτομα, δεν είμαι σίγουρος

αλλά ήμασταν πολλοί πάρα πολλοί. Γύρω μας ήταν άτομα με όπλα και μαχαίρια εμείς καθόμασταν
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στο κέντρο και δε μας άφηναν να κουνηθούμε από εκεί. Κάποια παιδιά θέλανε να πάνε τουαλέτα και

η απάντηση των ανδρών με τα όπλα ήταν “κάντα πάνω σου, δεν κουνιέται από εδώ κανείς”. Την

άλλη μέρα μας χώρισαν, εμείς περίπου 200 πήγαμε στη Γευγελή. Εκεί στο σταθμό μας έβαλαν σε ένα

εμπορικό βαγόνι. Κάποιοι αρνήθηκαν να μπούνε δε ξέρω που είναι. Κάποιους άλλους θα τους έβαζαν

σε άλλο βαγόνι, δεν έχω μάθει νέα τους. Εγώ ήθελα να πάω Γερμανία στον πατέρα μου ζει εκεί, είναι

μεγάλος σε ηλικία, ο UN τον πήρε από το Λίβανο και τον πήγαν εκεί. Στο βαγόνι που μπήκα εγώ

ήμασταν οι 93, μείναμε πολλές ώρες χωρίς να κινούμαστε, ο αέρας ήταν λίγος εκεί μέσα. Το βαγόνι

είχε μια σαν επένδυση πλαστική και δεν άφηνε τον αέρα να μπαίνει. Αρχίσαμε να χτυπάμε το βαγόνι

για να βγούμε έξω ο υπεύθυνος μαζί με άλλους αλλά και κάποιους με αστυνομική στολή ανοίξανε τις

πόρτες μας απείλησαν και έπειτα τις ξαναέκλεισαν [...]. Δε ξέρω αν ήταν αστυνομικοί φορούσαν

όμως στολές [...]. Μετά από λίγο το τρένο ξεκίνησε [...] εμείς θα πηγαίναμε Σερβία. Χαρήκαμε για

λίγο δε θυμάμαι πόση ώρα το βαγόνι βρίσκονταν σε κίνηση δε μπορώ να υπολογίσω, όχι πολύ όμως,

και μετά ξαφνικά σταμάτησε [...]. Επικρατούσε πανικός πήραμε τον smuggler μας είπε ότι πια δεν

είναι ευθύνη του ότι ήμασταν εκτός ΠΓΔΜ [...]. Καλέσαμε το 112 και ήρθαν Έλληνες αστυνομικοί

[...]. Περάσαμε το βράδυ στο τμήμα ήρθε πολύς κόσμος να μας βοηθήσει, ήταν πολύ συγκινητικό.»

Ο Μ. προσέθεσε: “ [...] και τώρα τι κάνουμε δεν μπορώ να πάω στην Αθήνα εκεί θα

περιμένω μήνες έξω από την Κατεχάκη, εδώ δεν μπορώ να μείνω [...]. Τόσα παιδιά, τόσοι γέροι,

τόσοι άνθρωποι τι θα κάνουμε μπορείς να μας πεις τι θα κάνουμε [...]. Ζήσαμε τον πόλεμο για να

πεθάνουμε στα σύνορα.

Ο H. ζήτησε “βοηθήστε με να πάω πάλι στους Ευζώνους δεν μπορώ να ζήσω εδώ καλύτερα

στο δρόμο”.

Πολλοί αναφέρουν ότι οι εγκληματικές αυτές ομάδες παραβιάζουν τα σύνορα και δρουν και επί της

ελληνικής πλευράς της συνοριακής γραμμής ορισμένες φορές.

Πολλοί αναγκάζονται να γυρίσουν στην Ειδομένη έχοντας χάσει όλα τους τα υπάρχοντα με τα

πόδια, ακόμα και από την Ουγγαρία, κουβαλώντας νήπια και ψάχνοντας για κατάλυμα24. Άλλοι,

συνεπεία επανειλημμένων αποτυχημένων προσπαθειών αφού έχουν εξοντωθεί οικονομικά ή

απηυδήσει με την εκμετάλλευση που έχουν υποστεί από τους διακινητές, επιχειρούν μόνοι να

περάσουν στα τυφλά. Οι συγκεκριμένοι – μην έχοντας την «προστασία» κάποιου παράγοντα

24Αναφέρεται περιστατικού, Σύρου, πατέρα 2 ανηλίκων 6 και 8 ετών ο οποίος επέστρεψε οδοιπορώντας με
τα παιδιά του από την Ουγγαρία αφού πρώτα είχε ξυλοκοπηθεί βίαια από αστυνομικούς στην Ουγγαρία,
μπροστά στα παιδιά του
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διακίνησης, κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα υπέρμετρης βίας και κακοποίησης.

Πολλοί από αυτούς δεν έχουν κανένα τρόπο να εγκαταλείψουν το ύπαιθρο και καταλύουν επί της

συνοριακής γραμμής μαζί με τους λοιπούς που θα αποπειραθούν να περάσουν.

Σύλληψη και Κράτηση στην ΠΓΔΜ

Όσοι συλλαμβάνονταν από τις αρχές της ΠΓΔΜ, και δεν επαναπροωθούνταν άμεσα στα σύνορα,

κρατούνταν σε κλειστό κέντρο κράτησης στον Δήμο Giazi Baba των Σκοπίων 25, το οποίο σήμερα

φαίνεται να μην χρησιμοποιείται πλέον ως χώρος κράτησης.

Όλοι αναφέρουν την συμπεριφορά των δεσμοφυλάκων και της τοπικής αστυνομικής αρχής ως τη

χειρότερη από τις συνθήκες που αναγκάζονται να υποστούν. Πλέον του υποσιτισμού, την απουσία

προαυλισμού και την αδυναμία επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, η αστυνομική λεκτική και φυσική

βία αποτελεί τον κανόνα 26.

«Ακόμα και τα παιδιά χτυπούν»

Ο Α, Σύρος έφτασε στην Ελλάδα 30/3/2015 στη Λέρο μαζί με άλλους 3 συμπατριώτες του.

Τους συναντήσαμε 17/4/2015 στο Πολύκαστρο. Λίγες ώρες πριν είχαν γυρίσει από την ΠΓΔΜ. Είχαν

περάσει τα σύνορα περίπου πριν μια εβδομάδα. Στο χωριό Demir Kabia (Σιδηρές Πύλες) τους

επιτέθηκαν περίπου 20 άτομα. Οι υπόλοιποι της ομάδας δεν ξέρουν τι απέγιναν. Κάποιοι κατάφεραν

να φτάσουν στη Σερβία κάποιοι παραμένουν στην ΠΓΔΜ. Οι ίδιοι αν και ξέφυγαν, συνελήφθηκαν από

τις αστυνομικές αρχές της ΠΓΔΜ και κρατήθηκαν για 2 ημέρες στο κέντρο κράτησης στην περιοχή

Γιάζι Μπάμπα. Και οι 4 καταγγέλλουν την αστυνομική βία και την κατάσταση των κρατουμένων.

Χαρακτηριστικά μας αναφέρουν κοριτσάκι 2 ετών που έκανε φασαρία και φύλακας το χτύπησε

επανειλημμένως γιατί η μητέρα του δεν κατάφερνε να το ησυχάσει.

25 Amnesty International_Hundreds of refugees and asylum seekers unlawfully held:
https://www.amnesty.ie/content/hundreds-refugees-and-asylum-seekers-unlawfully-held .

26 Προς επίρρωση βλ. EFSYN.GR_Άθλιες οι συνθήκες στα κέντρα κράτησης μεταναστών στην ΠΓΔΜ [ ΒΙΝΤΕΟ ]
(7/7/2015) http://www.efsyn.gr/arthro/athlies-oi-synthikes-sta-kentra-kratisis-metanaston-stin-pgdm-vinteo &
Πρόσφυγες στην ΠΓΔΜ (video) 2.7.2015 http://bit.ly/1gefNrA
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Βρήκαν συμπατριώτες τους κρατούμενους που είχαν περάσει πρόσφατα τα σύνορα, αλλά και κάποιους

που κρατούνταν πλέον των 2 μηνών χωρίς να γνωρίζουν το λόγο της κράτησης τους. Αναφέρουν

χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος εκεί είναι σαν χαμένος. Δεν ξέρουν που βρίσκονται, τους έχουν

αφαιρεθεί τα τηλέφωνα και δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με κανέναν. Στρώματα,

κλινοσκεπάσματα και είδη υγιεινής δεν υπάρχουν, το φαγητό είναι ελάχιστο, μια κονσέρβα τη μέρα

και λίγο ψωμί ενώ δεν προαυλίζονται. Οι ίδιοι δεν γνωρίζουν γιατί αφέθηκαν ενώ άλλοι παραμένουν.

Τόσο ο Α όσο και οι συνταξιδιώτες του, παρά τα όσα έζησαν, δεν θέλουν να ζητήσουν άσυλο στην

Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο για εμάς εδώ αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι

σκέπτονται τις οικογένειες που έχουν αφήσει πίσω με την ελπίδα να μπορέσουν νόμιμα να τις πάρουν

από τη Συρία. Με την επιστροφή τους από την ΠΓΔΜ θα πήγαιναν Θεσσαλονίκη να ανακτήσουν

δυνάμεις μέχρι να ανοίξει το πέρασμα της Ειδομένης το οποίο οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως «κλειστό».
Πολύκαστρο 18/4/2015.

Ήδη Ένα ποσοστό των συλληφθέντων αυτών είτε θα εξωθηθεί βίαια στο ελληνικό έδαφος, είτε θα

επιστραφεί στην Ελλάδα δια της επίσημης διαδικασίας επανεισδοχής, άλλοι θα αφεθούν ελεύθεροι

μετά από λίγες μέρες, κάποιοι όμως θα κρατηθούν για αόριστο χρονικό διάστημα. Τα κριτήρια

σύμφωνα με τα οποία ακολουθείται η μία ή άλλη πρακτική δεν είναι σαφή και ακόμα δεν μπορεί να

εξαχθεί κανένα ασφαλές συμπέρασμα.

Επιστροφή στην Ελλάδα: Βίαιες εξωθήσεις στα σύνορα.

Ειδικά για την περιοχή της Ειδομένης όπου το έδαφος της ΠΓΔΜ είναι ορατό ακόμα και από τα

παράθυρα των σπιτιών και του Α.Τ. του οικισμού, πολλές φορές φάνηκε πρόσφυγες να εξωθούνται

δια της βίας στην Ελληνική πλευρά των συνόρων. Ο Μ.Σ 15 ετών από τη Συρία μας αναφέρει στις

18/4/2015 ότι λίγες μέρες πριν και ενώ κατέλυαν επί του εδάφους της ΠΓΔΜ συνοριοφύλακες τους

ανάγκασαν δια της βίας, αφού κατέστρεψαν τα υπάρχοντα τους να περάσουν τη γραμμή των

συνόρων και να μείνουν στην Ελλάδα. Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Παρόμοια αιματηρά

επεισόδια λαμβάνουν χώρα συνεχώς και πολλά έχουν οδηγήσει πολλούς πρόσφυγες στο

νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.
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Ενδεικτικά, στις 20/3/2015 ομάδα περίπου 50 ατόμων μεταξύ των οποίων και οικογένειες

συλλαμβάνονται από την αστυνομία στην ΠΓΔΜ, γυναίκες από το Αφγανιστάν και το Σουδάν

ξυλοκοπούνται, ενώ τα οχήματα τους επιστρέφουν πλησίον των συνόρων όπου και δια της βίας του

σπρώχνουν στο ελληνικό έδαφος. Την ίδια μέρα, καταγγελία Σύρου πρόσφυγα αναφέρει ότι

συνελήφθη με άλλους 13 και ξυλοκοπήθηκε άγρια σε κρατητήριο. Όλοι μαζί οδηγούνται με

αστυνομικό όχημα στα σύνορα, ξυλοκοπούνται και πάλι με την έξοδο τους από το όχημα μέχρι που

περνούν τα σύνορα.

Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν περιστατικό της 21/3/2015. 28 Σύροι μετά από 5ωρη πεζοπορία εντός

της ΠΓΔΜ αποφάσισαν να συνεχίσουν την πορεία τους στη βροχή για άλλες 6 ώρες καθώς δεν

μπόρεσαν να επιβιβαστούν σε κανένα όχημα. Στις 4 το πρωί φτάνοντας σε άγνωστο τους σταθμό

τρένου και προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη αναγκάζονται να τρέξουν για 6 χιλιόμετρα

χωρίς αποτέλεσμα. Συνελήφθησαν, ξυλοκοπήθηκαν, ιδιαίτερα από ένα αστυνομικό ο οποίος

παράλληλα εξύβριζε τις οικογένειες τους, στοιβάχτηκαν σε λευκό αστυνομικό όχημα και

οδηγήθηκαν στα σύνορα. Και εκεί, πάλι ξυλοκοπούνται μπροστά στις οικογένειες τους, και

εξωθούνται στην ελληνική πλευρά. Ένας χτυπήθηκε τόσο πολύ που αδυνατούσαν να τον

συνεφέρουν. Οικογένειες και μικρά παιδιά παρακαλούσαν τους αστυνομικούς της ΠΓΔΜ να τους

παραδώσουν στις ελληνικές αρχές επίσημα για «να τελειώσει το μαρτύριο τους» και να μην τους

εγκαταλείψουν στο ύπαιθρο. Δεν συνέβη. Οι πρόσφυγες κουβάλησαν τον πληγωμένο στα χέρια επί

4 χιλιόμετρα στη βροχή μέχρι το πρώτο ξενοδοχείο που συνάντησαν σε ελληνικό έδαφος.

Αναφέρονται όμως και περιστατικά κατά τα οποία οι συνοριοφύλακες της ΠΓΔΜ αλλά και άλλες

ένοπλες ομάδες επιτέθηκαν σε πρόσφυγες παραβιάζοντας τα σύνορα. Από τους κατοίκους

καταγγέλλονται περιστατικά στα οποία και υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες Έλληνες πολίτες οι οποίοι

κλήθηκαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους χτυπημένους. Συγκεκριμένα αναφέρεται

περιστατικό που έλαβε χώρα τους χειμερινούς μήνες όπου συνοριοφύλακες επιτέθηκαν στους

πρόσφυγες μπροστά σε έντρομες οικογένειες και μικρά παιδιά, καίγοντας τις λιγοστές κουβέρτες

και τα υπάρχοντα τους και ξυλοκοπώντας τους, ενώ ένας εξ αυτών έσπασε το χέρι ενός Αφγανού

πρόσφυγα.

Πάλι, 28/3/2015 8 άτομα ληστεύουν, 70 πρόσφυγες υπό την απειλή όπλων επί της συνοριακής

γραμμής, εφορμούμενοι από την πλευρά της ΠΓΔΜ. Την επόμενη ημέρα, ομάδα με αστυνομικές

στολές και πάλι ληστεύει άλλους πρόσφυγες εγκλωβισμένους στη συνοριακή γραμμή. Την επόμενη

ημέρα οι κάτοικοι που διανέμουν βοήθεια τους βρήκαν τους πρόσφυγες πληγωμένους με ματωμένα

κεφάλια.
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Αρχές Μαΐου περίπου 30 Σύριοι εξωθήθηκαν βιαίως στο ελληνικό έδαφος στην περιοχή της

Ειδομένης από την ΠΓΔΜ αφού ξυλοκοπήθηκαν αγρίως. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κιλκίς.

Ένας εξ αυτών, άτομο με κινητικά προβλήματα μετακινούμενο με πατερίτσες, όντας βαριά

τραυματισμένος νοσηλεύτηκε επί μακρόν στο Νοσοκομείο του Κιλκίς.

Τέλη Μαΐου πέντε γυναίκες από Ρουάντα εκ των οποίων δύο εγκυμονούσες και ένα ανήλικο τέκνο

το οποίο συνόδευαν, και πάλι επαναπροωθούνται βιαίως τη νύχτα από αστυνομικούς της ΠΓΔΜ

στην ελληνική πλευρά των συνόρων. Γυναίκα Συριακής καταγωγής βρέθηκε με σπασμένο χέρι και

νοσηλευόταν μέχρι 10/6/2015. Ο τραυματισμός της σύμφωνα με την ίδια οφείλεται σε συμπλοκή

στα σύνορα κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετείχαν και άτομα με αστυνομική στολή, χωρίς να

μπορεί όμως να εξακριβωθεί με βεβαιότητα αν ήταν αστυνομικοί της ΠΓΔΜ ή όχι.

Επιστροφές κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής ΕΕ –ΠΓΔΜ

Η Συμφωνία27 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της

Μακεδονίας υπεγράφη 18-9-2007 και ετέθη σε ισχύ από 1-1-2008. Αρμόδια υπηρεσία για την

εφαρμογή της στην Ελλάδα είναι η Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης – Κλάδος

Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων - του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ στο Υπουργείο Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Μέσω της διαδικασίας, μεταξύ άλλων, η ΠΓΔΜ έχει την ευχέρεια να αιτείται στις Ελληνικές Αρχές

να επιτρέψουν την είσοδο στο ελληνικό έδαφος από καθορισμένα σημεία φύλαξης, συγκεκριμένα

από τα Τ.Σ.Φ Δοϊράνης και Πολυκάστρου που εδρεύει στους Ευζώνους, υπηκόων τρίτων χωρών οι

οποίοι συνελήφθησαν στην ΠΓΔΜ χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις εισόδου, εφόσον αποδεικνύεται η

διέλευση ή η πρότερη παραμονή τους στην Ελλάδα. Παρόλο που η Συμφωνία δεν προβλέπει

απώτατο αριθμό αιτήσεων, από τα στατιστικά της συγκεκριμένης υπηρεσίας προκύπτει ένας

εξαιρετικά χαμηλός αριθμός αιτημάτων και πραγματοποιηθεισών επανεισδοχών.

27 Βλ.  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2007 για τη
σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (2007/817/ΕΚ): http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0817&amp;from=EL
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ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ ΠΓΔΜ28

ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΝΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

2011 4 19 19 15
2012 2 21 21 21
2013 8 79 43 11
2014 13 101 76 55
2015
(5μηνο)

8 135 80 61

ΣΥΝΟΛΟ 35 355 239 163

Μέχρι το 2012, οι ελληνικές αρχές εμφανίζονται να αποδέχονται όλα τα αιτήματα. Από το 2013 τα

αιτήματα αφορούν όλο και περισσότερους υπηκόους τρίτων χωρών αλλά οι αποδοχές από τις

ελληνικές αρχές και οι πράγματι παραληφθέντες υπήκοοι τρίτων χωρών μειώνονται. Παρόλο που ο

αριθμός των ατόμων που αφορά κάθε μεμονωμένο αίτημα επανεισδοχής αυξάνει προοδευτικά,

όπως και τα αιτήματα, απέχει δυσανάλογα πολύ από τον πραγματικό αριθμό προσώπων που

κινείται από και προς  τις δυο χώρες. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι βίαιες εξωθήσεις όπως

ήδη καταγγέλλονται και οι παράνομες επαναπροωθήσεις,  προκρίνονται ως «λύση» για τις αρχές

της ΠΓΔΜ , αφήνοντας την επίσημη και ασφαλέστερη για τον πληθυσμό νόμιμη διαδικασία στην

άκρη.

Από περιπτώσεις που χειρίστηκε το ΕΣΠ τόσο τα γραφεία Αθήνας όσο και Θεσσαλονίκης

συμπεραίνεται ότι η μεταχείριση που θα έχουν στην Ελλάδα εξαρτάται τόσο από την εθνικότητα

τους όσο και από την οικογενειακή τους κατάσταση – ευαλωτότητα. Είναι αμφίβολο όμως αν στον

πληθυσμό αυτό συμπεριλαμβάνονται ή σε τι ποσοστό Σύροι.

Στα τέλη Απριλίου δεχθήκαμε στο γραφείο Θεσσαλονίκης 30 Αφγανούς οι οποίοι αποτελούσαν 6

οικογένειες. 12 ενήλικες – γονείς και 18 ανήλικα τέκνα. Μόλις είχε πραγματοποιηθεί η

επανεισδοχή τους μέσω στη Δοϊράνης. Μας ανέφεραν ότι καταγράφηκαν στο ΤΣΦ Δοϊράνης και

αφέθηκαν με υπηρεσιακά σημειώματα ενώ ήλθαν στη Θεσσαλονίκη με τρένο. Ένας από τους

ενήλικες αναφέρει :

“Μας έπιασαν και αφού ταλαιπωρηθήκαμε για μία μέρα μας επέστρεψαν στη Δοϊράνη όπου

μας περίμεναν οι αστυνομικοί από την Ελλάδα, στο τμήμα μείναμε για λίγες ώρες και έπειτα πήραμε

χαρτιά και μας άφησαν [...] μας είπαν να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε και μείναμε στο σταθμό για

πολλές ώρες μέχρι που ήρθαμε εδώ [...]. Δε ξέρω τι να κάνουμε που θα πάμε, πρέπει να

28 Πίνακας στατιστικών κατόπιν αιτήματος στην ως άνω Αρχή



21

ξαναπροσπαθήσουμε εδώ δεν είμαστε καλά ζούμε στο δρόμο δεν έχουμε άλλη λύση [...] άσυλο

σημαίνει προστασία και εδώ άμα μείνουμε δε θα έχουμε, σε άλλες χώρες δίνουν σπίτι και λίγο χρόνο

για να βρεις δουλειά και να προσπαθήσεις να ζήσεις με αξιοπρέπεια”.

Την ίδια περίοδο επικοινωνήσαμε με 17 Αφγανούς μόνους άντρες οι οποίοι κρατούνταν για δύο

μήνες στο ΤΣΦ Δοϊράνης κατόπιν της επανεισδοχής τους, παρά την ακαταλληλότητα του χώρου για

πολύμηνη κράτηση. Κάποιοι από αυτούς μεταφέρθηκαν στο κέντρο κράτησης Παρανεστίου.

Ενήλικος μόνος άντρας από το Αφγανιστάν κρατήθηκε για περίπου 2 μήνες μαζί με άλλους, μέχρι

να  καταστεί δυνατή η μεταφορά του στο Παρανέστι.

Στο κρατητήριο του Α.Τ. Ειδομένης που εξυπηρετεί και ως αστυνομικό τμήμα, 17/4/2015

βρίσκουμε 7 κρατούμενους, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές μεταχθέντες από το ΤΛΔ Δοϊράνης

κατόπιν της επανεισδοχής τους. Το Α.Τ Ειδομένης, όπως όλα τα αστυνομικά τμήματα και

συνοριακοί σταθμοί της χώρας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός χώρου κράτησης

παρά τις καλές προθέσεις του προσωπικού, δεδομένου ότι πρόκειται ουσιαστικά για το Α.Τ ενός

μικρού οικισμού. Το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί ώστε να υπάρχει δυνατότητα τακτικού

προαυλισμού, ο χώρος δε είναι περιορισμένος δεδομένου ότι το κρατητήριο προορίζεται απλά για

ολιγόωρη ή ολιγοήμερη κράτηση ενός ή δυο ατόμων. Ένας από τους επτά, ο Κ.Α. σε σχετικές μας

ερωτήσεις, δηλώνει ότι είναι 18 ή 22 χρονών, είναι αμφίβολο όμως αν είναι πράγματι ενήλικας.

Είναι στην Ελλάδα αρκετό καιρό και μιλάει λίγα ελληνικά. Έχει προσπαθήσει να φύγει αλλά δεν τα

καταφέρνει. Τα μάτια του είναι κόκκινα όπως όλων και ο ίδιος εξαιρετικά ταλαιπωρημένος :

“ήμασταν πολλά άτομα εκεί κοντά στη λίμνη μας άφησε η αστυνομία της ΠΓΔΜ ήταν και

παιδιά και γυναίκες και Σύριοι. Δε μας περίμενε η ελληνική αστυνομία αλλά ήρθε μετά. Αυτούς τους

άφησαν εμάς μας κράτησαν. Ήμασταν Δοϊράνη και τώρα Ειδομένη σύνολο 36 μέρες μέχρι σήμερα”.

Η πρακτική επιβεβαιώνεται και από άλλες οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν από το γραφείο

Θεσσαλονίκης κατόπιν της επανεισδοχής τους. Πατέρας μιας εξ αυτών αφγανικής καταγωγής

αναφέρει:

“δε θα μπορούσαν να μας κρατήσουν, πού να μείνουν τα μωρά, έχουμε μικρά παιδιά μαζί

μας και αυτοί δεν έχουν χώρο. Λίγο μείναμε εκεί και αρρωστήσαμε καλύτερα στα χωράφια. Ο χώρος

τους είναι μικρός και λείπουν πολλά”.
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Συνθήκες Διαβίωσης στα σύνορα

Παρά τις αντιξοότητες και τον εμφανή κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή, πολλοί νεοαφιχθέντες

στην Ελλάδα αψηφούν την κατάσταση που επικρατεί και θεωρούν, ότι το πέρασμα είναι εφικτό.

Για τους περισσότερους που έχουν εξαντλήσει τους οικονομικούς τους πόρους τους ή/και τους

έχουν αφαιρεθεί τα έγγραφα, η κοιλάδα του Αξιού και εν γένει το ύπαιθρο και οι εκτάσεις γύρω

από αυτή αποτελούν το μοναδικό έδαφος στο οποίο μπορούν να καταλύσουν, πάντα υπό το φόβο

της σύλληψης και κρυμμένοι πότε από τις αρχές της ΠΓΔΜ πότε από τις Ελληνικές.

Δεδομένου ότι κανενός είδους κρατική υποδομή ή πρόνοια δεν υπάρχει και δεν αναμένεται να

υπάρξει, το κυλικείο του σταθμού και οι ξενοδοχειακές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή ουσιαστικά

αποτελούν το μοναδικό μέρος που ο πληθυσμός αυτός θα μπορούσε να καταλύσει αξιοπρεπώς, να

έχει πρόσβαση σε νερό, φαγητό και συνθήκες υγιεινής τουλάχιστον όσοι διαθέτουν οικονομικούς

πόρους. Το γεγονός όμως ότι ο νομός Κιλκίς περιλαμβάνεται στις απαγορευμένες για διαμονή

περιοχές των νεοαφιχθέντων παράτυπα αλλοδαπών αποκλείει την πλειονότητα του πληθυσμού

τόσο από τα ξενοδοχειακά καταλύματα όσο και από τα μεταφορικά μέσα. Οι άποροι ιδίως, δεν

φαίνεται να έχουν καμία πιθανότητα επιβίωσης. Μας αναφέρεται περιστατικό Ιρακινού πρόσφυγα

με τρία ανήλικα παιδιά, το ένα παράλυτο στην αγκαλιά του, που έχει απομείνει με 15 ευρώ και

προσπαθεί να βρει κατάλυμα για τα παιδιά του τους χειμερινούς μήνες.

Ο συνωστισμός των ανθρώπων στο ύπαιθρο – μόνη επιλογή για πολλούς από αυτούς- και μάλιστα

κατά τους χειμερινούς μήνες, οδήγησε σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης ενώ αναμένεται να

επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάσταση το καλοκαίρι λόγω της αναμενόμενης αύξησης των αφίξεων

στη χώρα και την συγκεκριμένη περιοχή σε συνδυασμό με την έλλειψη νερού.

Ανέστιοι, εκτεθειμένοι στα φυσικά φαινόμενα, χωρίς φαγητό και νερό, το χειμώνα ξεπερνούσαν

συχνά τα 400. Πολλές φορές αναγκάζονταν να πίνουν νερό από τον Αξιό και παραποτάμους

αυτούς, να καταλύουν στο έδαφος με τα λίγα υπάρχοντα τους. Πλειάδα πηγών και μαρτυρίες

κατοίκων περιγράφουν μια εξωφρενική κατάσταση29. Βρέφη, γυναίκες παιδιά και ηλικιωμένοι, όλοι

εκτεθειμένοι στο ψύχος της υπαίθρου για μέρες, χωρίς τρόφιμα χωρίς αρκετά ρούχα, χωρίς τίποτα

να τους προστατεύει από τα φυσικά φαινόμενα, χωρίς νερό.

29 Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Αλληλεγγύης Δράμας_ Τελευταίος σταθμός: Ειδομένη:
http://www.kifadramas.gr/last/ .
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Δυο λέξεις του γιατρού Κ. Χουσεϊν Μπαλτατζή30

Έχω πυρετό, νιώθω καταβεβλημένος, προσπαθώ να καταλάβω από που την άρπαξα... Άραγε να ήτανε

η προχθεσινή εφημερία ή η χθεσινή ημέρα στην Ειδομένη; Όλοι όσοι εξετάσαμε είχανε παρόμοια

συμπτώματα. Αρνούμαι να χορηγήσω στον εαυτό μου οποιαδήποτε αγωγή. Καταβάλλομαι από ένα

περίεργο συναίσθημα, από τη μία ηθική ικανοποίηση κι από την άλλη τύψεις. Μισή μέρα άντεξα, δεν

άντεξα, δεν ένιωθα τα πόδια μου από το κρύο, ήθελα πώς και πώς να φτάσω σπίτι... Δεν μπορώ όμως

να ξεχάσω τα βλέμματα τους. Βήχας, πυρετός, πόδια στα πρόθυρα γάγγραινας, πόνος υπερβολικός..

να εκλιπαρούν στην κυριολεξία για ένα Depon. Ευτυχώς, είχαμε επάρκεια. Στο τέλος της ειδικότητάς

μου έχοντας μια σχετική εμπειρία στην διαχείριση κι αναγγελία δυσάρεστων καταστάσεων συνέλαβα

τον εαυτό μου ν αποφεύγει τα μικρά παιδιά, τα μωρά... έλεγα στους συναδέλφους: την Κατερίνα, τον

Λουάι, τον Στέργιο και τον Αλέξανδρο: «παιδιά μπορείτε να υπολογίσετε σας παρακαλώ τη δοσολογία

των αντιβιοτικών ;» Δεν είχα τη δύναμη να τους αντικρύσω. Ο μικρός μου μεταφραστής Σαρτζάν,

ακούραστος, δεν άντεξε δάκρυσε, όταν προσπαθούσε να μου πει οτι το μικρό του αδελφάκι, τη νύχτα

δεν μπορούσε ν’ ανασάνει, μάλλον κρύωνε είπε.. ήταν η πιο κρύα νύχτα, τις προηγούμενες δεν

έκλαιγε, οι γονείς μου δεν ήξεραν τι να κάνουν... Ο ηλικιωμένος κύριος, με πίεση, πρησμένα γόνατα,

σάκχαρο, αρρυθμία, υποβασταζόμενος... η έγκυος 7,5 μηνών, ένας νεαρός με έντονο ρίγος, είχε πιει

νερό από τον βούρκο παραδίπλα. Ο Αλή την πρώτη φορά ήταν δύσπιστος, ερειστικός, επιθετικός με

άγριες διαθέσεις, δικαιολογημένος ίσως από τον ακατέβατο πυρετό, τον βήχα και τη δύσπνοια. Αυτήν

την φορά όμως μας ευχαριστούσε και μας έδινε τις καλύτερες ευχές, βοηθούσε τους ηλικιωμένους

κατά την εξέταση και προς το τέλος, χόρευε, τραγουδούσε, τυλιγμένος στην κουβέρτα του έχοντας

ξεχάσει παντελώς τη νύχτα που τον περίμενε. Με χαμόγελο ζωηρό μας χαιρετούσε μέχρι να

εξαφανιστούμε εντελώς από το οπτικό του πεδίο...

Στο αυτοσχέδιο εξεταστήριο (καπό αυτοκινήτου) κλήθηκα να αντιμετωπίσω δύσπνοια μωρού μόλις 8

μηνών, πόδια ανθρώπων στα πρόθυρα γάγγραινας, έγκυες γυναίκες, υπερήλικες, όλοι τους

αναζητούσαν μια παροδική ανακούφιση. Οι συνθήκες υγιεινής άθλιες, στην καλύτερη των

περιπτώσεων στοιβαγμένοι σε μια σκηνή, χωρίς πόσιμο νερό, να αναγκάζονται να πίνουν από

συσσωρευμένες ακαθαρσίες. Φοβισμένα, καχύποπτα βλέμματα στην αρχή, καταφθάνουν μαζικά μόλις

30 EFSYN.gr_ “Βουβός, απομονωμένος χειμώνας” στην Ειδομένη: http://www.efsyn.gr/arthro/voyvos-
apomonomenos-heimonas-stin-eidomeni .
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βεβαιωθούν για τις προθέσεις μας. Πυρετός, κακουχία, πνευμονία, γαστρεντερίτιδα, πόνος πολύς,

αναλγητικά, αντιβιώσεις και λίγο χαμόγελο να σπάει ο πάγος… Η παγωνιά της νύχτας όμως….;

Δεν πρόκειται για μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή με συγκινητική μουσική υπόκρουση.. είναι ένας

βουβός απομονωμένος χειμώνας που διαταράσσεται από το κλάμα ενός παιδιού, σε απόσταση

αναπνοής από την εν κώφωση πολιτισμένη κοινωνία .Με την παρούσα επιστολή, εκπέμπεται σήμα

κινδύνου προς όλες τις κατευθύνσεις ,γίνεται μια έκκληση στην συνείδηση υπεύθυνων πολιτών, ιδίως

των δημοσίων λειτουργών για κινητοποίηση των υπερβατικών τους δυνάμεων. Μπορείτε πλέον να

πράξετε τα δέοντα.. Μην περιμένουμε την απώλεια συνανθρώπου μας για κινητοποιηθούμε .Ας

εκδηλώσουμε έμπρακτα τον ύστατο σεβασμό στην απλή ανθρώπινη υπόσταση, το αξίζουν ,μπορείτε...

Με εκτίμηση, Ο ιατρός Χουσεΐν Μπαλτατζής.

Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με την εξαθλίωση και την απόγνωση που προκαλούν οι

επανειλημμένες αποτυχίες διαφυγής έγινε αιτία 2 θανάτων το χειμώνα, πάντα με την επιφύλαξη

όσων δεν φτάνουν στη δημοσιότητα31.

Την πρώτη μέρα της αποστολής εντοπίσαμε περίπου 50 άτομα αφγανικής ιθαγένειας ανάμεσα τους

τουλάχιστον 20 ανήλικοι οι οποίοι φοβισμένοι έσπευσαν να κρυφτούν. Την επόμενη μέρα οι

περισσότεροι από αυτούς είχαν περάσει τα σύνορα. Όσοι είχαν μείνει πίσω μας εξήγησαν ότι σε 3

μέρες θα χουν γυρίσει, “είναι κλειστό το πέρασμα”. Θα έχουν απωθηθεί στο δρόμο και θα χρειαστεί

ένα με δύο 24ωρα οδοιπορώντας να επιστρέψουν.

Με αφορμή την υλική βοήθεια που διανέμουν οι πολίτες της τοπικής κοινωνίας, μπορέσαμε τη

δεύτερη μέρα συμμετέχοντας να συνομιλήσουμε με τους περισσότερους που παραμένουν

κρυμμένοι, οι οποίοι τελικά ξεπερνούσαν κατά πολύ τα 150 άτομα, διασκορπισμένοι σε

διαφορετικά σημεία. Χωρισμένοι σε ομάδες ανά οικογενειακή κατάσταση και εθνικότητα, οι

πρόσφυγες αφήνονταν να καταλύουν επί του εδάφους της ΠΓΔΜ που στο συγκεκριμένο σημείο

προσφέρεται ως καταφύγιο σε αντίθεση με το ελληνικό καθώς υπάρχουν εγκαταλελειμμένα

κτίσματα, συστάδες δέντρων που προσφέρουν σκιά στο παραποτάμιο δάσος του Αξιού. Παρόλα

31 LefT.gr_ Εγκλωβισμένοι στην Ειδομένη (μαρτυρίες – φωτογραφίες – βίντεο): https://left.gr/news/egklovismenoi-
stin-eidomeni-martyries-fotografies-vinteo
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αυτά δεν αισθάνονται καμία ανακούφιση καθώς οι ίδιοι αναφέρουν ότι τα πράγματα αλλάζουν στην

περιοχή. Οι παλιότεροι που φαίνεται να είναι μήνες στην περιοχή αναφέρουν ότι κάθε τρεις

εβδομάδες οι πρακτικές αλλάζουν. Σήμερα τους αφήνουν, αύριο η συνοριοφυλακή μπορεί να

εφορμήσει και να τους σπρώξει προς την Ελλάδα. Ανέφεραν ότι, της ημέρες της αποστολής, οι

“επιθέσεις” δε γίνονταν κοντά στη συνοριακή γραμμή αλλά πιο μέσα στα χωριά, συγκεκριμένα

ένας από τους νεαρούς Αφγανούς είπε “τώρα πια μας πιάνουν πιο μέσα φτάνουμε περίπου στο 2ο με

3ο χωριό και μετά ξεκινούν τα κυνηγητά”.

Οι οικογένειες, οι γυναίκες και τα παιδιά πρωτίστως Σύροι αλλά και Αφγανοί, καταλύουν σε

εγκαταλελειμμένα κτίσματα ενώ οι μόνοι άνδρες, Αφγανοί, Σύροι και Σομαλοί, οι περισσότεροι όχι

πάνω από 20 ετών και πολύ ανήλικοι, καταλύουν στο δάσος και άλλοι από την άλλη μεριά της

κοιλάδας μακριά από τους υπόλοιπους.
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Τρεις Σομαλοί, εμφανώς ανήλικοι είναι από τους τελευταίους που έρχονται να παραλάβουν

τρόφιμα και νερό. Και οι τρεις στηρίζονται σε ξύλινα μπαστούνια εμφανώς καταβεβλημένοι. Οι ίδιοι

δηλώνουν ότι είναι εξουθενωμένοι. Είναι εκεί μαζί με άλλους 4 Σομαλούς που καταλύουν στην

κοιλάδα μακριά από τους υπόλοιπους και έρχονται αργά. Ο μεγαλύτερος από αυτούς δεν ξεπερνά τα

21 έτη.

Οι οικογένειες προηγούνταν στη διανομή. Ήταν τουλάχιστον 8, οι περισσότερες μονογονεικές. Τα

παιδιά ξεπερνούσαν τα 20, τα περισσότερα νηπιακής ηλικίας, αλλά δεν έλειπαν και πρόσφυγες που

είχαν περάσει τα 60 έτη και ήταν εμφανώς καταβεβλημένοι. Οι μόνοι άνδρες ακολουθούσαν. Όλοι

χρειάζονταν περισσότερο νερό, αλλά δεν επαρκούσε καθώς έπρεπε να πάρουν όλοι τουλάχιστον

ένα μπουκάλι μέχρι την επόμενη φορά που θα μπορούσε να διανεμηθεί βοήθεια.

Σύμφωνα με την Ε, εθελόντρια στην περιοχή, ο κόσμος έχει κουραστεί. Οι δυνάμεις της τοπικής

κοινωνίας λιγοστεύουν και μαζί η βοήθεια που μπορεί να διανεμηθεί, ενώ με την αλλαγή των

εποχών οι ανάγκες των προσφύγων και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν αλλάζουν. Η δίψα, και το

καταφύγιο από τη ζέστη και τον ήλιο θα είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσουν τους

Νεαροί Σομαλοί αφού έλαβαν κάποια τρόφιμα ξαναπερνούν τα σύνορα για να πάνε
στο σημείο που κατασκηνώνουν.
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καλοκαιρινούς μήνες που ακολουθούν, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι με την έναρξη της αλωνιστικής

περιόδου και της εντατικής καλλιέργειας των αγροτικών εκτάσεων της περιοχής ενδέχεται να

πολλαπλασιαστούν τα δυστυχήματα. Υπάρχει και η άποψη όσων θεωρούν καταστροφή για τους

αγρότες την παρουσία των προσφύγων στην περιοχή. Ο αριθμός τους διασχίζοντας καλλιεργήσιμες

εκτάσεις εικάζεται ότι προξενεί ζημία στο έδαφος και στις σοδειές των αγροτών, δίνοντας αφορμή

για δυσαρέσκεια κάποιον κατοίκων, ακόμα και των Δημοτικών Αρχών Παιονίας και Κιλκίς 32.

Η στάση της τοπικής κοινωνίας – Η στάση των αρχών.

Η τοπική κοινωνία και απλοί πολίτες έχουν αποδειχθεί ουσιαστικά σωτήρας αυτών των ανθρώπων.

Σε συνεργασία και με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη,

οργανωμένες Αντιρατσιστικές Πρωτοβουλίες και Συνελεύσεις Κιλκίς και Θεσσαλονίκης33,

μεμονωμένοι κάτοικοι με δική τους πρωτοβουλία, καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες ώστε να

συγκεντρώνονται τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και ρούχα τα οποία διανέμονται τακτικά στο

ύπαιθρο. Η ανταπόκριση του απλού κόσμου ήταν τεράστια, χαρακτηριστικά μαθαίνουμε ότι

συγκεντρώθηκαν τόνοι πραγμάτων. Εθελοντές γιατροί και μέλη των ΜΚΟ με γραφεία στη

Θεσσαλονίκη μεταξύ των οποίων και το ΕΣΠ, επανειλημμένως συνέδραμαν σε αυτήν την

προσπάθεια και επανειλημμένως έσπευσαν στο σημείο. Η προσπάθεια αυτή που συνεχίζεται μέχρι

και σήμερα, καθώς και η βοήθεια των απλών κατοίκων, είναι τα μοναδικά πράγματα που κράτησαν

στη ζωή αναρίθμητους ανθρώπους που έφτασαν και πέρασαν από την Ειδομένη μέχρι σήμερα.

Ο Β. αναφέρει « 1η Απριλίου πήγα να μοιράσω ανθρωπιστική βοήθεια, τρία αδέλφια, οι δυο δίδυμοι

μπροστά μου, πρόσφυγες 20 και 22 ετών, άπλωσαν τα χέρια τους, άπλωσα και εγώ… τα χέρια μας δεν

32 Βλ. Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 30/04/2015 με πρωτοβουλία του Δήμου Κιλκίς και θέμα “Πρόσκληση σε
σύσκεψη για τη διαχείριση του ζητήματος των διερχόμενων προσφύγων – μεταναστών στο Ν. Κιλκίς” (κατωτέρω)

33 Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από αυτές:

Πρωτοβουλίες ομάδες πολιτών: Κίνηση Πολιτών Πολυκάστρου, Κίνηση Πολιτών Κιλκίς, Αντιρατσιστική
Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Δράμας,
Κοινωνικό Φαρμακείο Κιλκίς, Σύλλογος για την προστασία του παιδιού “Βενιαμίν” Κατερίνης, Πολίτες Βελβεντού και
Κοζάνης, Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, Οικόπολις – Δομές αλληλεγγύης και άλλοι
πολλοί..

ΜΚΟ με αλφαβητική σειρά: Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Νέων, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί Χωρίς
Σύνορα (μόνιμη αποστολή), Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Κέντρο
Αλληλεγγύης, PRAKSIS, και άλλες πολλές.
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συναντήθηκαν … Ρήμαξε η ψυχή μου σαν κατάλαβα πως τα παιδιά αυτά είναι τυφλά και θα

περπατήσουν 1.700 χλμ προς την Ευρώπη. Αλήθεια η ανθρωπιά που τελειώνει;»..

Δεν ήταν λίγες οι φορές κατά τη διάρκεια του χειμώνα που κάτοικοι του Πολυκάστρου και των

γύρω οικισμών, άνοιξαν τα σπίτια τους σε οικογένειες και μικρά παιδιά προκειμένου να τους

προστατέψουν από το χιόνι και την παγωνιά ή να τους προμηθεύσουν με νερό και τρόφιμα

προκειμένου να κρατηθούν στη ζωή.

“... ήταν περασμένα μεσάνυχτα ήμουν στο σπίτι με φίλους όταν χτύπησε η πόρτα άνοιξα και

ήταν τρεις Σύριοι ο ένας μιλούσε αγγλικά ήταν παγωμένοι από το κρύο. Χειμώνας εδώ φαντάζεσαι τι

σημαίνει. Τους βάλαμε μέσα και κάτσαμε όλοι μαζί. Κάναμε σούπα ήπιαν και λίγο τσιπουράκι όλα

καλά. Την επομένη το πρωί έφυγαν μας ευχαρίστησαν και έφυγαν. Μακάρι να τα κατάφεραν ...”. Μια

κυρία στο κυλικείο του σταθμού στην Ειδομένη μας είπε “δεν είμαστε κακοί καμιά φορά φοβόμαστε.

Είναι και κάποιοι που είναι κακοί – μπλεγμένοι, καμιά φορά το βράδυ φοβάμαι να περπατήσω στις

γραμμές κλέβουν απειλούν. Πολλοί το βρήκαν το κόλπο και έρχονται για να βγάλουν λεφτά. Να

κερδίσουν θέλουν σε βάρος άλλων ... Έτσι όμως δε γίνεται, όποιος μπορεί προσπαθεί να

εκμεταλλευτεί. Ε ναι αυτούς φοβόμαστε καμιά φορά”.
Κάτοικος οικισμού του Δήμου Παιονίας

18/4/2015

Πολλές οικογένειες αλλά και χτυπημένοι και πληγωμένοι πρόσφυγες οι οποίοι με τη βοήθεια των

κατοίκων περιθάλπονταν από το Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου το οποίο παρά τις ελλείψεις του έχει

σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σε επίσκεψη μας στο Κέντρο διαπιστώσαμε τις σοβαρότατες

ελλείψεις τόσο σε φαρμακευτικό όσο και στο παραφαρμακευτικό υλικό. Κατά την επίσκεψη μας

εξετάζονταν 8 πρόσφυγες μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος.

Σε συζητήσεις με το προσωπικό αναφέρονται ελλείψεις σε γάζες, αντιβιώσεις καθώς και άλλα

φάρμακα που θα μπορούσαν να είναι βοηθητικά για τους ανθρώπους. Αυτό που επεσήμανε το

προσωπικό ήταν ότι οι πρόσφυγες χρειάζονται άλλου είδους παρεμβάσεις πιο άμεσες λόγω του

λιγοστού χρόνου που έχουν στη διάθεση τους. Συγκεκριμένα για έναν κύριο που είχε ισχυρούς

πονοκεφάλους και διάρροιες η γιατρός επισημαίνει ότι : “δυστυχώς δε μπορούμε να κάνουμε πολλά

πράγματα από τη στιγμή που κανονικά θα έπρεπε να του δοθεί αγωγή και να προσεχθεί η διατροφή

του. Αυτό όμως δε γίνεται λόγω των συνθηκών. Πολλές φορές πίνουν νερό από το ποτάμι

αναγκαστικά αλλά το νερό αυτό μπορεί να το πεις και δηλητήριο ... Ένας άλλος δεν έβλεπε καλά στα
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επείγοντα όμως δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό οφθαλμίατρος έρχεται κάποιες μέρες την

εβδομάδα στην εφημερία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ... Ένα βράδυ μας έφεραν κάποιον με

ανοιγμένο το κεφάλι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε απλά να τον στείλουμε στο νοσοκομείου

του Κιλκίς και αυτό αν καταφέρουμε να έχουμε το ασθενοφόρο”.

Ας σημειωθεί ότι σε όλο το νομό Κιλκίς υπάρχει μόνο ένα ασθενοφόρο, και δεν μπορεί να

ανταποκριθεί ούτε στις στοιχειώδεις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το γεγονός αυτό σε

συνδυασμό με την απαγόρευση παραμονής και διέλευσης στο νομό Κιλκίς, καθιστά αδύνατη

πολλές φορές την πρόσβαση των προσφύγων στις υπηρεσίες του Κέντρου και σε Νοσοκομεία. Η

ποινικοποίηση της μεταφοράς προσώπων όπως ισχύει και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα μπορεί να

αποβεί μοιραία. Κάτοικοι και σε αυτό το σημείο, αναπληρώνουν την πολιτεία αντιμετωπίζοντας

πλείστους όσους κινδύνους, ακόμα και κίνδυνο σύλληψης προκειμένου να μην αποβιώσει ασθενής

πρόσφυγας στο ύπαιθρο.

“εγώ όλη μέρα είμαι έξω κοντά στο ποτάμι το τι βλέπουν τα ματάκια μου δε λέγεται. Αλλά

φοβάμαι μετά από όσα έγιναν. Έχω πολλές φορές βάλει κόσμο στο αυτοκίνητο και τι να κάνεις

αφήνεις μάνα με παιδί χτυπημένους στο δρόμο ή έγκυο γυναίκα μόνη να ψάχνεται στο δρόμο. Δεν

αφήνεις; Αλλά η αστυνομία μας φοβέρισε μας είπε ότι θα μας βάλει φυλακή. Εγώ όμως το λέω και

στον αδελφό εδώ δεν πρόκειται να αφήσω γυναίκα μόνη στο δρόμο ή χτυπημένο και ότι και να γίνει

δε το μετανιώνω δε θα το πάρω το κρίμα στο λαιμό μου ...”.
Μαρτυρία κτηνοτρόφου της περιοχής

18/4/2015

Από τον Απρίλιο και πιο οργανωμένα το Μάιο, κλιμάκιο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα καταβάλλει

προσπάθειες για την παροχή ιατρικής βοήθειας στους πρόσφυγες που μετακινούνται στην περιοχή

ενώ παράλληλα επισκέπτονται και χώρους κράτησης. Σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας

Πολυκάστρου και το Νοσοκομείο του Κιλκίς στηρίζουν πρόσφυγες που είτε τραυματίστηκαν εντός

του ελληνικού εδάφους είτε τραυματίστηκαν σε συμπλοκές στα σύνορα είτε επιστράφηκαν

τραυματισμένοι από την ΠΓΔΜ. Παράλληλα επεξεργάζονται τρόπους ώστε να εξασφαλιστεί

πόσιμο νερό για τους ανθρώπους που καταλύουν στο ύπαιθρο. Διατηρώντας ομάδα και στην
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ΠΓΔΜ, καταφέρνουν να συνδράμουν τους πρόσφυγες και από τις δύο πλευρές των συνόρων.34 Για

την καλύτερη υποστήριξη των προσφύγων, μέσω του γραφείου Θεσσαλονίκης ΕΣΠ, βρισκόμαστε

σε άμεση επικοινωνία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για την ενημέρωση και πληροφόρηση του

πληθυσμού αλλά και την ανεύρεση λύσεων σε πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν συνεχώς.

Πολύτιμη είναι η παρέμβαση της ομάδας πολιτών Πολυκάστρου και εθελοντών. Τεράστιες

προσπάθειες γίνονται για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο της κοινής γνώμης όσο

και των αρχών προκειμένου να υπάρξει μια κρατική και σταθερή πρόνοια – λύση για αυτόν τον

τόσο ευάλωτο και αφημένο στην τύχη του πληθυσμό. Αναρίθμητα βίντεο, ρεπορτάζ και σελίδες

κοινωνικής δικτύωσης35 καταγγέλλουν τους κινδύνους και την κατάσταση και καλούν σε

υποστήριξη και βοήθεια36. Στις 15 Απριλίου 2015 το θέμα έφτασε στο Ευρωκοινοβούλιο στο

πλαίσιο συνάντησης της Ευρωομάδας της Αριστεράς, πάλι κατόπιν αγώνα των κατοίκων37.

Οι κινητοποιήσεις αυτές στοχεύουν στην επίλυση του ζητήματος ενώ για το επόμενο διάστημα

έχουν κανονιστεί μια σειρά από συναντήσεις με κόμματα Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Το αίτημα είναι σαφές. Απαιτείται κρατική υποστήριξη και πρόνοια για την επιβίωση

αυτών των ανθρώπων προκειμένου να μην υπάρξουν άλλα θύματα και να παύσει η εκμετάλλευση

που βιώνουν. Ένα μέτρο ανθρωπιστικό και όχι κατασταλτικό, καθώς το τελευταίο μόνο θα εξέτρεπε

την κατάσταση. Οι απαγορεύσεις, ο φόβος της σύλληψης, η απώθηση με αυτά τα μέσα από το

νομό, εξωθούν τους πρόσφυγες στην εξαθλίωση και τη «διακίνηση» η οποία φαντάζει ως η

34 Γιατροί Χωρίς Σύνορα_Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ενισχύουν τη δράση τους στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια
(22/05/2015):http://www.msf.gr/magazine/oi-giatroi-horis-synora-enishyoyn-ti-drasi-toys-sti-mesogeio-kai-sta-valkania

35 NEWIRIN_On the mugration road in Macedonia: http://newirin.irinnews.org/on-the-migration-road-in-macedonia/

36Ενδεικτικά: Σύλλογος προστασίας παιδιών “Βενιαμίν”: Εκατοντάδες πρόσφυγες εγκλωβισμένοι στην Ειδομένη,
Κιλκίς: http://kolindrinamaslatia.blogspot.gr/2015/03/blog-post_64.html

Ειδομένη_Ανθρωπιστική βοήθεια στην Ειδομένη: http://idomeni.gr/arthra/images/humans/index.html

Οικόπολις. Μια παράλληλη πόλη για την οικολογία και την κοινωνία_Ειδομένη SOS:
http://oikopolissocialcenter.blogspot.gr/2015/02/sos.html

Εξώστης Πολιτισμός Ελεύθερη σκέψη και έκφραση_Κάλεσμα ανθρωπιάς και βοήθειας από το κέντρο μεταναστών
Θεσσαλονίκης: http://www.exostispress.gr/Article/kalesma-anthropias--boitheias-apo-to-kentro-metanasto-
thessalonikis-0 [πρόσβαση 20 Ιουνίου 2015].

KILKIS TODAY E PRESS_παραδόθηκε το φαρμακευτικό υλικό για τους πρόσφυγες και μετανάστες στο Κέντρο
Υγείας Πολυκάστρου: http://www.kilkistoday.gr/kilkis24/34160-ta-prota-pharmaka-gia-prosphuges

37 Youtube_SYRUZA European Parliament: Vasilis Tsartsanis about entry points of migrants FYROM – Greece at EU
Parliament: https://www.youtube.com/watch?v=yxJhYFhJyLo
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μοναδική επιλογή τους καθιστώντας τους έρμαια στις διαθέσεις των διακινητών. Οι κινητοποιήσεις

συνεχίζονται μέχρι σήμερα, χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή ακόμα..

Μετά από πολύμηνη υπεράνθρωπη προσπάθεια η τοπική κοινωνία πολλές φορές αισθάνθηκε

εγκαταλελειμμένη καθώς καμία έμπρακτη ανταπόκριση δεν υπήρξε από το κράτος αφήνοντας

ουσιαστικά την επιβίωση των προσφύγων στα σύνορα στις δυνάμεις των πολιτών οι οποίοι

ομολογουμένως αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος.

Στις 30/04/2015 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Κιλκίς, συνάντηση τοπικών

φορέων και οργανώσεων με θέμα  “Σύσκεψη για τη διαχείριση του ζητήματος των διερχόμενων

προσφύγων – μεταναστών στο Ν. Κιλκίς”, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν τις συνθήκες

διαμονής των προσώπων στην ύπαιθρο (θέματα υγιεινής, ύδρευσης, σίτισης, καθαριότητα της

περιοχής όπου διαμένουν κ.ο.κ) αλλά και προβλήματα που δημιουργούνται στο Δήμο Παιονίας και

συγκεκριμένα τα προβλήματα στις καλλιέργειες, το φόβο των κατοίκων λόγω του μεγάλου αριθμού

των προσφύγων κοντά στο χωριό της Ειδομένης, τις μικροκλοπές που συμβαίνουν στο χωριό ακόμα

και για τις συνθήκες που δημιουργούνται λόγω της συγκέντρωσης σκουπιδιών κ.ο.κ.. Συζητήθηκαν

μεταξύ άλλων, θέματα εποπτείας της περιοχής από τις αστυνομικές αρχές και κάλυψης των

αναγκών που προκύπτουν στον τομέα της υγείας (ασθένειες, τραυματισμένοι κ.α). Ειδικά για τους

κρατουμένους της περιοχής, ανέκυψε επιτακτικά το θέμα της νομιμότητας των ιατρικών εξετάσεων

στις οποίες υποβάλλονται. Συγκεκριμένα οι εξετάσεις περιλαμβάνουν έλεγχο για Σύνδρομο

Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (HIV) και Ηπατίτιδας C, χωρίς επαρκή αιτιολογία για την ανάγκη

επιβολής τους και χωρίς τη συναίνεση και την ενημέρωση των κρατουμένων, τόσο για τη

διεξαγωγή τους όσο και για την μετέπειτα χρήση αυτών των ιδιαιτέρως ευαίσθητων προσωπικών

δεδομένων. Η επίσημη αιτιολογία της τοπικής αστυνομικής αρχής ήταν ότι οι εξετάσεις αυτές είναι

επιβεβλημένες για τη μεταφορά των προσώπων στα κέντρα κράτησης, κάτι όμως το οποίο δεν

προκύπτει από την πρακτική των λοιπών κατά τόπους αρμοδίων αστυνομικών αρχών στη χώρα.

Η συνάντηση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις πλέον της

επανάληψης της, προκειμένου να υπάρξει ένα σχέδιο διαχείρισης. Θετικότερη εξέλιξη αυτής ήταν η

προφορική άδεια από όλους τους συμμετέχοντες προς τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα να

τοποθετήσουν δεξαμενές νερού ώστε να παρέχεται πόσιμο νερό για να αποφευχθούν προβλήματα

υγείας που μπορεί να αποβούν μοιραία για τους πρόσφυγες. Έως ότου δημιουργηθούν οι
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κατάλληλες εγκαταστάσεις οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προμηθεύουν τον κόσμο με πόσιμο νερό και

ξηρά τροφή.38

Παρά τις συναντήσεις και τις εκκλήσεις των τοπικών αρχών και κοινωνίας προς την Κεντρική

Διοίκηση δεν υπάρχει κάποια αλλαγή ενώ το πρόβλημα διογκώνεται ανεξέλεγκτα με την έκρηξη

του αριθμού των αφίξεων προσφύγων στα νησιά του Β.Αιγαίου. Ανά περιόδους φαίνεται να

εξαπλώνεται και στους γύρω του Κιλκίς Νομούς39.

Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ άφιξης και εξόδου από την Ελλάδα.40

Τον Ιούνιο στην πόλη συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός προσώπων που στοχεύουν να περάσουν τα

σύνορα, αλλά και ο εξίσου μεγάλος αριθμός όσων αποτυγχάνουν να διασχίσουν την ΠΓΔΜ και

επιστρέφονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην Ελλάδα.

Τα πρόσωπα αυτά καταλύουν στην Πλατεία Αριστοτέλους, πίσω από τα Δικαστήρια, στο σταθμό

των τρένων ενώ μαρτυρίες υπάρχουν για συγκέντρωση προσώπων στην περιοχή των ΚΤΕΛ, σε

εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις πρώην βιομηχανικών χώρων ή αποθηκών. Μεγάλος είναι επίσης

ο αριθμός των προσώπων που οι οικονομικοί τους πόροι τους επιτρέπουν να καταλύσουν σε

38TVXS Ανεξάρτητη Ενημέρωση_ Φωτορεπορτάζ: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στους εγκλωβισμένους μετανάστες της
Ειδομένης (15/05/2015): http://tvxs.gr/news/ellada/fotoreportaz-oi-giatroi-xoris-synora-stoys-egklobismenoys-
metanastes-tis-eidomenis

39 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες γρ. Ελλάδας_Ξεπερνούν τις 48.000 οι αφίξεις προσφύγων στα
ελληνικά νησιά φέτος – Ιδιαίτερα αυξημένη η πίεση στη Λέσβο (9/06/2015):
http://www.unhcr.gr/nea/artikel/29a551fb261c8d3a3d053a53abeb42d3/xepernoyn-tis-48000-o.html

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες_ Νέα έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας ανεβάζει τον αριθμό των
ανθρώπων που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν στα 60 εκατομμύρια (18/06/2015):
http://www.unhcr.gr/nea/artikel/abe572e525b661a88172fe96b78fa554/nea-ekthesi-tis-ypat.html

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες γρ. Ελλάδας_ Η Ύπατη Αρμοστεία προειδοποιεί για την
επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα και τα δυτικά Βαλκάνια καθώς αυξάνονται οι αφίξεις προσφύγων
(10.07.2015): http://www.unhcr.gr/nea/artikel/32f0d2e5a68b266cde1103ac63958311/i-ypati-armosteia-p-8.html

40 ALTERTHESS_Πρόσφυγες στην Πλατεία Αριστοτέλους – ένας σύντομος σταθμός για το μεγάλο ταξίδι
(19/06/2015): http://www.alterthess.gr/content/prosfyges-stin-plateia-aristoteloys-enas-syntomos-stathmos-gia-megalo-
taxidi

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,γρ. Ελλάδας_Αυξάνουν οι κίνδυνοι για τον αυξανόμενο αριθμό
προσφύγων και μεταναστών που διασχίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια (12/06/2015):
http://www.unhcr.gr/nea/artikel/a1d5f037cc7625e5853962e925dfe188/ayxanoyn-oi-kindyno.html
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ξενοδοχείο με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές το συνολικό ποσοστό του προσφυγικού πληθυσμού

που μετακινείται στην πόλη. Με μια πρώτη εκτίμηση υπολογίζεται ότι βρίσκονταν στην

Θεσσαλονίκη πάνω από 300 άτομα, ο αριθμός δεν μπορεί να υπολογισθεί με βεβαιότητα αφού ο

πληθυσμός εντοπίζεται σε διάφορα μέρη, αλλάζει συνεχώς και επιμελώς δεν επισκέπτεται

υπηρεσίες και οργανώσεις. Υπό αυτές τις περιστάσεις, εκτίμηση του ακριβούς αριθμού των

προσφύγων που βρίσκονται προσωρινά στη Θεσσαλονίκη καθίσταται αδύνατη

Σχεδόν στο σύνολο τους τα δωμάτια των οικονομικών ξενοδοχείων της πόλης ήταν κατειλημμένα

πρόσφυγες. Αρκετές γυναίκες με τα παιδιά τους φιλοξενούνται στο ξενώνα του Τάγματος Μοναχών

της Μητέρας Τερέζας της Καλκούτας καθώς και κάποιοι μόνοι άντρες φιλοξενούνται στο

υπνωτήριο αστέγων του Δήμου. Οικογένειες είχαν στήσει σκηνές στην Πλατεία Αριστοτέλους και

σε μικρό παρκάκι απέναντι από το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι πλέον αθέατη και πολλές προσπάθειες γίνονται από πολίτες, ομάδες,

πρωτοβουλίες και δημοτικές κινήσεις για την αντιμετώπιση της. Καθημερινά όλο και περισσότερα

πρόσωπα βρίσκονταν είτε σε κάποια ξενοδοχεία είτε σε πλατείες και άλλους ελεύθερους χώρους

της πόλης. Η συνεχώς αυξανόμενη ροή και οι πιέσεις που ασκήθηκαν προς την τοπική

αυτοδιοίκηση οδήγησε σε κάποιες πρόχειρες λύσεις ενώ συνεχίζουν οι συζητήσεις για πιο μόνιμες

λύσεις. Συγκινητική ήταν η κινητοποίηση κατοίκων της περιοχής και ομάδων για τη στήριξη των

προσφύγων. Άρχισαν να δίνονται γεύματα κάθε μεσημέρι. Μετά από πιέσεις μηνών ο Δήμος άνοιξε

κοινόχρηστες βρύσες κυρίως στην Πλατεία Αριστοτέλους οι οποίες δε λειτουργούσαν για πολλά

χρόνια. Τοποθετήθηκαν χημικές τουαλέτες στην Πλατεία Αριστοτέλους αφού οι δημοτικές

τουαλέτες φάνηκε ότι δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, ενισχύθηκε το Κέντρο Ημέρας

προκειμένου να δέχεται μεγαλύτερο αριθμό προσώπων προκειμένου να κάνουν μπάνιο, να πλύνουν

τα ρούχα τους κ.ο.κ. Τα παραπάνω εντάσσονται στα προσωρινά μέτρα του Δήμου Θεσσαλονίκης .41

Με εξαίρεση τους λιγοστούς που καταφέρνουν κάθε φορά να διασχίσουν την ΠΓΔΜ, ο

προσφυγικός πληθυσμός φαίνεται ότι για ένα μεγάλο διάστημα - που η δυνατότητα διέλευσης

υπήρξε περιορισμένη - κινείται κυκλικά μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται

41Rthess_Προσωρινά μέτρα για τους πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη (18/06/2015):
http://www.rthess.gr/articles_det.asp?artid=66051

KILKIS TODAY E-PRESS_Στο “κόκκινο” πλέον το προσφυγικό (18/06/2015): http://kilkistoday.gr/kilkis24/34678-sto-

Η ΑΥΓΗ_Πρωτοβουλία της “Θεσσαλονίκη – Ανοιχτή Πόλη” για τους πρόσφυγες (20/06/2015):
http://www.avgi.gr/article/5634255/protoboulia-tis-thessaloniki-anoixti-poli-gia-tous-prosfuges
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από τον πληθυσμό που εγκαταλείπει τα νησιά του Β. Αιγαίου. Χαρακτηριστικό της

πραγματικότητας αυτής είναι η συνάντηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με πρόσωπα τα οποία

αρχικά είχαμε εντοπίσει στην πρώτη αποστολή μας στην Ειδομένη, λίγες βδομάδες μετά, και οι

επισκέψεις άλλων εξ αυτών στα γραφεία του ΕΣΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αναζητώντας

στήριξη και βοήθεια.

Κάποιοι από αυτούς, απογοητευμένοι και σαφώς καταβεβλημένοι από τις προσπάθειες και τις

αποτυχίες τους να διασχίσουν την ΠΓΔΜ, επιθυμούν να αιτηθούν διεθνούς προστασίας στην

Ελλάδα. Η πρόσβαση τους μέχρι στιγμής είναι προβληματική. Από τις 18 Μαΐου που ξεκίνησε η

μέσω skype πρόσβαση στο ΠΓΑ Θεσσαλονίκης είναι ελάχιστα τα πρόσωπα που κατάφεραν να

έχουν πρόσβαση. Συγκεκριμένα από το γραφείο της Θεσσαλονίκης από τις 18 Μαΐου έως και τις 15

Ιουνίου έχουν προσπαθήσει 24 άτομα (μεταξύ των οποίων δύο πολυμελείς οικογένειες), πρόσβαση

όμως εξασφάλισαν μόνο οι 3 από αυτούς. Στις επισκέψεις αυτών στο γραφείο αλλά και από

επικοινωνίες που είχαμε μαζί τους στο δρόμο, διαπιστώνεται ότι συντρέχει άμεση και επιτακτική

ανάγκη υποστήριξής τους ακόμα και για τις βασικότερες των αναγκών τους και την σωστή

ενημέρωσή τους. Η ενημέρωση και πληροφόρηση που λαμβάνουν προέρχεται είτε από τους

διακινητές είτε από ομοεθνείς τους με αποτέλεσμα να τελούν σε σύγχυση

Οι λόγοι του φαινομένου όπως προκύπτουν από τους ίδιους τους πρόσφυγες.

Η γενικευμένη οικονομική κατάσταση στη χώρα, η έλλειψη δομών υποδοχής, η έλλειψη δομών

στήριξης (στέγασης και σίτισης), τα προβλήματα στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου 42, η μη

λειτουργία του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, οι πληροφορίες ότι οι χώρες της

Κεντρικής Ευρώπης στηρίζουν και προστατεύουν τους πρόσφυγες, είναι κάποιοι από τους λόγους

που οδηγούν ένα πρόσωπο να πάρει αυτήν την απόφαση. Οι παραπάνω λόγοι προκύπτουν από τις

42 Βλ. ενδεικτικά  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ”Η Ελλάδα ως χώρα ασύλου”. Συστάσεις της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (06/04/2015):
http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/2015_GR_R.pdf
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μαρτυρίες των ίδιων των προσφύγων αλλά και από τα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί

στη χώρα43.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής (Απρίλιος 2015), εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου

Παιονίας περίπου 300 άτομα, άλλοι επί της υπαίθρου, άλλοι που μόλις είχαν φτάσει. Συζητώντας

μαζί τους εντοπίστηκαν άτομα κυρίως αφγανικής ιθαγένειας, που διέμεναν πολλά χρόνια στην

Ελλάδα και είτε βρίσκονταν είτε είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου τους ήδη και έψαχναν

τρόπο να δοκιμάσουν να φτιάξουν τη ζωή τους αλλού.

Ο Β. αφγανικής ιθαγένειας με τη σύζυγο του και τα τέσσερα ανήλικα τέκνα τους ετών 10, 8, 3

½ και 4 μηνών, είχαν αιτηθεί ασύλου αλλά η εξέταση του αιτήματος τους διεκόπη από τη Διεύθυνση

Αλλοδαπών Αττικής. Το 2011 τους επιδόθηκε πράξη διακοπής κατά της οποίας άσκησαν αίτηση

θεραπείας αλλά μέχρι εκείνη στιγμή δεν υπήρχε απόφαση επί του αιτήματος τους και παρέμεναν

έκτοτε χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, καθιστώντας αδύνατη την καθημερινή διαβίωση τους στην

Ελλάδα.

Πολύκαστρο 18/4/2015

Κάποιοι είχαν δελτία αιτούντος άσυλο από χρόνια (ροζ κάρτες) αλλά είχαν απελπιστεί

περιμένοντας να κληθούν στις δευτεροβάθμιες επιτροπές του ΠΔ 114/2011. Άλλοι δεν είχαν

ενημερωθεί σωστά για το στάδιο στο οποίο εκκρεμούσε η διαδικασία που τους αφορούσε και

νομίζοντας ότι έχει τελειώσει οριστικά προσπαθούσαν να φύγουν.

O M αφγανικής ιθαγένειας εγκατέλειψε το Αφγανιστάν το 2008. Φτάνοντας στην Ελλάδα δεν

είχε πρόσβαση στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Προκείμενου για το βιοπορισμό του και

απελπισμένος εγκατέλειψε την Αθήνα χωρίς να ζητήσει άσυλο και έκανε αγροτικές εργασίες σε

επαρχιακές πόλεις. Το 2012, με την αλλαγή του νομικού πλαισίου για την κράτηση, είχε την ατυχία να

συλληφθεί. Στους 12 μήνες κράτησής του αιτήθηκε ασύλου και εξετάστηκε από το Αυτοτελές Κλιμάκιο

43 Βλ. ενδεικτικά  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες γρ. Ελλάδας_Η Ελλάδα ως χώρα ασύλου
(Δεκέμβριος 2014): http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/Greece/UNHCR-CoA-Greece-2014-EL.pdf
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Αμυγδαλέζας. Σε ελάχιστο χρόνο είχε απορριφθεί και κληθεί ενώπιον δευτεροβάθμιας επιτροπής στην

οποία οδηγήθηκε και εξετάστηκε κρατούμενος. Το αίτημα του απορρίφτηκε και πάλι. Έμεινε σχεδόν 2

χρόνια κρατούμενος χωρίς να καταλάβει ποτέ ακριβώς για ποιο λόγο απορρίφθηκε. Το 2014 και

χωρίς να έχει καμία συνδρομή νομική ή άλλη αιτήθηκε ασύλου και πάλι, αυτή τη φορά ενώπιον της

Υπηρεσίας Ασύλου το οποίο και καταγράφηκε ως μεταγενέστερο αίτημα. Αποφυλακίστηκε

προκειμένου για τη συνέχιση της διαδικασίας του και με την προσέλευση του στο ΠΓΑ Αττικής του

επιδόθηκε απόφαση απορριπτική επί του παραδεκτού του μεταγενεστέρου αιτήματος του με την

αιτιολογία ότι δεν είχε επικαλεσθεί νέα στοιχεία. Του είπαν να ξαναπάει. Λίγες μέρες μετά υπέγραψε

προκειμένου για την επανεξέταση της υπόθεσης του ένα μονοσέλιδο προσφυγής και του είπαν να

φύγει, τελείωσε. Σημειωτέον ότι τις ημερομηνίες που έλαβαν αυτά χώρα, στο ΠΓΑ Αττικής

διαπιστώνονται σοβαρότατες ελλείψεις διερμηνείας

Ο Μ πληροφορήθηκε με ανακούφιση από τα μέλη της αποστολής ότι το αίτημα του εκκρεμεί και

σύμφωνα με το έγγραφο προσδιορισμού που έφερε, θα συζητείτο σε λίγες μέρες, πράγμα που

υποδείκνυε ότι δεν χρειαζόταν να φύγει από την Ελλάδα. Ενημερώθηκε σχετικά με την έννοια του

μεταγενεστέρου αιτήματος ασύλου και τις δυνατότητες που εξακολουθούσε να έχει προκειμένου να

καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία στο φάκελο του που ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε θετική

έκβαση της υπόθεσης του και συγκατάθεσε εγγράφως να αναληφθεί η περάτωση της υπόθεσης του

από το ΕΣΠ και να αναμένει την έκδοση της απόφασης του όσο μπορεί.

Ειδομένη, 17/4/2015

Όσων αφορά τους νεοαφιχθέντες, στην πλειονότητα τους Σύροι, οι περισσότεροι ήταν

παραπληροφορημένοι. Κάποιοι δεν γνώριζαν για την ταχύρρυθμη διαδικασία που υιοθετήθηκε

ειδικά για τους Σύρους, άλλοι κάπου είχαν ακούσει ότι άλλαξε ο νόμος και θα τους επιτρέψουν να

πάνε όπου θέλουν.

Αναφορικά με τη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα, όλοι ήταν αρνητικοί. Δήλωναν ότι η πρόσβαση

είναι αδύνατη, υπερβολικά χρονοβόρα και ως εκ τούτου απελπιστική. Όποιος αποφασίσει να

παραμείνει στην Ελλάδα, θα πρέπει να βρει τρόπο να φτάσει μέχρι την Αθήνα και εκεί να

προσπαθήσει μέσω skype  ή στην ουρά, αρκετές φορές προκείμενου να υποβάλει το αίτημα του.
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“ήμουν δύο μήνες έξω από την υπηρεσία ασύλου. Δύο φορές κατάφερα να μπω στο κτίριο και

με έδιωξαν μου είπαν πάρε στο skype. Εκνευρίστηκα δεν έχω μέλλον εδώ. Δύο μήνες σε πλατείες και

παγκάκια. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη και προσπαθώ από τις 18 Μαΐου κάθε Δευτέρα μέσω skype να έχω

πρόσβαση ακόμα τίποτα. Αλήθεια σου λέω θα φύγω σήμερα είναι η τελευταία φορά που με βλέπεις

[...]”.

Α. Σύρος, προσπάθησε 9 φορές να περάσει τα σύνορα - 8/06/2015

Ο J. Παλαιστινιακής καταγωγής από τη Συρία ήρθε στο γραφείο της Θεσσαλονίκης την ίδια

περίοδο, τραυματισμένος μετά από συμπλοκή στα σύνορα,

“από τη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα, μου είπαν στο νησί (…) να μη μείνω εδώ δεν έχει

μέλλον. Προσπάθησα να ζητήσω άσυλο στην Αθήνα αλλά δεν είχα πρόσβαση. Η αξιοπρέπεια μου δε

μου επιτρέπει να περιμένω να ζητήσω προστασία σαν να περιμένω συσσίτιο στον καταυλισμό.

Ένιωθα λιγότερο και από ζώο. Ο Χ. μου είπε να περπατήσουμε μαζί και όπου πάμε, όπου φτάσουμε.

Προσπάθησα δεκάδες φορές. Μου τελείωσαν τα χρήματα και προσπαθώ μόνος ξέρω τους κινδύνους

αλλά πόλεμος πίσω, πόλεμος και μπροστά”.

Το γεγονός ότι το ΠΓΑ της Θεσσαλονίκης δεν κατέγραφε αιτήματα ελευθέρων μέχρι τις ημέρες της

αποστολής ήταν πηγή απελπισίας και απογοήτευσης.

Όσοι είχαν μέλη της οικογένειας τους στην Ευρώπη, κυρίως Σύροι, γνώριζαν ότι υπάρχει

διαδικασία επανένωσης μελών οικογένειας αναγνωρισμένου πρόσφυγα, αλλά δεν ήταν ενήμεροι

αναφορικά με τη σχετική διαδικασία μέσω του Κανονισμού 604/2013 (Δουβλίνο III). Θεωρούσαν

ότι έπρεπε να περιμένουν την αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας του συγγενή τους

προκειμένου να λάβουν θεώρηση εισόδου ως μέλη οικογένειας πρόσφυγα και ότι δεν υπήρχε καμία

άλλη εναλλακτική μέχρι τότε. Αντιλαμβανόμενοι όμως ότι η επανένωση αιτούντων ασύλου με

βάση τον Κανονισμό του Δουβλίνου διέρχεται από την Υπηρεσία Ασύλου και προϋποθέτει την

καταγραφή του αιτήματος τους στην Ελλάδα, το απέκλειαν ακριβώς για τους παραπάνω λόγους.
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Ο Μ.Τ 15 ετών από τη Συρία, βρίσκεται στην Ελλάδα 8 μήνες. Πέρασε από κάποιο νησί του

Αιγαίου συνοδευόμενος από θείο του, και προσπαθεί να φτάσει στην Ολλανδία στον αιτούντα άσυλο

πατέρα του. Ο θείος του και αυτός προσπάθησαν να διασχίσουν τα σύνορα προς την ΠΓΔΜ πολλές

φορές. Κάποια στιγμή χωρίστηκαν, ο θείος κατάφερε να περάσει ενώ ο Μ επέστρεψε στην Ελλάδα

μόνος του αφού οι αρχές της ΠΓΔΜ του έσκισαν τα έγγραφα. Τον εντοπίζουμε στο ύπαιθρο 18/4/2015

όπου παρέμενε με άλλο συγγενικό πρόσωπο, την R και τα τρία ανήλικα τέκνα της και περίμεναν τη

στιγμή που πάλι θα αποπειρούνταν να περάσουν.

Ο Μ και ο πατέρας του περίμεναν την αναγνώριση της προσφυγικής του ιδιότητας του τελευταίου, για

να τον καλέσει στην Ολλανδία. Η διαδικασία αποδείχτηκε πιο χρονοβόρα από το αναμενόμενο με

αποτέλεσμα να αποφασίσει ο πατέρας του να ξεκινήσει ο Μ το ταξίδι του από την ΠΓΔΜ μόνος. Δε

γνώριζαν τη διαδικασία του Δουβλίνου που μπορούσε να γίνει και από την Ελλάδα και είχε να μιλήσει

με τον πατέρα του μέρες καθώς δεν είχε τρόπο να τον καλέσει. Εξηγήσαμε τη διαδικασία στον ίδιο και

στην R και άκουσαν με ανακούφιση ότι υπήρχε και άλλος τρόπος για τον Μ. Επικοινωνήσαμε με τον

πατέρα του εκείνη τη στιγμή αλλά φάνηκε καθαρά ότι δεν εμπιστευόταν τα λεγόμενα μας.

Ο Μ ρωτούσε πως μπορεί να γίνει αυτό και κει όλοι οι παριστάμενοι απελπιστήκαμε όταν

συνειδητοποιήσαμε ότι- χωρίς τα έγγραφα του- κανένας δεν μπορούσε να αναλάβει να συνοδεύσει τον

Μ μέχρι τη Θεσσαλονίκη ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση χώρου φιλοξενίας

ή να εξασφαλιστεί με βεβαιότητα η πρόσβαση του στη διαδικασία ασύλου δεδομένης της κατάστασης

στο ΠΓΑ Θεσσαλονίκης. Ο μόνος τρόπος θα ήταν να οδηγηθεί ο Μ στο Α.Τ της Ειδομένης, να

συλληφθεί εκ νέου και να ειδοποιηθεί ο Εισαγγελέας με ότι αυτό συνεπάγεται για το ενδεχόμενο

διαταγής προστατευτικής φύλαξης σε κάποιο κέντρο κράτησης και συγκεκριμένα στη Δράμα, έως ότου

καταστεί δυνατή η μεταφορά του σε δομή φιλοξενίας. Στο άκουσμα όλων αυτών, ο πατέρας του

αρνήθηκε ευλόγως να συναινέσει σε τέτοια διαδικασία και αποφάσισε να αφήσει το γιό του δοκιμάσει

και πάλι οδοιπορώντας προς τη ΠΓΔΜ. Εάν δεν τα κατάφερνε θα προσπαθούσαν να βρουν τρόπο

μαζί με την R να φτάσουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη.

Λίγες μέρες μετά προσήλθαν στο γραφείο του ΕΣΠ στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε προσωρινά λύση

για τη στέγαση τους. Παρόλα αυτά πατέρας του Μ δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές

διαδικασίες και δεν δέχτηκε την έναρξη της επανένωσης από την Ελλάδα. Η R με τα παιδιά της και ο
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Μ, εμφανώς συγκινημένος, φοβισμένος, απογοητευμένος και στεναχωρημένος αποχαιρέτησε τα μέλη

της οργάνωσης ζητώντας συγγνώμη.44.

Τα ερωτήματα ήταν κοινά. Εάν αιτούνταν άσυλο στην Ελλάδα, θα είχαν πρόσβαση ή θα

καταφέρουν να αναγνωριστούν προτού εξαντληθούν εν τω μεταξύ τα χρήματα τους; πόσο

αποτελεσματική είναι η διαδικασία επανένωσης με την οικογένεια τους μετά την αναγνώριση; πώς

και τι είδους εργασία θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν για τους ίδιους και τα παιδιά τους, τι

εκπαίδευση και συνθήκες διαβίωσης θα μπορέσουν να παρέχουν στα παιδιά τους, δεδομένης της

κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα και δεδομένης της απουσίας υλικών συνθηκών

υποδοχής τόσο για τους αιτούντες όσο και για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες;

Υπό αυτές τις συνθήκες οι ίδιοι δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα και ομολογούν ότι

προτιμούν όλους αυτούς τους κινδύνους που τους περιμένουν στα σύνορα ρισκάροντας ένα

καλύτερο μέλλον, παρά να παραμείνουν στην Ελλάδα αφού με βεβαιότητα δεν θα μπορέσουν να

ορθοποδήσουν. Οι περισσότεροι είναι αποφασισμένοι να δοκιμάσουν όσες φορές χρειαστεί. Αρχές

Μαίου επικοινώνησαν με το γραφείο του ΕΣΠ στη Θεσσαλονίκη η ομάδα πολιτών Πολυκάστρου

σχετικά με δύο δίδυμα τυφλά αδέλφια αφγανικής καταγωγής τα οποία δεν μπόρεσαν να διασχίσουν

τα σύνορα αλλά επέμεναν ότι θα τα καταφέρουν αν ξαναπροσπαθήσουν. Παρά τις όποιες

προσπάθειες οι δύο νεαροί δεν άλλαξαν γνώμη.

Ο Ι. υπήκοος Ιράκ, είχε κομμένο το ένα του πόδι πάνω από το γόνατο. Μόλις είχε φτάσει στην

Ελλάδα και μαζί με άλλους προσέγγισαν το Δήμο Παιονίας, μόλις εκείνη την ημέρα Δεν υπήρχε

πουθενά δωμάτιο να φιλοξενηθούν και θα κοιμόταν στο σαλόνι ενός ξενοδοχείου.

“χανόμαστε, ξοδεύουμε τα λεφτά μας σε μια προσπάθεια να φύγουμε για να σωθούμε... Εμείς

ξέρουμε ότι η Ελλάδα περνάει κρίση και δε μπορεί να μας βοηθήσει. Αλλά εμείς ερχόμαστε

υποχρεωτικά εδώ, είναι η είσοδος της Ευρώπης, μιας ηπείρου που μπορεί να μας προστατεύσει. Να

προτείνω κάτι και στείλτο όπου μπορείς να το ακούσουν. Ας πληρώσουμε αρκεί να προστατευτούμε.

Να πληρώσουμε τον ΟΗΕ να μας κάνει τα χαρτιά μας. Ή αλλιώς να πληρώσουμε στο ελληνικό

κράτος για να μπορέσει να μας δώσει σπίτι, τροφή και προστασία”.

Πολύκαστρο 18/4/2015

44 ΟΜ είναι από τα λίγα τυχερά παιδιά που κατάφεραν να φτάσουν σώα στον προορισμό τους. Τον Μάιο τον
εντοπίσαμε στην Ολλανδία με τον πατέρα του. Με την R και τα παιδιά της δεν καταφέραμε να έρθουμε ξανά
σε επικοινωνία.
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Ειδικά οι Σύροι, οι περισσότεροι των οποίων απόφοιτοι τριτοβάθμιας και πανεπιστημιακής

εκπαίδευσης που εκποίησαν κάθε περιουσιακό στοιχείο προκειμένου να φτάσουν στην Ευρώπη

εκφράζουν ρητά ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς στην Ελλάδα. Παρά τις δυσκολίες που βιώνουν είναι

αποφασισμένοι να “σωθούν” όπως οι ίδιοι λένε.

Αντι Επιλόγου

«Γιατί μας το κάνετε αυτό; Εδώ εσείς δεν μπορείτε να ζήσετε εδώ, γιατί δεν μας αφήνετε να

φύγουμε; Γιατί μας σπρώχνετε σε αυτούς; (…) Εγώ ήμουν βοηθός χειρούργου στη Συρία, τώρα ήμουν

στον πόλεμο, δούλευα  μέσα στα αίματα, μέσα στη φρίκη, άφησα γυναίκα και παιδιά πίσω μου για να

μπορέσω να τους πάρω κοντά μου στην Ευρώπη. Να τους σώσω. Δεν ξέρει η Ευρώπη ; Δεν σας

νοιάζει; Να πεθάνουμε όλοι; Αν θέλετε, να σας πληρώσουμε, αλλά προστατεύεστε μας από αυτούς

(…)

Αυτοί εδώ μας θέλουν για εμπόριο, κρέας, δεν τους νοιάζει να μας σκοτώσουν και στο δρόμο,

μόνο να μας φάνε τα λεφτά. Γιατί τους αφήνετε; (…) Είμαι εδώ ένα μήνα και έχω προσπαθήσει να

περάσω 6 φορές, 1000 ευρώ κάθε φορά, 6 φορές (…) Έχω χρήματα για 3 μήνες ακόμα στην Ελλάδα.

Μου υπόσχεσαι ότι θα έχω αιτηθεί άσυλο και θα έχω αναγνωριστεί μέσα στους 3 μήνες; Μου

υπόσχεσαι ότι θα βρω δουλειά και θα μπορέσω να φέρω τα παιδιά μου να τελειώσουν τις σπουδές

τους;(…) Να τους φέρω να ζήσουμε πού; Στο δρόμο; Τι μου προτείνεις ;(…)

Δεν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Εδώ πάνω θα μείνω, θα πάω μόνος μου όσες φορές χρειαστεί μέχρι

να φτάσω.  Εγώ θα πάω από αυτό το δρόμο και ναι, ας πεθάνω, αυτοί όμως εδώ θα το βρουν από το

Θεό.»

ο Α.Ε.Α. Σύρος ,Παλαιστινιακής καταγωγής

Πολύκαστρο 18-4-2015


