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Πηγή: http://www.greeceathensaegeaninfo.com/h-eco-tourism/northern-

aegean-lesvos.htm  

Αζήλα, 7/9/2015 

1. Ειςαγωγό  

 

Η Μπηηιήλε, απνηειεί ην 

πξώην ζε αξηζκό αθίμεσλ 

πξνζθπγηθνύ πιεζπζκνύ, 

ζεκείν εηζόδνπ ζηελ 

Διιάδα. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ κελώλ, ε 

θαηάζηαζε ζην λεζί 

κεηαβάιιεηαη ζπλερώο ελώ 

απνδεηθλύεηαη απξόβιεπηε 

θαη αλεμέιεγθηε θηάλνληαο 

κέρξη ηνλ Ινύιην ηνπ 2015 λα 

παξνπζηάδεη κηα εηθόλα 

πξσηόγλσξε γηα ηα 

επξσπατθά δεδνκέλα. Σην λεζί θιηκαθώλεηαη κέξα κε ηε κέξα κία αλζξσπηζηηθή 

θξίζε, κηα επηθίλδπλε ζπλζήθε γηα όινπο όζνπο ηε βηώλνπλ ελώ νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζηηο νπνίεο ηεινύλ νη πξόζθπγεο πξνζνκνηάδνπλ απηώλ κηαο εκπόιεκεο 

δώλεο. Καηαπιηζκνί πνπ παξαπέκπνπλ ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, άλζξσπνη 

εμαζιησκέλνη θαη ηαιαηπσξεκέλνη παληνύ ζην λεζί. Δπεηζόδηα, εληάζεηο θαη 

αςηκαρίεο θαηαγξάθνληαη ζηγά ζηγά όιν θαη ζπρλόηεξα κεηαμύ ησλ πξνζθύγσλ, αιιά 

θαη ησλ αξρώλ θαη ησλ κειώλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαηαιήγνληαο ζηελ εηθόλα πνπ 

παξνπζηάδεη ην λεζί ζήκεξα. Έλα «πεδίν κάρεο» θαη πάλσ από 17.000 πξόζθπγεο 

εγθισβηζκέλνη ζην λεζί. 

 

Σην λεζί δξαζηεξηνπνηνύληαη πιήζνο νξγαλώζεσλ θαη εζεινληώλ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδξάκνπλ ηνπο πξόζθπγεο. Μεηαμύ άιισλ, Οη Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ, ε Ύπαηε 

Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο, ην Φσξηό ηνπ Όινη Μαδί, ην Πξόγξακκα 

Υπνζηήξημεο Πξνζθύγσλ ζην Αηγαίν (Refugee Support Program at the Aegean -

R.S.P.A), ε International Rescue Committee  (IRC), κέιε ησλ Κνηλσληθώλ Ιαηξείσλ 

Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο θαη Παηξώλ, όινη θαηαβάιινληαο ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο ελόο ηόζν κεγάινπ πιεζπζκνύ πνπ μεπέξαζε θάζε 

http://www.greeceathensaegeaninfo.com/h-eco-tourism/northern-aegean-lesvos.htm
http://www.greeceathensaegeaninfo.com/h-eco-tourism/northern-aegean-lesvos.htm
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πξνεγνύκελν, εηζθέξνπλ ό,ηη κπνξνύλ. Τνλ Ινύιην ν πξνζθπγηθόο πιεζπζκόο 

μεπεξλά θάπνηεο εκέξεο ηηο 5.000 ρηιηάδεο θαη όιν θαη πεξηζζόηεξεο νξγαλώζεηο 

ζπεύδνπλ ζε βνήζεηα. Οη Γηαηξνί Φσξίο Σύλνξα αιιά θαη πιήζνο δηεζλώλ 

νξγαλώζεσλ απνζηέιινπλ πξνζσπηθό ηνπο από ην εμσηεξηθό ζε βνήζεηα ηεο Λέζβνπ 

ζε κηα πξνζπάζεηα ζπληνληζκνύ θαη νξγάλσζεο ηεο θαηάζηαζεο. Τνλ Αύγνπζην 

ζεκεηώλνληαη αθόκα θαη 3.000 λέεο αθίμεηο ζε κηα κέξα. 

 

Οη εμαγγειίεο ηεο ππεξεζηαθήο θπβέξλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ππεξεζηαθνύ 

αλαπιεξσηή ππνπξγνύ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, είλαη ηα πξώηα πξαθηηθά κέηξα 

πνπ αθνύγνληαη κεηά από κήλεο επηζθέςεσλ ζην λεζί θαη πξνζπαζεηώλ ζπληνληζκνύ, 

ζσξείαο θνξέσλ θαη θαίλνληαη αθξηβώο λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηό πνπ ήδε από ην 

Μάην ήηαλ άκεζν αίηεκα ησλ ηνπηθώλ Αζηπλνκηθώλ Αξρώλ, ηελ ελίζρπζε ηνπο ηόζν 

κε πξνζσπηθό όζν θαη κε κεραλήκαηα θαηαγξαθήο.   

 

Τελ ώξα πνπ γξάθνληαη απηά, Σεπηέκβξηνο ηνπ 2015, ε πόιε ηεο Μπηηιήλεο είλαη ζε 

θαηάζηαζε αλαβξαζκνύ θαη ράνπο. Η βία πνπ έρεη μεζπάζεη από θαη πξνο όιεο ηηο 

θαηεπζύλζεηο
1
, δελ κπνξεί παξά λα θαηαινγηζζεί ζηελ νιηγσξία ησλ πξνεγνύκελσλ 

κελώλ. Η ελίζρπζε ησλ ηνπηθώλ αζηπλνκηθώλ αξρώλ κε δπλάκεηο ησλ Μ.Α.Τ ρσξίο 

λα ζπλνδεύεηαη κε ηελ επηζπκεηή θαη πνιπαλακελόκελε ελίζρπζε ζε ζηαζεξή βάζε 

κε βαζκνθόξνπο πνπ ζα επηδίδνληαλ ζε θαηαγξαθέο, πνπ κόιηο εμαγγέιζεθε, 

ειιόρεπε ηνλ θίλδπλν πιήξνπο απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο, θαζώο κόλν ζε 

έμαξζε ηεο βίαο
2
ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη, θαη δε απξόθιεηεο - όπσο θαηαγγέιιεηαη  

- εηο βάξνο ησλ πξνζθύγσλ από ηηο δπλάκεηο ησλ ΜΑΤ, αιιά θαη ηξίηνπο
3
 κε 

ελδερνκέλσο ξαηζηζηηθό θίλεηξν. 

 

Αθόκα θαη ζηα πιαίζηα απηά, κηα κεξίδα ηνπ πξνζθπγηθνύ πιεζπζκνύ έκκεζα 

επηβαξύλεηαη πεξηζζόηεξν. Η δπζαλάινγα παξαηεηακέλε αλακνλή ζε εμαζιησηηθέο 

ζπλζήθεο όισλ ησλ εζλνηήησλ κε εμαίξεζε ηνπο Σύξνπο, εύινγα ηξέθεη ην αίζζεκα 

                                                           
1
 EFSYN_ Η Μπηηιήλε θξαηά αθόκα (7/9/2015) http://www.efsyn.gr/arthro/i-mytilini-krata-akoma  

2
 Νέεο αηκαηεξέο ζπγθξνύζεηο ΜΑΤ κε κεηαλάζηεο ζηε Μπηηιήλε 5/9/2015  

http://news247.gr/eidiseis/koinonia/nees-aimathres-sygkrouseis-mat-me-metanastes-sth-

mytilhnh.3648598.html    

EFSYN_ Αζηπλνκηθή βία ζην ιηκάλη ηεο Μπηηιήλεο (6/9/2015) 

http://www.efsyn.gr/arthro/astynomiki-sto-limani-tis-mytilinis  
3

 Αλεμέιεγθηε ε θαηάζηαζε ζηε Λέζβν κε ην πξνζθπγηθό- Σπλερήο ελεκέξσζε (6/9/2015)  

http://www.era-aegean.gr/index.php/en-katakleidi/8-2010-10-25-23-27-08/9155-2015-09-06-10-09-59  

http://www.efsyn.gr/arthro/i-mytilini-krata-akoma
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/nees-aimathres-sygkrouseis-mat-me-metanastes-sth-mytilhnh.3648598.html
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/nees-aimathres-sygkrouseis-mat-me-metanastes-sth-mytilhnh.3648598.html
http://www.efsyn.gr/arthro/astynomiki-sto-limani-tis-mytilinis
http://www.era-aegean.gr/index.php/en-katakleidi/8-2010-10-25-23-27-08/9155-2015-09-06-10-09-59
http://www.era-aegean.gr/index.php/en-katakleidi/8-2010-10-25-23-27-08/9155-2015-09-06-10-09-59
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αδηθίαο ζε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο, νη νπνίνη, όπσο θαη νη Σύξνη, κόιηο έθηαζαλ ζηελ 

Δπξώπε κε θίλδπλν ηε δσή ηνπο, ζπρλά ζπλνδεύνληαο αλήιηθα ηέθλα ή 

παξνπζηάδνληαο νη ίδηνη θάπνηαο κνξθήο επαισηόηεηα. Πεξαηηέξσ εληάζεηο, ζπκόο 

θαη απειπηζία είλαη αλακελόκελα γηα αλζξώπνπο πξνεξρόκελνπο από ην Αθγαληζηάλ, 

ηε Σνκαιία ή ην Σνπδάλ, πνπ έρνπλ πιεγεί ζην ζύλνιν ηεο δσήο ηνπο από δηώμεηο, 

παξαβηάζεηο ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ζπλερείο έλνπιεο ζπξξάμεηο θαη 

αλαηαξαρέο, ρσξίο απηό λα αλαγλσξίδεηαη από ηελ Πνιηηεία πνπ επηιέγεη λα δίλεη 

πξνβάδηζκα κόλν ζηνπο Σύξνπο.  

 

2. Η Μυτιλόνη ςε αριθμούσ  

 

Ο ξπζκόο ησλ αθίμεσλ θαίλεηαη λα εληείλεηαη ήδε από ηα κέζα Μαξηίνπ 

δηακνξθνύκελνο ζηελ ηάμε ησλ 1.300 θάζε 4 κέξεο, ζπλερίδνληαο λα απμάλεη. Από 

ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ θιηκαθίνπ ησλ Γηαηξώλ ηνπ Κόζκνπ ζηα πιαίζηα ηεο Πξώηεο 

Υπνδνρήο ήδε ηνλ Απξίιην άγγημαλ ηηο 4.500, ήηνη ην ζύλνιν ησλ αθίμεσλ ηνπ 2014. 

Τνλ Ινύλην ν ξπζκόο θαίλεηαη λα θπκαίλεηαη ζηνπο 1200 κε 1600 θάζε δύν εκέξεο, 

δελ απνθιείεηαη δε κεκνλσκέλεο εκέξεο λα άγγημαλ ηνπο 1000, θαηαιήγνληαο ήδε 

από ηελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ Ινπιίνπ ζε αθίμεηο ηεο ηάμεσο ησλ 1.000 
4
 θαηά 

πξνζέγγηζε ηελ εκέξα. Μεκνλσκέλεο εκέξεο ζεκεηώζεθαλ αθίμεηο κέρξη θαη 1.500 
5
 

ελώ ε ξνή δελ ζηακαηά αθόκα θαη ηηο εκέξεο πνπ ζεκεηώλεηαη θαθνθαηξία. Τνλ 

Αύγνπζην ζύκθσλα κε ηηο δξαζηεξηνπνηνύκελεο ζην λεζί νξγαλώζεηο, αιιά αθόκα 

θαη από καξηπξίεο εζεινληώλ επηζθεπηώλ ζην λεζί, νη αθίμεηο είλαη αδηάθνπεο θαζ’ 

όιν ην 24σξν, κε πινηάξηα λα πξνζεγγίδνπλ αζηακάηεηα όια ηα θπζηθά ιηκάληα ηνπ 

λεζηνύ, εύινγα ελδερνκέλσο εθηηκά θαλείο όηη θπκαίλνληαη από 2.000-2.500 ρηιηάδεο 

θάζε 3 εκέξεο, πάιη κε κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά ησλ 4.000 ζε κία εκέξα.  

 

Βιέπνληαο ην ξπζκό, όπσο πεξηγξάθεηαη σο άλσ, εύινγα κπνξνύζε λα πξνβιέςεη 

θαλείο όηη –ειιείςεη εληζρύζεσλ πξνο ηαρύηεξε δηεθπεξαίσζε- ην λεζί ζα έθηαλε 

ζηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη ζήκεξα.   

 

                                                           
4

 UNCHR_ An average of 1,000 refugees now arriving on Greek islands every day 10/7/2015, 

http://www.unhcr.org/559fe2ef6.html  
5 Βι. Φσξηό ηνπ Όινη Μαδί http://xoriooloimazi.blogspot.gr/2015/07/blog-post_8.html 

http://www.unhcr.org/559fe2ef6.html
http://xoriooloimazi.blogspot.gr/2015/07/blog-post_8.html
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3. Άφιξη ςτη Μυτιλόνη 

 

Με ηελ άθημε ζε νπνηνδήπνηε θπζηθό ιηκάλη ηνπ λεζηνύ - ζηε Μπηηιήλε, ζην 

Μαληακάδν, ζην Μόιπβν, από όιεο ηηο άθξεο ηεο Λέζβνπ- νη πξόζθπγεο βξίζθνληαη 

ππό ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο ην νπνίν θαηά θαηξνύο, θαη όηαλ πιένλ 

όινη νη άιινη ρώξνη δελ δύλαληαη λα επηβαξπλζνύλ πεξαηηέξσ όπσο ηώξα, ηνπο 

ζπγθεληξώλεη ζηνλ πεξίθξαθην παξαιηκέλην ρώξν ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ ζηελ 

πξνβιήηα ηνπ Ληκαληνύ ηεο Μπηηιήλεο. 

 

Τν Ληκεληθό Σώκα δελ δηαζέηεη 

ίδηα νρήκαηα, παξά κόλν έλα 

κηθξό βαλ θαη αδπλαηεί λα 

πεξηζπιιέμεη θαη λα κεηαθέξεη 

ηνπο πξόζθπγεο πνπ 

αθηθλνύληαη θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε θάζε 

άθξε ηνπ λεζηνύ. Οη αθηρζέληεο 

πξνζπαζνύζαλ λα θηάζνπλ ζηε 

Μπηηιήλε κε ηα πόδηα, 

δηαζρίδνληαο πνιιέο θνξέο 60 

θαη πιένλ ρηι. ρσξίο λεξό, 

ηαιαηπσξεκέλνη θάησ από ηνλ ήιην. To Λ.Σ. ελεκεξώλεηαη από ηνπο κάξηπξεο γηα ηηο 

αθίμεηο κε ηελ πξννπηηθή όηη ζα θαηαζηεί δπλαηή ε πεξηζπιινγή ηνπο θάπνηα ζηηγκή, 

κε απνηέιεζκα κεγάινη αξηζκνί αηόκσλ θάζε ειηθίαο, ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο 

νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά, λα νδνηπνξνύλ ώξεο αηειείσηεο, πνιιέο θνξέο ρσξίο 

λεξό, βξεγκέλνη, ήδε ηαιαηπσξεκέλνη από ην ηαμίδη. Μπξνζηά ζ’ απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε, ηνπξίζηεο θαη πνιίηεο άξρηζαλ απζόξκεηα λα ζπλδξάκνπλ κε ίδηα κέζα 

κεηαθέξνληαο νηθνγέλεηεο, ελεκεξώλνληαο ηηο αξρέο θαη πξνζθέξνληαο ζηνπο 

αλζξώπνπο λεξό θαη πξνζσξηλό θαηάιπκα γηα λα μαπνζηάζνπλ, έθηαζαλ όκσο λα 

απεηινύληαη κε ζπιιήςεηο. Σε δπν κάιηζηα πεξηπηώζεηο αζθήζεθαλ θαη’ απηώλ 

πνηληθέο δηώμεηο θαη θηλήζεθε ε απηόθσξε δηαδηθαζία γηα λα αζσσζνύλ ηειηθώο κε 

Πηγή: http://www.gettyimages.fr/detail/photo-

d'actualit%C3%A9/syrian-refugees-awaiting-their-temporary-permits-

to-photo-dactualit%C3%A9/482985956 

http://www.gettyimages.fr/detail/photo-d'actualit%C3%A9/syrian-refugees-awaiting-their-temporary-permits-to-photo-dactualit%C3%A9/482985956
http://www.gettyimages.fr/detail/photo-d'actualit%C3%A9/syrian-refugees-awaiting-their-temporary-permits-to-photo-dactualit%C3%A9/482985956
http://www.gettyimages.fr/detail/photo-d'actualit%C3%A9/syrian-refugees-awaiting-their-temporary-permits-to-photo-dactualit%C3%A9/482985956
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ην πέξαο ηεο, βηώλνληαο άζθνπε ηαιαηπσξία.
6
 Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λνκηθνύ 

πιαηζίνπ
7
 ρξεηάζηεθε πξώηα λα απνζηαιεί επίζεκε ζρεηηθή ελεκέξσζε πξνο ηηο 

ηνπηθέο αζηπλνκηθέο αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαηάμεσλ 

θαη νη πνιίηεο - ελεκεξώλνληαο πάληα ηηο αξρέο - λα κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζηε 

κεηαθνξά αηόκσλ, ρσξίο λα απεηινύληαη κε δηώμεηο
8
.  

 

Δπηπξόζζεηε βνήζεηα θαη επηπρέο γεγνλόο απνηέιεζε ηνλ Αύγνπζην ε δηάζεζε από 

ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο, ηνπο ΓηΚ θαη ηνπο ΓΦΣ, 

νρεκάησλ πνπ κπνξνύλ ακεζόηεξα θαη παξάιιεια κε ην Ληκεληθό Σώκα λα 

πεξηζπιιέγνπλ ηνπο αθηθλνύκελνπο. Τν γεγνλόο δε όηη θάπνηα εμ απηώλ δηαηέζεθαλ 

ζην Λ.Σ. πξνο αμηνπνίεζε, ελώ ην πξνζσπηθό ηνπ δελ επαξθεί ώζηε λα γίλεηαη 24σξε 

ρξήζε –ζπρλόηεηα πνπ ππνδεηθλύεηαη από ηνπο πξαγκαηηθνύο ξπζκνύο ησλ αθίμεσλ 

ζην λεζί -  παξακέλεη σο εθθξεκόηεηα.
9
 

 

4. Σύλληψη και Καταγραφό 

 

Τν Ληκεληθό Σώκα, κε δηαζέηνληαο ίδηνπο ρώξνπο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ αηόκσλ 

πνπ αθηθλνύληαη ζην λεζί θαη ηεινύλ ππό ηελ αξκνδηόηεηά ηνπ σο ζπιιεθζέληεο, 

ζπγθεληξώλεη ηηο λέεο αθίμεηο ζηνλ πεξίθξαθην ιηκέλα, ζην ηζηκέλην, θάησ από ηνλ 

ήιην, κέρξη λα θαηαζηεί δπλαηή ε κεηαγσγή ηνπο ζην Πξναλαρσξεζηαθό Κέληξν ηεο 

Μόξηαο θαη ε παξάδνζε ηνπο ζηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθθίλεζε 

ηεο ιεγόκελεο «δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο», ήηνη εθ λένπ ζύιιεςε, θαηαγξαθή, 

ηαπηνπνίεζε, δηαδηθαζίεο πξώηεο ππνδνρήο, έθδνζε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ απέιαζεο 

                                                           
6 Βι. Σπιινγηθή Αλαθνίλσζε  ηεο Κίλεζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα-Αιιειεγγύε ζηνπο Πξόζθπγεο Σάκνπ, 

Λάζξα-Δπηηξνπή Αιιειεγγύεο ζηνπο Πξόζθπγεο Φίνπ,  Οκάδα Γηθεγόξσλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Πξνζθύγσλ 

θαη Μεηαλαζηώλ (Αζήλα), Οκάδα Ννκηθώλ γηα ηελ Υπεξάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνζθύγσλ θαη Μεηαλαζηώλ 

(Θεζζαινλίθε), Τν ρσξηό ηνπ «Όινη Μαδί» Λέζβνο  http://omadadikigorwn.blogspot.gr/2015/06/blog-

post.html#more  
7 Βι. Γειηίν Τύπνπ http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/478-paremvasi-esp-

gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-

allileggyis?highlight=WyJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYj

lcdTAzYzIiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmRcdTAzYjFcdTAzYmRcdTAzYjhcdTAzYzFcdTAzY2VcdTAzYz

BcdTAzYzlcdTAzYmQiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAz

YjlcdTAzYzIgXHUwM2MzXHUwM2M1XHUwM2JkXHUwM2IxXHUwM2JkXHUwM2I4XHUwM2MxXHU

wM2NlXHUwM2MwXHUwM2M5XHUwM2JkIl0=  
8  Βι. ζρεηηθή αλάξηεζε (3/9/2015) Χωριό του « Όλοι μαζί» - Μετακίνηση Προσυύγων,  γηα ηελ αθξηβή 

δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη όπνηνο ζέιεη λα βνεζήζεη ζηε κεηαθνξά, 

http://xoriooloimazi.blogspot.gr/#!  
9  Βι. Δπηζηνιή ηνπ ρσξηνύ ηνπ «Οινη Μαδί» πξνο ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο 

14/8/2015, αλάξηεζε  15/8/2015 (σο άλσ)  

http://omadadikigorwn.blogspot.gr/2015/06/blog-post.html#more
http://omadadikigorwn.blogspot.gr/2015/06/blog-post.html#more
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis?highlight=WyJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmRcdTAzYjFcdTAzYmRcdTAzYjhcdTAzYzFcdTAzY2VcdTAzYzBcdTAzYzlcdTAzYmQiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIgXHUwM2MzXHUwM2M1XHUwM2JkXHUwM2IxXHUwM2JkXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2NlXHUwM2MwXHUwM2M5XHUwM2JkIl0
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis?highlight=WyJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmRcdTAzYjFcdTAzYmRcdTAzYjhcdTAzYzFcdTAzY2VcdTAzYzBcdTAzYzlcdTAzYmQiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIgXHUwM2MzXHUwM2M1XHUwM2JkXHUwM2IxXHUwM2JkXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2NlXHUwM2MwXHUwM2M5XHUwM2JkIl0
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis?highlight=WyJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmRcdTAzYjFcdTAzYmRcdTAzYjhcdTAzYzFcdTAzY2VcdTAzYzBcdTAzYzlcdTAzYmQiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIgXHUwM2MzXHUwM2M1XHUwM2JkXHUwM2IxXHUwM2JkXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2NlXHUwM2MwXHUwM2M5XHUwM2JkIl0
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis?highlight=WyJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmRcdTAzYjFcdTAzYmRcdTAzYjhcdTAzYzFcdTAzY2VcdTAzYzBcdTAzYzlcdTAzYmQiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIgXHUwM2MzXHUwM2M1XHUwM2JkXHUwM2IxXHUwM2JkXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2NlXHUwM2MwXHUwM2M5XHUwM2JkIl0
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis?highlight=WyJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmRcdTAzYjFcdTAzYmRcdTAzYjhcdTAzYzFcdTAzY2VcdTAzYzBcdTAzYzlcdTAzYmQiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIgXHUwM2MzXHUwM2M1XHUwM2JkXHUwM2IxXHUwM2JkXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2NlXHUwM2MwXHUwM2M5XHUwM2JkIl0
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis?highlight=WyJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmRcdTAzYjFcdTAzYmRcdTAzYjhcdTAzYzFcdTAzY2VcdTAzYzBcdTAzYzlcdTAzYmQiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIgXHUwM2MzXHUwM2M1XHUwM2JkXHUwM2IxXHUwM2JkXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2NlXHUwM2MwXHUwM2M5XHUwM2JkIl0
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis/478-paremvasi-esp-gia-tin-apopoinikopoiisi-tis-allileggyis?highlight=WyJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmRcdTAzYjFcdTAzYmRcdTAzYjhcdTAzYzFcdTAzY2VcdTAzYzBcdTAzYzlcdTAzYmQiLCJcdTAzYzNcdTAzYzVcdTAzYmJcdTAzYmJcdTAzYWVcdTAzYzhcdTAzYjVcdTAzYjlcdTAzYzIgXHUwM2MzXHUwM2M1XHUwM2JkXHUwM2IxXHUwM2JkXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2NlXHUwM2MwXHUwM2M5XHUwM2JkIl0
http://xoriooloimazi.blogspot.gr/
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θαη ππεξεζηαθώλ ζεκεησκάησλ νηθεηνζεινύο απνρώξεζεο 30 εκεξώλ ή απνθάζεσλ 

αλαβνιήο απνκάθξπλζεο 6κελεο δηάξθεηαο γηα ηνπο Σύξνπο. 

 

Η αλακνλή γηα ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε 

κεηαγσγή ηνπο εμαξηάηαη από 

ηε δηαζεζηκόηεηα αθελόο 

ρώξνπ ζην Κέληξν ηεο 

Μόξηαο θαη αθεηέξνπ 

νρήκαηνο ηεο Ληκεληθήο ή 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο θαη 

κπνξνύζε λα δηαξθέζεη ώξεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη αλέκελαλ θάησ από ηνλ ήιην ρσξίο 

δηθαίσκα εμόδνπ από ηνλ πεξίθξαρην ρώξν. Ήδε από ην Μάξηην ην Κέληξν είρε 

μεπεξάζεη ηε δπλακηθόηεηα ηνπ, ζηεγάδνληαο (28/4/2015) 585 άηνκα, ππό ηελ 

αξκνδηόηεηα ηεο Α.Α. ζε αλακνλή ηεο θαηαγξαθήο θαη απνθπιάθηζήο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζπκθνξηζηεί ην ιηκάλη από ηεο ζπιιήςεηο ηνπ Λ.Σ.  

 

Η ζπλήζεο πξαθηηθή εγθαηαιείθζεθε άκεζα θαη δόζεθε πξνζσξηλά πξνο ρξήζε ην 

εγθαηαιειεηκκέλν δεκνηηθό θνιπκβεηήξην, έλα θηίξην εηνηκόξξνπν θαη επηθίλδπλν, 

ελώ εζπεπζκέλσο δηαηέζεθε πξνο ρξήζε από ην Λ.Σ. πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλακνλή 

ησλ ζπιιεθζέλησλ, επηπιένλ, κε εμνπιηζκέλε, πηέξπγα ηνπ Κέληξνπ ηεο Μόξηαο. 

Παξόιν πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δερηεί θόζκν θαζώο έιεηπαλ βαζηθά γηα ηελ 

ππνδνρή είδε (ζηξώκαηα, θιηλνζθεπάζκαηα θ.ν.θ.) θάλεθε λα απνηειεί αζθαιέζηεξε 

ιύζε από ην θηίξην ηνπ θνιπκβεηεξίνπ.  

 

5. Προβλεφθεύςεσ Υποδομϋσ Υποδοχόσ  

 

Πιεζίνλ ηνπ πξναλαρσξεζηαθνύ θέληξνπ ζηεγάδνληαη ε Κηλεηή Μνλάδα ηεο 

Υπεξεζίαο Πξώηεο Υπνδνρήο θαη ην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Αζύινπ Λέζβνπ.  

 

Σύκθσλα κε ηελ Υπεξεζία  Πξώηεο Υπνδνρήο, αιιά θαη ηνπο ΓηΚ πνπ πξνζθέξνπλ, 

ζην πιαίζηό ηεο, ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, 

Πηγή: http://lesvos.w2eu.net/tag/police-violence/  

http://lesvos.w2eu.net/tag/police-violence/
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θαηαγξάθνληαλ επάισηεο πεξηπηώζεηο θαη αλήιηθνη, αιιά θαηά ην ρξόλν ζύληαμεο 

ηεο παξνύζαο νη θαηαγξαθέο δελ μεπεξλνύζαλ ην 10 % ησλ αθίμεσλ. Πξνβιήκαηα 

ζηελ απνρέηεπζε, ππνζηειέρσζε θαη αδπλακία εμεύξεζεο πξνζσπηθνύ θαη πόξσλ 

είλαη θάπνηεο από ηηο αηηίεο πνπ αλέβαιαλ επί καθξόλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ 

Πξώηεο Υπνδνρήο. Οη παξαπνκπέο γίλνληαλ ζε δνκέο ππνδνρήο αλά ηελ Διιάδα 

κέζσ ηνπ ΔΚΚΑ. Μέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, νη πεξηζζόηεξνη ζα είραλ απνρσξήζεη.  

 

Η ελεκέξσζε ησλ εηζεξρνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο γηα δηεζλή 

πξνζηαζία θαη ινηπέο λόκηκεο δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ Υπάηε 

Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο ηεο νπνίαο ε δξάζε επεθηείλεηαη πιένλ ζε 

όινπο ηνπο ρώξνπο όπνπ ζπζζσξεύεηαη  πξνζθπγηθόο πιεζπζκόο, ηόζν πξνο 

ελεκέξσζε ηνπο όζν θαη γηα ηελ δηαλνκή εηδώλ πξώηεο αλάγθεο. Ταπηόρξνλα 

θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο ζπληνληζκνύ θαη ππνζηήξημεο όισλ ησλ 

δξαζηεξηνπνηνύκελσλ ζην λεζί θνξέσλ θαη εζεινληώλ. 

 

Η Υπεξεζία Πξώηεο Υπνδνρήο είλαη παξάιιεια αξκόδηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

αλειηθόηεηαο θαη ηνλ ραξαθηεξηζκό ελόο αλειίθνπ σο ζπλνδεπόκελνπ ή κε, δηα 

ζρεηηθήο εηζεγήζεσο ηεο πξνο ηνλ αξκόδην Δηζαγγειέα Λέζβνπ, ζηνπ νπνίνπ ηελ 

αξκνδηόηεηα εκπίπηεη ε νξηζηηθή απόθαζε. Οη αζπλόδεπηνη αλήιηθνη, νη νπνίνη θαη 

απνηεινύλ ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ αθηθλνύκελσλ, παξακέλνπλ ζηε Μόξηα ζε 

«πξνζηαηεπηηθή θύιαμε» κέρξη λα θαηαζηεί δπλαηή ε κεηαθνξά ηνπο ζε δνκή 

θηινμελίαο  αλειίθσλ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ιόγσ ηνπ πιεζπζκνύ ζην Κέληξν 

θαη ηεο ζπκθόξεζεο ζηηο ζρεηηθέο δνκέο θηινμελίαο, αλήιηθνη κεηήρζεζαλ ζηελ 

Αζήλα κεηά από βδνκάδεο παξακνλήο ηνπο ζηε Μόξηα, θαη παξέκεηλαλ θξαηνύκελνη 

ζηνλ Δηδηθό Φώξν Παξακνλήο Αλειίθσλ Ακπγδαιέδαο.  

 

Η Υπεξεζία Πξώηεο Υπνδνρήο έρεη πηνζεηήζεη έλαλ απζηεξόηεξν νξηζκό ηνπ 

«αζπλόδεπηνπ αλειίθνπ» από απηόλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΠΓ 220/2007 πνπ 

αλαγλσξίδεη θαη ηνλ «θαη’ έζηκν» ζπλνδό αιιά ζησπά σο πξνο ηελ αξκνδηόηεηα θαη 

ηνλ ηξόπν δηαπίζησζεο ζρεηηθνύ εζίκνπ. Σύκθσλα κε ηελ Υπεξεζία Πξώηεο 

Υπνδνρήο ε σο άλσ εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ απνηειεί κέηξν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

αλειίθσλ, γεγνλόο παξακέλεη όκσο όηη ε απνιπηόηεηα θαη ε αλειαζηηθή εθαξκνγή 

ηνπ, ειιείςεη πνιιέο θνξέο εγγξάθσλ απνδείμεσλ ζπγγέλεηαο ή/θαη αλάζεζεο ηεο 

θεδεκνλίαο – θαη δε από ρώξεο πνπ ν έγγξαθνο ηύπνο απνηειεί κάιινλ ηελ εμαίξεζε 
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παξά ηνλ θαλόλα αθόκα θαη γηα ηηο γελλήζεηο (όπσο πρ ην Αθγαληζηάλ) -  νδεγεί 

ζπρλά ζε άδηθεο ιύζεηο θαη αλείπσηε ηαιαηπσξία γηα ηνπο αλειίθνπο πνπ 

παξακέλνπλ θξαηνύκελνη. 

 

Ωο βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ηδηόηεηαο ηνπ «ζπλνδνύ» ρξεζηκνπνηείηαη ζηελά 

κόλν ην ειιεληθό δίθαην θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ 

πθίζηαηαη ζρεηηθό «έζηκν», παξαβιέπνληαο ην αληίζηνηρν πνπ ελδερνκέλσο ππάξρεη 

ζηε ρώξα θαηαγσγήο. Αδέιθηα θαη ζείνη ειιείςεη δηθαζηηθήο απόθαζεο ή επίζεκεο 

αλάζεζεο ηεο θεδεκνλίαο πξνζσξηλά από ηνλ Δηζαγγειέα, απνθιείζηεθαλ σο 

επίζεκνη ζπλνδνί, κε απνηέιεζκα αηπρή πεξηζηαηηθά ρσξηζκνύ αλειίθσλ από ηα 

πξόζσπα πνπ νη ίδηνη αλαγλώξηδαλ σο θεδεκόλεο ηνπο.  Τν απνηέιεζκα ήηαλ 

εληάζεηο θαη απνρσξηζκνί θαζώο ελήιηθεο πνπ ζπλόδεπαλ αλειίθνπο αξλνύληαλ λα 

θύγνπλ από ην λεζί θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηνπο αλήιηθνπο ζηε Μόξηα, όπσο 

αλαθέξεηαη από κέιε ησλ δξαζηεξηνπνηνύκελσλ ζηελ πεξηνρή νξγαλώζεσλ (RSPA) 

πνπ αλαγθάζζεθαλ αθόκα θαη λα παξέκβνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηαρζεί εμέηαζε 

DNA. Άιιεο πάιη θνξέο ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά ζεκεηώζεθαλ επεηδή ε 

Δηζαγγειηθή αξρή δελ έιαβε ππόςε δηαζέζηκα ζηνηρεία κε απνηέιεζκα ηελ 

πεξαηηέξσ ηαιαηπσξία αζπλόδεπησλ αλειίθσλ λεπηαθήο ειηθίαο θαη ησλ γνλέσλ 

ηνπο. 

 

6. Καταγραφό και Συνθόκεσ υποδοχόσ/διαβύωςησ 

από το Μϊιο.  

 

Από ην Μάην θαη εθεμήο, ε θαηάζηαζε βγήθε εθηόο ειέγρνπ θαη θαλείο δελ κπνξεί λα 

θάλεη ιόγν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ή πξαθηηθή θαηαγξαθήο. 

 

 Οη πξόρεηξνη θαηαπιηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο ρώξνη αλακνλήο γηα ηελ 

εθθίλεζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, ελώ νη πξόζθπγεο ηεινύλ ππό θαζεζηώο 

ζύιιεςεο από ην Λ.Σ, θαη πξνηνύ ιάβεη ρώξα ε δηαδηθαζία ηεο ηαπηνπνίεζεο, 

εληνπίδνληαη ζε όιε ηε Μπηηιήλε θαη ε αλακνλή ππνινγίδεηαη ζε αξθεηέο εκέξεο, 

ηνλ Αύγνπζην δε αθόκα θαη εβδνκάδεο. Δίλαη αδύλαην λα εθηηκεζεί κε αζθάιεηα ν 

ρξόλνο αλακνλήο, είηε ππό θξάηεζε είηε παξακνλήο ζε θάπνηνλ από ηνπο 

θαηαπιηζκνύο. Οη ιύζεηο πνπ δόζεθαλ κέρξη ζηηγκήο ήηαλ απνζπαζκαηηθέο θαη ε 
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εηθόλα πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ην ρξόλν ζύληαμεο ηεο παξνύζαο κε ηνλ εγθισβηζκό 

ρηιηάδσλ ζε αλακνλή ζην λεζί, επιόγσο αλακελόκελε ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

πξνεγνύκελνπο κήλεο.  

 

Ο θόζκνο απμάλεη θαζεκεξηλά κε απνηέιεζκα, κεξηθέο εθαηνληάδεο λα 

απνθπιαθίδνληαη από  ηε Μόξηα, ελώ ρηιηάδεο πεξηκέλνπλ λα παξαδνζνύλ επίζεκα 

από ην Λ.Σ. ζηελ Α.Α. θαη λα εηζαρζνύλ.  Η αλακνλή θπκαίλεηαη θαη εμαξηάηαη ηόζν 

από ηηο πεπεξαζκέλεο δπλαηόηεηεο ηεο Α.Α., πνπ αδπλαηεί λα δηεθπεξαηώζεη 

ηαρύηεξα ηελ θαηαγξαθή ηόζσλ αηόκσλ, όζν θαη από ηελ εζληθόηεηα θαη ηελ 

αηνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θαζελόο. Ο θόζκνο δελ μέξεη πόηε θαη αλ ζα εηζαρζεί ζηε 

Μόξηα θαζώο πιένλ νη θαηαγξαθέο θαη νη αληίζηνηρεο απνρσξήζεηο, ηόζν από ηε 

Μόξηα όζν θαη από ην ίδην ην λεζί, είλαη άηαθηεο θαη πνιιέο θνξέο κνηάδνπλ ηπραίεο.  

 

Κάπνηνη θαηαγξάθνληαη θαη εγθαηαιείπνπλ ηε Λέζβν ρσξίο λα εηζαρζνύλ ζηε Μόξηα, 

άιινη μερληνύληαη θαη πεξηκέλνπλ. Λύζεηο έθηαθηεο θαη πξόρεηξεο νδήγεζαλ ζηελ 

επηβίβαζε ζε πινίν 1800 αηόκσλ κε παξαπεκπηηθό ζεκείσκα πξνο ηε Γηεύζπλζε 

Αιινδαπώλ Αηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνύλ ζηελ Αζήλα. Απνζπαζκαηηθά, 

κηθξνί αξηζκνί Σύξσλ πξνζθύγσλ απνρσξνύλ, θαηαγεγξακκέλνη ή κε παξαπεκπηηθά, 

κε ηνλ ίδην ηξόπν. Τνλ Ινύιην θαη πάιη ε Α.Α. κε θιηκάθην βαζκνθόξσλ από ηε 

Γηεύζπλζε Αιινδαπώλ Αηηηθήο θαηάθεξαλ ζε κηα εκέξα λα παξαπέκςνπλ ζηελ 

Αζήλα 1500 άηνκα. Η απνζπκθόξεζε ήηαλ αζήκαληε θαζώο ν αξηζκόο όζσλ 

αλέκελαλ ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε 4.000 ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεη θαλείο ηηο λέεο 

αθίμεηο πνπ ζεκεηώλνληαη θαζεκεξηλά. 

 

 Τα ίδηα κέηξα, ήηνη ε κε θαηαγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε ησλ Σύξσλ πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ άκεζε απνρώξεζε ηνπο κε παξαπεκπηηθά ζεκεηώκαηα πξνο ηελ Γηεύζπλζε 

Αιινδαπώλ Αηηηθήο,  απνηεινύλ ηνλ θαλόλα ηνλ Αύγνπζην ζε πνιύ επξύηεξε 

θιίκαθα. Η επίζεκε εηζαγσγή ζηε Μόξηα δε ιακβάλεη ρώξα θαζώο ηα έγγξαθα 

δηαλέκνληαη ζηνπο ρώξνπο αλακνλήο (ζην Καξα Ταπέ, ζην Ληκάλη). Με ηε ρξήζε δε 

ηεο αθηνπινΐαο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απνρσξνύλ θάζε θνξά 2.500 

πξόζθπγεο, πξσηίζησο όζνη έρνπλ ζρεηηθό παξαπεκπηηθό ζεκείσκα από ην λεζί. 

Παξόια απηά, απνζπκθόξεζε δελ ζπληειείηαη δεδνκέλνπ όηη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ 

πνπ αλακέλνπλ λα ηνπο επηηξαπεί ε απνρώξεζε από ην λεζί, είλαη πνιιαπιάζηνο 

απηνύ πνπ απνρσξεί θαη απμάλεη από ηνπο λεναθηθλνύκελνπο πξόζθπγεο αδηάθνπα. 
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Τα σο άλσ δε δελ αθνξνύλ ηηο ινηπέο εζληθόηεηεο πνπ πεξηκέλνπλ ππνκνλεηηθά ηελ 

επίζεκε θαηαγξαθή ηνπο από ηηο ηνπηθέο αζηπλνκηθέο αξρέο, θηάλνληαο ζηελ εηθόλα 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζήκεξα κε ρηιηάδεο εγθισβηζκέλνπο ζην λεζί θαη ηελ αλακνλή, 

εηδηθά γηα ηηο ινηπέο εζληθόηεηεο, λα πξνζεγγίδεη ηηο 30 εκέξεο.  

 

7. Υποδοχό και Συνθόκεσ Διαβύωςησ ςτην πρϊξη  

 

Η θαηαθόξπθε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πξνζθύγσλ, νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία 

άηππσλ θαηαπιηζκώλ ππνδνρήο, απηνζρέδησλ θαη πξόρεηξσλ αξρηθά, ζε επηκέξνπο 

ζεκεία ηνπ λεζηνύ. Δζεινληέο πνιίηεο, ην Φσξηό ηνπ Όινη Mαδί, κέιε ηνπ Refugee 

Support Program in the Aegean (RSPA) θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο όπσο ε 

«Αγθαιηά», νη ΓΦΣ θαη νη ΓΤΚ, IRC, πιαηζηώλνπλ κε ηα κέζα  πνπ δηαζέηνπλ  ηνπο 

αθηθλνύκελνπο, ζπληειώληαο νπζηαζηηθά ζηελ θαηά ην δπλαηόλ ππνδνρή ηνπο. 

 

7.1. Kara Tape – Πϊρκο κυκλοφοριακόσ αγωγόσ  

 

Τν Καξα Ταπέ  ή «Πάξθν» 

ηνλ Ινύλην ζπκίδεη πξνζθπγηθό 

θαηαπιηζκό ζε εκπόιεκε 

δώλε. Απνηειείηαη από 2 

πεξίθξαθηνπο ρώξνπο, ζηνπο 

νπνίεο θαηαζθελώλνπλ ή 

απιά παξακέλνπλ πεξίπνπ 

1.500 άηνκα. Σηνλ κελ πνπ 

απνηειεί θαη αξραηνινγηθό 

ρώξν, ππάξρεη ειάρηζηε ζθηά, 

βξύζε θαη θάπνηεο ζθελέο ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Σηνλ δε, ρώξνο πνπ ρξεζηκνπνηείην γηα καζήκαηα νδήγεζεο, 

ππάξρεη κόλν άζθαιηνο, ηζηκέλην θαη θάπνηεο λεζίδεο κε ρώκα. Καη εδώ ζθελέο πνπ 

έρνπλ εμαζθαιηζηεί κε έμνδα ησλ ίδησλ ησλ πξνζθύγσλ, πνιινί όκσο βξίζθνληαη  

κε θνπβέξηεο θαηάρακα. Νεξό δελ δηαλέκεηαη. Λίγνη γεκίδνπλ κπνπθάιηα από ηε 

βξύζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν, νη πεξηζζόηεξνη όκσο πνπ βξίζθνληαη πεξηνξηζκέλνη 

Πηγή: http://www.gettyimages.fr/detail/photo-d'actualit%C3%A9/syrian-

refugees-awaiting-their-temporary-permits-to-photo-

dactualit%C3%A9/482985956  

http://www.gettyimages.fr/detail/photo-d'actualit%C3%A9/syrian-refugees-awaiting-their-temporary-permits-to-photo-dactualit%C3%A9/482985956
http://www.gettyimages.fr/detail/photo-d'actualit%C3%A9/syrian-refugees-awaiting-their-temporary-permits-to-photo-dactualit%C3%A9/482985956
http://www.gettyimages.fr/detail/photo-d'actualit%C3%A9/syrian-refugees-awaiting-their-temporary-permits-to-photo-dactualit%C3%A9/482985956
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ζηνλ άιιν ρώξν, πίλνπλ από ηε κηα ληνπδηέξα πνπ ιεηηνπξγεί. Οη πην δπλαηνί 

πεξπαηνύλ κεξηθά ρηιηόκεηξα κέρξη ην ζνππεξ κάξθεη θαη θνπβαινύλ λεξό θαη 

πξνκήζεηεο.  Απηό βέβαηα απνθιείεηαη γηα ηνπο άπνξνπο ή ηνπο αδύλακνπο. Οη 

εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο αξρηθά απνηεινύληαλ από 8 ρεκηθέο ηνπαιέηεο πνπ 

αρξεζηεύζεθαλ νινζρεξώο από ηελ εθηεηακέλε ρξήζε (από 8, δνπιεύνπλ 2) θαη 

δηαλνκή θαγεηνύ κηα θνξά ηε κέξα. Τν θαγεηό, θαηά δήισζε ηνπ θόζκνπ, δελ αξθεί 

γηα όινπο θαη είλαη πνιύ ιίγν γηα λα βγάιεη θάπνηνο όιε ηε κέξα. 

 

Σε απηέο ηηο ζπλζήθεο παξακέλνπλ γηα κέξεο εθηεζεηκέλνη ζηε βξνρή θαη ζην ιηνπύξη 

ηνπ κεζεκεξηαλνύ ήιηνπ, ζηελ άζθαιην θαη ην ηζηκέλην πνπ επηδεηλώλεη ηελ 

θαηάζηαζε. Φηππεκέλνη, ζηξακπνπιηγκέλα πόδηα, παηδάθηα, ειηθησκέλνη θαη 

νηθνγέλεηεο, όινη δαιηζκέλνη από ηνλ ήιην θαη ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Πνιινί 

αλαθέξνπλ θόθθηλα ζηίγκαηα ζην ζώκα ηνπο, δεξκαηνπάζεηεο από θάπνην παξάζηην 

θαη ηελ έιιεηςε ζπλζεθώλ πγηεηλήο. Παληνύ απισκέλα ξνύρα, ζθνππίδηα θαη 

ζπλσζηηζκόο θόζκνπ.  

 

Η ηαιαηπσξία κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ζύιιεςεο, πνπ κπνξεί λα θηάλεη θαη 70 ρικ. 

πεδνπνξίαο θάησ από ηνλ ήιην, ε κεηέπεηηα αλακνλή ζε ζπλζήθεο πνπ νδεγνύλ ζε 

εμνπζέλσζε θαη εμαζιίσζε ησλ πξνζθύγσλ, ε ζπζηεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ 

ππνδνρήο – αλακνλήο Σύξσλ ζε αληίζεζε κε ηηο ινηπέο εζληθόηεηεο αιιά θαη ε 

θόπσζε ησλ αξρώλ, νδεγεί ζε επίηαζε ηεο έληαζεο ζην λεζί από θαη πξνο όιεο ηηο 

θαηεπζύλζεηο. Μέρξη ηνλ Ινύιην, ε θαηάζηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν βγαίλεη εθηόο 

ειέγρνπ. Η έληαζε είλαη κόληκε, νη πξόζθπγεο πνπ παξακέλνπλ ζε απηέο ηηο 

ζπλζήθεο θηάλνπλ ηηο 4.000 ρηιηάδεο θαη ζεκεηώλνληαη ζπκπινθέο κε αθνξκή ηε 

ζίηηζε.
10

 Οη εηθόλεο κηινύλ κόλεο ηνπο
11

. Σθνππίδηα παληνύ, αρξεζηεπκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο απνρσξεηεξίνπ, θόζκνο ζπκσκέλνο θαη εμαζιησκέλνο παληνύ. Τν 

Λ.Σ. απνρώξεζε από ην ρώξν θαη γηα θάπνην δηάζηεκα δελ ππήξρε θαλελόο είδνπο 

επηηήξεζε. Η δηαλνκή ηνπ θαγεηνύ ζηακαηά κεηά ηα πεξηζηαηηθά βίαο πνπ 

ζεκεηώζεθαλ θαη ν πξνζθπγηθόο πιεζπζκόο  αλαγθάδεηαη λα πξνκεζεύεηαη ηξόθηκα 

κε ηνπο δηθνύο ηνπ πόξνπο. 

                                                           
10

 Άγξην Ξύιν κε ηνπο κεηαλάζηεο γηα κηα κεξίδα θαγεηό https://www.youtube.com/embed/dcfdxjs44LU ,Second 

Incident Over Food Van on the Island of Lesvos, (10/7/2015) http://greece.greekreporter.com/2015/07/10/second-

incident-over-food-van-on-the-island-of-lesvos/#sthash.5yWRZn2t.XS4Pem3m.dpuf   
11

Toilets!!!!!!? Refugee Camp, Lesvos, Mytilene, Kara Tepe, Eric Kempton, (12/7/2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=pNxV8wv--5s&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/embed/dcfdxjs44LU
http://greece.greekreporter.com/2015/07/10/second-incident-over-food-van-on-the-island-of-lesvos/#sthash.5yWRZn2t.XS4Pem3m.dpuf
http://greece.greekreporter.com/2015/07/10/second-incident-over-food-van-on-the-island-of-lesvos/#sthash.5yWRZn2t.XS4Pem3m.dpuf
https://www.youtube.com/watch?v=pNxV8wv--5s&feature=youtu.be
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Με ηελ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο θαη ησλ 

πγεηνλνκηθώλ παξνρώλ ζην Καξά Ταπέ από ηνπο ΓΦΣ θαη ηνπο ΓηΚ, θαη ησλ 

απεζηαικέλσλ ησλ Κνηλσληθώλ Ιαηξείσλ, αιιά θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε θαη 

επέθηαζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ΙRC θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ρώξν, ζπλδξάκνληαο ζηε δηαρείξηζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πιήζνπο, νη ζπλζήθεο 

ακβιύλζεθαλ πξνζσξηλά. Ο αξηζκόο όκσο ησλ αηόκσλ θαη ησλ αλαγθώλ ηνπο 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηέηνην ηξόπν πνπ δελ επηηξέπεη κόληκε πξόνδν κέρξη ζηηγκήο.
12

 

 

7.2. Μόρια  

 

Η ίδηα εηθόλα επηθξαηεί θαη 

ζην ρώξν γύξσ από ην 

Κέληξν. Πεξίπνπ 1000 

άηνκα βξίζθνληαη θαη εθεί 

ελώ απηνζρέδηνο 

θαηαπιηζκόο δεκηνπξγείηαη 

γύξσ από ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ζηνπο 

αγξνύο. Έμσ από ην 

πξναλαρσξεζηαθό, ζθελέο αιιά θαη ηνπιάρηζηνλ 30 άηνκα πνπ θνηκνύληαη ρσξίο 

θαηαθύγην. Σθνππίδηα παληνύ, απισκέλα ξνύρα νπνπδήπνηε, άλζξσπνη θνξησκέλνη 

λεξά από ην ζνππεξ κάξθεη, ζπλσζηίδνληαη όπνπ ππάξρεη ιίγε ζθηά. Απιά θάζνληαη 

θαη πεξηκέλνπλ κέζσ ζην ήιην, όπνπ βξνπλ. Μέρξη ηνλ Ινύιην θαη εδώ ν θόζκνο 

πνιιαπιαζηάδεηαη. Κη άιιεο ζθελέο, θαη άιινη ρσξίο θαλέλα θαηάιπκα, θακία 

πγεηνλνκηθή εγθαηάζηαζε, θακία δπλαηόηεηα λα πιπζνύλ ελώ πξνζπάζεηεο γίλνληαη 

θαη από ηελ Υπάηε Αξκνζηεία γηα ηελ ζεκειίσζε πγεηνλνκηθώλ παξνρώλ θαη εθεί. 

 

Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηε ζίηηζε ηνπ Κέληξνπ ηεο Μόξηα ζύκθσλα κε ηελ 

Α.Γ, παξακέλνπλ απιήξσηεο από κήλεο θαη εθθξάδνληαη πάληα θόβνη δηαθνπήο ηεο 

ζίηηζεο. Με ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ πξνζώπσλ θαη ησλ ρώξσλ παξακνλήο ηνπο, 

                                                           
12  Βι. Δxplosion imminente video  de “Kara Tepe” 7/9/2015 

https://unpeudamouretdeaufraiche.wordpress.com/2015/09/07/explosion-imminente-video-de-kara-tepe-a-mytilini-

07092015/   

Πηγή: http://www.bbc.com/news/world-europe-24747332  

https://unpeudamouretdeaufraiche.wordpress.com/2015/09/07/explosion-imminente-video-de-kara-tepe-a-mytilini-07092015/
https://unpeudamouretdeaufraiche.wordpress.com/2015/09/07/explosion-imminente-video-de-kara-tepe-a-mytilini-07092015/
http://www.bbc.com/news/world-europe-24747332
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θαη δε ζην Καξα Ταπέ θαη κεηέπεηηα ζην Ληκάλη, νη αξρέο θάλνπλ πξνζπάζεηα κε ην 

ίδην θνλδύιη λα επεθηαζεί , ε ζίηηζε θαη εθεί, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε 

δηαλνκή ηξηώλ γεπκάησλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο. 

 

7.3. Άλλοι ϊτυποι καταυλιςμού – Χώροι Φιλοξενύασ  

 

Τνλ Αύγνπζην, θόζκνο ζπλσζηίδεηαη θαη ζην Τεισλείν, ζην ρώξν ηνπ Ληκαληνύ. 

Σθελέο, κέρξη εθεί πνπ θηάλεη ην κάηη θαη απηνζρέδηα παξαπήγκαηα. Σπγθέληξσζε 

πξνζθύγσλ αλαθέξεηαη ζην Μόιπβν, ζην Μαληακάδν, ζηελ Καιινλή. 

 

ΜΚΟ «Αγκαλιά»  

 

Δηδηθά γηα ηελ ηειεπηαία πεξηνρή, κλεία νθείιεη λα γίλεη ζην ρώξν ηεο ΜΚΟ 

«Αγθαιηά», κηαο κηθξήο νξγάλσζεο πνπ ζηεξηδόκελε κόλν ζε δσξεέο θαη ηε 

ρσξεηηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ ηνπο, πξνζέθεξε από ηδξύζεσο ηεο (2007) θαηαθύγην 

αθόκα θαη γηα ιίγν ζην δξόκν πξνο ηε Μπηηιήλε. Τν ζπγθεθξηκέλν ρώξν αθηέξσζε 

ζηελ αλαθνύθηζε ησλ δηεξρνκέλσλ πξνζθύγσλ, ππό ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε 

ηνπ, ν «Παπά-Σηξαηήο»,  ν Δπζηξάηηνο Γήκνπ, ηνπ νπνίνπ ην έξγν απνηεινύζε 

παξάδεηγκα αλζξσπηζκνύ, πξόλνηαο θαη θξνληίδαο. Σηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία, αλ 

θαη ρξόληα αζζελήο, ιίγν πξηλ πεζάλεη, ζηάζεθε κε ηνπο εζεινληέο ηνπ,  κε 

ππεξάλζξσπε πξνζπάζεηα ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ πεξηζάιπνληαο έζησ θαη γηα 

ιίγν ρηιηάδεο πξόζθπγεο. 

 

Το Χωριό του Όλοι Μαζί – Η κατασκήνωση του Πικ Πα  

 

Πνιινί επάισηνη ζηεγάδνληαη ζηελ πξώελ Καηαζθήλσζε ηνπ Πηθ Πα, κηα έθηαζε 

ηνπ Γήκνπ πνπ παξαρσξήζεθε ππό ηελ πξνεγνύκελε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ άηππε 

ππνδνρή ησλ αθηθλνύκελσλ. Με ηελ ππνζηήξημε ησλ εζεινληώλ ηνπ Φσξηνύ ηνπ 

Όινη Μαδί, κέρξη πξόηηλνο δηέκελαλ νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαλ ζηε δηαδηθαζία 

αζύινπ θαη αλέκελαλ ηελ έθβαζε ηεο ππόζεζεο ηνπο. Από ην Μάην θαη κεηά, κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ησλ επάισησλ, ην Πηθ Πα κεηαηξέπεηαη γηα άιιε κηα θνξά 

ζπζηεκαηηθά ζε άηππν ρώξν θηινμελίαο κε ηε ζπλαίλεζε ησλ αξρώλ. Οη εζεινληέο 

εληνπίδνπλ επάισηνπο, ρηππεκέλνπο, εγθύνπο, ειηθησκέλνπο θαη νηθνγέλεηεο κε κσξά 
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παηδηά θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξρώλ ηνπ Λ.Σ. πξνθεηκέλνπ λα 

εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ηνπο, ηε κεηάβαζε ηνπο ζην λνζνθνκείν θαη ηελ 

πιαηζίσζε ηνπο ζην Πηθ Πα κέρξη λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνρώξεζε ηνπο από ην 

λεζί.  

 

Οη αλάγθεο ζίηηζεο θαη 

πεξίζαιςεο ησλ θηινμελνύκελσλ 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ ρώξνπ 

μεπεξλνύλ θαηά πνιύ ηηο 

δπλαηόηεηεο ησλ εζεινληώλ νη 

νπνίνη ζπζηεκαηηθά 

ζπγθεληξώλνπλ θαη δηαλέκνπλ 

ξνπρηζκό, ηξόθηκα θαη είδε 

πγηεηλήο θαη πξώηεο αλάγθεο, ελώ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ίδηνπο ηνπο θηινμελνύκελνπο θνπηάδνπλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ρώξνπ, αθόκα θαη ηηο επηζθεπέο πνπ θαηά θαηξνύο απαηηνύληαη, κε ειάρηζηε 

ππνζηήξημε από ηελ ησξηλή Γεκνηηθή Αξρή πνπ επαλεηιεκκέλσο είρε εθθξάζεη ζην 

παξειζόλ ηελ πξόζεζή ηεο λα δηαηεζεί ν ρώξνο γηα άιιε ρξήζε θαη λα απνρσξήζνπλ 

από απηόλ ηόζν νη εζεινληέο όζν θαη νη πξόζθπγεο.   

 

8. Επιςημϊνςεισ  

 

Σύκθσλα κε κειή δξαζηεξηνπνηνύκελσλ ζην λεζί νξγαλώζεσλ
13

 ην λεζί είλαη 

νπζηαζηηθά απνθιεηζκέλν. Φηιηάδεο θόζκνπ κεηά από αλακνλή εβδνκάδσλ 

πξνζπαζνύλ λα θύγνπλ αιιά νη ζέζεηο ζηα πινία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δελ 

επαξθνύλ ήδε από ηα κέζα Απγνύζηνπ. Τελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή, ε αλάγθε 

εηζαγσγήο νπνηνδήπνηε ζηε Μόξηα είλαη καθξηλό παξειζόλ. Τν λεζί έρεη 

θπξηνιεθηηθά πιεκκπξίζεη αγαλαθηηζκέλνπο πξόζθπγεο κε κόλν αίηεκα ηελ 

απνρώξεζε ηνπο θαη επαλεηιεκκέλσο κεηαηξέπεηαη ζε πεδίν κάρεο θαζώο 

πηζαλνινγείηαη όηη 17.000 - 20.000 άηνκα παξακέλνπλ εγθισβηζκέλα ζε 

                                                           
13

 Refugee Support Program in the Aegean 

Πηγή: http://www.vice.com/gr/read/mia-mera-sto-xwrio-tou-oloi-mazi  

http://www.vice.com/gr/read/mia-mera-sto-xwrio-tou-oloi-mazi
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δπζβάζηαθηεο ζπλζήθεο
14

. Οη  ππεξεζίεο Πξώηεο Υπνδνρήο σο έρνπλ, έρνπλ ράζεη 

νινζρεξώο ην λόεκα ηνπο.  

 

Δηδηθά νη αζπλόδεπηνη αλήιηθνη, ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο Αθγαληθήο θαηαγσγήο, 

πεξηκέλνληαο ζηνπο θαηαπιηζκνύο, πεξηθέξνληαη ζην λεζί όπσο θάζε ελήιηθαο θαη 

δελ ππάξρεη απνιύησο θακία πξόβιεςε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηβίσζε ηνπο γηα 

ην ρξόλν πνπ ζα ηεινύλ ζε απηό ην ηδηόηππν θαζεζηώο αλακνλήο. Δάλ θαη εθόζνλ 

εηζαρζνύλ ζηε Μόξηα ππάξρεη πάληα ην ελδερόκελν θάπνηνη λα κελ πξνιάβνπλ λα 

πεξάζνπλ από ηελ Πξώηε Υπνδνρή θαη λα εγθαηαιείςνπλ ην λεζί, άιινη δε ελδέρεηαη 

λα παξακείλνπλ βδνκάδεο ζηε Μόξηα ππό πξνζηαηεπηηθή θύιαμε κέρξη λα βξεζεί 

ρώξνο θηινμελίαο. 

 

Λνηπνί επάισηνη (ειηθησκέλνη, ζύκαηα βαζαληζηεξίσλ, νηθνγέλεηεο κε πνιύ κηθξά 

παηδηά θαη δε κνλνγνλετθέο) αλακέλνπλ ζηνπο απηνζρέδηνπο θαηαπιηζκνύο κέρξη λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε απνρώξεζε ηνπο.  Ο ρξόλνο αλακνλήο έρεη πνιιαπιαζηαζηεί γηα 

όινπο, αλ θαη νη Σύξνη θαη πάιη απνρσξνύλ γξεγνξόηεξα θαζώο ινηπέο εζληθόηεηεο 

ζα αλακέλνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπο αλεμαξηήησο ρξόλνπ πνπ ζα απαηηεζεί.  Η 

πξαθηηθή δε απηή ηεο πξνηεξαηνπνίεζεο ησλ Σύξσλ δηα ηεο άκεζεο παξαπνκπήο ηνπο 

ζηελ Αηηηθή, ελδερνκέλσο λα απνηξέπεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ ην ζπλσζηηζκό ηνπ 

πξνζθπγηθνύ πιεζπζκνύ ζην λεζί, από ηελ άιιε όκσο παξαηείλεη δπζαλάινγα ηελ 

παξακνλή ζε επηθίλδπλεο ζπλζήθεο ησλ ππνινίπσλ εζλνηήησλ. Δηδηθή κλεία νθείιεη 

λα γίλεη ζηνλ ινηπό πξνζθπγηθό πιεζπζκό, ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο Αθγαλνί, αιιά 

θαη Σνκαινί θ.α., θαζώο πξόθεηηαη ηόζν γηα επάισηνπο κε πνιύ κηθξά παηδηά αιιά 

θαη γηα άηνκα κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο, πνπ δελ κπνξνύλ λα 

αληαπεμέιζνπλ κε ηνπο δηθνύο ηνπο πόξνπο ζηηο αλάγθεο δηαβίσζήο ηνπο ζην λεζί. Η 

παξακνλή δε απηνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνύ ζηνπο απηνζρέδηνπο 

θαηαπιηζκνύο γηα πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, νδεγεί ζηελ ξαγδαία εμαζιίσζε 

ηνπ. Οη ίδηνη αλαθέξνπλ κε απειπηζία ηελ αδηθία πνπ βηώλνπλ όηαλ θαινύληαη λα 

αλακέλνπλ ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο αθόκα θαη κήλα ελώ παξάιιεια γίλνληαη ζύκαηα 

ζθιεξήο θαη πνιιέο θνξέο ξαηζηζηηθήο θαη ππνηηκεηηθήο ζπκπεξηθνξέο θάπνηε 

αθόκα θαη από ηνπο Σύξνπο.
15

 

                                                           
14  LESVOSNEWS_ Μπηηιήλε: Βία θαη Απόγλσζε (6/9/2015) http://www.lesvosnews.net/articles/news-

categories/koinonia/mytilini-kai-apognosi   
15

 Βι.θαη Μαξηπξία -  αλάξηεζε 5/9/2015, ην Φσξηό ηνπ Οινη Μαδί  “We are afghan…” 

http://xoriooloimazi.blogspot.gr/#!  

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/mytilini-kai-apognosi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/mytilini-kai-apognosi
http://xoriooloimazi.blogspot.gr/
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Υπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη αλακελόκελν θαη εύινγν νη λενθηρζέληεο λα 

εμσζνύληαη ζε αληίδξαζε θαη αγαλάθηεζε. Ήδε από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο άθημεο 

ηνπο πθίζηαληαη αλείπσηε ηαιαηπσξία. Η εμάληιεζε ηνπο κέρξη λα πξνζεγγίζνπλ ηηο 

αξρέο, ε εθ ησλ πξαγκάησλ κεηέπεηηα  εγθαηάιεηςε ηνπο κέρξη λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

έθδνζε ησλ εγγξάθσλ ηνπο, ε ηπραηόηεηα ησλ θαηαγξαθώλ θαη ε απξνζδηόξηζηεο 

δηάξθεηαο αλακνλή ζε ζπλζήθεο εμαζιίσζεο, εθηεζεηκέλνη ζηα θαηξηθά θαηλόκελα θαη 

ζηε δίςα, εμαγξηώλεη θαη απειπίδεη ηνλ πιεζπζκό. Ήδε ε απνπζία νπζηαζηηθήο 

ππνδνρήο νδήγεζε ζην ζάλαην δύν αηόκσλ
16

 θαζώο δελ θαηέζηε δπλαηή ε έγθαηξε 

αλίρλεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο ηνπο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζην λνζνθνκείν, 

εηθάδεηαη δε ν ζάλαηνο επηπιένλ δύν
17

.  

 

Στα πλαίσια αυτά απαιτείται,  

  Η άκεζε ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο θαη ηεο 

Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο Λέζβνπ πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηώλνληαη 

ηαρύηεξα νη θαηαγξαθέο 

 Η ελίζρπζε κε δπλάκεηο ησλ Μ.Α.Τ.  εάλ δελ ζπλνδεύεηαη θαη κε ελίζρπζε 

ησλ ππεξεζηώλ θαηαγξαθήο ειινρεύεη ηνλ θίλδπλν πιήξνπο 

απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο θαζώο κόλν ζε έμαξζε ηεο βίαο κπνξεί 

λα νδεγήζεη 

 Δληαία αληηκεηώπηζε ησλ αθηθλνύκελσλ, θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ηνπο 

ζύκθσλα κε ηελ άθημε ηνπο ζηε Λέζβν, αλεμαξηήησο εζληθόηεηαο θαη δε κε 

πξνβάδηζκα ζηνπο πιένλ  επάισηνπο  

 Γηάζεζε πεξηζζόηεξσλ δξνκνινγίσλ ηεο αθηνπινΐαο πξνο απνθπγή 

απνθιεηζκνύ ηνπ πιεζπζκνύ   

 Άκεζε επαλεθηίκεζε θαη ζρεδηαζκό ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ Πξώηεο 

Υπνδνρήο ζηε Λέζβν 

 Άκεζε ζηειέρσζε ησλ πθηζηακέλσλ ππεξεζηώλ δηα ηεο παξνρήο θηλήηξσλ 

θαη αμηνπνίεζε ησλ ππαξρόλησλ ππνδνκώλ 

                                                           
16 LESVOSNEWS_Νεθξόο Σύξνο Πξόζθπγαο (25/7/2015) http://www.lesvosnews.net/articles/news-

categories/koinonia/nekros-syrios-prosfygas-sti-mytilini 

LESVOSNEWS_Νεθξή Σνκαιή, κεηέξα δύν παηδηώλ (4/9/2015) http://www.lesvosnews.net/articles/news-

categories/koinonia/nekri-somali-mitera-dyo-paidion-thyma-ton-athlion-synthikon  
17 LESVOSNEWS_Γπν λεθξνί πξόζθπγεο ζηε Μόξηα http://www.lesvosnews.net/articles/news-

categories/koinonia/dyo-nekroi-prosfyges-sti-moria-apo-dagkoma-fidioy  

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/nekros-syrios-prosfygas-sti-mytilini
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/nekros-syrios-prosfygas-sti-mytilini
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/nekri-somali-mitera-dyo-paidion-thyma-ton-athlion-synthikon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/nekri-somali-mitera-dyo-paidion-thyma-ton-athlion-synthikon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/dyo-nekroi-prosfyges-sti-moria-apo-dagkoma-fidioy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/dyo-nekroi-prosfyges-sti-moria-apo-dagkoma-fidioy
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 Άκεζε επαλεθηίκεζε θαη ζρεδηαζκό από ηελ Κεληξηθή Αξρή γηα ην 

ζπληνληζκό ησλ πξνζπαζεηώλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνύληαη ήδε θαη 

ελίζρπζε ηνπο.  

 Υπνζηήξημε ησλ εζεινληηθώλ θαη νξγαλσκέλσλ δξάζεσλ ππνδνρήο κέρξη λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε αλάιεςε ηνπο από αξκόδηνπο θξαηηθνύο θνξείο  θαη 

πξνζσπηθό  

 


