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Μολονότι η αύξηση των εισόδων από τα νησιά 
ήταν αναμενόμενη, η πολιτεία βρέθηκε για μία ακόμη 
φορά απροετοίμαστη, χωρίς Κέντρα Πρώτης Υποδοχής 
και Κράτησης, με αποτέλεσμα οι νεοεισερχόμενοι 
να μεταφέρονται μαζικά στην Αθήνα.

   Ο ΕΒΡΟΣ 
«ΕΚΛΕΙΣΕ»,
  ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ  
«ΜΠΑΖΕΙ»

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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ο,τι απέμεινε από το ταξίδι τους. φουσκωτές βάρκες στο λιμάνι, αλλά και σε όλες τις 
ακτές του νησιού. 
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Ο ταξίαρχος Παναγιώτης Κορδονού-
ρης, περιφερειακός αστυνομικός διευ-
θυντής ΒΑ Αιγαίου, έχει συνολική εικό-
να: «Η αποτροπή είναι το μυστικό� εάν 
δεν κάνεις αποτροπή, δεν κάνεις τίπο-
τα. Πρέπει να γίνονται πιο σωστά οι πε-
ριπολίες του Λιμενικού, να υπάρχει κα-
λύτερη συνεργασία με τον στρατό. Οι 
Τούρκοι συνεργάζονται� όταν τους ει-
δοποιεί το Λιμενικό, έρχονται και τους 
παραλαμβάνουν. Το θέμα είναι τι γίνε-
ται όταν έχει κακοκαιρία και δεν βγαί-
νουν τα σκάφη του Λιμενικού, οπότε 
καταφθάνουν εντελώς ανενόχλητοι. Η 
παρουσία του Frontex, όσο ήταν εδώ, 
λειτούργησε διαπιστωτικά μόνο. Βοή-
θησαν για λίγο στη Σάμο, γιατί είχαν 
ελικόπτερο με θερμική κάμερα και τους 
έβλεπαν και τη νύχτα. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση δύσκολα το αποφασίζει ο δια-
κινητής να ξεκινήσει».

H αύξηση των 
αστυνομικών περιπόλων στα ελληνο-
τουρκικά σύνορα του Εβρου από τον 
περασμένο Αύγουστο και η κατασκευή 
του φράχτη στο χερσαίο τμήμα τους εί-
χαν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 95% 
της παράνομης εισόδου από εκεί μετα-
ναστών από την Αφρική και την Ασία το 
τελευταίο εξάμηνο, αφού καταγράφη-
καν μόλις 1.700 είσοδοι έναντι 35.000 
πέρυσι. Οπως ήταν αναμενόμενο, τα διε-
θνή κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων, 
που αποτελούν ιδιαίτερα επικερδή επι-
χείρηση, έστρεψαν τις ροές προς τα νη-
σιά του Αιγαίου.

Μετά την έκρηξη των 20.000 παρά-
νομων εισόδων στο διάστημα 2007-
2010, τα δύο τελευταία χρόνια στα νη-
σιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τη 
Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την 
Ικαρία, τους Φούρνους και το Αγαθονή-
σι, οι ροές είχαν σχεδόν εκμηδενιστεί. 
Ηδη όμως από τον περασμένο Αύγου-
στο, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη 
της επιχείρησης «Ασπίδα» στον Εβρο, 
άρχισαν και πάλι να αυξάνονται. Το πέ-
ρασμα στα νησιά του Αιγαίου, λόγω θα-
λάσσιας μεταφοράς, θεωρείται πιο επι-
κίνδυνο και χρεώνεται περισσότερο από 
τα δουλεμπορικά κυκλώματα. Αν στον 

Εβρο το «εισιτήριο» κόστιζε 500 - 1.000 
ευρώ, εδώ κοστίζει 1.500 - 2.500. «Τα κυ-
κλώματα εκμεταλλεύονται τη δυστυχία 
κερδίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά. 
Τους εγκαταλείπουν σε βραχονησίδες, 
στη θάλασσα, και ύστερα μας καλούν 
να τους διασώσουμε. Βγαίνουν πολλές 
βάρκες σε όλο το νησί, πρόκειται για 
μια ακτίνα 40 μιλίων, που δεν μπορεί εύ-
κολα να επιχειρηθεί», με ενημερώνουν 
ο λιμενάρχης Μυτιλήνης, αντιπλοίαρ-
χος Μανώλης Βόμβας και ο υποπλοίαρ-
χος Αντώνης Σοφιαδέλης, τοπικός συ-
ντονιστής της επιχείρησης «Ποσειδών» 
του Frontex.

      «Η αποτροπή είναι το μυστικό, αλλιώς δεν κάνεις τίποτα. 
Να γίνονται πιο σωστά οι περιπολίες του Λιμενικού, να υπάρχει καλύτερη 
                  συνεργασία με τον στρατό.» ταξίαρχος Παναγιώτης Κορδονούρης, ΑΣΤΥνΟμΙκΟΣ δΙΕΥθΥνΤήΣ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

οι περιπολίες  
των σκαφών του 

Λιμενικού, όταν το 
επιτρέπει ο καιρός, 

δεν επαρκούν για  
να επιτηρηθούν  

οι ακτές, με 
αποτέλεσμα 

 να καταγράφονται 
σχεδόν καθημερινά 

νέες αφίξεις.

εμπόριο πλαστών εγγράφων
Οι τουρκικές ακτές απέχουν ελάχι-

στα, από 4 έως 10 μίλια. Ο κόλπος του 
Αδραμυτίου αγκαλιάζει το νησί στη 
βορειοανατολική του πλευρά. Ξεκι-
νούν από το Αΐβατζικ, το Αϊβαλί και 
το Δικελί. Βγαίνουν κατά ομάδες των 
30 - 50 ατόμων στις βόρειες ακτές, από 
τον Μόλυβο ώς τη Συκαμιά και ανατο-
λικότερα μέχρι τη Θερμή, πρόσφατα 
δε και νοτιότερα, στην περιοχή του 
αεροδρομίου. Τελευταία ανθεί στο νη-
σί το εμπόριο πλαστών εγγράφων κυ-
ρίως από Αφγανούς, που είτε έχουν 
παραμείνει εδώ είτε έχουν επιστρέ-
ψει από την Αθήνα, όπου είχαν αρχι-
κά μεταβεί. Αλλάζουν απλώς το όνο-
μα, τη φωτογραφία και την ημερομη-
νία σε κάποιο παλιό «άσπρο χαρτί» δι-
οικητικής απέλασης, που προσφέρε-
ται για πλαστογράφηση. Απευθύνο-
νται σε όσους θέλουν να αποφύγουν 
την καταγραφή, λόγω της συμφωνί-
ας «Δουβλίνο 2», ελπίζοντας να συλ-
ληφθούν για πρώτη φορά σε κάποια 
άλλη, πιο ανεπτυγμένη χώρα της Ευ-
ρώπης. Πριν από δύο μήνες συνελή-
φθησαν δύο Αφγανοί, ενώ την τελευ-
ταία ημέρα του 2012 άλλοι τέσσερις, 
ένας εκ των οποίων μάλιστα είχε συλ-
ληφθεί ξανά πριν από δύο χρόνια για 
παρεμπόριο, οι οποίοι πλαστογραφού-
σαν νομιμοποιητικά έγγραφα σε σκά-

νερ ηλεκτρονικού υπολογιστή και τα 
πωλούσαν στους νεοεισερχομένους. 
Η συνηθισμένη ταρίφα είναι 250 - 500 
ευρώ μαζί με το εισιτήριο του πλοίου. 
Σημειωτέον ότι όσοι υποβάλουν αίτη-
ση ασύλου αποκτούν ταυτόχρονα το 
δικαίωμα να ζητήσουν άδεια εργασί-
ας. Μεγάλα χρηματικά οφέλη έχουν 
και οι δικηγόροι που αναλαμβάνουν 
τη διαδικασία, οι οποίοι, συμπληρώ-
νοντας απλώς μια φόρμα, κερδίζουν 
έως και 600 ευρώ. Πρόσφατα συνελή-
φθη ένας ντόπιος, στου οποίου το ξε-
νοδοχείο διανυκτέρευαν μέχρι να φύ-
γουν, ενώ κάποιοι επιτήδειοι τους νοι-
κιάζουν άθλια δωμάτια σε αστρονομι-
κές τιμές. Αν και θα περίμενε κανείς 
πως όσοι έρχονται είναι κατά πλειο-
νότητα Σύροι, η αλήθεια είναι διαφο-
ρετική. Πρώτοι σε αριθμό, και μάλι-
στα με διαφορά, παραμένουν όσοι δη-
λώνουν Αφγανοί (60%), ακολουθούν 
οι Σύροι (24%), που έχουν και μεγα-
λύτερη οικονομική άνεση, οι Παλαι-
στίνιοι, οι Σομαλοί, οι Πακιστανοί, οι 
Μπανγκλαντεσιανοί, οι Αλγερινοί και 
οι Μαροκινοί. Με φουσκωτές βάρκες 
αποβιβάζονται στις ακτές, συνήθως 
τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι περισ-
σότεροι κατευθύνονται πεζή προς το 
κτίριο της αστυνομίας, προκειμένου 
να «συλληφθούν» και να πάρουν σχε-
δόν όλοι το «άσπρο χαρτί», που απο-

επιστρέφοντας από το νοσοκομείο στο αστυνομικό τμήμα, όπου θα καταγραφούν και  
θα εφοδιαστούν με το «άσπρο χαρτί», που αποτελεί νομιμοποιητικό έγγραφο.
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τελεί νομιμοποιητικό έγγραφο για 30 
ημέρες, διάστημα μέσα στο οποίο πρέ-
πει να εγκαταλείψουν από μόνοι τους 
τη χώρα. Ακόμη όμως και εάν «συλ-
ληφθούν» ξανά στο μέλλον, μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας, απλώς 
τους δίδεται νέα προθεσμία 30 ημε-
ρών, διαδικασία που επαναλαμβάνε-
ται επ’ αόριστον. Ετσι εξηγείται γιατί 
από τις 80.000 προσαγωγές που έχουν 
γίνει από το καλοκαίρι στις επιχειρή-
σεις του «Ξένιου Δία», μόλις οι 4.500 (το 
5,7%) κρατούνται. Οι υπόλοιποι αφήνο-
νται ελεύθεροι, αφού θεωρείται ότι κα-
τέχουν νομιμοποιητικά έγγραφα, ακό-
μη και εάν μόλις την προηγούμενη μέ-
ρα είχαν περάσει παράνομα τα σύνο-
ρα. Μόλις εφοδιαστούν με το έγγραφο 
διοικητικής απέλασης, βγάζουν νόμι-
μα πλέον εισιτήριο και επιβιβάζονται 
στα πλοία για Πειραιά. Το πρόβλημα 
στην τοπική κοινωνία εμφανίζεται πιο 
έντονο, όταν τα περιορισμένης χωρητι-
κότητας κρατητήρια των αστυνομικών 

τμημάτων γεμίζουν, με αποτέλεσμα οι 
νεοφερμένοι να κοιμούνται στα δημό-
σια πάρκα, περιμένοντας, με τη σειρά 
τους, να «συλληφθούν».

Μπλοκάρισε το σύστημα διαχείρισης
Εφτασα στη Λέσβο στα τέλη Ιανουα-

ρίου. Τα φώτα της δημοσιότητας είχαν 
ήδη στραφεί εδώ στα μέσα Δεκεμβρί-
ου, στις ακτές της Θερμής, όπου πνίγη-
καν 27 Αφγανοί, λόγω ανατροπής της 
φουσκωτής βάρκας τους, αλλά και στα 
τέλη Δεκεμβρίου, όταν μια σειρά από 
ΜΚΟ, κινήσεις αλληλεγγύης και εθε-
λοντές στέγασαν προσωρινά όσους κοι-
μούνταν έξω στα κτίρια των παιδικών 
κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ.

Οταν έφτασα, οι κατασκηνώσεις εί-
χαν αδειάσει, η ροή προς την Αθήνα 
είχε αποκατασταθεί, δεν υπήρχε κά-
ποια ιδιαίτερη παρουσία μεταναστών 
στα πάρκα και στις πλατείες. Κάποιοι 
Μπανγκλαντεσιανοί και Πακιστανοί 
που προσφέρονται να καθαρίσουν τα 

τζάμια των αυτοκινήτων στα λιγοστά 
φανάρια της πόλης, φαινόμενο που 
πρωτοπαρουσιάστηκε φέτος το καλο-
καίρι, και κάποιοι άλλοι που ασκούν 
παρεμπόριο με κινεζικά προϊόντα, τα 
οποία τους στέλνουν με το πλοίο συ-
μπατριώτες τους από την Αθήνα. Αλλά 
και μια μικρή, συνεχώς ανανεούμενη 
αφγανική κοινότητα, κυρίως στα Πάμ-
φιλα, που παραμένει στο νησί, δουλεύ-
οντας εποχικά στις ελιές με χαμηλό με-
ροκάματο. Παρά τους αποτρεπτικούς, 
ισχυρότατους νοτιάδες και τις καται-
γίδες που επικράτησαν τις ημέρες που 
βρέθηκα εδώ, τα κυκλώματα κατάφε-
ραν να αποβιβάσουν 35 άτομα, και μά-
λιστα όχι στις βόρειες και βορειοανα-
τολικές ακτές, ως συνήθως, αλλά δίπλα 
ακριβώς στο λιμάνι, μπροστά στο άγαλ-
μα της Ελευθερίας. Δεκαεννέα από αυ-
τούς πήγαν μόνοι τους στο αστυνομικό 
τμήμα, ενώ οι υπόλοιποι 16 προμηθεύ-
τηκαν πλαστά έγγραφα και έφυγαν με 
το πλοίο. Τον Ιανουάριο του 2013 κα-

ταγράφηκαν στη Μυτιλήνη 184 παράνο-
μες είσοδοι, τον ίδιο μήνα πέρυσι καμία 
και ολόκληρο το 2011 μόλις 13.

Από τις αρχές του 2011, οπότε, ύστερα 
από πλήθος διεθνών αποκαλύψεων για 
τις άθλιες συνθήκες κράτησης, έκλει-
σε το «κολαστήριο» της Παγανής, ένας 
πρώην βιομηχανικός χώρος όπου κρα-
τούνταν μέχρι τότε έως και 1.000 μετα-
νάστες, στο νησί δεν υπάρχει κέντρο 
κράτησης. Τα κρατητήρια των αστυνο-
μικών τμημάτων και του Λιμενικού, συ-
νολικής χωρητικότητας 40 - 50 ατόμων, 
με το ζόρι επαρκούσαν την περίοδο που 
οι αφίξεις είχαν περιοριστεί. Με το που 
αυξήθηκαν οι ροές, από τον Αύγουστο, 
μπλοκάρισε το σύστημα διαχείρισης, κά-
τι που έγινε αμέσως αισθητό στη «βιτρί-
να» της παραλιακής οδού στο λιμάνι, στο 
παρκάκι δίπλα στο δημοτικό θέατρο. Νέ-
οι άντρες κυρίως, αλλά και αρκετές γυ-
ναίκες με παιδιά, ακόμη και ηλικιωμένοι, 
ζουν στα παγκάκια, περιμένοντας να φύ-
γει η προηγούμενη φουρνιά για Πειραιά 

Προσευχή στα Πάμφιλα. εδώ έχει εγκατασταθεί μια μικρή, συνεχώς ανανεούμενη, αφγανική κοινότητα που δουλεύει στις 
ελιές με χαμηλό μεροκάματο.

Στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, 
όταν ξέσπασε η κακοκαιρία, η κοινωνία 
της Μυτιλήνης ευαισθητοποιήθηκε σε 
ανθρωπιστική βάση, δημιουργήθηκε ένα 
δίκτυο κινήσεων αλληλεγγύης από συλ-
λόγους, ΜΚΟ και εθελοντές, το «Χωριό 
του Ολοι Μαζί», που πίεσε τον δήμαρχο 
Δημήτρη Βουνάτσο να παραδώσει τα 
κλειδιά των κτιρίων των κατασκηνώσε-
ων του ΠΙΚΠΑ προκειμένου να στεγα-
στούν προσωρινά οι νεοφερμένοι. 
Το εγχείρημα στηρίχτηκε σε εθελοντι-
κές προσφορές τροφίμων και ρούχων 
και στη βοήθεια κλιμακίου των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα, που εγκαταστάθηκε 
προσωρινά στις κατασκηνώσεις. 
Παράλληλα ζητήθηκε από την πολιτεία 
να αναλάβει τις ευθύνες της, δημιουρ-
γώντας ένα ανοιχτό Κέντρο Πρώτης 
Υποδοχής, με αξιοπρεπείς συνθήκες δι-
αβίωσης, στο οποίο οι μετανάστες θα 
μπαινοβγαίνουν ελεύθερα, μέχρι να δι-
εκπεραιωθούν οι γραφειοκρατικές δια-
δικασίες και να φύγουν με το πλοίο.
«Εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε 
το θέμα αυτό επ’ άπειρον. Αυτοί οι άν-
θρωποι θα έρχονται έτσι κι αλλιώς. 
Πρέπει η πολιτεία να φτιάξει ένα ανοιχτό 
κέντρο, αυτό είναι το αίτημα της κοινωνί-
ας, ασχέτως του εάν αντιδρούν ο δήμος 
και η περιφέρεια», μου λέει ο Γιώργος 
Παπαπορφυρίου, πρόεδρος της Κίνησης 

Πολιτών Συνύπαρξης και Επικοινωνίας 
στο Αιγαίο, που συμμετέχει στο «Χωριό 
του Ολοι Μαζί», όπως άλλωστε και η Εφη 
Λατσούδη, που προσθέτει: «Να γίνεται 
πιο σοβαρή διαχείριση από την αστυνο-
μία. Το θέμα είναι να μην τους κρατάνε 
πολύ και γεμίζουν τα κρατητήρια, να γί-
νονται πιο γρήγορα όλες οι διαδικασίες». 
Στο υπόγειο της παλιάς νομαρχίας, δίπλα 
στον Ερυθρό Σταυρό, στεγάζεται η 
«Ελληνική Ομάδα Διάσωσης». 
Συνάντησα εκεί τη Ζωή Λειβαδίτου, που 
εργάστηκε παλαιότερα ως νοσηλεύτρια 
στην Παγανή. Υποστηρίζει πως το τελευ-
ταίο διάστημα τα κυκλώματα έχουν πά-
ρει το πάνω χέρι και φυγαδεύουν τους 
περισσότερους κρυφά για τον Πειραιά.  
Η πρότασή της σοκάρει: «Ας βάλουν ένα 
φθηνό εισιτήριο των 40 ευρώ, να έρχο-
νται με τα καραβάκια της γραμμής από τα 
τουρκικά παράλια, ώστε να μην ταλαιπω-
ρείται κανείς και να μην τους πνίγει η 
Μαφία...». 
Παρούσα στη συζήτηση και η 
Ελληνοκαναδέζα δικηγόρος Μάχη 
Λαζαρίδου, που είχε έρθει στη 
Μυτιλήνη για λογαριασμό του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης και ασχο-
λείται με τις εθελούσιες επιστροφές: 
«Στην αρχή κανείς δεν θέλει να φύγει. 
Πρέπει να πάνε πρώτα στην Αθήνα, να 
δουν με τα μάτια τους τις δυσκολίες...».

Οι κάτοικοι δείχνουν αλληλεγγύη
και περιμένουν μόνιμη λύση

«ΧωΡΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»
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και να αδειάσουν τα ασφυκτικά γεμάτα κρατητή-
ρια. Οταν φτάσει η σειρά τους, θα τους γίνει δα-
κτυλοσκόπηση και φωτογράφιση, θα δηλώσουν 
κάποιο όνομα, σπανίως το πραγματικό, και εθνι-
κότητα, την οποία συχνά αλλάζουν σε κάποια επό-
μενη «σύλληψη». Προτεραιότητα έχουν οι μητέ-
ρες με τα παιδιά και οι πάσχοντες. Με την ομάδα 
των 35 βγήκε και ένας 24χρονος παραπληγικός 
Αφγανός, στον οποίο δόθηκε καροτσάκι από το 
νοσοκομείο και έφυγε από τους πρώτους.

υποτυπώδης ιατρικός έλεγχος
Ακολουθεί η μεταφορά τους στο νοσοκομείο, 

η περίθαλψη των πασχόντων, κάποια υποτυπώ-
δης κλινική εξέταση των νεοφερμένων. Οι πλή-
ρεις ιατρικές εξετάσεις (ακτινογραφία θώρακος, 
αναλύσεις) που γίνονταν παλαιότερα σταμάτη-
σαν από το 2008, παρά τις επισημάνσεις του Κέ-
ντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ) ότι «υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης λοιμω-
δών νοσημάτων, νεοεμφανιζόμενων ή που έχουν 
από χρόνια εκριζωθεί από την Ελλάδα». Αλλωστε, 
τα κονδύλια έχουν περιοριστεί δραστικά στην 
υγεία, υπάρχουν ελλείψεις σε γιατρούς, νοσοκό-
μους, διοικητικό προσωπικό και υλικά. Συνάντη-
σα τον Αχιλλέα Γεωργίου, γενικό ιατρό, στη βάρ-
διά του στα επείγοντα περιστατικά στο Βοστά-
νειο νοσοκομείο: «Εμείς ούτε ξέρουμε από πού 
έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Από την αστυνομία 
μάς δίνουν μόνο τον αριθμό, πόσους μας έφεραν. 
Προσπαθούμε να εντοπίσουμε αν υπάρχει ενερ-
γή λοίμωξη, κάνουμε θερμομέτρηση, εξετάζου-
με τους λεμφαδένες. Ούτε η κοινωνία, ούτε το 
νοσοκομείο, ούτε οι δομές είναι έτοιμες να υπο-
δεχτούν 60 - 70 άτομα στα επείγοντα. Απλώς πα-
ρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν το αντιμετωπί-
ζουμε». Εντονη είναι η ανησυχία για τη μετάδο-
ση ασθενειών, όπως είναι φυσικό, από την πλευ-
ρά των αστυνομικών και των λιμενικών που έρ-
χονται σε άμεση επαφή μαζί τους. •

Διαβαστε επισησ στο: nikosvafiadis.wordpress.com
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«Ούτε η κοινωνία, ούτε το νοσοκομείο, ούτε οι δομές 
είναι έτοιμες να υποδεχτούν 60 - 70 άτομα στα επείγοντα.»

αχιλλέας γέώργιού, ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΒΟΣΤΑνΕΙΟ νΟΣΟκΟμΕΙΟ 

Στο παλιό δημαρχείο με δέ-
χτηκε ο δήμαρχος Δημήτρης 
Βουνάτσος. Ας σημειωθεί 
ότι, ενώ ο ίδιος έδωσε τα 
κλειδιά του ΠΙΚΠΑ στο 
«Χωριό του Ολοι μαζί» , ου-
δέποτε το επισκέφτηκε όσο 
φιλοξενούνταν εκεί μετανά-
στες. «Δεν θέλουμε να ξανα-
γίνουμε Παγανή, αυτός ο χώ-
ρος έγινε δυσώνυμος στην 
Ευρώπη. Εκτός από τις άθλι-
ες συνθήκες, επρόκειτο για 
ένα τεράστιο οικονομικό 
σκάνδαλο, κάποιοι θησαύρι-
σαν...» είναι οι πρώτες του 
κουβέντες. Τον ερωτώ πώς 
θα λυθεί το πρόβλημα, τι 
προτείνει ο ίδιος. 
«Προσωρινή διαμονή στη 
Λέσβο, τόση όση απαιτείται 
για την περαίωση των τυπι-
κών γραφειοκρατικών διαδι-
κασιών, 3 - 5 ημέρες, και με-
τά διαμετακόμιση στην 
Αθήνα. Ή σε ένα νησί, όπως 
τα Γιούρα, με ανθρώπινες 
εγκαταστάσεις, με ξενοδο-
χειακού επιπέδου εξυπηρέ-
τηση, όπως έκαναν και οι 
Ιταλοί». Για κέντρο κράτησης 
ούτε κουβέντα: «Δεν θέλου-
με μόνιμο φυλακτήριο.  
Ας κάνουν κέντρα κράτησης 
στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν 
γίνεται να φορτώνονται τα 
νησιά του Βορειοανατολικού 
Αιγαίου». 
Του μετέφερα το επιχείρημα 
του υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, ότι τα κλειστά 
κέντρα, όπου η κράτηση έχει 
επεκταθεί στους 18 μήνες, 
λειτουργούν αποτρεπτικά, 
διότι άλλο είναι αν ξέρει  
κάποιος ότι σε 2 - 3 ημέρες 

θα βρίσκεται ελεύθερος 
στην Αθήνα και άλλο αν γνω-
ρίζει ότι θα κρατείται για με-
γάλο χρονικό διάστημα. «Θα 
φέρω το θέμα στο δημοτικό 
συμβούλιο. Και αφού δεν 
έχουμε ούτε άμεσα ούτε  
έμμεσα εμπλοκή με το νόμο, 
από κοινωνική άποψη και 
μόνο, απλώς θα πούμε τη 
γνώμη μας».
Μόλις τις τελευταίες ημέρες, 
σύμφωνα με τοπικά δημοσι-
εύματα, αποφασίστηκε να 
δημιουργηθεί κέντρο κράτη-
σης στο άδειο στρατόπεδο 
της Μόριας. Ηδη όμως εκδη-
λώθηκαν οι πρώτες αντιδρά-
σεις από τους στρατιωτι-
κούς, που έφτιαξαν πρόσφα-
τα έναν οικισμό υπαξιωματι-
κών στα όρια του στρατοπέ-
δου. Στην πράξη τίποτα απο-
λύτως δεν έχει ξεκινήσει, 
όλα παραμένουν σχέδια επί 
χάρτου, παρά το γεγονός ότι 
η αύξηση των ροών ήταν 
αναμενόμενη. 
Αντίστοιχα, τα κέντρα κρά-
τησης που υπήρχαν παλαιό-
τερα σε Σάμο και Χίο και εί-
χαν κλείσει, προκειμένου  
να βελτιωθούν οι συνθήκες 
διαβίωσης, δεν έχουν ακόμα 
παραδοθεί.
Και όλα αυτά, ενώ οι πληρο-
φορίες της ΕΛ.ΑΣ., του 
Λιμενικού και των εκπροσώ-
πων των ΜΚΟ συγκλίνουν: 
στα μικρασιατικά παράλια 
έχουν συγκεντρωθεί 
150.000 - 200.000  
μετανάστες, που περιμένουν 
να βελτιωθεί ο καιρός  
την άνοιξη για να περάσουν 
απέναντι. 

«Να φεύγουν 
  το συντομότερο»
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