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Τα κέντρα υποδοχής που λειτουργούν σε κάποια νησιά δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις λειτουργίας και όταν ο αριθμός των μεταναστών γιγαντώνεται οι 

όποιες δομές γονατίζουν… 

Οι εικόνες που αντικρίζουν πολλοί στα νησιά όπου καταφθάνουν οι μετανάστες 

ξεπερνούν κάθε φαντασία, γιατί θυμίζουν τουλάχιστον τριτοκοσμικές χώρες. 

Ανθρωποι που ζουν και κοιμούνται στην ύπαιθρο και σε παγκάκια, μωρά που 

παίζουν και μπουσουλάνε στα χώματα, ηλικιωμένοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
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υγείας και ακουμπισμένοι στα σκαλοπάτια του Λιμεναρχείου ή του ιατρικού κέντρου 

περιμένουν τη σειρά τους για να εξεταστούν από τον έναν και μοναδικό -σε κάποιες 

περιπτώσεις- γιατρό του νησιού… Η ανθρώπινη ζωή στην απόλυτη εξαθλίωση και 

ένας Γολγοθάς που δεν φαίνεται να έχει τέλος… 

Από την άλλη οι ντόπιοι, οι οποίοι έντονα ευαισθητοποιημένοι προστρέχουν από την 

πρώτη στιγμή στο πλευρό των ταλαιπωρημένων μεταναστών, δεν παύουν να 

ανησυχούν, όταν οι αριθμοί αυξάνονται, για την υγεία των παιδιών τους και τη δική 

τους ζωή. Η καλοκαιρία τελείωσε και πολύ σύντομα αυτοί οι άνθρωποι που θα 

έπρεπε να φιλοξενούνται σε σωστά οργανωμένα κέντρα υποδοχής θα βρεθούν στους 

δρόμους. Επιπλέον οι πληροφορίες, σύμφωνα με τους αρμοδίους, ότι στα τουρκικά 

παράλια υπάρχει μεγάλη αναμονή μεταναστών που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα 

οργιάζουν και προβληματίζουν… 

Παρά το γεγονός ότι το μεταναστευτικό θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα που έχουν να διαχειριστούν η ΕΕ και η Ελλάδα, οι όποιες υποδομές 

έχουν δημιουργηθεί στην πλειονότητά τους λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό χάρη στην 

υπερπροσπάθεια των στελεχών τους και στην εθελοντική προσφορά των δημοτικών 

αρχών και των κατοίκων. 

1. ΚΩΣ 

Κοιμούνται στο… προαύλιο της Αστυνομίας 

Στο προαύλιο του αστυνομικού τμήματος του νησιού… φιλοξενούνται οι μετανάστες. 

Σε πρόσφατη διαμαρτυρία τους οι αστυνομικοί του νησιού τόνισαν ότι «δεν μπορούν 

να κάνουν τη δουλειά τους, οι πολίτες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και είναι 

μεγάλο το ενδεχόμενο οι πρόσφυγες να είναι φορείς ασθενειών, και πλέον το Τμήμα 

στην Κω αποτελεί εστία μολύνσεων και η εικόνα που αντικρίζει κανείς σε ένα νησί με 

τόσο τουρισμό αποτελεί την απόλυτη δυσφήμηση για τη χώρα μας». 

Την ώρα που η εισροή μεταναστών αυξάνεται, ο δήμαρχος Γιώργος Κυρίτσης 

αναφέρεται στην ανάγκη για ορθολογιστική αντιμετώπιση του προβλήματος: «Η 

διαχείριση του μεταναστευτικού κύματος είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Στην Κω δεν 

υπάρχουν χώροι με τις κατάλληλες υποδομές για να φιλοξενούν τους ανθρώπους 

αυτούς, που έρχονται κατά κύματα και αποτελούν θύματα εκμετάλλευσης από 

αδίστακτους δουλεμπόρους. Στο Λιμεναρχείο αλλά και στην Αστυνομική Διεύθυνση 

δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και χώροι, ενώ ο Δήμος Κω μπορεί να προσφέρει 

ανθρωπιστική βοήθεια και μόνο. Τα νησιά μας σηκώνουν δυσανάλογα μεγάλο βάρος, 

σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της μετανάστευσης. Χωρίς υποδομές και πόρους, οι 

δήμοι και οι Αρχές προσπαθούν με τις δικές τους δυνάμεις να το αντιμετωπίσουν. 

Ο Δήμος Κω θα βγει από την απομόνωση, την αδράνεια και τη σιωπή. Θα αναλάβω 

πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τους άλλους δημάρχους των νησιών, να αναδειχθεί 

το ζήτημα πρώτα στο επίπεδο της ΠΕΔ και ακολούθως στην ΚΕΔΕ και σε ευρωπαϊκό 



επίπεδο. Είναι καιρός να αντιληφθούν κάποιοι ότι δεν μπορούν να μας φορτώνουν 

τη διαχείριση του προβλήματος, χωρίς να διαθέτουμε ούτε πόρους αλλά ούτε και 

υποδομές». 

2. ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Υπολειτουργεί το Κέντρο Υποδοχής 

«Απουσιάζει εντελώς το κράτος. Σε ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών που στοίχισε 8 

εκατομμύρια και λειτουργεί μόνο ένα τμήμα του, διαφαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη 

σχεδιασμού και κατά συνέπεια επιπολαιότητα στην αντιμετώπιση της παράνομης 

μετανάστευσης», λέει στο «Εθνος» ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Σπύρος Γαληνός. 

Η Μυτιλήνη είναι από τους πλέον προσφιλείς προορισμούς των Τούρκων 

δουλεμπόρων, οι οποίοι λόγω της μικρής απόστασης επιλέγουν να αποβιβάζουν εκεί 

το ανθρώπινο φορτίο τους. Καθημερινά σχεδόν δεκάδες μετανάστες φτάνουν στο 

νησί και παρά το γεγονός πως ήδη λειτουργεί το κέντρο υποδοχής και κράτησης 

μεταναστών στη Μόρια, αδυνατεί να τους φιλοξενήσει στο σύνολό τους. 

«Δυστυχώς στις υπάρχουσες συνθήκες οι μετανάστες πιο πολύ ως φυλακισμένοι 

αισθάνονται παρά ως φιλοξενούμενοι. Αν το κέντρο υποδοχής λειτουργούσε στο 

σύνολό του, τότε κι εμείς ως δήμος θα μπορούσαμε ακριβώς δίπλα να φτιάξουμε μια 

παιδική χαρά και ένα γήπεδο για να νιώσουν πιο άνετα οι άνθρωποι. Αλλά όπως 

είναι η κατάσταση σήμερα, πολύ φοβάμαι ότι η τόσο ευαίσθητη κοινωνία της Λέσβου 

μπορεί να δυσαρεστηθεί και να αγανακτήσει, καθώς βλέπει μέρα με τη μέρα να 

αυξάνονται οι μετανάστες στο νησί χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη γι’ αυτούς», 

συμπληρώνει ο κ. Γαληνός. 

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι υποχρεωμένοι να 

παραμένουν σε χώρους κοντά στο λιμάνι χωρίς νερό, στέγη και τα απολύτως 

απαραίτητα. Την ίδια ώρα φορείς του νησιού δηλώνουν ότι στα τουρκικά παράλια 

στοιβάζονται μετανάστες που περιμένουν τη σειρά τους για να μεταφερθούν σε 

ελληνικό έδαφος και αναρωτιούνται «τι θα γίνει αν αύριο περάσουν στο νησί 2.000 

άτομα; Πού θα φιλοξενηθούν όταν οι υποδομές λείπουν;». 

3. ΣΑΜΟΣ 

Με σκηνές στο Λιμεναρχείο 

Οι υπεράριθμοι μετανάστες που φθάνουν στη Σάμο δεν μπορούν να φιλοξενηθούν 

στο κέντρο υποδοχής του νησιού. Οπως τονίζει ο δήμαρχος Μιχάλης Αγγελόπουλος, 

η φιλοξενία τους θα έπρεπε να υποστηρίζεται από σωστή ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη αλλά και από σωστή φύλαξη. 

«Ο χώρος υποδοχής που υπάρχει σήμερα δεν επαρκεί, αλλά το σημαντικότερο είναι 

ότι δεν υπάρχει και στρατηγική αντιμετώπισης του θέματος. Χρειάζεται μια σειρά 



ενεργειών για να μη βλέπουμε τους μετανάστες να… κατασκηνώνουν έξω από το 

Λιμεναρχείο. Ο δήμος ετοιμάζει ένα υπόμνημα σχετικά με το θέμα και με αφορμή 

την ανάληψη του χαρτοφυλακίου στην ΕΕ από τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο ως 

επίτροπο για τη Μετανάστευση». 

4. ΤΗΛΟΣ 

Στα χαρτιά οι δομές 

Στην ύπαιθρο διαβιούν πλέον οι μετανάστες που εγκαταλείπονται στην Τήλο αλλά 

και όσοι μέχρι τις αρχές του περασμένου μήνα φιλοξενούνταν στο σχολείο του 

νησιού. 

«Το κέντρο φύλαξης που περιμένουμε να δημιουργηθεί εδώ και καιρό ίσως να έλυνε 

κάπως το πρόβλημα. Ο χώρος που είχε εξαρχής επιλεγεί για να γίνει το κέντρο 

υποδοχής ανήκει στην Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου και ήταν ένα στρατόπεδο. 

Υπάρχουν, όμως, αντιδράσεις από την πλευρά της Μονής, καθώς αρνούνται να τον 

παραχωρήσουν», λέει η δήμαρχος Μαρία Καμμά, η οποία τονίζει ότι η ίδια βρήκε 

ένα οικόπεδο 2,5 στρεμμάτων, το οποίο παραχωρεί μια οικογένεια από το νησί, αλλά 

οι αρμόδιοι κωφεύουν. 

«Μόνο την περασμένη εβδομάδα είχαμε 195 μετανάστες, ενώ από τις αρχές Ιουλίου 

στο νησί έφθασαν περίπου 2.000. Είναι απαράδεκτο να μην μπορούμε να 

βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να τίθεται σε κίνδυνο και η δική μας 

υγεία, γι’ αυτό ζητάμε επιτακτικά: τη διασφάλιση των κατοίκων του νησιού αλλά και 

των ανθρώπων που έρχονται πρώτοι σε επαφή με τους παράνομους μετανάστες, και 

την αξιοπρεπή διαβίωση αυτών των ανθρώπων που ξεριζώνονται από την πατρίδα 

τους για ένα καλύτερο αύριο και εδώ κάποιοι τους φέρονται τουλάχιστον 

απαράδεκτα». 
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