
 

 

 

Αναθορά  
 

 

ηης Ελληνικής Ένωζης για ηα Δικαιώμαηα ηοσ Ανθρώποσ και ηοσ Πολίηη  

(ομάδα Θεζζαλονίκης) ζτεηικά με ηις ζσνθήκες κράηηζης και διαβίωζης μεηαναζηών 

τωρίς νομιμοποιηηικά έγγραθα ζηην Ηγοσμενίηζα 

 

Οκάδα ηεο ΔΔΓΑ, απνηεινχκελε απφ ηνπο Διέλε Καιακπάθνπ (δηθεγφξνο), Μσυζή 

Καξακπετδε (δηθεγφξνο), Αληψλε πάζε (δηθεγφξνο), Θέκε Σζνιάθνπ (δηθεγφξνο) θαη Υξχζα 

Γηαλλνπνχινπ (ππ. Γηδ. Κνηλ. Aλζξσπνινγίαο), επηζθέθζεθε ηελ Ηγνπκελίηζα ζηηο 2 θαη 3 

Γεθεκβξίνπ 2010, ζην πιαίζην έξεπλαο γηα ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο θαη δηαβίσζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ. Δπηζθέθζεθε ηνπο ρψξνπο θξάηεζεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ηεο  

Ηγνπκελίηζαο, θαζψο θαη ηνλ απηνζρέδην θαηαπιηζκφ κεηαλαζηψλ ζην Λαδνρψξη θαη 

ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Σκήκαηνο Αιινδαπψλ, ηνλ Πξντζηάκελν Δηζαγγειίαο 

Πξσηνδηθψλ Θεζπξσηίαο θαη θνξείο ηεο πφιεο.  

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΕΔΙΟΤ 

 

Πέμπηη, 02/12/2010 

 

Σν πξσί ηεο Πέκπηεο ε νκάδα κεηέβε ζηελ Ηγνπκελίηζα, φπνπ επηζθέθηεθε αξρηθά ηα 

θξαηεηήξηα ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο, ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ηνπ ιηκέλα Ηγνπκελίηζαο. Η 

είζνδνο καο επεηξάπε ιφγσ ηεο δηθεγνξηθήο καο ηδηφηεηαο θαη κφλν αθνχ δψζακε κηα ιίζηα 

κε έμη νλφκαηα πειαηψλ καο, θαηφπηλ ηειεθσληθήο άδεηαο απφ ηνλ πξντζηάκελφ. 

 

Τπήξραλ δχν ρψξνη – απνζήθεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο θξαηεηήξηα θαη άιια ηέζζεξα θηίξηα 

πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο γξαθεία. χκθσλα κε κηα ιίζηα πνπ καο επεδείρζε, ηελ εκέξα ηεο 

επίζθεςήο καο θξαηνχληαλ ζπλνιηθά 62 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 35 ζηνλ έλα ρψξν θαη 27 ζηνλ 

άιιν.  

 

Η είζνδνο καο επεηξάπε κφλν ζηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν ρψξνπο θξάηεζεο, ζηνλ νπνίν 

βξίζθνληαλ δχν θειηά πνπ ρσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο απφ έλα ζηελφ δηάδξνκν. ην έλα πνπ 

ήηαλ πεξίπνπ 8 η.κ., ζηνηβάδνληαλ γχξσ ζηα 10 άηνκα. Δίρε έλα ρηηζηφ -  ζρεηηθά ζηελφ - 

πάγθν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο θξαηνχκελνπο ηφζν γηα λα θάζνληαη φζν θαη λα 

θνηκνχληαη. Χζηφζν ν πάγθνο δελ επαξθνχζε γηα φινπο, κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξνη λα 

θνηκνχληαη ζην πάησκα, πάλσ ζε ζηξψκαηα θαη θνπβέξηεο. ην απέλαληη θειί, εκβαδνχ 

πεξίπνπ 16 η.κ., ζηνηβάδνληαλ 17 άηνκα. Καη ζε απηφλ ηνλ ρψξν ππήξρε έλαο ρηηζηφο πάγθνο 

θαη ζηξψκαηα ζην πάησκα. ην βάζνο ηνπ θειηνχ απηνχ ππήξρε έλαο κηθξφο ρψξνο, πηζαλφλ 

ηνπαιέηαο - ν νπνίνο δηαρσξηδφηαλ απφ ην ππφινηπν θειί κε κία θνπβέξηα πνπ θξεκφηαλ απφ 

ην ηαβάλη αληί γηα πφξηα- , ελψ ζην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ βξίζθνληαλ δχν ρεκηθέο ηνπαιέηεο. 

Ο ελδηάκεζνο δηάδξνκνο είρε ζηνηβαγκέλα ζην πάησκα παπνχηζηα, ξνχρα θαη ινηπά 

πξνζσπηθά είδε ησλ θξαηνπκέλσλ.  

 

 



 

 
 

 

Ο ρψξνο ζεξκαίλνληαλ κε έλα θιηκαηηζηηθφ. Η δπζνζκία ήηαλ έληνλε θαη αλππφθνξε, θαζψο 

δελ ππήξρε θαλέλα παξάζπξν, ελψ ε πφξηα ηνπ ρψξνπ θξάηεζεο, πνπ ήηαλ ε κφλε δηέμνδνο 

εμαεξηζκνχ, άλνηγε πεξηζηαζηαθά κφλν γηα επηζθεπηήξην ή γηα ηε ζίηηζε ησλ θξαηνπκέλσλ, 

δειαδή γηα ειάρηζηε ψξα ηε κέξα. 

 

 

 

 

  

 



 

Ο άιινο ρψξνο θξάηεζεο, πεξίπνπ 30 η.κ. (πνπ βξηζθφηαλ απέλαληη αθξηβψο, δίπια ζηε 

ζάιαζζα) είρε επίζεο ρηηζηνχο ρακεινχο πάγθνπο, ζηξψκαηα θαη θνπβέξηεο ζην πάησκα θαη 

δελ είρε παξάζπξα. Η ζέξκαλζε γηλφηαλ επίζεο κε θιηκαηηζηηθφ, ην νπνίν φκσο ηε κέξα ηεο 

επίζθεςεο δελ ιεηηνπξγνχζε θαηά ηε δήισζε ησλ ιηκεληθψλ.  Χο είζνδν είρε έλα κηθξφ εκη-

ππαίζξην ρψξν, γχξσ ζηα 4 η.κ., πεξηθξαγκέλν κε θάγθεια – πιέγκαηα, ζηνλ νπνίν νη 

πεξηζζφηεξνη θξαηνχκελνη ζηνηβάδνληαλ φξζηνη. Γίπια ζε απηφλ ηνλ εκη-ππαίζξην ρψξν 

ππήξρε, πεξηθξαγκέλε επίζεο, κηα ρεκηθή ηνπαιέηα θαη έλα ιάζηηρν, ην νπνίν καο ππέδεημαλ 

νη ιηκεληθνί σο ηε κφλε παξνρή λεξνχ, ηφζν πφζηκνπ φζν θαη γηα κπάλην.  

 
 

Απφ ηε ζπδήηεζε κε ηνπο ιηκεληθνχο έγηλε θαηαλνεηφ φηη δελ ππήξρε ζε θαλέλαλ απφ ηνπο 

δχν ρψξνπο θξάηεζεο άιιε δνκή γηα κπάλην ή δεζηφ λεξφ, νχηε θαη δπλαηφηεηα γηα πιχζηκν 

θαη αιιαγή ησλ ξνχρσλ απφ ηνπο θξαηνχκελνπο.    

Γηα θαγεηφ ν θάζε θξαηνχκελνο δηθαηνχληαλ δχν κηθξά ζάληνπηηο ην κεζεκέξη θαη δχν ίδηα ην 

βξάδπ. Απηά βξίζθνληαλ κέζα ζε κηα κπιε ζαθνχια ζθνππηδηψλ θαη νη ιηκεληθνί ηνπο ηα 

έδηλαλ κέζα απφ ηα θάγθεια. Γελ ππάξρεη θακία άιιε πξφλνηα γηα παξνρή ζπζζηηίνπ, ελψ ε 

πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν απνδεκίσζε ησλ  5,65 € ηελ εκέξα δε δίδεηαη απεπζείαο ζηνπο 

θξαηνχκελνπο, αιιά, έπεηηα απφ ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί απφ ηε δηνίθεζε ηνπ 

ιηκεληθνχ ζψκαηνο, δίδεηαη απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ ζάληνπηηο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, νη θξαηνχκελνη αλέθεξαλ φηη παξά ην 

γεγνλφο φηη έρνπλ δεηήζεη θαη’ επαλάιεςε λα ηνπο δεη γηαηξφο, δελ έρεη γίλεη απνδεθηφ ην 

αίηεκά ηνπο. Χζηφζν, νη ιηκεληθνί ππνζηήξημαλ φηη ηνπο κεηαθέξνπλ ζην λνζνθνκείν, εθφζνλ 

ρξεηαζηεί. Δθείλν πάλησο πνπ δηαπηζηψζεθε ήηαλ φηη νη αλήιηθνη πνπ θξαηνχληαλ, είραλ 

κεηαθεξζεί ζην λνζνθνκείν γηα αθηηλνγξαθίεο.  

 

 

 



 

 

 

Υψξεο πξνέιεπζεο-Γηεξκελεία:   

Ιξάθ, Αθγαληζηάλ, Παιαηζηίλε, Αιγεξία. Γελ ππήξρε δηεξκελέαο γηα θακία γιψζζα.  

 

 

Κξάηεζε  

Δθείλε ηελ εκέξα θξαηνχληαλ 62 άηνκα, κεηαμχ απηψλ έλα έιιελαο νδεγφο θαη 15 αλήιηθνη. 

Οη ιηκεληθνί καο είπαλ φηη ε θξάηεζε δηαξθεί απφ κία κέρξη 25 ην πνιχ κέξεο. Όζνη πάλησο 

αθήλνληαη ζπλήζσο ζπιιακβάλνληαη εθ λένπ, κε απνηέιεζκα πνιινί λα έρνπλ θξαηεζεί 

αξθεηέο θνξέο δηαδνρηθά. Δπίζεο, πιεξνθνξεζήθακε φηη νη πεξηζζφηεξνη είλαη 

επηζηξεθφκελνη (άκεζα επαλαπξνσζνχκελνη) απφ ηελ Ιηαιία. Αλέθεξαλ κάιηζηα πεξηζηαηηθά 

κεηαλαζηψλ πνπ είραλ επαλαπξνσζεζεί απφ ηηο ηηαιηθέο αξρέο θαη είραλ ππνζηεί ζσκαηηθέο 

βιάβεο (μπινδαξκφο ζε έγθπν, πξεζκέλα κάηηα ζε αλήιηθν θ.α.), ή πνπ ηνπο είραλ πάξεη ηα 

ρξήκαηά ηνπο. 

Γεληθά νη ιηκεληθνί εκθαλίζηεθαλ ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηζκέλνη θαη εθλεπξηζκέλνη γηα ηελ 

θαηάζηαζε πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ. Παξαδέρζεθαλ φηη ην θαγεηφ γηα ηνπο 

θξαηνχκελνπο είλαη αλεπαξθέο θαη φηη απηνί πξνζπαζνχλ θάπνηεο θνξέο λα αλαπιεξψζνπλ 

ηα θελά κε δηθά ηνπο έμνδα, ελψ αλέθεξαλ κε απνγνήηεπζε φηη δελ ππάξρεη βνήζεηα γηα ηελ 

θαηάζηαζε απφ θαλέλα θνξέα ζηελ πφιε, νχηε απφ νξγαλψζεηο, ηνπηθέο ή άιιεο.    

 

Αλήιηθνη Κξαηνχκελνη 

Οη δεθαπέληε αλήιηθνη θξαηνχληαλ ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο κε ηνπο ππφινηπνπο. Οη ειηθίεο ηνπο 

θπκαίλνληαλ απφ 10 έσο 17 εηψλ. Μεξηθνί απφ απηνχο καο αλέθεξαλ φηη είραλ θάπνηνπο 

ζπγγελείο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. (θπξίσο ζηε Γεξκαλία). Καηά ηε ζπλάληεζή καο κε ην 

Γηνηθεηή ηνπ Σκήκαηνο Αιινδαπψλ θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δηζαγγειίαο, δηαπηζηψζεθε φηη 

είρε εηδνπνηεζεί ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ παξαπνκπή ηνπο ζηα 

εηδηθά Κέληξα Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ, θαη γηα ηνπο πέληε απφ απηνχο είρε δηαζθαιηζηεί ε 

κεηάβαζή ηνπο ζηα σο άλσ θέληξα. Γηα ηνπο ππφινηπνπο θαζπζηεξνχζε ε δηαδηθαζία, θαζψο 

δελ ππήξραλ δηαζέζηκεο ζέζεηο. Μεηά απφ παξέκβαζή καο δηαζθαιίζηεθε ε κεηάβαζε άιισλ 

πέληε αλειίθσλ ζε ρψξν πνπ ππνδείμακε. 

 

Παραζκεσή, 3/12/2010 

 

Καηαπιηζκφο κεηαλαζηψλ.  

Η νκάδα επηζθέθζεθε ην θχξην ζεκείν ζπγθέληξσζεο θαη δηακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

Ηγνπκελίηζα, ηνλ απηνζρέδην θαηαπιηζκφ ζην Λαδνρψξη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη ηελ 

θαηάζηαζε θαη λα παξέρεη λνκηθή ζπκβνπιή. Ο θαηαπιηζκφο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ 

έμνδν ηεο Ηγνπκελίηζαο, αθξηβψο πάλσ απφ ηελ αθεηεξία ηεο Δγλαηίαο νδνχ, (ζεκείν - 

θφκβνο γηα ηε δηέιεπζε ησλ θνξηεγψλ), ελψ ν πιεζπζκφο ηνπ αξηζκεί πεξίπνπ 500 άηνκα, 

θπξίσο λεαξνχο άληξεο, πνπ αλαπηχζζνληαη αλά εζληθφηεηα ζε δηάθνξα ζεκεία [Αθγαλνί, 

Κνχξδνη, νκαινί, Παιαηζηίλνη, Ιξαθηλνί, Ιξαλνί]. Η παξακνλή ηνπο θπκαίλεηαη απφ ιίγεο 

κέξεο έσο θαη ρξφληα, ρσξίο θαλέλα θαηαθχγην πξνζηαζίαο απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα, κε 

εμαίξεζε θάπνηεο απηνζρέδηεο εζηίεο θσηηάο ζε θάδνπο θαη λάηινλ παξαπεηάζκαηα.   

 

Η αίζζεζε ηεο πξνζσξηλφηεηαο θαη ε πξνζδνθία ηεο θπγήο ήηαλ έληνλε ζηελ επαθή θαη ηε 

ζπδήηεζε πνπ είρακε. Οη κεηαλάζηεο επηδηψθνπλ λα ζθαξθαιψζνπλ ζε έλα θνξηεγφ θαη λα 

θξπθηνχλ εθεί ή ζπγθεληξψλνπλ ρξήκαηα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ - ππεξβνιηθά κεγάιε-  

ακνηβή ησλ κεηαθνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ ζηελ Ιηαιία..  

Οη ηνπηθέο αληηξαηζηζηηθέο νξγαλψζεηο, ν πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη 

κεκνλσκέλα επαηζζεηνπνηεκέλνη πνιίηεο νξγαλψλνπλ ζηνλ θαηαπιηζκφ ζπζζίηηα θαη 

ππαίζξηα ηαηξεία κε θάξκαθα απφ δσξεέο πνιηηψλ. Η νκάδα πιεξνθνξήζεθε απφ γηαηξφ ηεο 



 

πεξηνρήο, κέινο ησλ Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ, φηη εληφο ηνπ κελφο ε σο άλσ νξγάλσζε ζα 

ιεηηνπξγήζεη ηαηξείν πνπ ζα ζηειερψλεηαη απφ ρεηξνπξγφ, θαξδηνιφγν, δεξκαηνιφγν θαη 

παζνιφγν. Γηα ην ιφγν κάιηζηα απηφ, παξαρσξήζεθε απφ ηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ 

ρψξνο ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ θαηαπιηζκφ.   

 

 

Παραηηρήζεις ΕΕΔΑΠ 

 

Οη ρψξνη θξάηεζεο ζηεξνχληαη ππνδνκψλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ειάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη νη δηεζλείο ζπκβαηηθέο 

δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, ζηεξνχληαη επαξθνχο θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη έληνλε δπζνζκία θαη πγξαζία, δεδνκέλνπ φηη ζηνλ ρψξν απηφλ 

ζπλσζηίδνληαη πνιινί θξαηνχκελνη. Σελ παξαπάλσ απνπληθηηθή αηκφζθαηξα επηηείλεη ην 

γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θξαηνπκέλσλ θαπλίδεη αθαηάπαπζηα. Παξάιιεια, 

δελ ππάξρνπλ ρψξνη αηνκηθήο πγηεηλήο, δεζηφ λεξφ, νχηε ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ην ξνπρηζκφ 

ησλ θξαηνπκέλσλ. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ καγεηξεία νχηε δίδεηαη ζηνπο θξαηνχκελνπο 

ζπζζίηην, ελψ ε δηαηξνθή ηνπο κε ηέζζεξα ζάληνπηηο εκεξεζίσο δελ κπνξεί ζε θακία 

πεξίπησζε λα ραξαθηεξηζηεί πιήξεο. Δπηπιένλ, δελ ιακβάλεη ρψξα πξναπιηζκφο ηνπο, 

γεγνλφο πνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ ζσκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία, ελψ δελ 

ππάξρεη θαξηνηειέθσλν νχηε άιιε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ έμσ θφζκν.  

 

Δηδηθά, θαζψο ε παξακνλή αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζηα θξαηεηήξηα απαγνξεχεηαη απφ ην 

λφκν, δελ πξνβιέπεηαη γηα απηνχο εκεξήζηα απνδεκίσζε γηα ηε δηαηξνθή ηνπο. Δθφζνλ 

φκσο ζηελ πξάμε θξαηνχληαη, θαη κάιηζηα γηα πνιιέο κέξεο, ιφγσ ηνπ φηη ην Τπνπξγείν 

Τγείαο αδπλαηεί λα ηνπο κεηαθέξεη έγθαηξα ζηα εηδηθά θέληξα θηινμελίαο, θαηαγξάθνληαη σο 

θξαηνχκελνη ελήιηθεο, ψζηε λα ππάξρεη πξφλνηα γηα ηε ζίηηζή ηνπο. Δμάιινπ, γηα αθφκα κηα 

θνξά δηαπηζηψζεθαλ ζηελ Ηγνπκελίηζα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλάζεζε ηεο 

πξνζσξηλήο επηηξνπείαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζηελ αξκφδηα Δηζαγγειηθή Αξρή 

(ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1589-1603 ΑΚ,,  άξζξν 19 π.δ. 220/2007, άξζξν 12 ηνπ π.δ. 90/2008 

θαη ήδε 114/2010, πνπ κεηαθέξεη ζηελ Διιάδα ην άξζξν 17 ηεο νδεγίαο 2005/85/ΔΚ.). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην λνκηθφ πιαίζην δελ πξνβιέπεη εμαίξεζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ απφ ηε 

ζχιιεςε, ηελ απέιαζε θαη ηελ θξάηεζε, ε νπνία φκσο πξέπεη λα ηειείηαη ζε δηαθξηηφ απφ ηελ 

θξάηεζε ησλ ελειίθσλ ρψξν (ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 3 πεξ. 25 π.δ. 141/1991). Πέξα 

απφ ην γεγνλφο φηη ζηα θξαηεηήξηα ηνπ ιηκεληθνχ νη αλήιηθνη θξαηνχληαλ καδί κε ηνπο ελήιηθεο 

θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο, θξίζηκε είλαη θαη ε θαη’ απνηέιεζκα ζηέξεζή ηνπο απφ ηα 

δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ νη ππφινηπνη θξαηνχκελνη, φπσο ε εθπξνζψπεζή ηνπο ζηε 

ζπλέληεπμε γηα λα αηηεζνχλ άζπιν, λα αζθήζνπλ αληηξξήζεηο θαηά ηεο θξάηεζήο ηνπο θαη λα 

πξνζθχγνπλ θαηά ηεο δηαηαγήο απέιαζήο ηνπο. Γηφηη, ε άζθεζή ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ζα 

πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα- σο πξνζσξηλφ ηνπο επίηξνπν- θάηη πνπ ηφζν 

λνκηθά φζν θαη πξαθηηθά είλαη αδχλαην. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα κε ηελ 

θξάηεζε ησλ αλειίθσλ
1
 θαη ηνπο ζεζκνχο επηηξνπείαο ηνπο έρνπλ επηζεκαλζεί ζε πνιιέο 

εθζέζεηο δηεζλψλ θαη εγρψξησλ νξγαληζκψλ
2
, ε θαηάζηαζε παξακέλεη ε ίδηα, κε απνηέιεζκα 

λα θξαηνχληαη αλήιηθνη ππφ άζιηεο ζπλζήθεο, καδί κε ελήιηθεο, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα 
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ιακβάλεηαη ππφςε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπο, φπσο επηηάζζνπλ νη δηεζλείο ζπλζήθεο θαη ην 

εγρψξην δίθαην.    

 

Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηελ πφιε ηεο Ηγνπκελίηζαο, ζηνπο ιφθνπο ηεο θαη ζηα 

πεξίρσξα, πιήζνο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζπξξένπλ κε ζηφρν ηελ κεηαθίλεζή ηνπο 

ζηελ  Ιηαιία.  Σν ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο ιεηηνπξγεί γηα ηνπο κεηαλάζηεο σο ζεκείν θπξίσο 

εμφδνπ  απφ ηε ρψξα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο επαλαπξνψζεζήο ηνπο απφ ηελ Ιηαιία. Η 

πξνζσξηλφηεηα ηεο παξακνλήο ηνπο δελ απνηειεί κφλνλ αλζξσπνινγηθφ κέγεζνο αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη  θξηηήξην γηα ηελ νξγάλσζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ απνθπγή ηεο 

εθηέιεζεο ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηηο αλζξψπηλεο θαη 

αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Γηφηη, αλ θαη ε Ηγνπκελίηζα 

αλαγλσξίδεηαη σο ειεγρφκελε κεζφξηα δηάβαζε, δελ δηαηεξεί Δηδηθνχο Υψξνπο Παξακνλήο 

Αιινδαπψλ, πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ην αίηεκα γηα αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κέρξη ηελ 

ηαθηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο θάζε αιινδαπνχ, κε απνηέιεζκα λα ζηνηβάδνληαη 

ζηα θξαηεηήξηα ησλ αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ ιηκαληψλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο. Δμάιινπ, 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ρψξεο πξνέιεπζεο ή θαηαγσγήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ 

Ηγνπκελίηζα αξλνχληαη ηελ επάλνδφ ηνπο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη απειάζηκνη ή λα 

θαζίζηαληαη ζηελ πξάμε αλέθηθηεο νη απειάζεηο ηνπο.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε κέρξη ζήκεξα δχζθνιε πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη 

εμέηαζεο αηηήζεσο αζχινπ έρεη απαμηψζεη ηφζν ην ζεζκφ, ψζηε νη κεηαλάζηεο ηεο 

Ηγνπκελίηζαο, αθφκα θαη αλ είλαη νπζηαζηηθά πνιηηηθνί πξφζθπγεο, εκθαλίδνληαη απξφζπκνη 

λα αηηεζνχλ ην θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, είηε γηαηί δελ ζέινπλ λα εμαληιήζνπλ ην 

δηθαίσκα ηεο αίηεζεο αζχινπ ζηελ Διιάδα, είηε γηα λα κελ ζπλδεζνχλ κε ην ειιεληθφ έδαθνο 

ιφγσ ηεο εθθξεκνχο αίηεζεο θαη επαλαπξνσζεζνχλ ζηελ Διιάδα βάζεη ηνπ 343/2003 

Καλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ «Γνπβιίλν ΙΙ». Χο απνηέιεζκα, άλζξσπνη ηφζν νξαηνί ζηελ 

πφιε θαη ζην βνπλφ γχξσ ηεο λα είλαη ηειηθά  ζεζκηθά αφξαηνη. Σελ θαηάζηαζε επηβαξχλεη ε 

ππ’ αξηζκ. Τ4α/νηθ.114759/20-9-2010 εγθχθιην ηνπ ΤΤΚΑ, δηεπθξηληζηηθή ζρεηηθψλ λφκσλ θαη 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξφζβαζε ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε ησλ κεηαλαζηψλ έρεη νπζηαζηηθά απνθιεηζηεί, θαζψο θαλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαβάιιεη ην πξνβιεπφκελν αληίηηκν ησλ 3 επξψ. Μφλε εμαίξεζε ηίζεηαη γηα φζνπο έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί σο πνιηηηθνί πξφζθπγεο ή έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε αζχινπ, πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ ζπλαληά θαλείο κεηαμχ ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ηνπ σο άλσ θαηαπιηζκνχ. Απηφ έρεη 

ζπλέπεηα λα πεξηζάιπνληαη αζζελείο κφλν θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο θάπνησλ γηαηξψλ πνπ 

θαηαβάιινπλ νη ίδηνη ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ, παξά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο πνπ ζπρλά 

ζπλαληνχλ απφ κεξίδα  ζπλαδέιθσλ  θαη λνζειεπηψλ.  

 

Σέινο, ε αλσηέξσ πεξηγξαθείζα θαηάζηαζε κε ηνλ καδηθφ ζπλσζηηζκφ ησλ εμαζιησκέλσλ 

κεηαλαζηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ηγνπκελίηζαο θαη ηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε πξφλνηαο θαη 

παξέκβαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο, έρεη σο απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ λα εκθαλίδνληαη 

αλεζπρεηηθά θαηλφκελα ξαηζηζηηθήο βίαο ζε βάξνο ηνπο απφ κεξίδα «αγαλαθηηζκέλσλ» 

πνιηηψλ, νη νπνίνη ληψζνπλ φηη απεηινχληαη ηφζν νη πεξηνπζίεο ηνπο φζν θαη ε θνηλσληθή 

εηξήλε. Σν ηπθιφ ρηχπεκα κε ηνλ ελ ςπρξψ ππξνβνιηζκφ 5 κεηαλαζηψλ πνπ έιαβε ρψξα ηελ 

10.11.2010 ζην 3ν ρικ ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ βαξχηαην 

ηξαπκαηηζκφ ελφο εμ’ απηψλ θαη ηνλ αθξσηεξηαζκφ ηνπ, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ηπραίν γεγνλφο, αιιά είλαη απφηνθν ηεο θιηκαθνχκελεο απφ θαηξφ βίαο πνπ 

αζθείηαη ζε βάξνο ηεο εππαζνχο απηήο νκάδαο θαη ππνδειψλεη κηα ππνβφζθνπζα ξαηζηζηηθή 

κεηαζηξνθή κεξίδαο – κηθξήο αθφκα – ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Η ΔΔΓΑΠ ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αληηξαηζηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ην δίθηπν CLAΝDESTINA έρεη 

αλαιάβεη ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε λνκηθή βνήζεηα ησλ ζπκάησλ ηεο άλσ εγθιεκαηηθήο 

ελέξγεηαο θαη ζα παξαθνινπζεί ζηελά ην θαηλφκελν ηεο θιηκαθνχκελεο έμαξζεο ηεο 

ξαηζηζηηθήο βίαο ηφζν ζηελ Ηγνπκελίηζα φζν θαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γεληθφηεξα. 


