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Νέα κέντρα
φιλοξενίας σε
9 στρατόπεδα
Οι προτάσεις του υπουργείου Εθνικής Αμυνας
για τους χώρους εγκατάστασης των προσφύγων
που θα μεταφερθούν από τα νησιά
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Α
σφυκτική έχει γίνει η πίεση από τις αφί-
ξεις προσφύγων και μεταναστών στα νη-
σιά του Αιγαίου, αφού μόνο τον Σεπτέμ-

βριο έχουν φτάσει περίπου 2.500 άτομα. Η κυ-
βέρνηση έχει πλέον ως άμεση προτεραιότητα 
την αποσυμφόρηση των νησιών και η απόφα-
ση για το πού ακριβώς θα μετακινηθούν οι με-
τανάστες μπορεί να «κλειδώσει» μέσα στα επό-
μενα 24ωρα. Η απόφαση για άμεση αποσυμφό-
ρηση των νησιών ελήφθη στο ΚΥΣΕΑ που συνε-
δρίασε στις 31 Αυγούστου με αντικείμενο το με-
ταναστευτικό πρόβλημα. Στη συνεδρίαση εκεί-
νη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχά-
λης Χρυσοχοΐδης είχε ζητήσει από το υπουρ-
γείο Εθνικής Αμυνας να υποδείξει τουλάχιστον 
εννέα ανενεργά στρατόπεδα στην ηπειρωτική 
Ελλάδα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιηθούν ως κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. 
Πάντως, πρόθεση της κυβέρνησης δεν ήταν να 
χρησιμοποιηθούν όλα τα στρατόπεδα, αλλά κά-
ποια από αυτά ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και 
τις περιοχές υποδοχής που θα επιλεγούν.

Πλήρη εικόνα
Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο υπουρ-
γός Μ. Χρυσοχοΐδης και ο αναπληρωτής υπουρ-
γός, αρμόδιος για τη Μεταναστευτική Πολιτική, 
Γιώργος Κουμουτσάκος, που «τρέχουν» τον 
σχεδιασμό, έχουν πλήρη εικόνα της κατάστα-
σης και απομένουν πλέον οι τελικές αποφάσεις 
για το πού θα εγκατασταθούν οι πρόσφυγες που 
θα μεταφερθούν από τα νησιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εθνι-
κής Αμυνας έχει προτείνει, μεταξύ άλλων:
f Το στρατόπεδο της Πολεμικής Αεροπορίας 
στο Κατσιμίδι Αττικής, στην καρδιά της Πάρνη-
θας, που εδώ και χρόνια παραμένει εκτός λει-
τουργίας. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκρι-
μένος χώρος έχει προταθεί στο υπουργείο Προ-

στασίας του Πολίτη και για τη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού 
που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση.
f  Το στρατόπεδο Λιόση στα Ανω Λιόσια, επίσης στην περιοχή της 

Αττικής.
f Στρατόπεδο στην περιοχή του Μαραθώνα.
f Στρατόπεδο στην περιοχή του Ασπροπύργου.
f Στρατόπεδο στον νομό Κορινθίας. Ηδη οι τοπικοί φορείς έχουν 
ενημερωθεί για τις προσθέσεις του υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη. Μάλιστα, υπάρχει και ένας αρχικός σχεδιασμός σύμφωνα με 
τον οποίο, εάν ο αριθμός των μεταναστών είναι μεγάλος, τότε μέρος 
αυτών από την Κόρινθο μπορεί να μεταφερθεί σε όλα στρατόπεδα 
της Πελοποννήσου που δεν λειτουργούν, όπως σε Σπάρτη, Τρίπο-
λη και Ναύπλιο.
f Το στρατόπεδο «Γεωργίου Παπαποστόλου» στον Καραβόμυλο 
Φθιώτιδας, που εδώ και χρόνια δεν λειτουργεί. Μάλιστα, οι κάτοικοι 
της περιοχής το προηγούμενο διάστημα ξεκίνησαν κινητοποιήσεις 
μόλις ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες για επικείμε-
νη μετακίνηση μεταναστών εκεί.

Και οι δύο αυτοί χώροι, σε Κόρινθο και Καραβόμυλο, σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό, θα έχουν χαρακτήρα «transit». Δηλαδή θα 
είναι ενδιάμεσοι σταθμοί, αφού οι αλλοδαποί θα διαμένουν εκεί για 
λίγο καιρό μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στα κέντρα φιλοξενίας 
και να μεταφερθούν σε αυτά για πιο μόνιμη εγκατάσταση.
f Στρατόπεδο στον νομό Λάρισας. 
f Στρατόπεδο στον νομό Γρεβενών. 
f Στρατόπεδο στον νομό Πιερίας.

Το πρωί της Τρίτης ο Γ. Κουμουτσάκος επισκέφθηκε το Πεντάγω-
νο, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον υπουργό Εθνικής Αμυ-
νας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον υφυπουργό Αλκιβιάδη Στεφανή. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκε εκ νέου το προσφυγικό, αλ-
λά και τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί έως τώρα. Υπενθυμίζεται ότι 
το ΚΥΣΕΑ είχε αποφασίσει μια δέσμη επτά μέτρων για το προσφυγι-
κό και ανάμεσά τους την αύξηση της επιτήρησης των συνόρων, σε 
συνεργασία τόσο με τη Frontex και τις ευρωπαϊκές Αρχές όσο και με 
το ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προχώρησε και στην υιο-
θέτηση του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτή-
ρησης (ΕΣΟΘΕ) που διασυνδέει τα συστήματα επιτήρησης του Λι-
μενικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ξεκινήσει προετοιμασίες για 
τη διαμόρφωση στρατοπέδων ως χώρων υποδοχής προσφύγων, 
όπως το Βαγιοχώρι στη Θεσαλλονίκη, το Κυψελοχώρι στον νομό 
Λάρισας και άλλα στη βόρεια Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, 
πως σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας υπάρχει έντονος προ-

βληματισμός για την ευρύτερη περιοχή της Μα-
κεδονίας και πιο συγκεκριμένα για την Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Οπως 
είναι φυσικό, δεν επιθυμούν -για ευνόητους λό-
γους- να μεταφερθούν αλλοδαποί κοντά στη 
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και, 
τουλάχιστον για την ώρα, δεν έχουν επιλεγεί 
στρατόπεδα από τη γύρω περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες επιμέ-
νουν πως ακόμα και την τελευταία στιγμή η λί-
στα με τα υποψήφια προς φιλοξενία στρατόπε-
δα, ειδικά αυτά που βρίσκονται στην ηπειρω-
τική Ελλάδα, μπορεί να αλλάξει και να προστε-
θούν άλλα. Εξάλλου, στο υπουργείο Προστασί-
ας του Πολίτη εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και 

τα δεδομένα. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές σημειώ-
νουν πως όλα θα κριθούν από τον αριθμό των 
μεταναστών που θα έρθουν στη χώρα μας το 
επόμενο διάστημα. Εάν, για παράδειγμα, η ροή 
είναι κανονική, τότε οι δομές που ήδη χρησιμο-
ποιούνται θα φιλοξενήσουν τον κόσμο αυτόν και 
ίσως αξιοποιηθούν ένα ή δύο στρατόπεδα ακό-
μα. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή αυ-
ξηθούν κατά πολύ οι αφίξεις μεταναστών, τότε 
θα ανοίξουν ανενεργά στρατόπεδα και θα με-
ταφερθούν εκεί. Αλλωστε, βασική προτεραιό-
τητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
παραμένει η αλλαγή του νόμου για τη χορήγη-
ση ασύλου, ώστε να γίνονται περισσότερες επι-
στροφές αλλοδαπών με βάση τη συμφωνία της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης με την Τουρκία.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ και μετανάστες 
φτάνουν στο στρατόπεδο
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