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ΘΕΜΑ:    Ενημέρωση – Προτάσεις για το πρόβλημα των προσφύγων και μεταναστών στην 
Κω 

κ. Υπουργέ 

Η ομάδα ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΚΩΣ αποτελείται από 50 και πλέον ενεργά μέλη πολίτες 
της Κω και πάνω από 100 φίλους από την Κω και τις χώρες της Ευρώπης. Συστάθηκε στις 
30 Μαΐου με σκοπό να αντιμετωπίσει και να προλάβει δυσάρεστες εξελίξεις, που θα 
απέρρεαν από την απουσία επισήμων φορέων στην εξασφάλιση των απαιτούμενων 
συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων, που διέμεναν στο παλιό ξενοδοχείο ΚΑΠΤΑΙΝ 
ΗΛΙΑΣ στην περιοχή Λάμπη της Κω.  

Πιο συγκεκριμένα, διέμεναν εκεί πολλαπλάσιοι, σε αριθμό, της χωρητικότητας του 
κτηρίου (κτήριο χωρίς ηλεκτροδότηση, με ανεπαρκές δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης),  
χωρίς τα απαραίτητα για την ατομική και γενική καθαριότητα και υγιεινή. Το 
σπουδαιότερο, βέβαια όλων είναι το ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν σιτίζονταν από κανένα 
επίσημο ή ανεπίσημο φορέα, για όλο το διάστημα των τριών εβδομάδων ή και πλέον, που 
ήταν υποχρεωμένοι να μένουν στην Κω, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
ταυτοποίησής τους. 

Στο διάστημα αυτό προσπαθήσαμε να καλύψουμε το κενό, που διαπιστώσαμε ότι 
υπήρχε, από τους επίσημους φορείς της πολιτείας, καθώς οι πρόσφυγες, οι περισσότεροι 



από τους οποίους ήταν σε άθλια οικονομική κατάσταση, διέμεναν στο χώρο αυτό χωρίς 
να υπάρχουν οι απαιτούμενες συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης. 

Σε καθημερινή βάση, επί 64 μέρες χωρίς καμιά διακοπή, μοιράζαμε φαγητό, σε 
όλους όσοι βρίσκονταν στο ΚΑΠΤΑΙΝ ΗΛΙΑΣ καθώς και είδη ατομικής υγιεινής, είδη 
καθαρισμού, ρουχισμού κλπ. Επίσης, συντονίζαμε τον καθαρισμό των χώρων διαμονής 
και την περισυλλογή σκουπιδιών από την γύρω περιοχή.  

Είμαστε σε καθημερινή συνεργασία με το κλιμάκιο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες και των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και αντιμετωπίζουμε μαζί έκτακτα 
περιστατικά τα οποία εμφανίζονται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπως η ανάγκη 
μετακίνησης ασθενών προσφύγων στο νοσοκομείο, η εξεύρεση και διάθεση απαραίτητου 
υλικού (αναπηρικά και παιδικά καροτσάκια, στρώματα, sleeping bags κλπ)  και χώρου 
διαμονής για ευπαθείς ομάδες προσφύγων.  

Για την αντιμετώπιση των αναγκών σίτισης αξιοποιήσαμε σε καθημερινή βάση την 
προσφορά της Ένωσης Ξενοδόχων (350 – 500 μερίδες φαγητού), των αρτοποιών, των 
παραγωγών, κώων επιχειρηματιών και πολλών πολιτών καθώς και τη συνδρομή πολλών 
πολιτών και Ανθρωπιστικών Οργανώσεων της Ευρώπης, που δραστηριοποιούνται σχετικά 
με τους πρόσφυγες.  

Τον πρώτο μήνα (Ιούνιος 2015) της δραστηριοποίησής μας, η ποσότητα φαγητού 
που μοιράσαμε κάλυπτε περίπου 400 άτομα, κατά μέσο όρο, ενώ τον δεύτερο μήνα 
(Ιούλιος 2015) οι ανάγκες έφτασαν στα 650-700 άτομα κατά μέσο όρο. Ειδικά κατά το 
δεύτερο μισό του Ιουλίου οι ανάγκες προσφέραμε φαγητό σε 1000 άτομα περίπου, 
καθημερινά. Για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε η ομάδα μας ασχολήθηκε όχι μόνο με 
τη διανομή του φαγητού, αλλά επιπλέον και με την προμήθεια των πρώτων υλών, την 
παρασκευή και την προετοιμασία του φαγητού.   

Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τη δυσκολία και την επικινδυνότητα του 
εγχειρήματος, όταν μια μικρή ομάδα 3-8 ατόμων αναλαμβάνει να διαχειριστεί το τόσο 
σημαντικό ζήτημα της διανομής φαγητού σε 1000 ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας, 
από διάφορα κράτη και χωρίς τη δυνατότητα της λεκτικής επικοινωνίας. 

Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απουσία των κεντρικών και τοπικών αρχών από το 
πεδίο της «μάχης» αλλά και από την τράπεζα του σχεδιασμού μιας συντονισμένης 
αντιμετώπισης του προβλήματος σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση, μια κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης για τους πρόσφυγες και την ελληνική κοινωνία.  

Γνωρίζουμε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για την οριστική διευθέτηση του 
προβλήματος, ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί άμεσα, 
καθώς σχετίζεται με την σίτιση των ανθρώπων μεταξύ των οποίων πολλά μικρά παιδιά.   

Από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΚΩΣ αποσύρθηκε από το πεδίο 
της σίτισης. Η προσφορά μας στην κάλυψη του κενού και η πίστωση χρόνου που δόθηκε 



μέσω αυτής, δεν φαίνεται να αξιολογήθηκε ορθά, καθώς, μέχρι στιγμής, δεν 
αξιοποιήθηκε από κανένα αρμόδιο φορέα ή δεν κατέστη δυνατή η συνδρομή τους και, 
αναπόφευκτα, η απουσία ανταπόκρισης στις κλήσεις μας, υπαγόρευσε, στην ουσία, την 
απόφασή μας. 

Δυστυχώς, οι δυνάμεις μας είναι περιορισμένες και με τις παρούσες συνθήκες δεν 
μας είναι δυνατόν να συνεχίσουμε την παραμικρή προσπάθεια.  

Μένουμε με την ικανοποίηση για το ότι αποτρέψαμε, μέχρι στιγμής, την ανάπτυξη 
οδυνηρών καταστάσεων και για το ότι η δράση μας έτυχε ευρύτατης αποδοχής από τους 
κώους πολίτες η οποία πιστοποιείται από το εύρος της συμμετοχής τους. 

Επίσης, για το ότι πολλοί πολίτες και οργανώσεις από τις χώρες της Ευρώπης 
βρέθηκαν  στο πλευρό μας υποστηρίζοντάς μας έμπρακτα στην προσπάθειά μας.  

Είμαστε διατεθειμένοι να επαναδραστηριοποιηθούμε, αν κρίνουμε ότι εκλείπουν 
οι λόγοι, που μας οδήγησαν σ’ αυτή την απόφαση, για την οποία ήδη έχουμε ενημερώσει 
την τοπική κοινωνία από 27/7/2015 με Συνέντευξη Τύπου στα τοπικά Μ.Μ.Ε. και οι οποίοι 
είναι: 

− Η απρόσκοπτη διάθεση τουλάχιστον 1000 συσκευασμένων πλήρων μερίδων 
φαγητού (ή και παραπάνω, αν υπάρχει αύξηση του πληθυσμού) για τους πρόσφυγες 
και μετανάστες, που είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στην Κω για την 
ταυτοποίησή τους, για όλο το διάστημα της παραμονής τους 

− Η συμμετοχή ικανής δύναμης από την Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διανομής του φαγητού, η οποία θα διευκολύνει και θα διασφαλίζει τη 
διανομή φαγητού από την ομάδα μας. 

Παράλληλα θεωρούμε ότι η κεντρική Διοίκηση έχει υποχρέωση να κινηθεί 
αποφασιστικά ώστε να προληφθεί σειρά δυσάρεστων εξελίξεων για την τοπική κοινωνία, 
ως ακολούθως: 

Άμεση Επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Κω με σκοπό  
• Την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με  

1. τις προθέσεις της κυβέρνησης για τον χειρισμό του θέματος,  
2. την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία στο θέμα αυτό,  
3. το ρόλο και την λειτουργία προσωρινού ή μόνιμου κέντρου υποδοχής στο νησί 

της Κω 
• Την πραγματοποίηση Σύσκεψης με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων με 

σκοπό τη διαχείριση του προβλήματος 
 
Ελαχιστοποίηση της διάρκειας παραμονής των εισερχομένων προσφύγων και 
μεταναστών στην Κω 



Η παρατεταμένη παραμονή των προσφύγων στο νησί της Κω, επιβαρύνει αρχικά 
τους ίδιους τους πρόσφυγες οικονομικά και στη συνέχεια και την τοπική κοινωνία, από τη 
στιγμή που δεν υφίστανται τοπικά οι δομές φιλοξενίας τους.  

Θα πρέπει να ενισχυθούν οι δομές ταυτοποίησης ώστε η διαδικασία της 
ταυτοποίησης να ολοκληρώνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ημερών. Στο θέμα 
αυτό έχουμε προτείνει από την πρώτη μέρα τη συμμετοχή μελών της ομάδας μας στη 
διαδικασία ώστε αυτή να επιταχυνθεί, πρόταση που την θέτουμε στη διάθεσή σας προς 
αξιολόγηση. 

Σε αντίθετη περίπτωση, να γίνεται άμεση προώθηση για τη διαδικασία 
ταυτοποίησης στην Αθήνα. 

Να δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης προς Πειραιά χωρίς καμιά οικονομική 
επιβάρυνση των προσφύγων και μεταναστών ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, έναντι 
συμβολικής τιμής εισιτηρίου (πχ 10 €), ώστε να μη δυσχεραίνεται η μετακίνηση των 
οικονομικά ασθενών και να μην παρατηρείται η παραμονή μερικών από αυτούς στην Κω 
και μετά την ταυτοποίησή τους, για οικονομικούς λόγους. 
  

Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διαχείριση του 
προβλήματος στις παρακάτω κατευθύνσεις: 
1. Λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων: Να τεθούν οι βάσεις για την δημιουργία 

προσωρινού ή μόνιμου κέντρου υποδοχής.  

2. Λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων: Να κινηθούν διαδικασίες σε συνεργασία με τους 
ευρωπαίους πολίτες και Διεθνείς Οργανώσεις για την ανατροπή του νομικού 
καθεστώτος στο θέμα των προσφύγων και μεταναστών, που θυματοποιεί πολλαπλά 
τους ίδιους αθώους ανθρώπους. 

3. Λήψη άμεσων έκτακτων μέτρων κατεπειγόντως: ΝΑ εξασφαλιστεί η σίτιση των 
προσφύγων και των μεταναστών, που βρίσκονται στην Κω και να εξευρεθεί χώρος 
φιλοξενίας τους, σε συνδυασμό με το ΚΑΠΤΑΙΝ ΗΛΙΑΣ. 

 

κ. Υπουργέ 
Η ομάδα μας είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξή της στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων διαβίωσης των προσφύγων στην Κω, ανεξάρτητα από τις 
αποφάσεις των επισήμων φορέων. 

Αν στις προθέσεις σας εντάσσεται η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 
προβλήματος, θέτουμε τις δικές μας δυνάμεις στη διάθεσή σας.  

   
 Ομάδα Πολιτών  
 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΚΩΣ 


