
 
 

SOS εκπέμπει και το Αγαθονήσι για τις 
μαζικές αφίξεις παράνομων μεταναστών 

 
Να ληφθούν μέτρα ζητά ο δήμαρχος του νησιού 
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Πάνω από 4.000 πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες έχουν «αποβιβαστεί» στο 
Αγαθονήσι από τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Τα προβλήματα και οι συνέπειες 
γνωστά σε όλους. Τα ζουν και τα βιώνουν  καθημερινά κάτοικοι και επισκέπτες των 
νησιών μας. 
Όπως δήλωσε μιλώντας στη «Ροδιακή» ο δήμαρχος του νησιού κος Ευάγγελος Κόττορος, 
«το τελευταίο όμως διάστημα το κακό έχει παραγίνει αφού μερικές φορές ο αριθμός των 
«επισκεπτών» είναι διπλάσιος  και τριπλάσιος των κατοίκων του Αγαθονησίου.» 
Και τονίζει συγκεκριμένα: «Φορτώνουν στην κυριολεξία κάθε ταξίδι τα πλοία της γραμμής 
που εκτελούν δρομολόγιο προς τη Σάμο και πολλές φορές το 80% με 90% των επιβατών 



είναι παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες  (ενδεικτικά αναφέρουμε στις 7-8-15 άτομα 197, 
στις 10-8-15 άτομα 250).  
Πού θα πάει όμως αυτό το κακό; Απευθυνόμαστε σε αρμοδίους, φωνάζουμε, προσπαθούμε 
να βοηθήσουμε αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους με καρτερικότητα και κατανόηση 
στη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε και να τους προσφέρουμε ότι μπορούμε.  
Χρειάζονται πολλά, όμως  δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε περισσότερα. Ο Δήμος, η 
Αστυνομία, το Λιμενικό, οι κάτοικοι, όλοι έχουμε ξεπεράσει τους εαυτούς μας. Επιτέλους ας 
αναλάβουν τις ευθύνες  τους και οι παραπάνω από εμάς (Υπουργοί και άλλοι αρμόδιοι) και 
να βοηθήσουν τους Δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες των νησιών  στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε. 

Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σχεδόν καθημερινά και στο Αγαθονήσι 
 
Γιατί από μόνοι μας δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε ακόμη. Και αυτό γιατί καλούμαστε να 
διαχειριστούμε το σοβαρότατο πρόβλημα των μεταναστών, πλέον των δικών μας της 
καθημερινότητας, χωρίς υπηρεσίες, πόρους και υποδομές: 
• Με ένα χώρο διαμονής στον Αστυνομικό Σταθμό που μόλις και μετά βίας μπορούν να 
μείνουν 20 άτομα. 
• Χωρίς χώρους υγιεινής.  
• Με υποστελεχωμένο Δήμο (1 διοικητικός υπάλληλος και 1 υπάλληλος καθαριότητας). 
•  Χωρίς γιατρό στο Αγαθονήσι. 
• Με έναν αστυνομικό που υπηρετεί στον Αστυνομικό Σταθμό Αγαθονησίου. 
• Με δύο λιμενικούς στο Λιμενικό Φυλάκιο Αγαθονησίου.  
• Με κλειστό Ταχυδρομικό Γραφείο. 



Με όλα τα παραπάνω δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά: Τι θα γίνει όταν χειμωνιάσει και 
σταματήσουν τα έκτακτα καλοκαιρινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια; Πού θα διαμένουν αυτοί οι 
ταλαίπωροι που θα έρχονται και που τώρα κοιμούνται στους υπαίθριους  χώρους του 
Αστυνομικού Σταθμού; Πού θα τρέχουμε για γιατρό; Φοβόμαστε για τα χειρότερα τα 
οποία απευχόμαστε. 
Ας έρθει πιο κοντά μας η πολιτεία για να μην υπάρχουν στους κατοίκους  η ανησυχία, η 
αβεβαιότητα και το αίσθημα της εγκατάλειψης». 
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