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νου ντόµινο στα διάσπαρτα κέντρα φιλοξενίας ανά την Ελλάδα, µε κύριο στόχο να πε-
τύχουν οµοιογένεια στους πληθυσµούς που φιλοξενούνται κυρίως στα κέντρα της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας, ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και επεισόδια όπως αυτά στη Σάµο.

«Κύριο πρόβληµα είναι οι εθνοτικές διαφορές και οι διαφορετικές κουλτούρες που 
έχουν πρόσφυγες και µετανάστες οι οποίοι φιλοξενούνται στα κέντρα που έχει δηµι-
ουργήσει το ελληνικό κράτος. Με τον διαχωρισµό, θα έχουµε καταφέρει σε µεγάλο 
βαθµό να µειώσουµε τους κινδύνους που είναι δυνατόν να προκαλέσουν το φαινόµε-
νο του ντόµινο», λέει µε νόηµα στην «R» αστυνοµικός που έχει γνώση του αντικειµέ-
νου, πλην όµως επιθυµεί να διατηρήσει την ανωνυµία του.

Ιεράπετρα και Κέρκυρα 
Ακόµα και σε περιοχές της Ελλάδας µε πολύ τουρισµό, όπως είναι η Κέρκυρα ή η Κρή-
τη, βρίσκονται ξενοδοχεία όπου θα φιλοξενηθεί το µεγαλύτερο µέρος των 20.000 προ-
σφύγων που η κυβέρνηση σχεδιάζει να µεταφέρει από τα νησιά. Στην προσπάθειά τους 
να επισπεύσουν την αποσυµφόρηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου από τους 
σχεδόν 33.500 πρόσφυγες που βρίσκονται εκεί, κυβερνητικοί αξιωµατούχοι αναφέ-
ρουν στην «R» ότι το πρόγραµµα φιλοξενίας προσφύγων  σε τουριστικά καταλύµατα 
θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Την ερχόµενη Παρασκευή 25 Οκτωβρίου λήγει η προ-
θεσµία κατάθεσης προσφορών στην επιστολή πρόσκλησης ενδιαφέροντος που δη-
µοσίευσε ο ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης µόλις την προηγούµενη Τετάρτη. Η 
πρόσκληση αφορά την υποβολή τεχνικών προσφορών για τη µίσθωση ξενοδοχείων 
όπου θα φιλοξενηθούν πρόσφυγες. Στα ξενοδοχεία που θα µισθωθούν από το πρό-
γραµµα «Filoxenia» του ∆ΟΜ εκτιµάται ότι θα µπορέσουν να φιλοξενηθούν περί τα 
6.000 άτοµα. Η δεύτερη φάση του προγράµµατος αφορά την προκήρυξη του αντί-
στοιχου διαγωνισµού από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που αναµένεται εντός 
των επόµενων ηµερών. Και αυτός ο διαγωνισµός εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί τάχι-
στα, καθώς ήδη, µετά την προδηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος, 
οι αρµόδιοι κάνουν λόγο για πολύ µεγάλη συµµετοχή από ιδιοκτήτες καταλυµάτων. 

«Από τους 20.000 που θα µεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα µέχρι το τέλος του 
έτους, η προσφορά είναι τέτοια, που θα µπορούσαν να µείνουν όλοι τους σε ξενοδο-
χεία», τονίζει αξιωµατούχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη οι αρµόδιοι έχουν επιλέξει αρκετά ξενοδοχεία 
που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του προγράµµατος και θεωρείται σχεδόν βέβαιο 
ότι θα επιλεγούν. Τα ξενοδοχεία αυτά βρίσκονται στην Ιεράπετρα, στην Κέρκυρα, στα 
Καµένα Βούρλα, στα Λουτρά Υπάτης Φθιώτιδας, στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, στη Νά-
ουσα Ηµαθίας και στην Κόρινθο. «Μετά την κατάρρευση της Thomas Cook, κάποιοι 
ξενοδόχοι είδαν θετικά αυτό το πρόγραµµα. Αν και δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, 
είναι δεδοµένο ότι ακόµα και η Κέρκυρα πρέπει ανθρωπιστικά να πάρει και κάποιους 
από αυτούς τους πρόσφυγες», λέει ο Χαράλαµπος Βούλγαρης, πρόεδρος της Ενωσης 
Ξενοδόχων Κέρκυρας. «Εχει υπάρξει ενδιαφέρον από ξενοδόχους της περιοχής µας, 
από την πρώτη στιγµή που γνωστοποιήθηκε το πρόγραµµα. Μιλάµε για ξενοδοχεία 
εκτός αστικού ιστού. Βεβαίως, για να φιλοξενηθούν τελικά οι πρόσφυγες, νοµίζω ότι 
θα πρέπει να υπάρξει αύξηση στο προσφερόµενο αντίτιµο», αναφέρει ο Ιάκωβος Πα-
ντελίδης, πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Κοζάνης. Εκτός από τα ξενοδοχεία, όµως, 
θεωρείται δεδοµένο ότι θα δηµιουργηθούν και δοµές για ειδικές κατηγορίες µετανα-
στών και προσφύγων. Εκτός από όλες τις περιοχές που έχουν ακουστεί, όπως η Κόριν-
θος, η Σπάρτη, η Τρίπολη, η Στυλίδα, η Αττική, οι Σέρρες και τα Γρεβενά, το υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει να αξιοποιήσει και µία ακόµη δοµή στα Χανιά για 
τη στέγαση ανήλικων προσφύγων. 
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800 άτομα δεν επέστρεψαν στο hotspot, 
προτιμώντας να περάσουν πολλές ημέρες στο 
λιμάνι και στους δρόμους της πόλης της Σάμου


