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Κοινωνία

Θ
����� αδίστακτων κυκλωμάτων, 
Ελλήνων και αλλοδαπών, πέφτουν 
ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στη 
χώρα μας. Παιδιά ηλικίας από 13 
έως 15 ετών εξαναγκάζονται να 
πωλούν ναρκωτικά και λαθραία 

τσιγάρα ή να γίνονται και τα ίδια μέλη 
δουλεμπορικών κυκλωμάτων, απροστά-
τευτα από τα νύχια αδίστακτων μαφιών 
που τα εκμεταλλεύονται. Δέχονται επιθέ-
σεις από ένοπλους κακοποιούς για να τους 
πάρουν τα λιγοστά υπάρχοντά τους ή έναν 
υπνόσακο, κακοποιούνται σεξουαλικά και 
ψυχολογικά, ενώ δέχονται βίαιες επιθέσεις 
από φασίστες. 

Σύμφωνα με τη Σοφία Παπαδοπούλου, 
συντονίστρια του προγράμματος «Streetwork» 
της ΜΚΟ «Αρσις» στη Θεσσαλονίκη, μόνο 
το 2017 σε ολόκληρη την Ελλάδα εντοπίστη-
καν 3.400 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Από 
αυτά περίπου 1.300 βρίσκονται σε άμεσο 
κίνδυνο, αφού εξακολουθούν να κινούνται 
και να κοιμούνται μόνα τους στον δρόμο και 
μακριά από κάποια δομή φιλοξενίας ή έστω 
από έναν χώρο προστατευτικής φύλαξης 
της Αστυνομίας.

«Δυστυχώς, η εκμετάλλευση προσφυ-
γόπουλων αποκτάει αυξητικές τάσεις. Τη 
σημαντικότερη αύξηση παρουσιάζουν οι 
απαγωγές και τα κρούσματα διακίνησης 
ανθρώπων με συμμετοχή παιδιών. Τα τε-

λευταία εξαναγκάζονται σε παράνομες 
πράξεις, διότι ως κράτος ή ως κοινωνία 
δεν παρέχουμε την απαραίτητη προστασία. 
Σήμερα αν βρω ένα ασυνόδευτο ανήλικο, 
όποια διαδικασία κι αν κινήσω, στην κα-
λύτερη περίπτωση θα μπει σε ένα κελί ως 
προστατευτική φύλαξη» σημειώνει η Σοφία 
Παπαδοπούλου.

ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΥΠΝΟΣΑΚΟ
Σε πάρκα γύρω από τον σιδηροδρομικό 
σταθμό και στις γειτονιές της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, σε παλαιά εργοστάσια της 
Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου και σε 
εγκαταλελειμμένα σπίτια και αποθήκες, 
όπου κάθε βράδυ γίνεται συχνά χρήση 
σκληρών ναρκωτικών, αναγκάζονται να 
κοιμούνται ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. 

Τα φαινόμενα σωματικής κακοποίησης 
αλλά και ψυχολογικής βίας σε βάρος τους 
είναι αρκετά συχνά. Τα παιδιά πέφτουν 
θύματα κακοποιών, οι οποίοι με την απει-
λή μαχαιριού ή με ένα σπασμένο μπουκά-
λι τους ζητούν ό,τι έχουν πάνω τους, ακό-
μη και τον υπνόσακο που κοιμούνται. 
Πολλά παιδιά έχουν χτυπηθεί, ενώ έχει 
καταγραφεί και περίπτωση μαχαιρώματος. 
Μόνο τον τελευταίο χρόνο η «Αρσις»  στη 
Θεσσαλονίκη έχει καταγράψει περισσότε-
ρες από τριάντα περιπτώσεις επίθεσης 
ένοπλων ληστών σε ανήλικα προσφυγό-
πουλα. Τα περισσότερα θύματα είναι Πα-
κιστανοί και Κούρδοι.

Σκληρά ναρκωτικά, ακόμα και ηρωίνη, 
πουλάνε προσφυγόπουλα 14, 15 και 16 
χρονών σε γωνιές της Θεσσαλονίκης. Κυ-
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Παιδιά ηλικίας από 13 έως 15 ετών εξαναγκάζονται 
να πωλούν ναρκωτικά ή να γίνονται μέλη δουλεμπο-
ρικών κυκλωμάτων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
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κλώματα στρατεύουν τα παιδιά για ελάχι-
στα χρήματα την ημέρα ή ακόμα και με 
αντάλλαγμα την προσφορά στέγης. 

Οπως ανέφερε στο «Εθνος της Κυρια-
κής» η Σοφία Παπαδοπούλου, ναρκωτικά 
διακινούνται από ανηλίκους στην περιοχή 
της Ροτόντας, γύρω από την πανεπιστη-
μιούπολη, στο τμήμα της Δημητρίου Γού-
ναρη κοντά στην Τσιμισκή και το καλο-
καίρι ακόμα και στην περιοχή του Λευκού 
Πύργου. Ανήλικοι ωθούνται στην πώληση 
και λαθραίων τσιγάρων κυρίως στην πε-
ριοχή της οδού Αριστοτέλους. Εχουν σχη-
ματιστεί ήδη 29 δικογραφίες για πώληση 
ναρκωτικών από ανήλικα προσφυγόπου-
λα, ωστόσο, εκτιμάται ότι περίπου 50 παι-
διά χρησιμοποιούνται σαν «βαποράκια» 
στη Θεσσαλονίκη.

«Επιχειρούμε να πλησιάσουμε τέτοια 
παιδιά για να τα βοηθήσουμε, αλλά σε κά-
ποιες περιπτώσεις μάς απομακρύνουν οι 
τσιλιαδόροι. Γενικά είναι δύσκολο να βο-
ηθήσουμε τέτοια παιδιά, διότι έχουν λυ-
μένο το βιοποριστικό τους πρόβλημα. Οταν 
τα ρωτάμε, χαζογελάνε, αποφεύγουν να 
απαντήσουν ή αρνούνται τα πάντα. Κά-
ποια το κάνουν για να βγάλουν χρήματα, 
προκειμένου να πληρώσουν τους διακι-
νητές που τους έφεραν στην Ελλάδα ή για 
να πάνε στην Ευρώπη. Υπάρχουν και πε-
ριπτώσεις που παιδιά πουλάνε ναρκωτικά 
για να βγάλουν χρήματα, να φύγουν από 
τους καταυλισμούς και να νοικιάσουν σπί-
τι. Τα περισσότερα είναι αραβικής κατα-
γωγής» λέει η Σοφία Παπαδοπούλου.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

16χρονου Πακιστανού, ο οποίος εξανα-
γκαζόταν από κυκλώματα να γίνει «βαπο-
ράκι» για να αποπληρώσει το χρέος του 
στον δουλέμπορο που τον έφερε στην Ελ-
λάδα. Την ίδια στιγμή στην πατρίδα του 
απειλούνταν οι ζωές των γονιών του από 
το ίδιο κύκλωμα.

Οι δουλέμποροι δεν διστάζουν ακόμα 
και στη θέση του οδηγού αυτοκινήτου να 
βάλουν 15χρονα προσφυγόπουλα, προκει-
μένου να μεταφέρουν πρόσφυγες και με-
τανάστες από τα σύνορα στο εσωτερικό 
της χώρας. Μάλιστα, έχει καταγράφει και 
τροχαίο με οδηγό 15χρονο προσφυγόπου-
λο. Συνήθως οι δουλέμποροι βάζουν παι-
διά στη θέση του συνοδηγού για… «ξεκάρ-
φωμα», ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα χρη-
σιμοποιούν σε περάσματα στον ποταμό 
Εβρο, μέσω των οποίων μεταφέρουν πεζή 
στη χώρα μας πρόσφυγες και μετανάστες. 

ΟΜΗΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
Με το πρόσχημα ότι τους προσφέρουν ερ-
γασία, ομοεθνείς τους ξεγελούν ασυνόδευ-
τα προσφυγόπουλα και τα μπλέκουν σε 
κυκλώματα ομηρείας ανθρώπων. Τους λένε 
ότι θα τους τοποθετήσουν ως φύλακες σε 
αποθήκες, μέσα στις οποίες όμως κρατού-
νται όμηροι άλλοι πρόσφυγες, από τις οι-
κογένειες των οποίων οι διακινητές ζητούν 
λύτρα. Οταν κάποια προσφυγόπουλα ζητούν 
να φύγουν μόλις αντιληφθούν τι συμβαίνει, 
γίνονται και τα ίδια όμηροι των δουλεμπό-
ρων. Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 
τρεις τέτοιες περιπτώσεις από την «Αρσις».

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται 

Σε εκκλησία στη Θεσσα-
λονίκη βρέθηκε 16χρο-
νος από το Πακιστάν, 
ο οποίος το είχε σκάσει 
από αποθήκη όπου 
κρατούνταν όμηρος. 
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πολλά κρούσματα απαγωγών ανηλίκων. Τα 
φυλακίζουν σε αποθήκες, τα κακοποιούν, 
βιντεοσκοπούν τα βασανιστήρια και τα 
στέλνουν στους γονείς τους ζητώντας λύ-
τρα. Οι περιγραφές των παιδιών είναι σο-
καριστικές» τονίζει η Σοφία Παπαδοπούλου.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
16χρονου από το Πακιστάν, ο οποίος βρέ-
θηκε από ιερέα να κοιμάται στα σκαλιά 
εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος 
το είχε σκάσει από αποθήκη στην οποία 
κρατούνταν ως όμηρος. Βρισκόταν σε κα-
τάσταση-σοκ και στο σώμα του υπήρχαν 
σημάδια κακοποίησης. 

Για το θέμα ενημερώθηκε η «Αρσις», 
άνθρωποι της οποίας χρειάστηκαν αρκετές 
ώρες  προκειμένου να αποσπάσουν από 
τον ανήλικο πληροφορίες για την περιπέ-
τειά του. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η 
Αστυνομία, το παιδί τούς οδήγησε στο 
σημείο που το είχαν φυλακισμένο, με απο-
τέλεσμα να ελευθερωθούν κι άλλοι όμηροι. 

Οι απαγωγείς δεν βρέθηκαν ποτέ.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα στην προ-

στασία ασυνόδευτων προσφυγόπουλων 
παρατηρούνται όταν πέφτουν θύματα σε-
ξουαλικής εκμετάλλευσης από κυκλώματα, 
διότι τα τελευταία είναι πολύ καλά οργα-
νωμένα. Τα περισσότερα θύματα είναι 
αγόρια και η πλειονότητα αυτών ντρέπεται 
να μιλήσει για την οδυνηρή εμπειρία που 
υπέστη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
15χρονου Αφγανού ο οποίος για ένα πε-
ντάμηνο εξαναγκαζόταν από κύκλωμα να 
αποτελεί αντικείμενο σεξουαλικής εκμε-
τάλλευσης. Επίσης, νωπές είναι ακόμα οι 
μνήμες από το περιστατικό στην Τούμπα 
Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο 52χρονος 
Γάλλος μοναχός φραγκισκανικού τάγματος, 
με το πρόσχημα της φιλοξενίας, είχε στο 
σπίτι του και ασελγούσε για μέρες σε ανή-
λικα προσφυγόπουλα, ηλικίας 14-17 ετών, 
αφού πρώτα τα υπνώτιζε με χάπια.

Παράλληλα, πρόσφατα, Πακιστανός 
ζήτησε με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, 
προσλαμβάνοντας και δικηγόρο, την επι-
τροπεία ομοεθνούς του, 15 ετών, δηλώνο-
ντας ότι μένει σε πολύ καλής κατάστασης 
σπίτι, το οποίο όμως αποτελούσε απλώς… 
«βιτρίνα». Ο ανήλικος κατάφερε να το σκά-
σει και δήλωσε στην Αστυνομία ότι έπεσε 
θύμα βιασμού.

Τέλος, προσφυγόπουλα έχουν πέσει 
θύματα και ρατσιστικών επιθέσεων, με 
χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή στην 
περιοχή του εργοστασίου της «Softex» στη 
Δυτική Θεσσαλονίκη. ●


