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ΘΕΜΑ: «Αίτθμα του μζςου “ASTRAPARIS CHIOS NEWS ONLINE”».  

ΧΕΣ: Σο από 16-03-2022 (07:15 μ.μ.) μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 
1. Επί του ανωτζρω ςχετικοφ ςασ γνωρίηουμε ότι αναφορικά με το περιςτατικό που περιγράφεται 

ςτο αίτθμα, πρωινζσ ϊρεσ τθσ 08.03.2022 ζλαβε χϊρα ζνα περιςτατικό εντοπιςμοφ μίασ (01) παντελϊσ 

κατεςτραμμζνθσ λζμβου, άνευ μθχανισ, ςτθν παραλία «Γρίδια» τθσ ν. Χίου, από περιπολικό όχθμα 

Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., πλθςίον τθσ οποίασ δεν ανευρζκθκαν άτομα. Κατόπιν επιςταμζνων αναηθτιςεων, ςε 

ςυνεργαςία με ςτελζχθ ΕΛ.Α., εντοπίςτθκαν ςτθν ευρφτερθ χερςαία περιοχι «Λευκωνιάσ» και 

«Νενιτων» ν. Χίου ςυνολικά δϊδεκα (12) μετανάςτεσ, δφο (02) εκ των οποίων μεταφζρκθκαν με 

αςκενοφόρο όχθμα του ΕΚΑΒ ςτο Γ.Ν. Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ», κακότι ζχρθηαν νοςοκομειακισ περίκαλψθσ. 

Οι εν λόγω μετανάςτεσ διλωςαν, ότι ζφταςαν ςτο νθςί με τθν προαναφερκείςα λζμβο, ενϊ ςτθ 

ςυνζχεια μεταφζρκθκαν ςε Δομι Καραντίνασ ςτθν περιοχι «Λευκωνιά», προκειμζνου να υποβλθκοφν 

ςτισ προβλεπόμενεσ υγειονομικζσ εξετάςεισ.  Επιπροςκζτωσ ςασ γνωρίηεται,  ότι τθν 09.03.2022, 

μεςθμβρινζσ ϊρεσ, εντοπίςτθκαν από ςτελζχθ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ., ςε ςυνεργαςία με ςτελζχθ ΕΛ.Α., δφο 

(02) άτομα ςτθν χερςαία περιοχι «Ηυφιά» ν. Χίου, ενϊ  ενθμερϊκθκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου 

από  προςωπικό του Κζντρου Καταγραφισ και Σαυτοποίθςθσ «ΒΙΑΛ», ότι παρουςιάςτθκαν 

αυτοβοφλωσ τζςςερα (04) άτομα. Σα προαναφερκζντα άτομα διλωςαν, ότι βρίςκονταν ςτθν εν λόγω 

λζμβο. Σζλοσ, τθν 10.03.2022 μεςθμβρινζσ ϊρεσ, εντοπίςτθκε επιπλζον ζνα (01) άτομο, ςτθν ευρφτερθ 

χερςαία περιοχι «Κοινι» ν. Χίου, ςτο πλαίςιο περιπολίασ, το οποίο επίςθσ ςχετίηεται με τον εν λόγω 

περιςτατικό, για το οποίο ζχει ςχθματιςτεί δικογραφία από τθν οικεία Λιμενικι Αρχι. 

2. Σα τελζχθ του Λιμενικοφ ϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, που είναι υπεφκυνα για τθ φφλαξθ 

των καλαςςίων ςυνόρων τθσ Ελλάδοσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ επιχειροφν ολόκλθρο το 

εικοςιτετράωρο με αποτελεςματικότθτα, υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ, επαγγελματιςμό, αλλά και απόλυτο 

ςεβαςμό ςτθν ανκρϊπινθ ηωι και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Οι ενζργειζσ τουσ είναι ςφμφωνεσ με τισ 

διεκνείσ υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ, ιδίωσ με τθ φμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ 

κάλαςςασ, τθ Διεκνι φμβαςθ για τθν Αςφάλεια τθσ Ηωισ ςτθ Θάλαςςα και τθ Διεκνι φμβαςθ για 
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τθν Ζρευνα και Διάςωςθ ςτθ Θάλαςςα. Επιπλζον το ανκρωπιςτικό ζργο του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. είναι 

αδιαμφιςβιτθτο και ακριβϊσ γι’ αυτό αναγνωρίηεται διεκνϊσ, διαχρονικά.  

το πλαίςιο τθσ άςκθςθσ των κυριαρχικϊν δικαιωμάτων τθσ Χϊρασ μασ, κακϊσ και τθσ πάταξθσ 

κυκλωμάτων τα οποία κζτουν ςε κίνδυνο τισ ηωζσ μεταναςτϊν, ςυχνά το Λιμενικό ϊμα – Ελλθνικι 

Ακτοφυλακι κακίςταται αντικείμενο ςυςτθματικισ και μεκοδευμζνθσ ςτοχοποίθςθσ ςε μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, ςε κάποια ΜΜΕ, αλλά και ςε κάποιεσ ΜΚΟ. Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 

δθμοςιευμάτων αυτϊν ςτθρίηεται ςε ατεκμθρίωτεσ αναφορζσ και ανεπιβεβαίωτεσ ι και αναξιόπιςτεσ 

πθγζσ, που δεν μποροφν να ταυτοποιθκοφν. Όςον αφορά ιςχυριςμοφσ για φερόμενεσ παράνομεσ 

πράξεισ, πρζπει να τονίςουμε ότι οι επιχειρθςιακζσ πρακτικζσ των Ελλθνικϊν Αρχϊν δεν 

περιλαμβάνουν τζτοιεσ μεκόδουσ. ε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, ςε ςυνεργαςία με τισ δικαςτικζσ Αρχζσ 

και λοιποφσ ςυναρμόδιουσ φορείσ, υφίςτανται ςχετικοί μθχανιςμοί ελζγχου, όπου απαιτείται.  

Πζραν των ανωτζρω, για το υλικό που ζχετε ςτθν κατοχι ςασ, του οποίου θ γνθςιότθτα δε μπορεί 

να διαπιςτωκεί, ςε ςυνδυαςμό με εικαηόμενουσ ιςχυριςμοφσ που ςτοχεφουν να υπονομεφςουν τισ 

προςπάκειεσ του Φορζα για τθν διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ τθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα και τθν προςταςία 

των καλάςςιων ςυνόρων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ δεν μποροφν να γίνουν ςχόλια από τθν πλευρά μασ. 

Ωςτόςο, θ πραγματικότθτα είναι μια και μοναδικι. Θ προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα 

και θ παροχι ςυνδρομισ ςε οποιοδιποτε πρόςωπο που κινδυνεφει, αποτελεί τθν φψιςτθ νομικι, 

επαγγελματικι και θκικι υποχρζωςθ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., διενεργείται δε, όπωσ προαναφζρκθκε, με 

απόλυτο ςεβαςμό ςτθν διεκνι νομοκεςία και τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ. 

3. Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςι ςασ.-  

 

 Ο Εκπρόςωποσ Σφπου Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.  

  

 

 Πλωτάρχησ  Λ.. ΑΛΕΞΙΟΤ Νικόλαοσ  
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