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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΟΜ: 102.611 αφίξεις στην Ευρώπη μέσω θαλάσσης και
2.043 θάνατοι προσφύγων και μεταναστών

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) αναφέρει ότι από την αρχή του 2018 έως και τις
11 Νοεμβρίου, 102.611 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στην Ευρώπη μέσω θαλάσσης. Από
αυτούς, οι 49.912 προσέγγισαν την Ισπανία, αποδεικνύοντας ότι η χώρα της δυτικής Ευρώπης
αποτελεί το πλέον «δημοφιλές» σημείο εισόδου. Επιπλέον, είναι η πέμπτη συνεχής χρονιά που
το άθροισμα των αφίξεων στην Ευρώπη μέσω θαλάσσης ξεπερνά το κατώφλι των 100.000
ατόμων. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2017, οι αφίξεις είχαν φτάσει τις 156.372, ενώ το
2016 τις 341.215.
Οι καταγεγραμμένοι θάνατοι στη Μεσόγειο από την αρχή του έτους έως και τις 11 Νοεμβρίου
του 2018 ανέρχονται σε 2.043, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρσι είχαν καταγραφεί 3.001
θάνατοι και το 2016 4.329.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ημερών, δύο από τα θύματα που προστέθηκαν στον
κατάλογο των θανάτων για το 2018, βρήκαν τραγικό θάνατο στην Ελλάδα. Μία γυναίκα
αγνώστων λοιπών στοιχείων και ένα αγόρι 4 ετών από το Ιράκ, έχασαν τη ζωή του σε τροχαία
δυστυχήματα στη Βόρειο Ελλάδα, που σημειώθηκαν σήμερα και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου
αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις τα οχήματα στα οποία επέβαιναν ανετράπησαν, με
αποτέλεσμα και τον τραυματισμό 36 συνολικά μεταναστών.
Από το Μάρτιο του 2018 έως και σήμερα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 9 τροχαία
δυστυχήματα στους δρόμους της Βορείου Ελλάδας, που άφησαν πίσω τους 26 νεκρούς και 79
τραυματίες πρόσφυγες και μετανάστες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΔΟΜ, η πλειονότητα των μεταναστών που εμπλέκονται σε
τροχαία ατυχήματα/δυστυχήματα μπαίνουν παράτυπα στην Ελλάδα από τα ελληνοτουρκικά
σύνορα στον Έβρο και έχουν ως αρχικό στόχο μεγάλες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα,
ενώ τα επόμενα βήματά τους αποφασίζονται πολλές φορές από το δίκτυο των διακινητών που
έχει αναλάβει τη μετακίνησή τους. Επιπλέον και σύμφωνα με πληροφορίες, οι διακινητές
επιλέγουν ως επί το πλήστον ανήλικους μετανάτες για οδηγούς, ηλικίας 15 έως 17 ετών, με
βασικό επιχείρημα ότι μπορεί να αποφύγουν τη σύλληψη λόγω της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΔΟΜ, ο θάνατος σε τροχαίο δυστύχημα σε
ευρωπαϊκό έδαφος δεν θεωρείται κάτι σπάνιο, δεδομένου ότι καταγράφονται τουλάχιστον δύο
την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, 91 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους
διασχίζοντας με όχημα την Ευρώπη. Πέρσι ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 97, το 2016 63 και το
2015 136.
Την ίδια ώρα το σύνολο των νεκρών και αγνοούμενων προσφύγων και μεταναστών παγκοσμίως
για το 2018 ανέρχεται σε 3.190 άτομα.

