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Όπως ανέφερε και η Κύρια Σπαθανά, η επιχείρηση Ξένιος Ζευς που ξεκίνησε τον Αύγουστο 
του 2012, έχει ως συνέπεια τις μαζικές παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
 
Πρώτων, η επιχείρηση οδηγεί σε μαζικές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια ελέγχων της 
αστυνομίας στους δρόμους της Αθήνας. Σε έρευνα που πραγματοποιήσαμε στις αρχές του 
2013, και που δημοσιεύσαμε τον περασμένο Ιούνιο στην έκθεση με τίτλο Ανεπιθύμητοι 
Επισκέπτες: Καταχράστηκες Πρακτικές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά των μεταναστών 
στην Αθήνα, μιλήσαμε με δεκάδες μετανάστες και αιτούντες άσυλο οι οποίοι μας 
περιέγραψαν συστηματικούς ελέγχους της αστυνομίας στους δρόμους της Αθήνας, 
στοχοποιώντας πρόσωπα με βάση την υπόθεση ότι είναι παράτυποι μετανάστες λόγω της 
εμφάνισης και των χαρακτηριστικών φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής τους, και όχι βάσει 
αντικειμενικών στοιχείων ή συμπεριφορών. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως η 
αστυνομία προβαίνει σε παράνομη διακριτική αντιμετώπιση ατόμων λόγω της εθνοτικής 
τους καταγωγής (discriminatory ethnic profiling). 
 
Μέσα από την έρευνα αυτή, τεκμηριώσαμε επίσης μαζική αυθαίρετη στέρηση της 
ελευθερίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της προσαγωγής. Μετανάστες με νόμιμα 
έγγραφα, αιτούντες άσυλο, ακόμη και παιδιά, μας περιέγραψαν χρονοβόρες διαδικασίες 
κατά τη διάρκεια ελέγχων της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι συχνά 
περιλαμβάνουν αδικαιολόγητες έρευνες προσωπικών αντικειμένων, προσβολές και, σε 
κάποιες περιπτώσεις, σωματική κακοποίηση, και οδηγούν στην κράτηση ατόμων για ώρες 
εν αναμονή της εξακρίβωσης του νομικού καθεστώτος τους. 
 
Ένας από τους βασικούς στόχους της επιχείρησης Ξένιος Ζευς, είναι η απέλαση των 
παράτυπων μεταναστών προς τις χώρες καταγωγής τους. Για την πραγματοποίηση αυτού 
του στόχου, από την έναρξη της επιχείρησης, οι ελληνικές αρχές έχουν υιοθετήσει μια 
πολιτική συστηματικής και παρατεταμένης κράτησης –έως και 18 μήνες– για μετανάστες 
χωρίς έγγραφα και αιτούντες άσυλο. Μετανάστες χωρίς έγγραφα, που ελέγχονται στους 
δρόμους της Αθήνας, συλλαμβάνονται και μεταφέρονται σε κέντρα κράτησης που έχουν 
σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό, εν αναμονή της απέλασης τους. 
  
Τώρα τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την κράτηση 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο: 
 
Το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων προβλέπει πως η συστηματική και 
παρατεταμένη κράτηση χωρίς καμιά ουσιαστική δυνατότητα προσφυγής κατά της 
απόφασης κράτησης, συνιστά αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας. 
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Η Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την Αυθαίρετη Κράτηση υποστηρίζει πως 
ένας μετανάστης ή αιτών άσυλο υπό κράτηση, πρέπει να παραπέμπεται έγκαιρα ενώπιων 
δικαστή ή άλλης Αρχής. 
 
Συμφώνα πάλι με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στοιχεία που μπορούν να 
καταστήσουν την κράτηση μεταναστών αυθαίρετη είναι: 
 

i. Η αδιάκριτη και παρατεταμένη κράτηση χωρίς επαρκή εξατομικευμένη αιτιολόγηση 
για την κράτηση. 

ii. Η έλλειψη δυνατότητας ουσιαστικής προσφυγής. 
iii. Η κράτηση χωρίς ρεαλιστική προοπτική απέλασης. 
iv. Οι απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες κράτησης. 
v. Και σε ό, τι αφορά τις ευπαθείς ομάδες και τους αιτούντες άσυλο, οι ανεπαρκείς 

διαδικασίες για την αναγνώριση τους ως τέτοιες ομάδες. 
 
Σε ό,τι αφορά την έλλειψη ουσιαστικής προσφυγής, στην Ελλάδα είναι αλήθεια πως 
υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία. Αυτά όμως δεν είναι επαρκή μιας και τα δικαστήρια 
απορρίπτουν συστηματικά αιτήματα άρσης της κράτησης. Επίσης πολλοί μετανάστες που 
κρατούνται δεν γνωρίζουν πως έχουν πρόσβαση σε ένδικα μέσα για να αμφισβητήσουν την 
κράτηση τους. Η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση επισκέφτηκε την 
Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2013. Στο τέλος της επίσκεψης της διαπίστωσε πως κρατούμενοι 
μετανάστες και αιτούντες άσυλο έχουν ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες σχετικά με το 
γιατί κρατούνται, και για πόσο καιρό θα παραμείνουν υπό κράτηση. 
 
Συμφώνα με την Ομάδα Εργασίας, όλοι οι κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 
παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο, θα πρέπει να ενημερώνονται για τους 
λόγους κράτησης τους και τα δικαιώματα τους, συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος να αμφισβητήσουν την νομιμότητα της κράτησης τους, σε γλώσσα που 
κατανοούν. Πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε νομική συνδρομή. 
 
Η Ομάδα Εργασίας έχει επίσης δηλώσει πως η κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο, 
για έως και 18 μήνες, σε συνθήκες που βρίσκονται μερικές φορές να είναι χειρότερες από 
αυτές στις τακτικές φυλακές, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τιμωρία που επιβάλλεται σε 
ένα πρόσωπο που δεν έχει διαπράξει κανένα έγκλημα. Αυτό φαίνεται να είναι μια σοβαρή 
παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία μπορεί να καταστήσει την στέρηση της 
ελευθερίας αυθαίρετη. 
 
Είναι σημαντικό επίσης να σημειώσουμε πως διεθνή όργανα προστασίας των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου έχουν τεκμηριώσει σκανδαλώδεις συνθήκες κράτησης μεταναστών και 
αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, ενώ η πολιτική συστηματικής και παρατεταμένης κράτησης 



που εφαρμόζουν οι Ελληνικές Αρχές από τον Αύγουστο του 2012 φαίνεται πως είναι ο 
κανόνας, και πως εφαρμόζεται αδιάκριτα. 
 
Όταν ένας μετανάστης χωρίς έγγραφα κρατείται και τελεί υπό απέλαση, θα πρέπει οι Αρχές 
να αποδεικνύουν πως οι διαδικασίες απέλασης επιδιώκονται με τη δέουσα ταχύτητα και 
επιμέλεια, έτσι ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος κράτησης. Επίσης, όταν δεν 
υπάρχει ρεαλιστική προοπτική απέλασης, η συνέχιση της κράτησης μπορεί να καταστεί 
αυθαίρετη, μιας και έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. 
 
Η κράτηση δε των αιτούντων άσυλο, πρέπει να παραμένει το ύστατο μέτρο. Η 
κατευθυντήριες γραμμές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες τονίζουν ότι 
η κράτηση των αιτούντων άσυλο που εισέρχονται με παράτυπο τρόπο σε μια χώρα, δεν 
πρέπει να είναι αυτόματη ή αδικαιολόγητα παρατεταμένη. 
 
Τέλος, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας πως αυτό που συνέβη στην Αμυγδαλέζα τον 
περασμένο Αύγουστο ήταν αναμενόμενο. Η παρατεταμένη παραμονή στα κέντρα 
κράτησης, σε συνθήκες ακατάλληλες, συχνά χαρακτηριζόμενες ως απάνθρωπες και 
εξευτελιστικές, μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ψυχική υγεία των μεταναστών, πολλοί 
από τους οποίους υφίστανται στη χώρα τους διώξεις, βία, εκμετάλλευση, και έρχονται στην 
Ελλάδα αναζητώντας ασφάλεια και προστασία. 
 
Οι Αρχές, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τους πως η κράτηση είναι πιο δαπανηρή 
απ’ ό,τι εναλλακτικές ρυθμίσεις υποδοχής για τους μετανάστες. Ενώ μελέτες έχουν δείξει 
πως η κράτηση δεν λειτούργει ως αποτρεπτικός μηχανισμός για τους μετανάστες που 
αποφασίζουν, ή αναγκάζονται λόγω συνθηκών, να πραγματοποιήσουν το συχνά επικίνδυνο 
ταξίδι προς την Ευρώπη. 


