
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Ανέκαθεν η χώρα μας δεχόταν σφοδρή κριτική σε σχέση με τις συνθήκες διοικητικής 
κράτησης μεταναστών και προσφύγων. 

Ωστόσο τα προβλήματα που σχετίζονται με την κράτηση παρουσίασαν ιδιαίτερη όξυνση 
από το καλοκαίρι του 2012 οπότε οι αστυνομικές αρχές εξαπέλυσαν την περιβόητη 
επιχείρηση «Ξένιος Δίας». Η επιχείρηση αυτή αύξησε σημαντικά τον αριθμό των 
κρατουμένων, ο οποίος ξεπέρασε τους 5.000. Παράλληλα ακολουθήθηκε η πολιτική της 
παρατεταμένης κράτησης τόσο των μεταναστών όσο και των αιτούντων άσυλο. 

Οι αρμόδιοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης δημιούργησαν νέους χώρους κράτησης, τα 
λεγόμενα προαναχωρησιακά κέντρα, ωστόσο αυτά δεν επαρκούν για την κράτηση των 
χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων και για το λόγο αυτό πρακτικά χρησιμοποιούν όλους 
τους διαθέσιμους χώρους κράτησης, χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψιν αν πληρούν κάποιες 
στοιχειώδεις προδιαγραφές. 

Ειδικότερα οι μετανάστες και οι πρόσφυγες κρατούνται διοικητικά στα: 

• Προαναχωρησιακά κέντρα (Φυλάκιο, Κομοτηνή, Ξάνθη, Παρανέστι, Αμυγδαλέζα, 
Κόρινθος κλπ.) 

• Κρατητήρια Διευθύνσεων Αλλοδαπών/Αστυνομικών Διευθύνσεων 
• Κρατητήρια Αστυνομικών Τμημάτων 

 

Οι συνθήκες κράτησης σε αυτούς τους χώρους παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα.  

Στα κελιά των αστυνομικών τμημάτων που κανονικά προορίζονται για ολιγόωρη κράτηση 
στοιβάζονται μετανάστες και πρόσφυγες για περίοδο που μπορεί να φθάσει και να 
ξεπεράσει το ένα έτος. Στα αστυνομικά τμήματα δεν υπάρχει δυνατότητα προαυλισμού, 
συχνά ο φυσικός φωτισμός είναι περιορισμένος ή ανύπαρκτος, η διατροφή είναι 
ελλιπέστατη. 

Τα κρατητήρια των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και των Αστυνομικών Διευθύνσεων ναι μεν 
παρέχουν κάποιες περιορισμένες δυνατότητες άσκησης ή και προαυλισμού, ωστόσο στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι δυνατότητες αυτές δεν αξιοποιούνται επαρκώς και οι 
κρατούμενοι βρίσκονται τις περισσότερες ώρες του 24ώρου κλεισμένοι στο κελί τους. 

Στα προαναχωρησιακά κέντρα που στις περισσότερες περιπτώσεις είχαν αρχικά 
κατασκευαστεί για άλλη χρήση, όπως στρατόπεδο, ακαδημία αστυνομίας) ένας μεγάλος 
αριθμός κρατουμένων κρατείται σε μεγάλους θαλάμους και περνά εκεί το μεγαλύτερο 
μέρος της ημέρας. Συχνά παρατηρείται συνωστισμός και δεν υπάρχουν κρεβάτια για όλους 
τους κρατούμενους. Παράλληλα οι αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων στους οποίους έχει 
ανατεθεί η διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού κρατουμένων που δεν είναι κλεισμένοι σε 
κελιά, αλλά κινούνται μαζικά για προαυλισμό και λήψη συσσιτίου είναι σύνηθες να 
εκτρέπονται σε βιαιοπραγίες. 



Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους αλλοδαποί που έχουν κρατηθεί τόσο 
σε αστυνομικά τμήματα όσο και σε προαναχωρησιακά κέντρα λένε ότι η κατάσταση στα 
προαναχωρησιακά κέντρα είναι χειρότερη ακόμα και από εκείνη των αστυνομικών 
τμημάτων. 

Κοινός παρονομαστής για όλους τους χώρους κράτησης είναι: 

• Η έλλειψη διερμηνείας και ενημέρωσης των κρατουμένων για την νομική τους 
κατάσταση και τα δικαιώματά τους. 

• Η ελλιπής ή και ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
• Η έλλειψη ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων και ειδών ατομικής υγιεινής 
• Η έλλειψη καθαριότητας  

 

Η παρατεταμένη κράτηση σε αυτές τις συνθήκες σε συνδυασμό με την έντονη αβεβαιότητα 
και ανασφάλεια που βιώνουν οι κρατούμενοι έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική 
υγεία τους. Πολλοί κρατούμενοι πάσχουν από κατάθλιψη. Κάποιοι μάλιστα κάνουν 
απόπειρες αυτοκτονίας. Μέσα στο τρέχον έτος υπήρξαν δύο περιστατικά κρατουμένων που 
αυτοκτόνησαν. 

Αυτές οι συνθήκες κράτησης λειτουργούν ακόμα πιο επιβαρυντικά σε πιο ευάλωτα άτομα. 
Δυστυχώς οι αστυνομικές αρχές που συλλαμβάνουν μετανάστες και πρόσφυγες και 
εκδίδουν αποφάσεις κράτησης, δεν προβαίνουν σε εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε 
ατόμου προκειμένου να διαπιστώσουν τις ιδιαιτερότητές του, τις ανάγκες του για 
προστασία, τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Έτσι τίθενται σε κράτηση: 

• οικογένειες με ανήλικα τέκνα 
• γονείς που αφήνουν απροστάτευτα μικρά παιδιά 
• ασυνόδευτοι ανήλικοι (συχνά καταγεγραμμένοι σαν ενήλικες και άρα κρατούμενοι μαζί με 

ενήλικες) 
• άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας 
• θύματα βασανιστηρίων 

Από την Κοινότητα των Αφγανών προσφύγων έχουν δημοσιοποιηθεί οι περιπτώσεις δύο 
κρατουμένων οι οποίοι έχασαν την ζωή τους λόγω πλημμελούς ιατρικής περίθαλψης. 

Επιπλέον η οργάνωσή μας έχει λάβει καταγγελίες από: 

• μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά που κρατήθηκε για ενάμιση μήνα σε άθλιες 
συνθήκες 

• ανήλικους οι οποίοι κρατούνταν με ενήλικες οι οποίοι τους παρενοχλούσαν 
• άτομο που έπασχε από πολυομυελίτιδα και κρατούνταν πάνω από τρεις μήνες. 

Στην οργάνωσή μας έχουν περιέλθει επίσης καταγγελίες για κακομεταχείριση 
κρατουμένων. Πολλές από αυτές τις καταγγελίες αφορούν το Κέντρο Κράτησης της 
Κορίνθου. 



Θα ήθελα στο σημείο αυτό να επιχειρήσω μία διερεύνηση του τι σηματοδοτούν αυτές οι 
συνθήκες κράτησης των παράτυπων μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. 

Αυτή η σκλήρυνση στην πολιτική κράτησης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο και 
αυτή η επιδείνωση των συνθηκών κράτησης δεν αποτελούν τυχαία και μεμονωμένα 
φαινόμενα. Ήλθαν σε μία φάση κατά την οποία η συγκεκριμένη ομάδα παρουσιάστηκε ως 
υπεύθυνη για τα δεινά των Ελλήνων, ως αποδιοπομπαίος τράγος. Πρόκειται γι’αυτούς που 
σύμφωνα με ορισμένα μέσα ενημέρωσης ζουν στα γκέτο της Αθήνας και αποτελούν 
κίνδυνο για μας και τα παιδιά μας. Πρόκειται για αυτούς που σύμφωνα με τον κυρίαρχο 
πολιτικό λόγο «έχουν καταλάβει τις πόλεις μας», γι’αυτούς που αποτελούν «βόμβα στα 
θεμέλια της κοινωνίας και του κράτους» αλλά και «υγειονομική βόμβα». Πρόκειται 
γι’αυτούς που στοχοποιήθηκαν από τις ρατσιστικές ομάδες κρούσης και δέχθηκαν 
αμέτρητες βίαιες και ενίοτε δολοφονικές επιθέσεις και απειλές, με την ανοχή των κρατικών 
αρχών. 

Αυτοί λοιπόν, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, μπορούν να υποβληθούν συστηματικά σε 
συνθήκες κράτησης που αποτελούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση όπως την 
έχουν κατ’επανάληψη χαρακτηρίσει τόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου όσο και η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων.  

Μπορούν για παράδειγμα να κρατούνται για πάνω από ένα χρόνο και χωρίς έλεος στα 
κελιά του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Παντελεήμονα, όπου δεν υπάρχει καμία 
δυνατότητα προαυλισμού.  

Μπορούν να σκεπάζονται με κουβέρτες που είναι βρώμικες και δεν έχουν απολυμανθεί και 
για το λόγο αυτό να προσβάλλονται από δερματικά νοσήματα. Μπορούν να μοιράζονται 
ένα ξυραφάκι με άλλους δέκα συγκρατούμενούς τους, με κίνδυνο να μολυνθούν. 

Μια μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά από το Αφγανιστάν που έχασε τον άντρα της και ήλθε 
στην Ευρώπη για να αναζητήσει καταφύγιο μπορεί και αυτή να κλειστεί με τα τρία παιδιά 
της σε ένα κελί.  

Ένας άνθρωπος που πάσχει από πολυομυελίτιδα και που βαδίζει με μεγάλη δυσκολία 
μπορεί να κρατείται για μήνες 

Ένας άνθρωπος 69 ετών μπορεί κι αυτός να κρατείται.  

Πρόκειται ουσιαστικά για μια μεταχείριση που υποδηλώνει ότι οι παράτυποι μετανάστες 
και οι αιτούντες άσυλο 

• δεν θεωρούνται άξιοι να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους 
υπόλοιπους ανθρώπους 

• αποτελούν μία ειδική κατηγορία για την οποία επιτρέπονται τέτοιες παρεκκλίσεις 

Η μεταχείριση αυτή εν τέλει αποτελεί μία έκφανση της διακριτικής έως και ρατσιστικής 
μεταχείρισης της οποίας τυγχάνουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στη χώρα μας. 

 

 


