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ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020

1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

A) Παραβιάσεις δικαιωμάτων σε επίπεδο απασχόλησης 
(εργασιακές συνθήκες και αμοιβές εργασίας) 

1.Άθλιες συνθήκες εργασίας και διαμονής για τους εργάτες της Μανωλάδας τον Ιούνιο του 
2020

Στην  αναφορά του  Παρατηρητηρίου  για  τις  συνθήκες  ζωής  των  χιλιάδων εργατών γης  στη
Μανωλάδα Ηλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η Ιουλίου 2020 καταγράφονται τα εξής:1

«Οι  συνθήκες  διαβίωσης  στους  δύο  καταυλισμούς,  που  επισκεφτήκαμε,  παραμένουν
ιδιαιτέρως δυσχερείς και επικίνδυνες για την υγεία των εργατών γης. Στον έναν καταυλισμό
παραμένουν  οι  αυτοσχέδιες  παράγκες  από  καλάμια,  σίδερα  και  νάιλον  θερμοκηπίου  σε
καθεμιά  από  τις  οποίες  μένουν  μαζί  από  10  έως  20  άνθρωποι.  Για  τη  διαμονή  τους  εκεί
πληρώνουν ένα μηνιαίο αντίτιμο ύψους 15-20 ευρώ ανά άτομο. Δεν υπάρχει παροχή νερού,
παρά  κάποιες  μικρές  πλαστικές  δεξαμενές,  καθώς  και  καμία  πρόβλεψη  υγειονομικής
προστασίας των ανθρώπων αυτών για τη συλλογή των απορριμμάτων τους και των λυμάτων
από τις αυτοσχέδιες τουαλέτες που βρίσκονται εντός του καταυλισμού». 

To  Manolada  Watch  αποτελεί  μια πρωτοβουλία  του οργανισμού Generation  2.0  for  Rights,
Equality  &  Diversity  για  την  παρακολούθηση  των  συνθηκών  εργασίας  και  διαβίωσης  των
μεταναστών εργατών γης στη Μανωλάδα Ηλείας. Όπως εξηγεί η οργάνωση στο εισαγωγικό της
σημείωμα, «από το 2017 ως οργανισμός ασχολούμαστε με την κατάσταση που επικρατεί στην
περιοχή, με αποτέλεσμα να συλλέξουμε πολλά στοιχεία και ανάλογη εμπειρία. Την εμπειρία
αυτή αποφασίσαμε να τη μοιραστούμε δημόσια, ώστε να συμβάλλουμε στην ενημέρωση και
στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και των αρμόδιων φορέων για την περίπτωση
της Μανωλάδας.».
H αναφορά για τον μήνα Ιούνιο χωρίζεται τα εξής τμήματα:

α) Πλήθος των εργατών – γης

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία καταγεγραμμένων εργατών γης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
δημοτικής  αρχής,  ο  αριθμός  των  εργατών γης  που διαβιεί  αυτή  τη  στιγμή στη  Μανωλάδα
κυμαίνεται από 5.000 έως 6.500, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία υπολογίζεται περίπου στους

1https://thepressproject.gr/se-paragkes-apo-kalamia-ton-10-20-atomon-paramenoun-ergates-tis-  
manoladas/?
fbclid=IwAR2GrY2_joR_7r7HwhlZIMRtiTbiT33mUjyup3Pd5t8b8lnNCF9blCkZoWo#.Xvxh1mbfAg
4.facebook
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7.000  άνδρες.  Η  συντριπτική  πλειονότητά  τους  έχει  καταγωγή  από  το  Μπαγκλαντές,  ενώ
ανάμεσά τους βρίσκονται πολύ λίγοι εργάτες γης Πακιστανικής και Αιγυπτιακής καταγωγής.

β) Νομικό καθεστώς

Οι περισσότεροι από τους εργάτες γης παραμένουν χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Σύμφωνα
με  τις  εκτιμήσεις  της  αστυνομίας,  μόλις  το  1/10  αυτών  έχει  λάβει  βεβαίωση  αναβολής
απομάκρυνσης λόγω απασχόλησης στην αγροτική οικονομία με εργόσημο (βάσει του άρθρου
13Α του  Ν.  4251/2014),  ενώ  κάποιοι  από  τους  μετανάστες  διαθέτουν  άδεια  διαμονής  για
ανθρωπιστικούς λόγους λόγω της πυρκαγιάς του 2018. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν δοθεί
συνολικά 336 τέτοιες άδειες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πέραν τούτων, την ημέρα της επίσκεψής μας στην περιοχή είχε μεταβεί κλιμάκιο της Πρεσβείας
του Μπαγκλαντές.  Όπως ενημερωθήκαμε από την  κοινότητα  των εργατών γης,  σκοπός  του
κλιμακίου ήταν η παραλαβή αιτήσεων για έκδοση νέων διαβατηρίων. Η ανάγκη αυτή προκύπτει
λόγω του μεγάλου αριθμού εργατών γης στην περιοχή και της αδυναμίας μαζικής μετάβασής
τους στην Πρεσβεία.

γ) Συνθήκες διαβίωσης

«Οι  συνθήκες  διαβίωσης  στους  δύο  καταυλισμούς,  που  επισκεφτήκαμε,  παραμένουν
ιδιαιτέρως δυσχερείς και επικίνδυνες για την υγεία των εργατών γης. Στον έναν καταυλισμό
παραμένουν  οι  αυτοσχέδιες  παράγκες  από  καλάμια,  σίδερα  και  νάιλον  θερμοκηπίου  σε
καθεμιά  από  τις  οποίες  μένουν  μαζί  από  10  έως  20  άνθρωποι.  Για  τη  διαμονή  τους  εκεί
πληρώνουν ένα μηνιαίο αντίτιμο ύψους 15-20 ευρώ ανά άτομο. Δεν υπάρχει παροχή νερού,
παρά  κάποιες  μικρές  πλαστικές  δεξαμενές,  καθώς  και  καμία  πρόβλεψη  υγειονομικής
προστασίας των ανθρώπων αυτών για τη συλλογή των απορριμμάτων τους και των λυμάτων
από τις αυτοσχέδιες τουαλέτες που βρίσκονται εντός του καταυλισμού».2

Στον άλλον καταυλισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά την πυρκαγιά του 2018, έχουν πλέον
στηθεί  14  υποτυπώδη  καταλύματα,  κατασκευασμένα  από  κόντρα-πλακέ,  τα  οποία
κατοικούνται τους τελευταίους 4 μήνες από εργάτες γης. Σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων των
μεταναστών, σε κάθε σπιτάκι διαμένουν γύρω στα 8 άτομα, για το οποίο πληρώνουν αντίτιμο
220 ευρώ τον μήνα.

δ)Συνθήκες εργασίας

Σύμφωνα με όσα μας είπαν οι εργάτες γης,  η συγκομιδή της φράουλας πραγματοποιήθηκε
κανονικά.  Βέβαια,  από τον  Μάρτιο  μέχρι  τις  αρχές  Μαΐου,  οι  εργασίες  στα  χωράφια ήταν
μειωμένες  λόγω  των  περιοριστικών  μέτρων,  ενώ  σε  πολλές  περιπτώσεις  αναγκάστηκαν  να
πετάξουν τη φράουλα, λόγω της δυσκολίας εξαγωγών σε άλλα κράτη, εξαιτίας του COVID-19. Οι
εργασίες στα χωράφια επανήλθαν σε φυσιολογικούς ρυθμούς από τον Μάιο, μετά την άρση
των περιοριστικών μέτρων.

2https://thepressproject.gr/se-paragkes-apo-kalamia-ton-10-20-atomon-paramenoun-ergates-tis-manoladas/?  
fbclid=IwAR2GrY2_joR_7r7HwhlZIMRtiTbiT33mUjyup3Pd5t8b8lnNCF9blCkZoWo#.Xvxh1mbfAg4.facebook
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Τέλος, υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι εργάτες γης, για να μεταφερθούν στα χωράφια, στοιβάζονται
πολυάριθμοι μέσα σε μικρά φορτηγά από τους εργοδότες τους, ενώ υπήρξαν επίσης παράπονα
ότι δεν τους παρέχεται επαρκής ποσότητα νερού και φαγητού κατά την εργασία τους.

2.Απαγχονισμένος εργάτης γης στη Μανωλάδα τον Απρίλιο του 2020

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου
2020,  αλλοδαποί  εργάτες  γης  στη Μανωλάδα,  καθώς αντίκρισαν απαγχονισμένο σε  δέντρο
έναν ομοεθνή τους, τον οποίον αναζητούσαν για ώρα.3

Δεν έχει γίνει γνωστό γιατί ο αυτόχειρας προέβη στο απονενοημένο διάβημα, ενώ η υπόθεση
ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Είναι  κοινό  μυστικό  οι  άθλιες  συνθήκες  για  τους  αλλοδαπούς  εργάτες  γης  στα
φραουλοχώραφα,  που θυμίζουν εποχές δουλοπαροικίας και  τους  οδηγούν στην απελπισία,
ακόμα και στο απονενοημένο διάβημα, όπως φαίνεται σε αυτήν την περίπτωση.

3.Εργοδότης πυροβόλησε εργάτες που ζήτησαν τα δεδουλευμένα τους

Πυρ εναντίον δύο Ινδών εργατών, οι οποίοι πήγαν να ζητήσουν τα δεδουλευμένα τους, άνοιξε
στον Μαραθώνα στις 27/1/2020 ο εργοδότης τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί  ένας εξ
αυτών και να νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό».4 Ο εργοδότης που αρχικά έχει διαφύγει για
να αποφύγει τη σύλληψη, παραδόθηκε στην αστυνομία στις 28/1/2020.

Φέρεται  να  ισχυρίστηκε  ότι  αναγκάστηκε  να  πυροβολήσει  γιατί  οι  δύο  εργάτες  κινήθηκαν
απειλητικά εναντίον του.

Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε ο ένας εκ των δύο εργαζομένων το βράδυ της Δευτέρας,
όταν  τηλεφώνησε  στην  Αστυνομία.  Όπως  κατήγγειλε,  ο  ίδιος  και  ο  συμπατριώτης  του
εργάζονται  σε  κτήμα  όπου  καλλιεργούνται  μαρούλια  και  όταν  πήγαν  να  ζητήσουν  τα
δεδουλευμένα  τους,  ο  ιδιοκτήτης  της  καλλιέργειας  πήρε  την  καραμπίνα  και  άνοιξε  πυρ
εναντίον τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ένας από τους δύο. 

Στη συνέχεια ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης εργάζονται η Υποδιεύθυνση Βορειοανατολικής Αττικής και το
Τμήμα Ασφαλείας Μαραθώνα.

3http://www.katiousa.gr/epikairotita/fraoules-kai-aima-apagchonismenos-ergatis-gis-sti-  
manolada/?fbclid=IwAR28EiZANaKcq3wUk8M5g3cIefk6C43AwRqSqmbsjKhZgw-
rsnHDIVUXE84
4https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/228826_ergodotis-pyrobolise-ergates-poy-zitisan-ta-  
dedoyleymena-toys
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Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η ΓΣΕΕ, η οποία χαρακτηρίζει το περιστατικό απόπειρα
δολοφονίας και τονίζει ότι το γεγονός αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα «των εργαζομένων,
Ελλήνων  και  αλλοδαπών,  που  διαχρονικά  επιχειρείται  να  παραμένει  αθέατη  για  να  μην
αποκαλύψει τη “ζούγκλα” στην αγορά εργασίας και την ανενόχλητη εμπέδωση της εργοδοτικής
αυθαιρεσίας».

4.Μεροληπτική συμπεριφορά αστυνομίας έναντι εργοδοτικής αυθαιρεσίας στην Παιανία

Περίεργες  διασυνδέσεις  του  Α.Τ.  Παιανίας  με  χονδρέμπορο  προϊόντων  κάρβουνου  στον
Ασπρόπυργο αποκαλύπτουν δύο τηλεφωνήματα που δέχτηκε στις 22 Ιουνίου 2020 απολυμένος
εργαζόμενος  μετανάστης,  λίγο  καιρό  μετά  την  καταγγελία  που  έκανε  στην  Επιθεώρηση
Εργασίας για εργοδοτική αυθαιρεσία μαζί με άλλον απολυμένο.5

Σύμφωνα  με  πληροφορίες  της  «Εφ.Συν.»  από  την  ΚΕΕΡΦΑ,  ο  εργοδότης  τούς  χρωστούσε
δεδουλευμένα και κατέβαλε μειωμένα ένσημα. Στις 11 Μαρτίου τους απέλυσε επικαλούμενος
τον κορωνοϊό και είπε ότι θα τους τηλεφωνήσει, αν τους χρειαστεί.

Τέσσερις μέρες μετά, οι δύο απολυμένοι ξαναπήγαν στην επιχείρηση για να ζητήσουν δουλειά
και είδαν ότι είχαν αντικατασταθεί από μετανάστες χωρίς χαρτιά, που πληρώνονταν μαύρα. Οι
απολυμένοι ζήτησαν τον λόγο και συνέχιζαν να ζητούν τα δεδουλευμένα τους, ενώ κατέφυγαν
και στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Στο ένα τηλεφώνημα, βίντεο του οποίου δημοσιοποίησε η ΚΕΕΡΦΑ, ο απολυμένος μετανάστης
δέχεται στις 12.35 το μεσημέρι της Δευτέρας κλήση από αριθμό που ανήκει στο Α.Τ. Παιανίας.
Ακούει κάποιον να του συστήνεται ως αστυνομικός. «Εσύ δεν θα ξαναπειράξεις τον κύριο Νίκο,
κατάλαβες;», λέει ο αστυνομικός.

Με  έντονο  ύφος  απείλησε  ότι  θα  πάει  με  το  περιπολικό  να  του  βάλει  χειροπέδες  και  θα
ενημερώσει τον διοικητή του Α.Τ. Ελευσίνας.

Στη  διαμαρτυρία  του  απολυμένου  ότι  έχασε  τη  δουλειά  του  και  ότι  ο  κύριος  Νίκος  έχει
προσλάβει  στη  θέση  του  άλλους,  χωρίς  χαρτιά,  ο  αστυνομικός  τού  απαντάει  ότι  δεν  τον
ενδιαφέρει και να ψάξει αλλού δουλειά.

Λίγη  ώρα  μετά,  στις  14.22,  ο  μετανάστης  δέχεται  κλήση από  τον  πρώην  εργοδότη  του  (ο
αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στη διάθεση της εφημερίδας).

Στο τηλεφώνημα, το οποίο δημοσιοποιεί η «Εφ.Συν.», ο εργοδότης ζητά από τον απολυμένο
επίμονα να του πει τη διεύθυνσή του, αλλιώς θα τη βρει η αστυνομία.

Σύμφωνα  με  την  ΚΕΕΡΦΑ,  λίγη  ώρα  μετά  το  δεύτερο  τηλεφώνημα,  μόλις  ο  μετανάστης
κατέβηκε από το λεωφορείο στην Ελευσίνα, τον πλησίασαν τέσσερις άγνωστοι, τον ρώτησαν το
όνομά του και άρχισαν να τον χτυπούν. Ο μετανάστης το έβαλε στα πόδια, ενώ ένας από τους
μπράβους έτρεξε στο κατόπι του, χωρίς να τον προλάβει.

5https://www.efsyn.gr/ellada/astynomiko/249059_astynomikos-ypiretoyse-epiheirimatia-anti-ton-  
nomo
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5. Αποκλεισμός από προσλήψεις καθαριστριών που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια

Στις  31  Αυγούστου  2020  η  συνδικαλιστική  οργάνωση  εκπαιδευτικών  ΕΛΜΕ  Ανω  Λιοσίων  –
Ζεφυρίου  –  Φυλής  τον  αποκλεισμό  των  μεταναστών/μεταναστριών  εργαζομένων  στην
καθαριότητα καθώς με τη ρύθμιση για τις προσλήψεις καθαριστών/στριων ορίζεται ως βασική
προϋπόθεση η ελληνική υπηκοότητα.6

Αναλυτικά η καταγγελία ήταν η εξής:

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει τον τρόπο πρόσληψης των σχολικών καθαριστριών
αναθέτοντας  την  αρμοδιότητα  και  την  ευθύνη  στους  δήμους  και  όχι  πλέον  στις  σχολικές
επιτροπές,  διατυμπανίστηκε  ως  μεγάλη  αλλαγή  και  βελτίωση  για  την  ποιότητα  της
καθαριότητας που απαιτείται σε συνθήκες μάλιστα πανδημίας.

Όμως, αντί για μονιμοποίηση όλων όσοι εργάζονταν εδώ και πολλά χρόνια στα σχολεία, αντί
για  ουσιαστική  αύξηση  των  προσλήψεων  ώστε  να  τηρούνται  με  επάρκεια  τα  υγειονομικά
πρωτόκολλα αντιμετώπισης της πανδημίας, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε κριτήρια
προσλήψεων  με  ρατσιστικό  αποκλεισμό  των  μεταναστριών  καθαριστριών  και  σε
ελαχιστοποίηση των προσλήψεων. Έτσι στον Δήμο της Αθήνας αντί για πάνω από 500 σχολικές
καθαρίστριες που ζητούσαν οι υπηρεσίες μειώθηκαν οι προσλήψεις στις 264!

Είναι  μεγάλο  σκάνδαλο  και  μια  απαράδεκτη  ρατσιστική  πρακτική  ότι  πάνω  από  σαράντα
μετανάστριες  καθαρίστριες  που  εργάζονταν  για  πολλά  χρόνια  στα  σχολεία  του  Δήμου  της
Αθήνας, τώρα αποκλείονται εξαιτίας της ιθαγένειας τους. Θυμίζουμε ότι στα νοσοκομεία, όταν
προσλήφθηκαν  από  τις  διοικήσεις  οι  καθαρίστριες  που  εργάζονταν  σε  εργολάβους,  η
νομοθεσία  προέβλεψε  την  εξαίρεση  όσων  μεταναστριών  καθαριστριών  εργάζονταν  στα
συνεργεία και έτσι συνέχισαν να εργάζονται και στο νέο εργασιακό καθεστώς.

Τώρα, η κυβέρνηση προχωρά σε εκκαθάριση των μεταναστριών καθαριστριών από τα δημόσια
σχολεία με την παρακάτω ρύθμιση “Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που
είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό
τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα
νησιά  Ίμβρο  και  Τένεδο,  και  ομογενείς  εξ  Αιγύπτου  χωρίς  να  απαιτείται  πιστοποιητικό
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και
τη  συνείδηση,  αποδεικνύεται  με  άλλους  τρόπους  (ν.δ.  3832/1958,  ως  ισχύει)…”  ΦΕΚ
3485/22/08/2020.

Απαιτούμε  την  άμεση  τροποποίηση  και  την  ανάκληση  του  ρατσιστικού  αποκλεισμού  των
μεταναστριών  καθαριστριών  ώστε  να  συμμετέχουν  ισότιμα  στις  προκηρυγμένες  θέσεις.
Απαιτούμε την αύξηση του αριθμού των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού καθαρισμού των
δημόσιων σχολείων με βάση τις πραγματικές ανάγκες.

6https://rosa.gr/ochi-stoys-ratsistikoys-apokleismoys/?fbclid=IwAR3vaYfho38-  
sQcGkSUM6ASuTqcpS8xv8nQ2P9o9otj22zr_b7yuSPZDXa4
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Καλούμε την ΑΔΕΔΥ την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ και τα σωματεία της εκπαίδευσης και των δήμων να
παρέμβουν αμέσως ώστε να ανατραπεί αυτή η ρατσιστική ρύθμιση.».

Β) Καλές πρακτικές

1.Δουλειές στα χωράφια σε χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες

Στις 16/2/2020 γνωστοποιήθηκε ότι από όλη την Ελλάδα υπάρχουν αιτήματα για την εύρεση
εργατών που θα απασχοληθούν σε εργασίες εποχικού χαρακτήρα σε διάφορες καλλιέργειες.7

Έτσι,  η κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία προχώρησαν στη σύσταση μιας επιτροπής
που ανέλαβε να βρει λύση στο πρόβλημα.

Στις πρώτες συναντήσεις καταγράφηκαν τα αιτήματα για εργατικά χέρια από όλη τη χώρα και
συμφωνήθηκε να υπάρξει μια πιλοτική εφαρμογή του νέου σχεδίου από τον νόμο, πιθανότατα
από τον νομό Ημαθίας.

Οι περίπου 80 συνεταιρισμοί θα έχουν λίστα με τον αριθμό εργαζομένων που χρειάζονται για
τις εποχικές εργασίες και τον χρόνο απασχόλησης και θα συνεργάζεται με τους κατά τόπους
ΟΑΕΔ. Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένας «ΟΑΕΔ μεταναστών» που θα έχει αντίστοιχη λίστα με
εργαζόμενους  που  θα  μπορούν  να  μεταβούν  στις  αγροτικές  περιοχές  όπου  απαιτούνται
εργατικά χέρια.
Το σχέδιο εκπονείται από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα Υπουργεία
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εργασίας και τον ΟΑΕΔ. Η ιδέα είναι απλή και μπορεί να φέρει τα
πάνω – κάτω, τόσο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Προσφυγικού – Μεταναστευτικού, όσο και
στην αναζωογόνηση της υπαίθρου, αλλά και της αγροτικής οικονομίας.
Σύμφωνα  με  την  εφημερίδα  ΤΑ  ΝΕΑ,  σήμερα  στην  Ελλάδα  υπάρχουν  περίπου  66.000
πρόσφυγες και μετανάστες που είναι καταγεγραμμένοι, νόμιμοι και διαθέτουν ΑΜΚΑ.

Από αυτή τη «δεξαμενή» θα απασχολούνται όσοι χρειάζονται για τις αγροτικές εργασίες ανά
την Ελλάδα. Από το μάζεμα ελιών στην Κρήτη,  μέχρι  την παραγωγή των εσπεριδοειδών, το
βαμβάκι κλπ.

Το πλεονέκτημα σε σχέση με τους εργάτες από την Αλβανία ή από άλλη χώρα είναι ότι θα
πρόκειται για καταγεγραμμένους και επίσημα ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα τα
μεροκάματα να μπορούν να περάσουν ως έξοδα από τους παραγωγούς.

Σημειώνεται  ότι  σύμφωνα  με  την  εφημερίδα,  οι  Έλληνες  παραγωγοί  αδυνατούν  να  βρουν
φθηνά εργατικά χέρια. Γι’ αυτό φέρνουν για 2 – 3 μήνες εργάτες από την Αλβανία, όμως, όπως
λένε,  υπάρχει  πρόβλημα  τόσο  με  τα  προξενεία  και  τις  βίζες  όσο  και  με  τα  ασφαλιστικά
δικαιώματα των εργατών.

Έτσι,  με  το  σχέδιο  που  επεξεργάζεται  η  κυβέρνηση  πολλά  προβλήματα  για  την  εγχώρια
παραγωγή  μπορούν  να  επιλυθούν  και  παράλληλα  να  τονωθεί  η  ελληνική  ύπαιθρος  και
γενικότερα η ελληνική αγροτική οικονομία.

7https://www.newsit.gr/ellada/douleies-sta-xorafia-se-xiliades-pros/2976088/?  
fbclid=IwAR1hcy3oRoLWedrTu9hCijJfNh0Ysf7hUVZaM2oBnlhAnnj4lLlpQb4Ag3E
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2. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Α) Εξελίξεις σε επίπεδο ελληνικής νομοθεσίας

1.Δυσχέρειες στις διαδικασίες πολιτογράφησης λόγω μη αναγνώρισης της παράτασης των
αδειών διαμονής

Στις 24 Ιουνίου 2020 δημοσιεύθηκε έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας με θέμα την
παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής, όσον αφορά στις
διαδικασίες πολιτογράφησης και ιθαγένειας δεύτερης γενιάς.8

Βάσει  των διευκρινίσεων αυτών,  «δεδομένου ότι  για την υποβολή αιτήματος για κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας, τόσο με τη διαδικασία της πολιτογράφησης όσο και με βάση τις διατάξεις
του ν.4332/2015 (γέννηση/φοίτηση σε  ελληνικό σχολείο στην  Ελλάδα) απαιτείται  από τους
αιτούντες η κατοχή οριστικού τίτλου Άδειας Διαμονής σε ισχύ, δεν είναι εφικτή η κατάθεση
αιτήματος  κτήσης  της  ελληνικής  ιθαγένειας  με  Άδεια  Διαμονής  που  έχει  λήξει  και  ενόσω
εκκρεμεί  η  ανανέωσή της  κατά τα  ανωτέρω».  Επίσης,  στο  εν  λόγω έγγραφο επισημαίνεται
μεταξύ άλλων ότι «για λόγους τήρησης της αρχής της νομιμότητας, η άδεια διαμονής οφείλει
να είναι σε ισχύ και κατά το χρόνο έκδοσης της τελικής πράξης, δηλαδή της σχετικής απόφασης
περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας».

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δύο βασικές διαδικασίες για την κτήση ιθαγένειας παγώνουν, για
όσους  η  άδεια  διαμονής  τους  έχει  λάβει  παράταση  ισχύος  λόγω  COVID-19.  Δεν  υπάρχει
δυνατότητα κατάθεσης νέας αίτησης και παράλληλα δεν εκδίδονται αποφάσεις που εκκρεμούν.
Οι  συγκεκριμένες οδηγίες  προς  τις  αρμόδιες  Διευθύνσεις  Ιθαγένειας αποτελούν  δυσάρεστη
έκπληξη και εγείρουν τα εξής ζητήματα:

Όσα προβλέπονται στο έγγραφο της Γ.Γ. Ιθαγένειας έρχονται, καταρχάς, σε ευθεία αντίθεση με
την Απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που προβλέπει παράταση ισχύος
έως το τέλος του 2020, των αδειών διαμονής που έληξαν από 11/03/2020 έως και 30/06/2020.
Δεν αναγνωρίζεται ουσιαστικά η νομική ισχύς της Υπουργικής Απόφασης.

Η παράταση αυτή, μάλιστα, υποτίθεται ότι έχει καθολική ισχύ, όπως επανειλημμένως έχουν
διαβεβαιώσει  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  της  Γενικής  Γραμματείας  Μεταναστευτικής  Πολιτικής.
Αυτό  σημαίνει  ότι  όλα  τα  υπόλοιπα  υπουργεία  και  οι  υπηρεσίες  τους  οφείλουν  να  την
λαμβάνουν υπόψη και είναι  υποχρεωμένες να προχωρούν όλες τις  απαραίτητες διοικητικές
διαδικασίες που αφορούν στους πολίτες τρίτων χωρών.

Ο  περιορισμός  αυτός  σε  νέες  αιτήσεις  και  το  «πάγωμα» αποφάσεων  πολιτογράφησης  και
ιθαγένειας  δεύτερης  γενιάς,  για  όσους  δικαιούχους  έχει  λήξει  η  άδειά  τους,  υποβαθμίζει
περαιτέρω τα δικαιώματά τους. Οι πολίτες τρίτων χωρών, που ζουν χρόνια στην Ελλάδα, έχουν
αναπτύξει τους πιο ισχυρούς βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα και πληρούν τις προϋποθέσεις που

8https://g2red.org/el/the-non-recognition-of-the-extension-of-residence-permits-disrupts-the-  
naturalization-process-too/
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η πολιτεία έχει ορίσει για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, βρίσκονται για ακόμη μια φορά,
χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα, εγκλωβισμένοι στην  ολιγωρία του κράτους, που δεν είναι
σε  θέση  να  εγγυηθεί  την  πρόσβαση  στις  διαδικασίες  για  την  απόκτηση  της  Ελληνικής
ιθαγένειας.  Διαδικασίες, οι οποίες  ούτως ή άλλως,  ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες συνθήκες
λόγω COVID-19, δεν φημίζονται για την ταχύτητα ή την ποιότητά τους.

2.Καθορισμός  με  ΚΥΑ  ενός  εθνικού  καταλόγου  με  τις  ασφαλείς  χώρες  καταγωγής  των
αιτούντων άσυλο

Δημοσιεύτηκε στις 3/1/2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει εθνικό κατάλογο με τις
ασφαλείς  χώρες  καταγωγής  των  αιτούντων  άσυλο.9 Με  την  ΚΥΑ  που  συνυπογράφουν  οι
Υπουργοί Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς δώδεκα χώρες
προέλευσης: η Γκάνα, η Σενεγάλη, το Τόγκο, η Γκάμπια, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία, η
Αλβανία, η Γεωργία, η Ουκρανία, η Ινδία και η Αρμενία.
Σύμφωνα με  το  άρθρο  87  του  νέου νόμου 4636/2019  για  το  άσυλο,  μια  χώρα μπορεί  να
χαρακτηριστεί  ασφαλής  για  τον  αιτούντα  μόνο  εφόσον  αποδειχθεί  μετά  την  εξέταση  της
αίτησης ότι ο αιτών «δεν επικαλείται σοβαρούς λόγους για να θεωρηθεί ότι η χώρα δεν είναι
ασφαλής χώρα καταγωγής για τον ίδιο».
Ο  νέος  νόμος  προβλέπει  ότι  η  αίτηση  ασύλου ατόμου  που  προέρχεται  από  ασφαλή χώρα
καταγωγής εξετάζεται με ταχύρρυθμη διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα τη σύντμηση των
προθεσμιών εξέτασης του αιτήματος.

3.Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για το άσυλο το Μάϊο του 2020

Οι νέες αλλαγές των διαδικασιών υποδοχής και ασύλου που θεσπίστηκαν το Μάϊο του 2020
περιλαμβάνουν:10

●  Η  Υπηρεσία  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  αναλαμβάνει  πλέον  την  πλήρη  καταγραφή  του
αιτήματος για άσυλο.

●  Αυξάνονται  οι  υποχρεώσεις  των  δευτεροβάθμιων  επιτροπών  εξέτασης  των  αιτημάτων
ασύλου  και  προβλέπονται  νέες,  μειωμένες  προθεσμίες  έκδοσης  απόφασης  στον  δεύτερο
βαθμό: απόφαση μέσα σε 30 ημέρες (από 90) στην κανονική διαδικασία, σε 20 ημέρες (από 40)
στην ταχύρρυθμη διαδικασία συνόρων, σε 10 ημέρες (από 20) για αίτημα κρατούμενου, σε 20
ημέρες (από 30) ημέρες ως προς το αν κρίνεται παραδεκτό ή απαράδεκτο το αίτημα.

● Μετακυλίεται εν μέρει στον εξεταζόμενο η ευθύνη παραλαβής των αποφάσεων σχετικά με το
αίτημα  για  άσυλο και  δίνεται  η  δυνατότητα  ηλεκτρονικής  καταγραφής  και  ανανέωσης  του

9http://ergasianet.gr/2020/01/04/%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%cf%85%ce%b1-%ce%ba%ce  
%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce
%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce
%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82/?fbclid=IwAR0pzgCSB4XCdO_qW7VPpJ6I3swbFFong_eSZvNJQ-
BxZHeuJV0lGtmxTGY
10https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/239029_yponomeyoyn-asylo-paizoyn-me-eyropaiko-kai-  
diethnes-dikaio
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δελτίου  ασύλου  όπως  και  ηλεκτρονικής  επίδοσης  των  θετικών  αποφάσεων  ασύλου  ή
ηλεκτρονικής ειδοποίησης για τυχόν απορριπτική απόφαση.

● Καταργείται η υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας των εξεταζόμενων στη δευτεροβάθμια
διαδικασία, αν μένουν σε προσφυγικές δομές ή βρίσκονται εκτός Αττικής.

●  Καταργείται  τελείως  η  δυνατότητα  αναπομπής  μιας  υπόθεσης  στον  πρώτο  βαθμό.  Σε
περίπτωση που κριθεί  αναγκαία η  προσωπική συνέντευξη που έχει  τυχόν  παραλειφθεί,  θα
γίνεται από τις δευτεροβάθμιες επιτροπές.

● Οι αρμοδιότητες για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες περνούν από το Υπουργείο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η οποία
συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλες αρχές.

4.  Εντοπισμός  μεγάλων  καθυστερήσεων  στην  απόδοση  ιθαγένειας  από  έκθεση  της
οργάνωσης “Generation 2.0 RED”

Όπως  δημοσιοποιήθηκε  στις  24/7/2020,  οι  προβλεπόμενες  από  τον  Κώδικα  Ελληνικής
Ιθαγένειας προθεσμίες για την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας δεν εφαρμόζονται στην πράξη.11

Ενώ προβλέπεται ότι η απόφαση πρέπει να βγαίνει σε έξι μήνες για τους ανηλίκους και σε ένα
έτος για τους ενηλίκους, σε ορισμένες περιπτώσεις η αναμονή φτάνει τα τέσσερα χρόνια από
την  κατάθεση  του  αιτήματος.  Ακόμα,  ενώ  το  χρονικό  περιθώριο  για  την  πραγματοποίηση
συνεντεύξεων  πολιτογράφησης  (απόκτηση  ιθαγένειας  εφόσον  πληρούνται  συγκεκριμένες
προϋποθέσεις όσον αφορά την παραμονή και εργασία στην Ελλάδα) είναι ένας χρόνος, πολλές
φορές οι αιτούντες περιμένουν έως και πέντε χρόνια.

Οι  μεγάλες καθυστερήσεις οφείλονται  κυρίως στην υποστελέχωση των υπηρεσιών,  η οποία
προκύπτει  από  την  επιθυμία  των  υπαλλήλων  να  μεταταχθούν  σε  άλλο  τμήμα.  Στην
πραγματικότητα  πρόκειται  για  φαύλο  κύκλο:  οι  υπάλληλοι  θέλουν  να  φύγουν  λόγω  του
μεγάλου φόρτου εργασίας, αλλά έτσι ο όγκος της δουλειάς αυξάνεται περαιτέρω για όσους
μένουν πίσω.

Παράλληλα,  οι  επιτροπές  πολιτογράφησης  που  πραγματοποιούν  τις  συνεντεύξεις  με  τους
αλλοδαπούς  συνεδριάζουν  ελάχιστες  φορές  σε  σχέση  με  τις  ανάγκες,  με  αποτέλεσμα  οι
υποψήφιοι να αναγκάζονται να περιμένουν χρόνια. Οι πληροφορίες για θέματα ιθαγένειας δεν
«φτάνουν» στους ενδιαφερομένους, αφού δεν αναρτώνται στο Διαδίκτυο,  ενώ η νομοθεσία
αλλάζει πολύ συχνά. 

Ένα  πολύ  σημαντικό  πρόβλημα  είναι,  επίσης,  ότι  τα  στοιχεία  ταυτότητας,  όπως  το
ονοματεπώνυμο, γράφονται με λάθη στα επίσημα έγγραφα και στη συνέχεια, για να διορθωθεί
το λάθος, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσφύγει στο δικαστήριο.  

11https://www.kathimerini.gr/1088987/article/epikairothta/ellada/megales-ka8ysterhseis-sthn-  
apodosh-i8ageneias?
fbclid=IwAR1nSfFajaSL1VaLmiEcHbUnMprHDU4etkN7LWYrWq5vOlOON7lRLGSU__Q
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Τα  παραπάνω  προκύπτουν  από  έκθεση  της  οργάνωσης  Generation  2.0  RED,  για  την
παρουσίαση των πιο σημαντικών χρόνιων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά δεύτερης
γενιάς μεταναστών στην απόκτηση ιθαγένειας. Τα στοιχεία της έκθεσης συγκεντρώθηκαν, εκτός
των  άλλων,  και  βάσει  των  συναντήσεων  και  της  τηλεφωνικής  επικοινωνίας  με  τους
προϊσταμένους των διευθύνσεων Ιθαγένειας (ΔΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών στην περιοχή της
Αττικής, από τον Νοέμβριο 2019 έως τον Ιούλιο 2020.

5. Εξετάσεις γραπτού τύπου για την ιθαγένεια

Με νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν το Σεπτέμβριο του 2020 θεσμοθετείται η αντικατάσταση
των  συνεντεύξεων  ενώπιον  των  Επιτροπών  Πολιτογράφησης  με  ένα  ενιαίο,  πανελλαδικού
τύπου, σύστημα γραπτών εξετάσεων, που θα διεξάγονται δύο φορές το χρόνο.12

Ο νόμος φέρει τον τίτλο «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής
στελεχών  στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση  οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας
Ιθαγένειας  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Δημόσιου  Τομέα  του
Υπουργείου  Εσωτερικών,  ρυθμίσεις  για  την  αναπτυξιακή  προοπτική  και  την  εύρυθμη
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Η επιτυχία σε αυτές θα οδηγεί τον συμμετέχοντα στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας
Γνώσεων για Πολιτογράφηση, το οποίο πλέον θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή αίτησης πολιτογράφησης.

Η εξέταση θα αφορά σε γνώση της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β1 -αντιστοιχεί στο επίπεδο
γνώσεων μαθητή που έχει ολοκληρώσει τα απαιτούμενα έτη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης)
και γνώσεις σε θέματα ιστορίας, πολιτισμού, γεωγραφίας και πολιτικών θεσμών της χώρας.

Καθιερώνεται,  επίσης,  η  διαμόρφωση  Τράπεζας  Θεμάτων  που  θα  είναι  προσβάσιμη
ηλεκτρονικά  στους  αιτούντες,  από  την  οποία  θα  επιλέγονται  τα  θέματα  των  γραπτών
εξετάσεων.

Στο  τέλος  της  διαδικασίας  ο  αιτών  θα  δίνει  ολιγόλεπτη  συνέντευξη  σε  δύο  στελέχη  της
υπηρεσίας για εξακρίβωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξής του.

Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις και των αλλοδαπών που η αίτησή τους
εκκρεμεί στις υπηρεσίες προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση.

Έτσι, θα μπορούν να επιλέξουν αντί της συνέντευξης στην επιτροπή τη συμμετοχή στις γραπτές
εξετάσεις.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο αλλοδαπός διατηρεί δικαίωμα νέας συμμετοχής του στις εξετάσεις
χωρίς περιορισμό με νέα δήλωση συμμετοχής και την καταβολή του σχετικά προβλεπόμενου
εξέταστρου.

12https://www.in.gr/2020/08/28/greece/se-dimosia-diavouleysi-nomosxedio-gia-ti-veltiosi-tis-  
apoktisis-ithageneias-politografisis
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Απαλλαγή από την ανωτέρω εξέταση προβλέπεται για όσους κατέχουν απολυτήριο λυκείου
που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ή έχουν αποφοιτήσει από
ελληνικό ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ.

Σε  άτομα  που  ανήκουν  σε  ειδικές  μαθησιακές  κατηγορίες  (π.χ.  δυσλεκτικοί,  ανάπηροι,
ηλικιωμένοι  κ.λπ.)  δίνεται  η  δυνατότητα  προφορικής  εξέτασης  την  ημέρα  των  γραπτών
εξετάσεων, πανελλαδικού τύπου, από ειδική επιτροπή στα ίδια, όμως, θέματα.

Επιπλέον,  απλουστεύεται  η  διαδικασία  που  ακολουθείται  για  την  υποβολή  αιτήσεων
διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας των προσώπων που κατάγονται από Έλληνα πολίτη.

Επανασχεδιάζεται η διάρθρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων και συστήνονται  δύο νέες
Διευθύνσεις  (η  Διεύθυνση  Ιθαγένειας  Αττικής  και  η  Διεύθυνση  Ιθαγένειας  Κεντρικής
Μακεδονίας Β’) με σκοπό την αποσυμφόρηση των υφιστάμενων Διευθύνσεων από τον μεγάλο
όγκο αιτήσεων.

Δημιουργείται  Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πληρέστερη
εποπτεία  και  αξιολόγηση  των  επιμέρους  οργανικών  μονάδων  (15  Διευθύνσεις)  κατά  τις
επιταγές του επιτελικού κράτους.

Σύμφωνα με την οργάνωση  GENERATION 2.0 οι νέες ρυθμίσεις φέρουν ουσιαστικές αλλαγές
στην  πολιτογράφηση.13 Αυτό  που  αποτυπώνεται  από  τις  νέες  διατάξεις  είναι  μία  αρνητική
στροφή στην απόδοση ελληνικής ιθαγένειαςμετατρέποντας την πολιτογράφηση σε «προνόμιο»
για λίγους, αποκλείονταςανθρώπους που έχουν ενταχθεί πλήρως στη ζωή της χώρας εδώ και
χρόνια.Αυστηροποιεί υπέρμετρα ορισμένες από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν οι αλλογενείς για να πολιτογραφηθούν, ενώ φαίνεται να δημιουργούνται περαιτέρω
εμπόδια στη διαδικασία  της  πολιτογράφησης.  Πιο  συγκεκριμένα ως προς  τους  δύο αυτούς
άξονες:

Ως προς τη διακρίβωση της οικονομικής ένταξης των αιτούντων εισάγονται δύο νέα κριτήρια: η
σταθερή  εργασία  στη  χώρα  και  ένα  ελάχιστο  ετήσιο  εισόδημα  (άρθρο  3,παρ.  1).  Με  τις
προβλέψεις  αυτές  καταρχάς  παραγνωρίζεται  πλήρως  η  ίδια  η  ελληνική  πραγματικότητα,  η
οποία χαρακτηρίστηκε από γενικευμένη κρίση, βαθιά ύφεση της οικονομίας και εκτόξευση των
ποσοστών της ανεργίας τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, η εισαγωγή μιας τόσο αόριστης
έννοιας νομικά όπως η «σταθερή εργασία» αλλά και των εισοδηματικών κριτηρίων μπορεί να
οδηγήσει σε διακριτική μεταχείριση υπέρ «των εχόντων» και κατά των «μη εχόντων».

Ως προς τη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης (άρθρο 3, παρ.2), αυστηροποιείται το κριτήριο
της διαμόρφωσης συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο
για  αυθαίρετη  σύνδεση  της  οικογενειακής  κατάστασης  του  ατόμου  με  το  δικαίωμα  στην
ιθαγένεια.
Ως προς τις  προδιαγραφές της νέας διαδικασίας (άρθρο 6): Πρώτον, η απαίτηση καταβολής
εξέταστρου  ύψους  διακοσίων  πενήντα  (250)  ευρώ  για  τη  γραπτή  δοκιμασία  θα  ανεβάσει
αυτομάτως το ύψος του κόστους στα 800 ευρώ για τους δικαιούχους (250 ευρώ εξέταστρο +
550 ευρώ παράβολο πολιτογράφησης).

13 Δελτίο Τύπου της οργάνωσης “GENERATION 2.0”, 10/9/2020.
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Δεύτερον, η υποχρέωση συγκέντρωσης του 80% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για την
επιτυχία στις εξετάσεις είναι αναίτια υψηλό, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι για τα ξενόγλωσσα
πτυχία το απαιτούμενο ποσοστό βαθμολογίας για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση είναι μόλις
το 50% ή 60%, ενώ στη τριτοβάθμια εκπαίδευση η ελάχιστη απαιτούμενη βάση επιτυχίας και
κτήσης τίτλου σπουδών είναι 5 στα 10.Υπάρχει, επομένως κίνδυνος να λειτουργήσουν τα δύο
αυτά στοιχεία άκρωςαποτρεπτικά για δικαιούχους που θα επιθυμούσαν να υποβάλουν αίτηση
πολιτογράφησης  ενώ  μειώνεται  η  δυνατότητα  επιτυχίας  στις  εξετάσεις  για  όσους
προσπαθήσουν.

Η διατήρηση του σταδίου της συνέντευξης για τους αιτούντες και η πρόβλεψηδιενέργειάς της
από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας εγείρει προβληματισμούς ως προς τη
συνολική διαδικασία. Αρχικά, δεδομένου ότι ο αριθμός των υπαλλήλων δεν είναι μονός, τι θα
προβλέπεται στις περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ των δύο ως προς την απόφαση για αποδοχή ή
απόρριψη του αιτήματος πολιτογράφησης;  Κατά δεύτερον,  η επί  της ουσίας διατήρηση της
προφορικής συνέντευξης έρχεται σε προφανή αντίθεση με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, για
αντικατάστασή  της  με  γραπτές  εξετάσεις  με  σκοπό  τη  διαφάνεια,  την  αξιοκρατία  και  την
αντιμετώπιση της ανομοιογένειας των ερωτήσεων. 

Συν τοις άλλοις, κανείς τελικά δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ταχύτητα της διαδικασίας αφού
με  αυτές  τις  προβλέψεις  ενδέχεται  να  διατηρηθούν  ή  και  να  προστεθούν  περαιτέρω
καθυστερήσεις αντί να μειωθεί τελικά ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση
της πολιτογράφησης, όπως υπόσχονται οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του νέου σχεδίου νόμου.

Πέρα από τα ανωτέρω κύρια προβληματικά σημεία, ο υποβιβασμός της αξίας των Κρατικών
Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας στη διαδικασία της πολιτογράφησης, ο αποκλεισμός ατόμων με
πιστοποιημένη  ψυχική  αναπηρία  από  τις  ειδικές  κατηγορίες  αιτούντων  που  εξετάζονται
προφορικά, η κατάργηση της δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων στο Συμβούλιο Ιθαγένειας,
είναι μερικά ακόμη στοιχεία που υποδηλώνουν περιορισμό των δικαιωμάτων των δικαιούχων
και της πρόσβασης στην ιθαγένεια.

Σύμφωνα με τη  GENERATION 2.0 ,  στις  νέες ρυθμίσεις προβλέπονται  και  ορισμένες θετικές
ρυθμίσεις, όπως η ίδρυση δύο νέων υπηρεσιών ιθαγένειας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για
την ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ιθαγένειας δεύτερης γενιάς, η ειδική διαδικασία εξέτασης για
τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης η κατάργηση της προϋπόθεσης της μόνιμης
συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα από την ημέρα της αίτησης.

Β) Δικαστικές αποφάσεις και Γνωμοδοτήσεις οργάνων και Επιτροπών

1.Κατέπεσε η κατηγορία κατά μετανάστη για αρπαγή παιδιού στα Φιλιατρά

Απόλυτα  ψευδές,  αν  όχι  κατασκευασμένο,  ήταν  το  κατηγορητήριο  σε  βάρος  του  29χρονου
Σουδανού που απολογήθηκε στις 16/6/2020 ενώπιον των δικαστικών αρχών Κυπαρισσίας για
την απόπειρα αρπαγής ανήλικου παιδιού στα Φιλιατρά.14

14https  ://  www  .  efsyn  .  gr  /  ellada  /  dikaiosyni  /248062_  fiasko  -  i  -  katigoria  -  kata  -  toy  -  metanasti  -  sta  -  filiatra  
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Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος
και του επέβαλαν τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει το τρίχρονο κοριτσάκι της οικογένειας
που τον κατηγόρησε ότι το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής επιχείρησε να αρπάξει το
παιδί από την κεντρική πλατεία της πόλης.

Ο ισχυρισμός της μητέρας, ότι ο 29χρονος έπιασε το παιδί της από τον ώμο και εκείνη κάλεσε
αμέσως την αστυνομία, καταρρίφθηκε από τις ένορκες καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που
υποστήριξαν ότι ο κατηγορούμενος όχι μόνο δεν άγγιξε το παιδί, αλλά ούτε καν του μίλησε και
εξήγησαν  ότι  η  μητέρα  δεν  είχε  καν  οπτική  επαφή  με  τα  τρία  παιδιά  της  την  ώρα  του
υποτιθέμενου συμβάντος.

Ο  κατηγορούμενος,  που  διαθέτει  έγγραφα  νόμιμης  παραμονής  στη  χώρα  και  δουλεύει  ως
εργάτης γης στα Φιλιατρά, κατέθεσε απολογούμενος ότι βρισκόταν στην πλατεία με ομοεθνείς
του  και  περίμενε  τον  εργοδότη  του,  όταν  αντιλήφθηκε  τρία  κοριτσάκια  (σ.σ.:  όπως
αποδείχθηκε, ήταν παιδιά της ίδιας οικογένειας) να τον βγάζουν φωτογραφίες αλλά δεν έδωσε
σημασία και σε πολύ λίγη ώρα τον πλησίασαν αστυνομικοί και τον συνέλαβαν. Όταν έμαθε
γιατί συνελήφθη, λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια
στο Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, όπου κρατούνταν μέχρι τις 16/6/2020 το πρωί.

Στο δικαστήριο δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος της οικογένειας που υπέβαλε τη μήνυση σε
βάρος του 29χρονου, ούτε κάποιος μάρτυρας υποστήριξης της κατηγορίας. Πάντως, σύμφωνα
με την τοπική κοινωνία, ο πατέρας έχει απασχολήσει και άλλες φορές τις αρχές, ενώ πριν από
δέκα  μέρες  είχε  εμπλακεί  σε  παρόμοιο  περιστατικό  κατηγορώντας  εκείνη  τη  φορά  έναν
Μαροκινό, τον οποίο έδειρε με το πρόσχημα προσβολής των παιδιών του.

Η  δικηγόρος  του  Σουδανού,  Δήμητρα  Θεοδωροπούλου,  δήλωσε  «Πρόκειται  για  ένα  παιδί
ευαίσθητο,  καλό,  που μάχεται  για την επιβίωσή του.  Όπως αποδείχθηκε,  δεν ήταν καν μια
παρεξήγηση, αλλά με ψευδείς καταθέσεις στήθηκε ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο. Ο εντολέας
μου επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του».

Από την πρώτη στιγμή η τοπική κοινωνία εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για τους ισχυρισμούς
των  συγχωριανών  τους,  σε  αντίθεση  με  τον  Δήμαρχο  Τριφυλίας,  Γιώργο  Λεβεντάκη,  που
έσπευσε να υιοθετήσει  την εκδοχή της οικογένειας, χωρίς να έχει πλήρη ενημέρωση για το
συμβάν, ρίχνοντας με τον τρόπο αυτό νερό στον μύλο ακροδεξιών συμπεριφορών.

2. Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ίση Μεταχείριση

Στις 27 Απριλίου 2020 δόθηκε στη δημοσιότητα η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για
τα  θέματα  ίσης  μεταχείρισης  που απασχόλησαν  την  Ανεξάρτητη  Αρχή  μετά από αναφορές
πολιτών κατά τη διάρκεια του 2019.15

Στα ζητήματα διακρίσεων λόγω φυλετικής καταγωγής κεντρικό ζήτημα αναδεικνύεται για άλλη
μια χρονιά η κοινωνική ένταση που δημιουργείται μεταξύ Ρομά και μη Ρομά περιοίκων και η
απροθυμία,  ιδίως  των  τοπικών  αρχών,  να  λάβουν  μέτρα  κατευνασμού  της  έντασης  και

15 Δελτίο Τύπου – Ενημερωτικό Σημείωμα του Συνηγόρου του Πολίτη, 27/4/2020 με τίτλο «Ειδική 
έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ίση Μεταχείριση»
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βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, ώστε να καθίσταται δυνατή η σταδιακή, έστω,
κοινωνική τους ένταξη. Το νέο που αναδεικνύει η χρονιά είναι ότι, παρά την πολυπλοκότητα και
τις  αντιθέσεις,  το  πρακτικό  αποτέλεσμα  δεν  είναι  ανέφικτο.  Δήμοι  της  χώρας  που  έχουν
αντιληφθεί τους κινδύνους τους οποίους ενέχει η ανοχή της υφιστάμενης κατάστασης και η
απουσία  παρεμβάσεων,  ήδη  διαπιστώνουν  τα  οφέλη  και  τα  απτά  αποτελέσματα  των
προσπαθειών τους και αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής. 

Στα ζητήματα διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής κεντρική θέση καταλαμβάνουν αθέμιτες
διακρίσεις σε βάρος αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στη
χώρα και αφορούν κυρίως προσκόμματα στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Ανησυχητική
επίσης  εμφανίζεται  η  ανοχή  ρατσιστικών  συμπεριφορών  ή  βίας,  καθώς  υπονομεύει  την
κοινωνική συνοχή και αντιστρατεύεται το αίτημα και την ανάγκη ομαλής κοινωνικής ένταξης. 

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτεπάγγελτηςπαρέμβασής του
σε  περιπτώσεις  στις  οποίες  έχει  υποπέσει  στην  αντίληψή  του  έμμεσος  αποκλεισμός
συναλλαγών  σε  πρόσφυγες  και  αλλοδαπούς.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις,  ο  Συνήγορος  έχει
επισημάνει  ότι  η  υποχρέωση της  διοίκησης  όταν  συναλλάσσεται  με  πολίτες  τρίτων  χωρών
εξαντλείται  στη  διακρίβωση της  κατοχής  εκ  μέρους  των  συναλλασσόμενων νόμιμου τίτλου
διαμονής στη χώρα. Πολλά από τα ανωτέρω κωλύματα που προβάλλονται στις συγκεκριμένες
ομάδες πληθυσμού εντοπίζονται σε τραπεζικές συναλλαγές.

Σημαντική δυσμενής συνέπεια της εν λόγω άρνησης ήταν η αδυναμία των συναλλασσόμενων
να μισθοδοτηθούν από τους εργοδότες τους. Οι τράπεζες, στις οποίες απευθύνθηκε η Αρχή,
ισχυρίστηκαν  ότι  η  αναγκαιότητα  προσκόμισης  δελτίου  ταυτότητας  ή  διαβατηρίου
προβλεπόταν στις διατάξεις που ρυθμίζουν τις τραπεζικές συναλλαγές και δεν ετίθετο ζήτημα
διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των αιτούντων άσυλο. Ο Συνήγορος ζήτησε τότε από την
Τράπεζα  της  Ελλάδος  να  παράσχει  οδηγίες  στις  εποπτευόμενες  από  αυτήν  τράπεζες,
επισημαίνοντας ότι  το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία συνιστά διοικητικό έγγραφο που
επιτρέπει  νόμιμες  συναλλαγές  εκ  μέρους  των  αιτούντων  κατά  την  παραμονή  τους  στην
ελληνική επικράτεια και εντός του χρόνου ισχύος του. Επομένως, ελλείψει δελτίου ταυτότητας
ή διαβατηρίου, το εν λόγω δελτίο αρκεί για τη διακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητας των
συναλλασσόμενων. Τόνισε, τέλος, ότι τυχόν άρνηση συναλλαγής τραπεζών με αιτούντες άσυλο
για τον παραπάνω λόγο συνιστά δυσμενή σε βάρος τους διάκριση, καθώς τους αποκλείει από
οποιαδήποτε  συναλλαγή  και  τους  στερεί  την  άσκηση  βασικών  τους  δικαιωμάτων,  ενώ
παράλληλα η άρνηση ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών σε αιτούντες άσυλο παραβιάζει την
Οδηγία 2014/92/ΕΕ (Ν. 4465/2017).

Ανταποκρινόμενη  θετικά,  η  Τράπεζα  της  Ελλάδος  συνεργάστηκε  με  το  Συνήγορο  και  με  το
πρώην  Υπουργείο  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  και  απέστειλε  οδηγίες  προς  τις  τράπεζες,
επισημαίνοντας ότι η πιστοποίηση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων αιτούντων άσυλο
μπορεί να διενεργείται βάσει του πρωτότυπου δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (υποθέσεις
230236, 237214, 247626, 254244).

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι έχουν αναφερθεί στον Συνήγορο και περιστατικά δυσμενούς
διακριτικής  μεταχείρισης  εις  βάρος  Ελλήνων  πολιτών  που  έχουν  αποκτήσει  την  ελληνική
ιθαγένεια  με  πολιτογράφηση.  Υποκατάστημα  τράπεζας  αρνήθηκε  να  κλείσει  τραπεζικό
λογαριασμό συναλλασσόμενου αλλογενούς Έλληνα πολίτη ο οποίος διέθετε δελτίο ελληνικής
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αστυνομικής ταυτότητας, θέτοντας ως προϋπόθεση την προηγούμενη προσκόμιση εκ μέρους
του της απόφασης πολιτογράφησής του.

3. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α) Κρούσματα διακρίσεων στο χώρο της Εκπαίδευσης

1.Αποκλεισμός των παιδιών των προσφύγων από το δικαίωμα στην εκπαίδευση μετά τη λήξη
της πανδημίας

Στα τέλη Μαΐου 2020, μετά τη λήξη της καραντίνας, εξαιρέθηκαν τα παιδιά των προσφύγων
από  την  εκπαίδευση.16 Τα  σχολεία  άνοιξαν,  όμως στα προσφυγόπουλα  δεν  επιτρέπεται  να
επιστρέψουν σε αυτά. Παραμένουν απομονωμένα και εγκλωβισμένα στα στρατόπεδα χωρίς να
υπάρχει κανένας σχεδιασμός για το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν εκτός σχολείου και
πώς  θα  αντιμετωπιστεί  αυτή  η  κατάσταση.  Η  τηλεκπαίδευση,  που  τόσο  πανηγύρισε  το
υπουργείο για αυτήν, είναι πρακτικά αδύνατη στους πρόσφυγες, όπως άλλωστε και για ένα
μεγάλο κομμάτι ντόπιων μαθητριών και μαθητών.

Η εκπαίδευση είναι  πρωταρχικής σημασία για τα προσφυγόπουλα και  τις  οικογένειές τους.
Είναι  βασικός  θεσμός  ένταξης  που  συμβάλει  στην  ομαλή  επιστροφή  των  παιδιών  σε  μια
κανονικότητα που τόσο έχουν στερηθεί. Το σχολείο είναι μια ανοιχτή πόρτα στην ελπίδα, είναι
χώρος χαράς, παιχνιδιού και μάθησης, είναι επικοινωνία και αισιοδοξία για το μέλλον που το
κάθε παιδί  δικαιούται.  Πολύ περισσότερο το δικαιούνται  τα παιδιά που έχουν τραυματικές
εμπειρίες,  έχουν  βιώσει  πόλεμο,  βία,   εκτοπίσεις,  αποχωρισμούς  και  απώλειες.  Τα
προσφυγόπουλα δίνουν ένα τεράστιο αγώνα για επιβίωση και ψυχολογική σταθερότητα μέσα
σε ένα τραυματικό παρόν, αυτό του εγκλεισμού στις σκληρές συνθήκες των στρατοπέδων. Το
σχολείο είναι επιτακτική ανάγκη για να μην αποτελέσουν μια χαμένη γενιά.

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι κατοχυρωμένο για όλα τα παιδιά του κόσμου από Διεθνείς
Συμβάσεις  όπως  η  Σύμβαση  για  τα  Δικαιώματα  του  Παιδιού,  η  Διεθνής  Σύμβαση  Για  Τα
Ανθρώπινα  Δικαιώματα  και  το  ελληνικό  Σύνταγμα.  Η  χώρα  μας  έχει  υπογράψει  αυτές  τις
συμβάσεις  και  υποχρεώνεται  να  εξασφαλίσει  εκπαίδευση  σε  όλα  τα  παιδιά.  Στην
πραγματικότητα όμως το αυτονόητο και ρητά καθορισμένο δικαίωμα όλων των παιδιών στην
εκπαίδευση  αμφισβητείται  από  τις  κυβερνητικές  πολιτικές,  παραμένει  απροστάτευτο   και
ανάγεται σε θεωρητική εξαγγελία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας της UNICEF και
του  Διεθνούς  Οργανισμού  Μετανάστευσης  πάνω  από  το  50%  των  προσφυγόπουλων  δεν
εντάσσονται στη εκπαίδευση. Η μέχρι τώρα παρεχόμενη εκπαίδευση στους πρόσφυγες ήταν
ελλιπής και αποσπασματική με απουσία ή δυσλειτουργία των Τμημάτων Υποδοχής, τα οποία
όσα  λειτούργησαν  να  στελεχώνονται  με  μεγάλη  καθυστέρηση.  Η  λειτουργία  των
απογευματινών  τμημάτων  (ΔΥΕΠ),  μακριά  από  τα  υπόλοιπα  παιδιά,  δημιούργησαν   ένα
καθεστώς γκετοποίησης  που δεν εξυπηρέτησε  τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και
κυρίως εκείνο της ένταξης μέσω της συνεκπαίδευσης.

16https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/324712_apokleismos-ton-paidion-ton-prosfygon-apo-  
dikaioma-stin-ekpaideysi?
fbclid=IwAR30aJ6xe9X8fGDxkGGtxsWc1rA3EmugXx5Zs9zheQgswWYQAZFrhhVKIPk
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Η απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση έχει μεγάλη σημασία για
το σύνολο της κοινωνίας γιατί βελτιώνει τη συνοχή και τη ευημερία της. Είναι προϋπόθεση για
τη δημιουργία ενός πολιτισμού δημοκρατίας, σεβασμού, ισότητας, αλληλεγγύης, δικαιοσύνης
στο  σχολείο  και  την  κοινωνία.  Αντιθέτως,  ο  αποκλεισμός  μόνο  παθογένειες  μπορεί  να
προκαλέσει στο σύνολο του  πληθυσμού εντείνοντας τα φαινόμενα ξενοφοβίας, ρατσισμού και
βίας.

2.Ελλείψεις εκπαιδευτικών στη Σάμο αναφορικά με τα προσφυγόπουλα

Στις 31/1/2020 η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Σάμου εξέδωσε την ακόλουθη
ανακοίνωση:17

 «Τη  Δευτέρα  27  Ιανουαρίου  ανακοινώθηκαν  προσλήψεις  εκπαιδευτικών  για  τις  Δομές
Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Παρότι για τη λειτουργία των ΔΥΕΠ
που το ίδιο το υπουργείο ίδρυσε τον Οκτώβριο του 2019 (ΔΣ Βαθέος, 3ο ΔΣ, 1ο Γυμνάσιο, 2ο
Γυμνάσιο,  Νηπιαγωγείο  στις  Δομές  Φιλοξενίας)  απαιτούνται  περίπου  10  εκπαιδευτικοί,
ανάμεσα  στις  43  προσλήψεις  που  έγιναν  στο  Βόρειο  Αιγαίο,  δεν  περιλαμβάνεται  καμία
πρόσληψη εκπαιδευτικού για τις ΔΥΕΠ της Σάμου.

Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση για την απαράδεκτη πολιτική που
ασκούν σχετικά με την εκπαίδευση των προσφυγοπαίδων. Χιλιάδες παιδιά βρίσκονται σήμερα
εκτός εκπαίδευσης. Και μόνο το ότι οι ΔΥΕΠ ξεκινούν στο Βόρειο Αιγαίο τον Φεβρουάριο είναι
προκλητικό. Πόσο μάλλον όταν οι ΔΥΕΠ καλύπτουν ένα πολύ μικρό μέρος του συνόλου των
προσφυγοπαίδων,  όταν  εκατοντάδες  παιδιά  με  το  πρόσχημα  του  ΑΜΚΑ  και  τις  επιπλέον
δυσκολίες απόκτησής του αποκλείονται. Όταν είναι απογευματινές δομές που δεν προσφέρουν
πλήρη  εκπαίδευση,  όταν  είναι  υποστελεχωμένες  όπως  και  οι  Τάξεις  Υποδοχής  (με
εκπαιδευτικούς να προσλαμβάνονται ακόμα μέσα στον Γενάρη), όταν δεν υποστηρίζονται από
μεταφραστές,  ούτε  υπάρχει  επαρκής  ψυχολογική  στήριξη  ή  κοινωνικοί  λειτουργοί.  Με  το
πρόβλημα της μεταφοράς των προσφυγόπουλων από τις δομές στα σχολεία να προστίθεται στο
γενικότερο πρόβλημα της ασφαλούς και δημόσιας μεταφοράς των μαθητών.

Αλλά το  ότι  στη  Σάμο,  των  7,5  περίπου  χιλιάδων προσφύγων και  μεταναστών,  με  το  33%
περίπου  να  είναι  παιδιά,  από  τα  οποία  6  στα  10  κάτω  των  12  ετών,  το  υπουργείο  δεν
προσέλαβε κανέναν  εκπαιδευτικό  για  όλα αυτά τα  παιδιά,  είναι  έγκλημα.  Από τα  χιλιάδες
προσφυγόπουλα της Σάμου, μόλις 35 που φιλοξενούνται από το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ή σε δομές
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων έχουν πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση».

3.Εμπρησμός σε σχολείο της Λέσβου που μάθαινε ελληνικά στα προσφυγόπουλα.

Το βράδυ του Σαββάτου 7/3/2020 «άγνωστοι»  έβαλαν φωτιά στις εγκαταστάσεις  του “One
Happy Family” που παρέχει επί πολλά χρόνια έναν ανθρώπινο χώρο για τους πρόσφυγες που

17https://www.samos24.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c  
%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce
%b7%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%cf
%8c%cf%80%ce%bf/?
fbclid=IwAR2S_YVA04TNNvW9CDwlPp9zqqnTBNQjaAOGwhfs5A9kYzHZ9i5-wzqfNxI
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περνάνε τη μέρα τους στοιβαγμένοι στις λάσπες της Μόριας.18 Μέσα στον χώρο λειτουργούσε
κουζίνα που έδινε χιλιάδες γεύματα καθημερινά είχε κλινική που δέχονταν δεκάδες πρόσφυγες
και γίνονταν επίσης μαθήματα Αγγλικών και Ελληνικών.

Στον ίδιο χώρο στεγάζεται  το “School  of  Peace”,  επίσης σχολείο που φιλοξενεί  καθημερινά
εκατοντάδες παιδάκια.

4. Επιβράβευση ρατσιστικής συμπεριφοράς γονέων στα Βρασνά από το Υπουργείο Παιδείας

Στο νηπιαγωγείο και  το δημοτικό σχολείο των Βρασνών του Δήμου Βόλβης οι  γονείς  μόλις
ενημερώθηκαν ότι στο νηπιαγωγείο έχουν γραφτεί οκτώ προσφυγόπουλα, δήλωσαν ότι για  να
αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο θέτουν ως προϋπόθεση να απομακρυνθούν τα
προσφυγόπουλα.19 Την  προϋπόθεση  αυτή  έκανε  δεκτή  στις  14/2/2020  το  Υπουργείο
Μετανάστευσης  και  Ασύλου.  Συγκεκριμένα  οι  υπάλληλοι  του  Διεθνή  Οργανισμού
Μετανάστευσης (ΔΟΜ),  πήραν εντολή να μετακινήσουν σε άλλες δομές τις  οικογένειες των
οκτώ προσφυγόπουλων.

5.  Κάτοικοι  των Βρασνών δεν έστειλαν στο νηπιαγωγείο  τα παιδιά  τους επειδή υπήρχαν
προσφυγόπουλα

Ακόμη ένα ρατσιστικό κρούσμα απέναντι σε προσφυγόπουλα καταγράφηκε στα Βρασνά, της
Θεσσαλονίκης.20Αυτή τη φορά, γονείς δεν πήγαν επί μέρες τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο
επειδή θα γράφονταν σε αυτό οκτώ νήπια προσφυγόπουλα.

Η νοσηρή αυτή κινητοποίηση ξεκίνησε στις 22 Ιανουαρίου 2020, και στις 29 του ίδιου μήνα
διαμαρτυρήθηκαν  στην  αρμόδια  διεύθυνση  εκπαίδευσης,  απειλώντας,  μάλιστα,  όπως
αναφέρει δημοσίευμα της Εφημερίδα των Συντακτών, ότι «ακόμα δεν έχετε δει τίποτα και να
περιμένετε περισσότερα».

Ωστόσο, μια μέρα μετά, στις 30 Ιανουαρίου, των Τριών Ιεραρχών, σταμάτησαν την αποχή και
έστειλαν τα παιδιά στο σχολείο για την κατήχησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΦΣΥΝ, η
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης, στην οποία υπάγεται η σχολική
μονάδα, αντιμετώπισε αποφασιστικά τα απαράδεκτα αιτήματα των εν λόγω γονέων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διευθυντής Χρήστος Γεωργίου τους είπε καθαρά ότι αυτά
δεν είναι  θέματα που υπάγονται  στη δική τους  αρμοδιότητα  και  ότι  θα τον  ανάγκαζαν να
προσφύγει ακόμη και στη Δικαιοσύνη αν συνέχιζαν να κρατούν τα παιδιά τους μακριά από το
σχολείο.

18https://www.politikalesvos.gr/to-quot-scholeio-tis-eirinis-quot-poy-egine-stachti-mathaine-  
ellinika-sta-prosfygopoyla/?fbclid=IwAR1fiZCHOlP-e2MTXh1uPRtiusGj4FsSV4WNsz_V5y-3U-
4_ONTb6Z4GMlY
19https://3pointmagazine.gr/to-ypoyrgeio-epivraveyse-ton-ratsismo-sta-vrasna/?  
fbclid=IwAR3xR_QOTts88SHJ9T3AgF8bcUbm5R4DUOchsh-wSYxK62loAwG6-rXcxio
20https://3pointmagazine.gr/vrasna-den-esteilan-sto-nipiagogeio-ta-paidia-toys-gia-ta-  
prosfygopoyla/?
fbclid=IwAR3M_VGCi5mHJix1Uj7DJOSbuTi0k6vjMzZWERwr_wPGEEvxK6774V0M5S0
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Εκείνοι επέμειναν προσφεύγοντας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ο διευθυντής
Αλέξανδρος Κόπτσης είπε στην εφημερίδα ότι εξήγησε ο ίδιος στους γονείς πως «τα παιδιά
είναι παιδιά, κι αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, χωρίς καμιά εξαίρεση. Νομίζω ότι κατάλαβαν
διότι στείλανε τα παιδιά τους στο σχολείο και ακύρωσαν το ραντεβού που είχαμε κλείσει».
Εξηγεί  μάλιστα  πως  «με  καλή  διάθεση  όλα  λύνονται,  χρειάζεται  απλώς  επαφή  με  τους
ανθρώπους και υπομονετικά να δίνονται όλες οι εξηγήσεις, πολιτική την οποία ακολουθούμε
στην περιφέρεια».

6.  Ρατσιστικό  υβρεολόγιο  κατά  Γιάννη  Αντετοκούνμπο  από  σύμβουλο  του  Υπουργείου
Παιδείας

Άμεση έρευνα, διέταξε στις 24 Ιουλίου 2020 η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, σχετικά με
καταγγελίες  περί  ρατσιστικού  χαρακτηρισμού  κατά  του  Γιάννη  Αντετοκούνμπο  από  τον
καθηγητή του ΕΚΠΑ και υπεύθυνο του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση προσφύγων
Κωνσταντίνο Καλέμη.21

Η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι ενημερώθηκε και η ίδια για το θέμα και έχει διατάξει να γίνει άμεσα
έρευνα. Όπως τόνισε, περιμένει τα αποτελέσματα της έρευνας και μόλις το Υπουργείο Παιδείας
έχει πλήρη ενημέρωση θα ληφθούν άμεσα αποφάσεις.

Το  θέμα έθεσε ο  εισηγητής  της  αξιωματικής  αντιπολίτευσης  κ.  Νίκος  Φίλης  στην  Επιτροπή
Μορφωτικών  Υποθέσεων  της  Βουλής,  κατά  τη  συζήτηση  του  νομοσχεδίου  για  τον
εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση του κ. Καμέλη
και  την  ομόφωνη  καταδίκη  των  κομμάτων  για  τους  απαράδεκτους  ρατσιστικούς  του
χαρακτηρισμούς εναντίον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στο  επίμαχο ρατσιστικό  σχόλιο  του  Κωνσταντίνου  Καλέμη στο  διαδίκτυο,  ο  υπεύθυνος  του
Υπουργείου  Παιδείας  για  την  εκπαίδευση  των  προσφύγων  σχολίαζε  δήλωση  του  Γιάννη
Αντετοκούνμπο λέγοντας «τι ακριβώς είπαμε ότι κάνει η μαϊμού αυτή; α, ναι, παίζει μπάσκετ.
αδιάφορο έως άσχετο. ας μάθει ΠΟΙΟΙ τίμησαν το άθλημα αυτό στην Ελλάδα, ο αχάριστος».
Επιπλέον ο κ. Καλέμης εμφανίζεται να κάνει και άλλα ρατσιστικά και χυδαία σχόλια σε βάρος
του Αντετοκούνμπο όπως «δεν είναι άνθρωπος, είναι αράπης».

7. Εκτός σχολικών μονάδων τα προσφυγόπουλα της δομής της Ριτσώνας

Την  Τετάρτη  2  Σεπτεμβρίου  στη  Χαλκίδα  έγινε  σύσκεψη  για  την  εκπαίδευση  των
προσφυγόπουλων  από  τη  δομή  της  Ριτσώνας  με  τη  γενική  γραμματέα  Πρωτοβάθμιας  και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Αναστασία Γκίκα
και τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου Μάνο Λογοθέτη,  στην οποία συμμετείχε και η Δήμαρχος Χαλκιδέων  Έλενα Βάκα. 22

21https://www.in.gr/2020/07/24/politics/stelexos-tou-yp-paideias-apokalese-maimou-ton-  
antetokoumpo-ereyna-dietakse-kerameos/
22https://www.avgi.gr/article/10836/11425964/ektos-scholikon-monadon-ta-prosphygopoula?  
fbclid=IwAR0KWdl7rluB-pUsdY954ZL_ILRBb3DUamJBCZFx275WSbG4yjyI54H9UEA
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Όπως μαθαίνουμε,  στη σύσκεψη δεν κλήθηκαν οι  συντονιστές εκπαίδευσης της δομής που
υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας.

Στην σύσκεψη αυτή,  η Δήμαρχος Χαλκίδας, επικαλούμενη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης
στην οποία έχει κηρυχθεί ο δήμος λόγω των πρόσφατων πλημμυρών και την πανδημία, δήλωσε
ότι αδυνατούν να παρέχουν «οποιαδήποτε συνδρομή σε επιπλέον μαθητές, που ξεπερνούν τον
ήδη υπάρχοντα αριθμό μαθητών του δήμου».

Στην  επιχειρηματολογία  της  δημάρχου  περιλαμβάνονται  η  έλλειψη  καθαριστριών  για  τα
σχολεία και προϋπολογισμού για τη λειτουργία των σχολείων, αλλά και το πρόσφατο κρούσμα
Covid-19 στη δομή, το οποίο την έθεσε άλλη μια φορά σε καραντίνα. Μάλιστα στην εισήγησή
της, όπως αναρτήθηκε από τον Δήμο Χαλκιδαίων, η δήμαρχος προτείνει «να φοιτήσουν αυτοί
οι  μαθητές  μέσα  στη  δομή,  να  υπάρξει  μέριμνα  ώστε  να  δημιουργηθούν  οι  κατάλληλες
υποδομές για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

«Σε  περίπτωση  που  υπάρχει  και  ένα  κρούσμα  στη  δομή,  τα  παιδιά  αυτά  είναι  δυστυχώς
αναγκαστικό να μην εισέλθουν στα σχολεία» δήλωνε προχθές στο Star Κεντρικής Ελλάδας ο
Αντιπεριφερειάρχης  Εύβοιας  Γιώργος  Κελαϊδίτης,  ενώ  επικαλούμενος  την  Κοινή  Υπουργική
Απόφαση που έθεσε τη δομή σε καραντίνα, η οποία όμως λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα
έναρξης της σχολικής χρονιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης σημείωσε πως «τα παιδιά και επίσημα δεν
θα μπορούν μετά τις 14 Σεπτεμβρίου να φοιτήσουν σε σχολεία».

Επιπλέον  επισήμανε  ότι  στη  σύσκεψη  τονίστηκε  πως  «εφόσον  υπάρχει  υγειονομικός
αποκλεισμός σε μια δομή, δεν θα μεταφερθούν μαθητές από τη δομή προς την κοινότητα ώστε
να υπάρχει  κίνδυνος διασποράς».  Η πρόταση που διατυπώθηκε στην  προχθεσινή σύσκεψη
ήταν,  σύμφωνα  με  τις  ίδιες  δηλώσεις  του  Αντιπεριφερειάρχη,  να  δημιουργηθούν  δομές
εκπαίδευσης για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εντός της δομής και να κατασκευαστούν οικίσκοι
για την φοίτησή τους μόνο για φέτος, ενώ για τα παιδιά του Γυμνασίου και Λυκείου προτάθηκε
η λύση της τηλεκπαίδευσης.

Όπως τόνισε η συντονίστρια εκπαίδευσης της δομής της Ριτσώνας Πέπη Παπαδημητρίου, δεν
υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας μέχρι στιγμής, καθώς και ότι
δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες προετοιμασίες από την περιφέρεια, η οποία είναι υπεύθυνη για
τη μεταφορά των μαθητών από τις δομές στα σχολεία.

Επισημαίνει ότι φέτος τα παιδιά που αναμενόταν να πάνε στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια
της Χαλκίδας θα ήταν πολύ περισσότερα σε σχέση με πέρσι. Προφανώς έτσι δικαιολογείται και
η αποστροφή της εισήγησης της Ελ. Βάκα ότι δεν μπορούν να δεχθούν παραπάνω μαθητές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Π. Παπαδημητρίου, ήδη από πέρσι είναι γραμμένα 170 παιδιά
στο Δημοτικό ενώ 250 παιδιά αναμένονταν να φοιτήσουν σε 10 γυμνάσια και 2 ΕΠΑ.Λ. της
Χαλκίδας. Ωστόσο οι εγγραφές 230 ακόμα παιδιών παραμένουν σε εκκρεμότητα από τον Ιούνιο
καθώς η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιμένει ακόμα τις σχετικές εντολές από το
Υπουργείο Παιδείας, όπως σημειώνει.

«Είναι σχεδόν αδύνατη η σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσα στη δομή εξαιτίας του
παρεχόμενου  Ίντερνετ, το οποίο, όπως μας είπε πέρσι ο τεχνικός, δεν μπορεί και να φτιάξει»
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επισημαίνει η Π. Παπαδημητρίου σχολιάζοντας τις προτάσεις περί τηλεκπαίδευσης και θυμίζει
ότι πέρσι προσπαθούσαν με ομάδες στο What’s Up να ανεβάζουν υλικό για τα παιδιά.

«Με  ποιον  τρόπο  θα  εφαρμοστεί  ο  νόμος  Κεραμέως  που  έκανε  υποχρεωτική  την
τηλεκπαίδευση;» αναρωτιέται επισημαίνοντας ότι η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων είναι
διά νόμου επίσης υποχρεωτική. «Η Κηφισιά έχει περισσότερα κρούσματα, αλλά τα παιδιά εκεί
θα  πάνε  σχολείο.  Στη  Ριτσώνα  τι  θα  γίνει;  Με  δύο  κρούσματα  σε  έναν  πληθυσμό  3.000
ανθρώπων τα παιδιά τι θα κάνουν;» προσθέτει.

8. Σύλλογος Γονέων στην Κόρινθο ζητάει εκπαιδευτικό αποκλεισμό παιδιών μεταναστών

Στο  Γυμνάσιο-Λύκειο  των  Αγίων  Θεοδώρων  Κορινθίας,  ο  σύλλογος  γονέων  και  κηδεμόνων
εξέφρασε την αντίθεσή του στο να ενταχθούν σε αυτό τα παιδιά των μεταναστών από τη δομή
φιλοξενίας που βρίσκεται στην περιοχή.23

Μάλιστα, ως μέρος της επιχειρηματολογίας τους, οι γονείς αυτοί φρόντισαν να δικαιολογήσουν
τον  εαυτό  τους  λέγοντας  ότι  δεν  διακατέχονται  από  ξενοφοβικό  σύνδρομο,  ούτε  είναι
ρατσιστές και πως όλα τα παιδιά του κόσμου δικαιούνται πρόσβαση στην εκπαίδευση.

9.  Διαμαρτυρία  της  Πανελλήνιας  Συνομοσπονδίας  Ελλήνων  Ρομά  για  την  ανισότιμη
πρόσβαση  των  παιδιών  Ρομά  στο  σύστημα  της  τηλεκπαίδευσης  κατά  τη  διάρκεια  της
πανδημίας του κορωνοϊού

Στις  27/11/2020  η  Πανελλήνια  Συνομοσπονδία  Ελλήνων  Ρομά  (ΕΛΛΑΝ  ΠΑΣΣΕ)  απέστειλε
υπόμνημα – κατεπείγουσα επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά
με το δικαίωμα όλων στην εκπαίδευση και τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό των Τσιγγανοπαίδων
από την τηλεκπαίδευση,  ενώ επιδόθηκε και  εισαγγελική παραγγελία προς την  Υπουργό,  σε
συνέχεια της εισαγγελικής παρέμβασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας.24

Στο υπόμνημα αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση είναι δικαίωμα κι όχι ζητούμενο. Κι
όμως  το  αναφαίρετο  αυτό  δικαίωμα  όλων  των  μαθητών  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία
καταπατάται κατάφωρα για μια μεγάλη μερίδα μαθητών, εξαιτίας της πανδημικής κρίσης του
κορωνοϊού, αλλά και λόγω των εγκληματικών παραλείψεων και αβλεψιών των αρμοδίων.

Η ισότιμη πρόσβαση για όλους στη δημόσια εκπαίδευση, στην εποχή του κορωνοϊού, δεν είναι
τόσο ισότιμη για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Υπάρχουν οικογένειες χωρίς πρόσβαση στο
ίντερνετ, χωρίς επάρκεια σε υπολογιστές, τάμπλετ και κινητά με αποτέλεσμα να αποκλείονται
παντελώς  από  την  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Πολύ  συχνό  είναι,  επίσης,  το  φαινόμενο  των

23https://www.in.gr/2020/09/14/greece/agioi-theodoroi-den-eimaste-ratsistes-alla-den-theloume-  
paidia-metanaston-sto-sxoleio/?
fbclid=IwAR1jyQuoSOJzYjtBBvloBqDIciyAdUCLlwoEcZgOw3GKcNDOFKxOipPrDOU
24http://www.katiousa.gr/koinonia/paideia/chiliades-paidia-roma-menoun-ektos-tilekpaidefsis/?  
fbclid=IwAR2-pEfNXEYEz0pa-wKzf5OaPgN0NxZyPNXr9rziZ9IH2UnDnqQqEJONk7A
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οικογενειών  με  δύο,  τρία  ή  και  περισσότερα  παιδιά  να  βρίσκονται  στην  ίδια  εκπαιδευτική
βαθμίδα  (πχ.  δημοτικό)  και  να  πρέπει  να  παρακολουθήσουν  μαθήματα  ταυτόχρονα  με
ελάχιστα διαθέσιμα μέσα. Τα παιδιά εκείνα που πλήττονται περισσότερο από αυτή τη δυσμενή
πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι τα παιδιά των Ελλήνων Ρομά.

Τα ερωτήματα που γεννιούνται από όλα τα παραπάνω και με δεδομένο ότι μεσολάβησαν έξι
μήνες ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο πανδημικό κύμα, είναι πάρα πολλά και χρήζουν
απαντήσεων και άμεσων λύσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη μορφή
του κατεπείγοντος. Όσο διαρκεί η τηλεκπαίδευση πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά των
Ρομά θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν με τα αναγκαία μέσα. Ενώ, απαιτείται η αυτονόητη μέριμνα
για  την  επίτευξη  της  πραγματικής  παροχής  εκπαίδευσης  στους  Ρομά,  ανά  πάσα  στιγμή
ανεξαιρέτως.».

Β) Καλές Πρακτικές

1.Θερμή υποδοχή ασυνόδευτων προσφυγόπουλων από γονείς της Πεντέλης

Μια μεγάλη αγκαλιά για τα ασυνόδευτα προσφυγάκια άνοιξαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2020
οι Σύλλογοι Γονέων του Κρυσταλλείου Δημοτικού Πεντέλης, του 1ου Δημοτικού Μελισσίων, του
Παιδικού Σταθμού Νέας Πεντέλης, του Γυμνασίου Πεντέλης, του 2ου Δημοτικού Πεντέλης και
Γονείς από το 2ο Νηπιαγωγείο Πεντέλης.25 «Φέτος δεν την κόψαμε την πίτα. Την ενώσαμε! Δεν
χώρισε ο καθένας το κομμάτι του! Αρκετά χωρίσαμε» είπαν και έκαναν πράξη την αλληλεγγύη,
πραγματώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την ουσία της ιδιότητας του γονιού.

Στη δομή φιλοξενίας στο πρώην ΑΤ Πεντέλης, «ενώσαμε μια μεγάλη αγκαλιά και καλωσορίσαμε
τα ασυνόδευτα προσφυγάκια που φιλοξενούνται στη γειτονιά μας! Τους χαρίσαμε συμβολικά
από  ένα  τετράδιο  και  μολύβι,  επιτραπέζια  παιχνίδια,  μπάλες  και  προσπαθήσαμε  να  τους
προσφέρουμε έστω ελάχιστα από αυτά που τόσο στερήθηκαν. Γονείς εθελοντές προσφέρθηκαν
να  τους  κάνουν  μαθήματα  γλωσσών,  υπολογιστών,  κατασκευών.  Τα  προσκαλέσαμε  να
παρακολουθήσουν τα απογεύματα και τα Σάββατα, τις εξωσχολικές μας δραστηριότητες όπως
σκάκι, κρουστά, ρομποτική - θα αρχίσουμε και κρίκετ!

»Τα  είχαμε  καλέσει  άλλωστε  το  περασμένο  Σάββατο,  μαζί  με  τους  δασκάλους  τους  και
διασκεδάσαμε παίζοντας όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, τι άλλο? ποδόσφαιρο μετά μουσικής,
στο γηπεδάκι απέναντι από το Κρυστάλλειο. Αξιοποιήσαμε μάλιστα τον εξοπλισμό (τέρματα,
μπάλες  κλπ)  που  μας  χάρισαν το  Ίδρυμα της  Barcelona,  το  Ίδρυμα Σταύρος  Νιάρχος  και  η
Praksis από το περσινό πρόγραμμα FutbolNet που είχαμε την τιμή σαν Σύλλογος Γονέων να
φιλοξενήσουμε (Για την ιστορία το ματς έληξε 5-1 με 2 γκολ - μάλλον οφσάιντ - του 5χρονου
Αχιλλέα!)

»Τα  παιδιά  κι  οι  συνοδοί  τους  μας  κέρασαν  πορτοκαλάδες  και  μπισκότα  και  όλοι  μαζί
"ενώσαμε" και ...εξαφανίσαμε μια πίτα 2 κιλών! Μάλλον χρειαζόταν μεγαλύτερη...

25https://tvxs.gr/news/ellada/oi-goneis-tis-pentelis-anoiksan-mia-megali-agkalia-gia-ta-  
asynodeyta-prosfygakia?
utm_source=FacebookE&utm_campaign=userBaseE&utm_medium=310489&fbclid=IwAR0uwxY
5LpcJixSswMQQTc6equlmyhktJeLnnSY6lC_25ctgskVCB1hWwQE
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»Υποσχεθήκαμε στους εαυτούς μας να βάλουμε το λιθαράκι που μας αναλογεί στο να κάνουμε
το σχολειό, την πόλη, τον κόσμο μας πιο φιλόξενο για αυτά τα παιδιά. Χωρίς φωνές, χωρίς
εντάσεις...

»Άλλωστε,  ο  κόσμος  δεν  αλλάζει  όταν  φωνάζουμε  αυτά  που  πιστεύουμε  όσο  πιο  δυνατά
μπορούμε.

Ο κόσμος αλλάζει όταν, αυτά που πιστεύουμε, αλλάζουν.

Και για να γίνει αυτό πρέπει "εμείς να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο”».

Γονείς που συμμετείχαν στην όμορφη αυτή πρωτοβουλία υπενθύμισαν, μιλώντας στο tvxs.gr,
ότι τα προσφυγάκια, συνοδευόμενα ή μη, δικαιούνται ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και
οι  δομές  φιλοξενίας  δεν  μπορούν  και  δεν  πρέπει  να  υποκαταστήσουν  την  σημασία  του
σχολικού  περιβάλλοντος  στην  ομαλή  κοινωνικοποίησή  τους.  Συνεπώς,  είναι  ευθύνη  του
κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εφαρμόσει το νόμο και τις διεθνείς συμβάσεις για
τα δικαιώματα των παιδιών.

2. Χίλια παιδιά στη Μόρια μαθαίνουν γράμματα σε παράγκες που λειτουργούν ως σχολείο

Σύμφωνα  με  έρευνα  του  Αθηναϊκού  Πρακτορείου  Ειδήσεων  που  έλαβε  χώρα  στις  αρχές
Ιανουαρίου  2020,  κάπου  1.000  από  τα  παιδιά  που  ζουν  στον  καταυλισμό  της  Μόριας
μαθαίνουν γράμματα σε παράγκες που λειτουργούν ως σχολείο από εκπαιδευτικούς από τις
χώρες  τους,  που  κι  αυτοί  βρίσκονται  στη  διαδικασία  της  αίτησης  ασύλου  και  ζουν  στον
καταυλισμό.26 Μαζί τους κι εθελοντές από την Ελλάδα και ευρωπαϊκές χώρες.

Οι παράγκες είχαν στηθεί πριν μήνες, σε ένα ελαιόκτημα στα βόρεια όρια του καταυλισμού.
Πλέον  όμως,  βρίσκεται  στην  καρδιά  του  καταυλισμού  στον  οποίο  ζουν  περίπου  14.000
άνθρωποι σε σκηνές και παράγκες, που οι ίδιοι έφτιαξαν σε κτήματα γύρω από τον καταυλισμό
του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης με τους περίπου 5.000 κατοίκους.

«Συγκεντρώσαμε  και  συνεχίζουμε  να  συγκεντρώνουμε  τα  παιδιά  του  καταυλισμού  που
συνεχώς αυξάνονται» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ζεκία Φαρσάτ, που μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς,
αιτούντες  άσυλο,  και  εθελοντές,  λειτουργεί  το  σχολείο.  Καθηγητής  στη  νομική  σχολή  του
Πανεπιστημίου του Αφγανιστάν ο ίδιος, ακτιβιστής εναντίον των πρακτικών τόσο των Ταλιμπάν
όσο και της κυβέρνησης, αναγκάστηκε να φύγει περίπου πριν ένα χρόνο από την Καμπούλ και
διατρέχοντας  τη  γνωστή διαδρομή,  να φτάσει  στη Μόρια όπου και  εγκλωβίστηκε μετά την
υποβολή αιτήματος ασύλου. «Μαθαίνουμε στα παιδιά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Αραβικά,
Φαρσί και φυσικά Ελληνικά. Αλλά και μουσική και ζωγραφική» λέει.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας ξεκινά καθημερινά στις 7 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 10 το
βράδυ. Όταν σκοτεινιάσει, η διδασκαλία γίνεται με τους φακούς των κινητών. Ένας πίνακας με
μαρκαδόρους στον έναν τοίχο της παράγκας, παλέτες επενδυμένες με υφάσματα για δάπεδο κι
αυτό  ήταν  όλο.  Ούτε  θρανία  ούτε  εποπτικό  υλικό.  Όσον  αφορά  τα  τετράδια  κι  ό,τι  άλλο

26https://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/1000-paidia-sti-moria-  
mathainoyn-grammata-se-paragkes-poy
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χρειάζεται το σχολείο για να λειτουργήσει «φροντίζουν οι εθελοντές και καλοί άνθρωποι του
νησιού. Σημαντικό είναι κανείς να έχει διάθεση να μάθει. Άλλο τόσο σημαντικό είναι να έχει
κανείς και διάθεση να διδάξει» συμπληρώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ζεκία Φαρσάτ.

Όσον  αφορά  τον  καινούργιο  χρόνο:  «Να  τα  καταφέρουμε.  Πρέπει  να  τα  καταφέρουμε»
συμπληρώνει.

3. Στήριξη των προσφύγων από το Σύλλογο γονέων νηπιαγωγείου του Ναυπλίου

Στις 19/2/2020 ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Νηπιαγωγείου Ναυπλίου εξέδωσε
την ακόλουθη ανακοίνωση προς υποστήριξη των προσφυγόπουλων:27

«Καθημερινά  παρακολουθούμε  σοκαρισμένοι  δεκάδες  χιλιάδες  πρόσφυγες  με  κίνδυνο  της
ζωής τους να προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Είναι τα θύματα των πολέμων, τα αίτια
των οποίων είναι γνωστά, και των επεμβάσεων σε Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν κοκ. Τα καραβάνια
των ξεριζωμένων μετρούν χιλιάδες θύματα στο δρόμο προς τον προορισμό τους, ενώ οι εικόνες
με τα νεκρά παιδιά, τις μανάδες με μωρά στην αγκαλιά, τους ναυαγούς, την άγρια καταστολή
που  δέχονται  στα  σύνορα  των  ευρωπαϊκών  χωρών  συγκλονίζουν.  Οι  πρόσφυγες  που
προσεγγίζουν τα σύνορά μας, για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά
προβλήματα. Οι άνθρωποι αυτοί στερούνται τροφίμων, χώρων υγιεινής διαβίωσης και ειδών
πρώτης ανάγκης. Αυτή η αδικαιολόγητη κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ως γονείς ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια στην ξενοφοβία και το ρατσισμό και απομονώνουμε
τις  φασιστικές  φωνές,  που  στόχο  έχουν  την  καλλιέργεια  μίσους  και  τις  πράξεις  βίας,
στρέφοντας τους πολίτες της χώρας μας ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες. Στο διάστημα
που παραμένουν εδώ οι πρόσφυγες και τα παιδιά τους, ζητάμε σεβασμό στο δικαίωμα τους
στην εκπαίδευση σε αποκλειστικά δημόσιες δομές. Στηρίζουμε τις προσπάθειες εκπαιδευτικών
και γονιών να σταθούν όρθιοι και συνεπείς στα ανθρωπιστικά τους καθήκοντα, στην προσφορά
τους απέναντι σε αυτά τα παιδιά και στην αντιμετώπιση του ρατσισμού που έντεχνα κάποιοι
καλλιεργούν.

Ζητάμε τη δημιουργία αξιοπρεπών κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας, που θα παρέχουν σίτιση,
ιατροφαρμακευτική φροντίδα, διερμηνεία και νομική βοήθεια. Ενίσχυση του προσωπικού και
των  υποδομών  που  σχετίζονται  με  τη  διάσωση,  καταγραφή-ταυτοποίηση,  στέγαση-σίτιση-
περίθαλψη και ασφαλή μεταφορά από τα νησιά στα σημεία εξόδου από τη χώρα. Μια κοινωνία
ανοιχτή  προς  τους  πρόσφυγες,  που  θα  τους  διευκολύνει  να  φτάσουν  ασφαλείς  και  με
αξιοπρέπεια στην χώρα που επιθυμούν.»

27https://palabourtzi.gr/2020/02/15/%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b5%ce%af  
%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-1%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%b7%cf%80%ce%b9%ce
%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%b1%cf%85%cf
%80%ce%bb%ce%af%ce%bf/?
fbclid=IwAR28glJODDvwX5oQC9VfTosUSBryqWsJHb1xtr_5K1IbvTsLnf4f3oCyLFY
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4. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Α) Ενδεικτική περιπτωσιολογία κρουσμάτων
που σχετίζονται με ρατσιστική βία

1.Σαρανταοκτάχρονος πυροβόλησε  με καραμπίνα ανήλικα προσφυγάκια στο  Χαλκειό  της
Χίου

Στην Ασφάλεια Χίου οδηγήθηκε την 1η Απριλίου 2020 ένας 48χρονος κάτοικος Χαλκειούς Χίου,
που  φέρεται,  σύμφωνα  με  τα  πρώτα  στοιχεία,  ότι  πυροβόλησε  με  τη  χρήση  κυνηγετικής
καραμπίνας 2 ανήλικα παιδιά 16 ετών που βρίσκονταν μέσα στο θερμοκήπιό του.28

Τα δύο ανήλικα, ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά από σκάγια, τα οποία τα βρήκαν στην πλάτη
και  στα πόδια ενώ μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο  Χίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την
παροχή πρώτων βοηθειών. 

Κατά πληροφορίες ο φερόμενος ως δράστης, έχει πυροβολήσει ξανά με την καραμπίνα του
πριν δύο χρόνια, χωρίς όμως ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

2. Άγριος βασανισμός μετανάστη από αστυνομικούς στο Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμένης

Στις  15 Απριλίου 2020 η  Κίνηση Ενωμένοι  Ενάντια  στο  Ρατσισμό και  τη  Φασιστική Απειλή,
έφερε στο φως μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία για βασανιστήρια από αστυνομικούς του Α.Τ.
Βουλιαγμένης,  σε  βάρος  ενός  μετανάστη.29 Σύμφωνα με  την  καταγγελία,  στις  14/4/2020  οι
αστυνομικοί  τον έδεσαν και  τον ξυλοκόπησαν,  ενώ αρνήθηκαν να του παρέχουν ακόμα και
νερό όταν τους ζήτησε.
Η ΚΕΕΡΦΑ, με ανακοίνωσή της από κοινού με την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Η Ενότητα»,
καταγγέλλει βασανιστήρια αστυνομικών εναντίον ενός μετανάστη στο Α.Τ. Βουλιαγμένης.
Ο  μετανάστης  εν  ονόματι  Μοχάμεντ  Γιουσούφ,  πραγματοποιούσε  απεργία  πείνας  μαζί  με
άλλους συγκρατούμενούς του χωρίς χαρτιά, στο κρατητήριο του εν λόγω Α.Τ. Λιποθύμησε και
μεταφέρθηκε  με  το  ΕΚΑΒ  στο  νοσοκομείο,  από  όπου,  σύμφωνα  με  την  καταγγελία,  όταν
επέστρεψε οι αστυνομικοί τον έδεσαν, του φόρεσαν ένα κράνος και ξεκίνησαν να τον χτυπούν,
να τον κλωτσούν και να τον βρίζουν. Όταν μάλιστα τους ζήτησε νερό, εκείνοι αρνήθηκαν να του
δώσουν.

3. Άνδρες της ΕΛΑΣ χτύπησαν μετανάστη στα Εξάρχεια και τον έσερναν αναίσθητο

28https://www.politischios.gr/horia/khalkeios-upo-kratese-48khronos-pou-purobolese-me-  
karampina-anelika-prosphugakia?
fbclid=IwAR3nxXt_MScSVHPcsprTZLJodhqI88Uxn5JD1_ceRpfFlKc4ndUtghTNUAY#fb-
comments
29https://thepressproject.gr/i-keerfa-katangeli-vasanismo-metanasti-apo-astynomikous/?  
fbclid=IwAR0e-
e9qW0Xv951u2akRYHbMb8T3ATHSrFROjX6P8uBqcZR9sTyPklecP0s#.XpbZL3J2fC0.faceboo
k
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Στις  13/3/2020,  η  αστυνομία  καταδίωξε  έναν  μετανάστη  από  την  πλατεία  Εξαρχείων  κατά
μήκος του πεζόδρομου της Βαλτετσίου.30 Αυτός κατέφυγε στο ταχυφαγείο «Τα Άγραφα», στη
γωνία με την Μπενάκη,  όπου μπήκαν και οι  άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.,  τον έπιασαν,  τον χτύπησαν
δυνατά με τα κλομπ τους και στη συνέχεια του έκαναν κεφαλοκλείδωμα ώσπου λιποθύμησε,
για να αρχίσουν να τον σέρνουν αναίσθητο και ανυπεράσπιστο στο πάτωμα.

Σύμφωνα  με  την  καταγγελία,  μόλις  οι  αστυνομικοί  αντιλήφθηκαν  ότι  μαγνητοσκοπούνταν,
προσπάθησαν να αποσπάσουν από τους κατόχους τους τα κινητά που είχαν καταγράψει τη
σκηνή. Κι αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω να δοθούν στη δημοσιότητα και ας μη δείχνουν
κάτι  που δεν είναι ευρέως γνωστό.  Ακόμα και  στον κ.  Χρυσοχοΐδη,  που ήθελε στοιχεία και
αποδείξεις για τους αστυνομικούς που «τυγχάνει» να αυθαιρετούν.

4. Απόπειρα εμπρησμού σωστικού σκάφους από φασίστες στη Λέσβo

Επίθεση από ομάδα φασιστών το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας 2 Μαρτίου 2020 στη Σκάλα
Λουτρών  της  Λέσβου  καταγγέλλει  η  οργάνωση  Mare  Liberum  η  οποία  δημοσιεύει  σχετικό
βίντεο.31 Όπως εξηγούν, ενώ το σωστικό σκάφος ήταν αραγμένο, η ομάδα πλησίασε, ούρλιαζε,
απειλούσε και έριχνε βενζίνη στο κατάστρωμα, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να αναγκαστεί να
φύγει και να αγκυροβολήσει στην ανοιχτή θάλασσα.

«Η ομάδα μας δέχτηκε επίθεση από πλήθος φασιστών ενώ το MARE LIBERUM ήταν αραγμένο
στη Σκάλα Λουτρών της Λέσβου. Ούρλιαζαν, απειλούσαν και έριχναν βενζίνη στο κατάστρωμα
μας! Το πλήρωμά μας αναγκάστηκε να φύγει  και  αγκυροβολήσαμε στην ανοικτή θάλασσα»
σημειώνει η οργάνωση Mare Liberum η οποία δημοσιεύει σχετικό βίντεο.

5. Ασταμάτητα βασανιστήρια στην Πέτρου Ράλλη

Την Τρίτη το βράδυ της 14ης Απριλίου 2020, η S. πήγε σε ένα πολύ απομακρυσμένο κελί για να
καεί ζωντανή βάζοντας φωτιά στα ρούχα της. Διασώζεται στο τσακ από δυο κρατούμενες, που
μυρίζουν τη φωτιά, ακούν τα βογκητά από μακριά, τρέχουν και τραβούν το αναμμένο ρούχο με
το ζόρι από πάνω της, πετούν νερό και σβήνουν τη φωτιά.32 Την Τετάρτη 15 /4, η V. παθαίνει
κρίση απελπισίας και ουρλιάζει, μετά από τηλεφώνημα με το δικηγόρο της,  είπαν. Αμέσως,
ανεβαίνει από κάτω ένα όργανο καταστολής, που έξαλλο την απειλεί κραυγάζοντας ότι αν δε
σκάσει θα τη βγάλει έξω με χειροπέδες. Γιώργο είπαν τον λένε κι είναι κοντός με γυαλιά. 

Με τέτοια άνεση διαχειρίστηκε ο ανθρωποφύλακας την κρίση της V. Την Παρασκευή, 17/4, η
Maryam  Zare  από  το  Ιράν,  πάνω  από  5  μήνες  κρατούμενη,  και  χωρίς  να  μπορεί  να
επικοινωνήσει  με κανένα που δε μιλάει  Περσικά/Φαρσί,  παθαίνει  άλλη μια από τις συχνές
κρίσεις  πανικού  και  κλαίει  σπαρακτικά.  Το  κλίμα  ανάμεσα  στις  κρατούμενες  είναι  πολύ
30http://www.katiousa.gr/epikairotita/afti-einai-i-praktiki-kai-se-opoion-aresei-andres-tis-el-as-  
chtypoun-metanasti-sta-eksarcheia-kai-ton-sernoun-anaisthito/?
fbclid=IwAR2hmMUpA6L3FvtY3o9L_gsNRUCWSp76xOm-hDk0HohDdfdeWAIbmS_EzfI
31https://3pointmagazine.gr/apopeira-emprismoy-sostikoy-skafoys-apo-fasistes-sti-lesvo/?  
fbclid=IwAR3JgxVsh5cqGIiSRBw2fODKc0L6bJMHeCJ5QWB-AN8l3l5sZK3G1I-NC4w
32https://www.kar.org.gr/2020/04/22/ta-vasanistiria-stin-petroy-ralli-den-echoyn-stamatimo/?  
fbclid=IwAR1bniiHRFuk1gKvNcsE4-qbRtdz6v2Fd0kwPPmWqR8E9hgOwb5qHnChWmQ
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τεταμένο. Σε προηγούμενη καταγγελία που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβρη 2019 «Δεν υπάρχουν
γιορτές  στην  Πέτρου  Ράλλη.  Επιστολή  Κρατουμένων»
(https://athens.indymedia.org/post/1602321/)  η  ίδια  μιλά  για  το  μαρτύριό  της.  Στις  20
Απριλίου,  κατά  τις  10.00΄μ.μ.  έπαθε  κι  άλλη  κρίση  πανικού,  έτρεξαν  τη  βρήκαν  και  την
τράβηξαν  από κάποιο απομακρυσμένο κελί  όπου χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο… Την
έβγαλαν έξω στην ταράτσα να πάρει αέρα… 

Το  Σάββατο  18/4,  5  μέρες  μετά  την  απόπειρά  της,  πριν  το  μεσημέρι  αφήνεται,  επιτέλους,
ελεύθερη  η  S!!!  Μια  νέα  γυναίκα,  χιλιοτραυματισμένη  σωματικά  και  ψυχικά,  έπρεπε,
αυτοδίκαια, να έχει προστατευτεί σε μια απ’ τις δομές κακοποιημένων γυναικών και όχι να
υφίσταται  επί  3 μήνες τη φρίκη του εγκλεισμού.  Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει  για όλες τις
κακοποιημένες μετανάστριες, που φυλακίζονται. Την ίδια μέρα, η Maryam από το Ιράν κάνει
απόπειρα αυτοκτονίας.  Επιχειρεί  να κόψει τα  χέρια της  με ξυράφι.  Ένα κορίτσι,  η  M.,  που
βοήθησε και στη διάσωση της S, επενέβη δραστικά και τη σταμάτησε. Φώναξε και τη βάρδια
για βοήθεια. Δε δόθηκε καμιά ιδιαίτερη σημασία.

Την Κυριακή, 19/4 το μεσημέρι, η F, πάνω από 4 μήνες κρατούμενη, με σοβαρά προβλήματα
υγείας, πήγε στο κελί που αφήνουν ρούχα όσες φεύγουν. Προσπάθησε να βάλει φωτιά στα
ρούχα για να καεί. Την πρόλαβαν. Επί μέρες παρακαλούσε να της δώσουν το φάρμακο που
έπαιρνε  σταθερά  για  τη  σοβαρή  ασθένειά  της.  Της  το  άλλαξαν  και  το  νέο  φάρμακο  δε
λειτούργησε καλά στην περίπτωσή της. Γιατρός δεν υπήρχε και η νοσηλεύτρια της είπε πως το
φάρμακο που έπαιρνε δεν υπάρχει,  πια, στο ιατρείο.  Τέσσερις απόπειρες αυτοκτονίας στην
Π.Ρ.  το  τελευταίο  δίμηνο!  Η  πρώτη  το  Σάββατο  7/3/2020,  όταν  ηEden  μην  αντέχοντας  τις
συνθήκες κράτησής της και τη στέρηση της ελευθερίας της, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει
πίνοντας χλωρίνη. Οι απόπειρες αυτοκτονίας κάτω από αυτό το απάνθρωπο καθεστώς πίεσης
μόνο απόπειρες δολοφονίας μπορούν να ονοματιστούν.

Ενώ και στις τέσσερις περιπτώσεις οι γυναίκες διέφυγαν τον σωματικό κίνδυνο, ο πανικός που
δημιουργήθηκε  στις  συγκρατούμενές  τους  κατεστάλη  από  τις  σεξιστικές  φωνές  και  τις
απαξιωτικές  συμπεριφορές  των  ανθρωποφυλάκων.  Οι  ψυχολογικές  συνέπειες  των
τραυματικών  εμπειριών  που  εξαναγκάζονται  να  βιώνουν  οι  μετανάστριες,  δε  μπορούν  να
αποτιμηθούν  τώρα,  όμως  είναι  βέβαιο  ότι  κρίσιμα  προβλήματα  υγείας  προκαλούνται  ή
επιδεινώνονται εξαιτίας των συνθηκών κράτησης. Οι συνθήκες κράτησης ήταν και είναι άθλιες.
Η κατάσταση παραμένει ασφυκτική, παρά τον αγώνα των γυναικών για την επιβίωση και τη
βελτίωση των όρων ζωής μέσα στη φυλακή της Π.Ρ. Στις ήδη χείριστες συνθήκες κράτησης, εν
μέσω πανδημίας, στην Πέτρου Ράλλη, οι γιατροί που υπήρχαν έρχονται όλο και πιο σπάνια, τον
τελευταίο καιρό,από ό,τι λένε οι κρατούμενες, και γενικά ιατρικά θέματα εξετάζονται συχνά
από τη ψυχίατρο και  δεν παραπέμπονται  στους κατάλληλους γιατρούς,  ελλείψει  αυτών. Το
τελευταίο  διάστημα  αρκετές  από  τις  γυναίκες  έχουν  αρρωστήσει.  Χαρακτηριστικό  είναι  το
παράδειγμα  της  Galina,  η  οποία  είναι  πάνω  από  6  μήνες  φυλακισμένη.  Αντιμετωπίζει
προβλήματα  υγείας  και  παίρνει  σταθερά  φαρμακευτική  αγωγή.  Πριν  το  τέλος  του  Μάρτη
έσπασε ο φρονιμίτης της,  αφού αφέθηκε να πρηστεί,  στη συνέχεια της χορηγήθηκε ισχυρή
αντιβίωση χωρίς να την έχει δει οποιοσδήποτε γιατρός.

Μετά από μέρες, με το πρόβλημα να μην υποχωρεί και μετά από τις συνεχείς εκκλήσεις της να
την εξετάσει οδοντίατρος, τελικά την είδε και της χορήγησε αγωγή για το δόντι η ψυχίατρος.
Στις 14, πια, του Απρίλη, την παρέπεμψαν στο νοσοκομείο αλλά η φλεγμονή ήταν έντονη με
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αποτέλεσμα  να  μη  μπορεί  να  γίνει  η  εξαγωγή.  Πλέον  έχει  ξεπρηστεί,  έχει  τελειώσει  την
τελευταία αντιβιοτική αγωγή και περιμένει καταβεβλημένη, εναγωνίως, κάποιον γιατρό να την
παραπέμψει στο νοσοκομείο, να πάει να βγάλει το σάπιο δόντι, πριν ξαναπρηστεί.

6. Αστυνομικοί στον Έβρο πυροβόλησαν τζιπ και τραυμάτισαν πρόσφυγες.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 στην περιοχή του Σουφλίου
στον Έβρο, όταν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια καταδίωξης άνοιξαν πυρ εναντίον ενός τζιπ που
διακινούσε πρόσφυγες.33

Μάλιστα,  σύμφωνα  με  τις  πληροφορίες  του  Τvxs.gr,  ένας  άνδρας  της  ΕΛ.ΑΣ.  «γάζωσε»,
αδειάζοντας δύο γεμιστήρες, το όχημα που προπορευόταν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν
δύο άτομα, μεταξύ τους μια γυναίκα σοβαρά. Υπολογίζεται ότι περίπου 10 άτομα μετέφερε ο
αλλοδαπός διακινητής,  ο οποίος είχε αρνηθεί να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών και
επιχείρησε να διαφύγει όταν ακινητοποιήθηκε, πλην όμως συνελήφθη.

Οι  δύο  τραυματίες  νοσηλεύτηκαν  στο  Νοσοκομείο  Διδυμοτείχου,  ενώ  από  την  Εισαγγελία
Ορεστιάδας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο
σε  βάρος  δύο  αστυνομικών,  που  αντί  να  επιχειρήσουν  ακινητοποίηση  του  οχήματος
πυροβολώντας στα λάστιχα, πυροβόλησαν ανθρώπους και αναμένεται να απολογηθούν.

Αυτό  που  προκαλεί  εντύπωση  είναι  ότι  η  ΕΛ.ΑΣ.  που  ανακοινώνει  όλα  τα  περιστατικά
διακίνησης  στην  ευρύτερη  περιοχή,  δεν  ανακοίνωσε  το  παραμικρό  και  φαίνεται  πως  το
περιστατικό επιχειρήθηκε να αποσιωπηθεί.

7. Βίαιη επίθεση σε γυναίκες που πήγαιναν βοήθεια σε πρόσφυγες στη Χίο

Ρατσιστική και βίαιη επίθεση δέχθηκαν δύο γυναίκες στη Χίο στις 19/3/2020 οι οποίες είχαν
μετέβη  στην  περιοχή  Χαλκειός  για  να  παραδώσουν,  όπως  κάνουν  συχνά,  σε  οικογένειες
προσφύγων και μεταναστών διάφορα είδη για την ενίσχυση και την εξυπηρέτηση τους.34

Το περιστατικό συνέβη στο μινιμάρκετ του Χαλκειούς (κοντά στις εργατικές κατοικίες), όπου
είχαν  μεταβεί  οι  δύο  γυναίκες  οι  οποίες  –  όπως  κάνουν  πολύ  συχνά  –  παραδίδουν  σε
οικογένειες προσφύγων και μεταναστών διάφορα είδη για την ενίσχυση και εξυπηρέτησή τους.
Κατά την ίδια πηγή,τρεις γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο τους επιτέθηκαν με ύβρεις και
ακατονόμαστες εκφράσεις,  ενώ στην συνέχεια έσπασαν το παρμπρίζ  και  τον καθρέφτη του
αυτοκινήτου τους.
Μάλιστα,  σύμφωνα  πάντα  με  τις  πληροφορίες  του  astraparis,  οι  τρεις  δράστιδες
βιαιοπράγησαν σε βάρος τους δύο γυναικών, χτυπώντας στο κεφάλι τη μία ενώ μάλιστα είχε
μπει στο αυτοκίνητό της.
33https://iskra.gr/%ce%ad%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%84%cf  
%85%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b3%ce%ac%ce%b6%cf
%89%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%b6%ce%b9%cf%80-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/?
fbclid=IwAR1Nc-cM8LxIAeA9Rb1q_udELAP-c78LQiMk_UNQUQjBxanIOvHtANPJKLc
34https://thepressproject.gr/viei-epithesi-se-gynekes-pou-pigenan-voithia-se-prosfyges-sti-chio/?  
fbclid=IwAR3yd64hptHkRaPjIKDWa_mQxmkv7LLiasRND-
8YSTP1_7mYG_mUeZRRYxs#.XnTXqSgnENo.facebook
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8. Δεκαοκτάωρο βασανιστήριο σε πρόσφυγες από το Λιμενικό

Στις 12 Ιουνίου 2020, επί δεκαοκτώ ολόκληρες ώρες το Λιμενικό αρνούνταν να προχωρήσει σε
επιχείρηση  διάσωσης  ακυβέρνητης  βάρκας  με  32  πρόσφυγες,  ανάμεσά  τους  έγκυος  με
αιμορραγία.35 Η διάσωση έγινε τελικά αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ η βάρκα είχε φτάσει
πολύ κοντά στις ακτές της Λέσβου, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των προσφύγων που
χρησιμοποιούσαν τόσες ώρες τα χέρια τους αντί για κουπί. 

Η  μηχανή  και  τα  καύσιμα  είχαν  αφαιρεθεί  από  νωρίς,  μια  πρακτική  που  συνηθίζεται  στις
παράνομες επιχειρήσεις επαναπροώθησης.  Μεταξύ των 32 προσφύγων από το Αφγανιστάν,
βρίσκονταν 11 παιδιά και 11 γυναίκες, η μία έγκυος, η οποία μάλιστα είχε έντονους πόνους και,
σύμφωνα με μία πληροφορία, αιμορραγούσε. 

Το  Λιμενικό ενημερώθηκε γύρω στις  6:30 το πρωί  του Σαββάτου για περιστατικό κινδύνου
βόρεια  της  Λέσβου  από  την  οργάνωση  Watch  the  Med,  που  επιτηρεί  τη  Μεσόγειο  για
περιστατικά  κινδύνου  σε  πραγματικό  χρόνο.  Σε  όλη  τη  διάρκεια  της  ημέρας,  η  οργάνωση
απηύθυνε συνεχείς, επείγουσες και δραματικές εκκλήσεις για τη διάσωση των προσφύγων. 

Ωστόσο  τόσο  το  Ελληνικό  όσο  και  το  Τουρκικό  Λιμενικό  αρνούνταν  να  κάνουν  επιχείρηση
διάσωσης, με το επιχείρημα ότι οι πρόσφυγες δεν βρίσκονταν στα δικά τους χωρικά ύδατα. Τα
σκάφη του Ελληνικού Λιμενικού, ανάμεσα στα οποία το περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης ΛΣ080,
παρέμειναν σε απόσταση και  παρακολουθούσαν τη βάρκα των προσφύγων,  ενώ υπάρχουν
μαρτυρίες ότι έκαναν γύρω της κύκλους για να δημιουργήσουν κύματα και να την εμποδίσουν
να προχωρήσει. 

Τέλος, οι γεωγραφικές συντεταγμένες της βάρκας δείχνουν ότι βρισκόταν σε ελληνικά χωρικά
ύδατα: 39.3921558, 26.0806859 το απόγευμα, 39.392985, 26.107481 στη συνέχεια, και γύρω
στις  7:30  οι  συντεταγμένες  ήταν  39.3921388,  26.1659144,  γεγονός  που  επιβεβαιώνει  τη
μαρτυρία αυτόπτη που είδε και φωτογράφισε το σκάφος ανοιχτά του Μολύβου, συνοδευόμενο
από σκάφος του Λιμενικού που έκανε κύκλους γύρω του.   

9. Δολοφονία Σύριου πρόσφυγα από την Ελληνική Αστυνομία στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Στις 2 Μαρτίου 2020 ένας Σύριος πρόσφυγας δολοφονήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στα
ελληνοτουρκικά σύνορα στην προσπάθειά του να περάσει στην Ελλάδα.36

Ο  Αχμέντ  Αμπούντ  Εμάντ  από  το  Χαλέπι  πυροβολήθηκε  στο  λαιμό  από  Έλληνες
συνοριοφύλακες  και  υπέκυψε  στα  τραύματά  του  νωρίς  το  πρωί.  Ήταν  ένας  από  τους
35https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/247628_dekaoktaoro-basanistirio-se-prosfyges-apo-  
limeniko
36h  ttps://synoraanoixta.wordpress.com/2020/03/02/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf  
%81%ce%ae-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b2%cf%81%cf
%8e%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce
%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%ce%b1%cf%84/?
fbclid=IwAR2NlKgpZ32W54_Y8zKbvjv58Z79F3yXKlAD8q_EW7JjsCD3fcLREms8BQU

30

https://synoraanoixta.wordpress.com/2020/03/02/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AE-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%81%CE%B1%CF%84/?fbclid=IwAR2NlKgpZ32W54_Y8zKbvjv58Z79F3yXKlAD8q_EW7JjsCD3fcLREms8BQU
https://synoraanoixta.wordpress.com/2020/03/02/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AE-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%81%CE%B1%CF%84/?fbclid=IwAR2NlKgpZ32W54_Y8zKbvjv58Z79F3yXKlAD8q_EW7JjsCD3fcLREms8BQU
https://synoraanoixta.wordpress.com/2020/03/02/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AE-%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%81%CE%B1%CF%84/?fbclid=IwAR2NlKgpZ32W54_Y8zKbvjv58Z79F3yXKlAD8q_EW7JjsCD3fcLREms8BQU
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/247628_dekaoktaoro-basanistirio-se-prosfyges-apo-limeniko
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/247628_dekaoktaoro-basanistirio-se-prosfyges-apo-limeniko


εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα με την ελπίδα για
μια καλύτερη ζωή. Η σορός του μεταφέρθηκε στην Τουρκία για να ταφεί. Είναι το πρώτο θύμα
του πολέμου κατά των προσφύγων που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Οι χιλιάδες πρόσφυγες που στις αρχές Μαρτίου του 2020 πέρασαν τα τουρκικά σύνορα από την
Αδριανούπολη,  αντιμετωπίστηκαν  από  την  ελληνική  αστυνομία,  το  στρατό  και  τη
συνοριοφυλακή, με ρίψη δακρυγόνων, χειροβομβίδων ασφυξιογόνων αερίων και ακόμη και με
πραγματικά πυρά.

10. Φασιστικού τύπου επίθεση και πυρπόληση δομής προσφύγων στη Συκαμνιά Λέσβου

Την 1η Μαρτίου 2020 περίπου 100 ακροδεξιοί έβαλαν φωτιά στην κλειστή δομή προσωρινής
φιλοξενίας για πρόσφυγες και μετανάστες Stage 2 στη Συκαμνιά Λέσβου, προκειμένου να μη
μεταφερθούν εκεί νεοαφιχθέντες.37

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ιστοσελίδα «Στο  Νησί»,  η δομή λειτουργούσε με ευθύνη της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, έκλεισε όμως πριν από ένα μήνα με απόφαση της  Δημοτικής
Αρχής της Δυτικής Λέσβου, παρά τη διαφορετική εισήγηση-απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου
της Συκαμνιάς.

Η συγκεκριμένη δομή δε φιλοξενούσε πλέον μετανάστες-πρόσφυγες, υπήρχαν όμως σκέψεις
για πιθανή προσωρινή αξιοποίησή της ως κατάλυμα για όσους πρόσφυγες έφτασαν στο νησί τις
τελευταίες  ώρες.  Κάτοικοι  της  περιοχής  αντιτίθενται  σε  αυτό  το  ενδεχόμενο  και  είναι
συγκεντρωμένοι στο χώρο για να το αποτρέψουν, ουσιαστικά μετά από έμμεσο κάλεσμα του
δημάρχου Τ. Βέρρου που τους ζήτησε «να κάνουν ό,τι μπορούν» για να μην ανοίξει ξανά η
δομή.

Η  παραπάνω  είδηση ήρθε  να  προστεθεί  σε  άλλα  αντίστοιχα  ανησυχητικά  δείγματα,  με  το
μπλόκο έξω από το ΚΥΤ της Μόριας -για να μην επιτρέψει την είσοδο άλλων προσφύγων- και το
επεισόδιο στη Θερμή Λέσβου, με τον ακραίο μισανθρωπισμό ορισμένων ντόπιων απέναντι στη
βάρκα με τους πρόσφυγες.

11. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ χτύπησαν και έφτυσαν μετανάστη από το Πακιστάν

Στις  5/4/2020  ένας  μετανάστης  από  το  Πακιστάν  περπατούσε  στην  οδό  Αμφιπόλεως  στο
Βοτανικό με κατεύθυνση το σταθμό Ρουφ του προαστιακού. Στο φανάρι, 2 μηχανές ΔΙΑΣ με
αντίθετη κατεύθυνση, έκαναν αναστροφή και τον σταμάτησαν.38 Τον ρώτησαν πού μένει και
πού πάει, τους έδειξε το χειρόγραφο χαρτί ότι βγαίνει για σωματική άσκηση και στη συνέχεια
του ζήτησαν άδεια παραμονής. Τους έδειξε την βεβαίωση αίτησης, διότι περιμένει τα χαρτιά
του τον ερχόμενο μήνα, εκείνοι του την έσκισαν, φωνάζοντας ότι αυτό δεν μετράει πουθενά,

37http://www.katiousa.gr/epikairotita/fasistikou-typou-epithesi-kai-pyrpolisi-domis-prosfygon-sti-  
sykamnia-lesvou/?
fbclid=IwAR0TLYqkubxQmUiawZftYqRqL_hvwC8sncfWSVB_U2csHdTQC48RKcwpuqE
38https://3pointmagazine.gr/astynomikoi-dias-chtypisan-kai-eftysan-metanasti-apo-to-pakistan/?  
fbclid=IwAR2j9branvK0UuyUnF97V4kK7gJhm9binQ_0KlSCSXWwGR_LTFOB2KDvECs
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τον έσπρωξαν και τον κόλλησαν στον τοίχο χτυπώντας τον στο πρόσωπο, ο ένας έβγαλε το όπλο
του, οι δύο τον κρατούσαν και ο τέταρτος κοιτούσε γύρω. Ένας τον έφτυσε. Σε εκείνη τη φάση
το τηλέφωνο του παιδιού χτυπούσε, οι αστυνομικοί είδαν ότι οι κλήσεις ήταν από την κοπέλα
του και άρχισαν να τον ειρωνεύονται λέγοντας «Έχεις κάνα ραντεβού;».

Στη συνέχεια του κατέβασαν το παντελόνι και του άνοιξαν το μπουφάν, του έκαναν σωματικό
έλεγχο δήθεν για ναρκωτικά, έψαξαν κάτω από το εσώρουχό του και του έβγαλαν κάλτσες και
παπούτσια. Άρχισαν να τον απειλούν ότι θα τον κλείσουν μέσα εφόσον δεν έχει χαρτιά, του
είπαν ότι θα τον πάνε στο τμήμα επιτόπου και όταν είδαν ότι δεν τους απαντούσε παρά μόνο
ζήτησε να πάρει το δικηγόρο του, του το αρνήθηκαν χτυπώντας τον και τον ρώτησαν ειρωνικά
αν σκοπεύει να βάλει και τα κλάματα. Επιπλέον, αμφισβητούσαν ότι το χαρτί της μετακίνησης
ήταν γραμμένο από τον ίδιο και τον ειρωνεύονταν ότι αποκλείεται να ξέρει να γράφει τόσο
καλά, του δήλωσαν ότι στο εξής θα στείλουν τις φωτογραφίες από τα χαρτιά του παντού και θα
τον παρακολουθούν όπου κι αν πηγαίνει και τέλος του είπαν ότι θα τον στείλουν πίσω στο
Πακιστάν  αν  θέλει  να  περπατάει  ελεύθερα  στο  δρόμο  ή  να  γυμνάζεται,  γιατί  «εδώ
απαγορεύεται». Τον άφησαν έπειτα λέγοντας του ότι του κάνουν χάρη που τον αφήνουν και
μόνο με την προϋπόθεση ότι θα πάει σπίτι.  

12. Τραυματισμός 11χρονου Ρομά στο Μενίδι από αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ

Στις 24/1/2020 αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. χτύπησε ένα 11χρονο παιδί, όπως φαίνεται σε
βίντεο  που  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο.39 Το  περιστατικό  έγινε  στο  Μενίδι.Σύμφωνα  με
ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. και απόφαση του Αρχηγείου, όλοι οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο
σημείο τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ διατάχτηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

13. Επιδρομή ακροδεξιού τάγματος εφόδου σε σπίτι μεταναστών στο Περιστέρι

Στόχος ακροδεξιού τάγματος εφόδου έγινε στις 10 Φεβρουαρίου 2020 ένα σπίτι μεταναστών
στο Περιστέρι.40 Πακιστανοί  εργάτες  δέχτηκαν  επίθεση στο  διαμέρισμά τους  με  πέτρες  και
καδρόνια.  Η  είδηση  έγινε  γνωστή  από  την  Κίνηση  Ενωμένοι  Ενάντια  στο  Ρατσισμό  και  τη
Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ).

Περίπου 10 άτομα έσπασαν τα τζάμια των παραθύρων. Φώναζαν «φύγετε από τη χώρα μας»,
«θα  σας  γ… όλους».  Φώναζαν  ακόμη «Θάνατος  στους  Πακιστανούς».  Επίσης,  φέρονται  να
φώναζαν  «Πακιστάν  Μούρνταμπα»  στη  γλώσσα  των  Πακιστανών,  δηλαδή  Θάνατος  στο
Πακιστάν.  Την  ώρα  της  επίθεσης  οι  μετανάστες  βρίσκονταν  μέσα  στο  σπίτι,  καθώς  είχαν
σχολάσει από τη δουλειά τους.

39https://www.enikos.gr/society/698600/astynomikos-tis-omadas-dias-chtypise-11chrono-sto-  
menidi-diatacht?fbclid=IwAR3Z5DD_N6SvUQWdLxneWNvatSGj9hDPOcSNraqS-
apjU9q3LgG8xXrH24o
40https://www.ethnos.gr/ellada/87986_epidromi-akrodexioy-tagmatos-efodoy-se-spiti-metanaston-  
sto-peristeri
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Το ΚΕΕΡΦΑ αναφέρει ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται επίθεση από την συγκεκριμένη
ομάδα.  Εδώ  και  δύο  βδομάδες  οι  επιθέσεις  είναι  επαναλαμβανόμενες.  Η  γειτονιά  πολλές
φορές διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία τους.

Το  δρόμο  γι’  αυτές  τις  ρατσιστικές  επιθέσεις  ανοίγει  η  ίδια  η  κυβέρνηση  της  ΝΔ  με  την
ρατσιστική εκστρατεία κατά των μεταναστών και των προσφύγων, με τις επιχειρήσεις σκούπα
στις γειτονιές της ΕΛΑΣ, με την εφαρμογή του νέου κατά των προσφύγων με τις φυλακές στα
νησιά και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Την όρεξη για φασιστικές εξορμήσεις έχει ανοίξει η
εισαγγελική πρόταση αθώωσης της  ναζιστικής  εγκληματικής  οργάνωσης  της  Χρυσής  Αυγής.
Απαιτούμε την σύλληψη και την διάλυση της φασιστικής συμμορίας».

14.  Επίθεση  των  ΜΑΤ  σε  πρόσφυγες  που  διαμαρτύρονταν  για  τις  εξώσεις  από  τον
καταυλισμό του Σκαραμαγκά

Επίθεση από τα ΜΑΤ δέχτηκαν περίπου 200 πρόσφυγες που πραγματοποίησαν συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στον καταυλισμό του Σκαραμαγκά το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2020, ενάντια
στις εξώσεις από δομές φιλοξενίας και διαμερίσματα.41

Σύμφωνα με πληροφορίες,  λίγο μετά την συγκέντρωση των προσφύγων στο εσωτερικό του
καταυλισμού, κατέφθασε διμοιρία των ΜΑΤ η οποία προχώρησε σε χρήση χημικών κατά των
συγκεντρωμένων. Από την επίθεση της αστυνομίας, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν στο prin.gr
συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, τραυματίστηκαν τρεις πρόσφυγες.

Οι πρόσφυγες δηλώνουν την αντίθεσή τους στις προωθούμενες μαζικές εξώσεις ατόμων που
έλαβαν άσυλο και έως σήμερα διαμένουν σε καταυλισμούς και διαμερίσματα, με προγράμματα
που χρηματοδοτεί η ΕΕ και ο ΟΗΕ, τα οποία αποφάσισε να διακόψει η κυβέρνηση για την εν
λόγω  κατηγορία  προσφύγων.  Διαμαρτύρονται  παράλληλα  για  την  διακοπή  του  χρηματικού
επιδόματος των 90 ευρώ, ενώ διεκδικούν βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον καταυλισμό.

15.  Καταγγελία  για  ξυλοδαρμό  ασυνόδευτου  ανηλίκου  προσφυγόπουλου  στο  φυλάκιο
Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με την καταγγελία, ασυνόδευτο προσφυγόπουλο 14 ετών από το Αφγανιστάν, που
περιμένει την συνένωση με τον πατέρα του, που είναι στην Γερμανία, βρέθηκε στο φυλάκιο
Αλεξανδρούπολης καθώς ο γιατρός που τον εξέτασε υποστήριξε ότι η οστική του ηλικία είναι 16
ετών.42 Ο ανήλικος καταγγέλλει ότι αστυνομικός από την ομάδα φύλαξης για ασήμαντη αφορμή
τον ξυλοκόπησε και του έσπασε το κινητό.

Στο φυλάκιο Αλεξανδρούπολης κρατούνται ανήλικοι μεταξύ 16 και 18 ετών, οι οποίοι δεν έχουν
πλέον τα δικαιώματα των ανηλίκων.

41http://prin.gr/?p=31756&fbclid=IwAR3cXZtIjqHYoLq2ngM46xTQi-  
ULQJmOxrpFKiu88IrjaPYre2TAyZEpAlo
42https://thepressproject.gr/katangelia-gia-xylodarmo-asynodeftou-anilikou-prosfygopoulou-sto-  
fylakio-alexandroupolis/?fbclid=IwAR1jQqOdUg_lIvyptJylQDWqq-nH_DWPUxEav2hI8kdHm6kv-
v18w39GXRs#.Xi27O9Dl1P0.facebook
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Όπως επισημαίνεται την καταγγελία στην ΚΕΕΡΦΑ έκαναν συγγενείς του ανηλίκου.

«Ο εγκλεισμός ασυνόδευτων ανηλίκων προσφυγόπουλων σε χώρους σε φυλακές-στρατόπεδα
είναι το βάρβαρο πρόσωπο της ρατσιστικής πολιτικής της ΕΕ-φρούριο, των κλειστών συνόρων.
Απαιτούμε το κλείσιμο όλων των στρατοπέδων συγκέντρωσης προσφύγων, να πάρουν χαρτιά
και άσυλο και να συνενωθούν άμεσα τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα με τους γονείς τους.
Απαιτούμε την άμεση μεταφορά τους σε δημόσιες δομές φροντίδας ανηλίκων», καταλήγει η
ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ.

16. Ξυλοδαρμός μετανάστη από τον εργοδότη του σε Βιομηχανία Πλαστικών

Σύμφωνα με  την  καταγγελία  που  έγινε  από  Πακιστανούς  εργάτες  προς  την  αντιρατσιστική
οργάνωση ΚΕΕΡΦΑ στις 24/1/2020, η μηχανή παραγωγής χάλασε και ο Αζίζ αποφάσισε να το
πει  στο  αφεντικό  μόλις  έγινε.43 Αυτός  τον  άρπαξε  από  το  λαιμό,  του  έδωσε  χαστούκι  στο
πρόσωπο και  τρεις μπουνιές  στο σώμα, του έσκισε την μπλούζα και  ούρλιαζε κυριολεκτικά
ξεκινώντας ένα ασταμάτητο ρατσιστικό υβρεολόγιο: O μετανάστης Αμπντούλ Αζίζ, εργάτης της
εταιρίας ΕΤ PLAST ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλαστικών, αντιμετώπισε την Παρασκευή 24 Γενάρη στις
8.30 π.μ. χυδαία και βίαιη επίθεση από την εργοδοσία, όπως καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ.

Δούλευε πεντέμισι χρόνια, κάποιες περιόδους επτά μέρες τη βδομάδα, δώδεκα ώρες την μέρα.
Εργάτες  μετανάστες  δούλευαν  χωρίς  να  σταματάνε  Χριστούγεννα,  Πάσχα  και
δεκαπενταύγουστο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η μηχανή παραγωγής χάλασε και ο Αζίζ αποφάσισε να το πει στο
αφεντικό μόλις έγινε, στον «κύριο Στάθη». Αυτός τον άρπαξε από το λαιμό, του έδωσε χαστούκι
στο πρόσωπο και τρεις μπουνιές στο σώμα, του έσκισε την μπλούζα και ούρλιαζε κυριολεκτικά
ξεκινώντας ένα ασταμάτητο ρατσιστικό υβρεολόγιο.

Πάντα, κατά την καταγγελία, ο Αζίζ του είπε: «Κύριε Στάθη γιατί βρίζετε και χτυπάτε;» Τότε του
απάντησε «κλείσε το στόμα σου. Δεν θα μιλήσεις. Φύγε, πάρε δρόμο». Ο Αζίζ απάντησε «αν
δεν θέλετε να κάνω την δουλειά, δώστε μου το χαρτί να φύγω». Περίμενε για ώρα έξω από το
γραφείο και οι εργοδότες του φώναζαν να φύγει. Αυτός ζητούσε χαρτί για να φύγει.

Μετά  από  αυτά  επικοινώνησε  με  την  ΚΕΕΡΦΑ και  την  Πακιστανική  Κοινότητα  Ελλάδος  «Η
Ενότητα»  αναφέροντας  το  περιστατικό.  Ο  πρόεδρος  της  κοινότητας  Τζαβέντ  Ασλάμ
επικοινώνησε με την νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρίας. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, η
εκπρόσωπος άρχισε να συκοφαντεί τον Αζίζ ότι «έβγαλε μαχαίρι και κλέβει» και ότι δεν τον
απέλυσε αλλά έγινε «στάση», «ας έρθει αύριο το πρωί». Ο εργάτης ζητά τα νόμιμα δικαιώματα
του και να παρέμβει το Υπουργείο Εργασίας και η Επιθεώρηση Εργασίας.

17. Περιστατικό άγριας ρατσιστικής βίας αστυνομικών στο Ηράκλειο

43https://thepressproject.gr/katangelia-gia-xylodarmo-metanasti-se-viomichania-plastikon-apo-  
ton-ergodoti-tou/?
fbclid=IwAR1ZlezyKKt11ma8nxkQn5wXSDmqCvDVeH3VyhGPUDtLDpwPg7xhrHNfAiE#.Xiw1R
M0UULg.facebook
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Ρατσιστική  βία  σε  βάρος  του  από  αστυνομικούς  του  Ηρακλείου  κατήγγειλε  πολίτης  στις
20/5/2020.44Όπως αναφέρει στην καταγγελία του το απόγευμα της Δευτέρας 20/5/2020, γύρω
στις 6:15, φεύγοντας από τη δουλειά του με το μηχανάκι του, τον σταμάτησαν δυο αστυνομικοί
της  ομάδας  ΔΙΑΣ  στην  περιοχή  της  Αμμουδάρας,  φωνάζοντάς  του  «Πακιστανέ  σταμάτα»!
Εκείνος δεν έδωσε σημασία καθώς θεώρησε ότι  δεν απευθύνονταν σ’ αυτόν,  αλλά αμέσως
μετά οι άνδρες της ΔΙΑΣ έφτασαν πλάι του φωνάζοντας «Πακιστανέ κάνε στην άκρη αλλιώς θα
σε γκρεμίσουμε»! Η αστυνομία άσκησε βία τόσο κατά τη διάρκεια του σωματικού ελέγχου στο
δρόμο  όσο  και  στο  Α.Τ.  Μαλεβιζίου  όπου  τον  έγδυσαν  και  τον  κλώτσησαν  στα  γεννητικά
όργανα.  Μάλιστα στο  τέλος τον  απείλησαν ότι  «θα τον βρουν» στην περίπτωση που κάνει
μήνυση.

Η καταγγελία του έχει ως εξής:

«Σχόλασα  στις  6  το  απόγευμα  της  Δευτέρας,  πήρα  το  φορτηγό  να  το  πάω  στο  σπίτι  του
αφεντικού μου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Περίπου 6:15 το άφησα, πήρα το μηχανάκι μου
και γυρνούσα στο σπίτι.  Καθώς προχωρούσα άκουσα από πίσω μου μία φωνή να μου λέει
“Πακιστανέ κάνε στην άκρη”. Δεν έδωσα σημασία. Μετά από 5 μέτρα περίπου μία μηχανή είναι
δίπλα μου από την αριστερή πλευρά.

Όταν  είδα ότι  ήταν  η ομάδα Δίας σταμάτησα κατευθείαν στην δεξιά μεριά του δρόμου το
μηχανάκι, μας γράφει «κατέβηκα και έβγαλα τα γυαλιά και την ώρα που έβγαζα το κράνος, πριν
και  πριν προλάβω να τους  πω ότι  είμαι  Έλληνας,  δέχομαι μια μπουνιά στο αριστερό μάτι.
Έβαλα τα χέρια μου πάνω στην σέλα του μηχανακιού και τους λέω “γιατί με χτυπήσατε”; Μου
λένε θα σου κάνουμε έλεγχο και  μου τραβάνε ένα τσαντάκι  από την  μέση.  Τους  είπα δεν
ανοίγει γιατί είναι σπασμένο το κούμπωμα και το έχω δέσει κόμπο στην μέση μου. Και σηκώνω
το δεξί μου χέρι να τους δείξω πού το έχω δέσει. Τότε δέχομαι άλλη μία μπουνιά στο δεξί μου
μάτι, ενώ ο ένας αστυνομικός φώναζε “έχεις όπλο και πας να το βγάλεις”. Τους λέω δεν έχω
κάτι παράνομο επάνω μου, τώρα σχόλασα και θέλω τον αριθμό σας να το καταγγείλω στον
αρχηγό σας. Αμέσως με έριξαν κάτω, μου έβαλαν χειροπέδες και αρχίσανε να με κλωτσάνε και
να με πατάνε στο κεφάλι και στις ωμοπλάτες.

Με ψάχνουν, δεν βρήκαν κάτι επάνω μου και άνοιξαν το μηχανάκι κάτω από την σέλα είχα 2
προεκτάσεις μύτες από ηλεκτρικό κατσαβίδι και ένα μικρό ψαλιδάκι που κόβουμε υφάσματα.
Ο ένας από αυτούς τα πήρε από το μηχανάκι και τα έβαλε στην μπροστινή θήκη στο τσαντάκι
μου και μου λέει, “με αυτό θέλεις να με σκοτώσεις”! Εγώ δεν μίλησα για να μη με ξαναδείρουν.

Ήρθε το περιπολικό και με πήγανε στο Α.Τ Μαλεβιζίου, ήρθε και η Δίας, με έβαλαν μέσα με
έγδυσαν για σωματικό έλεγχο. Με έβαλαν να κάτσω κουκουβιστά και τότε ο ένας με κλώτσησε
στα γεννητικά μου όργανα. Έπεσα κάτω, δάκρυσα από τον πόνο και γυρνάω και τους λέω θα
σας κάνω μήνυση. Ο αστυνομικός με κλώτσησε και πάλι,  αυτή τη φορά από πίσω. Έσκυψε
πάνω από το κεφάλι μου και μου λέει, “αν μας κάνεις μήνυση θα σε βρούμε έξω”!

44https://alterthess.gr/content/kataggelia-gia-peristatiko-agrias-ratsistikis-vias-astynomikon-sto-  
irakleio?
fbclid=IwAR0PV53OplF1KcLS4mgVYkNXdznPCltFONiqy6M5p9O1i6_LgpDlxufbUWA#.XsUEP-
2aM1Y.facebook
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Όσο με είχαν στα κρατητήρια έψαχναν να βρουν αν έχω απασχολήσει τις αρχές. Όταν τους
είπαν ότι είμαι καθαρός, άκουσα να λένε “τι θα γράψουμε για να τον κρατήσουμε μέσα”. Τότε
άρχισαν να γράφουν για απείθεια, αντίσταση κατά τής αρχής, απειλές και για παράβαση του
νόμου περί όπλων (το όπλο που μου χρεώνουν είναι το ψαλιδάκι για τα υφάσματα που πήραν
από το μηχανάκι και το έβαλαν στο τσαντάκι μου)…
Πώς τα άκουσα αυτά; Το γραφείο με τα κρατητήρια τα χωρίζει μία ξύλινη πόρτα και η οποία
ήταν ανοιχτή».

18.  Καταγγελία  Ολλανδού  δημοσιογράφου  για  ξυλοδαρμό  και  γδύσιμο  προσφύγων  στα
σύνορα του Έβρου

Ακραία και βάναυση αντιμετώπιση προσφύγων και μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα
κατήγγειλε στις 6 Μαρτίου 2020 με ανάρτησή του στο twitter o Ολλανδός δημοσιογράφος του
RTL, Olaf Koens.45 Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ξυλοκοπήθηκαν, τους αφαιρέθηκαν τα ρούχα και
τα υπάρχοντά τους, πριν αφεθούν να επιστρέψουν γυμνοί στην Τουρκία, ενώ δημοσιεύει και
σχετικές φωτογραφίες.

«Όλοι ακούσαμε τις ιστορίες, τώρα υπάρχει και εικόνα. Αυτό κάνουν οι Έλληνες με πρόσφυγες
και  μετανάστες  που  διασχίζουν  τα  χερσαία  σύνορα  στο  Pazarkule.  Είναι  ξυλοδαρμένοι,
γδύνονται  και  έχουν  χάσει  τα  χρήματα,  τα  χαρτιά  και  τα  τηλέφωνά  τους.  Αφέθηκαν  να
επιστρέψουν στην Τουρκία με τα εσώρουχά τους» σημειώνει αναλυτικά στην ανάρτησή του ο
Ολλανδός δημοσιογράφος.

19.  Οδηγίες  κακοποίησης  προσφύγων  και  μεταναστών  στον  Έβρο  καταγγέλλονται  από
φαντάρους

Στις  4/3/2020  το  «Δίκτυο  Ελεύθερων  Φαντάρων  Σπάρτακος»  κοινοποίησε  καταγγελία
φαντάρων, οι οποίοι τονίζουν πως καταδρομείς που έχουν σταλεί στον Έβρο έχουν λάβει από
τον ελληνικό στρατό οδηγίες για κακοποίηση προσφύγων και μεταναστών.46 Ανάμεσα σε άλλα,
αναφέρουν  ότι  οι  καταδρομείς  έχουν  το  ελεύθερο  να  χτυπούν  με  γκλομπς  ή  ρόπαλα
ανθρώπους που περνούν τα σύνορα, ενώ «έχουν το ελεύθερο να ρίχνουν αβολίδωτα ή και
κανονικά, πραγματικά πυρά στον αέρα ή στο έδαφος για εκφοβισμό».

Όλοι  οι  Καταδρομείς  έχουν  τα  απαραίτητα  μέσα  για  να  προστατευτούν  από  τα  χημικά,
λαμβάνουν αντίστοιχη εκπαίδευση εμπλοκής με πρόσφυγες και για την σύλληψη τους.
Σε περίπτωση που κάποιος πρόσφυγας δεν είναι συνεργάσιμος περιμένουν ενισχύσεις.
Αν αντιδράσει και προχωρήσει απειλητικά, τότε μπορούνε να πυροβολήσουν.

45https://tvxs.gr/news/ellada/ksylodarmo-kai-gdysimo-prosfygon-sta-synora-kataggellei-ollandos-  
dimosiografos?
utm_source=FacebookE&utm_campaign=userBaseE&utm_medium=312229&fbclid=IwAR3ePTx
G1tPj_Ja60YV4ylRLK2DJ7bUE3Pv3Nd4HSkQ-vHL7Va69PkFvtxI
46https://thepressproject.gr/katangelia-fantaron-gia-odigies-kakopiisis-prosfygon-ke-metanaston-  
ston-evro/?
fbclid=IwAR0YJHu94HQkLG57W6IJghMOwAHJ8yX6S49_HeH9zvZFR7ScyHj6mPn4Kzw#.Xl-
OxR9xXYs.facebook
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20. Βασανιστήρια από αστυνομικούς στο κρατητήριο της Πέτρου Ράλλη στην Αθήνα

Σε  απεργία  πείνας  προχώρησαν  στις  24  Ιανουαρίου  2020  πενήντα  έξι   μετανάστες  που
κρατούνται στη διεύθυνση αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ., στην Πέτρου Ράλλη, στην Αθήνα.47

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική
Απειλή  (ΚΕΕΡΦΑ),  οι  μετανάστες  -που  κρατούνται  επειδή  δεν  διαθέτουν  νομιμοποιητικά
έγγραφα-  καταγγέλλουν βασανιστήρια  από αστυνομικούς που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς
και ηλεκτρικές εκκενώσεις με τέιζερ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση - καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ είναι η εξής:

«Με βία,  και  ρατσιστική χυδαιότητα αντιμετωπίζουν  οι  αστυνομικοί  ανθρωποφύλακες τους
κρατούμενους των οποίων το μόνο “έγκλημα” είναι ότι έληξαν οι άδειες παραμονής τους!
Όπως  κατήγγειλε  εργαζόμενος  στο  κατάστημα  Αλλαντίν  βρέθηκε  στην  φυλακή  αφού  τον
συνέλαβαν με άδεια παραμονής που έληξε πριν από δύο μέρες. Από εκεί και πέρα βρέθηκε στο
“Εξπρές του μεσονυκτίου” με αστυνομικούς να φοράνε κράνη σε κρατούμενους και να τους
χτυπάνε στο τοίχο ενώ χρησιμοποιούσαν και τέιζερ προκαλώντας ηλεκτρικές εκκενώσεις στα
σώματα τους. Μάλιστα κρατούμενος κατέληξε στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά από το
ξύλο των αστυνομικών. Οι κρατούμενοι διαμαρτυρόμενοι εδώ και δύο μέρες δεν έχουν πάρει
φαγητό ενώ συνεχίζουν την απεργία πείνας μέχρι να μπει τέλος στους βασανισμούς.

Η  ρατσιστική  εκστρατεία  της  κυβέρνησης  της  ΝΔ  έχει  βάλει  στο  στόχαστρο  όχι  μόνο  τους
πρόσφυγες και τα ασυνόδευτα ανήλικα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις βόμβες αλλά και
τους  παλιούς  μετανάστες  που  τα  αφεντικά  τους  άφησαν  χωρίς  ένσημα  και  τώρα
αντιμετωπίζουν συλλήψεις και φυλακίσεις.

Απαιτούμε  την  απελευθέρωση  όλων  των  φυλακισμένων  μεταναστών.  Να  κλείσει  τώρα  το
κολαστήριο της Π.Ράλλη. Να τιμωρηθούν ο βασανιστές αστυνομικοί.».

21. Βίαιη επίθεση εναντίον Αφγανού πρόσφυγα στην Αθήνα

Ένας Δανός άντρας Αφγανικής καταγωγής, ο οποίος έχασε τον πατέρα και τον αδερφό του κατά
τη διάρκεια του πολέμου στην πατρίδα του, δέχθηκε στην Ελλάδα, βάναυση επίθεση από μια
ομάδα φασιστών που φώναζαν κατά των προσφύγων.48 Η επίθεση άφησε τον Ahmad Walid
Rashidi, ο οποίος έχασε ένα πόδι στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, με σπασμένη μύτη και πιθανή
εγκεφαλική βλάβη. Ο κ. Rashidi,  28 ετών, κατηγόρησε τις  ελληνικές αρχές για αδράνεια και
ευρύτερη συστηματική μεροληψία εναντίον των μεταναστών στην Αθήνα, όπου είδε ακόμη δύο
πρόσφυγες  φίλους  του,  να  τους  έχουν  σπάσει  τα  οστά  της  γνάθου.  Η  απρόκλητη  επίθεση

47https://www.alfavita.gr/koinonia/310359_apergia-peinas-metanaston-stin-petroy-ralli-  
kataggelies-gia-basanistiria-apo?fbclid=IwAR2G7WVuIUn6y0Y-
sJjiqRynSnCjsr_suJcT9t45a5CSCvyuMtaNed05vLQ
48https://www.kar.org.gr/2020/07/24/viaii-epithesi-enantion-afganoy-prosfyga-stin-athina/?  
fbclid=IwAR16Uv8QNXL2kQk8A9CWInXOSJbBjM7plhk0ymtsKLPWVX3hT8l_Bmaj9l0
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εναντίον του κ.  Rashidi  και των συντρόφων του πραγματοποιήθηκε έξω από ένα μπαρ από
τουλάχιστον επτά άντρες που φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα εναντίον των προσφύγων, είπε. 

Ο κ. Rashidi, ο οποίος από τότε επέστρεψε στη Δανία όπου έχει ζήσει τα τελευταία 20 χρόνια,
είπε ότι η ακοή και η ισορροπία του έχουν επηρεαστεί και ένα κόκκαλο πάνω από τα μάτια του
έχει σπάσει. «Το χειρότερο είναι ότι έχασα το πόδι μου από Ισλαμικούς μαχητές στη χώρα μου
και τώρα έχω χάσει την ακοή και την ισορροπία μου από ρατσιστές. Έχω πληρώσει δύο φορές
με το σώμα μου για προβλήματα και προκλήσεις μέσα στις οποίες γεννήθηκα», είπε στο The
National, καθώς αναρωτήθηκε για ποιο λόγο θα μπορούσε να είναι ένοχος. Στα 20 του χρόνια
στην  Ευρώπη,  ο  κ.  Rashidi  είπε  ότι  υπέστη  λεκτική  κακοποίηση  αλλά  ποτέ  δεν  δέχθηκε
σωματική επίθεση. 

Είναι περισσότερο θυμωμένος με την ελληνική κυβέρνηση και την αστυνομία που τα τελευταία
χρόνια  κατηγορείται  ότι  χρησιμοποιεί  υπερβολική  βία  για  να  συγκρατήσει  το  κύμα  των
μεταναστών και των προσφύγων που περνούν τα σύνορά και μπαίνουν στη χώρα. Σε δήλωση
που έκανε μετά την επίθεση, ο κ. Rashidi αναφέρει ότι το προσωπικό της αστυνομίας και του
νοσοκομείου αντιμετώπισε τον ίδιο και τους φίλους του διαφορετικά λόγω του ιστορικού του.
«Η  επίθεση  ήταν  αιματηρή  και  επώδυνη,  αλλά  ο  χειρότερος  πόνος  και  η  μεγαλύτερη
απογοήτευση ήταν η επακόλουθη διάκριση των κρατικών αρχών». Ένας δικηγόρος έκτοτε τον
πλησίασε για να του προσφέρει βοήθεια.  Μιλώντας στο The National,  ο κ.  Rashidi  είπε ότι
παρέμεινε αισιόδοξος.

«Στην  πραγματικότητα  αντιμετωπίζω  όλα  τα  θέματα  με  θετικό  τρόπο.  Δεν  επηρεάζομαι
ιδιαίτερα.  Φυσικά κλονίστηκα από αυτό που μου συνέβη,  αλλά διανοητικά είμαι εντάξει.».
«Μπορώ να καταλάβω την απογοήτευση της ελληνικής κυβέρνησης και της Ελλάδας λόγω της
κατάστασης της μετανάστευσης και των προσφύγων και λόγω της έλλειψης υποστήριξης από
τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να νομιμοποιήσει τη βία, ειδικά όχι από μια
κυβέρνηση».

22. Καταδίκη μέλους της ρατσιστικής οργάνωσης «Κρυπτεία» για απόπειρα εμπρησμού κατά
σπιτιών μεταναστών

Την 1η Ιουλίου 2020 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών καταδίκασε τον Παναγιώτη Π., τον
μοναδικό κατηγορούμενο που κάθισε στο εδώλιο για τη δράση της εθνικιστικής οργάνωσης
«Κρυπτεία», για την απόπειρα εμπρησμού με πρόκληση πυρκαγιάς και κίνδυνο για ανθρώπινες
ζωές στα γραφεία του Συλλόγου Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αθήνα το 2018,
αναγνωρίζοντας το ρατσιστικό κίνητρο, και του επέβαλε την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή των
πέντε ετών.49 Τον έκρινε επίσης ένοχο για δημόσια υποκίνηση σε βία και μίσος με βάση τον
αντιρατσιστικό  νόμο,  καθώς  επίσης  για  απειλή  διάπραξης  εγκλήματος  και  παράνομη
οπλοκατοχή.

Ο κατηγορούμενος απαλλάχτηκε για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας κατ’ εξακολούθηση
σε επικίνδυνες ή βαριές σωματικές βλάβες, όπως ήταν η επίθεση στο σπίτι του μικρού Αμίρ το
2018 στη Δάφνη και η δολοφονική επίθεση σε βάρος διερμηνέα αφγανικής καταγωγής στο

49https://www.efsyn.gr/politiki/250313_enohos-gia-ti-drasi-tis-krypteias  

38

https://www.efsyn.gr/politiki/250313_enohos-gia-ti-drasi-tis-krypteias


Μεταξουργείο το 2019. Δεν του αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά του μειωμένου καταλογισμού
και του πρότερου σύννομου βίου και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών και
τριών μηνών,  για την  οποία  άσκησε έφεση και  αφέθηκε ελεύθερος μέχρι  την  εκδίκαση σε
δεύτερο βαθμό.

«Ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι  ο Σύλλογος Αφγανών είχε συγκροτηθεί  και αποτελείτο από
αλλοδαπούς και  ενήργησε εμφορούμενος από μίσος.  Σκοπός του ήταν να καταδείξει  στους
πρόσφυγες ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά και να ανακόψει τη δράση οργανώσεων που τους
υποστηρίζουν», ανέφερε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας και εκτίμησε ότι ο Παναγιώτης Π.
δημιούργησε στο μυαλό του την οργάνωση «Κρυπτεία» και αναλάμβανε την ευθύνη για άλλες
επιθέσεις με σκοπό να παρασύρει σε μαχητική δράση έναν απροσδιόριστο αριθμό ανθρώπων
που θα συμμερίζονταν τις μισαλλόδοξες απόψεις του.

«Υπάρχει η “Κρυπτεία”, το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν τα μέλη της δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
Ο κατηγορούμενος είχε επαφές με την οργάνωση ΕΣΑ (Ελληνική Σοσιαλιστική Αντίσταση) και
εμάς μας ξυπνάνε μνήμες ΕΑΤ-ΕΣΑ, δηλαδή των αρχιβασανιστών της χούντας. Η “Κρυπτεία”
είναι  παιδί  του  Περίανδρου  της  Χρυσής  Αυγής  που  έχει  καταδικαστεί  για  τη  δολοφονική
επίθεση στον Δ.  Κουσουρή»,  τόνισε η συνήγορος Πολιτικής Αγωγής Χρυσάνθη Ζαχάρωφ εκ
μέρους  του  Ελληνικού  Συμβουλίου  για  τους  Πρόσφυγες,  το  οποίο  εκπροσώπησε  και  η
δικηγόρος  Κλοτίλδη  Προύντζου,  σημειώνοντας:  «Η  “Κρυπτεία”  ιστορικά  ήταν  λακωνικά
τάγματα εφόδου που δρούσαν νύχτα για να μη συλληφθούν και είχαν στόχο την εξόντωση των
πιο δυνατών και απείθαρχων ειλώτων. Γιατί να επιλέξει αυτό το όνομα ο κατηγορούμενος αν
δρούσε μοναχικά;»

Στην αρχαία Κρυπτεία έχει αναφερθεί ο Ηλ. Κασιδιάρης από το 2008, όταν έλεγε στη ναζιστική
φιέστα των Θερμοπυλών: «Και αναμένουμε τη στιγμή της μεγάλης αντεπίθεσης, βαδίζοντας
στα χνάρια της αρχαίας κρυπτείας, που έπληττε αθόρυβα, μέσα στο απόλυτο σκότος και τη
σιωπή, τους εσωτερικούς εχθρούς της πόλεως».

Όπως  σχολίασε  η  δικηγόρος  Μαρία  Σπηλιωτακάρα  (HIAS),  «ο  κατηγορούμενος  δεν  είναι
μοναχικός λύκος, είναι μέλος της ΕΣΑ, επικοινωνεί τηλεφωνικά με πολλούς και τους αποκαλεί
συναγωνιστές,  πηγαίνει  στα  Ίμια  ως  ομιλητής  και  γνωρίζει  πράγματα  που  μόνο  ένας
δικτυωμένος θα μπορούσε να γνωρίζει». Ο συνήγορος Βασίλειος Κερασιώτης (HIAS) σημείωσε
ότι «όπως ρητά αναφέρεται στο απολογητικό υπόμνημα του κατηγορούμενου, όλες οι πράξεις
του έχουν κίνητρο φυλετικό και η εναρκτήρια επίθεση της “Κρυπτείας”, στο σπίτι του Αμίρ, έχει
όλη την τυπολογία των ρατσιστικών εγκλημάτων».

Η αυτονόητη αναγνώριση του εγκλήματος με ρατσιστικό κίνητρο όπως και η καταδίκη του Π.Π.
για δημόσια υποκίνηση μίσους αποτελεί από την πλευρά της δικαιοσύνης σαφές μήνυμα ότι η
ελευθερία του λόγου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για
κήρυγμα  μίσους  και  για  παρότρυνση  σε  διάπραξη  αδικημάτων  κατά  της  ζωής  και  της
ιδιοκτησίας των «αλλοδαπών πολιτών».

Ικανοποιητικό είναι και το γεγονός ότι κρίθηκε πως όσοι  κινούνται από ρατσιστικά κίνητρα δεν
μπορούν να επικαλούνται στις δικαστικές αίθουσες το ακαταλόγιστο της δράσης τους, όπως
στην περίπτωση του κατηγορούμενου που ισχυρίσθηκε μειωμένο καταλογισμό των πράξεών
του, ο οποίος δεν έγινε δεκτός από το Δικαστήριο.
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23. Κρούσμα ρατσιστικής βίας από το Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας κατά μετανάστη

Ένας  άστεγος  μετανάστης  καταγγέλλει  ότι  δέχτηκε  επίθεση την  ώρα που προσευχόταν  στο
παρκάκι στην συμβολή της Πειραιώς και Ιεράς οδού  το απόγευμα της Τετάρτης 24/6/2020.50

Σύμφωνα με την καταγγελία στην ΚΕΕΡΦΑ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ομονοίας οι οποίοι
στο  παρελθόν  έχουν  προκαλέσει  το  κοινό  αίσθημα  για  τις  ρατιστικές  τους  επιθέσεις,  με
αποκορύφωμα να καταβρέχουν και πετάνε στο δρόμο γυναίκα ΑμεΑ, τον προσήγαγαν βιαίως
περνώντας του χειροπέδες στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Μάλιστα ο  άστεγος μετανάστης καταγγέλλει ότι  όταν ρώτησε τους αστυνομικούς γιατί  τον
συλλαμβάνουν, αντί για απάντηση τον έπιασαν σφιχτά από το λαιμό και του έσκισαν τα ρούχα.
Μάλιστα  κατά  την  προσαγωγή  ούτε  τα  παπούτσια  δεν  το  άφησαν  να  φορέσει  και  έμεινε
ξυπόλητος.

Ο ίδιος ο μετανάστης  έμεινε άνεργος στην Ρόδο μετά από διαμάχη με ιδιοκτήτη που αρνιόταν
να του δώσει απόδειξη για το νοίκι ώστε να τη δηλώσει στην Εφορία. Έπειτα έφτασε να δεχτεί
και εκεί βίαιη ρατσιστική επίθεση από ομάδα που τον πέταξε έξω από το σπίτι.

Πριν  ενάμισι  μήνα  μάλιστα,  στο  δρόμο  αναζήτησης  δουλειάς  τον  σταμάτησαν  για  έλεγχο
αστυνομικοί, οι οποίοι του πέταξαν κάποια από τα χαρτιά του πολύτιμα, όπως τους κωδικούς
του Taxis.

24. ΜΑΤ και άγρια καταστολή σε μετανάστες απεργούς πείνας στο Παρανέστι Δράμας

Το  Κέντρο  Κράτησης  Παρανεστίου  έχει  6  πτέρυγες  στις  οποίες  είναι  τοποθετημένα  7  με  8
κοντέινερ στην κάθε μια και στα οποία κοντέινερ είναι στοιβαγμένα 15 άτομα στο κάθε ένα απο
αυτά.51 Οι  συνθήκες διαβίωσης  είναι  άθλιες  με  τους  ανθρώπους  να στερούνται  ακόμα και
βασικά είδη διαβίωσης.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες εξοντωτικής κράτησης οι αιτήσεις ασύλου σταμάτησαν πριν από
ένα  μήνα  και  επιπλέον  προστέθηκε  ο  περιορισμός  μετακίνησης  λόγω  κορωνοϊού  με
αποτέλεσμα να παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στα κοντέινερ πολλά άτομα μαζί χωρίς καμία
ελπίδα διαφυγής πιά.

Δεν  τους  έγινε  καμία  ενημέρωση  για  τους  λόγους  που  τέθηκαν  σε  καραντίνα,  για  το  τι
συμβαίνει έξω ή ακόμα για το τι θα έπρεπε να προσέξουν για να προστατευτούν από τον ιό.

Μέσα σε μια γενική αναστάτωση και σε κλίμα αβεβαιότητας για τις τύχες τους, την Παρασκευή
3/4 το μεσημέρι αποφάσισαν να αντιδράσουν αρχικά για το άθλιο φαγητό που τους δίνουν κι
έτσι σε συνεννόηση μεταξύ τους, γύρω στα 500 με 600 άτομα και στις 6 πτέρυγες αρνήθηκαν να

50

51https  ://  athens  .  indymedia  .  org  /  post  /1604300/  
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φάνε κάνοντας γνωστούς τους λόγους στην Διοίκηση που αντέδρασε άμεσα λέγοντας τους πως
θα  ικανοποιηθεί  το  αίτημα  τους  το  απόγευμα  και  πείθοντας  τους  να  δεχτούν  το  φαγητό
προσωρινά.

Το απόγευμα τους δόθηκε το ίδιο άθλιο φαγητό οπότε καταλαβαίνοντας τις  προθέσεις των
Δεσμοφυλάκων τους αποφάσισαν να κηρύξουν απεργία πείνας όχι μόνο για το συσσίτιο αλλά
και για να ενημερωθούν για την κατάσταση που αφορούσε στην υγεία τους και τον λόγω του
αποκλεισμού τους.

Ακολούθησαν άγριοι ξυλοδαρμοί με τις δυνάμεις καταστολής να ανοίγουν μία-μία τις πόρτες
των κοντέινερ και να σέρνουν όπως-όπως έξω από αυτά έναν-έναν μετανάστη σπάζοντας τον
κυριολεκτικά στο ξύλο.Μερικοί μεταφέρθηκαν σε κοντινό Κέντρο Υγείας για τα τραύματα τους.
Έτσιμεαυτόν  τον  τρόπο  τους  διέσπειραν,  απομονώνοντας  τους  ώστε  να  μην  έχουν  επαφή
μεταξύ τους και για να μην μαθευτούν προς τα έξω τα γεγονότα.

25. Μήνυση κατά του Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου για ξενοφοβικό και ρατσιστικό λόγο

Μηνυτήρια αναφορά κατά του Κώστα Μουτζούρη, του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου που
είχε πρωτοστατήσει τον Ιανουάριο του 2020 στις κινητοποιήσεις για το προσφυγικό και την
αναφορά ξενοφοβικών συνθημάτων αλλά και δηλώσεων, κατατέθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2020
από το Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων. Υπήρξαν απειλές κατά του εκπροσώπου του
Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, Παναγιώτη Δημητρά, από «οπαδούς»
του Περιφερειάρχη.

Συγκεκριμένα, η μηνυτήρια αναφορά επικεντρώνεται στην «ξενοφοβική, συνωμοσιολογική και
ισλαμοφοβική  διασπορά  ψευδούς  είδησης  και  προτροπή  σε  ρατσιστική  βία  καθώς  και  για
ρητορική  μίσους,  με  αναφορές  σε  “καθαρότητα”  της  φυλής,  εις  βάρος  των  μελών  της
μειονότητας  της  Θράκης»,  τόσο  κατά  τη  συμμετοχή  του  στην  μεγάλη  συγκέντρωση για  το
προσφυγικό στη Λέσβο, όσο και για τα όσα ανέφερε το βράδυ της ίδιας ημέρας στο δελτίο
ειδήσεων του ΑΝΤ1.52

«Θέλουμε αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας,  δεν θέλουμε διακοσμητική FRONTEX.
Θέλουμε αποτροπή. Η πατρίς κινδυνεύει, δεν με ενδιαφέρουν τι λένε οι συνθήκες. Η πατρίς
κινδυνεύει. Θέλουμε αποτροπή» είπε την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ άλλων, στην ομιλία
του  ο  Περιφερειάρχης  Βορείου  Αιγαίου  στην  εκδήλωση  διαμαρτυρίας  των  κατοίκων  των
νησιών.

«Μπορεί  στις  ευρωπαϊκές χώρες να υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί  αλλοδαπών,  όμως αυτές οι
περισσότερες  ήταν  αποικιοκρατικές.  Στην  πάροδο  των  ετών,  επί  εκατοντάδες  χρόνια,  είχαν
μεταφερθεί άνθρωποι από τις αποικίες τους. Δεν είναι το ίδιο εδώ πέρα. Μία βίαιη… Δε θέλω
να μιλήσω για τα έθιμα και τα ήθη αυτών των ανθρώπων, που σώνει και καλά θέλουν να τα
52http  ://  ergasianet  .  gr  /2020/01/29/%  ce  %  bc  %  ce  %  ae  %  ce  %  bd  %  cf  %85%  cf  %83%  ce  %  b  7-%  ce  %  ba  
%  ce  %  b  1%  cf  %84%  ce  %  ac  -%  cf  %84%  ce  %  bf  %  cf  %85-%  cf  %80%  ce  %  b  5%  cf  %81%  ce  %  b  9%  cf  
%86%  ce  %  b  5%  cf  %81%  ce  %  b  5%  ce  %  b  9%  ce  %  ac  %  cf  %81%  cf  %87%  ce  %  b  7-%  ce  %  b  2-%  ce  
%  b  1%  ce  %  b  9%  ce  %  b  3%  ce  %  b  1%  ce  %  af  /?  fbclid  =  IwAR  19  F  -  
7  UteZFO  8  Vu  65  ssZLzzxRYFkCczkWcqmQPbWhS  8  A  4  FUXXQI  0  M  8  aX  _  M  
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διατηρήσουν, δεν θέλουν να προσαρμοστούν, και θέλουν και εμάς να μας μετατρέψουν στα
δικά τους ήθη και έθιμα» ανέφερε το βράδυ της ίδιας ημέρας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

«Υπάρχει  περίπτωση  η  “ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ  ΑΝΑΦΟΡΑ  ΓΙΑ  ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΗ  ΔΙΑΣΠΟΡΑ  ΨΕΥΔΟΥΣ
ΕΙΔΗΣΗΣ, ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΣΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ”, την κατάθεση της οποίας μόλις τώρα πληροφορήθηκα, να
μας αποτρέψει να εκτελέσουμε τα καθήκοντα μας, όπως μας τα επανυπαγόρευσαν οι δεκάδες
χιλιάδες λαού στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις της 22.01.2020; Κάποιο λάθος κάνετε κύριοι.
Κάποιο  μεγάλο  λάθος!  (28.01.2020)»,  απάντησε  στο  προφίλ  του  στα  κοινωνικά  δίκτυα  ο
Περιφερειάρχης.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάτω από την ανάρτησή του διατυπώθηκαν χυδαίες απειλές κατά του
Π. Δημητρά για τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε.

26. Νεκροί αιτούντες άσυλο από πυρά ελληνικών δυνάμεων στον Έβρο τον Απρίλιο του 2020

Δύο νεκρούς αιτούντες διεθνή προστασία και μία αγνοούμενη από πυρά ελληνικών δυνάμεων
σε βάρος τους  την περίοδο των πρόσφατων γεγονότων  στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στον
Έβρο, αναφέρει σε έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία που εκδόθηκε στις 3/4/2020.53

«Τουλάχιστον  δύο  άνδρες  σκοτώθηκαν  και  μια  γυναίκα  παραμένει  αγνοούμενη  αφού  οι
ελληνικές συνοριακές δυνάμεις εκτόξευσαν πυρομαχικά (fired live ammunition) και δακρυγόνα
εναντίον αιτούντων άσυλο και μεταναστών» αναφέρει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

«Οι άνθρωποι ταξίδεψαν από την Τουρκία στην Ελλάδα για να αναζητήσουν ασφάλεια, όμως
συνάντησαν με τόσο σοβαρή βία ώστε τουλάχιστον δύο τραυματίστηκαν. Οι ισχυρισμοί βίας
πρέπει  να  διερευνηθούν  αμελλητί  και  αμερόληπτα.  Ο  καθένας  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται
ανθρωπιστικά, να προστατεύεται από τη βία και να έχει πρόσβαση στην προστασία στις χώρες
όπου  επιδιώκει  την  ασφάλεια»,  δήλωσε  ο  Massimo Moratti,  Αναπληρωτής  Διευθυντής  του
Περιφερειακού Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστία.

27. Νυχτερινή επιδρομή ΜΑΤ κατά προσφύγων στην πλατεία Βικτώριας στην Αθήνα

Πρόσφυγες, που προέρχονταν κυρίως από την Μόρια και άλλους καταυλισμούς των νησιών του
ανατολικού  Αιγαίου,  από  τους  οποίους  αποχώρησαν  μετά  την  άρση  του  γεωγραφικού
περιορισμού  για  όσους  έχει  εγκριθεί  το  αίτημα  χορήγησης  ασύλου  αλλά ακόμη δεν  έχουν
χορηγηθεί  τα σχετικά έγγραφα, βρέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 4 Ιουλίου
2020 αντιμέτωποι  με  ισχυρή δύναμη των ΜΑΤ,  που με χρήση βίας απέναντι  ακόμα και  σε
εγκύους  και  μικρά  παιδιά,  σύμφωνα  με  καταγγελίες,  εξανάγκασε  αρκετούς  πρόσφυγες  να
επιβιβαστούν σε λεωφορεία που βρίσκονταν στο σημείο με προορισμό την Αμυγδαλέζα.54

53https  ://  www  .  amnesty  .  org  /  en  /  latest  /  news  /2020/04/  greece  -  turkey  -  asylum  -  seekers  -  and  -  migrants  -  
killed  -  and  -  abused  -  at  -  borders  /  
54

http://prin.gr/2020/07/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%ce
%b2%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%8e%cf%81%ce%b9%ce%b1/?
fbclid=IwAR2dvzglOgvj854bOxcSRfDnPZ4l5rA0zPxZzO2HTK0_b0jJG3vglmsX-oE
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Παράλληλα, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές αλληλέγγυων αλλά και προσφύγων, κάποιες εκ
των οποίων μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου 2020 δυνάμεις των ΜΑΤ αναπτύχθηκαν εκ νέου στην
πλατεία Βικτώριας, με στόχο να απομακρύνουν και τους εναπομείναντες πρόσφυγες. Για τις
18:00 είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση αλληλεγγύης στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα
από τη συνέλευση Solidarity.
Πέραν  της  συνεχούς  ροής  από  τα  νησιά  του  ανατολικού  Αιγαίου,  δεκάδες  πρόσφυγες
καταλήγουν  στην  πλατεία  Βικτώριας  έχοντας  υποστεί  έξωση  από  τα  διαμερίσματα  που
διέμεναν, μετά τη κυβερνητική απόφαση για διακοπή του σχετικού προγράμματος του ΟΗΕ. Ο
αριθμός των ανθρώπων που αναμένεται να βρεθούν στον δρόμο αν υλοποιηθεί ο σχεδιασμός
για τις εξώσεις, ξεπερνά τις 11.000, εκ των οποίων μόνο λίγοι θα μπορέσουν να βρουν εκ νέου
στέγη με το διάδοχα προγράμματα, όπως το «Εστία 2» και το «Ήλιος».

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο ΣΥΠΡΟΜΕ σημείωνε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση «είναι
υπεύθυνη για τις συνθήκες εξαθλίωσης και τη δημιουργία του προβλήματος, που σε συνθήκες
της αφόρητης ζέστης κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη την κατάσταση. Απαιτούμε άμεσες λύσεις για
τη στέγαση των προσφύγων μέσα στις πόλεις και τα χωριά μας σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Να
λειτουργήσουν  τα  προγράμματα  στέγασης  χωρίς  περιορισμούς  και  γραφειοκρατίες,
καλύπτοντας τις ανάγκες όλων.».

28. Ξυλοδαρμός ανήλικων προσφυγόπουλων στην Κω

Ρατσιστικά φαινόμενα βίας στην πόλη της Κω κατήγγειλε στις 23/2/2020 η Ανοιχτή Συνέλευση
Κω Ενάντια στον Φασισμό, που αποτελεί μια πρωτοβουλία συλλογικοτήτων και ατομικοτήτων
ντόπιων και μεταναστών/ριών που τάσσονται ενάντια στον φασισμό και τον ρατσισμό.55

Αναλυτικά, η καταγγελία έχει ως εξής:
«Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε μια πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας.  Μιλάμε για
πληγέντες  κατοίκους  και  πληγείσα  εικόνα  του  “τέταρτου  τουριστικού  προορισμού”,  ενώ
καθημερινά οι πρόσφυγες/μετανάστες που διαμένουν στην Κω έρχονται αντιμέτωποι με τον
ρατσισμό της κρατικής και τοπικής εξουσίας και διοίκησης, των ΜΜΕ και μέρους της τοπικής
κοινωνίας.  Στον  εγκλεισμό  των  κέντρων  κράτησης  και  στην  απομόνωση  των  χοτ  σποτ
προστίθενται ο αποκλεισμός από τον δημόσιο χώρο, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα κοινωνικά
δικαιώματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
– Την Πέμπτη 13 Φλεβάρη 2020 τέσσερα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα στον δρόμο
από το ΚΥΤ Κω προς το Πυλί προσεγγίστηκαν από τέσσερις ντόπιους νεαρούς οι οποίοι τους
επιτέθηκαν στην αρχή λεκτικά και  στη συνέχεια σωματικά.  Άμεσα κατέφτασαν ακόμη δέκα
άτομα με καλυμμένα πρόσωπα τα οποία περικύκλωσαν τα παιδιά και τα ξυλοφόρτωσαν. Τα
προσφυγόπουλα ευτυχώς διέφυγαν τρέχοντας με ελαφρά τραύματα.

55h  ttps://www.prologos.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-  
%ce%be%cf%85%ce%bb%ce%bf%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b1%ce%bd-%ce%b1%cf
%83%cf%85%ce%bd%cf%8c%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1-%cf%80/?
fbclid=IwAR0j9V0MVTDRHPGYc_0C3QKOIQdcN6ZzlVC9aApHP0lzdsKCPCsluPJW-kY
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– Παράλληλα δεκάδες μετανάστες/πρόσφυγες από το ΚΥΤ Κω που καταφέρνουν να φτάσουν
στο νοσοκομείο για να εξεταστούν με προγραμματισμένα ραντεβού υφίστανται  ρατσιστικές
συμπεριφορές και πολύωρες αναμονές από συγκεκριμένα άτομα του προσωπικού.
– Την Τετάρτη 12 Φλεβάρη μία ομάδα ασυνόδευτων προσφυγόπουλων από σχολείο μη τυπικής
εκπαίδευσης, έχοντας πάρει άδεια από τον ΔΟΠΑΒΣ για την χρήση του Δημοτικού Γηπέδου του
Ζηπαρίου, δέχτηκαν έλεγχο από τον πρόεδρο της κοινότητας. Σε συνέχεια του περιστατικού,
υπεύθυνος του  ΔΟΠΑΒΣ ανακάλεσε την  αδειοδότηση με τη  δικαιολογία ότι  η εβδομαδιαία
χρήση του γηπέδου από τα προσφυγόπουλα επιβαρύνει την καλή λειτουργία του χώρου!!».

29. Ξυλοδαρμός Παλαιστίνιου εργαζόμενου από Έλληνα εργοδότη

Σοβαρή καταγγελία για κρούσμα ρατσιστικής βίας έλαβε χώρα στις 26/2/2020. 
Ο  Μοχάνεντ  αλ  Μάσρι,  23  ετών,  Παλαιστίνιος  από  τη  Γάζα,  ξυπνούσε  τον  τελευταίο  μήνα
χαράματα στο κοντέινερ στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Κω, όπου μένει από τον
Αύγουστο περιμένοντας να καταγραφεί το αίτημά του για άσυλο.56

Δούλευε σε σιδεράδικο του νησιού από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, δωδεκάωρη βάρδια
για  30  ευρώ  τη  μέρα.  Αυτή  ήταν  η  συμφωνία  με  το  αφεντικό,  που  διατηρεί  επίσης
κτηνοτροφική φάρμα. Μέχρι την περασμένη Δευτέρα, όταν ο Μοχάνεντ πήγε να ζητήσει τα
δεδουλευμένα του μαζί με τον συμπατριώτη του, Φιράς αλ Νατζάρν, που δούλευε κι αυτός στο
σιδεράδικο.

Από το δωμάτιο ξενοδοχείου ενός συμπατριώτη του, όπου πέρασε τη νύχτα επειδή φοβάται να
μείνει στο ΚΥΤ, με το χέρι στον γύψο και κακώσεις στο κεφάλι, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του
νοσοκομείου, ο Μοχάνεντ περιγράφει στην «Εφ.Συν.» πώς το εξαγριωμένο αφεντικό πρώτα τον
έλουσε με ρατσιστικές εκφράσεις και στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητό του και κινήθηκε
εναντίον τους, τραυματίζοντάς τον.

Πρόκειται για άλλη μια ιστορία ρατσιστικής βίας και ακραίας εργασιακής εκμετάλλευσης από
εργοδότες που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες διαβίωσης όσων ζητούν άσυλο, τις ξενοφοβικές
πολιτικές και τον θεσμικό ρατσισμό, που έχει αποτέλεσμα να μην αποδίδεται δικαιοσύνη στα
θύματα και να αφήνονται ατιμώρητοι οι δράστες.

Ο Μοχάνεντ βρήκε τη δουλειά μέσω του Φιράς, που δούλευε ήδη περίπου μία εβδομάδα στο
σιδεράδικο ως επιστάτης, με υπόσχεση αμοιβής 50 ευρώ τη μέρα. Ο Φιράς τραυματίστηκε και
ζήτησε  κάποια  χρήματα  έναντι  για  να  μπορέσει  να  αντεπεξέλθει  στη  θεραπεία  του.  Ο
εργοδότης του έδωσε 100 ευρώ και του είπε ότι θα τα αφαιρέσει από τον μισθό του. Ούτε
όμως ο δικός του μισθός πληρώθηκε ποτέ.

Την  Παρασκευή,  ύστερα  από  ένα  μήνα  σκληρή  δουλειά,  με  το  αφεντικό  να  βρίζει  και  να
προσβάλλει σε κάθε ευκαιρία, οι δυο φίλοι και συμπατριώτες πήγαν να ζητήσουν χρήματα.
Έφυγαν  άπραγοι,  το  ίδιο  και  την  Κυριακή,  και  ειδοποίησαν  ότι  δεν  θα συνεχίσουν  αν  δεν
πληρωθούν.Τη Δευτέρα το πρωί ξαναζήτησαν τα χρήματα από το αφεντικό. Τους έβρισε, τους
είπε να πάνε πίσω στη χώρα τους και άλλα ρατσιστικά και απείλησε ότι θα τους σκοτώσει. Του

56https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/232887_afentiko-ton-htypise-me-amaxi  
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είπαν ότι σέβονται την ηλικία του και δεν θέλουν να κάνουν φασαρία. Εξαφανίστηκε για λίγο
και εμφανίστηκε πάνω στο πράσινο σκούρο όχημά του να κινείται κατά πάνω τους.Ο Μοχάνεντ
δεν πρόλαβε να το σκάσει,  ούτε πίστευε ότι  θα τον χτυπήσει.  Το πρώτο χτύπημα τον έριξε
κάτω, το δεύτερο πόνεσε πολύ. Στο τρίτο πρόλαβαν και έτρεξαν. Σταμάτησαν σε βενζινάδικο
μισό χιλιόμετρο πιο πέρα και κάλεσαν ταξί για το νοσοκομείο.

Στον  οδηγό  είπαν  τι  συνέβη  και  ότι  δεν  είχαν  χρήματα.  Τους  συμβούλεψε  να  πάνε  στην
αστυνομία και τους ζήτησε να κρατήσει το κινητό του Φιράς σαν ενέχυρο μέχρι να τον βρουν να
του δώσουν τα χρήματα.
«Στην πατρίδα μου σε παρόμοιες καταστάσεις οι οδηγοί ταξί δεν ζητάνε χρήματα, μας λένε να
πάμε στο καλό και μας εύχονται καλή τύχη», λέει ο συμπατριώτης τους, Χαλίλ, αναγνωρισμένος
πρόσφυγας, που βρέθηκε στο πλευρό τους.

Η γνωμάτευση του νοσοκομείου αναφέρει συντριπτικό κάταγμα στο χέρι, κακώσεις στο κεφάλι
και εκδορές στη ράχη.
«Ήρθα στην Ελλάδα, που την αγαπώ πολύ, για να ζητήσω διεθνή προστασία από αυτά που
ζούσα στη χώρα μου. Σήμερα δυστυχώς ζητάω από την ελληνική αστυνομία να με προστατέψει
και από Έλληνες. Φοβάμαι τι μπορεί να μου συμβεί, αυτός ο άνθρωπος έχει μεγάλη δύναμη»,
λέει ο Μοχάνεντ. «Ούτε να πάω πίσω στη χώρα μου μπορώ, αλλά και φοβάμαι να μείνω εδώ»,
λέει ο Φιράς.

Σύμφωνα  με  αστυνομικές  πηγές,  έχουν  υποβάλει  μήνυση  κατά  του  εργοδότη  και  αυτός
εναντίον τους.  Ισχυρίζεται ότι λένε ψέματα και ότι του επιτέθηκαν. Η εισαγγελία σχημάτισε
δικογραφία και διέταξε να αφεθούν όλοι ελεύθεροι.

30. Πογκρόμ εναντίων προσφύγων και face control στις εισόδους του χωριού στη Μόρια

Μπλόκα από κατοίκους της Μόριας έχουν στηθεί και στις δύο εισόδους του χωριού με στόχο να
απαγορεύσουν τη διέλευση προσφύγων και μεταναστών.57 Περίπου 40 άτομα είχαν κλείσει την
είσοδο του χωριού από την πλευρά του γηπέδου και άτομα χωρίς κάποια διακριτικά ανώτερης
αρχής έκαναν έλεγχο στα αυτοκίνητα που εισέρχονταν στο χωριό.

Την ίδια στιγμή στο χωριό νεαροί Έλληνες περιπολούσαν κρατώντας στα χέρια ξύλινα ρόπαλα
ενώ νωρίτερα προπηλάκισαν οικογένεια προσφύγων με μωρό ενώ οι πιο ψύχραιμοι κάτοικοι
φώναζαν πως υπάρχει μωρό!  Οι κάτοικοι της Μόριας πήραν το νόμο στα χέρια τους με την
ανοχή της αστυνομίας η οποία παρατηρεί  τους ελέγχους που γίνονται  στα αυτοκίνητα από
απλούς πολίτες χωρίς να τους εμποδίζει.

31. Πυροβολισμός δύο προσφύγων στη Λέσβο με κυνηγητικό όπλο τον Απρίλιο του 2020 

57https://www.politikalesvos.gr/moria-pogkrom-enantion-prosfygon-kai-face-control-stis-eisodoys-  
toy-chorioy/?fbclid=IwAR1R-8BCnEkbcKEEZRYS46R2e4U9w-
2Oz8W5EQl7Zd9H20wmDOxVDKNe9OQ
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Στις  22  Απριλίου  2020  ένας  Ιρανός  και  ένας  Αφγανός  εμφανίσθηκαντραυματισμένοι  από
πυροβολισμούς κυνηγετικού όπλου στο ιατρείο του καταυλισμού στο ΚΥΤ της Μόριας.58 Τους
παρασχέθηκαν  οι  πρώτες  βοήθειες  και  μεταφέρθηκαν  στο  Νοσοκομείο  Μυτιλήνης  όπου
διαπιστώθηκε ότι ο μεν πρώτος Αφγανικής καταγωγής έχει δεχθεί σκάγια στην πλάτη κυρίως
και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματος του, ο δε δεύτερος Ιρανικής καταγωγής έχει δεχθεί
και αυτός σκάγια από κυνηγετική καραμπίνα σε λιγότερα σημεία του σώματος του.  

Από την φωτογραφία που δημοσιεύθηκε την επόμενη μέρα, ο Αφγανός έχει πληγεί από σκάγια
σε όλη του πλάτη, κάτι που καταδεικνύει την δολοφονική πρόθεση του δράστη. Από τη μέχρι
τώρα διερεύνηση της υπόθεσης έχει γίνει γνωστό ότι οι δυο αιτούντες άσυλο μαζί με άλλους
δυο φίλους τους Ιρανικής επίσης καταγωγής βρέθηκαν σε απόσταση περίπου πέντε με επτά
χιλιομέτρων βόρεια βορειοανατολικά του ΚΥΤ Μόριας. Άγνωστο είναι πώς βρέθηκαν σε τέτοια
απόσταση από τον καταυλισμό. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι «είχαν βγει για βόλτα». Εκεί κάτω
από άγνωστες συνθήκες και από άγνωστο μέχρι σήμερα άτομο δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Ένας 55χρονος Έλληνας ήταν τελικά ο δράστης της επίθεσης που απολογήθηκε στις 27/4/2020
στον  εισαγγελέα  αντιμετωπίζοντας  τις  κατηγορίες  της  απόπειρας  ανθρωποκτονίας  από
πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα  με  την  ανακοίνωση  της,   η  Υποδιεύθυνση  Ασφαλείας  Μυτιλήνης  «μετά  από
συστηματική  και  εμπεριστατωμένη  έρευνα,  κατόρθωσε  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  να
ταυτοποιήσει το άτομο που στις 22-04-2020 το απόγευμα σε αγροτική τοποθεσία στη Λέσβο,
πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο και τραυμάτισε δυο αλλοδαπούς. Πρόκειται για ημεδαπό, ο
οποίος συνελήφθη στις 23-04-2020 το απόγευμα στη Μυτιλήνη, ενώ παράλληλα κατασχέθηκε
το κυνηγητικό όπλο που χρησιμοποίησε και δύο φυσίγγια».

32.  Ρατσιστική  βία  από  συμμορία  ακροδεξιών  που  χτυπούσε  πόρτες  «ψάχνοντας»  για
πρόσφυγες και μέλη ΜΚΟ

Το βράδυ της Τρίτης 4 Φεβρουαρίου 2020 ομάδα 15 «πιτσιρικάδων» με κουκούλες σε όλο τους
το πρόσωπο, μαύρα μπουφάν και κρατώντας στειλιάρια έκαναν «περιοδεία» μέσα στο χωριό
της  Μόριας,  το  οποίο,  ας  σημειωθεί  ήταν  περικυκλωμένο,  αφενός  από  δυνάμεις  της
Αστυνομίας και αφετέρου από κατοίκους της Μόριας.59

Σύμφωνα  με  καταγγελίες  από  ντόπιους,  η  ομάδα  των  «15»  χτυπούσε  πόρτες  των  σπιτιών
αναζητώντας  αν  αυτά  νοικιάζονται  σε  Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  ή  σε  πρόσφυγες  και
μετανάστες και απαιτώντας να βγουν στον δρόμο. Μία Ιταλίδα καταγγέλλει ότι προκλήθηκαν
ζημιές στο αυτοκίνητό της.

58https://www.kar.org.gr/2020/04/23/agnostoi-pyrovolisan-me-kynigitiko-oplo-dyo-prosfyges-sti-  
lesvo/?
fbclid=IwAR13UUqGCMYF5iobCMGx5raXuDbJj1ERR9TAolG9XGRBWuEKxUfw5mvuyU8

59https://www.koutipandoras.gr/article/moria-symmoria-htypa-portes-psahnontas-gia-prosfyges-  
kai-meli-mko?
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Το  κυνηγητό  συνεχίστηκε  και  στο  Πάρκο  της  Αγίας  Ειρήνης  στη  Μυτιλήνη  μέχρι  τις  3  τα
ξημερώματα περίπου. Ας σημειωθεί ότι μέλη της εν λόγω ομάδας προσπάθησαν να μπουν και
σε ένα μπαρ στη Μυτιλήνη, «αναζητώντας» μέλη ΜΚΟ.

Αρκετές είναι οι καταγγελίες πολιτών στο τηλεφωνικό κέντρο της Αστυνομίας για την εν λόγω
δράση.

Ας σημειωθεί ότι φωτιά πήρε και ένα εγκαταλειμμένο ερείπιο στη Μόρια.

Μια μαρτυρία κατοίκου έλεγε τα εξής: «Λοιπόν ας πω και εγώ χθες τι  είδα. Κατά τις 12:30
πέρασε από μπροστά μ πορεία με το σύνθημα "Λέσβος γη αντιρατσιστική". Ήμουν στην Παλιά
Αγορά.  Από  πίσω  ακολουθούσαν  τα  ματ  .  Μέτρησα  12.  Μετά  από  λίγο  σκάνε  10-15
φασίστεςπιτσιρικάδες που άρχισαν να προκαλούν τον κόσμο στο μαγαζί. Αμέσως όσοι πελάτες
ήταν έξω μπήκαν μέσα μαζί μας. Μείναμε να τους  κοιτάμε. Κάποιος είπε παιδιά όχι κοντά στις
τζαμαρίες.  Οι  φασίστες  κάνανε  κάποιες  χειρονομίες   κλπ.  και  ρίξανε  κάτι  καρέκλες  του
μαγαζιού που ήταν έξω. Για κάποια ώρα ήταν λίγο πιο πέρα κρυμμένοι και περίμεναν να βγει ο
κόσμος από το μαγαζί. Μετά ήρθανενισχύσεις και τα φασίστες  φύγανε. Αμέσως μετά πέρασε
από μπροστά ένα περιπολικό». 

Από την άλλη, μετά τα βραδινά επεισόδια στη Μόρια και τον «έλεγχο» κατά ξένων, ομάδα
αλληλέγγυων και μερίδα αντιεξουσιαστών πραγματοποίησε πορεία.

33. Λεκτική ρατσιστική επίθεση κατά προσφύγων από οδηγό των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Λεκτική  επίθεση  οδηγού  των  ΚΤΕΛ  Θεσσαλονίκης  κατά  προσφύγων  και  μεταναστών
καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης 1 Ιουλίου 2020 στην γραμμή 55Β (Σταυρούπολη –
Παλαιά Συμμαχική) η οποία εξυπηρετεί και το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στα Διαβατά.60

Ο οδηγός, που έχει καταγραφεί σε βίντεο, βρίζει στα ελληνικά και τα αγγλικά τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες, ζητώντας τους να κατέβουν από το λεωφορείο επειδή είναι υπεράριθμοι
και…  δεν  πληρώνουν,  σύμφωνα  με  τον  ίδιο,  εισιτήριο.  Μάλιστα,  ανάμεσα  στα  άλλα
ακατάληπτα ο οδηγός τους λέει ότι αυτός έχει πληρώσει για αυτό το λεωφορείο, και ότι αυτοί
δεν πληρώνουν, και να ξεχάσουν μια για πάντα το λεωφορείο.

34. Ρατσιστική επίθεση σε βάρος Πακιστανού εργάτη στα Κάτω Πατήσια

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 στις 2μμ ο μετανάστης εργάτης από το Πακιστάν Αντνάν Μπάτ
ενώ κατευθυνόταν προς τον σταθμό Κάτω Πατησίων δέχτηκε επίθεση από μία τριμελή ομάδα
φασιστοειδών.61

60https://rosa.gr/ratsistiki-epithesi-kata-prosfygon-apo-odigo-ton-ktel-thessalonikis/?  
fbclid=IwAR3fSgtTcAl0WqDJPagpLebrf8tvKczOPLTKHj4fyGDVcma6vUX_L82t9ZY
61h  ttps://synoraanoixta.wordpress.com/2020/03/12/%ce%ba%ce%b5%ce%b5%cf%81%cf  
%86%ce%b1-%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce
%ae-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf
%80%ce%b1%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9/?fbclid=IwAR02Qk0mTRYVGtDxpES4rqz-
MJCDCq7M0LswYMtwLwru8eplG3ZHitLrlS4
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Οι δράστες βγήκαν από ένα αυτοκίνητο Opel μαύρο στην Λ.Ιωνίας και Σερίφου και επιτέθηκαν
με αγριότητα στον Αντνάν Μπατ βρίζοντας τους Πακιστανούς. Ο ένας ήρθε από μπροστά και
άρχισε να τραβάει το τσαντάκι που είχε περασμένο στο σώμα του και άλλοι δύο τον τραβάγανε
από πίσω. Ένας είχε σιδηρογροθιά και του κατάφερε ένα χτύπημα μόλις λίγα εκατοστά πάνω
από το μάτι. Γρονθοκοπήθηκε άλλες 14 φορές τουλάχιστον στο κεφάλι και στο σώμα ενώ η
τριάδα χτυπούσε σαν αγέλη τον πεσμένο άνθρωπο.

Μία γυναίκα σταμάτησε και βγήκε από το αυτοκίνητο της και έβαλε τις φωνές με αποτέλεσμα
να τραπούν σε φυγή. Ειδοποίησε μάλιστα την Άμεση Δράση η οποία κατέφθασε μετά από μισή
ώρα με περιπολικό που μετέφερε τον τραυματισμένο μετανάστη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας
Λαύρας.

Η  Πακιστανική  Κοινότητα  Ελλάδος  “η  Ενότητα”  έχει  καταγγείλει  δεκάδες  περιστατικά  με
τριμελή ομάδα φασιστοειδών που επιτίθενται σε μετανάστες στην περιοχή χωρίς η Αστυνομία
να έχει προχωρήσει σε καμιά σοβαρή έρευνα.

35. Τέσσερις Ιρανοί πρόσφυγες δέχτηκαν ρατσιστική επίθεση από υπάλληλο πάρκινγκ

Την Πέμπτη 13/2/2020, περίπου στις 12 το βράδυ, τέσσερις Ιρανοί πρόσφυγες, τρεις άντρες και
μια γυναίκα, δέχτηκαν ρατσιστική επίθεση από τον υπάλληλο του πάρκινγκ επί της Νοταρά
31.62 Μια ρατσιστική επίθεση η οποία ξεκίνησε από έναν υπάλληλο με υπερβάλλοντα ζήλο και
ολοκληρώθηκε από μια παρακρατική επίθεση της ΕΛΑΣ στέλνοντας τον έναν από τους τέσσερις
στο νοσοκομείο με σοβαρά χτυπήματα τόσο στο κεφάλι όσο και στο μάτι.

 Όλα  ξεκίνησαν  όταν  ο  υπάλληλος  του  πάρκινγκ  επιτέθηκε  στους  τέσσερις  φίλους,
ισχυριζόμενος  ότι  προσπαθούν  να  κλέψουν  κάποιο  αυτοκίνητο  του,  ενώ  οι  ίδιοι  απλώς
στέκονταν μπροστά στο πάρκινγκ του και είχαν έναν έντονο διάλογο. Αφού τους κατηγόρησε
ότι  προσπαθούν να κλέψουν κάποιο αυτοκίνητο,  πήρε ένα ξύλινο παλούκι και ξεκίνησε μια
άνευ προηγουμένου επίθεση ως άτυπος εντολοδόχος του νέου δόγματος «Νόμου και Τάξης»
που εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2019. 

Χτύπησε  τον  έναν  στο  κεφάλι  και  ενώ  οι  υπόλοιποι  προσπαθούσαν  να  ηρεμήσουν  την
κατάσταση εκείνος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν σε χρόνο μηδέν τέσσερις
ασφαλίτες, τρία συμβατικά οχήματα και τέσσερις μηχανές «δράση», σε σύνολο πάνω από 20
άτομα, που εξαπέλυσαν μια άγρια επίθεση μόνο στους τέσσερις φίλους. Τους γρονθοκόπησαν
και  χτύπησαν  επανειλημμένα  το  κεφάλι  του  ενός  στην  κολώνα  σηματοδότησης  στη
διασταύρωση  των  οδών  Νοταρά  με  Δεληγιάννη.  Στη  συνέχεια  τους  έβαλαν  μέσα  στα
αυτοκίνητα με χειροπέδες στα χέρια, αλλά για να ολοκληρώσουν το βασανισμό ενός από τους
φίλους, με το ένα χέρι πάνω, πίσω από το σβέρκο και το άλλο χέρι από κάτω πίσω από τη
μέση!!!  Δε  σταματάνε  βέβαια  εκεί,  καθ’  όλη  τη  διαδρομή  μέχρι  το  Α.  Τ.  Εξαρχείων  τους
κακοποιούν  με  γροθιές,  κλωτσιές  και  χαστούκια  στα  πρόσωπά  τους.  Φτάνοντας  στο  Α.  Τ.
Εξαρχείων τους ανεβάζουν αρχικώς στον πρώτο όροφο όπου και απομονώνουν την κοπέλα από
τους υπόλοιπους. 

62https://www.kar.org.gr/2020/02/18/tesseris-prosfyges-dechtikan-ratsistiki-epithesi-apo-ypallilo-  
parkingk/?fbclid=IwAR2V6JLI3cluZqabCAUiSsJ_MicnYGAzP4HHB8FIB4wc3BNeZcwwVl815g4
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Εκεί ξεκινάει ο δεύτερος γύρος προσβολής της αξιοπρέπειάς τους, γδύνοντας τον έναν από τους
τέσσερις εντελώς, ψάχνοντας για ανύπαρκτα μαχαίρια και ναρκωτικά, στον άλλον συνεχίζουν
να του έχουν περασμένες χειροπέδες κατά τον παραπάνω βασανιστικό τρόπο ενώ φτάνουν στο
σημείο  άντρες  αστυνομικοί  να  κάνουν  σωματική  έρευνα  στην  κοπέλα,  τόσο  στη  μέση  του
δρόμου κατά τη διάρκεια της προσαγωγής όσο και μέσα στο Α.Τ. παρά το γεγονός ότι υπήρχε
γυναίκα στη βάρδια. Όταν μάλιστα ο ένας διαμαρτύρεται ότι μόνο γυναίκα θα έπρεπε να την
ψάξει, του απαντούν ειρωνικά ότι «Εμείς είμαστε αστυνομία, δεν υπάρχει πρόβλημα!!!». 

Η  παραβίαση  κι  ο  εξευτελισμός  της  προσφύγισσας  από  τους  αστυνομικούς  πέρα  από
κατάχρηση εξουσίας, είναι και βάναυση μορφή κρατικής έμφυλης βίας και για αυτόν ακριβώς
το λόγο επισημαίνεται και καταγγέλλεται.

Σε όλο αυτό το διάστημα και ενώ δεν υπάρχει σύλληψη αλλά έχει γίνει απλή προσαγωγή για
εξακρίβωση, δεν τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους για να ειδοποιήσουν
τους οικείους τους ή δικηγόρο.

Τους  κατεβάζουν  στο  ισόγειο  όπου  και  έρχεται  ο  υπάλληλος  του  πάρκινγκ  μαζί  με  έναν
άνθρωπο της Ασφάλειας, ο όποιος ισχυρίζεται εκ νέου ότι ήθελαν να ληστέψουν το πάρκινγκ
και γι’ αυτό και τους επιτέθηκε, προφανώς ακολουθώντας τις ίδιες καουμπόικες συμπεριφορές
των  φίλων  του  της  Ασφάλειας.  Ο  ένας  από  τους  τέσσερις  φίλους,  ο  οποίος  έφερε  και  τα
βαρύτερα  τραύματα  ζητάει  να  καλέσει  τον  δικηγόρο  του  έτσι  ώστε  να  υποβάλλει  μήνυση
καθώς έχει άδικα κατηγορηθεί για απόπειρα κλοπής και έχει κακοποιηθεί βάναυσα τόσο από
τον υπάλληλο όσο και από τους μπάτσους. Αρχίζει λοιπόν εκ νέου ένα μπαράζ εκφοβισμού και
εκβιαστικών πιέσεων ώστε να μην υποβάλλει τη μήνυση.

«Φιλικά» τους ενημερώνουν ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κρατηθούν όλοι μέχρι το
αυτόφωρο και ότι «δεν θα είναι για καλό τους»… Έχοντας καταλάβει ότι δεν μπορούν να έχουν
καμία  εμπιστοσύνη  στην  αστική  δικαιοσύνη  και  ότι  οι  αστυνομικοί  θα  φροντίσουν  να
καλύψουν τον εαυτό τους αλλά και τον υπάλληλο, αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το τμήμα
και να κατευθύνουν στο Γ. Κ. Νίκαιας για εξετάσεις και πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό αυτό
έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα συμβάντων αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας.

36. Επιβεβαίωση του φόνου Σύρου πρόσφυγα στον Έβρο από το Forensic Architecture 

Το  Forensic  Architecture  είναι  μία  ερευνητική  ομάδα  πού  ασχολείται  με  την  τεκμηρίωση
πληροφοριών που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καταστάσεις
πολέμου και Ειρήνης.63

Στις 4/3/2020, χρησιμοποιώντας τόσο τα βίντεο από τους αυτόπτες μάρτυρες και τα ψηφιακά
αποτυπώματα αυτών, και καταθέσεις από τους συγγενείς διασταύρωσε πώς ο Μουχάμαντ Αλ
Αράμπ  22  ετών,  Σύρος  πρόσφυγας,  ο  οποίος  ανήκε  σε  ομάδα  Σύρων  προσφύγων  που
προσπάθησε να προσεγγίσει τα ελληνικά σύνορα, σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από αυτά
δέχτηκε πυρά από την ελληνική πλευρά και έπεσε νεκρός.

63https://tetartopress.gr/to-forensic-architecture-epivevaionei-ton-fono-syroy-prosfyga-ston-evro/?  
fbclid=IwAR1oFC3blrXK1TQj-EPv7jROyLIlBp6jH1J1bNXdlBl2A0hSZ5GvyoTrNJ0
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Το forensic architecture δημοσιεύει το βίντεο με όλα τα στοιχεία, ασκώντας σφοδρή κριτική στη
διάψευση του κυβερνητικού εκπροσώπου Πέτσα, η οποία διάψευση, υιοθετήθηκε άκριτα από
σχεδόν το σύνολο όλων των ελληνικών ΜΜΕ.

37. Τρακτέρ στον Έβρο «ψέκαζε» με χημική ουσία πρόσφυγες και μετανάστες.

Ένα βίντεο με ημερομηνία ανάρτησης 8 Μαρτίου 2020 στη διαδικτυακή πλατφόρμα YouTube
δείχνει ένα τρακτέρ να πραγματοποιεί ψεκασμούς με άγνωστο χημικό εναντίον μεταναστών και
προσφύγων που είναι συγκεντρωμένοι στον φράχτη του Έβρου.64 Άγνωστο παραμένει αν το
περιστατικό συνέβη μετά από κάποια συνεννόηση με τις  αρχές ή αν πρόκειται για κάποιον
αυτόκλητο πολίτη – «συνοριοφύλακα» από αυτούς που εμφανίζονται  τις τελευταίες ημέρες
φτιάχνοντας πολιτοφυλακές και κυνηγώντας πρόσφυγες και μετανάστες.

Ωστόσο να σημειωθεί ότι πιθανότατα πρόκειται για συντονισμένη ενέργεια καθώς τα μέτρα
στον  Έβρο  είναι  ιδιαίτερα  αυστηρά  και  θα  ήταν  εξαιρετικά  δύσκολο  για  το  τρακτέρ  να
πλησιάσει  τον  φράχτη  δίχως  την  άδεια  του  στρατού  ή  της  αστυνομίας.  Παράλληλα  οι
αστυνομικοί  που  εμφανίζονται  στο  βίντεο  παρακολουθούν  ατάραχοι,  πράγμα  που  ίσως  να
αποδεικνύει  με  ένα  τρόπο  και  το  όλο  συντονισμό  της  «επιχείρησης».  Ο  άνθρωπος  που
βιντεοσκοπεί  το  συμβάν,  ο  οποίος  δεν  είναι  ξεκάθαρο  εάν  είναι  πολίτης  ή  αστυνομικός
αναφέρει τους πρόσφυγες και μετανάστες που τρέχουν να σωθούν από το ψεκαζόμενο χημικό
ως «ποντίκια» ενώ ακούγεται να επικροτεί τη συγκεκριμένη ενέργεια λέγοντας «Έτσι ψέκασέ τα
τα πουσταριά». Μάλιστα φαίνεται ότι οι παρευρισκόμενοι γνωρίζουν και την ταυτότητα του
χειριστή του αγροτικού μηχανήματος καθώς τον αποκαλούν «Ζάχο» ενώ την ώρα που περνάει
μπροστά από την κάμερα, η κάμερα χαμηλώνει για να μην τραβήξει το πρόσωπο του.

Το  βίντεο  βρίσκεται  στο  ακροδεξιό  –  εθνικιστικό  κανάλι  Μολώ  Λαβέ,  ενώ  το  περιστατικό
ανέδειξε αρχικά η ειδησεογραφική σελίδα «Info-War».

38.  Τραυματισμός,  διάπραξη  κλοπής  και  παράνομη  απέλαση  στην  Τουρκία  σε  βάρος
Κούρδου πρόσφυγα από τις ελληνικές αρχές

Στις 19/7/2020 άλλη μια ανατριχιαστική μαρτυρία πρόσφυγα ήρθε να προστεθεί στη μακρά
λίστα καταγγελιών για τις συμμορίτικες μεθόδους της ΕΛ.ΑΣ. στον Έβρο: 34χρονος Κούρδος από
το  Ιράν  βρέθηκε,  από  αιτών  άσυλο  στην  Αλεξανδρούπολη,  ξυλοκοπημένος  και
επαναπροωθημένος παράνομα στην απέναντι όχθη.65

Για να βγάλει τα προς το ζην όσο περίμενε στην Ελλάδα να προχωρήσει το αίτημά του για
άσυλο,  άρχισε  να  κάνει  τη  δουλειά  για  την  οποία  ήταν  γνωστός  στο  Ιράν:  ιππέας  και
εκπαιδευτής αλόγων. Έβρισκε στο διαδίκτυο άλογα προς πώληση, τα αξιολογούσε για χάρη του

64https://thepressproject.gr/trakter-ston-evro-psekazi-me-chimiko-prosfyges-ke-metanastes/?  
fbclid=IwAR0OnhLgYfGPnzdptt84G6FStKx99KVgb-rQUsiuRLNft-6S-
GxIwvaSNkM#.XmX5LLgHOL8.facebook
65https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/252748_ton-eklepsan-ton-htypisan-kai-ton-esteilan-stin-  
toyrkia
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αγοραστή  ή  τα  αγόραζε,  τα  εκπαίδευε  και  τα  ξαναπουλούσε.  Η  δραστηριότητά  του
αποτυπώνεται στο instagram, όπου αφθονούν φωτογραφίες του με άλογα.

Στις 21 Ιουνίου έφτασε στο ραντεβού στο χωριό, είκοσι λεπτά έξω από την Αλεξανδρούπολη,
και έστειλε μήνυμα στον πωλητή να έρθει να τον πάρει. Αντί για τον πωλητή,  εμφανίστηκε
περιπολικό της αστυνομίας. Τον ρώτησαν τι κάνει εκεί, τους εξήγησε, του πήραν το κινητό και
το χαρτί της αίτησης ασύλου και τον πήραν μαζί τους τάχα για εξακρίβωση στοιχείων.

Όσα διηγήθηκε στο βίντεο που έστειλε στην κουρδόφωνη ενημερωτική ιστοσελίδα Pishtinews
δύο μέρες μετά, ενώ βρισκόταν στην Τουρκία, με το σώμα γεμάτο μώλωπες από τα χτυπήματα
και όσα κατήγγειλε σε δημοσιογράφο της ιστοσελίδας,  συμπληρώνουν τον μακρύ κατάλογο
των  καταγγελιών  και  μαρτυριών  για  τις  μεθόδους  συμμορίας  που  χρησιμοποιεί  η  τοπική
αστυνομία  σε  συνεργασία  με  πιθανές  στρατιωτικές  ομάδες,  προκειμένου  να  απαγάγουν
πρόσφυγες και μετανάστες, να τους ληστέψουν και να τους επαναπροωθήσουν στην Τουρκία.

Όπως  καταγγέλλει,  τον  πήγαν  στο  Α.Τ.  Διδυμότειχου.  Δεν  του  έδωσαν  τα  πράγματά  του.
Αντιθέτως,  του  πήραν  τα  χρήματα  που  είχε  για  την  αγορά,  5.000  ευρώ.  Τον  άφησαν  να
περιμένει  μόνος  στο  κρατητήριο  για  μερικές  ώρες.  Στη  συνέχεια  τον  οδήγησαν  σε  άλλο
δωμάτιο,  όπου  τον  περίμεναν  τρεις  αστυνομικοί  ντυμένοι  στα  μαύρα  με  καλυμμένα
πρόσωπα.Τον διέταξαν να γδυθεί, ν' αφήσει μόνο το εσώρουχο. Για μία ώρα τον χτυπούσαν
άγρια με κλομπ, γροθιές και κλοτσιές. Τους εξηγούσε ότι έχει χαρτιά και ότι έκαναν λάθος. «Μη
μιλάς, δεν έχεις δικαίωμα να είσαι στην Ελλάδα», του απαντούσαν.

Είναι προφανές ότι  δεν έκαναν λάθος.  Αυτές οι μέθοδοι της αστυνομίας καταγράφονται σε
πληθώρα καταγγελιών και μαρτυριών σε ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε έγκυρες
οργανώσεις  δικαιωμάτων,  σε  διεθνείς  οργανισμούς όπως το  Συμβούλιο της  Ευρώπης και  η
Ύπατη Αρμοστεία, που μιλούν για συστηματικές και αξιόπιστες καταγγελίες και ζητούν, μάταια,
τη σοβαρή διερεύνησή τους από τις αρχές.

Την  άλλη  μέρα  το  πρωί,  γύρω  στις  9-10,  τον  επιβίβασαν  σε  όχημα  της  αστυνομίας  ή  του
στρατού, μαζί με περισσότερους από 70 πρόσφυγες και μετανάστες που τους είχαν φέρει από
αλλού.  Μπόρεσε  να  διακρίνει  Αφγανούς,  Ιρακινούς,  Πακιστανούς,  οικογένειες,  γυναίκες,
παιδιά. Όχι μόνο δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, αλλά οι συνθήκες ήταν
ιδιαιτέρως ευνοϊκές για πιθανή μετάδοση. «Δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε μέσα εκεί» λέει.

Τους οδήγησαν στον Έβρο, τους επιβίβασαν σε φουσκωτό δέκα - δέκα και τους άφησαν στην
απέναντι όχθη. Τους έπιασαν Τούρκοι στρατιώτες μετά από μία-δύο ώρες και προσπάθησαν να
τους  ξαναβάλουν  στο  φουσκωτό,  για  να  τους  γυρίσουν  στην  Ελλάδα.  «Είδαν  ότι  υπήρχαν
παιδιά  και  γυναίκες,  μας  λυπήθηκαν.  Κάλεσαν  πούλμαν  και  μας  μετέφεραν  στην
Κωνσταντινούπολη» λέει.

Έχει από τότε προσπαθήσει τουλάχιστον τρεις φορές να ξαναέρθει στην Ελλάδα χωρίς επιτυχία.
Είναι 34 ετών, Κούρδος από το Ιράν. Τα στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση της εφημερίδας.
Έχει χαρτί γιατρού ότι υποφέρει από βρογχικό άσθμα και παίρνει αγωγή. Πρωτοέφτασε στην
Ελλάδα στις 31 Δεκεμβρίου και ζούσε με φίλους του στο κέντρο της Αθήνας, περιμένοντας να
δώσει συνέντευξη για το άσυλο τον Σεπτέμβριο.
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39. Αστυνομική αυθαιρεσία και αναίτια σύλληψη μετανάστη στα Εξάρχεια

Στις  21  Ιουλίου  2020  ένας  μετανάστης  πετάχτηκε  από  το  μπαρ  στην  Αραχώβης  να  πάρει
τσιγάρα  στο  περίπτερο  της  πλατείας  Εξαρχείων,  Θεμιστοκλέους  και  Αραχώβης. 66 Πρόσεξε
φευγαλέα πιο πέρα τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΡΑΣΗ να ελέγχουν έναν πολίτη, σε μία από
τις συνηθισμένες αστραπιαίες επιδρομές της αστυνομίας στην πλατεία, που δεν φαίνεται να
έχουν επηρεάσει στο ελάχιστο την κατάσταση με το εμπόριο ναρκωτικών, έχουν όμως αυξήσει
υπέρμετρα  την  καταστολή,  τις  προσαγωγές  πολιτών  στον  σωρό  χωρίς  ενδείξεις  και  τις
συλλήψεις με τις συνήθεις κατηγορίες της αντίστασης και απείθειας.

«Είναι άλλο να το βλέπεις μπροστά σου ή σε βίντεο και άλλο να το ζεις. Σοκ σου προκαλεί και
όταν  το  βλέπεις.  Αλλά  όταν  το  ζεις,  το  σοκ  είναι  πολύ  μεγαλύτερο»,  λέει  στην  «Εφ.Συν.»
περιμένοντας τη δίκη του αύριο στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στην Ευελπίδων με τις
κατηγορίες της εξύβρισης, της απειλής, της απείθειας και της αντίστασης. Όπως διηγείται, μόλις
ζήτησε τσιγάρα από το περίπτερο, ένιωσε να του τραβούν τα χέρια πίσω. «Γυρνάω, ήταν ένας
αστυνομικός, λέω “τι θέλετε;”. Αρχίζει να φωνάζει, “από πού είσαι, από πού είσαι;”. Με το που
είπα Μαρόκο, φωνάζει ένας άλλος “βάλ’ του χειροπέδες”».  Τις έσφιξαν, τους ζήτησε να τις
χαλαρώσουν, τους είπε ότι έχει πάνω του χαρτιά, τους ρώτησε γιατί τον συλλαμβάνουν, τους
είπε ότι θα τους πάει στον Συνήγορο του Πολίτη. Του κάκου.

«Συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Ήταν αποφασισμένοι, σαν να σου έχουν στήσει
παγίδα και να σε αρπάζουν. Είναι πολύ άγριο. Δεν σου δίνουν ευκαιρία να μιλήσεις. Δεν είπαν
τι θέλουν από μένα. Αν ήταν χαρτιά, θα τους τα ’χα δείξει. Αν ζητούσαν κάτι άλλο, θα με είχαν
ψάξει», λέει.

Στο Τμήμα Εξαρχείων περίμενε ώρα. Ο καρπός μάτωσε από τις σφιχτές χειροπέδες, τα σημάδια
φαίνονται και σήμερα, στον ώμο έχει κάκωση. Δεν του ζήτησαν τίποτα, μέχρι που τον φώναξαν
να  καταθέσει  και  του  διάβασαν  την  κατάθεση  που  είχε  δώσει  ο  αστυνομικός.  «Ήταν  όλα
ψέματα, και τι δεν είχε πει!», λέει.

Η  κατάθεση του  αστυνομικού θυμίζει  σενάριο  κακής  τηλεοπτικής  σειράς.  Ισχυρίζεται  ότι  ο
συλληφθείς αρνήθηκε να δώσει τα έγγραφά του, ότι χτύπησε τον αστυνομικό με κλοτσιά και με
γροθιά στα πλαστικά μέρη της εξάρτυσης, ότι έφτυσε πάνω στη σημαία που φέρει η στολή και
ότι τον απείλησε με βλαστήμιες και φράσεις όπως «θα σε γ… παλιομ…», «θα σας κάψω όλους
με μολότοφ και εσένα ειδικά θα σου βάλω βόμβα στο σπίτι».

Ο αστυνομικός σημειώνει ότι ένιωσε... τρόμο από τις απειλές επειδή δουλεύει στα Εξάρχεια
πάνω σε μοτοσυκλέτα και είναι αρκετά ευάλωτος σε ενδεχόμενη ενέδρα με μολότοφ!

«Μία ακόμη αυθαίρετη σύλληψη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αδιακρίτως γενικευμένων
συλλήψεων  στην  ευρύτερη  περιοχή  των  Εξαρχείων  που  συνοδεύονται  με  κατασκευασμένα
κατηγορητήρια»,  σημειώνουν  οι  δικηγόροι  Κωνσταντίνος  Γούσης,  Δήμητρα  Λιναρδάκη,
Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, Σωτηρία Στάθη, Νικολάια Τριανταφύλλου που εκπροσωπούν τον
συλληφθέντα.  «Ενδεχόμενη καταδίκη του […] θα επιφέρει  επιπλέον δυσμενείς και  σοβαρές
επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή του, καθώς θα θέσει σε κίνδυνο τόσο το καθεστώς παραμονής

66https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/253931_apo-maroko-bal-toy-heiropedes  

52

https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/253931_apo-maroko-bal-toy-heiropedes


του  στην  Ελλάδα,  όσο και  την  επαγγελματική του σταδιοδρομία,  συνέπειες  που συνιστούν
ιδιαίτερα αυστηρή μεταχείριση και  προδήλως δυσανάλογη τιμωρία για κάποιον που απλώς
πήγε στο περίπτερο να πάρει τσιγάρα», υπογραμμίζουν.

40. Ρατσιστική επίθεση με την κάλυψη της Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη

Δεκαέξι  δράστες  οπλισμένοι  με  ρόπαλα  του  μπέιζμπολ,  ζωστήρες  και  μαχαίρια  επιτέθηκαν
τραυματίζοντας  σοβαρά  στο  κεφάλι  και  τα  πόδια  22χρονο  Αλγερινό  στην  Καμάρα  της
Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα  με  καταγγελία  αντιρατσιστών  ακτιβιστών  στο  ανεξάρτητο  δίκτυο
ενημέρωσης και υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών “Are You Syrious?”.67

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 22 Αυγούστου τη μία μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 22χρονος
περνούσε απέναντι στην Εγνατία στο ύψος της Καμάρας, πηγαίνοντας να αγοράσει πίτσα από
κάποιο μαγαζί στον πεζόδρομο της «Ναυαρίνου». Τότε οι 16 φασίστες κινήθηκαν αιφνιδιαστικά
κατά πάνω του, βρίζοντας και χτυπώντας τον. Οι δράστες της βάρβαρης ρατσιστικής επίθεσης
φορούσαν  μαύρα  ρούχα  και  μάσκες  χωρίς  διακριτικά,  ενώ  ανάμεσά  τους  υπήρχε  και  μία
γυναίκα. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, η συγκεκριμένη ομάδα είναι γνωστή για τη δράση
της  το  τελευταίο  διάστημα,  κατά  το  οποίο  οι  φασιστικές  συμμορίες  φαίνεται  να  δρουν
ανεξέλεγκτα.

Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, η ομάδα αποχώρησε. Τρεις αστυνομικοί με μηχανές έφτασαν
επίσης στο σημείο, αλλά δε ρώτησαν τίποτα. Απλά κοιτούσαν και κορόιδευαν τον άνθρωπο που
είχε χτυπηθεί και όταν τους έδειξε προς ποια κατεύθυνση κινήθηκαν οι δράστες, αυτοί πήγαν
προς την αντίθετη. Ύστερα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε
στο νοσοκομείο.

Ο καταγγέλλων μετέφερε επίσης την αίσθηση ότι η αστυνομία μοιάζει σαν να «φοβάται» να
πλησιάσει  τους  δράστες  των  βίαιων  επιθέσεων  κατά  προσφύγων  και  μεταναστών,  αφού
φαίνεται ότι προτιμούν να κάνουν «βόλτες» στη γύρω περιοχή και να εμφανίζονται μόνο αφού
οι δράστες έχουν εξαφανιστεί. Δεν κάνουν μάλιστα ούτε τον «κόπο» να κρύψουν τη χαρά τους
στη θέα των θυμάτων των ρατσιστικών επιθέσεων.

41. Νέο περιστατικό ξυλοδαρμού από αστυνομικούς στην Πέτρου Ράλλη

Νέα καταγγελία για βασανιστήρια μέσα στο κέντρο κράτησης αλλοδαπών της Πέτρου Ράλλη
ήρθαν  στη  δημοσιότητα  στις  30  Αυγούστου  2020.68 Μεταξύ  άλλων  καταγγέλλεται  ότι  οι
άνθρωποι  που  κρατούνται  υπόκεινται  σε  βασανιστήρια  με  βάναυσους  ξυλοδαρμούς  και

67https://kokkini.org/2020/08/26/%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%cf%84%ce  
%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%bc
%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%cf
%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1/?
fbclid=IwAR2cH0IE4GTNqXPkqcSQM3AdLIW02k9uOjNvmktQauFoVGZvPm634rewy2k
68https://thepressproject.gr/voitheia-voitheia-voitheia-sto-kentro-kratisis-allodapon-tis-petrou-ralli/?  
fbclid=IwAR0pH-XjtPwMEM5MTMJp9NCFb9FuYdQ9hmhylO7QcDeYyClh-
skCPKN8QqY#.X0u0lolAGOg.facebook
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στέρηση υγιεινής.  Ζητάνε  απεγνωσμένα παρέμβαση και  στήριξη  για να σταματήσει  αυτή η
κατάσταση της φρικτής βίας.

Η  Πρωτοβουλία  αλληλέγγυων για την  Πέτρου  Ράλλη ήρθε  σε  επικοινωνία με  φυλακισμένο
άντρα  στην  Πέτρου  Ράλλη  ο  οποίος  περιγράφει  τις  άθλιες  συνθήκες  κράτησης  -καθώς  και
περιστατικό ξυλοδαρμού από αστυνομικούς- και κάνει έκκληση για βοήθεια.

Το κείμενο του μηνύματος ήταν το εξής:

«Σήμερα είναι  28 Αυγούστου 2020,  μιλάμε για Πέτρου Ράλλη,  το  κρατητήριο  που μένουνε
αλλοδαποί μέσα. Μιλάμε ακριβώς για το 2020, που ζούνε άνθρωποι σε μια κατάσταση… Πήγα
να δω έναν φίλο μου που κατάγεται απ’ το Μαρόκο, δεν μπορώ να πω το όνομά του, ήτανε
κλειδωμένος μέσα στο δωμάτιό του. Ξυπνάει και του έρχεται ανάγκη να πάει στην τουαλέτα.
Φωνάζει τους αστυνομικούς: “Θέλω τουαλέτα, θέλω τουαλέτα”για να έρθουν να του ανοίξουν
να πάει  να  κάνει  την  ανάγκη του.  Του  έρχονται  μέσα τέσσερις  αστυνομικοί,  τον  πάνε  στο
προαύλιο,  τον  πλακώνουνε  στο  ξύλο  –ο  ώμος  του  τού  έχει  βγει,  το  σώμα  του,  όλα  είναι
κομμένα– και είναι ένας άνθρωπος 1,5 μέτρο, 40 κιλά, δεν είναι πολύ σκληρός άνθρωπος. Τι
κατάσταση ζούμε το 2020, ανάμεσα σε κλουβιά που είναι για τα πίτμπουλ ή για πυγμάχους και
τα φτιάχνει το ελληνικό κράτος. Είναι ντροπή το κράτος που τα έχει φτιάξει.

Τον είδα με τα μάτια μου, είναι κομμένος, με επιδέσμους ο λαιμός του. Είναι μια κατάσταση,
πώς να σας το πω, ανάμεσα στο προαύλιο που είναι 20 μέτρα για τέσσερις πτέρυγες, κάθε
πτέρυγα για 30 λεπτά να βγαίνει στο προαύλιο, τις υπόλοιπες 24 ώρες κλειδωμένα μέσα στα
σίδερα και  να  χτυπάς  την  πόρτα  –εμείς  τ’  ακούμε  πάντα,  πάντα  ακούμε  αυτό  το  πράγμα:
“Αστυνόμε,  αστυνόμε,  τουαλέτα,  τουαλέτα!”.  Μέσα βρόμα, μέσα σκουπίδια.  Μπουκάλια με
κάτουρα μέσα, σκατά, γιατί δεν τους ανοίγουνε να κάνουν την ανάγκη τους. Όποιος ακούει τη
φωνή μου,  σας παρακαλώ,  είναι  2020,  βοήθεια,  βοήθεια,  βοήθεια,  γιατί  μέσα σ’  αυτή την
πτέρυγα, που είναι τετράγωνη σαν το σπιρτόκουτο, μάλλον από έξω κανείς δεν ξέρει ότι έχεις
ψυχή εδώ μέσα. Είναι ψυγείο ανθρώπων. Και οι άνθρωποι αυτού του ψυγείου έχουν ψυχή. Σας
παρακαλώ, σας παρακαλώ, όποιος μ’ ακούει, βοήθεια, βοήθεια».

42. Καταγγελίες για κακομεταχείριση ανήλικων προσφύγων από αστυνομικούς στη Σάμο

Καταγγελίες για ένα ακόμα περιστατικό βίας αστυνομικών εις βάρος δυο ανηλίκων προσφύγων
ήρθαν από τη Σάμο στις 17/9/2020.69

Συγκεκριμένα,  σύμφωνα  με  τις  καταγγελίες  των  οικογενειών  τους  τις  οποίες  φέρνει  στην
επιφάνεια η οργάνωση «Άρσις»,  οι δύο ανήλικοι,  ηλικίας 13 και 14 ετών αντίστοιχα,  στις 2
Σεπτεμβρίου περίμεναν σε ουρά ΑΤΜ υποκαταστήματος τράπεζας, όταν εμφανίστηκαν άνδρες
της αστυνομίας με τζιπ.

Αφού τους  πέρασαν χειροπέδες,  τους  έβαλαν στο όχημα,  όπου και  τους  χτύπησαν  και  στη
συνέχεια τους οδήγησαν στο τμήμα. Εκεί σε δωμάτιο του Τμήματος Ασφαλείας, τους έγδυσαν
και αφού τους έσπρωξαν και τους εξευτέλισαν, τους άφησαν να φύγουν χωρίς να γίνει κάποια

69https://rosa.gr/samos-kataggelies-gia-kakometacheirisi/?  
fbclid=IwAR1kw_89osB8IhTTLXXOQo89kLa3NOBwbjEkCtRriA4wnHitk3DTVCTbt9c
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καταγραφή του συμβάντος ή να τους εξηγήσουν μέσω διερμηνέα τους λόγους της προσαγωγής
και της αφαίρεσης των ενδυμάτων τους.

Η ιατρική γνωμάτευση του ενός παιδιού, σύμφωνα με την «Άρσις», επιβεβαιώνει τις κακώσεις,
ενώ αναμένονται άμεσα τα αποτελέσματα της εξέτασής τους από ψυχολόγο.

Η οργάνωση επισημαίνει  ότι  «είναι  αυτονόητη η υποχρέωση των ελληνικών αρχών και  της
ελληνικής αστυνομίας να εγγυώνται για τα δικαιώματα όλων των κατοίκων, χωρίς διακρίσεις.
Ρατσιστικές συμπεριφορές δεν είναι  ανεκτές σε μια δημοκρατική κοινωνία και  οι  διωκτικές
αρχές θα πρέπει να εγγυηθούν ότι δεν θα επαναληφθούν τέτοια περιστατικά».

Τέλος,  καλεί  τις  τοπικές  κοινωνίες  να  απομονώσουν  τέτοιου  είδους  συμπεριφορές  και  να
συνεχίσουν  να  στέκονται  αρωγοί  στις  δράσεις  για  τη  φροντίδα  και  προστασία  των
προσφυγικών πληθυσμών και δη των πιο ευάλωτων.

43.  Ρατσιστική  δολοφονία  Ρομά από  63χρονο  ιδιοκτήτη  οικίας  στο  χωριό  Πιπερίτσα  του
Δήμου Μεσσήνης

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 ένας 18χρονος Ρομά δολοφονήθηκε στο χωριό Πιπερίτσα του
Δήμου Μεσσήνης.70 Πυροβολήθηκε από απόσταση 10 μέτρων στον θώρακα και στην κοιλιακή
χώρα,  από τον  63χρονο ιδιοκτήτη  μιας  οικίας μέσα στην  αυλή της  οποίας  διαπράχθηκε  το
έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 18χρονος βρέθηκε μαζί με άλλους δύο ανήλικους στην
αυλή  του  καθ’  ομολογία  63χρονου  δράστη  και,  όταν  έγιναν  αντιληπτοί,  προσπάθησαν  να
διαφύγουν.  Ο  ιδιοκτήτης  πυροβόλησε  με  κυνηγετική  καραμπίνα  προς  το  μέρος  τους  με
συνέπεια να πέσει νεκρός ο 18χρονος.  

Ο δράστης του αποτρόπαιου εγκλήματος συνελήφθη από την αστυνομία, όπως και οι άλλοι
δύο σύντροφοι του 18χρονου θύματος. Οδηγήθηκαν όλοι μαζί στο οικείο αστυνομικό τμήμα
μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του άτυχου νέου στο νοσοκομείο της περιοχής.

Ο δράστης δεν πυροβόλησε πρώτα στον αέρα για να τρομάξει τους νεαρούς Ρομά. Αντίθετα
έριξε προς το μέρος  τους, παρόλο που εκείνοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν από την αυλή
του σπιτιού του. Δεν διέθετε άδεια οπλοφορίας και δεν φάνηκε μετανιωμένος στις δηλώσεις
του.

44. Ξυλοδαρμός εργάτη γης που ζήτησε τα δεδουλευμένα του στο Βαρθολομιό Ηλείας

70https://kokkini.org/2020/10/08/%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%bf-%cf%81%ce  
%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b5%ce%b3%ce
%ba%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1-18%cf%87%cf
%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf/?
fbclid=IwAR1XCYJd_lv95JWHOGJnK8uAq7UpBlJzqVH_DrUd0eehlEPzxRrm81VluWQ
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Με μεθόδους Νέας Μανωλάδας απάντησε αφεντικό σε μετανάστη εργάτη που ζήτησε τα λεφτά
του  στο  Βαρθολομιό  Ηλείας,  όπως κατήγγειλε  στις  19/10/2020  η  αντιρατσιστική  οργάνωση
ΚΕΕΡΦΑ.71

Συγκεκριμένα, ο μετανάστης εργάτης γης Μπιλάλ Οντίν ζήτησε την Κυριακή 18/10 το πρωί από
το αφεντικό του να πληρώσει τα 5000 ευρώ που του χρωστούσε.

Αντί  των χρημάτων που δικαιούταν,  ο  γιός  του  αφεντικού του επιτέθηκε  και  τον  χτύπησε,
συνεχίζοντας τη γνωστή παράδοση των ρατσιστών αφεντικών της Ν. Μανωλάδας, όταν έβαψαν
τα φραουλοχώραφα με το αίμα των εργατών γης που απαιτούσαν τα δεδουλευμένα.

Στη συνέχεια γιος και αφεντικό τον μετέφεραν χωρίς τη θέληση του από το κατάστημα τους
όπου πουλάνε πατάτες σε χωράφι και τον χτύπησαν εκεί.

Ο εργάτης  μεταφέρθηκε στο  νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται  με  χτυπήματα στο  κεφάλι,  στο
πρόσωπο και το σώμα.

45. Τραυματισμός Πακιστανού μετανάστη από δύο Έλληνες στη Λέσβο

Θύμα ληστείας έπεσε το βράδυ της 30ης Οκτωβρίου, ένας 23χρονος μετανάστης πακιστανικής
καταγωγής στη Μυτιλήνη, τον οποίο αφού οι ληστές τραυμάτισαν με μαχαίρι, του αφαίρεσαν
το ποσό των 2.000€.72

Σύμφωνα  με  την  ανακοίνωση  της  Αστυνομικής  Διεύθυνσης  Βορείου  Αιγαίου,  την  επόμενη
ημέρα, στις 31 Οκτωβρίου, η υπόθεση εξιχνιάστηκε και συνελήφθησαν, δύο ημεδαποί, ηλικίας
20  και  31  ετών,  σε  βάρος  των  οποίων  σχηματίστηκε  δικογραφία  κατά  περίπτωση  για  τα
αδικήματα της ληστείας και της πρόκλησης σωματικών βλαβών, καθώς και για παράβαση της
νομοθεσίας  περί  όπλων,  ενώ  ταυτοποιήθηκε  και  23χρονος  ημεδαπός,  που  εμπλέκεται  στη
συγκεκριμένη υπόθεση.

Από την προανάκριση και τις έρευνες της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Μυτιλήνης, προέκυψε ότι,
ο 23χρονος και ο 31χρονος δρώντας από κοινού, αφαίρεσαν από την κατοχή του αλλοδαπού
τραυματίζοντας τον με τη χρήση σωματικής βίας και αιχμηρού αντικειμένου, το χρηματικό ποσό
των 2.000 ευρώ. «Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι, ο 20χρονος κατά το χρόνο
του συμβάντος, επιτηρούσε την περιοχή ως τσιλιαδόρος», σημειώνει η ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε, στιλέτο με μήκος λάμας δώδεκα εκατοστά.

Πληροφορίες που επικαλείται ο τοπικός ιστότοπος της Μυτιλήνης «Στο Νησί», αναφέρουν πως
ο νεαρός μετανάστης ζει μόνιμα στο νησί και οι δράστες φέρεται να γνώριζαν το θύμα καθώς
κα το γεγονός ότι είχε στην κατοχή του το αρκετά χρήματα.
71https://3pointmagazine.gr/me-methodoys-n-manoladas-apantise-afentiko-se-metanasti-ergati-  
poy-zitise-ta-lefta-toy-sto-vartholomio/?
fbclid=IwAR2qBIEwtwofUtFh_a9UWb359kV2fD8ZptwDxIqgP8l5fGEnhk5jRKMuOo0
72https://thepressproject.gr/dyo-ellines-travmatisan-kai-listepsan-metanasti-sti-lesvo/?  
fbclid=IwAR2XIkzIgpOi7E4TThUlGS8zzNY3emXndo1YG5B_FWSntni7DM0hX6fMkuE#.X6FPm
9DC_5s.facebook
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Β) Παρεμβάσεις θεσμικών οργάνων σχετικά με θέματα 
ρατσιστικής βίας, Δικαστικές αποφάσεις και Καλές Πρακτικές 

1.  Ανησυχία  από το  Δίκτυο  Καταγραφής  Περιστατικών Ρατσιστικής  Βίας  για  ξενοφοβικές
επιθέσεις κατά προσφύγων και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις

Στις 5/3/2020 το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας καταδίκασε απερίφραστα
τα  γεγονότα  στοχοποίησης  προσφύγων,  αιτούντων  άσυλο  καθώς  και  εργαζομένων  σε
ανθρωπιστικές οργανώσεις στα νησιά του Αιγαίου και τον Έβρο.73 Η ανακοίνωση του ήταν η
εξής:

«Συγκεκριμένα,  τις  τελευταίες  μέρες,  οι  οργανώσεις του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών
Ρατσιστικής Βίας γινόμαστε μάρτυρες ολοένα και περισσότερων ξενοφοβικών και ρατσιστικών
περιστατικών, από τοπικές μειοψηφικές ομάδες στα νησιά του Αιγαίου κατά νεοεισερχόμενων
προσφύγων  και  μεταναστών,  εργαζομένων  σε  Διεθνείς  Οργανισμούς,  Μη  Κυβερνητικές
Οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και δημοσιογράφους. Η στοχοποίηση
έχει  κλιμακωθεί  με  σωματικές  επιθέσεις  σε  εργαζομένους  φορέων  παροχής  υπηρεσιών  σε
πρόσφυγες, με εμπρησμούς σε χώρους που προορίζονται για στέγαση ή άλλες υπηρεσίες σε
πρόσφυγες,  με  περιστατικά  παρεμπόδισης  μετακίνησης  ή  αποτροπής  αποβίβασης
νεοεισερχομένων  με  παράλληλη  έκφραση  ρατσιστικών  σχολίων  καθώς  και  με  εμπρησμούς
αυτοκινήτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Είμαστε σοβαρά ανήσυχοι ότι εάν δεν υπάρξει
προσήκουσα  αντίδραση  από  τις  αρμόδιες  αρχές  οι  εν  λόγω  επιθέσεις  ενδέχεται  να
πολλαπλασιαστούν, δίχως να αποκλείεται κάποιες από αυτές να αποβούν και μοιραίες.

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας έχει πολλές φορές στο παρελθόν τονίσει
τη  διασύνδεση της  ανόδου  της  ξενοφοβίας  και  των  ρατσιστικών  εκδηλώσεων τόσο  με  την
έλλειψη μιας συνεκτικής και ανθρωποκεντρικής προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής,
βασισμένης σε διεθνή πρότυπα και εγγυήσεις, όσο και με την κατάσταση υπερσυγκέντρωσης
πληθυσμού για μεγάλο διάστημα στα κέντρα υποδοχής των νησιών σε εξαιρετικά επισφαλείς
συνθήκες, κάτι που δυσχεραίνει την αρμονική συνύπαρξη και επιβαρύνει τόσο τον προσφυγικό
και μεταναστευτικό πληθυσμό όσο και τις τοπικές κοινωνίες. Η έξαρση των περιστατικών αυτών
συνδέεται περαιτέρω άρρηκτα με τη θεσμική στοχοποίηση προσφύγων και μεταναστών μέσα
από τον επίσημο λόγο εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο
πλαίσιο,  μεταξύ  άλλων,  και  της  έντασης  που  έχει  δημιουργηθεί  τις  τελευταίες  μέρες  στα
σύνορα  Ελλάδας-  Τουρκίας.  Η  στοχοποίηση  επιτείνεται  επίσης  από  αποφάσεις  όπως  η
πρόσφατη  αναστολή  της  καταγραφής  αιτημάτων  ασύλου,  η  οποία  συνιστά  παραβίαση του
διεθνούς δικαίου: η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου πρέπει να αποκατασταθεί επειγόντως
για την προστασία όλων όσων την χρειάζονται.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω:
- Το Δίκτυο καταδικάζει κατηγορηματικά τις εν λόγω ενέργειες και καλεί τις ελληνικές
αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των προσφύγων, αιτούντων άσυλο και των εργαζομένων
στον ανθρωπιστικό τομέα και των μελών της κοινωνίας των πολιτών.

73 Δελτίο Τύπου του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, 5 Μαρτίου 2020
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- Καλεί τους εκπροσώπους της Πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τους
εκπροσώπους των ΜΜΕ, να απόσχουν από την ξενοφοβική ρητορική που κανονικοποιεί και
ενθαρρύνει ξενοφοβικές αντιδράσεις.
- Καλεί την πολιτεία να εξασφαλίσει τον άμεσο απεγκλωβισμό των προσφύγων από τα
νησιά και την ασφαλή μεταφορά τους στην ενδοχώρα για τη συνέχιση των διαδικασιών ασύλου
καθώς  και  την  εφαρμογή  της  αντιρατσιστικής  νομοθεσίας  στο  ακέραιο.  Καλεί  όλους  τους
εμπλεκόμενους να δείξουν αυτοσυγκράτηση και στοιχειώδη συναίσθηση των συνεπειών που
έχουν οι πράξεις τους στην ήδη πληγωμένη κοινωνική ειρήνη και συνοχή».

2. Έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας από την οποία προκύπτει
αύξηση και αναβάθμιση των ρατσιστικών κρουσμάτων στη χώρα

Αναβάθμιση  των  ρατσιστικών  επιθέσεων  κατέγραψε  το  Δίκτυο  Καταγραφής  Περιστατικών
Ρατσιστικής Βίας, το οποίο παρουσίασε στις 16/6/2020 την ετήσια έκθεση του για το 2019, και
ένατη κατά σειρά από τη σύστασή του.74 Στην παρουσίαση χρησιμοποιήθηκαν οξείες εκφράσεις
όπως  «απαρτχάιντ»,  προκειμένου  να  καυτηριαστούν  πρακτικές  θεσμικού  ρατσισμού  και
«πογκρομ» για τις οργανωμένες επιθέσεις με συμμετοχή ακροδεξιών σε αρκετές περιπτώσεις,
ενώ τονίστηκε η όξυνση του μισαλλόδοξου λόγου και της ρητορικής μίσους στα ΜΜΕ.

Το  Δίκτυο  αποτυπώνει  στην  έκθεση του τις  ποσοτικές  και  ποιοτικές  τάσεις  του  τοπίου  της
ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα, επικεντρώθηκε σε 4 θεματικές:

1.  Τη  ρητορική  μίσους  στη  δημόσια  σφαίρα,  ως  προπομπό  της  ρατσιστικής  βίας,  και  τις
συνέπειες της στην κοινωνική συνοχή.
2. Τον ρατσισμό της καθημερινότητας και πως επηρεάζει τη ζωή των θυμάτων και δη εν μέσω
πανδημίας.
3. Τις επιθέσεις κατά προσφύγων και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που απειλεί
την κοινωνική ειρήνη.
4. Τις νομικές εξελίξεις στο ρατσιστικό έγκλημα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι των οργανώσεων που συμμετέχουν στο Δίκτυο καυτηρίασαν την
αναβάθμιση των επιθέσεων με θεσμική κάλυψη ή και συμμετοχή θεσμικών παραγόντων.

Σε  μια  τουλάχιστον  περίπτωση  συμμετείχε  σε  επίθεση  ένας  κοινοτάρχης,  ενώ  σε  άλλες
περιπτώσεις υπήρξαν επιθέσεις από οργανωμένες ομάδες με συμμετοχή ακροδεξιών ή ακόμα
και αστυνομικών όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Η εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Μαρία Γαβουνέλη
καυτηρίασε τη ρητορική μίσους στη δημόσια σφαίρα και επανέλαβε ότι σκοπός της επιτροπής
είναι να εκπονηθεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης ενάντια στον ρατσισμό και τη ρητορική μίσους –
ενάντια στη μισαλλοδοξία. Δεν παρέλειψε δε, να ασκήσει κριτική στο Εθνικό Συμβούλιο κατά
του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, το οποίο δεν συνεδρίασε «λόγω της πανδημίας».
Από τους συμμετέχοντες επισημάνθηκε ακόμα ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού
επεκτάθηκαν  τα  κρούσματα  θεσμικής  ρατσιστικής  συμπεριφοράς  στα  νοσοκομεία,  στα

74https://3pointmagazine.gr/diktyo-katagrafis-peristatikon-ratsistikis-vias-ayxisi-kai-anavathmisi-  
ton-epitheseon-to-2019/?
fbclid=IwAR1IUhbM4egmgBH4XF74_1Nzpr8RmRUFfsD9ziw_lgtnWIS4DreRxcpBYx0
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σουπερμάρκετ  και  στα  κέντρα  υποδοχής  που  στήνονται  σε  ερημικές  τοποθεσίες
δημιουργώντας την εικόνα ενός «απαρτχάιντ».

Για τα ΜΜΕ επισημάνθηκε εμφατικά η αλλαγή ορολογίας η οποία φαίνεται να επιστρέφει σε
έννοιες  όπως  «λαθρομετανάστης»  παράγοντας  ευαλωτότητα,  ενώ  τονίστηκε  ιδιαίτερα  ο
κίνδυνος που διατρέχουν γυναίκες πρόσφυγες εξαιτίας της τριπλής ευαλωτότητας την οποία
υφίστανται.  «Στη  γλώσσα  των  Μέσων  οι  πρόσφυγες  είναι  «μετανάστες»,  «απείθαρχοι  και
πιθανοί φορείς του ιού» και αυτοί που «τους ζούμε» εμείς. 

Σύνδεση με τη δίκη της Χρυσής Αυγής έκανε ο δικηγόρος Θ. Καμπαγιάννης, ο οποίος επεσήμανε
ότι η δίκη των Αιγυπτίων αλιεργατών εκκρεμεί εδώ και οκτώ χρόνια με αποτέλεσμα να έχουν
παραγραφεί τα πλημμελήματα της υπόθεσης. Πρόκειται για το ένα από τα δυο μεγάλα σκέλη
της  δίκης  στον  αγώνα  κατά  του  φασισμού,  όπως  εξήγησε.  «Δεν  είμαστε  στην  εποχή  της
άρνησης του ρατσιστικού κινήτρου, αλλά δεν έχουμε μεγάλη πρόοδο» είπε ο δικηγόρος και
καυτηρίασε τη στάση της κυβέρνησης. «Είναι ειρωνικό να επικαλείται η κυβέρνηση τον αγώνα
των οργανώσεων σε διεθνή φόρα» είπε χαρακτηριστικά.75

Στην  παρουσίαση  της  έκθεσης  και  τη  συζήτηση  που  ακολούθησε  συμμετείχαν  η  Εθνική
Επιτροπή  για  τα  Δικαιώματα  του  Ανθρώπου  και  η  Ύπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους
Πρόσφυγες  διά  του  εκπροσώπου  του  Ύπατου  Αρμοστή  στην  Ελλάδα  κ.  Φιλίπ  Λεκλέρκ,  ως
συντονιστές του Δικτύου. Ακόμη, μίλησαν εκπρόσωποι οργανώσεων που αποτελούν μέλη του
Δικτύου και συγκεκριμένα των: Άρσις-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Colour Youth –
Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ
Μεταναστών, HIAS Ελλάδας, HumanRights360, PRAKSIS, Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
Υποστήριξη  Προσφύγων  στο  Αιγαίο.  Παρέμβαση  έκανε  επίσης  ο  δικηγόρος  και  μέλος  της
Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Θανάσης Καμπαγιάννης.

3.  Επιστολή  29  ανθρωπιστικών  οργανώσεων  προς  την  Ελληνική  Βουλή  με  αίτημα  τη
διερεύνηση  άσκησης  βίας  και  εφαρμογής  παράνομων  μαζικών  επαναπροωθήσεων  στα
σύνορα

Στις 4 Οκτωβρίου 2020 είκοσι εννέα ανθρωπιστικές οργανώσεις έδωσαν στη δημοσιότητα την
ακόλουθη επιστολή που έστειλαν προς τη Βουλή των Ελλήνων:76

«Η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να ξεκινήσει κατεπείγουσα έρευνα για όλους τους ισχυρισμούς
που  αφορούν  παράνομες  επιστροφές  μεταναστών  στην  Τουρκία  από  τα  ελληνικά  σώματα
επιβολής του νόμου και άλλα άτομα, σύμφωνα με την ανοιχτή επιστολή που έδωσαν σήμερα
στη  δημοσιότητα  29  οργανώσεις  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  ανθρωπιστικού  έργου.  Οι
επιστροφές πραγματοποιούνται κυρίως μέσω επαναπροωθήσεων και μαζικών απελάσεων, ενώ
συχνά συνοδεύονται από βία.

75https://left.gr/news/diktyo-katagrafis-peristatikon-ratsistikis-vias-ayxisi-kai-anavathmisi-ton-  
epitheseon-2019
76https://www.amnesty.gr/news/articles/article/23752/ellada-ereyniste-tis-epanaproothiseis-kai-ti-  
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Η Βουλή των Ελλήνων θα πρέπει να ασκήσει την εξουσία επίβλεψης που διαθέτει ώστε να
διερευνήσει  αυτούς  τους  ισχυρισμούς  για  τις  παράνομες  πράξεις  που  διαπράττονται  από
κρατικούς φορείς και εκπροσώπους τους στα θαλάσσια και τα χερσαία σύνορα της Ελλάδας με
την  Τουρκία.  Η  έρευνα  της  Βουλής  θα  πρέπει  να  προσδιορίσει  κατά  πόσον  οι  εν  λόγω
παράνομες ενέργειες συνιστούν de facto κυβερνητική πολιτική κατά παράβαση του διεθνούς,
του ευρωπαϊκού και του ελληνικού δικαίου.

Τα τελευταία χρόνια, μη κυβερνητικές ομάδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχώς κάνουν
λόγο για παράνομες επιστροφές (και μέσω επαναπροωθήσεων) ομάδων και ατόμων από την
Ελλάδα στην Τουρκία, οι οποίες γίνονται από τα ελληνικά σώματα επιβολής του νόμου ή μη
ταυτοποιημένους μασκοφόρους που φαίνονται να ενεργούν σε συνεργασία με τις ελληνικές
δυνάμεις στα σύνορα.

Σχετικές αναφορές από το 2020 καταγράφουν πολλά περιστατικά κατά τα οποία το προσωπικό
του λιμενικού, ενίοτε με τη συνοδεία ένοπλων μασκοφόρων με σκούρα ρούχα, εγκατέλειψε
παρανόμως μετανάστες στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που είχαν ήδη εισέλθει
στο ελληνικό έδαφος.  Εγκατέλειψαν μετανάστες στη θάλασσα σε φουσκωτά χωρίς  μηχανή,
ρυμούλκησαν  πλοία  που  μετέφεραν  μετανάστες  στα  Τουρκικά  ύδατα,  ή  αναχαίτισαν,
αχρήστευσαν και επιτέθηκαν σε βάρκες με μετανάστες.

Επίσης,  Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  και  μέσα  ενημέρωσης  αναφέρονται  συχνά  σε
ισχυρισμούς  ότι  οι  ελληνικές  συνοριακές  δυνάμεις  προβαίνουν  σε  μαζικές  απελάσεις  και
αναγκαστικές επιστροφές αιτούντων άσυλο στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία, στον Έβρο.

Στις 10 Ιουνίου, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) είπε ότι “παρακολουθεί στενά”
την  κατάσταση στα σύνορα της  Ελλάδας και  ανέφερε ότι  είχε  δεχθεί  “επαναλαμβανόμενες
καταγγελίες”για αυθαίρετες κρατήσεις μεταναστών στην Ελλάδα και  επαναπροώθησής τους
στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον ΔΟΜ αυτό είναι κάτι που η Ελλάδα θα έπρεπε να διερευνήσει.

Στις 21 Αυγούστου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) εξέφρασε βαθιά
ανησυχία  για  τον  “αυξανόμενου  αριθμού  αξιόπιστων  αναφορών  που  καταδεικνύουν  ότι
άνδρες, γυναίκες και παιδιά μπορεί να έχουν επιστραφεί άτυπα στην Τουρκία αμέσως μετά την
άφιξή τους σε ελληνικό έδαφος ή σε ελληνικά χωρικά ύδατα”και κάλεσε την Ελλάδα να απέχει
από τέτοιες πρακτικές και να διερευνήσει σοβαρά τις αναφορές αυτές. Ο ίδιος Οργανισμός είχε
δημοσιεύσει μια δήλωση με παρεμφερείς εκκλήσεις στις 12 Ιουνίου.

Στις 6 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης
και  Εσωτερικών  Υποθέσεων  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  (LIBE)  με  θέμα  τα  θεμελιώδη
δικαιώματα  στα  ελληνικά  σύνορα,  η  Ευρωπαία  Επίτροπος  Εσωτερικών  Υποθέσεων,  Ylva
Johansson,  είπε ότι  τα περιστατικά αυτά πρέπει να διερευνηθούν. Στο νέο Σύμφωνο για τη
Μετανάστευση και το Άσυλο, που παρουσιάστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
συνέστησε στα κράτη μέλη να συστήσουν ανεξάρτητους μηχανισμούς παρακολούθησης, καθώς
αυξάνονται  οι  ισχυρισμοί  για αυθαιρεσίες  στα  εξωτερικά σύνορα της  ΕΕ.  Ωστόσο,  αυτό το
σύστημα δεν έχει συσταθεί.

Όταν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο CNN, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
κλήθηκε  να  σχολιάσει  ένα  άρθρο  των  New  York  Times   που  αναφερόταν  στο  ζήτημα  των
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αναγκαστικών επιστροφών και δημοσιεύτηκε στις 14 Αυγούστου, είπε: “Δεν έχει συμβεί τίποτα
τέτοιο.  Είμαστε  θύματα  εκτεταμένης  εκστρατείας  παραπληροφόρησης”,  υπαινισσόμενος
αντιθέτως ότι η Τουρκία ήταν υπεύθυνη.

Παροτρύνουμε τους Έλληνες νομοθετούντες να διεξάγουν άμεσα μια αποτελεσματική, διαφανή
και  αμερόληπτη  έρευνα  για  τους  ισχυρισμούς  ότι  προσωπικό  από  το  Λιμενικό  Σώμα,  την
Ελληνική  Αστυνομία  και  τον  Ελληνικό  Στρατό,  ενίοτε  σε  στενή  συνεργασία  με  ένστολους
μασκοφόρους άνδρες,  έχει  εμπλακεί  σε τέτοιου είδους ενέργειες,  οι  οποίες  δεν είναι  μόνο
παράνομες αλλά θέτουν σε κίνδυνο και τη ζωή και την ασφάλεια των εκτοπισμένων ατόμων.

Θα πρέπει  να επιβληθούν πειθαρχικές και  ποινικές  κυρώσεις,  κατά περίπτωση,  σε όποιους
ένστολους αποδειχθεί ότι έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους παράνομες ενέργειες, αλλά και
στους διοικητές τους που φέρουν την ευθύνη για τη διοίκηση των εν λόγω σωμάτων. Η έρευνα
θα πρέπει να επιχειρήσει να ανακαλύψει την ταυτότητα των μασκοφόρων ανδρών και των μη
ταυτοποιημένων ενστόλων, καθώς και τη σχέση τους με τα όργανα επιβολής του νόμου, και να
λάβει  μέτρα  για  να  διασφαλίσει  ότι  θα  λογοδοτήσουν.  Σύμφωνα  με  τις  ανθρωπιστικές
οργανώσεις,  η  έρευνα  θα  πρέπει  να  εστιάσει  στα  γεγονότα  που  ήρθαν  στο  φως  της
δημοσιότητας το 2019 και το 2020».

Τα μέλη των εμπλεκόμενων οργανώσεων έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Παρά  τις  διαψεύσεις  της  κυβέρνησης,  τα  τελευταία  χρόνια  πολλοί  μάρτυρες  και  θύματα
κάνουν λόγο για αναγκαστικές επιστροφές στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα, οι οποίες
θέτουν τη ζωή των μεταναστών σε κίνδυνο», αναφέρει η Εύα Κοσσέ, ερευνήτρια της Human
Rights Watch στην Ελλάδα. «Η Βουλή οφείλει να παρέμβει τώρα και να κάνει ό,τι μπορεί για να
δώσει τέλος σε αυτήν την απειλητική για τη ζωή πρακτική».

«Η συνεχής αποτυχία διερεύνησης των σοβαρών κατηγοριών αναγκαστικών επιστροφών και
βίας ατόμων που μετακινούνται  στα σύνορα της  Ελλάδας,  δεν  θα πρέπει  πλέον να γίνεται
ανεκτή»,  αναφέρει  η  Adriana  Tidona,  ερευνήτρια  στον  τομέα  μετανάστευσης  στη  Διεθνή
Αμνηστία. «Καλούμε τη Βουλή των Ελλήνων να ασκήσει την εξουσία της ώστε να προστατεύσει
τους ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα αυτών των ενεργειών και να διασφαλίσει ότι δεν θα
επαναληφθούν».

«Τα  τελευταία  χρόνια  έχουμε  υποβάλει  μια  σειρά  από  καταγγελίες  για  τις  αναγκαστικές
επιστροφές  στα  σύνορα  της  Ελλάδας,  συμπεριλαμβανομένων  και  θανάτων,  τις  οποίες  οι
ελληνικές  εισαγγελικές  αρχές  φαίνεται  να  αγνοούν»,  αναφέρει  ο  Παναγιώτης  Δημητράς,
εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι. «Η Ελλάδα πρέπει να
ενεργήσει άμεσα ώστε να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο μηχανισμό επιτήρησης των συνόρων
της για τη διερεύνηση των παραβιάσεων, όπως έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ώστε να δώσει τέλος άπαξ και δια παντός σε αυτές τις καταχρηστικές συμπεριφορές».

«Το δικαίωμα της αίτησης ασύλου θα πρέπει να προστατεύεται ανά πάσα στιγμή», αναφέρει ο
Josie Naughton, γενικός διευθυντής της Help Refugees. «Η Βουλή των Ελλήνων θα πρέπει να
ξεκινήσει μια κατεπείγουσα έρευνα για την εξέταση των βάσιμων κατηγοριών σχετικά με τις
παράνομες πρακτικές των αναγκαστικών επιστροφών και των μαζικών απελάσεων, οι οποίες
θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ανδρών, γυναικών και παιδιών που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα».
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«Έχουμε στοιχεία για την αναγκαστική επιστροφή περισσότερων από 1.150 αιτούντων άσυλο
από την ελληνική επικράτεια μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες», αναφέρει η Natalie Gruber,
εκπρόσωπος  τύπου  της  Josoor.  «Δεν  πρόκειται  για  μεμονωμένα  περιστατικά  αλλά  για
συστηματικές  παραβιάσεις  του  ευρωπαϊκού  και  του  διεθνούς  δικαίου  που  η  Βουλή  των
Ελλήνων δεν μπορεί πλέον να απορρίπτει ως ψευδείς ειδήσεις».

«Οι ελληνικές αρχές απελαύνουν συστηματικά μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων
που έχουν φθάσει στο ελληνικό έδαφος, και τους εγκαταλείπουν στα ανοιχτά της θάλασσας»,
αναφέρει η Amelia Cooper της Legal Centre Lesvos. «Η Βουλή των Ελλήνων δεν θα πρέπει μόνο
να ξεκινήσει έρευνα για όλα αυτά τα γεγονότα, αλλά και να αποφασίσει να εφαρμόσει άμεσα
την παύση όλων των μαζικών απελάσεων σε όλο το μήκος των συνόρων της Ελλάδας».

«Για  να  αντιμετωπιστεί  η  τρέχουσα  αδυναμία  λογοδοσίας  κρατών  όπως  η  Ελλάδα  για  τις
αναγκαστικές  επιστροφές  και  τις  παραβιάσεις  δικαιωμάτων  στα  σύνορα,  η  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της και να εφαρμόσει άμεσα έναν κατάλληλο
μηχανισμό  παρακολούθησης»,  αναφέρει  η  Marta  Welander,  εκτελεστική  διευθύντρια  της
Refugee  Rights  Europe.  «Σε  αυτές  τις  προσπάθειες  θα  πρέπει  να  συμμετέχουν  επίσης  η
κοινωνία  των  πολιτών,  Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  και  εθνικοί  φορείς  προστασίας  των
ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,  ώστε  να  διασφαλιστεί  ότι  τα  διαθέσιμα  στοιχεία  λαμβάνονται
υπόψη επαρκώς, οδηγώντας σε έγκαιρη διερεύνηση και διορθωτικά μέτρα».

«Η  προστασία  των  συνόρων  είναι  ιδιαίτερα  σημαντική  αλλά  μπορεί  να  διεξαχθεί  σε
συμμόρφωση  με  το  διεθνές  δίκαιο  και  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα»,  αναφέρει  η  Αντιγόνη
Λυμπεράκη, γενική διευθύντρια της SolidarityNow. «Η Βουλή των Ελλήνων έχει τόσο τα μέσα
όσο  και  τη  συνταγματική  υποχρέωση  να  εποπτεύσει  και  να  διερευνήσει  τις  φερόμενες
παραβάσεις  των  υποχρεώσεων  της  Ελλάδας  στο  πλαίσιο  της  διεθνούς  προστασίας  των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Ως οργάνωση παιδικής προστασίας,  η Terre des hommes Hellas,  ανησυχεί ιδιαίτερα για το
γεγονός ότι κάποια από τα άτομα που φέρεται να έχουν απελαθεί βίαια από τα σύνορα της ΕΕ
είναι παιδιά, ακόμη και βρέφη»αναφέρει η Μελίνα Σπαθάρη της Terre des hommes Hellas. «Η
Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει τέλος σε αυτές τις ενέργειες και να προσπαθήσει να
αντιμετωπίσει τα διαχρονικά κενά στο σύστημα υποδοχής και προστασίας για οικογένειες και
ασυνόδευτα παιδιά». 

5. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

Α) Κέντρα υποδοχής αιτούντων άσυλο

1. Κράτηση 331 ασυνόδευτων προσφυγόπουλων σε κρατητήρια τον Απρίλιο του 2020

Τον  Απρίλιο  του  2020  στα  κρατητήρια  Αστυνομικών  Τμημάτων  σε  όλη  την  επικράτεια
συνωστίζονταν  σε  καθεστώς προστατευτικής  φύλαξης  331 ασυνόδευτοι  ανήλικοι,  καθώς τα
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μέτρα  για  τον  περιορισμό  μετάδοσης  κορωνοϊού  έχουν  αναστείλει  τις  μεταφορές  τους  σε
κατάλληλες  δομές  φιλοξενίας.77 Ορισμένοι  εξ  αυτών  παραμένουν  στα  κρατητήρια  για
περισσότερους από τρεις μήνες.

Τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο της πανδημίας έχουν προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες στο
ήδη  προβληματικό  καθεστώς  προστατευτικής  φύλαξης  των  ασυνόδευτων  ανηλίκων  στα
κρατητήρια  των  αστυνομικών  τμημάτων,  επισημαίνει  σε  ανακοίνωσή  της  η  Κοινωνική
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ» και απευθύνει έκκληση στην ελληνική πολιτεία να μην
συνεχίσει επ΄ αόριστον αυτή την ιδιότυπη μορφή καραντίνας, αλλά να αναζητήσει τρόπους για
την τοποθέτηση των ανήλικων σε κατάλληλες δομές ασυνόδευτων.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι 63 από τους 331 βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα,
και συγκεκριμένα 47 στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, 15 στο Τμήμα
Διαχείρισης  Μετανάστευσης  Μυγδονίας  και  ένας  στο  Τμήμα  Διαχείρισης  Μετανάστευσης
Θεσσαλονίκης στο Κορδελιό.

Όπως τονίζει η οργάνωση, οι συνθήκες διαβίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων σε καθεστώς
προστατευτικής φύλαξης στα κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων εξαρχής δεν πληρούσαν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινής. Το γεγονός αυτό καθίσταται ακόμη πιο ανησυχητικό σε
συνθήκες πανδημίας, η οποία απαιτεί τη συστηματική τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής,
αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό εντός των χώρων κράτησης. Επιπλέον, επισημαίνει τις
επιβλαβείς και  καταστροφικές επιπτώσεις που έχει  στον ψυχισμό των ανηλίκων η συνθήκη
παρατεταμένου εγκλεισμού.

Υπήρχαν  ανήλικοι  που  βρίσκονταν  σε  καθεστώς  προστατευτικής  φύλαξης  από  τις  22
Ιανουαρίου, επί 90 ολόκληρες ημέρες, οι οποίοι δεν προβλέπεται να εξέλθουν σύντομα. «Ήδη
πριν την εφαρμογή των μέτρων και την αναστολή των επισκέψεων μας στα κρατητήρια ήρθαμε
σε επαφή με ανηλίκους οι οποίοι εμφάνιζαν σοβαρές ψυχολογικές και ψυχιατρικές δυσκολίες,
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, συμπτώματα έντονου στρες και είχαν ανάγκη για ψυχιατρική
παρακολούθηση», αναφέρεται.

2. Απαγχονισμός πρόσφυγα σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στα Οινόφυτα

Νεκρός  στις  τουαλέτες  της  ανοιχτής  δομής  φιλοξενίας  προσφύγων στα  Οινόφυτα  Βοιωτίας
βρέθηκε στις 2 Ιουλίου 2020 ένας 40χρονος πρόσφυγας από το Αφγανιστάν.78

Τον άνδρα βρήκε καθαρίστρια της δομής. Ο πρόσφυγας, γεννηθείς το 1980, είχε κρεμαστεί με
σχοινί που ήταν στηριγμένο σε εξωτερικό υπόστεγο και δίπλα του βρέθηκε και ένας πλαστικός
κάδος.

77https://thepressproject.gr/i-karantina-gia-331-asynodefta-prosfygopoula-pou-kratounte-se-  
kratitiria/?fbclid=IwAR0_2zzAVfgiJk4Ykz4P5-Tzpcv0SP9hOACf-
tsFdg77ZjizYY6O62gqdkY#.XqBwO-8sGC0.facebook

78https://www.efsyn.gr/ellada/astynomiko/250392_apaghonismos-prosfyga-se-domi-sta-oinofyta  
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Κατά πληροφορίες από την κουρδόφωνη ενημερωτική σελίδα Pishti-News, το θύμα λεγόταν
Μοχάμεντ Ουάλι και ήταν 45 ετών. Είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από τρία χρόνια, με τη σύζυγό
του και τα δύο παιδιά τους.

Μετά από έναν χρόνο διαμονής στη χώρα μας, η αστυνομία απομάκρυνε - λόγω οικογενειακής
βίας - τη γυναίκα και τα παιδιά σε άγνωστο σημείο και έκτοτε ο άτυχος άνδρας δεν είχε καμία
επικοινωνία μαζί τους. 

Ο Μοχάμεντ Ουάλι είχε ζητήσει άσυλο, αλλά η αίτησή του απορρίφθηκε οριστικά και κατά πως
φαίνεται  ήταν η τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι  της άσχημης ψυχολογικής του
κατάστασης και τον οδήγησε στο να δώσει τέλος στη ζωή του με αυτόν τον φρικτό τρόπο.

3.  Σημαντική  αποκάλυψη  από  την  εφημερίδα  «New  York  Times»  για  μυστικό  κέντρο
κράτησης προσφύγων στον Έβρο

Την  ύπαρξη κρυφού κέντρου κράτησης  δίπλα στα ελληνοτουρκικά σύνορα αποκάλυψε στις
10/3/2020  εκτενές  δημοσίευμα  των  New  York  Times.79 Το  ρεπορτάζ  της  απεσταλμένης  της
εφημερίδας Matina Stevis-Gridneff με τις μαρτυρίες ενός Κούρδου που συνελήφθη και πέρασε
24  ώρες  στο  συγκεκριμένη  τοποθεσία  και  στη  συνέχεια  επαναπροωθήθηκε  στην  Τουρκία,
περιλαμβάνει  δορυφορικές  αεροφωτογραφίες.  Σε  συνδυασμό  με  τις  μαρτυρίες  και  την
επιστημονική ανάλυση των δεδομένων η εφημερίδα επιβεβαιώνει τη μυστική τοποθεσία. 

Την ύπαρξη του χώρου επιβεβαιώνει και Έλληνας πρώην Αξιωματούχος που σημειώνει πως
πρόκειται  για  «άτυπη»  εγκατάσταση,  που  χρησιμοποιείται  σε  περιόδους  έξαρσης  των
μεταναστευτικών  ροών.  Σύμφωνα  με  τον  πρώην  ειδικό  απεσταλμένο  του  ΟΗΕ  για  τα
Δικαιώματα των Προσφύγων, Μισέλ Κρεπώ, οι πρόσφυγες που προσπάθησαν να περάσουν τα
σύνορα, «κρατούνται εκεί με άκρα μυστικότητα και δίχως πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση».

Οι New York Times βασίζονται στη μαρτυρία ενός Κούρδου από τη Συρία, του 23χρονου Σομάρ
Αλ  Χουσεΐν,  ο  οποίος  περιγράφει  τη  διαδρομή του  από  τα  τουρκικά λεωφορεία  που  τους
μετέφεραν  στα  σύνορα,  το  πέρασμά του  με  βάρκα στην  Ελλάδα και  τη  σύλληψή του  από
συνοριακούς  φρουρούς  λίγο  αργότερα.  Όπως  υποστηρίζει  στο  ρεπορτάζ,  μαζί  με  άλλους
μετακινήθηκαν  βορειότερα  στην  «μυστική»  εγκατάσταση  δίπλα  στο  χωριό  Πόρος,  που
περιλαμβάνει τρία κτίρια με κεραμοσκεπή που σχηματίζουν μια αυλή. 

Εκεί, αναφέρει ότι κρατήθηκε 24 ώρες κάτω από βροχή, χωρίς νερό και φαγητό,  ενώ σε άλλο
σημείο της εγκατάστασης ήταν απομονωμένες γυναίκες και παιδιά. «Για αυτούς, είμαστε σαν
ζώα»  σχολιάζει.   Οι  αρχές  δεν  επέτρεψαν  καμία  επικοινωνία  ή  πρόσβαση  σε  νομική
υποστήριξη, αναφέρει ο Αλ Χουσείν, ενώ την επόμενη μέρα επαναπροωθήθηκαν από διάφορα
σημεία του Έβρου προς την Τουρκία. 

Το  ρεπορτάζ  έχει  εκτενή στοιχεία για τους θανάτους μεταναστών  από ελληνικά πυρά ενώ
χρησιμοποιώντας τεχνικές και οπτικό υλικό, η ομάδα των Times καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
τουλάχιστον ένας από τους τρεις θανάτους που έχουν καταγγελθεί, επιβεβαιώνεται, αυτός του

79https://tvxs.gr/news/ellada/new-york-times-mystiki-topothesia-kratisis-prosfygon-ston-ebro  
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Mohammed Yaarub από πυροβολισμό στη δυτική όχθη του Έβρου.  Παράλληλα, το ρεπορτάζ
παρουσιάζει  και  το αποκαλυπτικό βίντεο που δείχνει  το λιμενικό να απωθεί βάρκα γεμάτη
πρόσφυγες,  ενώ  ένστολος  από  το  σκάφος  πυροβολεί  με  καραμπίνα  προς  το  νερό.
Υπενθυμίζεται  πως  το  εν  λόγω  βίντεο,  για  το  οποίο  η  κυβέρνηση  δεν  έχει  δώσει  καμία
απάντηση, είχε προβληθεί και σε εκτενές ρεπορτάζ του BBC για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από τις ελληνικές αρχές στη Λέσβο. 

Επίσης το ρεπορτάζ των New York Times αναφέρεται και στα στοιχεία και τις καταγγελίες για
τους νεκρούς πρόσφυγες στον Έβρο. Σε αυτό το πλαίσιο παραθέτει την έρευνα και το σχετικό
βίντεο της ομάδας Forensic Architecture, η οποία παρέθεσε ντοκουμέντα για τον θάνατο του
22χρονου Σύρου Μοχάμαντ αλ Αραμπ στον Έβρο το πρωί της Καθαράς Δευτέρας,  ο οποίος
σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε πυρά από την ελληνική πλευρά. Η ερευνητική ομάδα έχει
δημιουργήσει  ένα  βίντεο  που  περιέχει  σκηνές  από  τη  μετακίνηση  του  22χρονου,  τους
πυροβολισμούς, τις αντιδράσεις των συντρόφων του μετά το χτύπημα, τη μεταφορά του σε
νοσοκομείο, καθώς και μαρτυρίες της οικογένειάς του και αυτοπτών μαρτύρων. 

Στο  κείμενο  παρατίθενται  οι  επίσημες  αντιδράσεις  της  ελληνικής  πλευράς,  για  όσα  έχουν
συμβεί στον Έβρο και τα νησιά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σ. Πέτσα να υπεραμύνεται των
σκληρών ενεργειών της Ελλάδας τις  οποίες χαρακτηρίζει «ως μία λογική απάντηση σε έναν
ασύμμετρο  και  υβριδικό  πόλεμο  που  προέρχεται  από  μία  ξένη  χώρα».  Σύμφωνα  με  το
ρεπορτάζ, η Κομισιόν δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα ευρήματα των New
York Times και κάλεσε τις ελληνικές δικαστικές αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση.

4.  Δεκάδες  ασυνόδευτα προσφυγόπουλα  εγκλωβισμένα  σε  εξευτελιστικές  συνθήκες  στην
Αμυγδαλέζα τον Απρίλιο του 2020

100 ανήλικα προσφυγόπουλα καταγράφηκαν τον Απρίλιο του 2020 να βρίσκονται κρατούμενα
υπό απαράδεκτες συνθήκες συνωστισμού εν μέσω της εξελισσόμενης πανδημίας του COVID-19
στο  ΠΡΟΚΕΚΑ  Αμυγδαλέζας.80 Η  ΑΡΣΙΣ  ζητά  την  επείγουσα  λήψη  μέτρων  για  τη  λήξη  της
κράτησής τους, υπό συνθήκες που θέτουν πλέον σοβαρά σε κίνδυνο την υγεία τους.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση κατέγραψε 98 ασυνόδευτους ανήλικους στον Τομέα Ανηλίκων του
ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας και δύο ασυνόδευτες ανήλικες στον Τομέα Οικογενειών του ΠΡΟΚΕΚΑ
Αμυγδαλέζας,  κρατούμενους  υπό  απαράδεκτες  συνθήκες  συνωστισμού  εν  μέσω  της
εξελισσόμενης πανδημίας του COVID-19.

Μεταξύ των κρατούμενων παραμένουν ασυνόδευτοι ανήλικοι, των οποίων η κράτηση αγγίζει
πλέον τους 3 μήνες.

80https://thepressproject.gr/dekades-asynodefta-prosfygopoula-egklovismena-se-exeftelistikes-  
synthikes-stin-amygdaleza/?fbclid=IwAR1wUUa3uYFt_0goMadkQQjT12uhqs6UgSbdIP-
WEf9QGLT1DeDX0fs3zMI#.XqbQSJG6thI.facebook  https://thepressproject.gr/dekades-  
asynodefta-prosfygopoula-egklovismena-se-exeftelistikes-synthikes-stin-amygdaleza/?
fbclid=IwAR1wUUa3uYFt_0goMadkQQjT12uhqs6UgSbdIP-
WEf9QGLT1DeDX0fs3zMI#.XqbQSJG6thI.facebook
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Οι συνθήκες κράτησης όπως τις κατέγραψε η οργάνωση:

• Η πλειοψηφία των ανηλίκων εξακολουθεί να μην έχει λάβει ενημέρωση από τις αρχές στη
γλώσσα επικοινωνίας τους, για τα απαιτούμενα στοιχειώδη μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει
να τηρούνται για την εμπόδιση της διασποράς του ιού, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, είναι
αδύνατον να τηρηθούν στις ως άνω συνθήκες κράτησης: συνωστισμός, κράτηση σε συνθήκες
υψηλού  συγχρωτισμού  εντός  κοντέινερ,  καθώς  σύμφωνα  με  τις  μαρτυρίες  των  παιδιών
ελλείψει επαρκών στρωμάτων αρκετοί ανήλικοι αναγκάζονται να κοιμούνται ανά 2 άτομα στα
κρεβάτια ή και στο πάτωμα, έλλειψη ειδών καθαρισμού και υγιεινής, έλλειψη καθαριότητας
και συνεργείων καθαρισμού κλπ.

• Μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα της αστυνομικού στην Αμυγδαλέζα το κλιμάκιο μας έχει
ενημερωθεί επισήμως ότι έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση στους χώρους της Αστυνομίας,
της  Υπηρεσίας  Ασύλου  και  της  ΑΕΜΥ.  Ωστόσο  δεν  έχει  πραγματοποιηθεί  μέχρι  σήμερα,
σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανηλίκων κρατουμένων, στοιχειώδης απολύμανση των χώρων
κράτησης τους.

•  Οι  συνθήκες  υγιεινής  και  καθαριότητας  είναι  απαράδεκτες  (απουσία  συστηματικής
υπηρεσίας συνεργείου καθαρισμού, προβληματική λειτουργία των υποδομών και υδραυλικών
εγκαταστάσεων – χαλασμένες ντουζιέρες, χαλασμένες τουαλέτες κλπ.).  Σοβαρά προβλήματα
εντοπίζονται  εν  μέσω  πανδημίας  του  νέου  κορωνοϊού  στην  πρόσβαση  των  ανηλίκων
κρατούμενων σε τρεχούμενο νερό, τουαλέτες και μπάνιο. Πέραν της έλλειψης στοιχειώδους
απολύμανσης, δεν υπάρχει καμία μέριμνα, ούτε καν για ενίσχυση της καθαριότητας των χώρων
κράτησης των ανηλίκων. Σύμφωνα δε, με τις μαρτυρίες των ανηλίκων, οι εργασίες καθαρισμού,
τόσο  στο  εσωτερικό  χώρο  των  container  που  διαμένουν,  όσο  στο  εξωτερικό  τμήμα  στις
πτέρυγες των ανηλίκων δεν είναι συστηματικοί.

• Δεν έχουν παρασχεθεί μέχρι σήμερα στοιχειώδη είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας στο
σύνολο των ανηλίκων κρατουμένων (μάσκες, γάντια, σαπούνια, αντισηπτικά μαντιλάκια κλπ.).

• Η δύσκολη συγκυρία της πανδημίας (που έχει αδιαμφησβήτητα εγείρει αισθήματα φόβου σε
όλους μας) και η ελλιπής ενημέρωση, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα ανησυχητική αύξηση του
αριθμού των κρατούμενων υπό συνθήκες συνωστισμού και απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής,
έχουν άμεση επίδραση στην υγεία και την ψυχολογική κατάσταση των ανήλικων κρατουμένων.

•  Ως  χώρος  υποδοχής  νεοεισερχόμενων  ενήλικων  και  ανήλικων  κρατουμένων,  μέχρι  να
διενεργηθεί ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος και να μεταφερθούν στις πτέρυγες ενηλίκων και
ανηλίκων  αντίστοιχα,  έχει  οριστεί  το  ΕΧΠΑ.  Αποτελεί  ιδιαίτερα  επικίνδυνη  εξέλιξη  για  τον
κίνδυνο διασποράς του ιού η χρήση του ΕΧΠΑ ως χώρου παραμονής νεοεισερχομένων στην
Αμυγδαλέζα, ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα, καθώς το ΕΧΠΑ είναι ένας κλειστός χώρος
κράτησης με πτέρυγες – κελιά, χωρίς φυσικό φως και αερισμό και παντελώς ακατάλληλος για
την τήρηση ακόμα και στοιχειωδών μέτρων προστασίας, εν μέσω της πανδημίας.

• Υπάρχει παντελής έλλειψη ψυχαγωγικών/αθλητικών/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι αποτυπώνονται πλέον σοβαρές και ανησυχητικές καθυστερήσεις
στις τοποθετήσεις των ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλες δομές προστασίας με ευθύνη
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όλων των αρμόδιων φορέων. «Το “πάγωμα” των τοποθετήσεων των ασυνόδευτων ανηλίκων σε
δομές προστασίας, λόγω της αναστολής λειτουργίας αρκετών υπηρεσιών εξαιτίας του COVID-
19, σε συνδυασμό με την απουσία επαρκών δομών προστασίας έχει οδηγήσει στον εγκλωβισμό
των παιδιών στο ΠΡΟΚΕΚΑ και σε υπέρμετρη αύξηση του χρόνου κράτησής τους».

Μάλιστα, επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανηλίκων κρατούμενων στο ΠΡΟΚΕΚΑ
Αμυγδαλέζας  μεγάλος  αριθμός  αυτών  είχε  κρατηθεί  προηγουμένως  για  μεγάλα  χρονικά
διαστήματα σε διάφορα αστυνομικά τμήματα σε όλη την Αττική και κατόπιν μεταφέρθηκαν για
τη συνέχιση της κράτησης τους στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας.

Για  «απάνθρωπες  συνθήκες»  στο  ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.  Αμυγδαλέζας  έκανε  λόγο  στις  17/2/2020  η
ΚΕΕΡΦΑ (Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή), υπογραμμίζοντας
πως στο συγκεκριμένο κέντρο κράτησης προσφύγων «στοιβάζονται και δεκάδες ανήλικοι». «Τα
μπάνια είναι επικίνδυνα καθώς τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος σέρνονται στο πάτωμα.
Οι κρατούμενοι συχνά δεν έχουν κουβέρτες η ρούχα καθώς μπορεί να προσκομισθούν αργά το
απόγευμα η το βράδυ και βέβαια μετά από επιχειρήσεις σκούπα μέσα στο βράδυ. Συχνά δεν
υπάρχουν καν στρώματα και αναγκάζονται να κοιμούνται δύο, δύο».

Επίσης, η Κίνηση ΚΕΕΡΦΑ τονίζει πως η αδυναμία των φυλάκων, λόγω έλλειψης γνώσεων και
εκπαίδευσης, να διαγνώσουν το πρόβλημα, δημιουργούν ακόμα πιο εκρηκτικές καταστάσεις
και  υποστηρίζει  πως  η  κυβέρνηση  κλιμακώνει  τη  ρατσιστική  εκστρατεία  για  να
αποπροσανατολίσει την οργή του κόσμου από τη πολιτική της.81

«Απαιτούμε  να  κλείσουν  τώρα  οι  Αμυγδαλέζες  και  Μόριες,  να  πάρουν  χαρτιά  και  άσυλο
μετανάστες και πρόσφυγες, να έρθουν και να μείνουν στις γειτονιές μας και να καταργηθούν οι
ρατσιστικοί νόμοι», σημειώνει η ΚΕΕΡΦΑ.

Αναλυτικά, ολόκληρη η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ έχει ως εξής: 

«Καταγγέλλουμε  τις  απάνθρωπες  συνθήκες  κράτησης  στο  ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.  Αμυγδαλέζας,  όπου
καθημερινά προσκομίζονται 10- 80 άτομα την ημέρα, με συνοπτικές διαδικασίες, ακόμα και
πολίτες  με  νόμιμα χαρτιά η με  αίτημα σε εκκρεμότητα.  Με συνοπτικές  επίσης  διαδικασίες
μεταφέρονται στην Δράμα, στις Σέρρες η αλλού χωρίς ουσιαστική διερεύνηση του αιτήματος
τους.

Οι  συνθήκες  κράτησης  είναι  απαράδεκτες  καθώς  τα  κοντέινερ  που  “φιλοξενούν”  τους
πρόσφυγες αλλά και μετανάστες με νόμιμα χαρτιά η και καμιά φορά δεύτερης γενιάς, είναι
φθαρμένα,  χωρίς  βοηθητικούς  χώρους  και  συχνά  μια  τουαλέτα  και  ένα μπάνιο  μπορεί  να
εξυπηρετεί μέχρι και 80 άτομα. Τα μπάνια είναι επικίνδυνα καθώς τα καλώδια του ηλεκτρικού
ρεύματος σέρνονται στο πάτωμα. Οι κρατούμενοι συχνά δεν έχουν κουβέρτες η ρούχα καθώς
μπορεί να προσκομισθούν αργά το απόγευμα η το βράδυ και βέβαια μετά από επιχειρήσεις
σκούπα μέσα στο βράδυ. Συχνά δεν υπάρχουν καν στρώματα και αναγκάζονται να κοιμούνται
δύο, δύο.

81https://thepressproject.gr/katangelia-gia-anilikous-kratoumenous-stin-amygdaleza-se-  
apanthropes-synthikes/?
fbclid=IwAR3gHvEDUZdpHbtdsAY67b0mQ9KBkmSZVRm0E8M5M2FGqa9YVHirkg8GH6c#.Xkp
MjaKo8Rw.facebook
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Όσοι  μπορούν  μαγειρεύουν στο δωμάτιο  τους,  καθώς το  φαγητό  του κέτερινγκ  είναι  πολύ
κακής ποιότητας, γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο λόγω ακαταλληλότητας του χώρου.

Το κρύο, η υγρασία, οι άθλιες συνθήκες υγιεινής δημιουργούν ένα επικίνδυνο περιβάλλον που
ευνοεί  την  νοσηρότητα  από εποχιακές λοιμώξεις.  Μαζί  με  την  έλλειψη γιατρών μπορεί  να
έχουμε  ενδημικές  λοιμώξεις  που  μπορεί  να  αποβούν  θανατηφόρες,  κυρίως  για  άτομα
υποσιτισμένα και καταβεβλημένα.

Σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες στοιβάζονται και δεκάδες ανήλικοι.

Η έλλειψη ψυχολόγου και ψυχιάτρου από τις αρχές του χρόνου κάνει αδύνατη την διάγνωση
καταστάσεων που μπορούν να οδηγήσουν νέα σε εγκλεισμό άτομα σε βίαιες ενέργειες κατά
του εαυτού τους η των γύρω τους.

Η  αδυναμία  των  φυλάκων,  λόγω  έλλειψης  γνώσεων  και  εκπαίδευσης,  να  διαγνώσουν  το
πρόβλημα, δημιουργούν ακόμα πιο εκρηκτικές καταστάσεις.

Η κυβέρνηση κλιμακώνει την ρατσιστική εκστρατεία για να αποπροσανατολίσει την οργή του
κόσμου από τη πολιτική της που σπέρνει  τη φτώχεια με το σφαγιασμό των συντάξεων,  τις
απολύσεις, τις περικοπές στην παιδεία και την υγεία και γι’αυτό ποινικοποιεί την προσφυγιά
και την μετανάστευση οδηγώντας χιλιάδες κατατρεγμένους στις φυλακές».

5. Εκρηκτική η κατάσταση σε Λέσβο και Χίο το Φεβρουάριο του 2020: Άγρια επεισόδια στα
λιμάνια μεταξύ κατοίκων – ΜΑΤ για τα κλειστά Κέντρα διαμονής προσφύγων

Στα άκρα οδηγήθηκε στις  25/2/2020 η σύγκρουση κατοίκων και  δημάρχων των νησιών του
Αιγαίου στα οποία έχει αποφασιστεί να κατασκευαστούν κλειστά Κέντρα για τους πρόσφυγες
καθώς τόσο το λιμάνι της Μυτιλήνης όσο και αυτό των Μεστών Χίου μετατράπηκαν σε πεδίο
μάχης.82

Κάτοικοι  που είχαν συγκεντρωθεί στα λιμάνια προκειμένου να αποτρέψουν την αποβίβαση
δυνάμεων  των  ΜΑΤ  αλλά  και  μηχανήματα  έργων  τα  οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την
κατασκευή των κλειστών Κέντρων δέχθηκαν επίθεση από δυνάμεις των ΜΑΤ οι οποίες έκαναν
χρήση χημικών.

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης σημειώθηκαν συγκρούσεις για περίπου δύο ώρες. Συγκεκριμένα, από
τις 02:00 ως τις 04:00, όταν οι συγκεντρωμένοι κάτοικοι απωθήθηκαν, 10 διμοιρίες ΜΑΤ που
έφτασαν  στο  λιμάνι  με  το  πλοίο «Πήγασος»  ενισχυμένες  με  δυνάμεις  της  Αστυνομίας  που
βρίσκονταν ήδη στο νησί συγκρούστηκαν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-
λάμψης με εκατοντάδες πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να εμποδίσουν την αποβίβαση
τους.

82https://www.in.gr/2020/02/25/greece/ekriktiki-katastasi-se-lesvo-xio-agria-epeisodia-sta-limania-  
metaksy-katoikon-mat-gia-ta-kleista-kentra/
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Οι  αστυνομικές  δυνάμεις  στάλθηκαν  στο  νησί  ώστε  να  πραγματοποιηθούν  ανεμπόδιστα  οι
εργασίες κατασκευής της νέας δομής διανομής προσφύγων και μεταναστών στην επιταγμένη
έκταση της Καράβας – Καβακλή Μανταμάδου.

Μετά την ολοκλήρωση της αποβίβασης των αστυνομικών δυνάμεων, αυτοκινήτων και άλλων
οχημάτων  και  μηχανημάτων  της  αστυνομίας  και  του  στρατού  και  την  απελευθέρωση  των
εισόδων του λιμανιού από οχήματα, ξεκίνησε μεγάλη πομπή με κατεύθυνση την επιταγμένη
έκταση, τη θέση Καβακλή – Καράβα.
Μεγάλος αριθμός κατοίκων με μηχανήματα του Δήμου δυτικής Λέσβου είχαν αποκλείσει την
πρόσβαση σε δυο σημεία, στη θέση Διαβολόρεμα και στη θέση Καράβα.

Επεισόδια όμως, ξέσπασαν τα χαράματα της 26ης Φεβρουαρίου 2020 και στο λιμάνι Μεστών
Χίου καθώς αποβιβάζονταν από το πλοίο Blue Star  Naxos ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι
οποίες στάλθηκαν στο νησί.

Η απόφαση ανακοινώθηκε με σκοπό να προχωρήσουν ανεμπόδιστα οι εργασίες κατασκευής
νέας δομής  για μετανάστες  και  πρόσφυγες στη θέση 17 της  επαρχιακής οδού Βροτάδου –
Βολισού.

Εξαιτίας της ρίψης χημικών, ο Δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης και ένας ιερέας, πρόεδρος
του  Συνδέσμου  Κληρικών  Χίου,  διακομίστηκαν  στο  Νοσοκομείο  της  Χίου  για  να  τους
προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγο μετά τις 05:00 η αστυνομία με κλούβες και μηχανήματα καθώς και όχημα εφοδιασμένο με
εκτοξευτήρα νερού υπό πίεση ξεκίνησε για την επιταγμένη περιοχή. Εκεί έχει συγκεντρωθεί
μεγάλη δύναμη πολιτών προκειμένου να τους εμποδίσει.

Πάντως παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων για την κατασκευή των κλειστών κέντρων
η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει στα έργα. Τις πρώτες πρωινές ώρες,
όπως έγινε γνωστό και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  αποβιβάστηκαν στα λιμάνια
της Μυτιλήνης και των Μεστών Χίου μηχανήματα έργων, για την έναρξη εργασιών κατασκευής
των νέων κλειστών ελεγχόμενων κέντρων κράτησης.

Αστυνομικές  δυνάμεις  συνοδεύανε  τα  μηχανήματα  και  το  προσωπικό,  προκειμένου  να
ξεκινήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες.

Όπως μετέδωσε  η ιστοσελίδα politischios, τα επεισόδια στο λιμάνι των Μεστών ξεκίνησαν όταν
δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν στη ρίψη χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να
διαλύσουν το πλήθος.

Για  νύχτα  τρόμου,  έκανε  λόγο  η  ιστοσελίδα  lesvosnews,  στο  λιμάνι  της  Μυτιλήνης  όπου
βρίσκονταν συγκεντρωμένοι κάτοικοι της Λέσβου για να διαμαρτυρηθούν και να εμποδίσουν
την έλευση του πλοίου Πήγασος που μεταφέρει από την Αθήνα διμοιρίες των ΜΑΤ και οχήματα
Αύρες της αστυνομίας.

Οι άνδρες των ΜΑΤ προκειμένου να διαλύσουν τους διαδηλωτές έκαναν χρήση δακρυγόνων
και χημικών.
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6. Επίταξη ακινήτων από την κυβέρνηση για τα κλειστά κέντρα κράτησης προσφύγων

Με αναφορές στην ανάγκη «αποφυγής της διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας»
αλλά  και  τη  δημιουργία  των  κλειστών  κέντρων  κράτησης,  η  κυβέρνηση  ανακοίνωσε  στις
10/2/2020  ότι επιτάσσει κτίρια και εκτάσεις σε νησιά του Αιγαίου.83 «Κάθε παραβίαση κανόνα
εσωτερικής  τάξης,  επηρεάζει  αρνητικά  το  αίτημα  για  άσυλο  και  επιταχύνει  τη  διαδικασία
επιστροφής του παραβάτη» τόνισε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας επίσης λόγο
για «ελεγχόμενες εξόδους με κάρτα για ορισμένο χρονικό διάστημα» από τα κλειστά κέντρα.

Ο  Κυβερνητικός  Εκπρόσωπος  Στέλιος  Πέτσας  υποστήριξε  ότι  η  κυβέρνηση  «ακολουθεί  ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο» με 4 άξονες: 
– Φύλαξη των συνόρων
– Επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου
– Αυξημένες επιστροφές
– Κλειστές δομές.

Ακολούθησε  επίσης  Υπουργική  Απόφαση  του  Υπουργού  Μετανάστευσης  και  Ασύλου  κ.  Ν.
Μηταράκη, σύμφωνα με την οποία επιτάσσονται οι ακόλουθες εκτάσεις: 
1. Τοποθεσία Καράβας, Δήμος Δυτικής Λέσβου.
2. Τοποθεσία Κρητικού Λάκος / Ψείρα («17»), Δήμος Χίου.
3. Τοποθεσία Ζερβού (παραπλεύρως υπό κατασκευήν δομής), Δήμος Ανατολικής Σάμου. 

Αντίστοιχες δομές, παραπλεύρως υφιστάμενων δομών, θα δημιουργηθούν και σε Λέρο και Κω,
σε εκτάσεις που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, ως ακολούθως:
4. Στρατόπεδο Καπετάν Λαζαρή, τοποθεσία Πυλί, Δήμος Κω.
5. Τοποθεσία Λέπιδα, Δήμος Λέρου.

Στις  ως  άνω  εκτάσεις  δημιουργούνται  ελεγχόμενες  κλειστές  δομές  φιλοξενίας  αιτούντων
άσυλο.

Ελεγχόμενες κλειστές δομές σημαίνει καθορισμένοι και αυστηροί κανόνες εσωτερικής τάξης, οι
οποίοι αφορούν τόσο τη λειτουργία των κέντρων όσο και την κίνηση των φιλοξενούμενων. Στις
δομές αυτές, θα διαμένουν πρώτον, οι νέες αφίξεις για διευκόλυνση της ταυτοποίησης και της
διαδικασίας  ασύλου,  δεύτερον,  όσοι  έχουν παραβατική συμπεριφορά και,  τρίτον,  όσοι  δεν
δικαιούνται  άσυλο  και  μπαίνουν  στη  διαδικασία  επιστροφής.  Όσοι  παραμένουν  στις
ελεγχόμενες κλειστές δομές, βάσει εσωτερικού κανονισμού θα δικαιούται ελεγχόμενες εξόδους
με κάρτα για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι δομές θα είναι κλειστές τα βράδια. 

7. Κέντρο Διαμονής Προσφύγων στον Ελαιώνα Αττικής

83https://thepressproject.gr/i-kyvernisi-epitassi-akinita-gia-ta-klista-kentra-kratisis-prosfygon/?  
fbclid=IwAR0ih2AIc_Voal8xOCm8kfEAXMyoh_M58v-E8FL5d_TlU0QYkYsy-
neRgOc#.XkFAyaycuVg.facebook
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Εικόνες βαθιά προβληματικές έως και προσβλητικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια έφεραν
στο φως την 2η Ιουλίου 2020 αυτόπτες μάρτυρες μέσα από το καμπ του Ελαιώνα. Δεκάδες
άνθρωποι, σωριασμένοι κατάχαμα, σε σεντόνια πάνω στο γυμνό τσιμέντο,  δίπλα σε σχάρες
αποχέτευσης. 84

Πολυμελείς οικογένειες, μητέρες με ανήλικα παιδιά και βρέφη, νέοι και μεγαλύτεροι, που αντί
για στέγη έχουν απλώς ένα τεντόπανο πάνω από το κεφάλι τους και  περνάνε όλη τη μέρα
εκτεθειμένοι  στο  λιοπύρι.  Τα  λιγοστά  τους  υπάρχοντα  είναι  στοιβαγμένα  σε  πλαστικές
σακούλες, αραδιασμένες γύρω από τα πανιά που τους χρησιμεύουν ως πρόχειρο κατάλυμα.
Κάδοι  ξέχειλοι  από  σκουπίδια,  τόσο  πολλά  που  σκορπίζουν  στο  έδαφος,  ξεκοιλιασμένες
σακούλες,  χρησιμοποιημένα  χαρτιά  και  πλαστικά,  ακριβώς  δίπλα  στις  τέντες  όπου
φιλοξενούνται  οι  νεοφερμένοι  πρόσφυγες  –  αν  θεωρείται  φιλοξενία  το  στριμωξίδι  σε
ημιυπαίθρια παραπήγματα.

Το  γήπεδο  ποδοσφαίρου,  ένας  από  τους  ελάχιστους  χώρους  αναψυχής  και  άθλησης  των
προσφύγων  της  δομής,  έχει  μετατραπεί  σε  καταυλισμό.  Δεκάδες  σκηνές  από  νάιλον,
παραταγμένες, με απόσταση ελάχιστων εκατοστών η μία από την άλλη, για να χωρέσουν τους
περισσότερους  από 180  πρόσφυγες  που μεταφέρθηκαν  όπως όπως στον  Ελαιώνα από  την
πλατεία  Βικτωρίας  –  που εκκενώθηκε  από  αστυνομικές  δυνάμεις  τα  ξημερώματα  της  17ης
Ιουνίου.

Πρόκειται για οικογένειες αναγνωρισμένων προσφύγων, που έφτασαν στην Αθήνα με δικά τους
έξοδα, αφού τους δόθηκε εξιτήριο από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας στη
Λέσβο,  την  «ντροπή  της  Ευρώπης»  –  όπως  την  αποκάλεσε  ο  Ελβετός  κοινωνιολόγος  και
στέλεχος του ΟΗΕ Ζαν Ζιγκλέρ στο ομώνυμο βιβλίο του.

«Η κατάσταση είναι καταστροφική», αναφέρει ο Μ., αναγνωρισμένος πρόσφυγας, που διέμενε
στον Ελαιώνα και επισκέφθηκε πρόσφατα τη δομή. «Ο κόσμος είναι πάρα πολύς, δεν χωράνε.
Κάθε μέρα έρχονται καινούργιοι άνθρωποι, πάρα πολλά μωρά, μένουν σε σκηνές ή κοιμούνται
έξω. Δεν έχουν τίποτα να κάνουν για να απασχοληθούν, δεν μπορούν καν να μετακινηθούν. Αν
είναι τυχεροί,  τους βοηθάει κάποια οικογένεια από αυτές που μένουν σε κοντέινερ,  για να
κάνουν ένα ντους, να πάνε τουαλέτα. Είναι όλοι πολύ θυμωμένοι. Και αυτοί που μένουν σε
κοντέινερ και  τώρα πρέπει  να φύγουν αλλά αρνούνται.  Και  αυτοί  που έχουν έρθει  και  δεν
έχουν πού να μείνουν. Το γήπεδο που παίζαμε ποδόσφαιρο, ο μόνος ελεύθερος χώρος που
είχαμε, τώρα έχει καταληφθεί από σκηνές και όλοι διαμαρτύρονται», αναφέρει στα αγγλικά.
«Σκατά  είναι»,  προσθέτει  στα  ελληνικά,  μια  λέξη  που  αντανακλά  την  κατάσταση  όπως  τη
βιώνουν οι εκατοντάδες διαμένοντες.

Αντιπροσωπεία  του  Συντονιστικού  για  το  Προσφυγικό  Μεταναστευτικό  (ΣΥΠΡΟΜΕ)  που
κατάφερε να προσεγγίσει τον χώρο καταγράφει σκηνές χάους, που σε τίποτα δεν θυμίζουν την
ανθρώπινη εικόνα που είχε ο Ελαιώνας μέχρι και σχετικά πρόσφατα.

84http://ergasianet.gr/2020/07/02/%ce%b1%cf%83%cf%86%cf%85%ce%be%ce%af%ce%b1-%cf  
%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce
%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ae%ce%bb
%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%cf%80/?
fbclid=IwAR33J_NpW968v1htA7hXLU9gCB7P2TL2pt7KI0WBG_fWcvA9vCpZmggi-1c
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«Άνθρωποι  που  κοιμούνται  στο  πάτωμα,  μέσα  σε  σκηνές,  χωρίς  στρώματα,  δυο  και  τρεις
οικογένειες μαζί. Από τις 30 σκηνές, μόνο 5 πολυμελείς οικογένειες έχουν μόνες τους από μια
σκηνή.  Δεν έχουν ηλεκτρικό,  ενώ με τη νεροποντή στις 23 Ιουνίου οι  σκηνές πλημμύρισαν.
Κάποιοι  που δεν χώρεσαν μένουν έξω από τη δομή, στον δρόμο. Όπως μας κατήγγειλαν οι
πρόσφυγες,  το  φαγητό  κυριολεκτικά  δεν  τρώγεται,  ένα  κεσεδάκι  με  μακαρόνια  πρωί  και
βράδυ», λέει στην «Εφ.Συν.» η Μαρία Μπικάκη, μέλος του ΣΥΠΡΟΜΕ.

Το κύριο πρόβλημα, σύμφωνα με μαρτυρίες αλληλέγγυων και ανθρωπιστικών οργανώσεων,
είναι ότι οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες αφήνονται εντελώς μόνοι τους, χωρίς καμία στήριξη
ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Ηelios και να λάβουν επίδομα ενοικίου για
έξι μήνες. Το βασικό εμπόδιο είναι ότι πρέπει να έχουν βρει πρώτα σπίτι για να νοικιάσουν –
κάτι  εξαιρετικά  δύσκολο  για  ανθρώπους  που  δεν  γνωρίζουν  καν  τη  γλώσσα,  ούτε  έχουν
κάποιον να τους συνδράμει στις ούτως ή άλλως δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

«Υπάρχει σοβαρό θέμα με τη στέγαση των προσφύγων, καθώς δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ
του  προηγούμενου  προγράμματος  Estia  και  του  Helios.  Θα  έπρεπε  να  μεσολαβεί  ένα
πρόγραμμα-γέφυρα μέχρι  να  ενταχθούν»,  λέει  στην  «Εφ.Συν.»  ο  Λευτέρης  Παπαγιαννάκης,
επικεφαλής συνηγορίας της ανθρωπιστικής οργάνωσης Solidarity Now.

«Το δεύτερο θέμα είναι ότι οι άνθρωποι από τα νησιά, όταν αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες,
μεταφέρονται μόνοι τους στην ενδοχώρα χωρίς καμία μέριμνα. Θα έπρεπε να έχει ανοίξει ένα
πρόγραμμα ένταξης με αρχή, μέση και τέλος. Τώρα το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
έχει ανοίξει όλα τα θέματα μαζί, χωρίς προετοιμασία και χωρίς σχέδιο», καταλήγει ο ίδιος.

8. Εκτεθειμένοι στην κακοκαιρία οι πρόσφυγες στο νέο κέντρο κράτησης στο Κλειδί Σερρών

Στο κλειστό κέντρο που έχει δημιουργηθεί στην τοποθεσία Κλειδί στις Σέρρες μεταφέρθηκαν
στις 21/3/2020 τριακόσιοι πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου.85

Πρόκειται για το ένα από τα δύο κλειστά κέντρα που δημιούργησε η κυβέρνηση, και όπως έχει
πει το αρμόδιο υπουργείο οι πρόσφυγες και μετανάστες θα παραμένουν σε αυτό για μικρό
χρονικό διάστημα μέχρι την απέλασή τους στη χώρα προέλευσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι μια επικίνδυνη για τους ανθρώπους δομή, καθώς θα ζουν
σε  σκηνές,  εκτεθειμένοι  στις  καιρικές  συνθήκες.  Όπως  έχει  καταγγελθεί  τις  προηγούμενες
ημέρες η δομή στερείται τόσο δικτύου αποχέτευσης, όσο και ύδρευσης, ενώ η ηλεκτροδότησή
της γινόταν μέχρι εχθές μέσω γεννήτριας.

Ακόμα πιο ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός ότι το Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου Σερρών,
που  θα  εξυπηρετούσε  και  την  κλειστή  αυτή  δομή,  ανέστειλε  τη  λειτουργία  του  λόγω
κρούσματος κορωνοϊού σε νοσηλεύτρια του Κέντρου Υγείας.

85https://alterthess.gr/content/ektetheimenoi-stin-kakokairia-kai-horis-kentro-ygeias-oi-prosfyges-  
sto-kleisto-kentro-sto?
fbclid=IwAR3dDdGR80foWfQV2Uo3s37adrFTTeq2n6_PJpr6LYjh3CIepwxX0ACuevM#.XnZJAw
N4Tuo.facebook

72

https://alterthess.gr/content/ektetheimenoi-stin-kakokairia-kai-horis-kentro-ygeias-oi-prosfyges-sto-kleisto-kentro-sto?fbclid=IwAR3dDdGR80foWfQV2Uo3s37adrFTTeq2n6_PJpr6LYjh3CIepwxX0ACuevM#.XnZJAwN4Tuo.facebook
https://alterthess.gr/content/ektetheimenoi-stin-kakokairia-kai-horis-kentro-ygeias-oi-prosfyges-sto-kleisto-kentro-sto?fbclid=IwAR3dDdGR80foWfQV2Uo3s37adrFTTeq2n6_PJpr6LYjh3CIepwxX0ACuevM#.XnZJAwN4Tuo.facebook
https://alterthess.gr/content/ektetheimenoi-stin-kakokairia-kai-horis-kentro-ygeias-oi-prosfyges-sto-kleisto-kentro-sto?fbclid=IwAR3dDdGR80foWfQV2Uo3s37adrFTTeq2n6_PJpr6LYjh3CIepwxX0ACuevM#.XnZJAwN4Tuo.facebook


Ο Διευθυντής του Κέντρου Χρήστος Χαϊδευτός έκανε γνωστό πως το κέντρο υγείας θα μείνει
κλειστό για καθαρά προληπτικούς λόγους μετά και από εντολή του ΕΟΔΥ.

Έτσι, τόσο ο τοπικός πληθυσμός, όσο και οι 300 πρόσφυγες και μετανάστες δεν θα έχουν σε
περίπτωση ανάγκης πρόσβαση σε Κέντρο Υγείας καθώς ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας αντί να
αντικαταστήσουν  για  το  απαιτούμενο  χρονικό  διάστημα  το  προσωπικό  επέλεξαν  να
αναστείλουν τη λειτουργία του.

Έγγραφο της αστυνομίας περιγράφει ως εντελώς ακατάλληλες τις συνθήκες με τις σκηνές μέσα
σε ρέμα, πολύ κοντά μεταξύ τους,  χωρίς τον ελάχιστο χώρο προαυλισμού και  ψυχαγωγίας.
Κρύο, ζέστη και βροχές, αναλόγως καιρού, είναι προφανές ότι θα επιδεινώσουν τις συνθήκες,
ενώ δεν υπάρχει καμία πρόνοια κατά του κορωνοϊού. 

Μέσα σε λίγες μέρες μάλιστα αυξήθηκαν και έγιναν εξακόσιοι τρεις πρόσφυγες και μετανάστες,
οικογένειες στην πλειονότητά τους –και περί  τα επτά με οκτώ ασυνόδευτα- που ζουν στην
πρώτη υπαίθρια φυλακή που κατ’ ευφημισμόν αποκαλείται «κλειστή δομή».

Ακόμα και  οι  αστυνομικοί  λύγισαν,  καθώς όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων  Σερρών  Σάκης  Αραμπατζής  «την  ώρα  που  έφταναν  αυτοί  οι  άνθρωποι  ακόμη
γίνονταν  έργα  με  τους  οδοστρωτήρες  και  τις  μπετονιέρες  να  εργάζονται.  Δώσαμε  από  τα
σάντουιτς και τα νερά της διμοιρίας μας σε μανάδες και παιδιά γιατί δεν είχαν φάει τίποτα όλη
μέρα και νομίζαμε ότι θα λιποθυμούσαν την ώρα της καταγραφής τους».

Ο χώρος ηλεκτροδοτείται από γεννήτρια ρεύματος, υπάρχει παροχή νερού από γεώτρηση που
έγινε  για  εξυπηρέτηση  των  αναγκών,  έχουν  τοποθετηθεί  ηλιακοί  θερμοσυσσωρευτές  και
χημικές τουαλέτες ενώ για κάθε ακτίνα σκηνών υπάρχουν έξι υπαίθριες (!!!) ντουζιέρες.

Όσοι  είχαν  θεωρήσει  υπερβολή  την  περιγραφή  του  χώρου  ως  «βραχονησίδα  στη  στεριά»
λαμβάνουν την απάντηση από την  περιγραφή που κάνουν οι  αστυνομικοί  των Σερρών.  Με
έγγραφό  τους  προς  την  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Αστυνομικών  Υπαλλήλων  (ΠΟΑΣΥ),  τον
Υπουργό  Προστασίας  του  Πολίτη  Μιχάλη  Χρυσοχοΐδη,  τον  αρχηγό  Ελληνικής  Αστυνομίας
Αντιστράτηγο Μιχάλη Καραμαλάκη και τη διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών,
Εισαγγελέα  Πρωτοδικών  Κωνσταντίνα  Μελισσάρη  περιγράφουν  τον  χώρο  ως  «πλέον
ακατάλληλο για τη λειτουργία αυτής της δομής, καθώς είναι τοποθετημένη μέσα σε ρέμα, η
διαμόρφωση και χωροταξία του χώρου είναι εντελώς ακατάλληλη, θα δημιουργήσει συνθήκες
ασφυξίας στους εκεί διαμένοντες, καθώς οι σκηνές είναι τοποθετημένες πολύ κοντά μεταξύ
τους  και  δεν  υπάρχει  καθόλου  χώρος  προαυλισμού  και  ψυχαγωγίας.  Επιπροσθέτως,  οι
πλαστικές  σκηνές  που  τοποθετήθηκαν  για  τη  διαμονή  είναι  αμφίβολο  αν  θα  αντέξουν  σε
ακραία καιρικά φαινόμενα (χιονόπτωση, βροχόπτωση κτλ.) και το καλοκαίρι που έρχεται σε
περίπου  δύο  μήνες  θα  δημιουργήσει  αφόρητες  συνθήκες  ζέστης  στο  εσωτερικό  τους  με
ανύπαρκτη δυνατότητα σκίασης του χώρου ή κλιματισμού των σκηνών διαμονής». 

Δεν χρειάζεται λοιπόν να επιστρατεύσει κανείς τη φαντασία του για το τι θα συμβεί στον χώρο,
αλλά  το  περιγράφουν  ξανά  οι  ίδιοι  οι  αστυνομικοί:  «Οι  συνθήκες  ασφυξίας  για  τους
μετανάστες  θα  γίνουν  ακόμη  μεγαλύτερες,  καθώς  όπως  πληροφορηθήκαμε  επιδίωξη  του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι να διαμείνουν δέκα (10) άτομα σε κάθε σκηνή,
ενώ  η  προβλεπόμενη  χωρητικότητά  τους  είναι  για  πέντε  (5)  άτομα,  χωρίς  να  υπάρχει
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δυνατότητα διαχωρισμού των μεταναστών σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά λόγω των ελάχιστων
σκηνών που υπάρχουν στο χώρο». Όσο δε για τα μέτρα ασφαλείας από τον φονικό ιό τι να πει
κανείς  όταν  δεν  υπάρχει  «μέριμνα  για  διάθεση  υγειονομικού  υλικού  (μάσκες,  γάντια,
αντισηπτικά) στους συναδέλφους (αστυνομικούς) που θα βρίσκονται αύριο στο σημείο κατά
την άφιξη των μεταναστών».

9. Κλειστή δομή φιλοξενίας στη Χίο

Επίταξη  300  στρεμμάτων  δημοτικής  γης  για  την  κατασκευή  «κλειστής  δομής  φιλοξενίας
προσφύγων» ανακοίνωσε στις 11/2/2020 η κυβέρνηση, επί του οροπεδίου του Αίπους, στο 17ο
χλμ  Χίου-Βολισσού,  σε  υψόμετρο  500+,  όπου  οι  κλιματικές  συνθήκες  είναι  εχθρικές  για
ανθρώπινη διαβίωση αφού τον χειμώνα πέφτει  χιόνι  ή  κάνει  σφοδρό κρύο κ το καλοκαίρι
λιώνουν τα βράχια από τη ζέστη.86

Επίσης στην περιοχή δεν υπάρχουν δίκτυα ύδρευσης,  αποχέτευσης,  τα οποία θα πρέπει  να
κατασκευαστούν  εξαρχής,  εκτός  αν  μεταφέρουν  καθημερινά  με  υδροφόρες  νερό  και  αν
ανοίξουν  τεράστιους  βόθρους  εκεί  στο  ασβεστολιθικό  βουνό  πάνω  από  την  πόλη  και  τον
υδροφόρο ορίζοντα.

10. Μετακίνηση ηλικιωμένων και ευπαθών ατόμων από την υπερσυνωστισμένη προσφυγική
δομή της Μόριας

Ως  έκτακτο  μέτρο  περιορισμού  του  κινδύνου  του  κορωνοϊού,  στις  24/4/2020  η  Ύπατη
Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες  (Y.A.)  μετακίνησε  122  ηλικιωμένους  και
ανοσοκατεσταλμένους  αιτούντες  άσυλο  σε  ενοικιασμένα  ξενοδοχεία  στη  Λέσβο.87 Σε
συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ), η Υ.Α. έχει αναλάβει παρόμοιες πρωτοβουλίες και σε άλλα νησιά του Αιγαίου με
υπερπλήρεις δομές υποδοχής,  σε μια προσπάθεια να προστατέψει αυτούς που θα πληγούν
περισσότερο  σε  περίπτωση  έξαρσης  του  ιού,  αλλά  και  να  μειώσει  τους  κινδύνους  για  τη
δημόσια  υγεία.  Την  ίδια  στιγμή,  και  με  τα  προϋπάρχοντα  και  μακροχρόνια  ζητήματα
προστασίας  να  επιδεινώνονται  λόγω  του  COVID-19,  η  Υ.Α.  συνεχίζει  να  κάνει  έκκληση για
αύξηση  των  μεταφορών  αιτούντων  άσυλο,  ιδιαίτερα  των  πιο  ευάλωτων,  από  τα  νησιά  σε
κατάλληλες  δομές  φιλοξενίας  στην  ενδοχώρα,  λαμβάνοντας  πάντα  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα
προστασίας για ασφαλή μετακίνηση.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε εκπροσώπους του Γραφείου της Υ.Α. στη
Λέσβο  και  της  Ένωσης  Ξενοδόχων  Λέσβου,  αποσαφηνίστηκε  ο  σκοπός  αυτής  της
πρωτοβουλίας,  καθώς  και  ο  προσωρινός  της  χαρακτήρας.  Επίσης  δόθηκαν  οι  απαραίτητες
διευκρινήσεις ως προς ορισμένες ανακρίβειες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

86https://ellinofreneianet.gr/documents/mousafirides/19343-i-chios-episima-pleon-stratopedo-  
sygkentrosis-ena-sygchrono-aoysvits.html
87https://www.unhcr.org/gr/14409-metakinisi_ilikiomenon_kai_eupathon_apo_moria.html?  
fbclid=IwAR3-xgs1Oc12Z1rNad-MA0u5W00JGMSwTY9QhUeFlQiJDyJocwKkfoKTNso
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Αν και δεν υπήρχε κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ΚΥΤ Μόριας, ο κίνδυνος μόλυνσης ήταν
υπαρκτός για τους χιλιάδες που συνωστίζονται  εκεί,  κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.  Η
τήρηση  αποστάσεων  και  το  συχνό  πλύσιμο  χεριών  είναι  σε  γενικές  γραμμές  αδύνατον  να
τηρηθούν, ενώ η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και υπηρεσίες υγείας είναι ελάχιστη.
«Είναι  κρίσιμο οι  άνθρωποι  που είναι  πιο ευπαθείς  στις  επιπλοκές που σχετίζονται  με  τον
κορωνοϊό,  όπως  οι  ηλικιωμένοι  και  οι  άνθρωποι  με  χρόνιες  παθήσεις,  να  μη  μείνουν
εκτεθειμένοι  στις  ανθυγιεινές  συνθήκες  υπερπληθυσμού»  δήλωσε  η  Astrid  Castelein,
επικεφαλής  του  Γραφείου  της  Υ.Α.  στη  Λέσβο.  «Η  μετακίνησή  τους  μακριά  από  αυτές  τις
επισφαλείς  συνθήκες  προστατεύει  όχι  μόνο τους  πιο  ευάλωτους  πρόσφυγες,  αλλά και  την
τοπική κοινωνία και τη δημόσια υγεία. Ενώ η ενοικίαση ξενοδοχείων αποτελεί έκτακτο μέτρο, η
έκκλησή μας  για  μεταφορά  όσο  το  δυνατόν  περισσότερων  ατόμων  στην  ηπειρωτική  χώρα
παραμένει πιο δυνατή από ποτέ» πρόσθεσε.

Έπειτα από αίτημα όλων των δημόσιων φορέων υγείας της Μυτιλήνης, η Υ.Α. συνεργάζεται με
τον ΕΟΔΥ και άλλους φορείς για τη δημιουργία ιατρικών μονάδων, και χώρων εξέτασης και
καραντίνας   κοντά  στο  ΚΥΤ  Μόριας.  Επίσης,  στηρίζει  την  προσπάθεια  να  ενισχυθεί  η
δυνατότητα  παροχής  νερού  και  να  βελτιωθούν  οι  εγκαταστάσεις  υγιεινής,  μοιράζει  είδη
ατομικής  υγιεινής,  συνεχίζει  το  πρόγραμμα  οικονομικής  στήριξης,  και  βοηθάει  στην
κινητοποίηση των κοινοτήτων για την προώθηση των μέτρων προστασίας της υγείας μέσα και
γύρω από το κέντρο.

11. Το ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας και η δομή φιλοξενίας της Δράμας

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 14 Αυγούστου
2020,  αποφάσισε  να  επιβάλλει  καραντίνα  σε  δύο  δομές  φιλοξενίας  μεταναστών  και
προσφύγων.88 Σύμφωνα  με  την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  το  Κέντρο  Υποδοχής  και
Ταυτοποίησης  (ΚΥΤ)  Φυλακίου  Ορεστιάδας  και  η  δομή  φιλοξενίας  της  Δράμας  τίθενται  σε
πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

Πέρα από την επιβολή καραντίνας, η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει πως σε όλα τα ΚΥΤ
και  τις  δομές  υποδοχής  και  φιλοξενίας  πολιτών  τρίτων  χωρών  είναι  υποχρεωτική  η  χρήση
προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας από όλους τους διαμένοντες και εργαζόμενους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: 

«Επιπλέον  μέτρα  προστασίας  των  δομών  φιλοξενίας  από  τις  επιπτώσεις  του  Covid  –  19
προβλέπονται με 3 νέες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ). Συγκεκριμένα, από σήμερα όπως
ορίζεται ρητά στην σχετική ΚΥΑ, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στους
διαμένοντες και στους εργαζομένους στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), σε όλες
τις  ανοιχτές  δομές  φιλοξενίας,  καθώς  και  σε  κάθε  είδους  δομή  και  χώρο  υποδοχής  και
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών.

88https://thepressproject.gr/karantina-gia-prosfyges-kai-metanastes-se-domes-tou-evrou-kai-tis-  
dramas/?
fbclid=IwAR1xXycfwY2ghyecF7kF3sOcV2MUfQU1fg1uynO0l7TwMsNQlVwjjJjCB_8#.XzfAhqdI-
1Q.facebook
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Επίσης,  σύμφωνα με τις  σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,  από σήμερα 14 Αυγούστου
μέχρι και τις 31 Αυγούστου τίθενται σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό οι εξής δομές: α) το
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών (Κ.Υ.Τ.) Φυλακίου
Ορεστιάδας.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή, από 14/8/20 έως και 31/8/20, απαγορεύεται ρητά η
είσοδος στην δομή φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του Διοικητή του Κ.Υ.Τ., των
φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των
εργαζομένων  της  Πολιτικής  Προστασίας  και  του  Εθνικού  Οργανισμού  Δημόσιας  Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.).

Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε
ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 και για την
πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας. β)
Επίσης, από σήμερα και μέχρι τις 31 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό και
η δομή φιλοξενίας της Δράμας, στην οποία εφαρμόζονται τα όμοια μέτρα με αυτά που ισχύουν
και στο ΚΥΤ της Ορεστιάδας».

12. Νέα προσφυγική δομή στον Ελαιώνα Αττικής

Πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 4/8/2020 αποκάλυψαν ότι στον Ελαιώνα
ένα νέο κέντρο σχεδιάζεται  να έχει  χωρητικότητα  500 ατόμων και  θα βρίσκεται  δίπλα στο
υφιστάμενο κέντρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στον Ελαιώνα, που λειτουργεί από το 2016.89

Έτσι,  ανακοινώθηκε  η  παραχώρηση  από  τον  Δήμο  Αθηναίων  έκτασης  στον  Ελαιώνα
προκειμένου να δημιουργηθεί  δομή transit  για τους πρόσφυγες που εξέρχονται  των δομών
φιλοξενίας και κυρίως εκείνους που φτάνουν από τα νησιά. Το νέο κέντρο θα λειτουργεί ως
υπνωτήριο  και  χώρος  ολιγοήμερης  φιλοξενίας,  έως  ότου  οι  πρόσφυγες  ενταχθούν  στο
πρόγραμμα  ΗΛΙΟΣ,  μέσω  του  οποίου  μπορούν  να  έχουν  επιδότηση  ενοικίου.  Η  δομή
σχεδιάζεται να έχει χωρητικότητα 500 ατόμων. Η παραχώρηση αποφασίστηκε προκειμένου να
βρεθεί λύση για τους πρόσφυγες από τα νησιά που καταφεύγουν στην πλατεία Βικτωρίας για
να κοιμηθούν, εφόσον δεν έχουν στέγη. Υπενθυμίζεται ότι η «Κ» με ρεπορτάζ στο φύλλο στις 29
Ιουλίου 2020 είχε αναφερθεί στα συγκεκριμένα σχέδια.

Η νέα δομή σχεδιάζεται να δημιουργηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
δίπλα στο υφιστάμενο κέντρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο που λειτουργεί από το 2016 όταν
και πάλι η πλατεία Βικτωρίας γέμιζε από αιτούντες άσυλο που τότε έφταναν από τα νησιά και
δεν είχαν τη δυνατότητα να περάσουν τα σύνορα και να μεταβούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
όπως αρχικά σχεδίαζαν.

Από τις αρχές Ιουνίου έως και 03/08/2020 είχαν εξέλθει από τις δομές φιλοξενίας σε όλη τη
χώρα  –σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  όταν  κάποιος  αποκτά  την  ιδιότητα  του  πρόσφυγα
επιβάλλεται να εγκαταλείψει τη δομή φιλοξενίας όπου διαμένει ως αιτών άσυλο– συνολικά

89https://www.kathimerini.gr/1090686/article/epikairothta/ellada/elaiwnas-paraxwrhsh-ektashs-gia-  
th-nea-domh?
fbclid=IwAR1rSC2hz2x2lpjDkznXWGgIke5B1_X9_JH0pGmQJAPlO8mUcodELGjWvaE

76

https://www.kathimerini.gr/1090686/article/epikairothta/ellada/elaiwnas-paraxwrhsh-ektashs-gia-th-nea-domh?fbclid=IwAR1rSC2hz2x2lpjDkznXWGgIke5B1_X9_JH0pGmQJAPlO8mUcodELGjWvaE
https://www.kathimerini.gr/1090686/article/epikairothta/ellada/elaiwnas-paraxwrhsh-ektashs-gia-th-nea-domh?fbclid=IwAR1rSC2hz2x2lpjDkznXWGgIke5B1_X9_JH0pGmQJAPlO8mUcodELGjWvaE
https://www.kathimerini.gr/1090686/article/epikairothta/ellada/elaiwnas-paraxwrhsh-ektashs-gia-th-nea-domh?fbclid=IwAR1rSC2hz2x2lpjDkznXWGgIke5B1_X9_JH0pGmQJAPlO8mUcodELGjWvaE


5.800  άτομα.  Από  αυτά,  περίπου  2.300  έφυγαν  από  το  ΚΥΤ  (Κέντρο  Υποδοχής  και
Ταυτοποίησης) στη Λέσβο και περίπου 350 άτομα από τα υπόλοιπα ΚΥΤ. Την ίδια στιγμή, από
τα ξενοδοχεία που φιλοξενούσαν σε όλη τη χώρα αιτούντες άσυλο  –ένα πρόγραμμα που έληγε
το φθινόπωρο– έφυγαν 4.050 άτομα, ενώ από τις δομές φιλοξενίας - camp περίπου 750 άτομα.
Τέλος από τα διαμερίσματα (πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ) έχουν φύγει περίπου 1.900 άτομα.

Στην πλατεία Βικτωρίας καταλήγουν πολλοί πρόσφυγες αναζητώντας κάποιο κατάλυμα, ενώ
από  τις  αρχές  Ιουνίου  έως και  03/08/2020  το  Υπουργείο  Μετανάστευσης  και  Ασύλου  είχε
μεταφέρει συνολικά 630 άτομα από την πλατεία σε δομές φιλοξενίας. Πρακτικά εκτός δομών
φιλοξενίας βρίσκονται πλέον περίπου 5.150 πρόσφυγες εφόσον οι υπόλοιποι (από τις 5.800
που εξήλθαν),  μέσω της  στάσης  στην  πλατεία  Βικτωρίας,  μεταφέρθηκαν εκ  νέου σε  δομές
φιλοξενίας.

Ενώ  στις  αρχές  Ιουνίου  ο  Υπουργός  Μετανάστευσης  και  Ασύλου  Νότης  Μηταράκης  είχε
ανακοινώσει  ότι  11.200  άτομα  αναμένεται  να  φύγουν  από  τις  δομές  εφόσον  πλέον  είναι
πρόσφυγες,  ήδη ο  αριθμός των προσφύγων με βάση τα  νέα στοιχεία έχει  αυξηθεί.  Με τις
επιδόσεις  αποφάσεων  οι  οποίες  έχουν  πραγματοποιηθεί  τις  τελευταίες  εβδομάδες  οι
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες –σ.σ που βρίσκονται σε δομές και πρέπει να αποχωρήσουν– έχουν
φτάσει τις 15.110.

Όπως  ανακοίνωσε  το  Υπουργείο  Μετανάστευσης  και  Ασύλου,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή
γνωμοδότησε θετικά για την εκταμίευση χρηματοδότησης ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ  για
την  κατασκευή  «Κλειστών  Ελεγχόμενων  Κέντρων  Νήσων»  στη  Σάμο,  τη  Λέρο  και  την  Κω.
Παράλληλα,  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  η  διαγωνιστική  διαδικασία  επιλογής  αναδόχου  για  την
κατασκευή του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του
άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο».

13. Δομικά προβλήματα στο κέντρο κράτησης στη Μόρια της Λέσβου

Σύμφωνα  με  ανακοίνωση  της  «Υποστήριξης  Προσφύγων  στο  Αιγαίο»  στις  28/1/2020,
δημοσιοποιήθηκε  ότι  τον  Ιανουάριο  του  2020  πάνω  από  19.400  καταγεγραμμένα  άτομα
διέμεναν  σε  εξαιρετικά  επισφαλείς  συνθήκες  μέσα  και  έξω  από  το  hotspot  το  οποίο  έχει
επίσημη χωρητικότητα για 2.840 άτομα.90

Μέλη της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) συνομίλησαν το τελευταίο διάστημα με
πρόσφυγες που διαμένουν μέσα και έξω από το hotspot. Η κατάσταση εκεί καθρεφτίζει μία
εφιαλτική συνθήκη που ισοπεδώνει κάθε έννοια αξιοπρέπειας και πολιτισμού καταδεικνύοντας
ένα σοβαρά ανεπαρκές σύστημα υποδοχής και τις καταστροφικές συνέπειες της υπάρχουσας
πολιτικής των ευρωπαϊκών κρατών για το άσυλο. Οι εικόνες εξαθλίωσης και οι σοκαριστικές
μαρτυρίες που σχεδόν καθημερινά κάνουν τονγύρο του κόσμου μέσω διεθνών ΜΜΕ, καθώς και
ο σοβαρός αντίκτυπος στην ψυχική και σωματική υγεία των χιλιάδων ευάλωτων προσφύγων,
τείνουν πλέον να γίνουν μία αποδεκτή «κανονικότητα». Μέσα σε διάστημα λίγων μηνών έχουν
επιβεβαιωθεί επτά θάνατοι στην Μόρια συμπεριλαμβανομένου και ενός βρέφους.

90http://alterthess.gr/content/moria-mia-efialtiki-synthiki?  
fbclid=IwAR2OH43GYPKp3B_9xuMg66y09g99Eqh6u4nNAdi_m5D8aiXhS2F1pz9DBM4
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Σε πολλά από τα κοντέινερ μέσα στο hotspot ζουν στοιβαγμένα πολύ περισσότερα άτομα από
ό,τι η χωρητικότητα τους, προκειμένου να μην αναγκαστούν να ζήσουν σε σκηνή. «Ήμαστε 15
μέσα στο κοντέινερ με 10 κρεβάτια. Μερικοί κοιμούνται χρησιμοποιώντας τις κουβέρτες τους
για στρώμα.  Κάποιοι  μοιράζονται  ένα κρεβάτι.  [Ενώ υπάρχει  θέρμανση]  επειδή κόβεται  το
ηλεκτρικό ρεύμα συχνά, είναι αδύνατο να ζεσταθεί ο χώρος.  Οι συνθήκες μέσα στις οποίες
ζούμε είναι άθλιες», λέει ένας άνδρας θύμα βασανιστηρίων από το Κονγκό που ζει μέσα στη
Μόρια. «Δεν ξέρω πώς μπορώ να ζήσω σε αυτό το μέρος με το νεογέννητο μωρό μου. Πώς
μπορούμε  και  οι  δύο να αντέξουμε  το κρύο και  τις  συνθήκες  που επικρατούν;»είπεσχεδόν
τρομοκρατημένη μία Αφγανή γυναίκα που είχε γεννήσει λίγες μέρες πριν μιλήσει με την RSA
και ζούσε μέσα σε μία σκηνή στον «ελαιώνα» περιμετρικά του hotspot, όπου η κατάσταση είναι
για μία φορά ακόμη εκτός ελέγχου. 

H περαιτέρω επέκταση του άτυπου καταυλισμού από την αριστερή πλευρά στο λόφο έξω από
το  hotspot  είναι  χαρακτηριστική  του  σοβαρού  υπερπληθυσμού.  Υπολογίζεται  ότι  το
μεγαλύτερο  μέρος  του  πληθυσμού  των  προσφύγων  ζουν  περιμετρικά  από  το  hotspot  της
Μόριας μέσα σε σκηνές και αυτοσχέδια παραπήγματα. Πολλοί από τους νεοαφιχθέντες δεν
λαμβάνουν πλέον ούτε καν μία σκηνή. Πρέπει να αγοράσουν οι ίδιοι μία σκηνή ή να φτιάξουν
κάποιο παράπηγμα με υλικά τα οποία βρίσκουν στα σκουπίδια και στη γύρω περιοχή. Πρέπει
επίσης  οι  ίδιοι  να  αναζητήσουν  τρόπο  για  να  προστατεύσουν  τις  σκηνές  και  τα  πρόχειρα
καταλύματα τους από τις καιρικές συνθήκες.

O Ναίμ  Μοχαμαντί,  φαρσόφωνος  διερμηνέας  της  Υποστήριξης  Προσφύγων στο  Αιγαίο  που
παρέχει  καθημερινά  τις  υπηρεσίες  του  στο  Βοστάνειο  Γενικό  Νοσοκομείο  Μυτιλήνης,
αναφέρει: «Το νοσοκομείο γεμίζει κάθε μέρα με παιδιά προσφύγων που λόγω των συνθηκών
και της έκθεσης τους στο κρύο και την βροχή έχουν βήχα, πυρετό και εντερικά προβλήματα». 

Επίσης, χιλιάδες παιδιά πρόσφυγες είναι εκτεθειμένα σε άθλιες συνθήκες και κινδύνους. Άλυτο
παραμένει και το θέμα της εκπαίδευσης καθώς κανένα από τα παιδιά σχολικής ηλικίας που
διαμένουν στην Μόρια δεν έχει πρόσβαση σε σχολείο τυπικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πρακτικές αυθαίρετης κράτησης όπως επίσης το
γεγονός  ότι  λόγω του  υπερπληθυσμού,  η  νομική  στήριξη  και  παρέμβαση είναι  ουσιαστικά
εφικτή για έναν πολύ μικρό αριθμό αιτούντων άσυλο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άλλοι να
κινδυνεύουν με απόρριψη του αιτήματος τους, πιθανή κράτηση και απέλαση. Ο πρόσφατος
Νόμος για το άσυλο (Νόμος 4636/2019), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο έχει
πολλαπλώς επικριθεί για την έλλειψη δικονομικών διαδικαστικών εγγυήσεων στις διαδικασίες
ασύλουαπό  τις  οργανώσεις  και  φορείς  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων.  Οι  νεοεισερχόμενοι
πρόσφυγες  οφείλουν  να  καταγράψουν  το  αίτημα  τους  στην  Υπηρεσία  Ασύλου  εντός
αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερών διαφορετικά η σχετική βούλησή τους αρχειοθετείται.
Οι  ολιγοήμερες  προθεσμίες  ήδη έχουν  οδηγήσει  σε  απόρριψη νεοεισερχομένων αιτούντων
άσυλο μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων χωρίς ουσιαστική εξέταση των υποθέσεων τους και
με αδυναμία παροχής νομικής συνδρομής χωρίς την οποία το δικαίωμα προσφυγής ουσιαστικά
ακυρώνεται. 

Η  Υποστήριξη  Προσφύγων  στο  Αιγαίο  (RSA)  και  η  PRO  ASYL  επαναλαμβάνουν  το  αίτημα
εφαρμογής ενός ευρέως προγράμματος μετεγκατάστασης από την Ελλάδα: τα hotspots πρέπει
να  κλείσουν.  Οι  αιτούντες  άσυλο  πρέπει  να  μεταφερθούν  στην  ενδοχώρα  σε  αξιοπρεπείς

78



συνθήκες  διαμονής  έως  την  μεταφορά  τους  σε  άλλα  κράτη  της  ΕΕ.  Λόγω  της  επισφαλούς
κατάστασης  υποδοχής  στην  ενδοχώρα,  πρέπει  να  γίνει  ό,  τι  είναι  δυνατόν  με  ευρωπαϊκή
στήριξη για να εξασφαλιστεί η ύπαρξη αξιοπρεπών συνθηκών εκεί.

Οι  δύο οργανώσεις  καλούν  επίσης  την  ελληνική κυβέρνηση να εγκαταλείψει  τα  πρόσφατα
εξαγγελθέντα μέτρα για δημιουργία κλειστών κέντρων με χωρητικότητα χιλιάδων ατόμων και
εκτεταμένης κράτησης, η οποία θα παραβιάζει κατάφωρα τα δικαιώματα των προσφύγων και
των μεταναστών και θα εντείνει ξενοφοβικές αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, αντιδράσεις
οι οποίες έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της τοξικής επίδρασης της συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας στις τοπικές κοινότητες.

Η RSA και η PRO ASYL ζητούν τέλος, να παύσει η συστηματική υπονόμευση της οικογενειακής
επανένωσης των αιτούντων άσυλο με συγγενείς τους στη Γερμανία. Η Γερμανία συστηματικά
απορρίπτει τις σχετικές αιτήσεις από την Ελλάδα με την επίκληση της λήξης της προβλεπόμενης
προθεσμίας.  Στις  καταστροφικές  συνθήκες  διαβίωσης  στα  ελληνικά  hotspots,  δεν  υπάρχει
κανόνας  δικαίου.  Οι  γονείς  και  τα  παιδιά  έχουν  ελάχιστες  πιθανότητες  να  ασκήσουν  το
δικαίωμά τους για οικογενειακή επανένωση.

14. Γενικής φύσης προβλήματα στο κλειστό κέντρο κράτησης του Δήμου Σιντικής Σερρών 

Στις  5/4/2020  η  Επιτροπή  Αλληλεγγύης  Σερρών  στους  Πρόσφυγες  ζήτησαν  από  τους
Εισαγγελείς των Σερρών να επέμβουν κατά παντός υπευθύνου για τις  άθλιες συνθήκες στις
οποίες είναι  υποχρεωμένοι να ζουν εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες,  ανάμεσα τους
δεκάδες μωρά και ασυνόδευτοι ανήλικοι, στο κλειστό κέντρο του Δήμου Σιντικής. 91 Απαίτησαν
να γίνει άμεση μετεγκατάσταση των ανθρώπων σε ασφαλείς και υγιεινούς χώρους διαμονής σε
αστικά κέντρα με διανομή μέσων ατομικής προστασίας, παροχή πλήρους ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.

Είναι  γεγονός  ότι  σε  απελπιστικές  συνθήκες  αναγκάζονται  να  επιβιώσουν  οι  περίπου  600
πρόσφυγες  και  μετανάστες  στο  κλειστό  κέντρο  του  Δήμου  Σιντικής  στην  περιοχή  Κλειδί.
Ανάμεσα  τους  βρίσκονται  έγκυες  γυναίκες,  δεκάδες  μωρά  και  ασυνόδευτοι  ανήλικοι  και
ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ενδεικτικά είναι τα όσα έχει αναφέρει σε επιστολή του ο πρόεδρος της
τοπικής  κοινότητας  Προμαχώνα  του  Δήμου  Σιντικής,  Λεωνίδας  Σπύρου,  στους  Βουλευτές
Σερρών και τον Δήμαρχο Σιντικής,

«Ο χώρος που επιλέχτηκε είναι  από κάθε άποψη ακατάλληλοςπάνω σε ένα χείμαρρο,  λίγα
μέτρα από την κοίτη του ποταμού Στρυμόνα, οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές για την
εποχή,  ο  κίνδυνος  από  μια  επικείμενη  νεροποντή  είναι  μεγάλος  γεννάται  ένα  μεγάλο
ανθρωπιστικό ζήτημα. Κι όλα αυτά σε σκηνές των 10 ατόμων, στο δάπεδο των οποίων έχουν
τοποθετηθεί απλώς ξύλινες παλέτες και πάνω τους ένα φελιζόλ για στρώμα».

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης  Σερρών στους  Πρόσφυγες  ζητά την  παρέμβαση των  εισαγγελικών
αρχών αλλά και τη μεταφορά των έγκλειστων ανθρώπων σε ασφαλείς και υγιεινούς χώρους

91https://thepressproject.gr/athlies-synthikes-diaviosis-gia-ekatontades-anthropous-se-domi-  
fylaki-stis-serres-ekklisi-gia-isangeliki-paremvasi/?fbclid=IwAR0j8NU-sC6Y-oYX-
PmKW6yfcQDsBbvcFZ7cv-HRW02mQGTw8PIckhbFM34#.Xoso3l1z8BI.facebook
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διαμονής  σε  αστικά  κέντρα  με  διανομή  μέσων  ατομικής  προστασίας,  παροχή  πλήρους
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής είχε ως εξής:

«Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες της απάνθρωπης δομής που έχει δημιουργηθεί
στη θέση “Κλειδί”, στην οποία διαβιούν 600 πρόσφυγες, μωρομάνες, έγκυες γυναίκες, άντρες,
παιδιά  και  ηλικιωμένοι,  ανάμεσα  τους  και  ασυνόδευτα  παιδιά.  Η  επικίνδυνη  τοποθεσία
(κίνδυνος  του  ρέματος  λόγω  έντονων  βροχοπτώσεων  σύμφωνα  με  τον   Διοικητή  του
Πυροσβεστικού  Κλιμακίου  Σιδηροκάστρου)  σε  συνδυασμό  με  τις  σκηνές  και  τις  καιρικές
συνθήκες του τελευταίου διαστήματος αποτελούν θανάσιμη απειλή για τους πρόσφυγες της
δομής.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί και για τους χειρότερους εγκληματίες και απολαμβάνουν
σχετικά  ανθρώπινες  συνθήκες  στις  φυλακές.  Οι  κατατρεγμένοι  πρόσφυγες  από  τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την φτώχεια έχουν καταδικαστεί σε θάνατο, όχι μόνον από τον
κορωνοϊό αλλά και  από το  κρύο,  την  πείνα και  την  μόλυνση από τα σκουπίδια που έχουν
συσσωρευτεί στην περιοχή της δομής στο Κλειδί.

Καλούμε  τους  Εισαγγελείς  των  Σερρών  να  επέμβουν  κατά  παντός  υπευθύνου,  για  να
σταματήσει αυτή η κατάσταση. Να γίνει άμεση μετεγκατάσταση των προσφύγων σε ασφαλείς
και  υγιεινούς χώρους διαμονής  σε  αστικά κέντρα με διανομή μέσων ατομικής  προστασίας,
παροχή πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η  Επιτροπή  Αλληλεγγύης  Σερρών  για  τους  Πρόσφυγες  ανταποκρινόμενη  στη  θετική
πρωτοβουλία της συμπολίτισσας μας κας Αθηνάς, καλεί τους Σερραίους και τις Σερραίες, όπως
το  έκαναν  στο  παρελθόν,  να  συνεισφέρουν  ό,τι  μπορούν  από  ρούχα,  παπούτσια  και
κλινοσκεπάσματα.

Υπάρχει  μεγάλη  ανάγκη  για  παντελόνια,  μπλούζες,  εσώρουχα,  μπουφάν,  σκούφους  και
κουβέρτες.  Ιδιαίτερα  για  τα  μωρά  και  τα  μικρά  παιδιά  χρειάζονται  πάνες,  παπουτσάκια,
καρότσια και παιχνίδια.

Η  συλλογή  των  ειδών  ανάγκης  γίνεται  στην  οδό  Αθανασίου  Αργυρού  &  Φιλίππου  γωνία
(ισόγειο). Χτυπάμε το θυροτηλέφωνο με το όνομα ΑΘΗΝΑ για να γίνει η παραλαβή».

Η  επικεφαλής  της  Λαϊκής  Συσπείρωσης  στις  Σέρρες,  Μαρία  Ιωαννίδου,  επισκέφθηκε  προ
ημερών το κέντρο κράτησης και δήλωσε πως «είναι λίγο να χρησιμοποιηθεί η λέξη απανθρωπιά
και να περιγράψουμε το πώς ζουν  και επιβιώνουν οι πρόσφυγες εκεί». Η Λαϊκή Συσπείρωση
τονίζει  σε  ανακοίνωση  της  πως  δεν  θα  αφήσει  τη  δομή  –  φυλακή  να  γίνει  τάφος  των
ανθρώπων. Απαιτούν τον απεγκλωβισμό τους, την πλήρη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες
υγείας, χωρίς αποκλεισμούς και την επίσπευση των διαδικασιών ασύλου για τον απεγκλωβισμό
των προσφύγων-μεταναστών προς τις χώρες προορισμού τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης είχε ως εξής:
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«Οι συνθήκες διαβίωσης είναι τραγικές μέσα στις σκηνές, χωρίς θέρμανση με ένα υποτυπώδες
στρώμα ώστε να μην κάθονται ή κοιμούνται στο  έδαφος. Να σημειώσουμε δε ότι το τελευταίο
τετραήμερο στην Περιφερική Ενότητα Σερρών βρέχει συνεχώς  με αποτέλεσμα όλη η περιοχή
στην θέση Κλειδί να έχει γεμίσει με λάσπες, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Σιντικής είχε και
χιονόπτωση.

Από την πρώτη στιγμή, η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Σιντικής ήταν ενάντια στην δημιουργία της
δομήςκαι  τόνιζε  ότι  η  συγκεκριμένη  δομή είναι  ακατάλληλη  για  φιλοξενία  προσφύγων  και
μεταναστών και  επικίνδυνη για  την  υγεία  τους.  Επίσης  ανάμεσα στου  597  μετανάστες  και
πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στην δομή, υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά, ηλικίας μέχρι
16 χρονών αλλά και μωρομάνες, έγκυες γυναίκες.

Τη  στιγμή  που  όλη  η  ελληνική  κοινωνία  βιώνει  τα  έκτακτα  μέτρα  του  περιορισμού  των
μετακινήσεων λόγω του κορωνοϊού, η  κυβέρνηση της ΝΔ, ψήφισε νέα Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου με κατεπείγουσες διαδικασίες για να δημιουργηθούν νέα κέντρα-φυλακές (όπως
της Σιντικής) στα νησιά του Β. Αιγαίου. Φαίνεται πως η αστική τάξη είναι αποφασισμένη να
προωθήσει τα σχέδιά της «βρέξει-  χιονίσει».

Είναι  επικίνδυνες  οι  εξελίξεις  τόσο  με  τη  στάση  που  κρατάει  η  Κυβέρνηση  στο  θέμα  του
προσφυγικού συνεχίζοντας να υπερασπίζεται τη συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας, όσο και τα μέτρα που
δεν λαμβάνει για την προστασία των ανθρώπων που είναι σε κάθε δομή.

Αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, πρέπει να κοιτάξουμε το πρόβλημα κατάματα. Να μην
σωπάσει κανείς. Τώρα πρέπει όλη η τοπική κοινωνία να δείξει την αλληλεγγύη της  μέσα από
συλλόγους και σωματεία για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες – μετανάστες. Έφυγαν από τις
πατρίδες τους για να γλιτώσουν τις  βόμβες,  τη  φτώχεια και  την  εξαθλίωση,  για να ζήσουν
τραγικές  στιγμές  στην  Ελλάδα  και  τον  ακριτικό  δήμο  μας.   Αυτή  η  δομή-φυλακή  να  μην
αφήσουμε να γίνει τάφος κανενός».

15. Το κρυφό κέντρο κράτησης στον Πόρο του Έβρου

Mαρτυρίες  κρατούμενων  προσφύγων  και  μεταναστών  για  όσα  έζησαν  στο  άτυπο,  μυστικό
αστυνομικό κέντρο κράτησης και απέλασης στον Πόρο του Έβρου έφερε στις 14/3/2020 στο
φως νέο βίντεο της ερευνητικής ομάδας Forensic Architecture.92 Την ύπαρξη και λειτουργία του
κέντρου την αποκάλυψαν την Τρίτη οι New York Times.

Στο βίντεο, μέρος ευρύτερης έρευνας των Forensic Architecture για τις μεθόδους σύλληψης,
κράτησης και επαναπροώθησης ανθρώπων από τον Έβρο στην Τουρκία χωρίς καταγραφή του
αιτήματός τους για άσυλο,  πρώην κρατούμενοι  διηγούνται  την  εμπειρία τους στα μέλη της
ερευνητικής ομάδας μπροστά σε οθόνη, καθώς προσπαθούν να τοποθετήσουν τα γεγονότα στο
χώρο, χρησιμοποιώντας μια τρισδιάστατη απεικόνιση της δομής.

Δείχνουν  τα  κελιά  –  κλουβιά,  όπου  οδηγήθηκαν  γυμνοί  οι  άντρες,  κάποιοι  ξυπόλυτοι,  το
δωμάτιο όπου χωρίστηκαν οι γυναίκες από τα παιδιά τους. Δεν καταλάβαιναν τι τους λένε οι

92https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/235094_mia-matia-mesa-sto-kryfo-kolastirio-toy-poroy-  
ebroy
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αστυνομικοί, πιθανότατα οι αστυνομικοί δεν καταλάβαιναν τι τους λένε οι κρατούμενοι. Όχι ότι
θα είχε  καμία  διαφορά.  Ένα κορίτσι  ψηνόταν  στον  πυρετό,  αλλά ούτε  λόγος  για  γιατρό  ή
κάποια  φροντίδα.  Στην  παραμικρή  κίνηση,  στην  παραμικρή  διαμαρτυρία,  η  απάντηση  των
αστυνομικών ήταν φωνές. Αν επέμεναν οι διαμαρτυρίες, η βία κλιμακωνόταν: χτυπήματα, μέχρι
και στο κεφάλι, και χρήση δακρυγόνων. Όταν τελείωνε το μαρτύριο της κράτησης, άρχιζε ένα
άλλο: τους έβαζαν σε αστυνομικά οχήματα, πιθανόν σε κάποια από τα σταθμευμένα στην αυλή
βαν  που  απεικονίζονται  στις  φωτογραφίες  που  δημοσίευσε  η  «Εφ.Συν.»  («Κρυφά  κέντρα
κράτησης, παράνομες απελάσεις», 12 Μαρτίου 2020), τους μετέφεραν στην όχθη του Έβρου,
τους ανέβαζαν σε σκάφος και τους οδηγούσαν πίσω στην Τουρκία. 

Οι μαρτυρίες συμπίπτουν με άλλες μαρτυρίες κρατουμένων στους New York Times. Ύστερα από
το  δημοσίευμα,  ο  Κυβερνητικός  Εκπρόσωπος  Στέλιος  Πέτσας  επιβεβαίωσε  εμμέσως  πλην
σαφώς την λειτουργία του κέντρου και τις μεθόδους που εφαρμόζει η αστυνομία, δείχνοντας
ότι αποτελούν επίσημη κυβερνητική πολιτική.

«Αν το γνωρίζουν οι New York Times,  δεν βλέπω πόσο μπορεί  να είναι μυστικό ένα τέτοιο
κέντρο κράτησης. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό κέντρο κράτησης στην Ελλάδα. Όλα τα ζητήματα
που έχουν να κάνουν είτε με την περιφρούρηση των συνόρων είτε με τα θέματα ασφαλείας
είναι διαφανή. Εφαρμόζονται το Σύνταγμα, οι νόμοι και το κοινοτικό κεκτημένο και δεν υπάρχει
τίποτα  κρυφό»,  δήλωσε  ο  κυβερνητικός  εκπρόσωπος  την  περασμένη  Τετάρτη  κατά  την
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Δυστυχώς για τον  κύριο  Πέτσα,  τον  αδειάζει  τελείως  η  αρμόδια  Ευρωπαία επίτροπος  Ίλβα
Γιόχανσον,  που  επισημαίνει  ότι  η  αναστολή  του  ασύλου  και  οι  άμεσες  επαναπροωθήσεις
παραβιάζουν  τις  διεθνείς  συνθήκες  και  το  Ευρωπαϊκό  Δίκαιο.  Είχαν  προηγηθεί  οι  έντονες
αντιδράσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, ευρωβουλευτών, της Εθνικής Επιτροπής για τα
Δικαιώματα  του  Ανθρώπου  και  περισσότερων  από  120  ευρωπαϊκών  και  ελληνικών
οργανώσεων. 

Ωστόσο, το βίντεο των Forensic Architecture αναδεικνύει άλλη μια διάσταση, που εκθέτει διπλά
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τις μεθόδους του ελληνικού κράτους στον Έβρο. Οι μαρτυρίες
δόθηκαν στην ερευνητική ομάδα όχι τις τελευταίες ημέρες,  αλλά τον περασμένο Νοέμβριο,
πολύ πριν την ενέργεια της Τουρκίας να ανοίξει μονομερώς τα σύνορά της με την Ελλάδα για
πρόσφυγες και μετανάστες, σε μια απαράδεκτη ομολογημένη κίνηση εργαλειοποίησής τους για
πολιτικούς λόγους. 

Αυτό  δείχνει  ότι  η  συγκεκριμένη  πολιτική  εφαρμοζόταν  συστηματικά  και  εκτεταμένα  στην
περιοχή και αποτελούσε άτυπη κρατική πολιτική πολύ πριν αναγορευτεί σε επίσημη.

Αυτό είναι  και  το συμπέρασμα της  μελέτης για την άτυπη δομή του Πόρου που έκαναν οι
ερευνητές  Λένα  Καραμανίδου  (Πανεπιστήμιο  της  Καληδονίας  στη  Γλασκόβη)  και  Μπερντ
Κασπάρεκ (Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν της Γερμανίας): «το ελληνικό κράτος κατέφευγε πάντα
σε μεθόδους ελέγχου συνόρων και μετανάστευσης στην περιοχή του Έβρου που υπερβαίνουν
τον  νόμο.  Ιδίως  οι  βίαιες  και  παράνομες  πρακτικές  επαναπροώθησης  που  γίνονται  για
δεκαετίες στην περιοχή έχουν τώρα αναχθεί σε επίσημη κυβερνητική πολιτική», σημειώνουν.
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Άλλωστε,  εκατοντάδες  σχετικές  μαρτυρίες  έχουν  καταγραφεί  σε  πλήθος  εκθέσεων διεθνών
οργανισμών,  οργανώσεων  δικαιωμάτων  και  δημοσιευμάτων  ελληνικών  και  διεθνών  μέσων
ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η «Εφ.Συν.». Οι μαρτυρίες αυτές μέχρι τώρα δεν είχαν τύχει
μιας ολοκληρωμένης διερεύνησης  από την  ελληνική δικαιοσύνη,  συμπεριλαμβανομένης της
εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, και συναντούσαν την μονότονη διάψευση των κυβερνήσεων
και των αρχών. Αλλά αυτό που διέψευδε μέχρι χτες η κυβέρνηση, σήμερα αποτελεί επίσημη
κυβερνητική πολιτική. Εξακολουθεί ωστόσο να μην έχει γίνει γνωστή κάποια αντίδραση από
την πλευρά της Δικαιοσύνης, προκειμένου να διερευνηθούν τα πραγματικά δεδομένα και να
διαπιστωθεί αν είναι σύμφωνα με το νόμο, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ή τον παραβιάζουν,
όπως επισημαίνουν όσοι ασκούν κριτική.

16. Φιλοξενία προσφυγόπουλων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανωγείων

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ανωγείων που ιδρύθηκε ως πρότυπη δομή για ασυνόδευτους ανήλικους
πρόσφυγες το 2000 υπό την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, φιλοξενώντας κάθε φορά 25 παιδιά
μέχρι την ενηλικίωσή τους, είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει, μετά την απόφαση που έλαβε
στις 9/3/2020 η διοίκηση του Ιδρύματος, για υποβολή εκ νέου της πρότασης χρηματοδότησης
στο αρμόδιο ταμείο.93

Το Κέντρο παρείχε στα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα, εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως,
νομική συνδρομή, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, διερμηνεία και εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας και λειτούργησε με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην αρχή και μετέπειτα με το
Υπουργείο Εργασίας.

«Όποια και αν είναι η εξέλιξη, εμείς ως δήμος και ως τοπική κοινωνία είμαστε διατεθειμένοι,
όπως έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή, να στηρίξουμε αυτή τη δομή. Είναι μια δομή
πρότυπη για όλη την Ελλάδα και αποτελεί ένα θετικό μήνυμα, καθώς λειτουργεί υποδειγματικά
και αποδίδει σημαντικά τον τελικό σκοπό που είναι τα πληγωμένα αυτά παιδιά, να βρουν ένα
“λιμάνι” και να “δέσουν” με ασφάλεια» τόνισε ο Δήμαρχος Ανωγείων.
Στη διάρκεια λειτουργίας του, επί 19 έτη, από το Κέντρο όπως τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης, έχουν
περάσει εκατοντάδες παιδιά, που με την ενηλικίωσή τους πήραν το δρόμο τους, όπως αυτά
είχαν αποφασίσει:

«Τα περισσότερα παιδιά έφυγαν από τα Ανώγεια και  είτε βρέθηκαν σε άλλες περιοχές της
Κρήτης ή της Ελλάδας και άλλα έφυγαν για το εξωτερικό. Κάποια από τα παιδιά επέλεξαν να
μείνουν  στα  Ανώγεια  και  να  στήσουν  εδώ  τις  ζωές  τους.  Εργάζονται  και  ζουν  σε  μια
υποδειγματική αρμονία με τους κατοίκους» είπε ο Δήμαρχος Ανωγείων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ που στη
διάρκεια  των  συζητήσεων  που  έγιναν  πριν  από  λίγους  μήνες  στην  Κρήτη  με  φόντο  τα
ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, εξήγησε ότι επανέλαβε προς την αρμόδια υπουργό, το αίτημα
επαναλειτουργίας και φιλοξενίας 25 ανήλικων ασυνόδευτων προσφύγων, καθώς αυτή είναι η
δυναμική της δομής.

93http://www.haniotika-nea.gr/filoxenia-prosfygopoylon-sta-anogeia/  
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17. Χρονικές παρατάσεις εγκλεισμού των προσφύγων στα Κέντρα Υποδοχής των νησιών με
πρόσχημα τον κορωνοϊό

Από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού η κυβέρνηση αντιμετώπισε την
πανδημία  όχι  σαν  κάτι  από  το  οποίο  έπρεπε  να  προστατέψει  τους  πρόσφυγες  και  τους
μετανάστες  που  ζουν  στις  δομές,  αλλά  αντιθέτως  σαν  άλλη  μια  ευκαιρία  για  να  τους
στοχοποιήσει  σαν υποτιθέμενη υγειονομική απειλή.94 Εξ ού και δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα
πρόληψης  και  προστασίας  των  δομών,  αγνοώντας  επιδεικτικά  τις  επείγουσες  συστάσεις
ελληνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων. 

Δεν προχώρησε ούτε στην άμεση εκκένωση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης από τους
περισσότερους  από  2.000  πρόσφυγες  και  μετανάστες  που  είναι  ιδιαίτερα  ευπαθείς  στον
κορωνοϊό  -  άνθρωποι  ηλικιωμένοι  ή  με  χρόνια  σοβαρά  προβλήματα  υγείας.  Αντιθέτως,
ανέβαλε  στην  πράξη  με  προσχηματικές  αοριστολογίες  ή  και  σιωπηρά  για  τουλάχιστον  δύο
μήνες τη σχετική συμφωνία που είχε κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την
κυρία Γιόχανσον στις αρχές Απριλίου. 

Με άλλα λόγια, αν δεν υπήρχε ο κορωνοϊός, η κυβέρνηση θα έπρεπε να τον είχε εφεύρει για να
μπορέσει  να  περάσει  ευκολότερα  την  ακροδεξιά  της  ατζέντα  στο  προσφυγικό.  Στην
πραγματικότητα, αυτό ακριβώς κάνει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου: χρησιμοποιεί
την πανδημία του κορωνοϊού για να παρατείνει ξανά και ξανά την καραντίνα σε δομές. Ιδίως
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά, όπου εξελίχθηκαν σε φιάσκο οι άτσαλες και
βιαστικές  απόπειρες  του  Υπουργού  Νότη  Μητασράκη  και  του  Υπουργού  Προστασίας  του
Πολίτη  Μιχάλη  Χρυσοχοΐδη  να  επιβάλουν  με  επιτάξεις,  απευθείας  αναθέσεις  και  άγρια
καταστολή  έργα  πολλών  δεκάδων  εκατομμυρίων  ευρώ  για  τη  δημιουργία  νέων  Κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, πολλαπλάσιας χωρητικότητας από αυτή των σημερινών.

Η επιβολή καραντίνας στα ΚΥΤ στα νησιά ξεκίνησε στις 24 Μαρτίου, αρκετά πριν την επιβολή
καραντίνας στο γενικό πληθυσμό, και από τότε ανανεώνεται συνεχώς. Το Σάββατο 20 Ιουνίου
οι  Υπουργοί  Μηταράκης  και  Χρυσοχοΐδης  έδωσαν  άλλη  μια  παράταση  υγειονομικού
αποκλεισμού  των  ΚΥΤ  μέχρι  τις  5  Ιουλίου,  οπότε  και  συμπληρώθηκαν  3,5  μήνες  συνεχούς
καραντίνας. 

Οι υπουργοί ανακοίνωσαν επίσης παράταση της καραντίνας στις δομές της Μαλακάσας, της
Ριτσώνας  και  του  Κουτσόχερου,  όπου  είχαν  εμφανιστεί  κρούσματα  πριν  από  πολλές
εβδομάδες, και έκτοτε δεν υπάρχει ενημέρωση για νέα κρούσματα μέσα στις δομές, παρόλο
που έχει παρέλθει προ πολλού το  προβλεπόμενο χρονικό όριο της καραντίνας.

Στη συνέχεια, δόθηκε κι άλλη χρονική παράταση, έως τις 31/8/2020.

18. Ολοσχερής καταστροφή του Κέντρου της Μόριας από πυρκαγιά

94https://www.efsyn.gr/node/248622  
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Πυρκαγιά ξέσπασε στον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας τα μεσάνυχτα της 8ης Σεπτεμβρίου
2020, αφήνοντας στον δρόμο πάνω από 13.000 ανθρώπους.95

Το πρώτο φως της ημέρας φανέρωσε την καταστροφή της φωτιάς, με την Πολιτεία να καλείται
να μεριμνήσει για δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες που βρέθηκαν κυριολεκτικά στον δρόμο.

Η κυβέρνηση συγκάλεσε άμεσα διυπουργική σύσκεψη για να εξεταστεί η κατάσταση και να
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ενώ σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, η
Λέσβος επρόκειτο να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα  με  πληροφορίες,  πριν  ξεσπάσει  η  πυρκαγιά  προηγήθηκαν  επεισόδια  τα  οποία
ξέσπασαν μετά την ανακοίνωση 35 θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού στον καταυλισμό. Γύρω
στις 11.00 μ.μ. έκαναν την εμφάνιση τους οι πρώτες φλόγες περιμετρικά του ΚΥΤ και προς τη
πλευρά του Ελαιώνα, με τους πρόσφυγες να προσπαθούν να ξεφύγουν από τις φλόγες, άλλοι
κατευθυνόμενοι προς την πόλη και άλλοι προς το βουνό.

«Το  καμπ  πλέον  δεν  υφίσταται,  έχει  καταστραφεί  ολοσχερώς»  δήλωσε  ο  φωτορεπόρτερ
Γιώργος  Μουτάφης  σε  τηλεφωνική  του  επικοινωνία  στην  εκπομπή  Κοινωνία  Ώρα  MEGA,
περιγράφοντας την κατάσταση που επικράτησε  στο ΚΥΤ της Μόριας και το σκηνικό χάους που
άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά.
«Είναι σαν να έχει πέσει μια βόμβα στο κέντρο του καταυλισμού και τον έχει καταστρέψει»
συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Γιώργος Μουτάφης υπογράμμισε τέλος πως στη Μόρια μετά από αυτήν την καταστροφική
φωτιά  δεν  υπάρχουν  βασικές  υπηρεσίες  για  χιλιάδες  προσφύγων  και  μεταναστών,  δεν
λειτουργεί  τίποτα,  ενώ  αναπάντητα  παραμένουν  τα  ερωτήματα  σχετικά  με  το  πώς  θα
μπορέσουν να καλυφθούν βασικές ανάγκες τους.  Σύμφωνα με τις  πρώτες πληροφορίες, της
φωτιάς  προηγήθηκαν  επεισόδια  που  ξεκίνησαν  γύρω  στις  έντεκα  το  βράδυ.  Η  ένταση
προκλήθηκε μετά την ανακοίνωση των 35 θετικών κρουσμάτων κορωναϊού στον καταυλισμό
και την άρνηση κάποιων εξ αυτών να μπουν σε καραντίνα.

Γρήγορα  οι  αρνητές  της  καραντίνας  ήρθαν  σε  σύγκρουση  με  άλλους  που  επεσήμαναν  το
κίνδυνο για όλο το καμπ ενώ ομάδες προσφύγων προσπάθησαν να διαφύγουν μέσα από το ΚΥΤ
φοβούμενοι την μετάδοση του ιού.

Γύρω στις 11.00 μ.μ. έκαναν την εμφάνιση τους οι πρώτες φλόγες περιμετρικά του ΚΥΤ και προς
τη πλευρά του Ελαιώνα.

Γρήγορα  η  φωτιά  πέρασε  μέσα  στο  ΚΥΤ  και  εκεί  ομάδα  αιτούντων  παρεμπόδισε  την
Πυροσβεστική Υπηρεσία να εισέλθει.

Τότε  επενέβησαν  τα  ΜΑΤ  που  με  τη  χρήση  δακρυγόνων  και  κρότου-λάμψης  διέλυσαν  το
συγκεντρωμένο πλήθος, αλλά η φωτιά είχε αρχίσει να καίει όλες τις κρίσιμες εγκαταστάσεις
όπως τα γραφεία της  Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου.

95https://www.tovima.gr/2020/09/09/society/fotia-sti-moria-staxti-oi-skines-kai-ta-konteiner-ti-tha-  
ginei-me-tous-13-000-prosfyges/
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19. Εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή του Καρά Τεπέ στη Λέσβο

Στις 12/9/2020 ξεκίνησαν να μπαίνουν στον νέο καταυλισμό προσωρινής διαμονής στο πεδίο
βολής του Καρά Τεπέ στη Λέσβο, οι πρώτοι πρόσφυγες και μετανάστες που έμειναν άστεγοι
μετά την καταστροφή του ΚΥΤ στη Μόρια.96

Όπως  μεταδίδει  το  ΑΠΕ  –  ΜΠΕ,  κατά  τον  υγειονομικό  έλεγχο  των  εισερχομένων  στο  νέο
καταυλισμό  του  Καρά  Τεπέ  εντοπίσθηκε  το  πρώτο  θετικό  κρούσμα.  Το  σύνολο  των
εισερχόμενων στο νέο καταυλισμό ελέγχονται υγειονομικά με τα τεστ γρήγορης ανίχνευσης της
νόσου, η οποία δίνει αποτελέσματα σε 15 περίπου λεπτά και αι τα οποία μεταφέρθηκαν χθες
στη Λέσβο από τον ΕΟΔΥ.

Όσοι βρίσκονται θετικοί στη νόσο, όπως και όσοι ιχνηλατηθούν ως επαφές οδηγούνται σε χώρο
υγειονομικής απομόνωσης που έχει δημιουργηθεί στο σημείο.

Πηγές  του  Υπουργείου  Μετανάστευσης  και  Ασύλου  υποστήριζαν  ότι  στο  νέο  καταυλισμό
μπορούν να στεγαστούν περί τους 3.000 ανθρώπους με προτεραιότητα τις οικογένειες και τα
μέλη ευάλωτων ομάδων.

Νωρίτερα, την ίδια μέρα, ξέσπασαν επεισόδια στον Καρά Τεπέ, μεταξύ ανδρών των ΜΑΤ και
μεταναστών με πετροπόλεμο και χρήση χημικών από την αστυνομία.

Από  νωρίς  ξεκίνησαν  νέες  διαδηλώσεις  των  μεταναστών  καθώς,  όπως  διαφαίνεται,  οι
πρόσφυγες και μετανάστες δεν δέχονται να μπουν στον νέο, υπό κατασκευή, καταυλισμό και
ζητούν να τους επιτραπεί να φύγουν από το νησί.

Πάντως,  η  περιοχή  είναι  γνωστό  ότι  πλημμυρίζει  με  τις  πρώτες  βροχές,  και  δεν  υπάρχει
επαρκής  αποστράγγιση  για  να  κρατηθεί  το  νερό  που  θα  πέσει  τους  επόμενους  μήνες.  Οι
περισσότερες σκηνές είναι στημένες απευθείας στο έδαφος κι όχι πάνω σε χαλίκια ή παλέτες,
και πολλές απ’ αυτές δεν έχουν ούτε δάπεδο. Ο καταυλισμός φτιάχτηκε σ’ ένα παλιό πεδίο
βολής, το έδαφος είναι κυριολεκτικά σπαρμένο με σφαίρες και θραύσματα χειροβομβίδων.

Β) Ζητήματα παραβίασης του δικαιώματος στη στέγαση και στο άσυλο

1.Δεκαοχτάχρονος  αλλοδαπός  αυτοκτόνησε  στα  κρατητήρια  του  Αστυνομικού  Τμήματος
Κομοτηνής

Τέλος στη ζωή του έβαλε στις 26/4/2020 ένας κρατούμενος, ηλικίας 18 χρόνων, στα κρατητήρια
του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής.97

96https://www.kathimerini.gr/society/561076525/kara-tepe-archise-i-egkatastasi-prosfygon-kai-  
metanaston/
97http://www.topontiki.gr/article/381457/komotini-18hronos-aytoktonise-sta-kratitiria-toy-  
astynomikoy-tmimatos
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Σύμφωνα με την  ιστοσελίδα xronos.gr,  ο  18χρονος αλλοδαπός  για αδιευκρίνιστους  λόγους,
χρησιμοποιώντας  κομμάτια  από  ύφασμα,  κρεμάστηκε  τα  ξημερώματα  του  Σαββάτου  26
Απριλίου2020.

2. Θάνατος 29χρονου Σύριου στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ

Νεκρός βρέθηκε, στις 7/3/2020 ένας 29χρονος Σύριος, στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αττικής.98

Ο 29χρονος Σύριος είχε συλληφθεί από το Τμήμα Ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα και τις
προηγούμενες μέρες είχε ζητήσει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς αντιμετώπιζε κάποιο
πρόβλημα υγείας, άγνωστο για ποιο λόγο όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο.

3.  Απεργία  πείνας  με  αίτημα  για  ελευθερία  από  400  μετανάστες  απεργούς  πείνας  στο
Παρανέστι Δράμας

Πάνω από τετρακόσιοι  μετανάστες  από το  Πακιστάν,  το  Μπαγκλαντές,  την  Ινδία και  άλλες
χώρες έκαναν το Φεβρουάριο του 2020 απεργία πείνας στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο
Παρανέστι της Δράμας.99

Αρκετοί έχουν πολλά χρόνια παραμονής στην Ελλάδα, ακόμη και πάνω από δέκα. 

Κάποιοι  είχαν  άδειες  παραμονής  και  έληξαν  επειδή  δεν  εξασφάλισαν  τα  ένσημα  αφού  οι
εργοδότες δεν τα απέδιδαν.
 Άλλοι είδαν απορρίψεις σε αιτήσεις ασύλου μετά από χρόνια ολόκληρα αναμονής.

4. Αναστολή διαδικασιών ασύλου το Μάρτιο του 2020

Πέντε αποφάσεις ανακοίνωσε την 1η Μαρτίου 2020 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,  μετά την
ολοκλήρωση  του  Κυβερνητικού  Συμβουλίου  Εθνικής  Ασφάλειας,  μεταξύ  των  οποίων,
αναβάθμιση στο «μέγιστο επίπεδο» των μέτρων φύλαξης των συνόρων σε Έβρο και νησιά από
σώματα  ασφαλείας,  στρατό  και  λιμενικό,  αναστολή  ενός  μηνός  των  διαδικασιών  ασύλου,
άμεση επιστροφή αιτούντων χωρίς καταγραφή, καθώς και αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων
υπέρ  της  Ελλάδας  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση.100 «Λόγω  του  συντονισμένου  και  μαζικού

98http://artinews.gr/%CE%86%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD-29%CF%87%CF  
%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF-%CF%82%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF-%   CE%BD  
%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1-
%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE
%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B1%CE%B4%CE%B1?
fbclid=IwAR0tZScEcNQKt4dhDE_f_SAkv0JlK7tVux3jLide0gVhdWa6cB22B29gzaw 
99https://thepressproject.gr/perissoteri-apo-400-metanastes-apergi-pinas-sto-paranesti-dramas-  
zitoun-eleftheria/?fbclid=IwAR0R5g8Ehjrf9iBoT_8oGpj-zVGHt27oO-
rMz3pGUhJb2IqxD6o_ptryANg#.XkF3lqUkZW4.facebook

100https://thepressproject.gr/kysea-peretero-stratiotikopiisi-pagoma-diadikasion-asylou-ke-voithia-  
apo-tin-ee-gia-tin-asymmetri-apili-tis-metakinisis-anthropon/?
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χαρακτήρα της, η μετακίνηση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο του ασύλου»
υποστηρίζει  η  κυβέρνηση,  που  χαρακτηρίζει  τη  μετακίνηση  προσφύγων  και  μεταναστών
«ασύμμετρη απειλή».
Σύμφωνα  με  τις  δηλώσεις  του  Στέλιου  Πέτσα,  μετά  την  ολοκλήρωσή  του,  το  Κυβερνητικό
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφάσισε:

1. Την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των ανατολικών, χερσαίων και
θαλάσσιων, συνόρων της χώρας από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την
αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα.
2. Την προσωρινή αναστολή, για ένα (1) μήνα από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης,
της υποβολής αιτήσεων ασύλου όσων εισέρχονται στη χώρα παράνομα.
3. Την άμεση επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης, χωρίς καταγραφή,
όσων εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος.
4. Την υποβολή αιτήματος στην FRONTEX για ανάπτυξη της ομάδας RABIT με στόχο τη φύλαξη
των εξωτερικών συνόρων της χώρας, που συνιστούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 78 παράγραφος 3 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της Ελληνικής
Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων
τρίτων  χωρών,  στο  πλαίσιο  της  αλληλεγγύης  μεταξύ  των  κρατών –  μελών της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

5. Αποκάλυψη από τη Frontex περιστατικού παράνομης επαναπροώθησης προσφύγων από
τις ελληνικές αρχές

Όπως  δημοσιοποιήθηκε  στις  29/7/2020  στην  «Εφημερίδα  των  Συντακτών»,  ένα  ύποπτο
περιστατικό επαναπροώθησης προσφύγων στο Αιγαίο έχει καταγράψει το σύστημα εναέριας
επιτήρησης της FRONTEX, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ευρωπαϊκού οργανισμού Φαμπρίς
Λετζέρι.101 Το οπτικό υλικό που καταγράφηκε από τα εναέρια μέσα της FRONTEX απεικονίζει
ανθρώπους  να  μετεπιβιβάζονται  από  σκάφος  σε  φουσκωτή  βάρκα  και  στη  συνέχεια  να
διασώζονται από τις τουρκικές αρχές.

Όπως σημειώνει ο κ. Λετζέρι, στις 24 Ιουλίου σε γραπτή απάντησή του σε ερωτήσεις μελών της
Επιτροπής  Πολιτικών  Ελευθεριών  του  Ευρωκοινοβουλίου,  ο  οργανισμός  προχώρησε  στη
σύνταξη  Αναφοράς  Σοβαρού  Περιστατικού  και  την  έθεσε  υπόψη  των  ελληνικών  αρχών,  οι
οποίες ενημέρωσαν ότι ξεκίνησαν εσωτερική έρευνα.

Δεν έχουν γίνει γνωστά το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της έρευνας των ελληνικών αρχών
ούτε η ημερομηνία που σημειώθηκε το περιστατικό ή άλλες λεπτομέρειες. Η απάντηση του
επικεφαλής της FRONTEX αποτελεί τουλάχιστον την τρίτη δημόσια αναφορά του σε παράνομη
επιχείρηση  αποτροπής  ή  επαναπροώθησης  στο  Αιγαίο  τους  τελευταίους  μήνες  από  τις
ελληνικές αρχές.

fbclid=IwAR2YrzlsQlk2lByTq94mEf9HXxGh19wA4att9asjvFi-513wHAFn17RwoxM#.XlwJWha-
gZ4.facebook
101https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/253916_i-frontex-ekthetei-xana-tin-ellada  
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6. Ασυνόδευτο προσφυγόπουλο έγκλειστο σε κρατητήριο για 44 μέρες

Η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ» καταγγέλλει ότι από τις 26 Φεβρουαρίου
2020 ένας 10χρονος ασυνόδευτος πρόσφυγας βρίσκεται  σε κρατητήριο  της αστυνομίας στα
Σέρβια  Κοζάνης  και  «παρά  τις  προσπάθειες  του  Εθνικού  Κέντρου  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
(ΕΚΚΑ) για τη μεταφορά του παιδιού σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, αυτό δεν
κατέστη δυνατό λόγω της πανδημίας».102Αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες
για τη μεταφορά και την υποστήριξή του στον ξενώνα για κακοποιημένα παιδιά «Το Σπίτι της
ΑΡΣΙΣ», σε συνεννόηση με τις εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα  με  καταγγελία  της  «ΑΡΣΙΣ»,  τις  26  Φεβρουαρίου  ένα  10χρονο  ασυνόδευτο
προσφυγόπουλο από τη Συρία βρίσκεται έγκλειστο σε καθεστώς «προστατευτικής φύλαξης»
στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Σερβίων Κοζάνης.

Ο 10χρονος συνελήφθη στις 26 Φεβρουαρίου μαζί με άλλους δέκα πρόσφυγες πριν περάσουν
με αυτοκίνητο τα ελληνοαλβανικά σύνορα με προορισμό τη Γερμανία. Έκτοτε παραμένει σε
καθεστώς  κράτησης  με  σοβαρές  επιπτώσεις  στηνψυχο-συναισθηματική  του  κατάσταση.  Η
ομάδα των επαγγελματιών της «ΑΡΣΙΣ» -νομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι- έχουν
διαπιστώσει ότι το παιδί «νιώθει αβοήθητο, ότι βιώνει ένα διαρκώς αυξανόμενο άγχος κι ότι
αισθάνεται απόγνωση εξαιτίας του παρατεταμένου εγκλεισμού του, που το καθιστά εξαιρετικά
ευάλωτο».

Παράλληλα, παρά τις προσπάθειες του  Εθνικού  Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) -που
διαχειρίζεται τις τοποθετήσεις των ασυνόδευτων ανήλικων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας-
για τη μεταφορά του παιδιού σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αυτό δεν κατέστη
δυνατό. Το ΕΚΚΑ ανακοίνωσε ότι πολλές δομές φιλοξενίας έχουν σταματήσει τις νέες εισαγωγές
ασυνόδευτων ανήλικων, λόγω της πανδημίας. Η «ΑΡΣΙΣ» ανακοίνωσε στις 10 Απριλίου 2020 ότι
στις επόμενες ώρες ολοκληρώνονται οι  διαδικασίες για τη μεταφορά του 10χρονου και την
υποστήριξή του στον ξενώνα για κακοποιημένα παιδιά «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ», σε συνεννόηση με
τις εισαγγελικές αρχές.

7. Βίαιη αποτροπή εισόδου προσφύγων από κατοίκους της Λέσβου

Την 1η Μαρτίου 2020 ομάδα πολιτών από την περιοχή της Θερμής απέκλεισε το λιμάνι της
Θερμής  στη  Λέσβο   μη  επιτρέποντας  την  αποβίβαση  προσφύγων  και  μεταναστών  που
οδηγήθηκε από σκάφος του Λιμενικού Σώματος εκεί.103 Στη βάρκα επέβαιναν περίπου 50 άτομα
μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά.

102https://thepressproject.gr/asynodefto-prosfygopoulo-egklisto-se-kratitirio-gia-44-meres/?  
fbclid=IwAR3SKepCe_kI_B9-
GEhNNhRdHDrIAYAnrWyB2o9GFIn7q2ZaBjWPkCQjO8o#.XpG57NkS12I.facebook

103https://stonisi.gr/post/7298/epeisodia-to-limani-ths-thermhs?  
fbclid=IwAR0pT1AxskPpHXjj4CXdssxOhvG1PIBM8Oi-
mjaXQxvRQ5yzGQFHWSWz7ng#.Xluxjo8yd40.facebook
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Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους προπηλάκισαν την επικεφαλής του γραφείου Λέσβου της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ενώ προπηλακίστηκαν και δημοσιογράφοι και
φωτογράφοι διεθνών μέσων ενημέρωσης.

8.  Βίντεο-ντοκουμέντο  παρουσίασε  το  ελληνικό  λιμενικό  να  επαναπροωθεί  βάρκα  με
πρόσφυγες

Νέα καταγγελία για επαναπροώθηση από το ελληνικό λιμενικό, βάρκας με πρόσφυγες, έφερε
στην  επιφάνεια  στις  12/5/2020  η  νορβηγική  ΜΚΟ  «Aegean  Boat  Report»,  η  οποία
δραστηριοποιείται στον εντοπισμό και τις αφίξεις προσφύγων στο Αιγαίο.104Η καταγγελία της
οργάνωσης συνοδεύεται από βίντεο το οποίο καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό
λιμενικό επιχειρεί να επαναπροωθήσει παράνομα πρόσφυγες προς τη Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα στο βίντεο, εμφανίζεται περιπολικό σκάφος του λιμενικού να πραγματοποιεί
ελιγμούς, προκειμένου να στρέψει τη βάρκα προς τη Τουρκία, με κίνδυνο αυτή να ανατραπεί
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ανθρώπους που μεταφέρει.

Στη δημοσίευσή της η ΜΚΟ, αναφέρει ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στις 29 Απριλίου, στις έξι
και δέκα το πρωί. Στη βάρκα, η οποία κατευθυνόταν προς τη Λέσβο, επέβαιναν 48 άνθρωποι, εκ
των οποίων 18 παιδιά, 10 γυναίκες και 20 άνδρες.

9. Βρέθηκαν μετανάστες κλειδωμένοι μέσα σε κοντέινερ στη Θεσσαλονίκη

Κλειδωμένοι μέσα σε κοντέινερ εντοπίστηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2020 τέσσερις μετανάστες
στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.105

Πρόκειται  για  άνδρες  αφγανικής  καταγωγής  τους  οποίους  εντόπισε  νωρίς  το  απόγευμα  η
αστυνομία, ύστερα από κλήση που δέχθηκε να μεταβεί στην οδό Κωλέττη, στην περιοχή του
Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού καθώς υπάλληλος του  ΟΣΕ φαίνεται  πως άκουσε θόρυβο
προερχόμενο από το εσωτερικό του κοντέινερ.

Οι αστυνομικοί απεγκλώβισαν τους μετανάστες και αμέσως διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του
ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα  με  πληροφορίες  που  επικαλείται  το  voria.gr,  οι  τέσσερις  μετανάστες  παρέμεναν
κλεισμένοι για τρεις μέρες μέσα σε αυτό, περιμένοντας να ταξιδέψουν στην Κεντρική Ευρώπη.

104https://thepressproject.gr/vinteo-ntokoumento-parousiazi-to-elliniko-limeniko-na-epanaproothi-  
varka-me-prosfyges/?
fbclid=IwAR2vAoi6iqDIfC7___YYq1F8wb9_1wsSYidQil2gQzKcltleB3rO7WBJ4_k
105https://thepressproject.gr/vrikan-metanastes-klidomenous-mesa-se-konteiner-sti-thessaloniki/?  
fbclid=IwAR1Czk8CLSd9MBoVNXwppwoF3Ch7m-
KhvjdVVlKpq1vAsnz1fyhnHcVTFBI#.XjRWs4msX2U.facebook
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10.  Δημοσιογραφική έρευνα για  τις  συνθήκες  διαβίωσης  των Ρομά στο Αλάν  Κογιού της
Κομοτηνής

Σε έρευνα που έκανε και δημοσιεύτηκε στις 18 Ιανουαρίου 2019 η Εφημερίδα των Συντακτών,
αναφέρθηκε ότι το Αλάν Κογιού (το χωριό της Αλάνας) είναι μια παραγκούπολη σαν και αυτές
που θα μπορούσε να συναντήσει κανείς στις χώρες της Λατινικής Αμερικής ή της Αφρικής, μέσα
στον αστικό ιστό της πόλης της Κομοτηνής, όπου κατοικούν παραπάνω από 200 οικογένειες
Ρομά μέσα σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης.106

Είναι όμως και ένα τρανό παράδειγμα κοινωνικής αναλγησίας και κρατικής ανεπάρκειας καθώς
για παραπάνω από μία δεκαετία οι  κάτοικοι  του οικισμού αναμένουν το περιβόητο σχέδιο
μετεγκατάστασής τους, που τους έχουν υποσχεθεί όλοι οι θεσμικοί φορείς, κυρίως κατά τις
προεκλογικές περιόδους, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η ελληνική πολιτεία τούς
συμπεριφέρεται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Εάν κάποιος περπατήσει  στο τέρμα της οδού Αδριανουπόλεως,  όπου ξεκινά ο οικισμός,  θα
βρεθεί  μέσα σε ένα πολεοδομικό χάος,  με στενά δρομάκια να τέμνουν τον κεντρικό δρόμο
γεμάτα  παραπήγματα  αποτελούμενα  από  ξεχαρβαλωμένες  λαμαρίνες  και  νάιλον  ωσάν
«μονωτικό υλικό» για τις σκεπές. Στις αλάνες, δίπλα στις παράγκες φυτρωμένα σαν λουλούδια
τα σκουπίδια, τα παρατημένα καλώδια χαλκού και τα παλιοσίδερα μαρτυρούν την προσπάθεια
των ανθρώπων να επιβιώσουν μαζεύοντας ως ρακοσυλλέκτες ό,τι βρεθεί στον σκουπιδότοπο
και μπορεί να πουληθεί. Η πρόσβαση στο νερό πραγματοποιείται από τις ελάχιστες βρύσες που
υπάρχουν στον οικισμό, ενώ δεν υπάρχει αποχέτευση.

Η υγειονομική αυτή βόμβα δεν βρίσκεται μακριά από το κέντρο της Κομοτηνής, που αποτελεί
και την έδρα της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Παρά  τα  κρούσματα  παραβατικότητας  που  έχουν  παρατηρηθεί,  κυρίως  μικροκλοπές,
ναρκωτικά  και  βίαια  επεισόδια  μικρής  κλίμακας  που  έχουν  γίνει  στο  παρελθόν,  στην
πλειονότητά  τους  οι  κάτοικοι  είναι  φιλήσυχοι,  οι  περισσότεροι  ζουν  με  επιδόματα  ή  με
περιστασιακές εργασίες, με την ανεργία μέσα στον οικισμό να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και
ίσως να αποτελεί και τη γενεσιουργό αιτία αυτής της παραβατικότητας.
Οι κάτοικοι του οικισμού θυμούνται διαχρονικά τους πολιτικούς να τους υπόσχονται καλύτερες
συνθήκες  διαβίωσης,  με  τις  υποσχέσεις  όμως  να  χάνονται  και  να  ανταλλάσσονται  με
επιδόματα,  προγράμματα  και  τραπεζικά  δάνεια,  επενδύσεις  που  δεν  άλλαξαν  τίποτα  στον
οικισμό, συντηρώντας τις τριτοκοσμικές συνθήκες.

Η υπόθεση της μετεγκατάστασης ξεκίνησε στις αρχές του 2000, ενώ μάλιστα είχε χαρακτηριστεί
και  εθνικό  σχέδιο  μετεγκατάστασης  των  Ρομά.  Το  2004,  ύστερα  από  συντονισμένες
προσπάθειες  του Δήμου Κομοτηνής και  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,  ξεκίνησαν οι
πρώτες πιστώσεις στον προϋπολογισμό για την απαλλοτρίωση μιας μεγάλης έκτασης περίπου
100 στρεμμάτων για τη μετεγκατάσταση των κατοίκων του Αλάν Κογιού. Παράλληλα έγινε και η
καταγραφή των οικογενειών που ζουν εντός του οικισμού ο οποίος αριθμεί γύρω στα 1.500
άτομα.

106https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/227369_se-toyti-ti-fabela-i-zoi-anametrietai-kathe-mera-  
me-ton-thanato
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Κάπου εκεί ξεκινούν και τα προβλήματα, ο Δήμος της Κομοτηνής προσπαθεί να ξεμπλοκάρει
αρχικά το θέμα του γενικού πολεοδομικού, ενώ αργότερα καταφέρνει με ΦΕΚ να οριοθετηθεί ο
χώρος μετεγκατάστασης.

Η όλη διαδικασία επιβραδύνεται περισσότερο καθώς προκύπτει το θέμα της αίτησης αναίρεσης
που είχε καταθέσει μια ομάδα ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής προς απαλλοτρίωση. Για τον
σκοπό αυτό είχαν προσφύγει δικαστικά, φτάνοντας μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η «Εφ.Συν.» επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη, ο οποίος μας εξήγησε
πως  όλες  οι  νομικές  εκκρεμότητες  σχετικά  με  την  απαλλοτρίωση  του  οικοπέδου  των  100
στρεμμάτων έχουν λυθεί και το μόνο που απομένει είναι να δημοπρατηθεί η μελέτη για τον
σχεδιασμό  του  ειδικού  χωροταξικού  εντός  του  οικοπέδου.  Η  δημοπράτηση  της  μελέτης,
σύμφωνα με τον δήμαρχο, θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάρτιο, μετά και την εκδίκαση των
ενστάσεων.  Με  το  ειδικό  χωρικό  σχέδιο  θα  έχουμε  μια  εικόνα  για  την  πολεοδόμηση  της
περιοχής που προορίζεται για τη μετεγκατάσταση των κατοίκων.

Σύμφωνα με τον κ. Γκαράνη, με το ειδικό χωροταξικό θα καθοριστούν οι χρήσεις γης, οι γενικοί
όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται
ώστε  να  καταστούν  οι  εν  λόγω περιοχές  κατάλληλες  είτε  για  τη  δημιουργία  οργανωμένων
υποδομών και δραστηριοτήτων είτε για την πραγματοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων
όπως η χάραξη δρόμων και ο φωτισμός.

Ακόμη όμως και αν ολοκληρωθεί και το τελευταίο στάδιο της γραφειοκρατίας που θα επιτρέψει
την έναρξη της διαδικασίας μετεγκατάστασης, το μεγάλο ερώτημα του ποιος θα αναλάβει να
χτίσει τις κατοικίες όπου θα μετακομίσουν οι κάτοικοι του σημερινού Αλάν Κογιού παραμένει
αναπάντητο, καθώς τα σχετικά κονδύλια δεν έχουν δεσμευτεί.

Η  πάγια  θέση  του  δήμου,  όπως  εκφράστηκε  και  από  τον  Γιάννη  Γκαράνη,  είναι  πως  η
χρηματοδότηση πρέπει να εξευρεθεί σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Σύμφωνα με όλες τις
δημοτικές  αρχές  που  έχουν  διοικήσει  τον  δήμο,  το  συγκεκριμένο  ζήτημα  υπερβαίνει  τις
αρμοδιότητες του δήμου και γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση για την υλοποίηση
ενός προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης και να αναζητηθούν κεφάλαια από κάποιο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Η αδυναμία να προσδιοριστεί  χρονοδιάγραμμα για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα των
απάνθρωπων συνθηκών διαβίωσης Ευρωπαίων πολιτών σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
συνδυασμό με το τραγικό περιστατικό της απώλειας ενός μικρού παιδιού επανέφεραν το θέμα
των κατοίκων του Αλάν Κογιού ψηλά στην ατζέντα της τοπικής ειδησεογραφίας αλλά και της
πολιτικής  αντιπαράθεσης.  Χαρακτηριστική  είναι  η  τοποθέτηση  της  επικεφαλής  τής
υποστηριζόμενης από τον ΣΥΡΙΖΑ δημοτικής παράταξης «Πολη-τική Ανατροπή» Ελένης Λαφτσή,
που έβαλε στο στόχαστρό της όλες τις διοικήσεις του Δήμου Κομοτηνής διαχρονικά.

Η κ. Λαφτσή, η οποία «σήκωσε» πολύ ψηλά το ζήτημα προεκλογικά, επανήλθε στο θέμα μέσω
facebook χαρακτηρίζοντας τους κατοίκους του οικισμού πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την
πατρίδα, στην πατρίδα όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν όχι μόνον αυτοί, αλλά και οι γονείς
τους και οι παππούδες τους. «Θα κάνει κάτι κανείς γι’ αυτούς ή δεν πουλάει αρκετά το θέμα;»,
διερωτήθηκε  η  Δημοτική  Σύμβουλος  Κομοτηνής,  ενώ  συνέχισε  τονίζοντας  πως  είναι  «μια
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διαχρονική ντροπή για την περιοχή το Αλάν Κογιού και οι άθλιες συνθήκες ζωής των κατοίκων
του, που για πολύ καιρό συνηθίσαμε να την κρύβουμε κάτω από το χαλί, προσποιούμενοι ότι
δεν υπάρχει,  καθώς δεν ταιριάζει με την εικόνα τής κατά τα άλλα “σύγχρονης πόλης”με τα
ανύπαρκτα προβλήματα».

Τέλος, αναφερόμενη στα τραγικά περιστατικά που έχουν συμβεί στο Αλάν Κογιού, έκανε λόγο
για  ένα  προαναγγελθέν,  προδιαγεγραμμένο  έγκλημα,  στο  οποίο  όλοι,  λίγο  ή  πολύ,  έχουν
μερίδιο ευθύνης.

11. Διακοπή χορήγησης επιδομάτων σε πρόσφυγες

Τον τερματισμό της χορήγησης επιδομάτων σε όσους διαθέτουν άσυλο, προανήγγειλε στις 7
Μαρτίου 2020 ο Yπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.107

«Στόχος μας είναι να δίνουμε άσυλο σε αυτούς που δικαιούνται σε 2-3 μήνες. Από εκεί και
πέρα κόβουμε επιδόματα και φιλοξενία γιατί όλα αυτά λειτουργούσαν θελκτικά για να έρθουν
στη χώρα μας και  να εκμεταλλευτούν όλες αυτές τις  παροχές» επεσήμανε,  χαρακτηριστικά,
μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ».

Και συνέχισε: «Η Ελλάδα κόβει αυτές τις παροχές. Όποιος παίρνει άσυλο, μετά είναι υπεύθυνος
για τον εαυτό του. Υπάρχουν κάποια προγράμματα ένταξης, υπάρχουν κάποια προγράμματα
στήριξης αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε αυτά τα πράγματα».

Διευκρίνισε  δε,  ότι  επιδόματα  φέρεται  να  έχουν  λάβει  περίπου  11.200  άτομα,  τα  οποία
βρίσκονται υπό καθεστώς ασύλου στην Ελλάδα.

12.  Εκατοντάδες  αποκλεισμένοι  άνθρωποι  σε  αρματαγωγό  στο  λιμάνι  της  Λέσβου  υπό
άγνωστες συνθήκες

Την απόφαση της Ελλάδας να κρατήσει περισσότερα από 450 άτομα, μεταξύ αυτών, έγκυες
γυναίκες και μικρά παιδιά σε ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι της Λέσβου υπό
αδιευκρίνιστες συνθήκες και να τους αρνηθεί να υποβάλουν αιτήσεις ασύλου κατακεραύνωσε
στις 11/3/2020 το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε καταγγελία που δημοσιεύει
μαζί με βίντεο που φέρεται να είναι από το εσωτερικό του πλοίου, ένας Σύριος που διαμένει
στο  πλοίο,  υποστηρίζει  ότι  «τα  παιδιά  δεν  λαμβάνουν  αρκετό  φαγητό  και  ένδυση»,  ενώ
υπήρχαν  μόλις  τρεις  τουαλέτες  για  451  άτομα  μέχρι  σήμερα,  που  έφεραν  πέντε  χημικές
τουαλέτες. 

Η  απόφαση  της  Ελλάδας  να  κρατήσει  περισσότερα  από  450  άτομα  σε  ένα  σε  πλοίο  του
Πολεμικού  Ναυτικού  και  να  τους  αρνηθεί  να  υποβάλουν  αιτήσεις  ασύλου  παραβιάζει
κατάφωρα το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, επισημαίνει το Human Rights Watch. «Η ενέργεια
μπορεί να ισοδυναμεί με αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας» σημειώνεται.

107https://www.voria.gr/article/i-kivernisi-vazi-telos-sta-epidomata-se-osous-diathetoun-asilo?  
fbclid=IwAR3q_BBtZ8BXOhWSYZSSLZHxGhxQL5a0dMV8agvx8TLRaGjAcoNpkNdKizk
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«Η άρνηση να επιτραπεί στους ανθρώπους που βρίσκονται υπό κράτηση να αιτηθούν άσυλο
και η ανοιχτή απειλή να σταλθούν πίσω σε αυτούς που τους εκδιώκουν έρχεται σε αντίθεση με
τις νομικές υποχρεώσεις που έχει συμφωνήσει η Ελλάδα, τις αξίες και τις αρχές που ισχυρίζεται
ότι  αντιπροσωπεύει»,  δήλωσε  ο  Bill  Frelick,  διευθυντής  δικαιωμάτων  προσφύγων  και
μεταναστών στο Human Rights Watch. «Η Ελλάδα θα πρέπει να ανατρέψει αμέσως αυτή τη
δρακόντεια πολιτική, να δεχθεί τους ανθρώπους αυτούς σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες
και να τους επιτρέψει να υποβάλουν αιτήσεις ασύλου».

Κατά την ανακοίνωση, οι τοπικές αρχές αρνήθηκαν τα αιτήματα του Human Rights Watch να
εισέλθουν στην αποβάθρα του πλοίου ενώ η οργάνωση δίνει στη δημοσιότητα βίντεο το οποίο
φέρεται να προέρχεται από το εσωτερικό του πλοίου και δείχνει πρόσφυγες και μετανάστες,
άνδρες, γυναίκες και παιδιά, να είναι ξαπλωμένοι στο πάτωμα με κουβέρτες.
Το Human Rights Watch μίλησε τηλεφωνικά με έναν Σύριο που διαμένει στο πλοίο. Ο άνδρας
δήλωσε ότι 451 άνθρωποι διαμένουν στο πλοίο, σύμφωνα με τους καταλόγους τροφίμων που
είχε δει, πολλοί από τους οποίους είναι παιδιά και γυναίκες. Είπε ότι αυτός και άλλοι ζήτησαν
από τις ελληνικές αρχές να τους επιτρέψουν να υποβάλουν αιτήσεις ασύλου, αλλά τους είπαν
ότι δεν θα τους επιτραπεί.

Ο ίδιος διηγείται ότι πρώτα τους πήγαν σε ένα αστυνομικό τμήμα και τους πήραν τα  δακτυλικά
τους αποτυπώματα. «Μας έδωσαν ένα έγγραφο στην ελληνική γλώσσα που δεν μπορούμε να
καταλάβουμε» είπε ο ίδιος. Δικηγόρος με τον οποίο ήρθε σε επαφή τηλεφωνικά τον ενημέρωσε
ότι πρόκειται για εντολή απέλασης, η οποία τον υποχρεώνει να φύγει από την Ελλάδα εντός 48
ωρών. Ο Σύριος επεσήμανε ότι είχαν ήδη περάσει περισσότερες ώρες από αυτές. «Ζητήσαμε
πολλές φορές άσυλο, αλλά μας είπαν ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κλείσει το άσυλο σε
εμάς», είπε.

Όπως επισήμανε, στο πλοίο διαμένουν πολλές έγκυες γυναίκες, ενώ είπε ότι  τα παιδιά δεν
λαμβάνουν επαρκή τροφή και ρούχα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν πάρα
πολύ άρρωστοι για να φάνε το φαγητό.  «Μέχρι  σήμερα που έφεραν 5 φορητές τουαλέτες,
είχαμε μόνο 3 τουαλέτες για 451 άτομα. Δεν υπάρχει ντους, δεν υπάρχει σαπούνι» σημειώνει.

13. Δεκαεννιάχρονος πρόσφυγας βρέθηκε κρεμασμένος κοντά στον καταυλισμό της ΒΙΑΛ στη
Χίο

Σε αγροτική περιοχή, σε απόσταση περίπου δυο χιλιομέτρων από τον καταυλισμό αιτούντων
άσυλο στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ στη Χίο, βρέθηκε κρεμασμένος 19χρονος Ιρακινός αιτών άσυλο.108

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, το σώμα του νεαρού βρέθηκε σε προχωρημένη
σήψη, ενώ οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν σε πράξη αυτοκτονίας.

108https://thepressproject.gr/19chronos-prosfygas-vrethike-kremasmenos-konta-ston-katavlismo-  
tis-vial/?
fbclid=IwAR1nTBOJPMrGZghi4PEOwLutavdIoXBMT_kLxIYOglBIFyuoTo450Wom6NY#.XyQTP
a2kd-s.facebook
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Δεδομένου ότι έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά σε κέντρα κράτησης, δεν αποκλείεται να
οφείλεται στην απελπισία του πρόσφυγα από τις κακές συνθήκες διαμονής και την έλλειψη
προοπτικής για άσυλο.

14. Εξώσεις 8300 αναγνωρισμένων προσφύγων

Στα τέλη Μαΐου 2020 οι πρόσφυγες που έλαβαν διεθνή προστασία πιέζονταν να εκκενώσουν τα
διαμερίσματα που φιλοξενούν ευάλωτους στο πλαίσιο του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης
Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση (ESTIA), τα ξενοδοχεία στο πλαίσιο του προγράμματος
Προσωρινού Καταφυγίου και Προστασίας για τους πιο ευάλωτους Μετανάστες στην Ελλάδα
(FILOXENIA), τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και τα προσφυγικά καμπς.109

Σχεδόν  ταυτόχρονα,  σταμάτησε  η  παροχή  οικονομικής  βοήθειας,  με  τη  μορφή  κάρτας
μετρητών, που έχει εφαρμοστεί και υποστηριχθεί από την Ε.Ε.. Αυτά τα επερχόμενα μέτρα θα
επηρεάσουν την επιβίωση τουλάχιστον 4.800 ατόμων, που θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις
δυνατότητες διαμονής του προγράμματος ESTIA, 3.500 ατόμων, που πρέπει να εγκαταλείψουν
τα  Κ.Υ.Τ.  και  τις  εγκαταστάσεις  φιλοξενίας,  καθώς  και  1.200  προσφύγων,  που  στεγάζονται
αυτόνομα και λαμβάνουν υποστήριξη σε μετρητά.

Το Πρόγραμμα Ελληνικής Ένταξης για Δικαιούχους του Διεθνούς Προγράμματος Προστασίας
(HELIOS)  παρέχει μαθήματα ένταξης και συμβάλλει στο κόστος ενοικίασης -έως και δώδεκα
μήνες κατ’ ανώτατο όριο- για όσους πρέπει να εγκαταλείψουν τη διαμονή τους. Στην πράξη,
από τα 8.752 άτομα που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα HELIOS, μόνο 1.590 άτομα λαμβάνουν
επιδοτήσεις ενοικίασης.  Το 82% των ατόμων που εγγράφηκαν στο HELIOS από το 2019 δεν
λαμβάνουν ακόμη επιδοτήσεις ενοικίασης. Για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα HELIOS, οι
δικαιούχοι πρέπει να έχουν υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας και αυτάρκειας. Οι δικαιούχοι πρέπει
να  είναι  κάτοχοι  ΑΦΜ,  τραπεζικού  λογαριασμού  και  σύμβασης  ενοικίασης  για  να  λάβουν
υποστήριξη  από  το  πρόγραμμα  HELIOS.  Καθώς  το  ελληνικό  γραφειοκρατικό  σύστημα  είναι
ούτως  ή  άλλως  δαιδαλώδες  και  είναι  σαφές  ότι  χρειάζεται  διπλή  προσπάθεια  για  να
ανταπεξέλθουν οι μη ομιλούντες Ελληνικά, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις
στην εύρεση καταλύματος και την πληρωμή προκαταβολών, ώστε στη συνέχεια να εγγραφούν
στο  HELIOS.  Εκτός  από  το  πρόγραμμα  HELIOS,  το  οποίο  αφορά  μόνο  αναγνωρισμένους
πρόσφυγες, εκτός από μερικές κατακερματισμένες πρωτοβουλίες Δήμων και Οργανώσεων της
κοινωνίας πολιτών, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική κοινωνική υποστήριξη, ειδικά στο στάδιο της
υποδοχής, το οποίο στην Ελλάδα μπορεί να διαρκέσει έως και τρία χρόνια.

Η  πανδημία  COVID-19  επηρέασε  όλες  και  όλους  στην  Ελλάδα,  αλλά  οι  περιορισμοί  στην
κυκλοφορία και τα μέτρα για τη διακοπή της εξάπλωσής της έχουν επηρεάσει δυσανάλογα τον
πληθυσμό που καλείται τώρα να εγκαταλείψει τις παροχές στέγασης. Ο εγκλεισμός σήμαινε
επίσης ότι οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εναλλακτικές στέγασης, να
βρουν  εργασία  ή  να  κανονίσουν  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις,  ώστε  να  ενταχθούν  στο
πρόγραμμα HELIOS. 

109https://parallaximag.gr/epikairotita/anisychia-gia-tis-epikeimenes-eksoseis-toulachiston-8-300-  
anagnorismenon-prosfygon
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Τουλάχιστον 8.300 άτομα εγκατέλειψαν τη διαμονή τους έως τα τέλη Μαΐου και μόνο σε ένα
μικρό  ποσοστό  παρέχεται  ολοκληρωμένη  υποστήριξη  (συμπεριλαμβανομένων  των
επιδοτήσεων ενοικίασης) μέσω του προγράμματος HELIOS. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το
γεγονός  ότι  οι  άνθρωποι  χάνουν  σχεδόν  ταυτόχρονα  και  τη  βοήθεια  σε  μετρητά  από  το
πρόγραμμα  βοήθειας  με  κάρτες  μετρητών.  Αν  και  τα  προγράμματα  ESTIA  και  HELIOS
χρηματοδοτούνται από την Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ε.Ε. (DG Home) και υλοποιούνται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας,
δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση των αρμοδιοτήτων. Ως
αποτέλεσμα, ένας σημαντικός αριθμός ευάλωτων ατόμων θα μείνει χωρίς καμία υποστήριξη ή
προοπτική ένταξης και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σοβαρά αυξημένο κίνδυνο να μείνουν
άστεγοι. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια αφήνουν πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους χωρίς
ΑΦΜ ή/και τραπεζικό λογαριασμό, δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για να βρουν δουλειά ή να
νοικιάσουν  ένα  διαμέρισμα.  Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Ύπατης  Αρμοστείας  των  Ηνωμένων
Εθνών  για  τους  Πρόσφυγες  (UNHCR),  μόνο  το  7%  των  αναγνωρισμένων  προσφύγων  στο
πρόγραμμα ESTIA έχει τραπεζικό λογαριασμό και το 75% έχει ΑΦΜ. Σα να μην έφταναν όλα
αυτά  η  πανδημία  COVID-19  κατέστησε  αδύνατο  για  τους  ανθρώπους  να  βρουν  εργασία,
εναλλακτικές στέγασης ή να τακτοποιήσουν τα έγγραφα που χρειάζονται για την ένταξή τους
στο πρόγραμμα HELIOS.

Ασφυκτικός  περιορισμός  του  κόστους,  αύξηση  του  μέγιστου  αριθμού  φιλοξενούμενων
προσφύγων  και  μεταναστών  ανά  κατοικία,  δραματική  μείωση  ζωτικών  υποστηρικτικών
υπηρεσιών και προσωπικού, εκβιαστική και εκτός νόμου έξωση από τις δομές αποτελούν τα
χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  της  νέας  αντιπροσφυγικής  πολιτικής.  Καθώς  η  διαχείριση  του
εμβληματικού προγράμματος φιλοξενίας προσφύγων σε διαμερίσματα στον αστικό ιστό περνά
σταδιακά από την Ύπατη Αρμοστεία στο Yπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είναι ορατός ο
κίνδυνος να μετατραπεί σε άλλη μια επώδυνη, τραυματική εμπειρία για χιλιάδες ευάλωτους
πρόσφυγες  και  μετανάστες,  για  τους  φορείς  που  τους  πλαισιώνουν  και  για  χιλιάδες
εργαζόμενους που είτε χάνουν τη δουλειά τους είτε αναγκάζονται να εργαστούν σε ασφυκτικές
συνθήκες.

Η  πραγματικότητα  αποδεικνύεται  πολύ  διαφορετική  από  ό,τι  άφηνε  να  διαφανεί  ο
πανηγυρικός  τόνος  στην  εκδήλωση  για  την  υπογραφή  της  τριμερούς  συμφωνίας  για  το
πρόγραμμα ESTIA II-2020 μεταξύ του υπουργείου, της Ύπατης Αρμοστείας και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στις 15 Ιουλίου. Η συμφωνία, αποτέλεσμα συζητήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων οι οποίες κρατούν από το 2018, δίνει σταδιακά στο υπουργείο την πλήρη διαχείριση
του προγράμματος,  ύστερα από ένα μεταβατικό στάδιο από τον Ιούνιο μέχρι  το τέλος του
έτους.  Η μετάβαση της διαχείρισης των πρώτων 12.000 θέσεων φιλοξενίας από τις περίπου
25.500  έχει  προγραμματιστεί  να  ολοκληρωθεί  την  1η  Σεπτεμβρίου,  αν  και  σήμερα,  τρεις
εβδομάδες πριν, όλα φαίνεται να βρίσκονται στον αέρα.

«Πρόκειται  για  ένα πρόγραμμα  που θα ενδυναμώσει  το  εθνικό  σύστημα  υποδοχής  και  θα
συμβάλει στην καλύτερη οργάνωσή του», σημείωνε το δελτίο Τύπου του υπουργείου. Και ο
υπουργός Νότης Μηταράκης εξηγούσε πως στόχος είναι η αύξηση των θέσεων από 25.500 σε
40.000 το 2021, ώστε να επιτευχθεί αποσυμφόρηση των νησιών και να μειωθεί ο αριθμός των
δομών  στην  ενδοχώρα,  ενώ  επισήμαινε  τον  στόχο  της  αποϊδρυματοποίησης  των
αναγνωρισμένων προσφύγων ώστε να ενσωματωθούν με ασφάλεια στην ελληνική κοινωνία.
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Οι  πιο  προσεκτικοί  θα  παρατήρησαν  ωστόσο  τον  επιφυλακτικό  τόνο  των  δηλώσεων  του
επικεφαλής  της  Ύπατης  Αρμοστείας,  Φιλίπ  Λεκλέρκ.  «Χαιρετίζουμε  τις  προσπάθειες  και  τη
δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάληψη της διαχείρισης του προγράμματος [...] H
Υ.Α. πιστεύει ότι οι ελληνικές αρχές θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους [...] Η χώρα δεν αντέχει να
διακινδυνεύσει  να  χάσει  θέσεις  στέγασης  και  να  αντιμετωπίσει  το  ενδεχόμενο  χιλιάδες
ευάλωτοι  αιτούντες  άσυλο  να  βρεθούν  χωρίς  διαμονή  και  υποστηρικτικές  υπηρεσίες»,
σημείωνε. Η γνωστή διπλωματική γλώσσα του διεθνούς οργανισμού δεν τον εμπόδισε να γίνει
συγκεκριμένος: «Η Υπατη Αρμοστεία όμως ανησυχεί για τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να
έχει η σημαντική μείωση της χρηματοδότησης του νέου προγράμματος τόσο στην ποιότητα των
παρεχόμενων  υπηρεσιών  όσο  και  στη  δυνατότητα  των  εταίρων  να  ανταποκριθούν  και  να
εκπληρώσουν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές».

Η λέξη ανησυχία είναι μάλλον αδύναμη για να περιγράψει την αρχική αντίδραση των φορέων
μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση των προδιαγραφών και  των όρων συμμετοχής  στο  νέο
πρόγραμμα εκ μέρους του υπουργείου. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα διατηρηθούν τα βασικά
χαρακτηριστικά  και  θα  διασφαλιστεί  η  απρόσκοπτη  συνέχεια  του  προγράμματος,  όσα
ακούστηκαν σε ενημερωτική συνάντηση του υπουργείου στις 15 Ιουνίου, μία μέρα πριν από τη
δημοσίευση της πρόσκλησης συμμετοχής και της ΚΥΑ, προκάλεσαν σοκ στους εμπλεκόμενους
φορείς και αίσθημα ματαίωσης.

«Το  υπουργείο  ξεκαθάρισε  ότι  βλέπει  το  πρόγραμμα  ως  πρόγραμμα  στέγασης  και  όχι
υποστήριξης των ανθρώπων. Αλλά δεν μπορούμε να αρκεστούμε στον ρόλο του ξενοδόχου. Οι
θέσεις του ESTIA προορίζονται κατά προτεραιότητα για τους πιο ευάλωτους – αυτό σημαίνει
ανθρώπους  με  προβλήματα  υγείας,  με  αναπηρία,  με  ψυχικές  και  νοητικές  ασθένειες,
ανθρώπους που χρειάζονται συνεχή υποστήριξη σε διαφορετικά επίπεδα, προκειμένου να είναι
λειτουργικοί και να ζήσουν αρμονικά και χωρίς προβλήματα σε μια γειτονιά. Το νέο πρόγραμμα
είναι καταστροφικό, συνθλίβει ό,τι παλεύαμε για χρόνια», λέει στην «Εφ.Συν.» εργαζόμενη σε
οργάνωση με μεγάλη εμπειρία στο ESTIA.

Η  πρόσκληση  συμμετοχής  και  η  ΚΥΑ  προβλέπουν  βέβαια  την  παροχή  συνοδευτικών
υποστηρικτικών  υπηρεσιών  –  συνοδεία  των  ωφελούμενων  στις  υπηρεσίες,  ενημέρωση,
συμβουλευτική  και  υποστήριξη  για  γραφειοκρατικές  ενέργειες,  διερμηνεία,  ψυχοκοινωνική
υποστήριξη, ένα βασικό πλαίσιο υποστήριξης ιδιαίτερα ευάλωτων ανθρώπων, προκειμένου να
σταθούν στα πόδια τους σε μια άγνωστη χώρα. Ωστόσο, το νέο πρόγραμμα μειώνει σημαντικά
τον ελάχιστο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού αναλογικά με τον αριθμό των ωφελούμενων.
Ενδεικτικά,  προβλέπονται κατ’  ελάχιστον:  ένας κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος για 200
ωφελούμενους,  ένας  κοινωνικός  επιστήμονας  για  100  ωφελούμενους,  ένας  διερμηνέας  ή
πολιτιστικός διαμεσολαβητής για 150 ωφελούμενους, ένας επόπτης στέγασης ανά 200 θέσεις.
Εργαζόμενοι με εμπειρία στο πεδίο σημειώνουν ότι οι νέες αναλογίες οδηγούν σε περικοπή
έως και του μισού προσωπικού και καθιστούν μη βιώσιμη την υποστήριξη των ανθρώπων ή τη
δυσχεραίνουν σημαντικά.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις προσωπικού δεν θα είχαν μεγάλη σημασία, αν υπήρχε η δυνατότητα
να αυξηθεί ο πραγματικός αριθμός ανάλογα με τις ανάγκες. Όμως αυτό δεν συμβαίνει, καθώς
το κόστος του προγράμματος έχει συμπιεστεί ασφυκτικά.
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Ο υπολογισμός της συνολικής χρηματοδότησης βασίζεται στη μέθοδο του μοναδιαίου κόστους:
για κάθε θέση φιλοξενίας ορίζεται μέγιστο όριο, ανάλογα με την περιοχή και το μέγεθος της
δομής φιλοξενίας,  αν πρόκειται  δηλαδή για διαμέρισμα, για κτίριο δυναμικότητας μέχρι  20
θέσεις ή για κτίριο μεγαλύτερης δυναμικότητας. Καθώς το ύψος του ενοικίου και του κόστους
ζωής διαφέρει ανά την Ελλάδα, το μοναδιαίο κόστος είναι διαφορετικό ανά περιφέρεια, χωρίς
όμως  να  αντικατοπτρίζει  τις  διαφορές  κόστους  ενοικίων  και  ζωής  στο  εσωτερικό  μιας
περιφέρειας, για παράδειγμα εντός ή εκτός αστικού ιστού.

Ενδεικτικά,  το  μοναδιαίο κόστος  ενός  υφιστάμενου διαμερίσματος  για φορείς  με  επιλέξιμο
ΦΠΑ ορίζεται στα 6,19 ευρώ στην Αττική, 5,65 ευρώ στην Κεντρική Μακεδονία, 7,01 ευρώ στην
Ήπειρο,  6,29 ευρώ στην  Κρήτη και  5,94 ευρώ στην Πελοπόννησο.  Παραμένει  άγνωστο πώς
κατέληξε  το  υπουργείο  στο  μοναδιαίο  κόστος.  Παρά  τις  επανειλημμένες  εκκλήσεις  για
δημοσιοποίηση της σχετικής μελέτης, το υπουργείο την κρατά κρυφή.

Παραμένει άγνωστο αν ο περιορισμός του κόστους αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου ή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες
στη συνάντηση της 15ης Ιουνίου άκουγαν για αρκετή ώρα τους εκπροσώπους της Επιτροπής και
του υπουργείου να ερίζουν και να προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη ο ένας στον άλλο.

Τα στοιχεία του πραγματικού υφιστάμενου κόστους που έθεσαν υπόψη του υπουργείου οι
οργανώσεις  δείχνουν  πάντως  ότι  οι  περικοπές  κυμαίνονται  από  20%  μέχρι  40%.  «Το
πραγματικό υφιστάμενο μοναδιαίο κόστος κυμαινόταν μέχρι  τώρα για τους φορείς από 8,6
ευρώ  έως  και  10,7  ευρώ.  Το  μοναδιαίο  κόστος  που  ορίζει  το  υπουργείο  είναι  τόσο
εξευτελιστικά  μικρό  που  στην  πράξη  δεν  υπάρχει  περιθώριο  ούτε  για  να  τηρηθούν  οι
αναφερόμενες ελάχιστες αναλογίες προσωπικού. Για να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο ένας
φορέας στις ελάχιστες απαιτήσεις του, γεγονός που σημαίνει περικοπές στο προσωπικό, θα
πρέπει  να  κάνει  επιπλέον  οριζόντιες  περικοπές  μισθών»,  σημειώνουν  εργαζόμενοι  σε
οργανώσεις.

Και εκφράζουν φόβους για υποβάθμιση όχι μόνο των υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και των
συνθηκών στέγασης. Οι προδιαγραφές επιτρέπουν τη φιλοξενία 6 ατόμων όχι ανά διαμέρισμα,
όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά ανά «μονάδα ύπνου». Σε κάθε υπνοδωμάτιο θα μπορούσαν
δηλαδή να φιλοξενηθούν 6 άτομα. Ουσιαστικά, ο μόνος περιορισμός είναι να αντιστοιχούν σε
κάθε μπάνιο 8 φιλοξενούμενοι. Αυτό σημαίνει ότι σε διαμέρισμα με δύο μπάνια μπορούν να
φιλοξενηθούν 16 άτομα.

Υπήρξαν και άλλα ζητήματα που έθεσαν επανειλημμένα οι οργανώσεις στο υπουργείο, σε κοινή
επιστολή τους ή σε κατ’ ιδίαν επικοινωνία. Ορισμένες υπηρεσίες του υπουργείου ενημέρωναν
ότι  η δαπάνη για  ρεύμα,  νερό και  θέρμανση δεν πρέπει  να ξεπερνά το  30% του ενοικίου,
ποσοστό  πολύ  μικρότερο  από  τις  πραγματικές  ανάγκες  κατανάλωσης.  Το  υπουργείο
δεσμεύτηκε για την άρση του συγκεκριμένου όρου, όπως και έπραξε.

Αντιθέτως,  δεν  φαίνεται  να  έχει  τηρήσει  τη  δέσμευση ότι  θα άρει  τους  περιορισμούς  στη
χρηματοδότηση της δαπάνης λειτουργίας του γραφείου των οργανώσεων (ενοίκιο, λειτουργικά
έξοδα, μισθοδοσία διαχειριστικής ομάδας κλπ.), οι οποίες θεωρούνται έμμεσες δαπάνες και
καλύπτονται σε πολύ μικρό ποσοστό. Οι περιορισμοί δεν περιλαμβάνονται στη διορθωτική ΚΥΑ
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που βγήκε στις 16 Ιουλίου, παραμένουν όμως στην τροποποιημένη πρόσκληση συμμετοχής που
βγήκε την ίδια ημερομηνία.

Οι  εργαζόμενοι  επισημαίνουν  επίσης  ότι  δεν  έχει  συνυπολογιστεί  η  χρηματοδότηση  του
κόστους ολοκλήρωσης του προγράμματος σε περίπτωση μη συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα –
κόστος  διόλου  ευκαταφρόνητο,  καθώς  περιλαμβάνει  την  επιδιόρθωση  και  συντήρηση  των
ακινήτων και την αποπληρωμή λογαριασμών. Το γεγονός αυτό κάνει τα πράγματα πιο ασαφή,
τη στιγμή που, όπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι, οι οργανώσεις πιέστηκαν να δηλώσουν την
πρόθεση  συμμετοχής  στο  νέο  πρόγραμμα  στις  20  Ιουλίου,  πολύ  νωρίτερα  από  την
προβλεπόμενη προθεσμία στις 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς να γνωρίζουν τι θα συμβεί με τις δομές
που διαχειρίζονται σε περίπτωση που δεν συμμετάσχουν.

Δεν ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο όλες οι οργανώσεις και οι φορείς. Κάποιες αποφάσισαν να μη
συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα, άλλες αποφάσισαν να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους σε
ορισμένες  μόνο  περιοχές,  άλλες  συμμετέχουν  προσπαθώντας  να  προσαρμοστούν  στις
υπέρογκες  απαιτήσεις  και  τηρώντας  στάση  αναμονής.  «Περιμένουμε  να  δούμε  πώς  θα
εφαρμοστεί  το  πρόγραμμα.  Το  υπουργείο  έχει  δείξει  ότι  έχει  αντίληψη των  προβλημάτων.
Μένει να φανεί αν θα μπορέσει να τα διαχειριστεί», επισημαίνουν μέλη οργανώσεων.

Σύμφωνα  με  πληροφορίες  από  αυτήκοους  μάρτυρες,  η  πολιτική  ηγεσία  του  υπουργείου
διαμήνυσε  στα  μέσα  Ιουλίου  στους  φορείς  ότι,  αν  δεν  συμμετάσχουν,  το  υπουργείο  θα
αναγκαστεί να απευθυνθεί σε επιχειρηματίες. Πράγματι, στην τροποποιημένη πρόσκληση που
δημοσιεύτηκε την επομένη δίνεται  η δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Νομικά
Πρόσωπα  Ιδιωτικού  Δικαίου.  Ορισμένοι  εκτιμούν  ότι  ανοίγει  το  πεδίο  για  τη  συμμετοχή
μεγάλων εταιρειών του real  estate, που θα αναλάβουν τη στέγαση, ίσως σε συνεργασία με
οργανώσεις που θα αναλάβουν τις υπηρεσίες υποστήριξης. Το βέβαιο είναι ότι το εμβληματικό
πρόγραμμα  υποδοχής  και  φιλοξενίας  ευάλωτων  προσφύγων  αλλάζει  χαρακτήρα  και
εκφράζονται  φόβοι  για  ανυπολόγιστες  επιπτώσεις  στην  ποιότητα  των  υπηρεσιών,  στην
προστασία των προσφύγων και στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα.

«Ο περιορισμός του κόστους είναι  πρόσκαιρος.  Η μείωση του κόστους σήμερα θα σημάνει
αργότερα μεγαλύτερο κόστος, τόσο άμεσο όσο και έμμεσο, καθώς θα πολλαπλασιαστούν οι
ευάλωτοι και οι ανάγκες τους και θα προκύψουν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, τα οποία
θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν. Αντιθέτως, όποιος εντάσσεται μειώνει το κοινωνικό κόστος
και  επενδύει  στην  πραγματική  οικονομία.  Η  ένταξη  είναι  δυναμική  διαδικασία.  Στην  αρχή
επενδύεις  πολλά αλλά υπάρχει  μάξιμουμ ανταπόδοση»,  σημειώνει  στέλεχος  οργάνωσης  με
μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικής ένταξης.

15. Απόρριψη ασύλου σε 4 λεπτά με 7 λέξεις: η περιπέτεια ενός Σενεγαλέζου που ζητούσε να
επικοινωνήσει στη μητρική του γλώσσα

Η υπόθεση του 45χρονου άντρα από τη Σενεγάλη, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας στις
10/2/2020, δείχνει ότι η πίεση προς τις υπηρεσίες Υποδοχής και Ασύλου, οι οποίες εργάζονται
μέχρι  σήμερα  στο  κόκκινο,  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  διαδικασίες  τελείως  πρόχειρες,  αν  όχι

99



προσχηματικές,  που  παραβιάζουν  το  ευρωπαϊκό  δίκαιο  και  μπορούν  να  καταστήσουν  τη
διαδικασία ασύλου το πιο σύντομο ανέκδοτο, με τραγικές συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων.110

Η συνέντευξή του κράτησε πέντε λεπτά, από τις 9.17 μέχρι τις 9.22 στις 8 Ιανουαρίου το πρωί. Ο
45χρονος,  που είχε  φτάσει  στη Λέσβο μία εβδομάδα νωρίτερα,  την  Πρωτοχρονιά,  πρόλαβε
ανάμεσα  σε  παύσεις  και  αμήχανες  σιωπές  να  πει  επτά  λέξεις.  Οι  τέσσερις  ήταν  η  λέξη
«ουολόφ», η μητρική του γλώσσα, μια από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στη Σενεγάλη, με
ομιλητές πάνω από 4,6 εκατομμύρια ανθρώπου. Ήταν μια απεγνωσμένη προσπάθεια να πει
στη  χειρίστρια  της  υπηρεσίας  Ασύλου  και  στον  διερμηνέα  της  γαλλικής  ότι  ο  ίδιος  δεν
καταλαβαίνει καλά γαλλικά ούτε τα μιλά και ότι η συνέντευξη έπρεπε να γίνει με διερμηνεία
στα ουολόφ.

Σύμφωνα με το πρακτικό της συνέντευξης, που δημοσιοποιεί σήμερα η «Εφ.Συν.», ο διάλογος
μεταξύ της χειρίστριας και του άντρα είχε ως εξής:
«- Καλημέρα. (ο αιτών κοιτάζει με απορία τον διερμηνέα)
- Καταλαβαίνετε τον διερμηνέα;
- Ουολόφ.
- Μιλάτε γαλλικά;
(ο αιτών δεν απαντάει)
- Στη φόρμα καταγραφής υπάρχει ως δηλωθείσα γλώσσα επικοινωνίας τα γαλλικά. Για ποιο
λόγο;
- Όχι γαλλικά, μόνο ουολόφ.
- Σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο η ληφθείσα συνέντευξη οφείλει να γίνεται με
βάση τη γλώσσα που ο αιτών δήλωσε στη φόρμα καταγραφής του και, αν δεν συνεργαστείτε, η
απόφαση θα βγει με βάση τα στοιχεία του φακέλου σας. Εξακολουθείτε να μην κατανοείτε τον
διερμηνέα και να ισχυρίζεστε ότι μιλάτε μόνο τη γλώσσα ουολόφ;
- Ουολόφ, ουολόφ.
- Η συνέντευξή μας τελείωσε, σας ευχαριστώ».

Στο πρακτικό σημειώνεται: «Διακοπή της διαδικασίας λόγω αδυναμίας κατανόησης από τον
αιτούντα της δηλωθείσας γλώσσας διενέργειας της συνέντευξης».

Η  απόφαση  βγήκε  δύο  μέρες  μετά,  στις  10  Ιανουαρίου:  απέλαση  στην  Τουρκία,  λόγω
«σιωπηλής  ανάκλησης»  του  αιτήματος  για  άσυλο,  καθώς  θεωρείται  ότι  ο  άντρας  δεν
συνεργάστηκε με τις αρχές, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του νόμου για τη διεθνή προστασία
που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου.

Πρόκειται για τον περιβόητο νόμο που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, επιταχύνει τη διαδικασία
ασύλου, σύμφωνα όμως με σχεδόν όλες τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους
διεθνείς  οργανισμούς,  περιορίζει  τα  δικαιώματα  όσων  ζητούν  άσυλο,  βάζει  ανυπέρβλητα
γραφειοκρατικά εμπόδια και αποτελεί μηχανισμό παραγωγής μεταναστών χωρίς χαρτιά, καθώς
δυσχεραίνει την πρόσβαση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Ο  άντρας  έφτασε  στη  Λέσβο  την  Πρωτοχρονιά,  τέθηκε  υπό  κράτηση  με  βάση  το  πιλοτικό
πρόγραμμα  κράτησης  όσων  προέρχονται  από  χώρες  με  ποσοστό  αναγνώρισης  προσφύγων
μικρότερο του 25% και καταγράφηκε από την Yπηρεσία Υποδοχής στις 2 Ιανουαρίου.

110https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/230665_aporripsi-asyloy-se-5-lepta-kai-me-7-lexeis  
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Στο πρακτικό της καταγραφής που έχει στη διάθεσή της η «Εφ.Συν.», φέρεται να δηλώνει ότι
μιλά ουολόφ και γαλλικά και ότι επιθυμεί να γίνει στα γαλλικά η συνέντευξη ασύλου. Ωστόσο,
η  καταγραφή φαίνεται  πως  έγινε  κι  αυτή  στα  γαλλικά ενώ,  σύμφωνα με  την  Όλγα-Μαρία
Τσιούτρα, δικηγόρο της οργάνωσης Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, που ανέλαβε τη
νομική συνδρομή σε Β' Βαθμό, μέχρι και σήμερα ο άντρας φαίνεται να βρίσκεται σε σύγχυση
εξαιτίας  του  ταξιδιού  από  την  Τουρκία  και  άλλων  προβλημάτων,  τα  οποία  αδυνατεί  να
περιγράψει με ακρίβεια στα γαλλικά.

Μέχρι  σήμερα,  σε  περίπτωση  που  παρουσιαζόταν  κατά  τη  συνέντευξη  ασύλου  αδυναμία
συνεννόησης,  η  συνέντευξη  αναβαλλόταν  για  να  βρεθεί  κατάλληλος  διερμηνέας,  κάτι  που
αποτελεί  υποχρέωση  της  υπηρεσίας  Ασύλου  σύμφωνα  με  την  ευρωπαϊκή  οδηγία,  όπως
άλλωστε επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προειδοποιεί με κυρώσεις με αφορμή
την  απόρριψη του αιτήματος  28 Αφρικανών τον  Νοέμβριο,  για τους  οποίους  δεν  βρέθηκε,
υποτίθεται, διερμηνέας στη Λέσβο.

Ενδεικτικό της προχειρότητας των αρχών είναι ότι η απόφαση, που δόθηκε στον άντρα στις 13
Ιανουαρίου,  αναφέρει  στο  ελληνικό  κείμενο  ότι  τυχόν  προσφυγή  σε  δεύτερο  βαθμό  έχει
ανασταλτικό χαρακτήρα και στην αγγλική μετάφραση ότι δεν έχει. Η υπόθεση εξετάστηκε σε Β’
βαθμό στις 4 Φεβρουαρίου, ταυτόχρονα με την εξέταση του αιτήματος προσωρινής διαταγής
να παραμείνει στη χώρα, αν και η εξέταση έπρεπε να έχει προηγηθεί.

«Η  απόφαση  της  υπηρεσίας  Ασύλου  πάσχει  από  πλημμέλειες  καθώς δεν  ακολουθήθηκε  η
προβλεπόμενη διαδικασία εξεύρεσης διερμηνείας σε γλώσσα που κατανοεί ο αιτών, κάτι που
αποτελεί ευθύνη και φροντίδα του κράτους, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία που έχει
ενσωματωθεί  στην  ελληνική  έννομη  τάξη.  Η  παροχή  κατάλληλης  διερμηνείας  αποτελεί
θεμελιώδη  διαδικαστική  εγγύηση  υπέρ  του  αιτούντος.  Στην  περίπτωση  αυτή,  δεν  έχει
διενεργηθεί εξέταση, δεν έχουν εκτεθεί ούτε εξεταστεί οι προσωπικοί λόγοι για τους οποίους
ζήτησε  διεθνή  προστασία  και  ως  εκ  τούτου  ο  αιτών  έχει  ήδη  αποστερηθεί  ένα  βαθμό
δικαιοδοτικής  κρίσης  από  υπαιτιότητα  της  διοίκησης»,  σημειώνει  στην  «Εφ.Συν.»  η  κυρία
Τσιούτρα.

16. Κακές συνθήκες υποδοχής στην Υπηρεσία Ασύλου

Απαράδεκτες και άκρως επικίνδυνες για την υγεία όλων συνθήκες επικρατούσαν στην Υπηρεσία
Ασύλου στην Κατεχάκη τον Ιανουάριο του 2020 όταν έκανε σχετικό ρεπορτάζ  η Εφημερίδα
Συντακτών, καθώς τα σκουπίδια σχημάτιζαν βουνά, οι τουαλέτες ήταν κλειστές λόγω βρομιάς
και αντ’ αυτών λειτουργούσαν χημικές, ενώ ιδιαίτερα εκτεθειμένοι ήταν οι πρόσφυγες, που δεν
είχαν καν ΑΜΚΑ.111

Σε ένα ολοένα και πιο επικίνδυνο, τοξικό και απαξιωτικό περιβάλλον αναγκάζονται να ζουν και
να δουλεύουν για έναν μήνα συνεχόμενα οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ασύλου στην Κατεχάκη
και σε άλλα περιφερειακά γραφεία, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που την επισκέπτονται
καθώς  και  οι  δικηγόροι  και  διερμηνείς  που  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  τους  σε  συνθήκες
τουλάχιστον ταπεινωτικές.

111https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/229224_skoypidotopos-i-ypiresia-asyloy  
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Σύμφωνα  με  τις  περιγραφές,  τα  σκουπίδια  σωρεύονται  και  λιμνάζουν  στον  αύλειο  χώρο
υποδοχής  και  αναμονής  καθημερινά  περισσότερων  από  700  ανθρώπων,  ανάμεσά  στους
οποίους βρίσκονται και πολλά παιδιά, οι εξωτερικές τουαλέτες είναι κλειστές λόγω ακαθαρσίας
και η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στο οξύτατο πρόβλημα.

Από την αρχή του έτους δεν έχει μπει συνεργείο καθαριότητας στο προαύλιο λόγω λήξης των
συμβάσεων καθαριότητας,  γεγονός που αποτυπώνεται μόνο μερικώς στις φωτογραφίες που
δημοσιοποιεί  η  «Εφ.Συν.».  Υπάλληλοι  φύλαξης  και  εθελοντές  της  οργάνωσης  Μετάδραση
αναλαμβάνουν να αδειάζουν τους ξεχειλισμένους κάδους απορριμμάτων. 

«Η απαξίωση των προσφύγων και όσων εργαζόμαστε μ’ αυτούς δεν φαίνεται μόνο στον νέο
νόμο για τη διεθνή προστασία και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών, αλλά
και στην Αθήνα, στα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στην Κατεχάκη, όπου συνωστιζόμαστε σε
εξαιρετικά μικρά γραφεία εργαζόμενοι, πρόσφυγες, δικηγόροι και διερμηνείς, καθώς και στον
εξωτερικό χώρο με τους υπερχειλισμένους κάδους απορριμμάτων, στον οποίο βρίσκονται τα
γραφεία αυτά. Η απαξίωση φαίνεται και στις τουαλέτες, όπου οι εικόνες μιλούν μόνες τους. Για
όσους  ζητούν  άσυλο,  η  έλλειψη  ΑΜΚΑ  ή  αντίστοιχου  αριθμού  εμποδίζει  και  την
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τις λοιμώξεις και τις λοιπές ασθένειες,
που έχει προκαλέσει ή πρόκειται να προκαλέσει η κατάσταση αυτή», σημειώνει στην «Εφ.Συν.»
ο Σπύρος Κουλοχέρης, δικηγόρος στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

17. «Καραντίνα» στις λάσπες και το κρύο για δεκάδες πρόσφυγες στη Λέσβο τον Απρίλιο του
2020

Από  τις  αρχές  Απριλίου  του  2020  όλοι  οι  πρόσφυγες  που  έφταναν  στις  ακτές  της  Λέσβου
αφήνονταν άστεγοι στη μέση του πουθενά, όπου τύχει να αποβιβαστεί ο καθένας.112 Λόγω του
κορωνοϊού,  το  κράτος  επέβαλλε  καραντίνα  14  ημερών  στους  νεοαφιχθέντες,  ακριβώς  στο
σημείο της άφιξης, και τους αναγκάζει να παραμείνουν στο ύπαιθρο, χωρίς καμιά υποδομή,
εγκαταλελειμμένοι από όλους, στο έλεος των καιρικών συνθηκών.

Μωρά με τις μανάδες τους κοιμούνται σε παραλίες κάτω από την βροχή στο κρύο.Εν μέσω
απαγόρευσης  κυκλοφορίας  και  κλίματος  φόβου,  οι  ελάχιστοι  εργαζόμενοι  ΜΚΟ που  έχουν
απομείνει προσπαθούν να τους παράσχουν sleeping bags και σκηνές.

Στο χωριό της Πέτρας, ρατσιστές κάτοικοι δεν επέτρεψαν το στήσιμο σκηνών (λέγοντας «δεν θα
το κάνετε καμπ εδώ») και για 4 μέρες, 54 άνθρωποι κοιμόντουσαν στις λάσπες και καλύπτονταν
με απομεινάρια από παλιές βάρκες προσφύγων. Την 1 Απρίλη, άλλοι 39 άνθρωποι έφτασαν σε
μια ερημική παραλία, περπάτησαν 5 χλμ. προς το βουνό ψάχνοντας βοήθεια και σταμάτησαν
λίγο  έξω  από  το  χωριό  της  Κλειούς.  Την  επόμενη  μέρα  που  έβρεχε,  οι  άνθρωποι  αυτοί
κοιμόντουσαν ακόμα πάνω στο χώμα.

112https://thepressproject.gr/karantina-stis-laspes-ke-to-kryo-gia-dekades-prosfyges-sti-lesvo/?  
fbclid=IwAR3strQptoRQLB0wF8a_8TkUScCTIGVH7QGUv-kztMee-
3eA33jI9QH1soI#.XonMxvrwCZE.facebook
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Παλαιότερα, υπήρχε ένας χώρος για την ολιγοήμερη στέγαση προσφύγων, το καμπ της Ύπατης
Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τους  πρόσφυγες  στην  Συκαμιά.  Την  1  Μάρτη,  τις  ημέρες  των
γενικευμένων  επιθέσεων  ενάντια  σε  δομές  προσφύγων,  εργαζόμενων  ΜΚΟ  και
δημοσιογράφων,  το  καμπ  κάηκε  από  εμπρησμό,  μπροστά  στα  μάτια  της  αστυνομίας  και
αρκετών πολιτικών παραγόντων.

Λίγους μήνες νωρίτερα βέβαια,  ο Δήμαρχος Δ.  Λέσβου, ΤαξιάρχηςΒέρρος είχε φροντίσει  να
κλείσει το καμπ και αρνήθηκε να το ξανανοίξει, παρόλο που έχουν σωθεί κάποιες σκηνές και
υπάρχουν υποδομές για να φιλοξενήσει 100-150 ανθρώπους.

18. Καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες κράτησης 250 προσφύγων – μεταναστών από την
Ένωση Γιατρών Λέρου

Τις  άθλιες  συνθήκες  κράτησης  250  προσφύγων  –  μεταναστών  στον  προαύλιο  χώρο  του
Λιμεναρχείου Λέρου επί μία εβδομάδα, στην ύπαιθρο με μια μόνο τουαλέτα, καταδίκασε στις
10/3/2020 η Ένωση Γιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου – Νοσοκομείου Λέρου, Κέντρου Υγείας
Πάτμου, Λειψών και Αγαθονησίου (ΕΙΘΕΛ).113

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η Ένωση αναφέρει:

«Με τις άθλιες συνθήκες κράτησης τίθεται σε κίνδυνο και η ζωή των ξεριζωμένων, αλλά και των
κατοίκων εν μέσω επιδημίας, δημιουργώντας ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η δημοτική αρχή να
διεκδικήσει δυναμικά τον απεγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων – μεταναστών, να απαιτήσει την
ανθρώπινη φιλοξενία αυτών για όσο καιρό παραμένουν στο νησί.

Ο  εγκλωβισμός  χιλιάδων  προσφύγων  και  μεταναστών  στα  νησιά  του  Αιγαίου  και  στα
ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο αναδεικνύουν με τον πιο δραματικό τρόπο τη βαρβαρότητα
των ιμπεριαλιστικών οργανισμών, ΕΕ και ΝΑΤΟ και της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης που
συμμετέχει ενεργά σε αυτούς.

Είναι αυτοί που διαλύουν χώρες και ξεριζώνουν λαούς ολόκληρους και μετά εγκλωβίζουν τα
θύματά τους σε κάθε είδους «φυλακή». Είναι αυτοί που δίνουν αέρα στα πανιά της τούρκικης
άρχουσας τάξης και της κυβέρνησης του Ερντογάν, για να χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες κάθε
χώρας ως όχημα προκειμένου να προωθούν τα δικά τους συμφέροντα και να παίζουν τα δικά
τους γεωπολιτικά παιχνίδια στην περιοχή.

Είναι υπεύθυνοι για τις εκατόμβες των νεκρών μεταναστών και προσφύγων, μεταξύ των οποίων
βρίσκονται  και  μικρά  παιδιά,  για  την  έκθεσή  τους  σε  όλο  και  πιο  επικίνδυνους  δρόμους
διαφυγής,  για  την  ένταση  της  εκμετάλλευσής  τους  από  τους  διάφορους  «διακινητές»  που
κερδοφορούν πάνω στο υστέρημα των δυστυχισμένων ανθρώπων.

113http://www.lerosvoice.gr/2020/03/10/%ce%b7-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce  
%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%bb%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf
%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac%ce%b6%ce
%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b9%cf%82/?
fbclid=IwAR2E5PCHs_3OjaR_GM3t2IKhXV8JXoJLICZSOou4BqWJ3JL-_v3lZGhQO1w
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Μαζί με τον δραστικό περιορισμό στο δικαίωμα παροχής ασύλου σε ξεριζωμένους ανθρώπους
που  το  δικαιούνται,  επιστρατεύουν  κάθε  μέσο  καταστολής  απέναντί  τους  και  απέναντι  σε
όσους αγωνίζονται χωρίς να τσιμπούν στο μικρόβιο του εθνικισμού που σπέρνουν.

Η ΕΙΘΕΛ καταδικάζει  τα αντιδραστικά,  ξενοφοβικά,  ρατσιστικά και  φασιστικά στοιχεία,  που
ενισχύονται σκοπίμως από την κυβέρνηση με πολλαπλή στόχευση και επιδιώκουν να στρέψουν
Έλληνες  εργάτες  ενάντια  στους  μετανάστες  πρόσφυγες,  στα  θύματα  της  καπιταλιστικής
βαρβαρότητας.

Η προστασία  των συνόρων δεν μπορεί  να συνοδεύεται  με  μισανθρωπισμό,  τέτοιες  εικόνες
προσβάλλουν και υπονομεύουν τους πρόσφατους αγώνες των νησιωτών.

Οι κάτοικοι των νησιών όλα αυτά τα χρόνια έχουν δείξει την αλληλεγγύη απλόχερα. Τέτοιες
φωνές πρέπει να μπουν στο περιθώριο, να μη σηκώνουν κεφάλι όσοι σπέρνουν το δηλητήριο
του εθνικισμού, ρατσισμού».

19.  Πληροφορίες  του  Δικτύου  «Σπάρτακος»  σχετικά  με  απάνθρωπο  κυνήγι  προσφύγων-
μεταναστών από τον Ελληνικό Στρατό

Στις  14/2/2020  το  Δίκτυο  Ελεύθερων  Φαντάρων  «Σπάρτακος»  εξέδωσε  την  ακόλουθη
ανακοίνωση σχετικά με τις επαναπροωθήσεις προσφύγων και μεταναστών:114

«Όλοι  όσοι  έχουμε  βρεθεί  στα  στρατόπεδα  του  Έβρου  (φαντάροι  και  στελέχη)  γνωρίζουμε
αφενός ότι στα σύνορα γίνονται καθημερινά παράνομες επαναπροωθήσεις και αφετέρου τον
τρόπο που αυτές πραγματοποιούνται. Είναι “κοινό μυστικό”ότι όλα όσα διεξάγονται στον Έβρο
γίνονται κατόπιν διαταγών από τους ανωτέρους και ότι ενορχηστρωτές του σχεδίου αυτού είναι
το ΓΕΣ, το υπουργείο και η κυβέρνηση. Οι ίδιοι που νομοθετούν τοποθετούν τους φαντάρους σε
ρόλο χωροφύλακα και τους διατάζουν να διεξάγουν παράνομες επαναπροωθήσεις. Εμείς λέμε
σε όλους τους συναδέλφους φαντάρους να μην ανταλλάξουν καμία άδεια με την αξιοπρέπειά
τους.  Να  μη  συμμετέχουν  στο  απάνθρωπο  κυνήγι  προσφύγων  –  μεταναστών,  ανθρώπων,
δηλαδή, όπως εμείς, που βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστάσεις στις οποίες διακυβεύεται η
ελευθερία τους και η ίδια τους η ζωή. Αυτές τις μέρες, στον Έβρο διεξάγεται ένας ιδιότυπος
πόλεμος κατά προσφύγων και  μεταναστών,  τμήμα του κοινωνικού πολέμου που διεξάγεται
καθημερινά στο όνομα της “ανάπτυξης και της ασφάλειας”, και έχει και στρατιωτικό σκέλος.
Πρόκειται για σχέδιο που έχει καταστρωθεί εδώ και καιρό από την κυβέρνηση».

Η  Επιτροπή  Φαντάρων  Κομοτηνής  σημειώνει:  «Η  παραπάνω  κατάσταση  δεν  είναι  ούτε
φυσιολογική ούτε ο λόγος για τον οποίο κληθήκαμε να υπηρετήσουμε τη θητεία μας. Μάλιστα,
πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν συνάδει με το Σύνταγμα και τον στρατιωτικό κανονισμό».

20.  Καταγγελία  των  Γιατρών  Χωρίς  Σύνορα  σχετικά  με  τον  αυξανόμενο  αριθμό εξώσεων
χιλιάδων ευάλωτων προσφύγων

114https://thepressproject.gr/katangelia-gia-kat-entoli-apanthropo-kynigi-prosfygon-metanaston-  
apo-ton-elliniko-strato/?fbclid=IwAR1V6QKs1GcaTCN68JNVRe8tBZWdr-FV1Mgv-
1EC3wnszqwLPhBt-7cHyjs#.XkfhtIBp8bI.facebook
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Σύμφωνα με καταγγελία  των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» που έγινε στις 13/7/2020, η ελληνική
κυβέρνηση άρχισε τον Ιούνιο του 2020 να διώχνει περισσότερους από 11.000 πρόσφυγες που
δικαιούνται διεθνούς προστασίας – πολλοί από τους οποίους είναι εξαιρετικά ευάλωτοι – από
δομές στέγασής τους στην Ελλάδα, προσπαθώντας να προβάλει την εικόνα της γρήγορης λύσης
για την αποσυμφόρηση των υπερσυνωστισμένων καταυλισμών στα ελληνικά νησιά.115

Οι Γιατροί κάλεσαν την ελληνική κυβέρνηση να αναστείλει τις εξώσεις ευάλωτων ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένων  επιζώντων  σεξουαλικής  βίας,  βασανιστηρίων  και  κακομεταχείρισης,
ηλικιωμένων και ατόμων με χρόνιες ασθένειες, να βρει άμεσες λύσεις για τη στέγασή τους και
να διευρύνει τα υπάρχοντα προγράμματα στέγασης.

21.  Αποκλεισμός  προσφύγων  από  τη  δυνατότητα  καταφυγής  σε  κλειστό  γυμναστήριο
προκειμένου να προφυλαχτούν από το κρύο
Στις  3  Ιανουαρίου  2020,  σε  ανακοίνωσή του ο  Δήμος  Χίου  έκανε  γνωστό  ότι  ο  χώρος  του
Κλειστού  Γυμναστηρίου  Χίου  θα  διατεθεί  για  τη  φιλοξενία  όσων χρειάζονται  θαλπωρή και
ζεστασιά  από  τη  Δευτέρα  6  Ιανουαρίου  2020  και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  των  ημερών  που
επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.116

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται σε πρώτη φάση στις
αστυνομικές  αρχές,  από  τις  οποίες  οι  υπηρεσίες  του  δήμου  θα  ενημερώνονται  και  θα
προβαίνουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες.

Ωστόσο, η αστυνομία απαντούσε ότι μοναδικός της ρόλος ήταν να συνδράμει όπου της ζητηθεί
βοήθεια, παραπέμποντας στον δήμο για περισσότερες πληροφορίες, ενώ και η εκπρόσωπος
Τύπου του δήμου, σε σχετική ερώτηση της «Εφ.Συν.», απάντησε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία
διατίθεται από το τμήμα Πρόνοιας που δεν έχει καμία σχέση με το προσφυγικό ζήτημα και τα
μέτρα  αντιμετώπισής  του.  Παράλληλα  άφαντος  παρέμεινε  και  ο  αρμόδιος  αντιδήμαρχος
Γιώργος Πατεριμός,  που, παρά τις συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις,  δεν μπήκε στον κόπο να
απαντήσει.

Τελικά το Κλειστό Γυμναστήριο που δήθεν περίμενε άστεγους, παρέμεινε όχι απλώς άδειο αλλά
και κλειδωμένο, χωρίς να είναι κανείς εκεί για να ανοίξει αν κάποιος άστεγος έψαχνε βοήθεια.
Την  ίδια  ώρα,  αρκετοί  πρόσφυγες  κατέφυγαν  στο  Νοσοκομείο,  περιμένοντας  στους
κλιματιζόμενους διαδρόμους και ψάχνοντας λίγη ζεστασιά για τους ίδιους, τους γέροντες και τα
παιδιά που συνόδευαν.

Άξιο  επισήμανσης  είναι  ότι  και  στα  δύο  νησιά  χιόνισε  ακριβώς  στα  σημεία  όπου  έχει
προαναγγελθεί η κατασκευή των νέων γιγάντιων hot spots και πιο συγκεκριμένα από το 6ο έως
το 20ό χλμ. της οδού Χίου - Βολισσού καθώς και σε όλη σχεδόν τη βόρεια και βορειοδυτική
Λέσβο, όπου η κυβέρνηση συνεχίζει να αναζητά σημείο χωροθέτησης της νέας δομής.

115https://thepressproject.gr/i-giatri-choris-synora-katangelloun-oti-chiliades-evaloti-prosfyges-  
apilounte-me-exosi-apo-tin-kyvernisi/?
fbclid=IwAR0L5HllbuKUllwW94bG9lFT1ncYGVMfREDe19yeiL0UqXME87sgHa-
2RX8#.Xww7n7gZbvc.facebook
116 : https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/225770_katastasi-apelpisias-se-hio-kai-lesbo

105

https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/225770_katastasi-apelpisias-se-hio-kai-lesbo
https://thepressproject.gr/i-giatri-choris-synora-katangelloun-oti-chiliades-evaloti-prosfyges-apilounte-me-exosi-apo-tin-kyvernisi/?fbclid=IwAR0L5HllbuKUllwW94bG9lFT1ncYGVMfREDe19yeiL0UqXME87sgHa-2RX8#.Xww7n7gZbvc.facebook
https://thepressproject.gr/i-giatri-choris-synora-katangelloun-oti-chiliades-evaloti-prosfyges-apilounte-me-exosi-apo-tin-kyvernisi/?fbclid=IwAR0L5HllbuKUllwW94bG9lFT1ncYGVMfREDe19yeiL0UqXME87sgHa-2RX8#.Xww7n7gZbvc.facebook
https://thepressproject.gr/i-giatri-choris-synora-katangelloun-oti-chiliades-evaloti-prosfyges-apilounte-me-exosi-apo-tin-kyvernisi/?fbclid=IwAR0L5HllbuKUllwW94bG9lFT1ncYGVMfREDe19yeiL0UqXME87sgHa-2RX8#.Xww7n7gZbvc.facebook


«Με τον καιρό να θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων προσφύγων που βρίσκονται στον
ευρύτερο χώρο της ΒΙΑΛ, όσες αρμόδιες αρχές θα μπορούσαν να πράξουν κάτι δραστικό για να
δώσουν μια προσωρινή λύση σε αυτό το αίσχος (δήμος, αστυνομία, περιφέρεια, εκκλησία κλπ.)
κάνουν απλά την πάπια, μεταθέτοντας το μπαλάκι των ευθυνών ο ένας στον άλλον», αναφέρει
σε ανακοίνωσή του ο δημοτικός συνδυασμός της ελάσσονος μειοψηφίας.

«Όσες ειδήσεις κυκλοφόρησαν για δήθεν άνοιγμα χώρων ή εύρεση λύσεων προκειμένου να
σωθούν ανθρώπινες ζωές αποδείχτηκαν έως τώρα σκέτα επικοινωνιακά τεχνάσματα: πολεμικό
πλοίο από την Αθήνα για προσωρινή στέγαση δεν ήρθε ποτέ κι όλοι οι κλειστοί χώροι που θα
παρείχαν  ένα  ελάχιστο  καταφύγιο  σ'  αυτές  τις  δύσκολες  ώρες  παραμένουν  πεισματικά
κλειστοί.

Αναφέρουμε  ενδεικτικά:  κλειστό  γήπεδο  Καμποχώρων,  δημαρχεία  Καμποχώρων  και  Αγίου
Μηνά,  ενοριακή  αίθουσα  Χαλκειούς,  κλειστά  σχολεία  γύρω  από  τα  Καμπόχωρα,  κέντρο  Γ.
Καλουτάς κ.ά. 

Η Χιακή Συμπολιτεία καλεί τους αρμόδιους φορείς που αναφέρθηκαν συνοπτικά παραπάνω να
δράσουν με το ελάχιστο ψήγμα υπευθυνότητας που αναλογεί στη θέση τους, έστω και τώρα:
Να  ανοίξουν  άμεσα  τους  διαθέσιμους  χώρους  γύρω  από  την  περιοχή  και  να  πάψουν  να
κωλυσιεργούν εγκληματικά», καταλήγει η ανακοίνωση.

22. Προσφυγή κατά αναγκαστικών εξώσεων στον Ασπρόπυργο τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2020

Μετά από προσφυγή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) στις
8/7/2020  στην  Επιτροπή  Ανθρώπινων  Δικαιωμάτων  του  ΟΗΕ  (ΕΑΔ)  για  τις  παράνομες  και
απάνθρωπες καταναγκαστικές εξώσεις και απόπειρες καταναγκαστικών εξώσεων οικογενειών
Ρομά στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου στις 27 Ιουνίου 2020 και 3 Ιουλίου 2020, η ΕΑΔ κοινοποίησε
την προσφυγή στην Ελλάδα και έκανε αποδεκτό το αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην
γίνουν καταναγκαστικές εξώσεις των προσφευγόντων (που περιλαμβάνουν παιδιά 10 και 3,5
ετών  και  μωρό  8  μηνών)  χωρίς  να  τους  παρασχεθεί  εναλλακτική  στέγη  όσο  εξετάζεται  η
προσφυγή.117

23. Πλωτά φράγματα για παρεμπόδιση των προσφύγων

Την προμήθεια πλωτών φραγμάτων για την ανάσχεση των προσφυγικών και μεταναστευτικών
ροών προκήρυξε στις 29/1/2020 με διαγωνισμό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου.118

Αντικείμενο της σύβασης είναι η αγορά λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού και συγκεκριμένα
η  προμήθεια  2.700  μέτρων  πλωτού  Προστατευτικού  συστήματος  µη  στρατιωτικών

117https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2020/07/06/1-1029/?  
fbclid=IwAR3NsvasRJYpC5xRtpVh5OPeJDfWSeeoHg0yZdU6AS26QH1HZBjvqzBQGI0
118https://www.stonisi.gr/post/6574/plwta-fragmata-gia-na-mhn-ftanoyn-  
prosfyges#.XjF5HWyZfao.facebook
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προδιαγραφών,  συγκεκριμένων  χαρακτηριστικών  για  την  εκτέλεση  της  αποστολής  των
Μονάδων στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής/ προσφυγικής ροής.

24.  Ειδικός  πλωτός  φράχτης  στο  Αιγαίο  για  την  παρεμπόδιση  εισόδου  προσφύγων  και
μεταναστών

Στις  30/1/2020  ολοκληρώθηκε  ο  διαγωνισμός  για  την  προμήθεια  2,7  χιλιομέτρων  Πλωτού
Προστατευτικού Συστήματος, σε μια προσπάθεια περιορισμού των προσφυγικών ροών.119

Ολοκληρώθηκε  ο  διαγωνισμός  για  την  προμήθεια  2.700  μέτρων  Πλωτού  Προστατευτικού
Συστήματος (ΠΠΣ), μη στρατιωτικών προδιαγραφών, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, για την
εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στη
διαχείριση  της  προσφυγικής  κρίσης  για  την  αντιμετώπιση  των  διαρκώς  αυξανόμενων
μεταναστευτικών-προσφυγικών  ροών,  που  προκήρυξε  η  Ανωτάτη  Στρατιωτική  Διοίκηση
Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 500.000
ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠΑ  24%.  Η  προμήθεια  Πλωτού
Προστατευτικού Συστήματος με την τεχνική προδιαγραφή, θα περιορίσει, και κατά περίπτωση
θα  αναστείλει  την  πρόθεση  εισροών  στον  εθνικό  χώρο,  με  σκοπό  την  αντιμετώπιση  των
διαρκώς αυξανόμενων μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΑΣΔΥΣ θα διαβιβάσει τον φάκελο στη Γενική Διεύθυνση
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και στη συνέχεια θα «περάσει» στην αρμοδιότητα του
υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να τοποθετήσει πλωτό φράχτη στο Αιγαίο προκειμένου
να ανακόψει τις ροές των προσφύγων και των μεταναστών από τα παράλια της Τουρκίας στα
ελληνικά νησιά σχολιάστηκε εκτενώς και στα ξένα ΜΜΕ. Το γερμανικό Spiegel αναφέρει πως το
φράγμα που θα εγκατασταθεί από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα προεξέχει ένα μέτρο από
το νερό και θα φθάνει περίπου μισό μέτρο κάτω από το νερό.

25. Άσκηση ποινικής δίωξης σε 850 άτομα που εισήλθαν το Μάρτιο του 2020 στη Λέσβο

Ποινική  δίωξη  άσκησε  στις  6/7/2020  η  εισαγγελία  Μυτιλήνης  στους  αιτούντες  άσυλο  που
εισήλθαν στην Ελλάδα μέσω Λέσβου στο διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου 2020,
όσο  δηλαδή  η  ελληνική  κυβέρνηση  είχε  αναστείλει  την  υποβολή  νέων  αιτήσεων  κατά
πρωτοφανή παράβαση του διεθνούς και του ευρωπαϊκό δικαίου.120

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης HIAS Ελλάδος που παρέχει νομικές υπηρεσίες σε
αιτούντες άσυλο, στους εν λόγω αιτούντες άσυλο, μεταξύ των οποίων η μητέρα που έχασε το

119https://www.iefimerida.gr/ellada/mpainei-plotos-frahtis-27-hlm-sto-aigaio-gia-na-stamatisei-i-roi-  
metanaston
120https://www.in.gr/2020/07/06/greece/prosfygiko-poiniki-dioksi-se-850-pou-eftasan-ton-martio-  
sti-lesvo/
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παιδί της στα ανοιχτά της Λέσβου, νεφροπαθείς, έγκυες γυναίκες, ασυνόδευτοι ανήλικοι και
δικαιούχοι  οικογενειακής επανένωσης,  δεν  είχε  επιτραπεί  να υποβάλουν αιτήσεις  διεθνούς
προστασίας και είχαν τεθεί σε διοικητική κράτηση αρχικά στις απάνθρωπες και εξευτελιστικές
συνθήκες του αρματαγωγού του πολεμικού ναυτικού στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Στη συνέχεια
δε, μεταφέρθηκαν στα καμπ της Μαλακάσας και των Σερρών, όπου συνεχίστηκε η κράτησή
τους μέχρι τις αρχές Απριλίου.

Στις  7  Απριλίου,  με  την  λήξη  της  ισχύος  της  πράξης  νομοθετικού  περιεχομένου,  η  οποία
ανέστειλε  την  υποβολή  νέων  αιτήσεων  ασύλου,  το  γραφείο  τύπου  του  Υπουργείου
Μετανάστευσης  και  Ασύλου  εξέδωσε  ανακοίνωση,  διαβεβαιώνοντας  ότι  οι  αφίξεις  του
Μαρτίου θα εντάσσονταν στη διαδικασία ασύλου, αποκαθιστώντας εν μέρει την αδικία που
είχαν υποστεί οι εν λόγω αιτούντες.

«Με  την  πρόσφατη  απόφαση  της  εισαγγελίας  να  ασκήσει  ποινική  δίωξη  κατά  όλων  όσοι
αφίχθησαν  εντός  Μαρτίου,  μία  απόφαση  που  αφορά  περίπου  850  αιτούντες  άσυλο,
προστίθεται  άλλη  μια  αδικία  στις  ήδη  πολυάριθμες  που  έχουν  συντελεστεί  εις  βάρος  των
συγκεκριμένων  ανθρώπων  που  έφτασαν  στο  ελληνικό  έδαφος  σε  αναζήτηση  διεθνούς
προστασίας,  όπως  η  αφαίρεση  του  δικαιώματος  στη  διεθνή  προστασία  και  η  κράτηση  σε
απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες» αναφέρει η ανακοίνωση της οργάνωσης.

«Ποινική  δίωξη  αιτούντων  άσυλο  για  παράνομη  είσοδο,  ενώ  η  ίδια  η  κυβέρνηση  είχε
αναστείλει την υποβολή αιτήσεων ασύλου είναι παράνομη. Οι συμβαλλόμενες χώρες δεν θα
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις στους πρόσφυγες λόγω παράνομης εισόδου ή διαμονής,  εάν
αυτοί  προερχόμενοι  απευθείας  από  χώρες  όπου  η  ζωή  ή  η  ελευθερία  τους  απειλούνταν,
εισέρχονται ή βρίσκονται ήδη στο έδαφος των χωρών χωρίς άδεια, υπό τον όρο ότι αυτοί αφ’
ενός θα παρουσιαστούν άμεσα στις αρχές και αφ’ ετέρου θα δώσουν επαρκείς εξηγήσεις για
την  παράνομή  τους  είσοδο  ή  διαμονή  –  αναφέρει  ρητά  το  άρθρο  31,  παράγραφος  1  της
Σύμβασης της Γενεύης» συνεχίζει και καταλήγει:

«Η ποινική δίωξη των αιτούντων αντιβαίνει και στο αίτημα της κυβέρνησης για έναν πιο δίκαιο
διαμερισμό των αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκκρεμείς ποινικές διώξεις, αλλά και
ενδεχόμενες  ποινικές  καταδίκες  θα  αποκλείσουν  τους  αιτούντες  άσυλο  από  οποιοδήποτε
μελλοντικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ήδη, οι υποθέσεις των
ασυνόδευτων  ανηλίκων,  διωκόμενων  ποινικά  για  παράνομη  είσοδο,  έχουν
αποπροτεραιοποιηθεί  από  τις  λίστες  για  την  μετεγκατάσταση  ασυνόδευτων  ανηλίκων,
αφαιρώντας  τους  έτσι  τη  δυνατότητα να ξεφύγουν από τις  απάνθρωπες  και  εξευτελιστικές
συνθήκες των ελληνικών καμπ».

26. Προπηλακισμός εργαζομένου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Μόρια

Έκρυθμο  ήταν  το  κλίμα  στη  Λέσβο,  τον  Φεβρουάριο  του  2020,  αφού  οι  αιτούντες  άσυλο
στοιβάζονταν  σε  απάνθρωπες  συνθήκες  ενώ  ομάδες  ατόμων,  εκμεταλλευόμενες  τις
διαμαρτυρίες  κατοίκων  για  την  κατάσταση  στα  νησιά,  προχωρούσαν  σε  πογκρόμ,  μπλόκα,
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προπηλακισμούς  και  face  control  κατά  προσφύγων,  μεταναστών  αλλά  και  όσων  Ελλήνων
εκτιμούσαν πως εργάζονταν σε θέσεις σχετικές με το προσφυγικό.121

Μετά τις επιθέσεις της 4ης Φεβρουαρίου 2020, η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις επτά
ατόμων  που  τρεις  μέρες  αργότερα  οδηγήθηκαν  στον  εισαγγελέα,  με  την  κατηγορία  της
σύστασης εγκληματικής ομάδας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων καθώς έφεραν
αυτοσχέδια ξύλινα ρόπαλα, μεταλλικές ράβδους και κουκούλες full face. Αφού μεταφέρθηκαν
στον εισαγγελέα αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι την ίδια μέρα. 

Το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου 2020, ένα ακόμη περιστατικό έλαβε χώρα στα σημεία που
στήνονται  καθημερινά  μπλόκα  όπως  κατέγραψε  το  News  24/7  σε  χθεσινό  του  ρεπορτάζ.
Συγκεκριμένα, εκείνη την ημέρα προέκυψε μια βλάβη στην κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
που βρίσκεται  έξω από το καμπ της Μόριας,  όπου εκείνη την περίοδο βρίσκονταν περίπου
20.000 αιτούντες άσυλο.

Ένας από τους εργαζόμενους ενημερώθηκε και κλήθηκε στο σημείο για να ελέγξει τι συνέβαινε
χρησιμοποιώντας όχημα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Διερχόμενος από το χωριό της Μόριας για
να μεταβεί στο καμπ, έπρεπε να περάσει από σημείο στο οποίο είχε στηθεί μπλόκο. Το πλήθος,
βλέποντας τα διακριτικά της οργάνωσης σταμάτησε το όχημα, προπηλάκισε τον εργαζόμενο,
του επιτέθηκε φραστικά και άρχισε να χτυπά το αυτοκίνητο. Ο ίδιος κατάφερε να τελικά να
φύγει από το σημείο, ενώ στη συνέχεια έγινε καταγγελία στην Αστυνομική Διεύθυνση για το
περιστατικό.

Σε  δήλωσή  τους,  οι  Γιατροί  Χωρίς  Σύνορα  επισημαίνουν  για  το  συμβάν:  «Το  βράδυ  του
Σαββάτου στη Λέσβο, ένα από τα μέλη του προσωπικού μας προπηλακίστηκε από μια μικρή
ομάδα κατοίκων, ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο χωριό της Μόριας.
Αυτό είναι  το  πιο  πρόσφατο από τα  περιστατικά  βίας  που έχουν  σημειωθεί  στη Λέσβο τις
τελευταίες ημέρες. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρισκόμαστε στη Λέσβο από το 2008, παρέχοντας
υπηρεσίες υγείας στους αιτούντες άσυλο που έρχονται στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φορά
που κάποιο μέλος του προσωπικού μας προπηλακίζεται εν ώρα καθήκοντος. Οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα  εργαζόμαστε  ασταμάτητα  για  να  καλύψουμε  το  τεράστιο  κενό  που  αδυνατεί  να
καλύψει η κυβέρνηση στον τομέα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης στους 20.000 άνδρες,
γυναίκες και παιδιά που σήμερα βρίσκονται παγιδευμένοι στη Μόρια. Αντιλαμβανόμαστε ότι η
Λέσβος,  όπως  και  τα  άλλα  ελληνικά  νησιά,  έχουν  φτάσει  σε  οριακό  σημείο  λόγω  των
αυξημένων  αφίξεων  και  της  τεράστιας  συμφόρησης,  αλλά  ανησυχούμε  για  τις  αυξημένες
εντάσεις  στη  Λέσβο  και  καταδικάζουμε  έντονα  κάθε  πράξη  βίας.  Καλούμε  την  ελληνική
κυβέρνηση  να  δράσει  άμεσα  και  να  προχωρήσει  στην  αποσυμφόρηση  του  νησιού  το
συντομότερο δυνατό».

27.  Ρατσιστικές  δηλώσεις  δημάρχου  Θερμαϊκού  και  απαγόρευση  φιλοξενίας  ανήλικων
προσφυγόπουλων

Σε  ρατσιστικές  και  ξενοφοβικές  δηλώσεις  ενάντια  στους  πρόσφυγες  αλλά  και  τους  Ρομά
προχώρησε  στις  22/5/2020  ο  δήμαρχος  Θερμαϊκού,  Γιώργος  Τσαμασλής,  αφού

121https://3pointmagazine.gr/propilakismos-ergazomenoy-ton-giatron-choris-synora-sti-moria/?  
fbclid=IwAR3GBP2VPKltOQioFK2dAcnh4GYNpg9v92cesONW9kjVkV0fzRXX501avfw
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γνωστοποιήθηκε  ότι  ξενοδοχείο  της  περιοχής  του  σκόπευε  να  συνεργαστεί  με  τον  Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης για την φιλοξενία ανήλικων προσφύγων.122

Μάλιστα,  μετά  από  παρέμβασή  του  στους  ιδιοκτήτες  του  ξενοδοχείου,  η  επιχείρηση
ανακοίνωσε ότι ανέβαλε τη συνεργασία της με τον ΔΟΜ.

Μεταξύ άλλων, στο πρόσωπο των ανήλικων προσφύγων ο κ. Τσαμασλής βλέπει εγκληματίες,
ενώ,  όπως  δήλωσε,  εάν  οι  ανήλικοι  πρόσφυγες  φιλοξενούνταν  τότε  ο  οικισμός  της  Αγίας
Τριάδας θα απειλούνταν με αλλοίωση πληθυσμού…

Παράλληλα ο «γαλάζιος» δήμαρχος Θερμαϊκού δεν παρέλειψε να αναφερθεί ρατσιστικά και
στους Ρομά, τους οποίους αντιμετωπίζει επίσης στο σύνολο τους ως «εγκληματίες».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσαμασλής δήλωσε στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη:

«Μόλις το πληροφορηθήκαμε ανεπίσημα αντιδράσαμε προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και παράλληλα ήρθαμε σε επαφή με τους ιδιοκτήτες του
ξενοδοχείου.

Θεωρήσαμε απαράδεκτη την ενέργειά τους, χωρίς να μας ενημερώσουν και να συνεργαστούν
μαζί μας, να προτείνουν το δικό τους ξενοδοχείο στην περιοχή μας.

Οι ιδιοκτήτες ήρθαν πράγματι σε συνεννόηση με εμένα προσωπικά και στη συνέχεια βγάλανε
μία δήλωση με την οποία αρνούνται να υπογράψουν τη σύμβαση με τον ΔΟΜ προκειμένου να
φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες/ μετανάστες στην περιοχή μας.

Εδώ,  όπως  γνωρίζετε  έχουμε  τους  Ρομά  που  δημιουργούν  καθημερινά  προβλήματα  στην
περιοχή μας, δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε το μεγάλο κύμα παρανομίας που γίνεται στην
περιοχή.  Αν  έρθουν  και  οι  μετανάστες  τότε  θα  σηκώσουμε  τα  χέρια  ψηλά.  Πρέπει  να
παραδώσουμε τα κλειδιά του δήμου, δε γίνεται, δεν μπορεί η αστυνομία να ελέγξει  αυτή την
κατάσταση.

Η άλλη περίπτωση είναι ότι 500 άνθρωποι  θα έρθουν μέσα σε 2.000 πληθυσμό που είναι το
χωριό της Αγίας Τριάδας, υπάρχει αλλοίωση του πληθυσμού. Και το τρίτο είναι ότι ακριβώς
δίπλα  υπάρχει  στρατόπεδο,  με  όλες  τις  παρενέργειες  που  μπορεί  η  δραστηριότητα  των
μεταναστών να δημιουργήσει στην περιοχή».

28. Συγκεντρώσεις ενάντια στην φιλοξενία προσφύγων σε  Έδεσσα και Κιλκίς

122https://alterthess.gr/content/ratsistikes-diloseis-tsamasli-apagoreyse-tin-filoxenia-anilikon-  
prosfygopoylon-ston-dimo?fbclid=IwAR2E8wytF0UWFQMsf7Laze9auoVcvzg0Lmk87-
CJXgpyNr6vrnEgdJrlNJ0#.XseQw4hnjn4.facebook
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Έξαρση ρατσισμού παρατηρήθηκε στις 4/5/2020 στον πρώην Δήμο Βεγορίτιδας (νυν Έδεσσας)
με άγριους τραμπουκισμούς να εξελίσσονται κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών με αφορμή την
άφιξη 56 προσφύγων σε ξενοδοχεία της περιοχής.123

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν όταν κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν έξω από ξενοδοχείο
της Παναγίτσας στο οποίο θα φιλοξενούνταν οι 56 πρόσφυγες, προκειμένου να αποτρέψουν το
λεωφορείο  να  περάσει.  Μάλιστα,  έβαλαν  συρματόπλεγμα στον  δρόμο και  προχώρησαν  σε
τραμπουκισμούς παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Το παρών στη διαμαρτυρία έδωσε και ο
Δήμαρχος Έδεσσας, Δημήτρης Γιάννου, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες με αναρτήσεις του
στο facebook υποδαύλιζε τις διαμαρτυρίες εγείροντας ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των
κατοίκων σε σχέση και με τον κορωνοϊό, ενώ παράλληλα άφηνε αιχμές για μη ενημέρωση του
Δήμου από την κυβέρνηση σχετικά με τη μεταφορά των προσφύγων.

Οι διαμαρτυρίες, που είχαν ξεκάθαρα ρατσιστικό πρόσημο, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στην
Άρνισσα, κοντά σε άλλο ξενοδοχείο στο οποίο κατευθύνθηκαν τα λεωφορεία για να διαμείνουν
οι  πρόσφυγες.  Εκεί  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  νύχτας  διαδραματίστηκαν  άγρια  σκηνικά  με
τραμπουκισμούς εκ μέρους των κατοίκων, αλλά και με προτροπές εκ μέρους κάποιων εξ’ αυτών
για  εμπρησμό  των  ξενοδοχείων.  Σύμφωνα  με  τις  πληροφορίες,  κατά  τη  διάρκεια  των
επεισοδίων  έγιναν  απόπειρες  εμπρησμού  δύο  ξενοδοχείων  της  περιοχής  και  χτυπήθηκε
μισθωτής ξενοδοχείου στο οποίο θα φιλοξενούνταν πρόσφυγες. Η αστυνομία προχώρησε στην
προσαγωγή  του  τοπικού  προέδρου  της  Άρνισσας,  ο  οποίος  όμως  αφέθηκε  στη  συνέχεια
ελεύθερος.
Τα  λεωφορεία  με  τους  πρόσφυγες  αποχώρησαν  αργά  τη  νύχτα  από  την  περιοχή  για  να
κατευθυνθούν σε ξενοδοχεία των Γιαννιτσών και της Χαλκηδόνας.

Να  σημειωθεί  ότι  συγκέντρωση  ενάντια  στην  άφιξη  προσφύγων  έγινε  στις  04/5/2020  το
απόγευμα, μπροστά από το ξενοδοχείο στις Μουριές του Κιλκίς στο οποίο μεταφέρθηκαν 280
πρόσφυγες.
Το βράδυ, οι συγκεντρωμένοι διαλύθηκαν και οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στο ξενοδοχείο.
Να σημειωθεί ότι την ίδια μέρα, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κιλκίς εξέδωσε ψήφισμα
διαμαρτυρίας κατά της εγκατάστασης των προσφύγων όχι μόνο στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο
αλλά και οπουδήποτε αλλού εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.  

29. Ρατσιστική αντιμετώπιση προσφύγων στην Κέα

Στις 16/3/2020 το φορτηγό πλοίο που μετέφερε 196 πρόσφυγες και μετανάστες προσάραξε
στον λιμενοβραχίονα του νησιού Κέα (Τζιά).124 Σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.,
έγινε καταγραφή των ανθρώπων και στη συνέχεια μεταφορά τους σε δομή.

Η άφιξη των προσφύγων και  των μεταναστών έχει  ενεργοποιήσει  ξενοφοβικά ανακλαστικά
στον δήμο. Το δημοτικό συμβούλιο κλήθηκε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση κεκλεισμένων των

123https://alterthess.gr/content/ratsistikes-sygkentroseis-enantia-stin-filoxenia-prosfygon-se-  
edessa-kai-kilkis?fbclid=IwAR0zEdpiAhvuH4szWMa3JuEB7ypahkG31E3ZJW83h-
Zh9Z_gPqZKmDt2MUw#.XrFMH7SQSmo.facebook
124https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/235755_mia-xenofobiki-agkalia-gia-toys-prosfyges-stin-  
kea
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θυρών και αποφάσισε ομόφωνα όχι μόνο ότι «η Κέα αδυνατεί να φιλοξενήσει τους ανθρώπους
αυτούς»  λόγω πλήρους  έλλειψης  υποδομών,  αλλά κάλεσε και  την  κυβέρνηση να αναλάβει
«άμεσα δράση για την ασφαλή απομάκρυνση των 196 λαθρομεταναστών και τη μεταφορά τους
σε οργανωμένες κλειστές δομές», προκειμένου να προφυλάξει «την υγεία και την περιουσία
των κατοίκων», χωρίς να κάνει καν εξαίρεση για τα παιδιά και τις έγκυες.

Και ενώ ο δήμος ενημέρωνε τους δημότες ότι προσπαθεί να χειριστεί το θέμα «με απόλυτη
ψυχραιμία»,  το  ψήφισμα  που  έστειλε  στον  πρωθυπουργό  Κυριάκο  Μητσοτάκη  δείχνει  το
αντίθετο. Προδίδει μάλιστα και άγνοια των κανόνων και μέτρων για την προστασία από τον
κορωνοϊό, αλλά και προσχηματική επίκληση του φόβου της πανδημίας, προκειμένου να ζητήσει
την εφαρμογή ξενοφοβικών πολιτικών που παραβιάζουν το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. 

«Μας μιλήσατε για ατομική ευθύνη και μας φέρνετε ενδεχομένως τον ιό στην πόρτα μας; Οι
περισσότεροι  από  τους  λαθρομετανάστες  είναι  εμπύρετοι»,  σημείωναν  και  ζητούσαν  να
μεταφερθούν όσοι νοσούσαν στην ενδοχώρα. «Οι υπόλοιποι να απελαθούν. Εδώ τι μπορούμε
να τους προσφέρουμε; Εάν ισχύσει η 14ήμερη καραντίνα, το χρονικό διάστημα συμπίπτει με
την παρέλευση του χρόνου κατά τον οποίο δεν μπορούν να αιτηθούν άσυλο. Είναι τυχαίο;»,
ανέφεραν.

30. Τοπική συγκέντρωση φασιστών ενάντια σε πρόσφυγες στο Ηράκλειο Κρήτης

Με μαχαίρια, λοστούς, ρόπαλα, ακόμα και με εν λειτουργία αλυσοπρίονο ήταν εξοπλισμένοι οι
ελάχιστοι  Κρητικοί  που  διαμαρτυρήθηκαν  στις  4/5/2020  σε  Χανιά  και  Ηράκλειο  κατά  της
πιθανής έλευσης μεταναστών από τη Λιβύη στο νησί125.

Στο  Ηράκλειο  σημειώθηκαν  επεισόδια  όταν  η  συγκέντρωση  συναντήθηκε  με  μέλη
αντιφασιστικών οργανώσεων, ενώ ερωτήματα προκάλεσε η στάση της αστυνομίας, η οποία,
παρά τα προφανή αδικήματα (οπλοκατοχή, απειλές κτλ), όχι μόνο δεν προέβη σε συλλήψεις,
αλλά αντίθετα διευκόλυνε την  πραγματοποίηση  της  ρατσιστικής  συγκέντρωσης  επιτιθέμενη
προς τους αντιφασίστες.

Τις περισσότερες από τις εικόνες, που από χθες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ανέβασαν οι
ίδιοι οι συμμετέχοντες στα συλλαλητήρια του μίσους επιδεικνύοντας τα κατορθώματά τους.
Μάλιστα, ο κάτοχος του αλυσοπρίονου, στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, εμφανίζεται σε
ερασιτεχνικό βίντεο να το κραδαίνει με καμάρι και να λέει: «Στα κεφάλια τους» (προφανώς των
μεταναστών), ενώ δίπλα του βρίσκονται ακόμα δύο άνθρωποι, ο ένας εκ των οποίων κρατάει
μαχαίρι (σε θήκη) και ο άλλος κινηματογραφεί αναφέροντας τη φράση «δεν θα μας γλιτώσει
κανείς».
Τόσο  στο  Ηράκλειο  όσο  και  στο  λιμάνι  της  Σούδας  στα  Χανιά  συγκεντρώθηκαν  αρκετοί
άνθρωποι παρακινημένοι από ανώνυμα διαδικτυακά καλέσματα των τελευταίων ημερών με
στόχο  να  αποτρέψουν  την  υλοποίηση  της  ευρωπαϊκής  επιχείρησης  «Ειρήνη».  Το  αρχικό
κάλεσμα  ανέφερε:  «Όλοι  οι  Κρητικοί  γινόμαστε  μια  γροθιά  και  λέμε  όχι  στην  αποβίβαση
λαθρομεταναστών. Δεν θυσιάζουμε το νησί μας, δεν θα γίνουμε άλλη μια Λέσβος». Ειδικά στο
Ηράκλειο το κάλεσμα διευρύνθηκε και περιέλαβε διάφορες άλλες περίεργες ομάδες, από το

125https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/242061_patriotes-me-mahairia-kai-alysopriona-stin-kriti  
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αντιεμβολιαστικό κίνημα μέχρι τους οπαδούς των θεωριών συνωμοσίας κατά της τεχνολογίας
5G.

31. Ρατσιστικό πογκρόμ κατά σπιτιών Ρομά από το Δήμο Ασπροπύργου 

Το Σάββατο 27/6/2020 οι  μπουλντόζες του  δήμου Ασπροπύργου,  με  συνοδεία αστυνομίας,
γκρέμισαν από ιδιόκτητη έκτασης γης περίπου 40 παράγκες Ρομά που κατάγονταν κυρίως από
Αλβανία και Θράκη.126

Σε μερικές περιπτώσεις οι παράγκες γκρεμίστηκαν χωρίς προειδοποίηση μαζί με τα υποτυπώδη
υπάρχοντα του «νοικοκυριού» που βρίσκονταν μέσα, τα οποία και καταστράφηκαν. Σε κάποια
περίπτωση, γκρεμίστηκε ένα κοτέτσι και σκοτώθηκαν οι κότες μιας οικογένειας, ενώ σε κάποια
άλλη περίπτωση γκρεμίστηκε παράγκα με τον κόσμο μέσα, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος
τραυματισμός. 
Η κατεδάφιση έγινε εντελώς παράνομα από μεριάς του δήμου καθώς δεν ήταν σε δημόσια ή
δημοτική έκταση -πράγμα που θα στοιχειοθετούσε ίσως αυτεπάγγελτη παρέμβαση- και χωρίς
να έχει προηγηθεί καμία νομική ενέργεια εκ μέρους του ιδιοκτήτη. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια
δικαστική απόφαση, ούτε επιδόθηκε κάποιο νομικό έγγραφο έξωσης.

Οι συγκεκριμένοι Ρομά της περιοχής που βρίσκεται στα όρια της χωματερής του Ασπροπύργου,
μένουν εκεί τα τελευταία χρόνια, μετά την επέκταση της ανθηρής βιομηχανίας ανακύκλωσης.
Δεκάδες νόμιμες και παράνομες μάντρες ανακύκλωσης σκραπ εκμεταλλεύονται καθημερινά –
φυσικά χωρίς  νόμιμα παραστατικά  εισαγωγής– την «πραμάτεια» που φέρνουν σε  αυτές οι
φτωχοδιάβολοι,  αυτοί  οι  οποίοι  καθημερινά  βρίσκονται  στην  χωματερή  προσπαθώντας  να
επιβιώσουν.  Αναζητούν  από  τα  σκουπίδια  ολόκληρου  του  λεκανοπεδίου  της  πρωτεύουσας
οτιδήποτε μπορεί  να ανακυκλωθεί  και  να το  πουλήσουν στις  μάντρες ανακύκλωσης  για να
βγάλουν κάποιο πενιχρό εισόδημα ώστε να εξασφαλίσουν τα βασικά για την επιβίωσή τους. 

Τα  παραπήγματά  τους  είναι  στημένα  πρόχειρα  εκεί  στερούμενα  ρεύματος,  ύδρευσης  και
αποχέτευσης.  Οι  κάδοι  απορριμμάτων  έχουν  αφαιρεθεί  από  τον  δήμο  εδώ  και  πάνω  από
ενάμιση χρόνο, ενώ εδώ και χρόνια έχει ανασταλεί και η λειτουργία αστικής συγκοινωνίας,
παρόλο  που  στην  περιοχή  εδρεύουν  δεκάδες  μικρά  και  μεγάλα  εργοστάσια  με  χιλιάδες
εργαζόμενους.

Ο Δήμος Ασπροπύργου είναι ο μοναδικός δήμος της χώρας που στην περιφέρειά του διανέμουν
χιλιάδες Ρομά, πολλές φορές ανιθαγενείς και χωρίς χαρτιά, και που αρνείται συστηματικά και
πεισματικά  να  απορροφήσει  τα  σχετικά  κονδύλια  ενσωμάτωσης  που  προσφέρει  η  ΕΕ  για
πολιτικές  στέγασης,  εκπαίδευσης  και  εργασίας.  Αντί  αυτού  -που  θα  έδινε  δουλειά  και  σε
αρκετούς  «μπαλαμούς»-  ο  δήμος,  με  επικεφαλής  τον  ακροδεξιό  Νεοδημοκράτη  Μελετίου,
προτιμά να αφήνει τις οικογένειες αυτές να μένουν μέσα στα σκουπίδια, και τη μαύρη εργασία
τους να εκμεταλλεύονται έναντι πινακίου φακής (κυριολεκτικά) τα αφεντικά της περιοχής και οι
τοπικές μαφίες.

126https://www.neaprooptiki.gr/ratsistiko-pogkrom-kata-tsigganon-ap/?fbclid=IwAR0-  
o8aWn7NKODsnGxdngnmun7PI_oVXvpUJWxcVsK8Pu8TbLgwvqojb9xc
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Είναι χαρακτηριστικό ότι τις μέρες της καραντίνας δε μαζεύτηκαν οι σωροί από τα σκουπίδια
στην περιοχή αλλά ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τον δήμο, έστειλε συνεργεία που… τα ψέκασαν με
αντισηπτικό σε μια τραγελαφική εικόνα.

Της  κατεδάφισης  των  παραγκών  προηγήθηκε  μια  «δαιμονολογία»  των  Ρομά  οι  οποίοι
κατηγορήθηκαν  για  κλοπή  ρεύματος  και  ύδρευσης,  χωρίς  ωστόσο  να  ακολουθηθεί  η
προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

Σύμφωνα με καταγγελίες των οικογενειών των Ρομά που έγιναν προς τον σύλλογο διδασκόντων
του παρακείμενου 7ου Δημοτικού Σχολείου, άνθρωποι του δήμου προσέγγιζαν τις οικογένειες
των Ρομά αμέσως μετά την καραντίνα και επιχειρούσαν να τις «δελεάσουν» για να εκκενώσουν
την περιοχή οικιοθελώς τάζοντάς τους το… «αστρονομικό» ποσό των 100 ευρώ ανά οικογένεια
για να φύγουν.

Την  περασμένη εβδομάδα,  μετά από μια περίεργη και  ύποπτη  κλοπή στο  παρακείμενο 7ο
Δημοτικό  Σχολείο,  για  την  οποία  οι  ίδιες  οι  οικογένειες  υπέδειξαν  τους  δράστες  και  η
αστυνομία δεν έχει κάνει ακόμη τίποτα, άνθρωποι του δήμου ήρθαν στο σχολείο και απείλησαν
τους διδάσκοντες δημοσίως πως θα το κλείσουν. 

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο, χτισμένο εκεί τη δεκαετία του ‘90 είναι το μοναδικό κτίριο δημοσίου
ενδιαφέροντος της περιοχής, στο οποίο τα μικρά παιδιά του καταυλισμού μπορούσαν να πάνε
για λίγες ώρες την μέρα και να ξεγελάσουν για λίγο την ανέχειά τους, να κοινωνικοποιηθούν,
να παίξουν, να ζωγραφίσουν με την εικαστικό δασκάλα τους, να πάρουν ένα πιάτο φαγητό και
να μάθουν τα στοιχειώδη τουλάχιστον της γραφής και ανάγνωσης.

32. Ρίψη χημικών σε μετανάστες και πρόσφυγες στον Έβρο για να μην μπουν στην Ελλάδα

Στις  28/2/2020  πάνω  από  400  πρόσφυγες  και  μετανάστες,  εγκλωβισμένοι  στον  Έβρο,
προσπάθησαν να μπουν στην Ελλάδα.127 Ωστόσο, δυνάμεις της αστυνομίας,  που ολοένα και
περισσότερο  ενισχύονταν,  απαντούσαν  με  χημικά  και  χειροβομβίδες  κρότου-λάμψης,
αποτρέποντας την είσοδο σε ελληνικό έδαφος.

Το μεσημέρι βρίσκονταν στο σημείο περίπου 100 άτομα που εγκλωβίστηκαν μετά το κλείσιμο
του τελωνείου στις Καστανιές. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ότι στο σημείο βρέθηκαν πάνω από
400 άτομα, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Στο σχετικό βίντεο, πολλοί φορούν προστατευτικές
μάσκες ή μαντήλια λόγω των χημικών.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία ενίσχυσε τις δυνάμεις της στο σημείο, όπου κατέφθασαν δυνάμεις
των ΜΑΤ. Παράλληλα, προχώρησαν σε ρίψη χημικών και σε χειροβομβίδες κρότου-λάμψης για
να αποτρέψουν την είσοδο των μεταναστών στο ελληνικό έδαφος. 

127https://olympia.gr/2020/02/28/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%bf-%cf  
%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%84-%cf%81%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce
%bd-%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf
%82-%ce%bc%ce%b5/?fbclid=IwAR0gn2qaOn39MhA3mMgGqDyAl9xMt_L09_L30Kdpz0I3n-
angU7f-XFTGyA
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33. Νέα περιστατικά παράνομων επαναπροωθήσεων στο Αιγαίο τον Ιούνιο του 2020

Καθημερινές  ήταν  πλέον  τον  Ιούνιο  του  2020  οι  αποκαλύψεις  και  οι  καταγγελίες  για  τις
επιχειρήσεις  παράνομων  επαναπροωθήσεων  από  τις  ελληνικές  αρχές  στο  Αιγαίο,  όπως
καταγράφεται από καταγγελίες στο Διαδίκτυο.128

Άνθρωπος που βρισκόταν  σε  διαρκή επικοινωνία με  πρόσφυγες  και  μετανάστες  (Αφγανούς
στην καταγωγή) πάνω στη βάρκα ανέφερε ότι κατήγγειλαν πως πλοίο του Λιμενικού πλησίασε
το σκάφος και κατέστρεψε τη μηχανή του, ενώ κάποιοι από το πλήρωμα χτύπησαν ορισμένους
από τους επιβαίνοντες προτού σπρώξουν τη βάρκα προς τα τουρκικά ύδατα.

Τους πρόσφυγες έσωσε τελικά η τουρκική ακτοφυλακή, ενώ είχαν περάσει περίπου δέκα ώρες
μέσα στη θάλασσα.
Όλα αυτά συνέβαιναν την ώρα που ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και  Ασύλου,
Γιώργος  Κουμουτσάκος,  ζητούσε,  εμμέσως πλην  σαφώς,  από  την  Κομισιόν  το  ελεύθερο να
πραγματοποιεί η Ελλάδα ανενόχλητη «επίσημες» επαναπροωθήσεις χωρίς να εξετάζει πιθανά
αιτήματα ασύλου.

34. Ξηλώθηκαν από τον Δήμο Αθηναίων τα παγκάκια της πλατείας Βικτωρίας για να μην
κάθονται οι άστεγοι πρόσφυγες

Μία αντικοινωνική,  μη λύση,  για  τους  πρόσφυγες που βρίσκονται  στην  πλατεία  Βικτωρίας,
θύματα των μαζικών εξώσεων και  της  απουσίας  σχεδίου των αρμόδιων αρχών,  βρήκε στις
9/7/2020  ο  Δήμος  Αθηναίων,  που  ξήλωσε  παγκάκια  στον  συγκεκριμένο  χώρο,  «μετά  από
αίτημα περίοικων», ώστε να τους απομακρύνει.129

Ενώ  οι  αντιδράσεις  για  τον  «Μεγάλο  Περίπατο»  άρχιζαν  να  πληθαίνουν,  οι  πρόσφυγες
συνωστίζονταν σε ανοικτούς χώρους, καθώς δεν υπήρχαν καταλύματα να τους φιλοξενήσουν,
μετά τις μαζικές εξώσεις του Ιουνίου, με τις  δυνάμεις των ΜΑΤ να πραγματοποιούν συχνές
επιχειρήσεις  με  βιαιότητες  εναντίον  τους.  Τον  Ιούλιο,  ο  Δήμος  Αθηναίων,  υπό  τον  Κώστα
Μπακογιάννη, αποφάσισε να «παρέμβει», ξηλώνοντας παγκάκια από την πλατεία Βικτωρίας.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα της «Καθημερινής», η κίνηση αυτή ήρθε «έπειτα από αίτημα
περιοίκων για να μη μένει κόσμος στην πλατεία». Ωστόσο, προσθέτει η εφημερίδα, περίοικοι
τονίζουν ότι  «οι  πρόσφυγες κάθονται  κάτω, δεν  παίζουν ρόλο τα παγκάκια» και  ζητούν  να
δοθεί επιτέλους λύση.

Αξίζει  να  σημειωθεί  επίσης,  ότι  το  ρεπορτάζ  φιλοξενεί  και  πηγές  του  Υπουργείου
Μετανάστευσης,  που σχολιάζουν ότι  οι  πρόσφυγες  «άφησαν πίσω τις  οικογένειές  τους  και
ήρθαν στην πλατεία για να πιέσουν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους»…
128https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/246632_neo-binteo-apo-paranomes-epanaproothiseis-sto-  
aigaio
129http://ergasianet.gr/2020/07/09/%CE%BE%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1-  
%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE
%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE
%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%84/
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Σχολιάζοντας την παρέμβαση, η παράταξη «Ανοιχτή Πόλη», του Νάσου Ηλιόπουλου, αναφέρει:
«Η εργαλειοποίηση από τη δημοτική αρχή του δημόσιου χώρου και της αυξημένης ανάγκης γι’
αυτόν έχει πλέον ξεφύγει από τα στοιχειώδη όρια της πολιτικής αξιοπρέπειας. Το ξήλωμα στα
παγκάκια της πλατείας Βικτωρίας, ως μέσο αντιμετώπισης της συγκέντρωσης προσφύγων που
προκαλείται  από τις  κυβερνητικές επιλογές,  προκαλεί  θλίψη.  Θλίψη για το γεγονός ότι  ένα
πρόβλημα που απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις, με αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος
και δημιουργία δομών ένταξης για τους άστεγους πρόσφυγες, αντιμετωπίζεται από τον Δήμο
Αθηναίων με συνταγές τύπου “πονάει χέρι, κόβει χέρι”. Η δημοτική αρχή οφείλει να σεβαστεί
τώρα την πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και να δώσει αξιοπρεπή λύση στο
ζήτημα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο.»

Υπενθυμίζεται  ότι  αστυνομική  επιχείρηση,  με  ξύλο  εναντίον  οικογενειών  προσφύγων,
οργανώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Πλατεία Βικτωρίας,  με τους πρόσφυγες που
βρίσκονταν άστεγοι  για μέρες να μεταφέρονται  δια της  βίας στην Αμυγδαλέζα.  Βίντεο που
αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνουν τη βιαιότητα των ΜΑΤ.

Το επόμενο βράδυ, η νέα επιχείρηση έγινε υπό την παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης,
Νότη Μηταράκη.

35. Παραβιάσεις δικαιωμάτων πολύτεκνης οικογένειας Σύρων προσφύγων στη Χίο

Σοβαρά ερωτήματα για την προσήλωση της κυβέρνησης στην τήρηση της νομιμότητας και στον
σεβασμό  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  στο  πλαίσιο  της  πολιτικής  της  στο  προσφυγικό
προκάλεσε  στις  9/2/2020  η  αναφορά  του  υπουργού  Μετανάστευσης  και  Ασύλου  Νότη
Μηταράκη για την υπόθεση Σύρου πρόσφυγα, της συζύγου του και των πέντε παιδιών τους που
ζητούσαν διεθνή προστασία στην Ελλάδα.130

Με  τη  διαδικασία  ασύλου  να  εκκρεμεί,  ο  υπουργός  δεν  δίστασε  να  προκαταλάβει  την
επιστροφή του 46χρονου Μοχάμεντ στην Τουρκία, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο «Βήμα
της  Κυριακής»  ότι  επρόκειτο  να  απελαθούν  και  μάλιστα  με  την  έγκριση  του  Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

«Κερδίσαμε μια υπόθεση στο ΕΔΑΔ σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Μία οικογένεια Σύρων
αμφισβήτησε  την  απόφαση  της  Επιτροπής  Προσφυγών  και  ζήτησε  από  το  ΕΔΑΔ  να  μην
επιστραφεί στην Τουρκία. Το ΕΔΑΔ μάς επέτρεψε να εκτελέσουμε την τελεσίδικη απόφαση της
Δικαιοσύνης και θα προχωρήσουμε και σε αυτή την επιστροφή», δήλωσε ο κ. Μηταράκης.
Ωστόσο η πραγματικότητα τον διαψεύδει. Η υπόθεση του 46χρονου Σύρου κάθε άλλο παρά
έχει  τελεσιδικήσει.  Πράγματι,  λόγω κάποιων άστοχων χειρισμών,  ο εν λόγω Σύρος είδε την
πρώτη αίτησή του για άσυλο στην Ελλάδα να απορρίπτεται, τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο
βαθμό.

Μοιραία,  η υπόθεση έφτασε στο  ΕΔΑΔ, το οποίο εξέτασε τον φάκελό του και  έκρινε  ότι  η
επιστροφή του στη γειτονική μας χώρα, που αξίζει να σημειωθεί ότι είναι σε πόλεμο με τη

130https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/230945_i-biasyni-toy-mitaraki-gia-tin-apelasi-toy-  
mohament
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Συρία, δεν εγκυμονεί κινδύνους για τον ίδιο και την οικογένειά του, αφού η Τουρκία θεωρείται
ασφαλής χώρα για τους πρόσφυγες!!

Συγκεκριμένα η υπόθεση έχει ως εξής:

Δύο πολίτες Συρίας, ο Μ.Α και η L.A. με τα πέντε ανήλικα τέκνα τους (ημ. γεν. 2018, 2008, 2010,
2006 και 2014), πρόσφυγες πολέμου και διωκόμενοι από τις πολλαπλές αντιμαχόμενες πλευρές
στη διεθνή ένοπλη σύρραξη που μαίνεται στη Συρία, είχαν αναγκαστεί τον Απρίλιο του 2019 να
εγκαταλείψουν τη Συρία. Εισήλθαν στη Χίο, μέσω Τουρκίας.

Κατά τον εντοπισμό τους από τις ελληνικές αρχές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Κέντρο
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) που είναι αρμόδιο να διαπιστώσει τυχόν ευαλωτότητές τους,
μεταξύ των οποίων και οι προβλεπόμενες στη διάταξη του 14 παρ. 8 ν. 4375/2016. Οι αρμόδιες
υπηρεσίες του ΚΥΤ έκριναν ότι όλα τα μέλη της οικογένειας είναι «κλινικά υγιή», χωρίς ωστόσο
να έχει  λάβει  χώρα εξατομικευμένη αξιολόγησή τους.  Παράλληλα, στο  ΚΥΤ καταγράφηκε η
επιθυμία των μελών της οικογένειας να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα. Σε μεταγενέστερο χρόνο,
η αστυνομία, παρά την εκπεφρασμένη και καταγεγραμμένη αίτηση  ασύλου των μελών της
οικογένειας, εξέδωσε αποφάσεις απέλασης δια της επανεισδοχής τους στην Τουρκία, δυνάμει
της από 18.3.2016 Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας, χωρίς να εξετάσει προσωπικά την οικογένεια και
τυχόν ειδικότερες ανάγκες προστασίας τους κατ’ αρθρ. 3 ΕΣΔΑ. 

Τον Σεπτέμβριο εξετάστηκε η αίτηση ασύλου της οικογένειας από προσωπικό του EASO. Κατά
τη συνέντευξη, αποκλείστηκε κάθε διερεύνηση των αναγκών της οικογένειας (δια της υποβολής
κατάλληλων ερωτήσεων για το παρελθόν τους στη Συρία) και εξετάστηκε αποκλειστικά το εάν η
Τουρκία  είναι  ασφαλής  χώρα  για  αυτούς.  Σημειώνεται  ότι  δεν  είχε  προηγηθεί  καμία
ενημέρωση  της  οικογένειας  σχετικά  με  τις  διαδικασίες  αυτές  και  πως  οι  αιτούντες  δεν
κατανόησαν τις νομικές έννοιες περί «ασφαλούς τρίτης χώρας» που τους αναφέρθηκαν.

Στη  συνέχεια,  η  Υπηρεσία  Ασύλου,  διά  υπαλλήλου  της  που  δεν  είχε  δει,  ακούσει  ούτε
αξιολογήσει τους εν λόγω αιτούντες ασύλου, εξέδωσε απόφαση και αποφάσισε ότι η αίτηση
ασύλου  είναι  απαράδεκτη  γιατί  η  Τουρκία  συνιστά  για  αυτούς  ασφαλή  τρίτη  χώρα.  Οι
αιτούντες κατέθεσαν προσφυγή και τους χορηγήθηκε νομική συνδρομή από τον δικηγόρο της
Υπηρεσίας Ασύλου. Η εν λόγω δικηγόρος, κατά τους ισχυρισμούς των μελών της οικογένειας,
τους είδε μόνο για δέκα λεπτά και τους είπε ότι αφού είναι οικογένεια όλα θα πάνε καλά. Στις
11/11/2019 ο Μ.Α. κατέθεσε το από 5/12/2019 ιατρικό πιστοποιητικό της μονάδας ψυχικής
υγείας Χίου, υπογεγραμμένο από παιδοψυχίατρο, στο οποίο βεβαιώνεται η κόρη του Μ. πάσχει
από σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής συνεπεία τραυματικών γεγονότων (το σύνδρομο
αυτό καθιστούσε τον αιτούντα ασύλου ευάλωτο κατά το ισχύον στο χρονικό εκείνο σημείο
αρθρ. 14 παρ 8 ν. 4375/2016).

Στις  12/12/2019  η  Επιτροπή  Προσφυγών  εξέτασε  την  υπόθεση  απορρίπτοντας  την  αίτηση
ακρόασης των αιτούντων. Έκρινε ότι ορθώς εφαρμόστηκε η διαδικασία του αρθρ. 60 παρ 4 Ν.
4375/2016  (υπερ-ταχεία  διαδικασία  εξέτασης  “hotspot”)  καθώς  δεν  προέκυψε  από  κανένα
έγγραφο ότι οι αιτούντες πάσχουν από σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής. Προφανώς, η
Επιτροπή εκ παραδρομής δεν έλαβε υπόψη το έγγραφο που υπήρχε στον φάκελο νομίμως και
εμπροθέσμως κατατεθειμένο (την προτεραία της εξέτασης από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη
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νόμιμη  προθεσμία).  Η  Επιτροπή  επικύρωσε  την  πρωτοβάθμια  απόρριψη  κρίνοντας  ότι  η
Τουρκία είναι ασφαλής.

Η  απόφαση  τους  επιδόθηκε  στις  15/1/2020  και  αμέσως  τα  μέλη  της  οικογένειας
συνελήφθησαν. Η αστυνομία εξέδωσε απόφαση με την οποία κρίθηκε ότι η ανωτέρω αρχικώς
εκδοθείσα απόφαση απέλασης είναι  «ισχυρή,  ενεργή και  άμεσα εκτελεστέα».  Η οικογένεια
κατέθεσε  αίτηση  ακύρωσης  και  αναστολής  κατά  των  αποφάσεων  της  αστυνομίας  στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.  Στις 23/1/2020 η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση εξέδωσε
απόφαση αναστολής της επανεισδοχής μέχρι την έκδοση απόφασης και η οικογένεια αφέθηκε
ελεύθερη.  Ωστόσο,  την  επομένη  το  πρωί,  ημέρα  Παρασκευή,  24/1/2020  η  οικογένεια
συνελήφθη  εκ  νέου  προκειμένου  να  απελαθεί  τη  Δευτέρα  27/1/2020.  Η  αστυνομία
επικαλέστηκε  άνωθεν  εντολές  για  την  αλλαγή  αυτή.  Οι  προσφεύγοντες  προσέφυγαν
αυθημερόν στο ΕΔΔΑ με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας να μην απελαθούν. Το ΕΔΔΑ
διέταξε  τη  μη  απομάκρυνσή  τους  έως  τις  3/2/2020.  Στη  διαδικασία  ενώπιον  του  ΕΔΔΑ  η
κυβέρνηση ισχυρίστηκε στις 30/1/2020 ότι τα μέλη της οικογένειας δεν είναι ευάλωτα και ότι
το ιατρικό πιστοποιητικό της Μ. δεν είχε προσκομισθεί.

Οι  προσφεύγοντες από την πλευρά τους κατάφεραν μόλις στις 4/2/2020 να λάβουν γνώση
εγγράφων από το ιατρικό κλιμάκιο του ΚΥΤ. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά στις 28/1/2020 το
ιατρικό κλιμάκιο του ΚΥΤ έκρινε ότι ο Μ.Α. είναι θύμα βίας και χρήζει άμεσης παραπομπής για
άμεση υποστήριξη (πράγματι ο Μ.Α. είναι επιζήσας σκληρών βασανιστηρίων και η κατάστασή
του  δεν  είχε  διαγνωσθεί  με  ευθύνη  των  υπηρεσιών).  Ως  θύμα  βίας  εμπίπτει  επίσης  στην
κατηγορία των ευάλωτων προσώπων του Ν. 4375/2016.

Με τα νέα αυτά κρίσιμα στοιχεία, η οικογένεια αντί να επανυποβάλει το αίτημα ασφαλιστικών
μέτρων  στο  ΕΔΔΑ,  υπέβαλε  μεταγενέστερο  αίτημα  ασύλου  στις  4/2/2020.  Η  δε  υπηρεσία
ασύλου απάντησε εγγράφως στις 6/2/2020 ότι πράγματι το ιατρικό πιστοποιητικό της Μ. είχε
κατατεθεί στον οικείο διοικητικό φάκελο στις 11/12/2020.

Ενόσω εξεταζόταν η μεταγενέστερη αίτηση και δεν είχε εκδοθεί απόφαση από την υπηρεσία
ασύλου, η αστυνομία βρέθηκε έξω από την αίθουσα όπου εξετάζονταν τα μέλη της οικογένειας
και ζήτησε την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Όπως ενημερωθήκαμε προφορικά, η οικογένεια
επρόκειτο  να  απελαθεί  στην  επανεισδοχή  της  12/2/2020.  Σημειώνεται  ότι  κατά  τυχόν
απόρριψης του μεταγενέστερου αιτήματος υπάρχουν περαιτέρω ένδικα μέσα σύμφωνα με το
ισχύον νομικό πλαίσιο. Προκαλεί εντύπωση δε η δημόσια δήλωση του αρμόδιου υπουργού,
σύμφωνα  με  τα  από  9/2/2020  δημοσιεύματα,   ότι  επρόκειτο  να  απελάσει  την  οικογένεια
επειδή «το επέτρεψε» το ΕΔΔΑ (ενδεικτικά https://www.efsyn.gr/node/230555).

Προκαλεί απορία η δημόσια παρέμβαση υπουργού για την τύχη αλλοδαπών που βρίσκονται σε
ελληνικό  έδαφος  ζητώντας  διεθνή  προστασία,  η  εξέταση  της  οποίας  είναι  σε  εξέλιξη.  Η
υπηρεσία ασύλου θεσμικά είναι ανεξάρτητη, ωστόσο, με τις πιέσεις αυτές αφενός η απόφασή
της έχει  ήδη προεξοφληθεί,  αφετέρου τυχόν άσκηση ένδικων μέσων δεν θα αποτρέψει την
απέλασή  τους  κατά  παραβίαση  κάθε  έννοιας  της  αρχής  της  νομιμότητας  και  του  κράτους
δικαίου. 
Σημειώνεται ότι το ΕΔΔΑ έδωσε προθεσμία έως τις 21/2/2020 για την κατάθεση προσφυγής
από την οικογένεια αυτή την οποία αναμένεται να εξετάσει κατά προτεραιότητα.
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36. Παράνομη επαναπροώθηση προσφύγων από τα ελληνικά νησιά προς την Τουρκία με
ειδικές θαλάσσιες σκηνές

Στις  7/4/2020  η  «Εφημερίδα  των  Συντακτών»  έφερε  στη  δημοσιότητα  βέβαιες,
καταγεγραμμένες  περιπτώσεις  παράνομων  επαναπροωθήσεων  προσφύγων  από  θαλάσσης
προς  την  Τουρκία  από το Λιμενικό,  με  ειδική μάλιστα διαδικασία:  «αφού εντοπίζονται  στη
στεριά, τοποθετούνται σε σχεδίες που μοιάζουν με πλωτές σκηνές και αφήνονται μεσοπέλαγα
στα τουρκικά ύδατα για να τους “ξεβράσει” το κύμα προς την ακτή».131 

Τον Απρίλιο του 2020 πύκνωσαν τα περιστατικά παράνομων επαναπροωθήσεων προσφύγων
και  μεταναστών  από  τα  νησιά  στην  Τουρκία,  την  ώρα  που  κατεγράφετο  μια  διαστροφική
ποιοτική αναβάθμιση των μεθόδων που χρησιμοποιούνταν και οι οποίες εξέθεταν σε κίνδυνο
για τη ζωή τους δεκάδες ανθρώπους.

Η «Εφ.Συν.» κατόρθωσε να ταυτοποιήσει συγκεκριμένα πρόσωπα προσφύγων και έφερε για
πρώτη  φορά  στη  δημοσιότητα  αποκαλυπτικά  ντοκουμέντα,  που  όχι  μόνο  αποδείκνυαν  τις
επαναπροωθήσεις, αλλά έδειχναν ότι αυτές υλοποιούνταν πλέον με ειδικές ναυαγοσωστικές
σχεδίες, οι οποίες έμοιαζαν με σκηνές πάνω στη θάλασσα.

Όπως διαπιστώθηκε, οι αρχές και κυρίως το Λιμενικό, αφού εντόπιζαν τους πρόσφυγες, είτε
στη  στεριά  σε  κάποια  απόκρημνη  ακτή  είτε  μεσοπέλαγα,  τους  επιβίβαζαν  σε  αυτές  τις
ναυαγοσωστικές  σχεδίες,  τα  επονομαζόμενα  liferafts,  και  στη  συνέχεια  τους  άφηναν  εντός
τουρκικών χωρικών υδάτων, ώστε να παρασυρθούν από τα κύματα μέχρι να εντοπιστούν από
σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής.

Στη  Σάμο,  την  1η  Απριλίου  2020,  αυτόπτες  μάρτυρες  διαπίστωσαν  στις  οχτώ  το  πρωί  την
αποβίβαση μιας βάρκας με αρκετά άτομα στην παραλία Μουρτιά, στην ανατολική πλευρά του
νησιού. Το περιστατικό κάλυψε ο διαχειριστής της τοπικής ιστοσελίδας aegaio.blogspot.com
Ιωάννης Νέγρης, ενώ ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής ήταν παρών. Οι μετανάστες βγήκαν
στην ακτή, έσκισαν τη βάρκα τους, έβγαλαν μερικές φωτογραφίες «και άρχισαν να κινούνται
προς την πόλη, αφού καμία αρχή δεν ήταν στο συμβάν», σημειώνει ο κ. Νέγρης, που διαθέτει
και το ανάλογο φωτογραφικό υλικό.

Όπως περιγράφει, ο ίδιος επικοινώνησε με το λιμεναρχείο και έμαθε ότι ήδη είχε ξεκινήσει ένα
πλωτό για να τους παραλάβει.

«Από εδώ και πέρα ξεκινούν τα περίεργα», σημειώνει και περιγράφει το πώς στη συνέχεια οι
άνθρωποι  αυτοί  «εξαφανίστηκαν»!  «Γύρω  στις  12  το  μεσημέρι,  δέχομαι  τηλέφωνο  από
αστυνομικό που μου λέει “μάθαμε ότι βγήκαν μετανάστες, μας ενημέρωσε η Ύπατη Αρμοστεία,
αλλά δεν τους βρίσκουμε. Μήπως επειδή είναι Ψευταπριλιά μάς κάνουν πλάκα;”. Του απαντώ
αρνητικά και κλείνει το τηλέφωνο», υποστηρίζει ο κ. Νέγρης. 

Στη συνέχεια γύρω στις 2.10 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, έμαθε τελικά ότι οι πρόσφυγες, τον
αριθμό των οποίων υπολογίζει σε περίπου 25, παρελήφθησαν από ένα φουσκωτό που έφυγε
προς άγνωστη κατεύθυνση.

131https://tvxs.gr/news/ellada/epanaproothoyn-prosfyges-sta-nisia-me-eidikes-thalassies-skines  
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Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που εντόπισε ο κ. Νέγρης, το φουσκωτό κατευθύνθηκε πίσω
από ένα βουνό στην άκρη του κόλπου και μετά χάθηκε. Στη συνέχεια, ο ίδιος επικοινώνησε με
το  νοσοκομείο  και  συγκεκριμένα  με  τον  διοικητή  του,  ο  οποίος  δήλωσε  ενήμερος  για  το
περιστατικό.  Ωστόσο  από  το  λιμεναρχείο  τον  διαβεβαίωσαν  ότι  αυτοί  οι  μετανάστες  δεν
υπάρχουν και ότι κανένα τέτοιο περιστατικό δεν είχε καταγραφεί!

Το φωτογραφικό υλικό όμως που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Νέγρης, όπως και ακόμα μία
κάτοικος, πιστοποιεί όχι μόνο την άφιξη αλλά και την ταυτοπροσωπία ορισμένων εξ’ αυτών
αφού οι ίδιοι διακρίνονται και σε ανάλογο υλικό το οποίο δημοσιοποίησε την επόμενη ημέρα η
ακτοφυλακή της Τουρκίας. Φωτογραφίες τόσο από την περισυλλογή των προσφύγων μέσα από
τη θάλασσα, επιβαινόντων πλέον σε liferaft, όσο και μέσα από την ακταιωρό που μετέφερε
τους ναυαγούς!

Συγκεκριμένα,  παρατηρούμε  και  στις  δύο  φωτογραφίες  πρόσφυγες  να  κρατούν  τα  ίδια
αντικείμενα (χαρακτηριστική η κόκκινη βαλίτσα της φωτογραφίας), να φορούν τα ίδια ρούχα,
όπως η κόκκινη φόρμα παντελόνι που φοράει ο ένας, το τζιν μήκους ⅔ που διακρίνεται να
φορά μια κοπέλα αφρικανικής καταγωγής και πολλά ακόμη στοιχεία, όπως παπούτσια κ.ά.!
Στοιχεία που οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι οι ίδιοι άνθρωποι που αποβιβάστηκαν το
πρωί της 1ης Απριλίου στη Μουρτιά της Σάμου, φωτογραφήθηκαν σε σκάφος του λιμενικού της
Τουρκίας την επόμενη ημέρα. Όπως αποδεικνύεται, η περίπτωση της Σάμου δεν είναι και η
μοναδική,  ούτε  κάτι  που  συνέβη  ευκαιριακά  με  πρωτοβουλία  κάποιου  χαμηλόβαθμου
αξιωματικού που ενδεχομένως εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία.

Ενδεικτική  είναι  η  μαρτυρία  για  ένα ύποπτο  περιστατικό  που σημειώθηκε  στη  Χίο  στις  23
Μαρτίου. Εκεί, αρχικά έγινε γνωστό ότι στην περιοχή των Καρδαμύλων κατέφτασε βάρκα με 40
πρόσφυγες,  γεγονός  που κατέγραψε ο  τοπικός  τύπος  και  επιβεβαίωσε  το  λιμεναρχείο.  Στη
συνέχεια όμως, από το λιμεναρχείο υποστήριζαν ότι οι συγκεκριμένοι είχαν φύγει από τη ΒΙΑΛ
και  πήγαν  στα  Καρδάμυλα,  σκηνοθετώντας  -υποτίθεται-  την  αποβίβασή τους  με  σκοπό  να
ξεγελάσουν τις αρχές και να ενταχθούν στους νεοεισερχόμενους μετά την 1η Μαρτίου, ώστε να
καταφέρουν να αποχωρήσουν αμέσως για κάποια κλειστή δομή στην ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα όμως με μαρτυρία ενός πρόσφυγα που διαμένει στη ΒΙΑΛ, ανάμεσα σε αυτούς στα
Καρδάμυλα  ήταν  και  ο  αδελφός  του,  ο  οποίος  ενημέρωσε  για  την  άφιξή  του  στέλνοντας
φωτογραφίες.  Ο  τελευταίος,  αμέσως  ειδοποίησε  τουλάχιστον  δύο  αλληλέγγυους,  στους
οποίους προώθησε και τη φωτογραφία με την παραλία. Έπειτα, η μία εκ των αλληλέγγυων μαζί
με  τον  πρόσφυγα  από  τη  ΒΙΑΛ  έφτασε  στα  Καρδάμυλα,  εκεί  όπου  η  αστυνομία  τούς
απαγόρευσε την προσέγγιση στην παραλία.

«Στη  συνέχεια  δεν  υπήρξε  καμία  επικοινωνία  και  την  επόμενη  ημέρα  ο  νεοεισερχόμενος
έστειλε  από  κινητό  τρίτου  ατόμου  μήνυμα  ότι  είχε  μεταφερθεί  στο  Τσεσμέ  και  από  τότε
αγνοούνται τα ίχνη του», δήλωσε στην «Εφ.Συν.» μέλος της ομάδας αλληλεγγύης. Όπως έγινε
γνωστό, ο πρόσφυγας κατέληξε σε φυλακή της Τουρκίας, ενώ το κινητό του έχει κατασχεθεί
από το Λιμεναρχείο Χίου. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στα Γρίδια, κοντά στον οικισμό
των  Νενήτων,  στη  Χίο,  όπου  ομάδα  προσφύγων  κατέφτασε  στην  ακτή  και  ντόπιοι
φωτογράφισαν την άφιξή της.
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Πάλι όμως το λιμεναρχείο ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για προσπάθεια σκηνοθετημένης άφιξης.
Ωστόσο, η ακτοφυλακή της Τουρκίας την επομένη, 26/3, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες
από τη διάσωση 21 ανθρώπων έξω από το Τσεσμέ, πάλι σε liferaft,  μεταξύ των οποίων 12
παιδιά και  πέντε γυναίκες.  Όπως μάλιστα έγινε γνωστό,  στο liferaft όπου είχαν στριμωχτεί,
υπήρχε δεμένο και ένα μικρό φουσκωτό σκάφος όπου είχαν στοιβάξει τις αποσκευές τους.

Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  το  Λιμεναρχείο  Χίου  ουδέποτε  έδωσε  στη  δημοσιότητα  κάποια
σύλληψη  για  την  υποτιθέμενη  μεταφορά  των  προσφύγων  από  τη  ΒΙΑΛ  στα  Καρδάμυλα
(απόσταση 40 και πλέον χιλιομέτρων), ενώ και στο δεύτερο περιστατικό που συνέβη την πρώτη
μέρα περιορισμού της  κυκλοφορίας,  θεωρείται  απίθανο να μην  τους  αντιλήφθηκε  κάποιος
κατά τη διαφυγή τους από τη ΒΙΑΛ και την πορεία τους περίπου 10 χιλιόμετρα μέχρι την ακτή,
όπου εντοπίστηκαν από ντόπιους. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλες παραλίες σαφώς πιο
κοντά  στη  ΒΙΑΛ  που  θα  μπορούσαν  να  επιλέξουν  οι  πρόσφυγες,  αν  όντως  ήθελαν  να
σκηνοθετήσουν την άφιξή τους.

Συνολικά εννέα περιπτώσεις διάσωσης προσφύγων σε liferaft έχει δώσει στη δημοσιότητα το
λιμενικό  της  γειτονικής  χώρας,  με  πρόσφυγες  που  βρέθηκαν  να  πλέουν  χωρίς  καμία
δυνατότητα ελέγχου της πορείας τους, μια και αυτές οι φουσκωτές σχεδίες στερούνται μηχανή
ή όποιο άλλο προωθητικό μέσο ή και πηδάλιο.

Πρόκειται για περιπτώσεις όπου σκάφη της ακτοφυλακής της Τουρκίας μαζεύουν ναυαγούς
από liferaft σε ακτογραμμή μήκους 170 ν.μ. Και συγκεκριμένα από το Δικελί, ανατολικά της
Λέσβου  έως  και  την  πόλη  Ντάτσα  (Datça)  βόρεια  της  Σύμης,  εκεί  όπου  τα  περιστατικά
διάσωσης προσφύγων σε liferaft είναι πυκνά. Το πρώτο καταγράφηκε στις 23 Μαρτίου, όταν η
τουρκική ακτοφυλακή στις 5.25 μ.μ. μάζεψε από liferaft συνολικά 31 άτομα, που δήλωσαν ότι
το πρωί της ίδιας ημέρας είχαν αποβιβαστεί στη Σύμη. Το δεύτερο στη Σύμη και τρίτο χρονικά
σημειώθηκε  στις  27/3,  σχεδόν  μία  ώρα  μετά  τα  μεσάνυχτα,  με  τον  ίδιο  τρόπο,  με  10
διασωθέντες.

Επαναλήφθηκε τέταρτη φορά στις 29/3 και ώρα 23.40 πάλι στην Datça με 18 άτομα. Το πέμπτο
καταγεγραμμένο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Didim της δυτικής Τουρκίας απέναντι από
το Φαρμακονήσι, με την τουρκική ακτοφυλακή να διασώζει από liferaft εννέα πρόσφυγες.

Το έκτο και το έβδομο περιστατικό σημειώθηκαν έξω από το Δικελί, απέναντι από τη Λέσβο,
στις 31 Μαρτίου, όπου μέσα σε λίγα λεπτά στις 01.21 και 01.38 περισυνελέγησαν συνολικά 39
άνθρωποι. Το όγδοο ήταν αυτό της Σάμου την 1η Απριλίου, όπου οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν
στο Αϊδίνι της Τουρκίας, ενώ το ένατο και πιο πρόσφατο σημειώθηκε στις 4 Απριλίου με τον
εντοπισμό ενός liferaft με 15 άτομα έξω από το Αϊβαλί. Τα στοιχεία για τους αριθμούς των
διασωθέντων, για την τοποθεσία και την ώρα προέρχονται από τη ΜΚΟ Aegean Boat Report,
ενώ οι φωτογραφίες από το τουρκικό λιμενικό.

37.  Πυροβολισμοί  του  Λιμενικού  κατά  προσφύγων που  επιχείρησαν  να  προσεγγίσουν  τη
Ρόδο

Την αναβάθμιση των παράνομων μεθόδων αποτροπής, με τη χρήση όπλων και με τη συνέργεια
ακραίων ρατσιστικών κύκλων που περιμένουν με άγριες διαθέσεις τους πρόσφυγες στην ακτή,
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αποκαλύπτει  η  νέα  υπόθεση αποβίβασης  προσφύγων  στη  Ρόδο,  οι  οποίοι  στις  12/8/2020
«εξαφανίστηκαν» με συνοπτικές διαδικασίες, όπως και άλλοι πριν από αυτούς.132

Είχαν  προηγηθεί  καταδίωξη,  πυροβολισμοί,  τραυματισμοί.  Ένα  ολόκληρο  χωριό,  οι  Φανές
Ρόδου, κάνει λόγο για αποβίβαση προσφύγων προτού σημειωθούν όλα τα παραπάνω!
Η  ελληνική  ακτοφυλακή  ισχυρίζεται  ότι  έριξε  προειδοποιητικές  βολές  σε  σκάφος  που
προσπαθούσε  να  μεταφέρει  ανθρώπους  από  την  Τουρκία  στην  Ελλάδα,  στις  3.30  τα
ξημερώματα της Τρίτης έξω από τη Ρόδο.
Σύμφωνα με την  ανακοίνωση,  οι  προειδοποιητικές  βολές  στόχευαν  σε  ασφαλές  τμήμα του
σκάφους.  «Το σκάφος στη συνέχεια επιβράδυνε και επέστρεψε στην Τουρκία»,  αναφέρει η
ανακοίνωση.  Και  σημειώνει  την  παρουσία  τριών  σκαφών  της  τουρκικής  ακτοφυλακής  που
συνόδευσαν το σκάφος κατά την επιστροφή του. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρεται σε αποτροπή
άλλων τριών φουσκωτών που επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη Ρόδο.

Η τουρκική ακτοφυλακή από την πλευρά της αναφέρει ότι οι τρεις άνδρες στο πρώτο σκάφος,
δύο Τούρκοι και ένας Σύρος, τραυματίστηκαν από σφαίρες, ο ένας Τούρκος σοβαρά. Το σκάφος
ήταν  τόσο  κατεστραμμένο  που  βυθίστηκε  κατά  τη  διαδικασία  της  ρυμούλκησης  από  την
τουρκική ακτοφυλακή. Εάν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η ανακοίνωση της τουρκικής
πλευράς,  τότε  προκύπτει  ότι  ίσως  το  ελληνικό  λιμενικό  έριξε  κάτι  παραπάνω  από
προειδοποιητικές βολές.

Τα γεγονότα φαίνεται πάντως να διαψεύδουν το ελληνικό Λιμενικό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το σκάφος που πυροβολήθηκε δεν προσπαθούσε να φτάσει στη Ρόδο,
αλλά να επιστρέψει στην Τουρκία.

Οι τρεις άνθρωποι στη βάρκα, κατά τα φαινόμενα ήταν διακινητές οι οποίοι είχαν αφήσει λίγο
νωρίτερα 30 ανθρώπους στην ακτή των Φανών. Οι ντόπιοι της περιοχής σε αναρτήσεις τους στα
κοινωνικά δίκτυα ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς προερχόμενους από τη θάλασσα.

«Στην περιοχή αποβιβάστηκαν στις 3.30 περίπου 30 παράνομοι μετανάστες,  εκ των οποίων
συνελήφθησαν μόνο τα 17 άτομα και οι υπόλοιποι αναζητούνται»,  δήλωσε στην ιστοσελίδα
«Sky Ρόδου» ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Φανών, Βασίλης Νικολίτσης.

Σημείωσε  ότι  για περισσότερο από μία  ώρα ακούγονταν  οι  πυροβολισμοί,  προφανώς στην
προσπάθεια της θαλαμηγού να αποβιβάσει τους μετανάστες στην ακτή, στην οποία, σύμφωνα
με πληροφορίες, έφτασαν με τρία φουσκωτά που πιθανότατα κατέβηκαν στη θάλασσα από το
μεγάλο σκάφος. Δήλωση που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα όσα αναφέρει επισήμως το
Λιμενικό στην ανακοίνωσή του και η οποία δεν κάνει καμία αναφορά σε αποβίβαση, παρά
μόνο για αποτροπή.

Στην ακτή, σύμφωνα με μαρτυρίες αλληλέγγυων της Ρόδου αλλά και με αναρτήσεις ακροδεξιών
κύκλων  προσκείμενων  κυρίως  στο  κόμμα  Βελόπουλου  και  πρώην  μελών  της  Χ.Α.,  τους
περίμεναν αγανακτισμένοι πολίτες με στόχο να τους επιτεθούν.
132https://tvxs.gr/news/ellada/toys-pyrobolisan-toys-xtypisan-toys-eksafanisan  
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«Είναι  συχνό  το  φαινόμενο  τελευταία  να  δημοσιεύονται  καλέσματα  σε  ακτές  όπου
αποβιβάζονται  πρόσφυγες»,  δήλωσε  στην  «Εφ.Συν.»  αλληλέγγυος.  Υπογράμμισε  ότι  και
παλαιότερα  είχαν  σημειωθεί  τέτοια  περιστατικά,  με  πιο  πρόσφατο  την  αποβίβαση  των
προσφύγων στην παραλία Κρητικών που είχε αποκαλύψει η «Εφ.Συν.», οι οποίοι στη συνέχεια
εξαφανίστηκαν. Και εκεί είχαν συγκεντρωθεί ακροδεξιοί που επιτέθηκαν σε ορισμένους από
αυτούς προτού επέμβει η Αστυνομία που συνέλαβε τους πρόσφυγες.

Χαρακτηριστική είναι και η ανάρτηση ιερέα της Ρόδου που περιγράφει λεπτό προς λεπτό όσα
συνέβησαν στη βόρεια ακτή του νησιού.

«Πλοιάρια με λαθρομετανάστες πλησίασαν τις ακτές του Δ.Δ. Φανών Ρόδου με τη συνοδεία
τουρκικών  ακταιωρών  και  σκάφη  του  Λιμεναρχείου  ή  του  Πολεμικού  με  συνεχείς
πυροβολισμούς  να  εμποδίζουν  την  αποβίβασή  τους.  Επί  μία  ώρα  μεγάλη  σύρραξη.
Αναστάτωση σε μεγάλο βαθμό για όλους μας.  Πολλοί  κάτοικοι  κατέβηκαν στα παράλια για
κάθε  ενδεχόμενο.  1.30  μετά  τα  μεσάνυχτα  και  συνεχίζονται  οι  συμπλοκές,  2.40  τελικά
αποβιβάστηκαν και συνεχίζεται το κυνήγι και στη στεριά και ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής
της Ρόδου», σημειώνει.

Όπως  μάλιστα  διευκρινίζει,  στη  συνέχεια  «τους  μάζεψαν  στο  εκκλησάκι  του  Σωτήρα»
προσδιορίζοντας την ώρα στις 3.35 τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας.

Και  αυτών  η  τύχη  αγνοείτο,  ενώ  το  Λιμενικό  αρνούνταν  την  αποβίβασή  τους.  Η  Γενική
Γραμματεία Πληροφοριών εκδίδει το ενημερωτικό σημείωμα για τις προσφυγικές ροές με μία
μέρα  καθυστέρηση,  οπότε  την  επομένη  κάθε  περιστατικού  και  όχι  νωρίτερα,  μπορεί  να
διαπιστωθεί  και  επίσημα  εάν  συγκεκριμένες  αφίξεις  έχουν  καταγραφεί  ή  εάν  οι  άνθρωποι
έχουν την τύχη των προηγούμενων, που βρέθηκαν από τη Ρόδο να πλέουν ακυβέρνητοι στα
τουρκικά νερά βόρεια της Σύμης.

38. Ρατσιστική αντιμετώπιση πρόσφυγα από το Καμερούν που ταξίδευε με το τρένο
Ρατσιστική αντιμετώπιση δέχτηκε στις 5/8/2020 πρόσφυγας από το Καμερούν που ταξίδευε με
το τρένο, όταν μετά από απαίτηση επιβατών αναγκάστηκε να κατέβει γιατί εντοπίστηκε να έχει
χαρτί στο οποίο αναφερόταν ότι είχε νοσήσει από κορωνοϊό τον Μάϊο.133

Το  απίστευτο  αυτό  περιστατικό  σημειώθηκε  το  απόγευμα  της  Τρίτης  στο  δρομολόγιο  του
τρένου Αθήνα - Θεσσαλονίκη, όταν στον σταθμό του Λιανοκλαδίου οι επιβάτες πέταξαν στην
κυριολεξία εκτός τρένου τον 48χρονο.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, λίγες στιγμές νωρίτερα, στον έλεγχο του εισιτηρίου του, είχε
βρεθεί  ότι  είχε  βγάλει  μέχρι  Λιβαδειά,  καθώς δεν  είχε  άλλα  χρήματα  για  να  φθάσει  στον
προορισμό του που ήταν η Καρδίτσα. Δείχνοντας τότε όλα τα χαρτιά του, αποκαλύφθηκε ότι
έχει χαρτί που ανέφερε ότι έχει νοσήσει από COVID-19 τον Μάιο.

133https://alterthess.gr/content/lamia-petaxan-exo-apo-treno-prosfyga-giati-nomizan-oti-eihe-  
koronoio?fbclid=IwAR1Jowzd5dqvCOZyQjbgKDz5gblmW__X-QCWE-
xAtMOBNLvfieXfF2Nhb90#.XypzOBVgBe4.facebook
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Ακολούθησε πανικός στο βαγόνι με τους υπόλοιπους επιβάτες να απαιτούν να κατέβει από το
τρένο, κατά δήλωση των υπευθύνων της εταιρίας, που φοβήθηκαν ότι θα τον λιντσάρουν!

Σύμφωνα με  δηλώσεις  του  ίδιου,  ο  ελεγκτής  ήταν  εκείνος  που του ζήτησε  να καθίσει  στο
πάτωμα  μέχρι  να  κατέβει  στον  επόμενο  σταθμό  που  ήταν  το  Λιανοκλάδι,  ενώ φέρεται  να
ενημερώθηκαν η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Στο Λιανοκλάδι, εκτός από την αστυνομία βρέθηκε και ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο
Νοσοκομείο Λαμίας ως ύποπτο κρούσμα όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι είναι υγιέστατος και ότι
το  περιβόητο  χαρτί  έλεγε  ότι  είχε  νοσήσει  με  κορωνοϊό  και  είχε  εξέλθει  υγιής  από  το
Πανεπιστημιακό της Λάρισας το Μάιο του 2020.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 48χρονος μέχρι πρότινος φιλοξενούνταν στο πλαίσιο του
προγράμματος  της  Ύπατης  Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  στην  Καρδίτσα.  Με  ενέργειες  του  Δήμου
Λαμιέων  και  του  αρμόδιου  αντιδημάρχου  Π.  Στασινού,  εξασφαλίσθηκαν  τα  απαραίτητα
εισιτήρια,  ενώ  ζητήθηκαν  εξηγήσεις  από  την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ  για  το  πώς  ένας  επιβάτης  της
αποβιβάστηκε με το ζόρι, όπως επίσης πώς εστάλη με το ζόρι για εξετάσεις.

39. Συνεργάτης ναζιστικών εκδόσεων ο Διοικητής της Δομής Πύργου

Σχέσεις με ναζιστικό εκδοτικό οίκο αποκαλύφθηκε στις 20/5/2005 ότι είχε ο νέος Διοικητής της
Προσφυγικής Δομής Πύργου, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει στις εκδόσεις αυτές πόνημα ακραίου
ισλαμοφοβικού περιεχομένου.134 Την αποκάλυψη που εκθέτει τον Υπουργό Μετανάστευσης και
Ασύλου, Νότη Μηταράκη, κάνει στην «Εφ.Συν.» ο βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛΛ. Γιώργος Καμίνης,
Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του κόμματος.

«Μόλις δημοσιεύτηκαν οι  διοικητές των δομών προσπαθήσαμε,  μιας και  το υπουργείο δεν
θεώρησε απαραίτητο να προσκομίσει τα βιογραφικά τους,  να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί  οι
άνθρωποι που θα κληθούν να διαχειριστούν το πολύ λεπτό αυτό ζήτημα στις τοπικές κοινωνίες.
Δυστυχώς, τα πρώτα ευρήματα είναι απογοητευτικά και ενδεικτικά της επιπολαιότητας με την
οποία  αντιμετωπίζει  η κυβέρνηση το  προσφυγικό.  Το πιο χαρακτηριστικό  παράδειγμα είναι
κάποιος  κύριος  ο  οποίος  τοποθετήθηκε  διοικητής  της  δομής  στον  Πύργο,  συγγραφέας  του
βιβλίου “Μιναρέδες: Οι Λόγχες του Ισλάμ στην Ευρώπη”. Αντιλαμβάνεστε πως με επικεφαλής
έναν άνθρωπο που εμφορείται από τέτοιες ιδέες, μια μικρή δομή μακριά από τη δημοσιότητα,
όπως  αυτή  του  Πύργου,  μπορεί  να  καταστεί  πραγματικό  κολαστήριο  για  αυτούς  τους
ανθρώπους», σημειώνει ο κ. Καμίνης.

Μια απλή έρευνα στο  διαδίκτυο  δείχνει  πως  πρόκειται  για  τον  Χρήστο  Τσιάχρη,  ο  οποίος
κυκλοφόρησε  το  βιβλίο  στις  εκδόσεις  «Θούλη».  Είναι  αυτές  που  εκδίδουν  τα  βιβλία  του
Περίανδρου, κατά κόσμον Αντώνιου Ανδριτσόπουλου, πρώην υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής και
καταδικασμένου  για  την  απόπειρα  δολοφονίας  του  φοιτητή  Δημήτρη  Κουσουρή  το  1998.
Κυκλοφορούν βέβαια βιβλία του Χίτλερ, του Γκέμπελς και άλλων διεθνών ναζιστών, όπως ο

134https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/244453_synergatis-nazistikon-ekdoseon-o-dioikitis-tis-  
domis-pyrgoy
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Ιούλιος Έμπολα και ο Ρομπέρ Μπραζιγιάκ. Η Εταιρεία της Θούλης (στα γερμανικά Thule) ήταν
γερμανική ακροδεξιά οργάνωση του Μεσοπολέμου, είχε σήμα τη σβάστικα και αποτέλεσε τη
μήτρα των φονικών ναζιστικών ταγμάτων εφόδου.

40.  Το  πρόβλημα  της  μη  μετακίνησης  των  ασυνόδευτων  παιδιών  μεταναστών  και
προσφύγων

Οι ελληνικές αρχές οφείλουν να αφήσουν ελεύθερα τα 276 ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες
που έως και τον Μάιο 2020 τελούσαν υπό κράτηση σε κελιά της αστυνομίας και σε κέντρα
κράτησης  στην  Ελλάδα,  σύμφωνα  με  ανακοίνωση  της  Human  Rights  Watch,  η  οποία  στις
18/5/2020 έδωσε στη δημοσιότητα και σχετική επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη.135 Λόγω  και  της  πανδημία,  είναι  ακόμα  πιο  επιτακτική  η  ανάγκη  να  αφεθούν
ελεύθερα τα παιδιά.

«Ο πρωθυπουργός  οφείλει  να  τηρήσει  την  υπόσχεσή του να προστατεύσει  τα  ασυνόδευτα
παιδιά  και  να  εξασφαλίσει  ότι  εκατοντάδες  ευάλωτα  παιδιά  θα  ελευθερωθούν  από  κελιά
βρώμικα, σε συνθήκες συνωστισμού, ενίοτε δίπλα σε ενήλικες, όπου εκτίθενται σε κινδύνους
μόλυνσης από COVID-19, είπε η Eva Cossé, ερευνήτρια της Human Rights Watch, υπεύθυνη για
την Ελλάδα. «Δεν υπάρχει δικαιολογία για την αδυναμία παροχής φροντίδας και προστασίας σε
αυτά τα παιδιά που τις χρειάζονται».

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κρατικό φορέα, στις 30 Απριλίου 2020
εκτιμάται ότι 276 παιδιά κρατούνταν από την αστυνομία, υπό συνθήκες φύλαξης, αναμένοντας
τη μετακίνησή τους σε δομές φιλοξενίας. Άρα, 19 περισσότερα πίσω από τα κάγκελα από τότε
που ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε, τον Νοέμβριο του 2019, το σχέδιο «Κανένα Παιδί Μόνο» για
την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε η Human Rights Watch έχει τεκμηριωμένα διαπιστωθεί
η  αυθαίρετη  και  παρατεταμένη  κράτηση  των  ασυνόδευτων  παιδιών  μεταναστών  σε  κελιά
αστυνομικών τμημάτων και σε άλλα κέντρα κράτησης κατά παραβίαση του διεθνούς και του
ελληνικού  δικαίου.  Βάσει  της  ελληνικής  νομοθεσίας,  τα  ασυνόδευτα  παιδιά  πρέπει  να
μεταφέρονται  σε  ασφαλείς  δομές  φιλοξενίας,  αλλά  η  Ελλάδα  πάσχει  από  χρόνια  έλλειψη
θέσεων σε κατάλληλους ξενώνες.

Περιμένοντας να βρεθεί μία θέση σε ξενώνα, τα ασυνόδευτα παιδιά κρατούνται ακόμα και επί
σειρά  εβδομάδων  υπό  ανθυγιεινές  συνθήκες  και  συνθήκες  συνωστισμού,  ενίοτε  μαζί  με
ενήλικες  με  τους  οποίους  δεν  έχουν  συγγενική  σχέση,  σε  μικρά  κελιά  εντός  αστυνομικών
τμημάτων  και  σε  κέντρα  κράτησης,  όπου  είναι  αδύνατον  να  τηρηθούν  οι  κατευθυντήριες
οδηγίες  για  την  κοινωνική  αποστασιοποίηση.  Συχνά,  έχουν  ελάχιστη  πρόσβαση  σε  βασική
υγειονομική  περίθαλψη  και  άλλες  υπηρεσίες,  προϊόντα  προσωπικής  υγιεινής  ή  ακόμα  και
φυσικό φωτισμό. Σε πολλές περιπτώσεις δε λαμβάνουν πληροφορίες για τα δικαιώματά τους ή
για τον τρόπο υποβολής της αίτησης ασύλου και μπορεί να αισθανθούν ψυχολογική δυσφορία.

135https://www.hrw.org/el/news/2020/05/19/342048?  
fbclid=IwAR33uyuwXocm5z2dBc36zjRna6pK7z0bq6373oIM6XlSV3ly19bOtii6R_8
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«Η  πρόσφατη  μείωση  του  χρόνου  που  ένα  ασυνόδευτο  παιδί  μπορεί  να  κρατηθεί  σε
προστατευτική φύλαξη, από 45 ημέρες σε 25, είναι ήδη ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αλλά τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούν ότι η κράτηση που αφορά τη
μετανάστευση,  συμπεριλαμβανομένης  της  λεγόμενης  «προστατευτικής  φύλαξης»,  δεν  είναι
ποτέ  προς  το  συμφέρον  του  παιδιού  και  πρέπει  να  απαγορεύεται  λόγω  της  βλάβης  που
προκαλεί», δήλωσε η Human Rights Watch.

Η κράτηση παιδιών για λόγους μετανάστευσης απαγορεύεται σύμφωνα με τη Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε μία παγκόσμια μελέτη του ΟΗΕ το 2019
για  τα  παιδιά  που  έχουν  στερηθεί  την  ελευθερία  τους,  διαπιστώθηκε  ότι  ακόμα  κι  αν  οι
συνθήκες  κράτησης  είναι  καλές,  η  κράτηση  των  παιδιών  επιδεινώνει  υφιστάμενες  ιατρικές
παθήσεις  και  προκαλεί  την  εμφάνιση  νέων,  συμπεριλαμβανομένων  του  άγχους,  της
κατάθλιψης, του μετατραυματικού στρες και των σκέψεων αυτοχειρίας.

Η μελέτη τόνισε ότι κυβερνήσεις έχουν βρει λύσεις που δεν περιλαμβάνουν την κράτηση για
ασυνόδευτα παιδιά, όπως ανοικτές δομές, φιλικές σε παιδιά, εμφάνιση ενώπιον αρχών, και
ανάδοχες οικογένειες. Πάντα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις πέραν της κράτησης των παιδιών
για  λόγους  που  σχετίζονται  με  τη  μετανάστευση,  σύμφωνα  με  τη  μελέτη  του  ΟΗΕ,  και  η
κράτηση  των  παιδιών  για  την  «προστασία»  τους,  ακόμα  κι  αν  δεν  υπάρχει  εναλλακτική
φροντίδα, «δεν μπορεί να συνιστά δικαιολογία».

Η UNICEF, o οργανισμός του ΟΗΕ για τα παιδιά, έχει πει ότι όλες οι κυβερνήσεις οφείλουν να
καταργήσουν την κράτηση για τα παιδιά, ειδικά την κράτηση για λόγους μετανάστευσης, λόγω
της πανδημίας του COVID-19.

Στις 14 Απριλίου, η Human Rights Watch ξεκίνησε μία εκστρατεία #FreeTheKids, ενθαρρύνοντας
τους  πολίτες  να  πιέσουν  τον  Πρωθυπουργό  κ.  Μητσοτάκη  να  αφήσει  άμεσα  ελεύθερα  τα
ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες και να τα μεταφέρει σε ασφαλείς εγκαταστάσεις, φιλικές για
παιδιά. Οι μεταβατικές λύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, ανάδοχες οικογένειες
και  διαμερίσματα,  στο πλαίσιο προγράμματος  Υποστηριζόμενης  Ανεξάρτητης  Διαβίωσης για
ασυνόδευτα παιδιά ηλικίας 16 έως 18 ετών.

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  οφείλει  να  στηρίξει  την  Ελλάδα  οικονομικά  ώστε  να  δημιουργήσει
πρόσθετες  θέσεις  για την  μακροπρόθεσμη φροντίδα ασυνόδευτων παιδιών.  Άλλα μέλη της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  οφείλουν να επισπεύσουν  την  οικογενειακή επανένωση για  παιδιά με
συγγενείς σε άλλες χώρες της ΕΕ και οφείλουν να προσφερθούν να υποδεχθούν ασυνόδευτα
παιδιά που αιτούνται άσυλο –ακόμα κι αν δεν έχουν οικογενειακούς δεσμούς.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κυβερνητικά στοιχεία, μέχρι και τις 30 Απριλίου μόνο 1.477 από
τα 5.099 ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα στεγάζονταν σε κατάλληλες μακροπρόθεσμες δομές.
Τα υπόλοιπα, αναγκάζονταν να τα βγάλουν πέρα μόνα τους σε υπερβολικά συνωστισμένους
καταυλισμούς ή στους δρόμους ή τελώντας υπό κράτηση σε κελιά της αστυνομίας ή σε κέντρα
κράτησης στην ηπειρωτική χώρα.

41. Βίντεο - ντοκουμέντα εκθέτουν κυβέρνηση και Ε.Ε. για τις επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο
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Στις 23 Αυγούστου 2020 έγινε ανάλυση του Δικτύου Παρακολουθήσεων της Βίας στα Σύνορα
που στηρίχθηκε σε αποκαλυπτικό οπτικό υλικό επαναπροωθημένου στην Τουρκία πρόσφυγα,
το οποίο ερεύνησαν ενδελεχώς οι οργανώσεις Josoor και No Name Kitchen. Το υλικό εξέθετε
την κυβέρνηση, λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη - Πέτσα σύμφωνα με τις οποίες στην
Ελλάδα  δε  γίνονταν  επαναπροωθήσεις  και  ότι  οι  ελληνικές  αρχές  δεν  εμπλέκονταν  σε
παράνομες ενέργειες.136

Παράλληλα, συμπεραίνεται εμφατικά, η ευρωπαϊκή στήριξη στην παράνομη αυτή πρακτική.  

Από  την  περασμένη  άνοιξη,  ολοκληρωμένα  και  πολύ  καλά  τεκμηριωμένα  ντοκουμέντα
εμφανίζουν  μασκοφόρους  να  καταδιώκουν  σκάφη  γεμάτα  πρόσφυγες,  μετανάστες  και
αιτούντες άσυλο στο Αιγαίο Πέλαγος και είτε καταστρέφοντας τα πλεούμενα είτε αλλάζοντας
με τη βία την πορεία τους, να πραγματοποιούν παράνομες επιχειρήσεις επαναπροωθήσεων
στην Τουρκία.

Έρευνα στην οποία συνέβαλε η οργάνωση Josoor,  ανέλυσε ένα σύνολο οπτικού υλικού που
τεκμηριώνει περιστατικά με κουκουλοφόρους άνδρες σε φουσκωτό σκάφος, στη Λέσβο, στις
αρχές  Ιουνίου.  Καταθέσεις  που  καταγράφηκαν  στη  βάση  δεδομένων  του  Border  Violence
Monitoring Network (BVMN), στις 3 και στις 5 Ιουνίου, καθώς και άλλες αναφορές των μέσων
ενημέρωσης, περιγράφουν μια σειρά περιστατικών, όπου πλοία της Ελληνικής Ακτοφυλακής
(HCG) πλησιάζουν σκάφη που μεταφέρουν άνδρες,  γυναίκες και  παιδιά στο Αιγαίο,  μεταξύ
Τουρκίας  και  Ελλάδας,  και  τους  οδηγούν  πίσω,  εκφοβίζοντάς  τους,  καταστρέφοντας  ή
αφαιρώντας τις  μηχανές των σκαφών. Αρκετές από αυτές τις  επιχειρήσεις χαρακτηρίστηκαν
από άμεση σωματική βία που άσκησαν μέλη της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με μια πιο  πρόσφατη  έκθεση των New York  Times,  τουλάχιστον  1.072 αιτούντες
άσυλο  εγκαταλείφθηκαν  στη  θάλασσα  από  Έλληνες  αξιωματούχους,  σε  τουλάχιστον  31
ξεχωριστές περιπτώσεις, από τον περασμένο Μάρτιο.

Όλες αυτές οι εκθέσεις καταδεικνύουν ένα ευρύτερο μοτίβο θαλάσσιων επαναπροωθήσεων
που, από πολλές απόψεις, αντικατοπτρίζουν παρόμοιες παράνομες διαδικασίες που έχουν γίνει
συνήθεια σε όλη την Ελλάδα και κατά μήκος της Βαλκανικής Διαδρομής.

Παρά τις πολυάριθμες μαρτυρίες για τέτοιες συμπεριφορές, τα άμεσα αποδεικτικά στοιχεία
που  συνδέουν  συγκεκριμένα  πλοία  της  Ελληνικής  Ακτοφυλακής  με  αυτές  τις  παράνομες
πρακτικές παραμένουν λίγα. 

Νέα οπτικά αποδεικτικά στοιχεία που ελήφθησαν από την οργάνωση Josoor (μέλος του BVMN
– Δίκτυο Παρακολουθήσεων της Βίας στα Σύνορα, με έδρα την Τουρκία) από ένα περιστατικό
στις  11  Ιουλίου,  μπορεί  να  παράσχουν  σημαντικά  νέα  δεδομένα  στην  ανάλυση  αυτής  της
συμπεριφοράς.

Σε αυτήν την έρευνα, θα επικεντρωθούμε σε μια σειρά τεσσάρων βίντεο που γυρίστηκαν στις
11 Ιουλίου και δείχνουν μασκοφόρους άνδρες σε ένα μεσαίου μεγέθους σκάφος που πλησιάζει

136https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/256711_nea-binteo-ntokoymenta-ekthetoyn-kybernisi-  
kai-ee-gia-tis-epanaproothiseis
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μια λέμβο με γυναίκες και παιδιά. Ο άντρας που μαγνητοσκόπησε αυτό το βίντεο έστειλε το
υλικό  στην  οργάνωση  Josoor  ενώ  ήταν  ακόμα  στη  λέμβο,  ανέφερε  ότι  μετά  από  αυτό
επέστρεψε στην Τουρκία και τέθηκε υπό κράτηση για μια περίοδο δύο εβδομάδων. Ο σκοπός
αυτής της ανάλυσης είναι να ταυτοποιηθούν τα άτομα και το σκάφος που εμπλέκονται στην
επιχείρηση επαναπροώθησης της συγκεκριμένης λέμβου.

Δεδομένης της αρχικής έλλειψης μαρτυρίας για αυτό το συμβάν (το οποίο δεν μπόρεσε να
αποκτηθεί για αρκετές εβδομάδες, λόγω της κράτησης του εναγόμενου στην Τουρκία), είχαμε
περιορισμένο υλικό για να εργαστούμε.

Προκειμένου  να  αντιμετωπίσουμε  αυτά  τα  μειονεκτήματα,  χρησιμοποιήσαμε  διάφορες
τεχνικές  ανοιχτού  κώδικα,  όπως  γεωγραφική  τοποθέτηση  του  βίντεο,  χρησιμοποιώντας
τοπογραφικές  δορυφορικές  αποδόσεις,  συρραφή  σκηνών  με  φωτογραφίες  και  διεξαγωγή
έρευνας σχετικά με την προέλευση του σκάφους που μεταφέρει τους μασκοφόρους.

Ένα  σημαντικό  μέρος  αυτής  της  έρευνας  ήταν  η  γεωγραφική  τοποθεσία  του  συμβάντος,
προκειμένου  να  κατανοήσουμε  καλύτερα  τις  συνθήκες  και  να  επαληθεύσουμε  την
επαναπροώθηση.

Ένα  χρήσιμο  στοιχείο  στη  γεωγραφική  τοποθέτηση  αυτών  των  βίντεο  ήταν  οι  ξεκάθαρες
ορεινές γραμμές που εμφανίζονται στο παρασκήνιο σε δύο από τις φωτογραφίες. Για να το
κάνουμε αυτό, απομονώσαμε πρώτα τις κορυφογραμμές που φαίνονται στο φόντο αυτών των
δύο  φωτογραφιών,  χρησιμοποιώντας  μια  τεχνική  συρραφή  φωτογραφιών  για  να
δημιουργήσουμε ένα πανόραμα της σκηνής.

Χρησιμοποιώντας  τις  τοπογραφικές  δορυφορικές  αποδόσεις  του  Google  Earth  στο  Αιγαίο
Πέλαγος  γύρω  από  τις  ακτές  της  Λέσβου,  καταφέραμε  να  εντοπίσουμε  την  περιοχή  που
απεικονίζεται  στις  δύο  φωτογραφίες.  Στο  βάθος  της  καταγγελλόμενης  επιχείρησης
επαναπροώθησης είναι η ακτή της Λέσβου.

Η κατοικημένη περιοχή που φαίνεται στο κέντρο του φόντου των βίντεο είναι η Μυτιλήνη. Αυτό
δείχνει  ότι  η  λέμβος  καταδιωκόταν  ανατολικά  προς  το  Ντικίλι  της  Τουρκίας,  καθώς  την
παρεμπόδιζε το πλοίο της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Αυτή η γεωγραφική τοποθεσία ταιριάζει με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από την τουρκική
ακτοφυλακή, επιχείρησης διάσωσης στις 11 Ιουλίου στις 10:00 π.μ. στα ανοικτά των ακτών του
Ντικίλι της Τουρκίας. Αυτή ήταν η μόνη αναφερόμενη διάσωση εκείνης της ημέρας.
Το χρώμα του εν λόγω σκάφους είναι ανοιχτό γκρι και φέρει ένα λευκό και μπλε ριγέ σύμβολο
προς την πλώρη, στη δεξιά πλευρά: το σύμβολο της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Λίγο πιο πέρα,
αναγράφεται επίσης η ταυτότητα του σκάφους: ΛΣ-618.

Το εν λόγω σκάφος είναι ένα από τα δύο σκάφη ταχείας περιπολίας κατηγορίας Faiakas (FPC)
που διαχειρίζεται σήμερα η Ελληνική Ακτοφυλακή (HCG) - το ένα είναι το ΛΣ-618 και το άλλο
είναι ΛΣ-617. Στο πλαίσιο συμφωνίας, τον Απρίλιο του 2014, της Ελληνικής Ακτοφυλακής με το
ναυπηγείο  Montmontaza-Greben,  στο  νησί  Korcula  της  Κροατίας,  υπεγράφη σύμβαση  13,3
εκατομμυρίων ευρώ (15,5 εκατομμύρια δολάρια) για την προμήθεια έξι από αυτά τα πλοία που
αναφέρονται ως POB-24G.
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Τα σκάφη POB-24 έχουν μήκος 24,6 μέτρα και είναι εξοπλισμένα με δύο κινητήρες ντίζελ που
επιτρέπουν μέγιστη ταχύτητα 30 κόμβων και εύρος 400 μιλίων. Τα πλοία στελεχώνονται από
πλήρωμα  επτά  ατόμων,  αλλά  μπορούν  να  αυξηθούν  έως  και  25  επιπλέον  άτομα,  εφόσον
χρειαστεί.

Είναι  σημαντικό  ότι  η  απόκτηση  αυτών  των  σκαφών  από  την  Ελληνική  Ακτοφυλακή
χρηματοδοτήθηκε  κατά  πλειοψηφία  από  το  Ταμείο  Εξωτερικών  Συνόρων  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το οποίο κάλυπτε το 75% του κόστους, ενώ το υπόλοιπο καλύφθηκε από εγχώρια
χρηματοδότηση. Το πρώτο από τα πλοία POB-24G, ΛΣ-617, παραδόθηκε τον Φεβρουάριο του
2015, ενώ το ΛΣ-618 τέθηκε σε λειτουργία αρκετούς μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2015.
Αυτά  τα  σκάφη έχουν  βελτιώσει  την  επιχειρησιακή  ικανότητα  της  Ελληνικής  Ακτοφυλακής,
ανακουφίζοντας την πίεση από τη γήρανση της πλοίων περιπολίας της κλάσης Δήλος.

Καθώς οι άντρες που επιβαίνουν στο ΛΣ-618, πλησιάζουν τη λέμβο, φαίνονται  να παίρνουν
μέτρα (μάσκες) για να αποκρύψουν την ταυτότητά τους, Συγκεκριμένα στοιχεία όμως μέσα στα
βίντεο, μας επέτρεψαν να σχεδιάσουμε μια καλύτερη εικόνα για το ποιοι ακριβώς ήταν και
ποια ήταν η συμπεριφορά τους.

Έξι  άντρες  φαίνονται  όρθιοι  πάνω  στο  ΛΣ-618.  Φορούν  σκούρα  ρούχα  με  κοντομάνικα
πουκάμισα που φέρουν ένα λογότυπο στον πάνω δεξιό κορμό και φορούν είτε σκούρο χρώμα
σορτς ή μακρύ παντελόνι. Και οι έξι έχουν τα πρόσωπά τους καλυμμένα με μαύρες μάσκες από
μπαλακλάβα ή γκέτες λαιμού -ένα σημαντικό σημείο που πρέπει  να θυμάστε είναι  ότι  τον
Ιούνιο, ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ακτοφυλακής είχε δηλώσει ότι «σε καμία περίπτωση οι
αξιωματικοί της Ακτοφυλακής δεν φορούν πλήρεις μάσκες προσώπου κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους».

Ο άντρας που βρίσκεται πλησιέστερα στην πλώρη του σκάφους κρατά ένα όπλο που φαίνεται
να είναι ένα FN FAL τουφέκι, ενώ ένας άλλος από την πρύμνη παρακολουθεί τη λέμβο, είτε με
κάμερα είτε με κιάλια. Τα τουφέκια FN-FAL χρησιμοποιούνται από τις ελληνικές στρατιωτικές
δυνάμεις από τη δεκαετία του 1970, και έτσι ταιριάζουν με τη σκηνή που δείχνουμε στα βίντεο.

Αντιμετώπιση των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο
Η έρευνά μας για τα γεγονότα που τεκμηριώνονται σε αυτό το βίντεο, και για όσα συνέβησαν
στη συνέχεια στους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο που επέβαιναν στη
λέμβο, έδωσε προτεραιότητα στη διερεύνηση των φωτογραφιών. Την ημέρα του συμβάντος,
ένας Σύριος άνδρας που επέβαινε στη λέμβο έστειλε τέσσερα βίντεο στην οργάνωση Josoor.
Ισχυρίστηκε ότι τα έστειλε από τη λέμβο, αρχικά καθώς τους πλησίαζαν τα σκάφη της Ελληνικής
Ακτοφυλακής, και στη συνέχεια αφού τους εξώθησαν στα τουρκικά νερά.

Σε ένα από τα βίντεο, φαίνονται τουλάχιστον 32 άτομα πάνω στη λέμβο, να επιπλέουν σε πολύ
ήρεμα  νερά.  Το  βίντεο  δείχνει  μια  πολύ  μικτή  δημογραφία  επιβατών  με  τους  άνδρες,  τις
γυναίκες  και  τα  παιδιά  να  έχουν ποικίλες  αποχρώσεις  δέρματος.  Στην  καταγραφή από την
τουρκική ακτοφυλακή, της μοναδικής παρέμβασής της στην ακτή του Ντικίλι στις 11 Ιουλίου,
αναφέρεται ότι παρασχέθηκε συνδρομή σε μια ομάδα 40 προσφύγων, εκ των οποίων 21 ήταν
Σύριοι, οκτώ από το Κονγκό, τέσσερις Σομαλοί, τρεις Κεντροαφρικανικοί, δύο Παλαιστίνιοι, ένας
Σενεγαλέζος και ένας από την Ερυθραία. Λαμβάνοντας υπόψη τους επιβάτες των σκαφών που
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δεν εμφανίζονται στο βίντεο, αυτοί οι αριθμοί αντιστοιχούν με τα βίντεο στο εσωτερικό της
λέμβου.

Δίνοντας  τη  μαρτυρία  του για  το  περιστατικό,  αρκετές  εβδομάδες,  αργότερα στο  Josoor,  ο
άντρας που μαγνητοσκόπησε αυτά τα βίντεο περιέγραψε ότι κατά την αρχική του προσέγγιση
στη λέμβο τους, το ΛΣ-618 έστειλε ένα φουσκωτό (RHIB) που τους πλησίασε. Σύμφωνα με την
ίδια μαρτυρία, ένας από τους αξιωματικούς μίλησε στα Αγγλικά σε ένα μέλος της λέμβου, το
οποίο εξέφρασε την πρόθεσή του να ζητήσει άσυλο. Ο αξιωματικός απάντησε αρνητικά σε αυτό
το αίτημα και τους είπε ότι λόγω του COVID-19, δεν θα τους επιτρεπόταν να εισέλθουν στο νησί
και ότι έπρεπε να επιστρέψουν στην Τουρκία. Ο μάρτυρας είπε ότι στην αρχή, ο καπετάνιος της
λέμβου αρνήθηκε να υπακούσει στη διαταγή και οι αξιωματικοί κατέστρεψαν τον κινητήρα της
βάρκας  τους  και  χτύπησαν  τον  οδηγό  της  με  κλομπ.  Καθώς  άλλα  μέλη  της  ομάδας
προσπάθησαν να προστατεύσουν τον οδηγό, χτυπήθηκαν επίσης με κλομπ.

Οι  αξιωματικοί,  στη  συνέχεια,  τους  έσυραν  στα τουρκικά νερά όπου  άφησαν  τη  λέμβο να
επιπλέει  εκεί  με  τον  σπασμένο  κινητήρα.  Αφού  πέρασε  αρκετές  ακόμη  ώρες  στο  νερό,  η
τουρκική ακτοφυλακή έφτασε στο σημείο για να σώσει τους επιβάτες της. Τους μετέφερε σε
ένα κέντρο κράτησης καραντίνας, από όπου απελευθερώθηκαν μετά από 15 ημέρες.

Με μια πιο προσεκτική ανάλυση, το βίντεο μπορεί  να επιβεβαιώσει  αυτή τη μαρτυρία.  Στο
τελευταίο  βίντεο  που  έστειλε  ο  Σύριος  επιβάτης,  η  βάρκα  φαίνεται  να  πλέει  ήσυχα  στη
θάλασσα. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι το ΛΣ-618 είναι παρόν σε αυτό το σημείο και η ομάδα μέσα
στη λέμβο φαίνεται αβέβαιη. Σε ένα σημείο του βίντεο, ο Σύριος τραβάει προς την πρύμνη της
βάρκας και δείχνει για λίγο τον κινητήρα της. Συγκρίνοντας τα δύο πλάνα, αυτό με κάποιο από
το πρώτο βίντεο, καθίσταται σαφές ότι ο κινητήρας είχε παραβιαστεί κατά τον μεσοδιάστημα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές τεκμηριωμένες αναφορές για καταστροφή κινητήρων σκαφών
από  μέλη  της  Ελληνικής  Ακτοφυλακής,  είναι  πολύ  πιθανό  ότι  οι  άνδρες  με  τα  καλυμμένα
πρόσωπα στο σκάφος ΛΣ-618 κατέστρεψαν τον κινητήρα του λέμβου προτού την στρέψουν
προς την Τουρκία.

Με  βάση  το  περιστατικό  της  11ης  Ιουλίου  και  τις  ευρύτερες  πρακτικές  της  Ελληνική
Ακτοφυλακής στο Αιγαίο, είναι σημαντικό να δούμε την τεκμηριωμένη επιθετικότητα του ΛΣ-
618.  Στις  7  Μαρτίου  2020,  το  ίδιο  σκάφος  ενεπλάκη  σε  συμβάν  με  σκάφος  της  τουρκικής
ακτοφυλακής, κατά το οποίο το ελληνικό σκάφος μπήκε στα τουρκικά ύδατα και καταδιώχθηκε
από πολύ κοντά, από το τουρκικό σκάφος. Πιο πρόσφατα, στις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης
Αυγούστου, το ΛΣ-618 αποδεικνύεται ότι συμμετείχε σε επιχείρηση μαζί με πλοία του ΝΑΤΟ και
της Frontex (και αρκετά ελικόπτερα), για την παρεμπόδιση μιας βάρκας που μετέφερε γυναίκες
και παιδιά να εισέλθουν στα ελληνικά ύδατα.

Οι επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο αναφέρονται σε καθημερινή βάση τους τελευταίους μήνες.
Λαμβάνοντας υπόψη την επιμονή στην τακτική των επαναπροωθήσεων στην περιοχή καθώς
και την έντονη παρουσία πλοίων της Frontex στο Αιγαίο Πέλαγος, συμπεραίνεται η σιωπηρή
υποστήριξη  που  παρέχει  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  στην  Ελληνική  Ακτοφυλακή  σε  αυτές  τις
παράνομες  πρακτικές.  Η  εξαγορά  του  ΛΣ-618,  που  χρηματοδοτείται  από  την  Κομισιόν,
αντιπροσωπεύει  μόνο  ένα  μέρος  των  σχεδόν  40  εκατομμυρίων  ευρώ,  το  οποίο  η  Ε.Ε.  έχει
παράσχει στην Ελληνική Ακτοφυλακή,  για την προμήθεια νέων σκαφών, τα τελευταία πέντε
χρόνια. Αυτά τα σκάφη, όπως έχει αποδειχθεί σε αυτήν την έρευνα, χρησιμοποιούνται για να
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επαναπροωθήσουν  παράνομα  ευάλωτους  ανθρώπους  στα  τουρκικά  ύδατα  -μια  κατάφωρη
κατάχρηση εξουσίας.

Αυτή η έρευνα ξεκίνησε με την ανάλυση σειράς τεσσάρων βίντεο που έδειχναν μασκοφόρους
άνδρες σε σκάφος που πλησίαζε μια μικρή λέμβο γεμάτη πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες
άσυλο στο  Αιγαίο  Πέλαγος,  οι  οποίοι  αργότερα ισχυρίστηκαν  ότι  επαναπροωθήθηκαν στην
Τουρκία από ελληνικά ύδατα. 

Χρησιμοποιώντας το Earth Studio και τις  τεχνικές συρραφής φωτογραφιών, καταφέραμε για
πρώτη φορά να τοποθετήσουμε γεωγραφικά το βίντεο σε κάποιο σημείο του Αιγαίου, μεταξύ
της Μυτιλήνης στην Ελλάδα και του Ντιλικί της Τουρκίας.

Τότε  καταφέραμε  να  ταυτοποιήσουμε  το  σκάφος  ως  το  ταχύπλοο  ΛΣ-618  της  κατηγορίας
Φαίακας  της  Ελληνικής  Ακτοφυλακής,  επισημαίνοντας  το  ξεκάθαρο  έμβλημα  της  ελληνικής
υπηρεσίας που είναι ορατό στο πλάι του και τον αριθμό αναγνώρισης του πλοίου. Αυτό μας
επέτρεψε να καταλήξουμε σε ένα ισχυρό συμπέρασμα ότι οι μασκοφόροι σε αυτό το σκάφος,
οι οποίοι φορούσαν στολές όμοιες με εκείνα που φορούν τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος
του  σκάφους,  ενεργούσαν  υπό  επίσημη  ιδιότητα.  Καταφέραμε  ακόμη  να  συγκροτήσουμε
τεκμηριωμένο ιστορικό των βίαιων διώξεων από το ΛΣ-618 σκαφών που μετέφεραν πρόσφυγες
και αιτούντες άσυλο στα ελληνικά ύδατα και υπογραμμίσαμε επίσης την απόκτηση του πλοίου
από την Ε.Ε., από ένα κροατικό ναυπηγείο.

Συμπερασματικά, αυτή η ανάλυση συνδέει ξεκάθαρα το υλικό που εμφανίζεται στα βίντεο με
την  καλά  τεκμηριωμένη  τάση  των  θαλάσσιων  επαναπροωθήσεων  από  την  Ελληνική
Ακτοφυλακή  τους  τελευταίους  μήνες.  Μάλιστα,  τα  ευρήματα  αυτής  της  έρευνας  έρχονται
άμεσα σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της  Ελληνικής Ακτοφυλακής που
πρόσφατα  δήλωσε  ότι  «σε  καμία  περίπτωση οι  αξιωματικοί  της  Ακτοφυλακής  δεν  φορούν
πλήρη μάσκα προσώπου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους». 

Προχωρώντας  ακόμη  περισσότερο,  αυτή  η  έρευνα  απορρίπτει  την  πρόσφατη  δήλωση  του
εκπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης Στέλιου Πέτσα στους New York Times, ότι «οι ελληνικές
αρχές δεν εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες». 

Αυτή η έρευνα επιβεβαιώνει επίσης το συμπέρασμα προηγούμενων ερευνών ότι η Ελληνική
Ακτοφυλακή εμπλέκεται σε επαναπροωθήσεις, προκαλώντας έντονη αμφιβολία για τη δήλωση
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (CNN), στις 19 Αυγούστου ότι κάτι τέτοιο «δεν έχει
συμβεί». 

Οι επαναπροωθήσεις –σε ξηρά ή θάλασσα– είναι παράνομες διαδικασίες, που ενισχύονται και
γίνονται πιο αποτελεσματικές από τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της Ε.Ε.

42.  Ρατσιστικές  αντιδράσεις  της  τοπικής κοινωνίας των Καμμένων Βούρλων ενάντια στην
προσωρινή στέγαση 39 παιδιών προσφύγων σε ξενοδοχείο της περιοχής

Ασύλληπτη για το κοινό περί δικαίου αίσθημα ήταν η οργισμένη αντίδραση ομάδας κατοίκων
στα Καμένα Βούρλα, οι οποίοι στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 μπλόκαραν ακόμα και το φορτηγό που
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μετέφερε φαγητό στα 39 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που μεταφέρθηκαν από τη Μόρια, λίγο
πριν μετεγκατασταθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.137

Σε  ακόμη  μια  επίδειξη  ξενοφοβικής  συμπεριφοράς,  και  δείχνοντας  το  πιο  σκληρό  τους
πρόσωπο,  κάτοικοι  και  επαγγελματίες  δεν  επέτρεψαν  ούτε  τη  μεταφορά  φαγητού  και
κλινοσκεπασμάτων  για  το  ξενοδοχείο  που  συνεργάζεται  με  τον  Διεθνή  Οργανισμό
Μετανάστευσης και στο οποίο μεταφέρθηκαν -μέχρι να ολοκληρωθεί η προετοιμασία για τη
μετεγκατάστασή τους- τα προσφυγόπουλα.

Παράλληλα, μια μέρα πριν, προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο της εθνικής οδού και το πρωί
της Πέμπτης σε νέα κινητοποίηση στο ύψος των διοδίων της Αγίας Τριάδας. 

Μάλιστα,  σημειώθηκε  ένταση  γύρω  από  το  ξενοδοχείο  με  ομάδες  συγκεντρωμένων  να
αναγκάζουν τα προσφυγόπουλα να μείνουν εγκλωβισμένα μέσα, ενώ κάτοικοι έκαναν λόγο για
επίθεση των προσφυγόπουλων με αντικείμενα κατά των κατοίκων.

Σημειώνεται  πως  το  δημοτικό  συμβούλιο  αποφάσισε  ομόφωνα  να  ζητήσει  την  άμεση
απομάκρυνση των προσφύγων από τον αστικό ιστό και να κλείσουν τα σχολεία της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ που έχει αναλάβει την φροντίδα τους, η διαμονή τους στο ξενοδοχείο
είναι  προσωρινή,  αφού όλοι  οι  ανήλικοι  συμμετέχουν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης  σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης.

43. Μαρτυρία 17χρονου για επαναπροώθηση 29 προσφύγων στο Αιγαίο από τις ελληνικές
αρχές

Την  οργανωμένη  και  συστηματική  τακτική  της  επαναπροώθησης  προσφύγων  στο  Αιγαίο
επιβεβαίωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2020 η εφημερίδα Guardian, μετά από συνεντεύξεις με πέντε
θύματα της πάγιας πλέον πρακτικής, με μέλη 10 ανθρωπιστικών οργανώσεων και μέσα από την
εξέταση σειράς στοιχείων.138

Επικαλούμενη  ένα  βίντεο  που  δημοσίευσε  νωρίτερα  στην  ιστοσελίδα  της,  η  βρετανική
εφημερίδα αναφέρει πως στις 24 Αυγούστου 29 πρόσφυγες, οι περισσότεροι από τους οποίους
γυναίκες και μικρά παιδιά, έφυγαν με φουσκωτή βάρκα από το Τσανάκαλε της Τουρκίας για να
φτάσουν μέσα σε 30 λεπτά κοντά στη Λέσβο, όταν και τους πλησίασε η ελληνική ακτοφυλακή.

Ένας από τους επιβαίνοντες, ηλικίας 17 ετών, κατήγγειλε πως οκτώ αξιωματικοί με μπλε ρούχα
-ορισμένοι φορούσαν μαύρες μάσκες και κρατούσαν τουφέκια- ανάγκασαν τους πρόσφυγες να
πάνε μαζί τους υπό την απειλή όπλων και τρύπησαν τη λέμβο τους με μαχαίρια, με αποτέλεσμα
αυτή να βυθιστεί. «Είπαν ότι θα μας πάνε σε στρατόπεδο», λέει ο πρόσφυγας. «Τα παιδιά ήταν
χαρούμενα και άρχισαν να γελούν, αλλά εγώ ήξερα ότι έλεγαν ψέματα», πρόσθεσε.

137https://www.tovima.gr/2020/09/25/society/kamena-vourla-empodisan-ti-metafora-fagitou-se-39-  
anilika-prosfygopoula/
138https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/261633_guardian-nea-anatrihiastiki-martyria-  
epanaproothisis-sto-aigaio
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Ο  ανήλικος  καταγγέλλει  επίσης  πως  στη  συνέχεια,  Έλληνες  αξιωματικοί  τους  συνέλαβαν,
κατάσχεσαν τα υπάρχοντά τους και δεν τους επέτρεπαν ούτε να πάνε τουαλέτα ούτε να πιουν
νερό. Μέχρι το πρωί τους είχαν στείλει με σωσίβια λέμβο σε τουρκικά ύδατα. Ήταν τόσο μικρή
που ορισμένοι αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν. 

Το βίντεο κατέγραψε με το κινητό του ο 17χρονος, ο οποίος έφυγε από την Ερυθραία ύστερα
τον θάνατο του πατέρα του και καταγγέλλει πως έχει ζήσει εφτά επαναπροώθησεις από την
ελληνική ακτοφυλακή. 

Ο Guardian αναφέρεται και σε άλλα περιστατικά επαναπροώθησης σκάφους από τις ελληνικές
αρχές προς την τουρκική θάλασσα στις 19 Ιουνίου και 15 Αυγούστου, τα οποία αποκαλύφθηκαν
έπειτα από κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του Γερμανού αριστερού βουλευτή, Andrej Hunko.

Μάλιστα, για απροκάλυπτη πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης κάνουν λόγο ειδικοί, με τους
οποίους μίλησε η βρετανική εφημερίδα.

Ειδικοί  του  διεθνούς  δικαίου  τονίζουν  ότι  αυτό  παραβιάζεται,  ειδικά  σε  ό,  τι  αφορά  στις
συμβάσεις  για  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  και  στο  καθεστώς  των  προσφύγων.  «Αυτό  που
βλέπετε  είναι  η  παράνομη συλλογική  απέλαση προσφύγων από  την  ελληνική  επικράτεια»,
δήλωσε  ο  Satvinder  Juss,  καθηγητής  στο  King's  College  London,  κάνοντας  λόγο  για  «μια
καταστροφή για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Την επόμενη εβδομάδα, μία ομάδα από φιλανθρωπικές οργανώσεις,  μεταξύ των οποίων το
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) και το Δίκτυο Παρακολούθησης της Βίας στα
Σύνορα, θα δημοσιεύσουν μια ανοιχτή επιστολή με την οποία θα καταδικάζει την πρακτική των
επανπροωθήσεων  και  θα  καλεί  την  ελληνική  κυβέρνηση  και  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  να
αναλάβουν  δράση  εναντίον  όσων  εμπλέκονται.  Σύμφωνα  με  προσχέδιο  του  κειμένου,  οι
οργανώσεις  θα  ζητήσουν  την  άσκηση  πειθαρχικών  και  ποινικών  κυρώσεων  εναντίον  όσων
«έχουν διαπράξει τέτοιες παράνομες πράξεις».

Για  λυπηρή  αναβίωση παλαιότερων πρακτικών  έκανε  λόγο  ο  Μίνος  Μουζουράκης,  από  τη
Refugee  Support  Aegean,  ο  οποίος  εργάζεται  επί  του  παρόντος  σε  νομικές  υποθέσεις  στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που χρονολογούνται από το 2014, όταν οκτώ
παιδιά και τρεις γυναίκες από το Αφγανιστάν πνίγηκαν σε ναυάγιο κοντά στο Φαρμακονήσι. 

Οι επαναπροωθήσεις είναι βίαιες, όχι μόνο για το σώμα αλλά και για το νου, υπογραμμίζει η
Amelia Cooper, υπεύθυνη υπεράσπισης και επικοινωνίας του Νομικού Κέντρου Λέσβου. «Οι
επιζώντες γνωρίζουν ότι αυτές οι καταχρήσεις σχετίζονται τόσο με τα ευρωπαϊκά σύνορα, όσο
και με το πολιτικό πλαίσιο της Ε.Ε. με την Τουρκία».

Ο  Guardian  επισημαίνει  ότι  συχνά  στις  επαναπροωθήσεις,  άνδρες  ντυμένοι  στα  μαύρα
αναχαιτίζουν σκάφη προσφύγων από τα ελληνικά νερά και τα επιστρέφουν βίαια στα τουρκικά,
αφήνοντάς τα να πλέουν ακυβέρνητα μετά την καταστροφή των κινητήρων, είτε απειλώντας με
ξυλοδαρμούς, πυροβολισμούς και δημιουργώντας κύματα για να εμποδίσουν τις λέμβους.
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Το  δημοσίευμα  θυμίζει  πως  σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  τα  θύματα  έφτασαν  σε  ελληνικό
έδαφος πριν οδηγηθούν ξανά στις θάλασσα, ενώ σε μία περίπτωση οι πρόσφυγες έμειναν σε
μικρό νησί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για δύο ημέρες χωρίς φαγητό πριν διασωθούν.

Τέλος, η εφημερίδα σημειώνει ότι η τακτική επαναπροωθήσεων έχει ενταθεί από τον Μάρτιο.
Η  Alarm  Phone  διαπίστωσε  σημαντική  αύξηση  των  περιστατικών  από  το  ξέσπασμα  της
πανδημίας καταγράφοντας τουλάχιστον 55 υποθέσεις από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο.

44.  Αποκαλυπτικές  μαρτυρίες  για  ξυλοδαρμούς,  επιθέσεις  με  σκύλους  και  βασανισμούς
μεταναστών στο λιμάνι της Πάτρας

Η  περιοχή  του  νέου  λιμανιού  της  Πάτρας  αποτέλεσε  κατά  τη  διάρκεια  του  2020  τόπο
καθημερινών περιστατικών αυθαιρεσίας κι υπέρμετρης βίας.139 Αποδέκτες αυτής της συνθήκης
ήταν οι μετανάστες που διέμεναν σε παλαιά εργοστάσια έξω από το λιμάνι, και οι οποίοι στην
προσπάθειά τους να διαφύγουν σε κάποια χώρα της Δύσης, συναντούσαν -σύμφωνα με τις
μαρτυρίες-  το απάνθρωπο πρόσωπο της καταστολής τόσο της αστυνομίας και της λιμενικής
αρχής, όσο και της ιδιωτικής ασφάλειας του Λιμανιού. Η τελευταία φαίνεται να είναι η εταιρεία
ICTS, η οποία έχει αναλάβει την «καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και την υλοποίηση
μέτρων ασφαλείας σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται
στη σελίδα της.

Οι μαρτυρίες που έχουν καταγράψει οι εθελοντές αναφέρονται σε περιστατικά που έλαβαν
χώρα  έως  τις  8  Σεπτεμβρίου  2020.  Η  πλειοψηφία  τους  αφορά  περιστατικά  σωματικής  και
λεκτικής  βίας,  καθώς  και  καταστροφής  προσωπικών  αντικειμένων  των  μεταναστών.
Διαβάζοντας κάποιος τις μαρτυρίες μπορεί πολύ εύκολα να διαπιστώσει πως το σύνολο των
βίαιων περιστατικών δεν έχει καμία σχέση με την αποτροπή της εισόδου των μεταναστών στο
λιμάνι  της  Πάτρας,  καθώς τα  περισσότερα από αυτά έγιναν όταν  οι  μετανάστες είχαν ήδη
συλληφθεί ή ήταν ακινητοποιημένοι.

Από τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, πάνω από 35 έγιναν μέσα στο λιμάνι, 8 έξω από
αυτό  (στους  χώρους  που  διαμένουν  οι  μετανάστες  ή  στο  δρόμο),  σε  δύο  από  αυτά
χρησιμοποιήθηκε taser ενώ σε τουλάχιστον 7 από αυτά υπάρχει επίθεση και δαγκώματα από
σκύλους. Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες που συμπεριλαμβάνονται στις μαρτυρίες και
δείχνουν τα σημάδια από τις επιθέσεις των σκύλων.

Όπως εντοπίζεται σε πληθώρα αναφορών, οι αυθαιρεσίες δεν σταματούν στη χρήση λεκτικής
και σωματικής βίας: «Οι αστυνομικοί άρχισαν να βρίζουν και να χτυπούν τα παιδιά. Όταν αυτά
έπεσαν στο έδαφος, ο ένας αστυνομικός τα κλώτσησε και τα δύο», αλλά περιλαμβάνουν και
αρκετά φαινόμενα ρατσιστικής βίας «…υπάλληλος της Ιδιωτικής Ασφάλειας… προσπαθούσε να
τους  προκαλέσει  βρίζοντας  το  Ισλάμ,  τους  Μουσουλμάνους,  το  Αφγανιστάν  και  τους
Αφγανούς».

Ανάμεσα στα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, υπάρχουν και κάποια που μπορεί να μην
«ξεχωρίζουν» για την υπέρμετρη βία τους, αλλά είναι ενδεικτικά για το πως αντιμετωπίζονται

139https://tetartopress.gr/limani-patras-apokalyptikes-martyries-gia-xylodarmoys-epitheseis-me-  
skyloys-kai-vasanismoys-metanaston/
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οι μετανάστες στο λιμάνι της Πάτρας. Ένα τέτοιο περιστατικό είναι η περίπτωση ενός 22χρονου
Αφγανού που -σύμφωνα με τη μαρτυρία του- μεταφέρθηκε στις 9 Ιουλίου στο κρατητήριο του
λιμανιού. Εκεί, κατά τη διάρκεια της κράτησής του, του ζητήθηκε να υπογράψει ένα χαρτί που
να πιστοποιεί πως έλαβε τρία γεύματα κατά την κράτησή του. Αντί για αυτό του έδωσαν μόνο
ένα σάντουιτς και ένα μικρό μπουκάλι νερό. Την επόμενη μέρα, στις 10 Ιουλίου, έφεραν στο
ίδιο κέντρο κράτησης, έναν νεαρό Αφγανό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, κρατήθηκε εκεί για
τρεις μέρες. Κατά την περίοδο της κράτησης του έδιναν μόνο ένα μπουκάλι νερό 0.5 L και ένα
σάντουιτς την ημέρα. Όταν ζήτησε και άλλο νερό ο φρουρός τού είπε πως μπορούσε να πιει
από την τουαλέτα που ήταν στο κελί του.

Ένα  ακόμα  περιστατικό  στο  οποίο  πρέπει  να  δώσουμε  μεγάλη  προσοχή  είναι  αυτό  που
φαίνεται να συνέβη στις 7 Ιουλίου, και αφορά βύθιση στο νερό δύο Αφγανών 21 και 22 ετών,
ενώ ήταν δεμένα τα χέρια τους με χειροπέδες.  Όπως γράφουν οι  εθελοντές που πήραν τις
συνεντεύξεις, η αναφορά είναι αποτέλεσμα έμμεσης μαρτυρίας που συλλέχθηκε μια βδομάδα
αφού  συνέβη  το  περιστατικό.  Παρόλα  αυτά,  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  αξιόπιστη  καθώς
επιβεβαιώθηκε  από  διαφορετικούς  συνεντευξιαζόμενους.  Συμπληρώνουν,  ακόμα,  πως
δυστυχώς,  δεν  μπορούν να αποφύγουν το να βασιστούν σε  φήμες,  καθώς οι  δύο Αφγανοί
άνδρες που εμπλέκονταν άμεσα στο περιστατικό, εγκατέλειψαν την πόλη της Πάτρας αμέσως
μετά την τραυματική τους εμπειρία. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων -που διεξήχθησαν και
ομαδικά και ατομικά- και από τις διαφορετικές μαρτυρίες, οι εθελοντές αναφέρουν πως θα
μπορούσαν να πούνε ότι τα γεγονότα συνέβησαν ως εξής:

«Αφού οι  δύο νεαροί Αφγανοί  συνελήφθησαν,  όχι  μακριά από τη Βόρεια είσοδο του Νέου
Λιμανιού της Πάτρας, τους ζητήθηκαν τα χαρτιά και τα τηλέφωνά τους και μετά τους έδεσαν τα
χέρια με χειροπέδες πίσω από την πλάτη. Ύστερα από λίγο, ένα από τα άτομα που τους είχαν
συλλάβει, τους ρώτησε αν ήξεραν να κολυμπούν. Στην ερώτηση αυτή απάντησαν “ναι, ξέρουμε
να κολυμπάμε, αλλά όχι αν τα χέρια μας είναι δεμένα με χειροπέδες”. Λίγο μετά, και ενώ ήταν
ακόμα δεμένοι  με  τις  χειροπέδες,  το  ίδιο άτομο τους  πέταξε  στο  νερό.  Στην  ερώτηση πώς
κατάφεραν να μην πνιγούν, οι μαρτυρίες επιβεβαίωσαν ότι το νερό δεν ήταν πολύ βαθύ και ότι
οι  άνδρες κατάφεραν να πατήσουν στον πάτο της θάλασσας,  αν και με κάποιες δυσκολίες.
Ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο οι δύο εμπλεκόμενοι άνδρες περιέγραψαν ως
“δύο ώρες”,  τους  έβγαλαν από το  νερό και  τους  απελευθέρωσαν.  Κατά  τη  διαδικασία  της
συνέντευξης,  όλοι  οι  μάρτυρες  που  βρίσκονταν  σε  επαφή  με  τους  δύο  άνδρες  μετά  το
περιστατικό,  επιβεβαίωσαν  ότι  βρίσκονταν  σε  τραυματική  κατάσταση  και  ότι,  παρόλο  που
είχαν  έρθει  στην  Πάτρα  μόλις  λίγες  μέρες  πριν  συμβεί  το  περιστατικό,  μετά  από  αυτό
εγκατέλειψαν  αμέσως την  πόλη.  Τέλος,  όταν  έγινε  προσπάθεια  να προσδιοριστεί  το  μέρος
όπου θα μπορούσαν να έχουν πεταχτεί στη θάλασσα με τους χάρτες της Google, βρέθηκε μια
περιοχή όπου υπάρχει  μία τεχνητή εγκόλπωση και  ένα τεχνητό κανάλι,  κοντά σε ένα μικρό
φράγμα. Αυτή η περιοχή, όπως φαίνεται από τις εικόνες, είναι η Βόρεια περιοχή του Λιμανιού
και επιβεβαιώθηκε από τις μαρτυρίες ότι μάλλον αυτή ήταν η περιοχή όπου σημειώθηκε το
περιστατικό».

Τα  περιστατικά  της  βίας  που  αναφέρονται  στις  μαρτυρίες  δεν  αποτελούν  μεμονωμένα
γεγονότα. Αντίθετα εντάσσονται στη διαφύλαξη του οικονομικού σχεδιασμού που αφορά την
ευρύτερη περιοχή του νέου λιμανιού της Πάτρας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των μεταναστών
στοχεύουν  στην  οριστική  παύση  των  προσπαθειών  τους  για  διαφυγή  μέσω  του  λιμανιού,
αποτελώντας  έναν  ακόμα  βραχίονα  της  ευρύτερης  διαχείρισης  του  μεταναστευτικού
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ζητήματος. Στην προσπάθεια εκφοβισμού τους εντάσσονται και οι επιχειρήσεις εκκένωσης των
παλαιών εργοστασίων όπου διαμένουν οι μετανάστες, με πιο πρόσφατη αυτή του εργοστασίου
του Λαδόπουλου τα ξημερώματα της 3/9/2020. Δεν είναι λίγες, μάλιστα, οι φορές που στην
αναζήτηση από μεριάς των αρχών της «κοινωνικής συναίνεσης» των κατοίκων της πόλης για να
δικαιολογήσουν  τις  κινήσεις  τους,  κάνουν  την  εμφάνισή  τους  διάφορα  δημοσιεύματα  ή
αντιδράσεις  τοπικών  συλλόγων  -συνήθως  μέσω  μισαλλόδοξων  κορωνών-  που  όταν
εμφανίζονται στην πραγματική τους διάσταση, δείχνουν την αληθινή εικόνα, αυτής της μικρής
μειοψηφίας και των ελάχιστων φωνών. 

Εθελοντές  που  έρχονται  σε  καθημερινή  επαφή  με  τους  μετανάστες  στην  Πάτρα  γίνονται
μάρτυρες  της  βίαιης  αντιμετώπισής  τους,  ενώ  κάποιοι  από  αυτούς  έχουν  και  οι  ίδιοι
αντιμετωπιστεί «εχθρικά» από την αστυνομία.

Οι εθελοντές της No Name Kitchen (ΝΝΚ), όπως οι ίδιοι περιγράφουν, βρίσκονται καθημερινά
μαζί  με  τους  μετανάστες  και  μεταξύ  των  υπόλοιπων  αρμοδιοτήτων  τους  για
ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη,  σίτιση,  κάλυψη  αναγκών  σε  αγαθά  πρώτης  ανάγκης  κ.ά.
καλύπτουν  με  τη  συμβολή  της  «Κίνησης  Υπεράσπισης  δικαιωμάτων  προσφύγων  και
μεταναστών/στριών» την καταγραφή των περιστατικών βίας που δέχονται οι μετανάστες στο
νέο λιμάνι.

Οι  επιπτώσεις  της  παρούσας  συνθήκης  που  βιώνουν  οι  μετανάστες  είναι  βαρύτατες.  Η
ψυχολογία τους είναι το πρώτο και πιο σημαντικό πλήγμα και συχνά, μετά από τραυματικά
περιστατικά, διογκώνεται μια συνθήκη τελμάτωσης και ψυχικής αστάθειας που δυσχεραίνει τη
γνωστοποίηση των περιστατικών. Έντονη είναι άλλωστε, και η απογοήτευση που εκφράζουν οι
ίδιοι οι μετανάστες προς τους εθελοντές, καθώς μετά από περισσότερο από ένα έτος συλλογής
αναφορών των περιστατικών βίας -διαδικασία που περιλαμβάνει ένα αρκετά οδυνηρό κομμάτι
αναβίωσης των γεγονότων- καμία αλλαγή δεν έχει υπάρξει στην παρούσα κατάσταση, αντίθετα
τον τελευταίο καιρό εντοπίζεται όξυνση της ασκούμενης βίας. Για τους μετανάστες, η διαφυγή
αποτελεί έσχατη λύση στο κυνήγι μιας καλύτερης διαβίωσης στη Δύση. Χωρίς να γνωρίζουν
απαραίτητα τις συνθήκες που θα συναντήσουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ρισκάρουν
καθημερινά  την  ακεραιότητά  τους  με  την  ελπίδα  μιας  καλύτερης  ζωής,  πιθανόν  κοντά  σε
αγαπημένους τους που βρίσκονται ήδη εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με τους εθελοντές, η βία και οι αυθαιρεσίες που δέχονται οι μετανάστες εντάσσονται
στο  πέπλο  της  αορατότητας  που  τους  καλύπτει  εντός  του  κοινωνικού  ιστού  της  πόλης.  Η
επικρατούσα διαχείριση των μεταναστών στο νέο λιμάνι ανήκει στο ευρύ φάσμα διαχείρισης
του μεταναστευτικού ζητήματος, τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και από την Ευρώπη. Ως
λύση, οι εθελοντές οραματίζονται μια πιο ανθρωπιστική διαχείριση, με επιλογή των ίδιων των
μεταναστών ως προς τον τόπο διαμονής τους, και σαφείς αλλαγές του νομικού πλαισίου ως
προς αυτή την κατεύθυνση.

Το έργο όμως των εθελοντών δεν φαίνεται να περνά «αδιάφορο» από τις αστυνομικές αρχές.
Εκτός  της  συχνής  παρουσίας  της  αστυνομίας  στους  καταυλισμούς  κατά  την  επιτέλεση  των
δραστηριοτήτων,  αναφέρουν  και  περιστατικά  όπου έχουν διαπιστώσει  την  παρακολούθηση
αρκετών μελών της NNK. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί κι ένα περιστατικό πιο άμεσης
καταστολής της δράσης τους, στο οποίο δύο εθελοντές της οργάνωσης NNK συνελήφθησαν με
την κατηγορία του trafficking κατά τη μετακίνηση επτά μεταναστών από τον καταυλισμό του
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Λαδόπουλου,  με  όχημα  της  οργάνωσης,  για  λόγους  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  κι
επιτέλεσης νομικών υποχρεώσεων.

Όπως  οι  ίδιοι  μετέφεραν  το  περιστατικό,  αρχικά  οδηγήθηκαν,  από  οχήματα  κι  άνδρες  της
αστυνομίας με πολιτικά, σε υποχρεωτική στάθμευση του οχήματος στο οποίο επέβαιναν. Στη
συνέχεια, τους ζητήθηκαν πιστοποιητικά έγγραφα ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην άμεση
προσαγωγή τους στο αστυνομικό μέγαρο. Σε ερωτήσεις των προσαχθέντων σχετικά με τον λόγο
της προσαγωγής, αρχικά ενημερώθηκαν πως αποτελεί διαδικασία τυπικού ελέγχου. Έπειτα από
παράταση  της  κράτησής  τους  στο  αστυνομικό  τμήμα,  η  απάντηση  των  υπεύθυνων  στις
ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ήταν πως ούτε οι ίδιοι γνώριζαν το λόγο για τον οποίο υπήρχε
εντολή κράτησής τους. Με πρόφαση την έλλειψη χώρου μετέφεραν εθελοντές και μετανάστες
στα  κελιά.  Ακολούθησαν  διαμαρτυρίες  για  παράτυπη  διαδικασία  από  τους  μέχρι  τότε
προσαχθέντες. 

Κύρια στόχευση της αστυνομίας, σύμφωνα με τους εθελοντές, ήταν η διερεύνηση της εμπλοκής
τους και της σχέσης της οργάνωσης NNK με τους μετανάστες. Έπειτα από 3-4 ώρες από την
αρχική προσαγωγή, ανακοινώθηκε η μετατροπή της προσαγωγής σε σύλληψη των 2 εθελοντών,
χωρίς όμως να γνωστοποιηθεί στους συλληφθέντες η ακριβής κατηγορία. Κατά τη διάρκεια της
κατάθεσης, τη μετάφραση ανέλαβε υπάλληλος της αστυνομίας κι όχι αρμόδιος μεταφραστής.
Ακολούθησε  η  επίσημη σύλληψη δύο μεταναστών που διαπιστώθηκε  πως δεν είχαν άδεια
παραμονής ή υπήρχε κάποιο ζήτημα με την άδειά τους καθώς και των δύο εθελοντών με την
κατηγορία  της  παράνομης  μεταφοράς  μεταναστών.  Στους  υπόλοιπους  5  μετανάστες
επιτράπηκε να αποχωρήσουν. Κατά την προώθηση της υπόθεσης σε εισαγγελέα, οι κατηγορίες
αποσύρθηκαν και οι εθελοντές αφέθηκαν ελεύθεροι.

Εκτός όμως από τα επεισόδια καταστολής, οι εθελοντές ενημέρωσαν και για την καθημερινή
τους συνύπαρξη με τους μετανάστες. Με γνώμονα τον αλληλοσεβασμό συνεργάζονται για την
κάλυψη  των  καθημερινών  αναγκών,  σίτιση,  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  έως  και
εκπαίδευση πρώτων βοηθειών.  Οι  μετανάστες  εκφράζουν  συχνά κι  έμπρακτα την  εκτίμησή
τους  στο  έργο  που  επιτελούν  οι  εθελοντές.  Βιώνουν  μια  συνθήκη  που  αίρεται  το  πέπλο
αορατότητας  που  τους  καλύπτει  και  αντιλαμβάνονται  τους  αλληλέγγυους,  συχνά  ως  μια
ευρύτερη «οικογένεια».

45. Εισβολή της Αστυνομίας στη δομή του χώρου του ΠΙΚΠΑ της Μυτιλήνης

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν στις 6.30 το πρωί στις 30/10/2020 στις εγκαταστάσεις
της δομής φιλοξενίας ευάλωτων κατηγοριών αιτούντων άσυλο που λειτουργούν στις πρώην
παιδικές κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στη Νεάπολη από την οργάνωση «Lesvos Solidarity».140

Οι διαμένοντες στη δομή ενημερώθηκαν ώστε να συγκεντρώσουν τα πράγματα τους και τους
έγινε γνωστό ότι  άμεσα θα μεταφερθούν στο χώρο φιλοξενίας του  Δήμου Μυτιλήνης  στον
Καρά Τεπέ.

Η όλη επιχείρηση έγινε παρουσία εκπροσώπου της Εισαγγελικής αρχής.

140https://3pointmagazine.gr/mytilini-eisvoli-tis-astynomias-sto-pikpa/?  
fbclid=IwAR1TAA_HjNr4zJ1h2YXCC73A-He0dsgC6Oh3CLo-cxQbmDr7EBBG_oHjCHM
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Το γεγονός δρομολόγησε τη διακοπή της λειτουργίας της δομής, η οποία φιλοξενεί συνολικά 74
άτομα.

Μάλιστα, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου με δήλωσή του στο «Ν», ο Υπουργός Μετανάστευσης
και  Ασύλου  Νότης  Μηταράκης  είχε  αποκαλύψει  ότι  «στις  31  Οκτωβρίου,  το  σύνολο  των
προσφύγων και  μεταναστών που  φιλοξενούνται  στη  δομή του  ΠΙΚΠΑ θα αποχωρήσουν  με
ευθύνη  του  Υπουργείου  Μετανάστευσης  και  Άσυλου».  Οι  λειτουργούντες  τον  χώρο
διαφώνησαν με την εκκένωση και ανέφεραν ότι το υπουργείο δεν προχώρησε σε διάλογο για
τη δομή.

46. Τρεις απόπειρες αυτοκτονίας σε διάστημα μίας εβδομάδας στην Αμυγδαλέζα

Στα τέλη Οκτωβρίου 2020, τρεις απόπειρες αυτοκτονίας κρατούμενων γυναικών προσφύγων
σημειώθηκαν μέσα σε λίγες μέρες στο κέντρο κράτησης γυναικών της Αμυγδαλέζας.141

Η μια εξ’ αυτών μάλιστα είναι ασυνόδευτη ανήλικη, η οποία έχει πέσει θύμα trafficking. Γι’
αυτόν τον λόγο, από την προηγούμενη Κυριακή, οι κρατούμενες έχουν προχωρήσει σε απεργία
πείνας σε ένδειξη συμπαράστασης, αλλά και διαμαρτυρίας για τις απάνθρωπες πρακτικές της
ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «το Μωβ», 19χρονη γυναίκα από το Κονγκό
κατάπιε  500  ml  σαμπουάν  στις  22  Οκτωβρίου  και  μεταφέρθηκε  στα  επείγοντα  του
Νοσοκομείου Γεννηματάς για πλύση στομάχου και σύντομη παρακολούθηση.

Είχε φτάσει στην Ελλάδα πέρσι ως ασυνόδευτη ανήλικη και θύμα trafficking, διέμενε στη Μόρια
και κατέθεσε αίτηση ασύλου τον Σεπτέμβριο του 2019. Τον περασμένο Αύγουστο συνελήφθη
στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ προσπαθούσε να φύγει στο εξωτερικό και έκτοτε κρατείτο στην
Αμυγδαλέζα.

Παρόλο που με την υπόθεσή της ασχολούνται από τον Αύγουστο του 2020 πολλές οργανώσεις,
καθώς και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,  η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής
στις 23/9/2020 αποφάσισε την παράταση της κράτησής της,  γεγονός που την καταρράκωσε
ακόμα περισσότερο.

Στις  19/10/2020 έδωσε την συνέντευξή της για την αίτηση ασύλου στο Αυτοτελές Κλιμάκιο
Ασύλου της Αμυγδαλέζας. Παρότι η Υπηρεσία Ασύλου εισηγήθηκε την μη κράτησή της, την ίδια
μέρα η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής δεν την άφησε ελεύθερη.

Τελικά,  η  κοπέλα  προχώρησε  σε  απόπειρα  αυτοκτονίας  και  μόνο  τότε  αφέθηκε  επιτέλους
ελεύθερη. Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην Αμυγδαλέζα για να
πάρει τα πράγματα της.

141https://www.in.gr/2020/11/01/greece/amygdaleza-treis-apopeires-aytoktonias-se-mia-  
evdomada/
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Είχε  προηγηθεί  στις  19  Οκτωβρίου  η  απόπειρα  αυτοκτονίας  μιας  17χρονης  Αφγανής,
αναγνωρισμένης πρόσφυγα.

Διέμενε αρχικά στο ΚΥΤ Μόριας, από όπου έφυγε και συνελήφθη στις 22/9/2020 από το Α.Τ.
Αυλώνας. Κατόπιν μετήχθη στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας, όπου τέθηκε σε κράτηση
μαζί με τις ενήλικες γυναίκες.

Στις 9/10/2020 δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση από μια ενήλικη συγκρατούμενή της, η οποία
απομονώθηκε άμεσα από την αστυνομία. Στη συνέχεια απομονώθηκε και η ίδια η ανήλικη.
Βρέθηκε θετική στον κορωναϊό και κρατήθηκε στην απομόνωση.
Στις 19/10/2020 έκοψε τις φλέβες της από το ένα της χέρι και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον
νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύτηκε. Πήρε εξιτήριο την επόμενη ημέρα, και έκτοτε κρατείτο και
πάλι στην Αμυγδαλέζα.

Στις  24 Οκτωβρίου,  27χρονη από την Λευκορωσία,  που περίμενε την απόφαση της αίτησης
ασύλου  σε  δεύτερο  βαθμό  και  ήδη  κρατείτο  ένα  χρόνο,  κατάπιε  χάπια  και  χλωρίνη  και
νοσηλεύτηκε  στο  «Σισμανόγλειο».  Πήρε  εξιτήριο  δύο  μέρες  μετά  και  τέθηκε  εκ  νέου  υπό
κράτηση στην Αμυγδαλέζα.

Σύμφωνα  με  την  Πρωτοβουλία  «Το  Σπίτι  των  Γυναικών  για  την  Ενδυνάμωση  &  τη
Χειραφέτηση»,  μετά  την  απόπειρα  αυτοκτονίας  της  27χρονης  «επί  δυο  τουλάχιστον  ώρες
περίμεναν  το  ασθενοφόρο,  με  την  κοπέλα  κρεμασμένη  σε  μια  καρέκλα,  με  χαμένες  τις
αισθήσεις, έξω από το ιατρείο που τα Σαββατοκύριακα είναι κλειστό, με δυο συγκρατούμενές
της αντί νοσοκόμων, να την προσέχουν να μην πέσει και να προσπαθούν να τη συνεφέρουν. Οι
αστυνομικές  αρχές,  όπως  καταγγέλλουν  οι  κρατούμενες,  έδειχναν  απάθεια  στην  όψη  μιας
κρατούμενης που κινδύνευε η ζωή της».

Αίσθηση  προκαλεί  η  στάση  γυναίκας  αστυνομικού  που  καταγράφεται  σε  βίντεο  που
δημοσιοποίησε η πρωτοβουλία: «Τι πράγματα είναι αυτά; Κάθε μέρα θα έχουμε κι άλλα; Μία
σαμπουάν, μία χλωρίνη;», ακούγεται να λέει η αστυνομικός, δείχνοντας «πόσο ακατάλληλη και
πόσο αναιδής  κι  επιθετική ήταν  μπροστά στον κίνδυνο της  ζωής μια νέας  κοπέλας»,  όπως
σημειώνει η Πρωτοβουλία.

Σοβαρές  ανησυχίες  για  την  διοικητική  κράτηση  των  γυναικών  στο  ΠΡΟΚΕΚΑ  Αμυγδαλέζας
εκφράζει και η ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ», η οποία επισκέφτηκε το κέντρο κράτησης την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωση της ΑΡΣΙΣ σημειώνεται:

«Πρόκειται για γυναίκες που αρχικά κρατούνταν στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Ταύρου κάτω από άθλιες και
εξευτελιστικές συνθήκες και στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2020, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα
στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας Κάποιες γυναίκες βρίσκονται σε συνθήκες κράτησης πάνω από
ένα χρόνο, άλλες είναι αιτούσες διεθνούς προστασίας, για καμία δεν έχει υλοποιηθεί ατομική
διερεύνηση (ευαλωτότητες, προβλήματα υγείας, χρόνος παραμονής στην Ελλάδα, ανιθαγένεια
κ.ο.κ),  ενώ πέρασαν  την  περίοδο της  καραντίνας  λόγω του  COVID-19  σε  απόλυτη  συνθήκη
απομόνωσης,  στερούμενες  της  επαφής  με  συγγενικά,  φιλικά  πρόσωπα,  ακόμα  και  ομάδες
υποστήριξης.  Λόγω  της  πανδημίας,  προκύπτει  ακόμη  ένα  θέμα  που  επιμηκύνει  το  χρόνο
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κράτησης  που  είναι  τα  κλειστά  σύνορα  και  η  αναβολή  απομάκρυνσης,  ακόμη  και  σε
περιπτώσεις γυναικών που επιθυμούν να επαναπατριστούν.»

47. Ρατσιστική άσκηση ποινικής δίωξης ενάντια σε πατέρα προσφυγόπουλου που πνίγηκε
στη θάλασσα
Μία  ακόμη  τραγωδία  σημειώθηκε  την  Κυριακή  8  Νοεμβρίου  2020  στο  Αιγαίο.  Μετά  από
ναυάγιο στα ανοιχτά της Σάμου εντοπίστηκε νεκρό ένα ανήλικο προσφυγόπουλο.142 Στη βάρκα
επέβαιναν -σύμφωνα με το λιμενικό- 25 άτομα. Το παιδί ήταν με τον πατέρα του.

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες οι άνθρωποι που επέβαιναν στη βάρκα προσπαθούσαν
να σωθούν και να φτάσουν στις κοντινότερες ακτές, οι αρχές στη Σάμο τούς εντόπισαν και
έπειτα  προχώρησαν  σε  δύο  συλλήψεις.  Ο  ένας  ήταν  αυτός  που,  κατά  τις  λιμενικές  αρχές,
αναγνωρίστηκε ως ο χειριστής της λέμβου, ο άλλος ήταν ο πατέρας του προσφυγόπουλου που
βρέθηκε νεκρό.

Στον 25χρονο πατέρα του προσφυγόπουλου με καταγωγή από το Αφγανιστάν ασκήθηκε δίωξη
για  έκθεση  σε  κίνδυνο  (άρθρο  306  –  Νόμος  4619/2019),  πράξη  για  την  οποία  έρχεται
αντιμέτωπος μέχρι και με 10 χρόνια κάθειρξη.

«Ο πατέρας δεν έχει καταλάβει τι γίνεται με την άσκηση της ποινικής δίωξης, που τον έχουν
κρατήσει  δύο  μέρες  μέσα.  Έχει  χάσει  το  παιδί  του  και  είναι  κρατούμενος  αντί  να  βλέπει
κάποιον  ψυχολόγο»,  περιγράφει  ο  Δημήτρης  Χούλης,  δικηγόρος  που  έχει  αναλάβει  την
υπεράσπιση του πρόσφυγα.

Ο άνθρωπος αυτός τελικά, λίγες ώρες αργότερα, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη του,  με
απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η  συγκεκριμένη  δίωξη  θα  μπορούσε  να  πει  κανείς  ότι  ανοίγει  τον  ασκό  του  Αιόλου,
δημιουργώντας  ένα  απάνθρωπο  προηγούμενο  για  τους  ανθρώπους  που  αναζητούν  άσυλο,
βάζοντας την οικογένεια τους σε μια βάρκα, όχι προφανώς από επιλογή.

«Τρέχουν στα δικαστήρια έναν πατέρα που είναι στο πένθος. Είναι πολύ μεγάλο θέμα που δε
θέλουμε να χαθεί. Δε θέλουμε αυτό να γίνει μία νέα πρακτική στα χέρια των αρχών» αναφέρει
η  Μαρτίνα  από  την  οργάνωση Help  Refugees  /  Choose  Love,  επισημαίνοντας  ότι  αυτές  οι
κατηγορίες αποτελούν άμεση επίθεση στο δικαίωμα αναζήτησης ασύλου.

«Πώς κάποιος θα καταφέρει να έρθει εδώ που είναι τα Κέντρα Ταυτοποίησης για να ζητήσει
άσυλο, αν θέλουν να αφήσει το παιδί του πίσω;» αναρωτιέται ο Δ. Χούλης, προσθέτοντας ότι
έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με την κατάργηση του ασύλου, του δικαιώματος να αναζητήσει
άσυλο κάποιος με οικογένεια.

142https://thepressproject.gr/pos-pnigeis-to-dikaioma-sto-asylo-prosfygas-chanei-to-paidi-tou-kai-  
antimetopizei-katigories-gia-ekthesi-se-kindyno/?
fbclid=IwAR3L2MjQ1eLgAyZ7eCcRbyJ3fEe2b13G-AFBHu35uSY1_gG3uF2a2XlMwD8#.X6q-
IAQXTQM.facebook
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Η ποινικοποίηση της αναζήτησης ασφάλειας και προστασίας για την οικογένειά τους, είναι απ’
ότι φαίνεται ένα νέο μέρος της αλυσίδας στην οποία συνυπάρχουν οι επαναπροωθήσεις, οι
πνιγμοί, τα ναυάγια, και με την οποία αποδεικνύεται με τον πιο περίτρανο τρόπο η μετατροπή
της (αντι)μεταναστευτικής πολιτικής σε αντεγκληματική.

Ενδιαφέρον πάντως φαίνεται να έχει και η διαδρομή μέχρι τη συγκεκριμένη απάνθρωπη δίωξη.
Οι πρώτες αναφορές για ναυάγιο και αναζήτηση βοήθειας από τους πρόσφυγες και μετανάστες
έγιναν  κοντά στις  12  τα  μεσάνυχτα  στην  οργάνωση Aegean Boat  Report.  Παρόλα αυτά,  το
λιμενικό  εμφανίζεται  να  εντοπίζει  λίγο  πριν  τις  επτά  το  πρωί  της  επόμενης  ημέρας  τους
πρώτους πρόσφυγες στη στεριά.

«Η θάλασσα ήταν ήρεμη, αλλά πλησιάζοντας σήκωσε πολύ κύμα και τελικά τους πέταξε στα
βράχια. Κάποιος επικοινώνησε με το Aegean Boat Report λέγοντας ότι έχουν αγνοούμενους και
τραυματίες και έδωσε το στίγμα τους. Ο λόγος που δεν πήραν το 112 είναι ότι γνωρίζουν ότι οι
ελληνικές αρχές τους γυρνάνε πίσω και ήθελαν να είναι βέβαιοι ότι κάτι τέτοιο δε θα συμβεί.»

Όπως  επιβεβαιώνεται,  άνθρωποι  από  την  οργάνωση  της  Aegean  Boat  Report  κάλεσαν  το
λιμεναρχείο και έδωσαν το στίγμα στις 00:06. Σύμφωνα με τον πατέρα, μετά από μιάμιση με
δύο ώρες εμφανίστηκαν δύο σκάφη που τους έριξαν φως. «Ήταν στη στεριά και κούνησαν τα
χέρια. Η περιοχή, δύσκολα προσβάσιμη από στεριά και θάλασσα με κακό καιρό. Η ώρα είχε
φτάσει 2–3 τα ξημερώματα, τα σκάφη είχαν φύγει και δε φάνηκε να έρχεται βοήθεια. Υπήρχαν
τραυματίες  και  αγνοούμενοι.  Ξεκίνησαν  με  τα  πόδια  να  φέρουν  βοήθεια.  Στις  6:40
εντοπίστηκαν από περιπολικό όχημα του λιμενικού ψηλά στο βουνό» επισημαίνει ο δικηγόρος.

Όπως  ο  ίδιος  υπογραμμίζει,  εκείνη  την  ημέρα  φαίνεται  να  υπήρχαν  πολλές  ελλείψεις  και
παραλείψεις από την πλευρά του λιμενικού. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι αυτές οι παραλείψεις
αποδίδονται  στην  πολιτική  των  επαναπροωθήσεων.  «Είναι  γιατί  έχουν  συνηθίσει  να  τους
πιάνουν και να τους στέλνουν πίσω γιατί ακολουθούν εντολές. Οι εντολές είναι εγκληματικές.
Πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Δεν έχει να κάνει με τους λιμενικούς. Αυτοί συνήθως πηγαίνουν
και θαλασσοπνίγονται, έχει να κάνει με αυτές τις εντολές που είμαστε “περήφανοι” ότι δεν
έρχονται πια, αυτό είναι το “δεν έρχονται πια”. Τους παίρνουν και τους στέλνουν πίσω».

Γ) Καλές Πρακτικές

1.Δέσμευση  της  Ελλάδας  για  τη  διασφάλιση  της  συνέχισης  ενός  εμβληματικού
προγράμματος υποδοχής αιτούντων άσυλο

Στις 15 Ιουλίου 2020, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) υπέγραψαν στην Αθήνα μια Συμφωνία
Χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος στέγασης αιτούντων άσυλο ESTIA II143.
Η  Συμφωνία  επιβεβαιώνει  τη  μετάβαση  μέσα  στο  2020  του  σκέλους  της  στέγασης  του
προγράμματος  ESTIA  από  την  Υ.Α.,  η  οποία  το  διαχειρίζονταν,  προς  το  Υπουργείο

143Δελτίο Τύπου Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, 15/7/2020
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Μετανάστευσης  και  Ασύλου.  Αφετηρία  ήταν  η  μεταβίβαση της  διαχείρισης  12.000  θέσεων
στέγασης – σχεδόν το ήμισυ όλου του προγράμματος, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

«Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες και τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάληψη
της  διαχείρισης  του  προγράμματος  στέγασης  ESTIA  εντός  του  έτους»,  ανάφερε  ο  Philippe
Leclerc,  Αντιπρόσωπος  του  Ύπατου  Αρμοστή  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες  στην  Ελλάδα.
«Εκτιμούμε επίσης τις διαβεβαιώσεις που λάβαμε, τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  ότι  αποτελεί  πολιτική  προτεραιότητα η ομαλή συνέχιση του
προγράμματος στέγασης ESTIA για τους ανθρώπους που είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα και
φιλοξενούνται σήμερα σε διαμερίσματα και κτίρια σε 21 πόλεις σε όλη την Ελλάδα», πρόσθεσε.

H Ύπατη Αρμοστεία είναι σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για την ενίσχυση της
ετοιμότητάς τους προκειμένου να αναλάβουν το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα
στέγασης  ESTIA,  το  οποίο  συντονίζει  η  Υ.Α.  από  τα  τέλη  του  2015,  μετά  από  αίτημα  της
κυβέρνησης,  σε συνεργασία με Δήμους και  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.  Κατά τη χρονική
εκείνη  περίοδο,  η  Υ.Α.  ανέλαβε  την  κάλυψη  της  επείγουσας  ανάγκης  στέγασης  χιλιάδων
αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, με τον απώτερο στόχο όμως της ανάληψης αυτής της ευθύνης
από το ελληνικό κράτος, σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις του ως κράτους μέλους της Ε.Ε.

«Η δυνατότητα υποδοχής της Ελλάδας θα πρέπει να ενισχυθεί και το πρόγραμμα ESTIA, που
έχει βοηθήσει σχεδόν 70.000 ευάλωτους ανθρώπους τα τελευταία πέντε χρόνια με τη διαμονή
τους σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες σε διαμερίσματα, θα πρέπει να διατηρηθεί, ως ο
προτιμητέος τύπος στέγασης, όταν δεν επικρατούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης», ανέφερε ο κ.
Leclerc. «Η διαφύλαξη της βιωσιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας αυτού
του  εμβληματικού  προγράμματος  θα  πρέπει  να  αποτελεί  κοινό  μας  στόχο,  καθώς  έχει
αποδείξει ότι οι πρόσφυγες και οι τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα μπορούν να ζήσουν
μαζί».

Η  Υπατη  Αρμοστεία  εκτιμά  επίσης  τη  συνεχή  συνεισφορά  της  Ε.Ε.  για  τη  διασφάλιση  της
διαθεσιμότητας των πόρων για την ομαλή συνέχιση και μετάβαση του ESTIA,  ενός βασικού
πυλώνα του συστήματος υποδοχής αιτούντων άσυλο της Ελλάδας.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει την Υ.Α., την Ε.Ε. και τους εταίρους υλοποίησης του
προγράμματος ESTIA, ότι σκοπεύει να αναλάβει –μέσω των υπαρχόντων ή νέων εταίρων– όλα
τα  συμβόλαια  της  Υ.Α.  για  τα  υπάρχοντα  διαμερίσματα,  στο  πλαίσιο  ενός  συμφωνημένου
χρονοδιαγράμματος  μετάβασης.  Η  έγκαιρη  και  προβλέψιμη  διαδικασία  ανάληψης  της
διαχείρισης  των  διαμερισμάτων  θα  διασφαλίσει  την  ομαλή  και  οικονομικά  συμφέρουσα
μετάβαση.  H  Υ.Α.  πιστεύει  ότι  οι  ελληνικές  αρχές  θα  τηρήσουν  τη  δέσμευσή  τους,  ενώ
εργάζεται  με  τους  εταίρους  της  προκειμένου  να  διατηρηθεί  η  διαχείριση  όλων  των
διαμερισμάτων στη βάση αυτών των διαβεβαιώσεων.

«Σε μια εποχή που η Ελλάδα χρειάζεται μια σταθερή και ισχυρή δυναμικότητα υποδοχής, και με
την πανδημία του COVID-19 να συνεχίζεται, η χώρα δεν αντέχει να διακινδυνεύσει να χάσει
θέσεις στέγασης και να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο χιλιάδες ευάλωτοι αιτούντες άσυλο να
βρεθούν χωρίς διαμονή και υποστηρικτικές υπηρεσίες,» πρόσθεσε ο κ. Leclerc.
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Η Υ.Α. λαμβάνει επίσης υπόψη την πρόσφατη αναθεώρηση από την κυβέρνηση κάποιων όρων
και  προδιαγραφών  για  την  υλοποίηση  του  ESTIA  II.  Κάποιες  από  αυτές  τις  τροποποιήσεις
πράγματι στοχεύουν στη διευκόλυνση της έγκαιρης μετάβασης χωρίς τον κίνδυνο να χαθούν
θέσεις στέγασης. Η Υπατη Αρμοστεία όμως ανησυχεί για τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να
έχει η σημαντική μείωση της χρηματοδότησης του νέου προγράμματος,  τόσο στην ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και στη δυνατότητα των εταίρων να ανταποκριθούν και να
εκπληρώσουν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Το πρόγραμμα ESTIA έχει συγκεντρώσει με μοναδικό τρόπο την αποδοχή και την εκτίμηση της
ελληνικής  κοινωνίας,  με  θετικά  και  απτά  αποτελέσματα  για  τις  τοπικές  κοινωνίες  και  τους
αιτούντες άσυλο. Έχει δείξει στην πράξη ότι η αρμονική συνύπαρξη και η διάδραση μεταξύ των
τοπικών κοινωνιών και των προσφύγων είναι εφικτή και ωφελεί την κοινωνική συνοχή. Έχει
επίσης καταφέρει  να κρατήσει  ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική αποδοτικότητα και  την
ποιότητα,  λειτουργώντας  παράλληλα  ως  αρχική  γέφυρα  με  τη  διαδικασία  ένταξης.  Η  Υ.Α.
ελπίζει ότι αυτό το πρότυπο πρόγραμμα θα συνεχίσει με επιτυχία και θα διατηρηθεί ως ένα
βασικό τμήμα του συστήματος υποδοχής της Ελλάδας.

2. Δεκατρείς Δήμοι στην Ελλάδα με προγράμματα ένταξης προσφύγων

Στοιχεία για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων δόθηκαν στις 20/2/2020.
Αραβικό σχολείο  στην  Καρδίτσα,  τμήματα  εκμάθησης  ελληνικών και  αγγλικών  στη  Λάρισα,
εργασιακή συμβουλευτική στο Ηράκλειο και  80 μισθωμένα διαμερίσματα στη Λιβαδειά για
πρόσφυγες.144

Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούνται σε 13
πόλεις της Ελλάδας, με στόχο την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Πρόκειται για τη δράση «Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη» στην οποία συμμετέχουν δήμοι ώστε
οι προσφυγικοί και μεταναστευτικοί πληθυσμοί να ενταχθούν πιο εύκολα στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα,  πρόκειται  για  τους  δήμους:  Αθηναίων,  Αγίου Δημητρίου (Αττική),  Ηρακλείου
(Κρήτη),  Θεσσαλονίκης,  Ιωαννίνων,  Καρδίτσας,  Λαρισαίων, Λεβαδέων, Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας (Αττική), Πειραιώς, Τήλου, Τρικκαίων και Τρίπολης.

Σύμφωνα  με  την  τελευταία  καταγραφή,  12.434  αιτούντες  άσυλο  και  δικαιούχοι  διεθνή
προστασία φιλοξενούνται στους παραπάνω δήμους συμμετέχοντας στα προγράμματα ένταξης.
Οι πόλεις του δικτύου ένταξης συνεργάζονται στους τομείς της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της
ενδυνάμωσης υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού, της ανάπτυξης πολιτικών σε ευρωπαϊκό,
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, της συμμετοχής σε προτάσεις χρηματοδότησης και
της υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων από κοινού.

Αθήνα

Το  Κέντρο  Συντονισμού  για  θέματα  Μεταναστών  και  Προσφύγων  του  δήμου  Αθηναίων
αποτελεί  την  «καρδιά»  του  δικτύου  ένταξης.  Δημιουργήθηκε  με  πρωτοβουλία  του  δήμου
Αθηναίων, με στόχο να αποτελέσει ένα κεντρικό όργανο του δήμου, που, σε συνεργασία με
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τοπικές  και  διεθνείς  οργανώσεις  καθώς  και  θεσμικούς  φορείς,  συμβάλλει  στον  στρατηγικό
σχεδιασμό για την  ομαλή ένταξη μεταναστών και  προσφύγων στη ζωή της  πόλης  και  στην
προάσπιση της κοινωνικής συνοχής.

Στέγαση, υγεία, νομική υποστήριξη, εκπαίδευση και μάθηση, ένταξη στην αγορά εργασίας και
έμφυλη διάσταση του προσφυγικού, είναι οι θεματικές του κέντρου.

Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται σε ένα σημείο διοικητικής εξυπηρέτησης από όπου λαμβάνει
συγκεντρωμένα ενημέρωση, με δυνατότητα διερμηνείας, αναφορικά με το καθεστώς διαμονής
του, τις πιθανές κοινωνικές παροχές για κάποιες από τις οποίες μπορεί να υποβάλλει αίτηση, τη
δυνατότητα πρόσβασης σε ενταξιακά προγράμματα του δήμου ή την παραπομπή σε άλλους
πάροχους  αντίστοιχων  υπηρεσιών.  Στο  ίδιο  κτίριο  υλοποιούνται  οι  παράλληλες  ενταξιακές
δράσεις  και  συγκεκριμένα  τα  μαθήματα  ελληνικών,  αγγλικών  και  υπολογιστών,  οι
διαπολιτισμικές δράσεις και οι εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Θεσσαλονίκη

Γνώση,  μάθηση,  επαφή,  δημιουργία,  ψυχαγωγία,  κοινωνικοποίηση,  αποδοχή,  διάδραση
ανάμεσα  σε  παιδιά  πρόσφυγες,  μετανάστες  και  Έλληνες.  Αυτός  είναι  ο  στόχος  του
Προγράμματος  "Διά-Δρασις"  στον  Δήμο  Θεσσαλονίκης.  Παιδιά  όλων  των  ηλικιών
παρακολουθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και συμμετέχουν σε δραστηριότητες με
σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, αλλά και την ομαλή ένταξή τους στην
πόλη.  Το  πρόγραμμα  απαντά  σε  βασικά  ζητούμενα  ώστε  ο  προσφυγικός  πληθυσμός  να
απολαμβάνει καλύτερη πρόσβαση στο σχολείο, προσφέροντας ταυτόχρονα ευκαιρίες και στον
γηγενή πληθυσμό.

Λάρισα

Ο δήμος Λάρισας προχώρησε στη δημιουργία πιλοτικού Κέντρου Κοινότητας που λειτουργεί ως
χώρος συνάθροισης προσφύγων και αιτούντων άσυλο όλων των ηλικιακών ομάδων με στόχο
την ενδυνάμωση τόσο των προσφύγων όσο και των κοινοτήτων υποδοχής. Για αυτόν τον σκοπό
δημιουργήθηκε ένας χώρος συζήτησης και συμμετοχής των ωφελούμενων στις αποφάσεις που
επηρεάζουν τη ζωή τους. Παράλληλα, στον δήμο Λάρισας λειτουργούν 8 τμήματα εκμάθησης
ελληνικών  και  δύο  τμήματα  εκμάθησης  αγγλικών,  ενώ  έχουν  πραγματοποιηθεί  και  άλλες
σημαντικές δράσεις.

Ηράκλειο

Μέσω  της  εργασιακής  συμβουλευτικής,  ο  δήμος  Ηρακλείου  στοχεύει  στην  αύξηση  της
απασχολησιμότητας,  στην  εργασιακή  αποκατάσταση  και  στην  προετοιμασία  για  την  αγορά
εργασίας  των  αιτούντων  άσυλο  και  των  προσφύγων.  Ήδη  94  ωφελούμενοι  έχουν  λάβει
υπηρεσίες  εργασιακής  συμβουλευτικής  μέσω ατομικών  εξατομικευμένων συνεδρίων,  έχουν
διασυνδεθεί με εργοδότες, έχουν προετοιμαστεί για συνέντευξη ακόμα και με τη δημιουργία
βιογραφικού.  Έτσι,  55  ωφελούμενοι  πραγματοποίησαν  συνεντεύξεις  εργασίας,  σε  35
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ωφελούμενους προτάθηκαν θέσεις εργασίας με ασφάλιση και μισθό ανώτερο του βασικού ενώ
18 άτομα εργάζονται.

Παράλληλα, οι κοινωνικές δράσεις μέσω πολιτιστικών δρώμενων ενθάρρυνε τις προσπάθειες
για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων στην πόλη καθώς 12 Αφγανοί μαθητές συγκρότησαν
ομάδα  χορωδίας,  Σύρος  πρόσφυγας  έγραψε  και  αφηγήθηκε  ποίημα,  20  ενήλικες  Κούρδοι
πρόσφυγες δραστηριοποιούνται  σε  χορευτική ομάδα ενώ 7 Αφγανοί  μαθητές  παρουσίασαν
έκθεση φωτογραφίας.

Καρδίτσα

Ο δήμος Καρδίτσας υποστηρίζει τα παιδιά πρόσφυγες που μένουν στην πόλη να μάθουν τη
γλώσσα καταγωγής τους καθώς, είτε διότι όταν έφυγαν από τη χώρα τους δεν πρόλαβαν να
παρακολουθήσουν το σχολείο είτε διότι ενώ μιλούν την αραβική γλώσσα πολύ καλά, δεν έχουν
τη δυνατότητα της ανάγνωσης και  της γραφής.  Έτσι,  με πρωτοβουλία του δήμου, ιδρύθηκε
αραβικό σχολείο με στόχο την ενδυνάμωση της προσφυγικής κοινότητας και την προαγωγή της
ένταξης των παιδιών.

Επιπλέον,  ο  δήμος  ανέπτυξε  δύο  πρωτοβουλίες  για  την  ευαισθητοποίηση  της  τοπικής
κοινότητας και την εξοικείωσή της με τον πληθυσμό των προσφύγων καθώς και τη δημιουργική
αλληλεπίδραση  των  διαφορετικών  πολιτισμών  που  συμβιώνουν  στη  πόλη.  Δύο  ομάδες
παραδοσιακών χορών της αραβόφωνης κοινότητας και της αφρικανικής κοινότητας και δράση
πολυπολιτισμικής κουζίνας.

Λιβαδειά

Ο δήμος Λεβαδέων διακρίθηκε για τη φιλοξενία,  την αλληλεγγύη και  τον σεβασμό του στη
διαφορετικότητα,  με  το  χρυσό  βραβείο  στα  "Best  City  Awards  2018"  στην  κατηγορία
"Βιωσιμότητα και Εταιρική Ευθύνη". Είναι ο πρώτος δήμος της Ελλάδας, μετά την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, που ανέλαβε με επιτυχία το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων σε διαμερίσματα
και λειτούργησε ως πρότυπο για άλλες πόλεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) 80 εξοπλισμένα
διαμερίσματα (6 θέσεις φιλοξενίας ανά διαμέρισμα),  β)  παροχή χρηματικής βοήθειας μέσω
προπληρωμένης  κάρτας,  γ)  παροχή  ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης,  ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης  &  εκπαίδευσης  σε  παιδιά  και  ενήλικες,   δ)δραστηριότητες  ενσωμάτωσης  και
ένταξης στην τοπική κοινωνία.

3. Πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης ασυνόδευτων παιδιών

Κατά τη διάρκεια του 2020 λειτούργησε στην Ελλάδα το Πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης
ασυνόδευτων  παιδιών  (Semi-Independent  Living  –  SIL).145 Το  πρόγραμμα  υλοποιεί  η  μη
κυβερνητική οργάνωση PRAKSIS σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους
Πρόσφυγες, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

145https://www.unhcr.org/gr/en/14635-17-year-old-serahman-now-has-a-place-to-call-home.html  
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Στο  πρόγραμμα  SIL  μπορούν  να  ενταχθούν  έφηβοι  16–18  ετών,  αιτούντες  άσυλο  ή
αναγνωρισμένοι  πρόσφυγες,  οι  οποίοι  διαθέτουν  την  ωριμότητα  αυτοσυντήρησης  και
ανάληψης ευθυνών. Καθημερινά, στο πλευρό των εφήβων βρίσκεται μια «ομάδα υποστήριξης»
που  αποτελείται  από  έναν  κοινωνικό  λειτουργό  και  έναν  φροντιστή.  Μαζί  με  έναν
εκπαιδευτικό, δύο διερμηνείς και έναν δικηγόρο πλαισιώνουν όλοι μαζί τους εφήβους κάθε
διαμερίσματος.  Παράλληλα,  κατά  τις  απογευματινές  και  βραδινές  ώρες,  υπάρχει  παρουσία
φύλακα στο κτίριο.

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων για
τη μετάβασή τους στην ενηλικίωση, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, η κοινωνική τους ένταξη
και  η  σταδιακή  αυτονόμησή  τους.  «Η  Υπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες,  σε
συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από το 2017, το Υπουργείο Εργασίας,
το ΕΚΚΑ και πολλούς από τους φορείς παιδικής προστασίας, κατάφεραν να εισάγουν αυτό το
μοντέλο εναλλακτικής φροντίδας ασυνόδευτων παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα. Το
μοντέλο θεσμοθετήθηκε και ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά το 2018. Σήμερα, στόχο όλων
αποτελεί  η αύξηση θέσεων για ένα μεγάλο μέρος από τα χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά που
φιλοξενούμε στην Ελλάδα», τονίζει η Δώρα Τσοβίλη από την Ύπατη Αρμοστεία.

«Έξι  μήνες  μετά  τη  διαμονή  τους  στα  διαμερίσματα,  τα  παιδιά  από-ιδρυματοποιούνται,
πηγαίνουν στο σχολείο, κάνουν τα μαθήματά τους, όπως οι συμμαθητές τους, αυτονομούνται
και  μαθαίνουν  να  φροντίζουν  τον  εαυτό  τους  σε  ένα  ασφαλές,  φυσιολογικό  πλαίσιο»
επισημαίνει η Παναγιώτα Σιφνιού, συντονίστρια του προγράμματος από την PRAKSIS.

4. Συζήτηση στη Βουλή για τη στέγαση των Ρομά της Νέας Ζωής Ασπροπύργου

Να εξασφαλιστεί η στέγαση των Ρομά που διέμεναν στην περιοχή της Νέας Ζωής Ασπροπύργου
και κατεδαφίστηκαν τα καταλύματά τους, ζητάει το ΚΚΕ, μέσω Ερώτησης προς τον υπουργό
Εσωτερικών που κατέθεσαν στη Βουλή στις  13/7/2020 οι  βουλευτές  του Κόμματος  Γιάννης
Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης και Διαμάντω Μανωλάκου.146

Παρατίθεται η Ερώτηση:

«Πριν λίγες μέρες, στην περιοχή της Νέας Ζωής Ασπροπύργου κατεδαφίστηκαν περίπου 100
καταλύματα Ρομά, που διαμένουν μόνιμα στη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με
καταγγελίες, η συγκεκριμένη κατεδάφιση έλαβε χώρα χωρίς καμία προειδοποίηση και πολύ
περισσότερο χωρίς καμία μέριμνα για μετεγκατάσταση και εξασφάλιση στέγης σε πάνω από
400  ανθρώπους,  που  αυτή  τη  στιγμή  διαμένουν  κάτω  από  άθλιες  συνθήκες,  πάνω  στα
συντρίμμια των καταλυμάτων τους.

Η  κατάσταση  γίνεται  ακόμα πιο  σοβαρή,  καθώς  βρισκόμαστε  εν  μέσω  πανδημίας  και  όσο
συνεχίζεται η μη λήψη μέτρων, τίθεται σε κίνδυνο η υγεία αυτών των ανθρώπων, καθώς και η
υγεία συνολικά του πληθυσμού της περιοχής.

146http://www.katiousa.gr/koinonia/na-eksasfalistei-i-stegasi-gia-tous-roma-tis-neas-zois-  
aspropyrgou/?
fbclid=IwAR3Hx8hLYjKUHkwxUPhmyLiOCdzDJg8Bl4DyoloQwfUCq9NNP468uYH0OYc
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Όπως  μας  κατήγγειλε  η  Πανελλαδική  Συνομοσπονδία  Ελλήνων  Ρομά  “Ελλάν  Πασσέ”,  σε
προσπάθειές τους να έρθουν σε επαφή με τη δημοτική αρχή Ασπροπύργου για να βρεθεί μία
λύση,  αντιμετώπισαν  απαράδεκτες  ρατσιστικές  συμπεριφορές  από  στελέχη  της  δημοτικής
αρχής.

Γίνεται  αντιληπτό  ότι  οι  όποιες  κατά  καιρούς  εξαγγελίες  διαχρονικά  των  κυβερνήσεων  για
“προστασία  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων”,  για  “κοινωνική  ένταξη  των  Ρομά”  και  άλλα,
αποτελούν κούφια λόγια ή αποσπασματικά μέτρα, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
λύσουν  το  πρόβλημα.  Μάλιστα,  πολλές  φορές,  αυτός  ο  πληθυσμός  αξιοποιείται  από  τις
κυβερνήσεις  ως  εξιλαστήριο  θύμα,  ώστε  να  ξεφεύγουν  των  πολιτικών  τους  ευθυνών  οι
διάφορες κυβερνήσεις – περιφερειακές – δημοτικές αρχές.»

5. Συμμετοχή του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης στο Πρόγραμμα «JUSTROM3»

Νομική βοήθεια σε γυναίκες Ρομά που ζουν στην περιοχή του Δενδροποτάμου, παρέχει από
τον  Ιούλιο  του  2020  -για  πρώτη  φορά-  ομάδα  δικηγόρων,  προκειμένου  να αποκτήσουν  τη
δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη για ζητήματα που αφορούν σε ενδοοικογενεικακή βία,
για  τα  δικαιώματά  τους  στην  εργασία  και  την  οικογένεια,  αλλά  και  για  να  λαμβάνουν
ενημέρωση για το πώς θα λαμβάνουν νομίμως τα επιδόματα για τα παιδιά τους.147

Οι γυναίκες Ρομά στην περιοχή του Δενδροποτάμου, λόγω και του χαμηλού μορφωτικού τους
επιπέδου,  αδυνατούσαν να αντιληφθούν την αξία που έχει να μπορούν να πάρουν νομικές
συμβουλές  και  στην  αρχή  του  εγχειρήματος,  που  γίνεται  στο  πλαίσιο  διακρατικού
προγράμματος, η συμμετοχή ήταν εξαιρετικά μικρή.

Ωστόσο,  η  πρωτοβουλία  του  δήμου  Αμπελοκήπων  –  Μενεμένης  να  τρέξει  το  πρόγραμμα
«JUSTROM3», που άρχισε δειλά να εφαρμόζεται από τον Φεβρουάριο του 2017, βρήκε μεγάλη
ανταπόκριση  στην  κοινότητα  των  Ρομά  και  σήμερα  δεκάδες  γυναίκες  απευθύνονται  στους
δικηγόρους  που  προσλήφθηκαν  μέσω  του  προγράμματος  και  επισκέπτονται  την  περιοχή,
λαμβάνοντας βοήθεια για διάφορα ζητήματα.

Το νομικό γραφείο παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του και εδρεύει στο συνοικισμό του Αγίου
Νεκταρίου.

Το πρόγραμμα που είναι της Ε.Ε και του Συμβουλίου της Ευρώπης, φέρει τον τίτλο "Πρόσβαση
των  γυναικών  Ρομά  στη  δικαιοσύνη"  (JUSTROM)  και  αποσκοπεί  στην  αντιμετώπιση  των
πολλαπλών διακρίσεων και στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών Ρομά στη δικαιοσύνη.

Υλοποιείται απευθείας από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε τρεις μόνο ελληνικούς δήμους, ένας
εκ των οποίων είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, και συγκεκριμένα στο συνοικισμό του
Αγίου  Νεκταρίου  (Δενδροπόταμος),  σε  συνεργασία  με  τον  Σύλλογο  Γυναικών  Ρομά
Δενδροποτάμου και τοπικούς συνεργάτες.

147https://www.makthes.gr/dikighoroi-stin-ipiresia-ghinaikwn-roma-poy-zoyn-sto-dendropotamo-  
298154
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Όπως ανέφερε στο makthes.gr η διευθύντρια των Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου, Μάγδα
Ρουσσέτη, το πρόγραμμα πήρε παράταση για τρίτη φορά, έως τον Αύγουστο του 2021, γεγονός
που δείχνει την αποτελεσματικότητά του απέναντι σε μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα,
που εν πολλοίς είναι παρεξηγημένη.

«Τα  πρόγραμμα  εξελίσσεται  πολύ  καλά  και  είναι  πολύ  θετικό  το  ότι  στις  επισκέψεις  των
δικηγόρων,  που  γίνονται  δυο  φορές  την  εβδομάδα  στην  περιοχή  του  οικισμού,  αυξάνει
διαρκώς ο αριθμός των γυναικών που έμαθαν να ζητούν βοήθεια από δικηγόρο για το πώς θα
χειριστούν διάφορα ζητήματα που τις απασχολούν στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον
τους», τόνισε η κ. Ρουσσέτη.

Σημείωσε  ακόμη πως  για  τις  συγκεκριμένες  γυναίκες,  η  νομική  βοήθεια  ήταν  άγνωστη  ως
έννοια  και  συνήθως  το  αναλάμβαναν  οι  άνδρες  της  οικογένειας.  Ωστόσο,  σταδιακά
διαπίστωσαν ότι  και  αυτές έχουν δικαίωνα να ζητούν υποστήριξη και  συμβουλές από έναν
δικηγόρο, και μάλιστα στο πλαίσιο μιας διακριτικής συνομιλίας.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, το
«JustRom» υλοποιείται επίσης στη Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

Αύξηση  της  ευαισθητοποίησης  των  γυναικών  Ρομά  σχετικά  με  τις  διακρίσεις,
(συμπεριλαμβανομένων  των  πολλαπλών  διακρίσεων),  τους  μηχανισμούς  καταγγελίας,  το
σύστημα απονομής δικαιοσύνης και τους θεσμούς προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Περισσότερες γυναίκες Ρομά να αποκτήσουν επίγνωση των διακρίσεων και  των πολλαπλών
διακρίσεων, του τι αυτές είναι και πώς επηρεάζουν τη ζωή τους.

Επίσης,  να  αποκτήσουν  γνώση για  τους  βασικούς  μηχανισμούς  έννομης  προστασίας  στους
οποίους μπορούν να απευθυνθούν.

Προβλέπεται  επίσης  ένας  σημαντικός  αριθμός  δράσεων  προκειμένου  να  ενισχυθεί  η
εμπιστοσύνη μεταξύ των Ρομά και μη Ρομά, καθώς και να αντιμετωπιστεί η ρητορική μίσους,
τα στερεότυπα και τα φαινόμενα «αντιτσιγγανισμού».

6. Τοποθέτηση ΑΤΜ στα Κέντρα Υποδοχής Μεταναστών των νησιών

Ολοκληρώθηκε  στις  18/5/2020  το  έργο  της  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  ΑΤΜ  στα  πέντε
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Κω και τη Λέρο.148

Όπως  αναφέρεται  σε  ανακοίνωση  του  Υπουργείου  Μετανάστευσης  και  Ασύλου,  «με  τη
λειτουργία  των  ΑΤΜ  στους  χώρους  των  ΚΥΤ,  το  υπουργείο  Μετανάστευσης  και  Ασύλου

148https://www.paraskhnio.gr/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%ae  
%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%ce%b1%cf%84%ce%bc-%cf%83%cf%84%ce
%b1-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce
%bf%cf%87%ce%ae/
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ικανοποιεί  ένα  βασικό  αίτημα  των  τοπικών  κοινωνιών  των  πέντε  νησιών  του  Ανατολικού
Αιγαίου, συμβάλλοντας παράλληλα –εν μέσω πανδημίας του COVID 19– με ακόμη ένα μέτρο
στην περαιτέρω υγειονομική θωράκιση των δομών και των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών,
καθώς αποφεύγεται η ανάγκη μετακίνησης και ο συγχρωτισμός των διαμενόντων σε αυτές με
τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών στα ΑΤΜ των πόλεων».

Η  εγκατάσταση  των  ΑΤΜ  έγινε  με  τη  συνέργεια  της  Ελληνικής  Ένωσης  Τραπεζών  και  των
ακόλουθων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: Εθνική Τράπεζα Ελλάδας (ΑΤΜ ΒΙΑΛ Χίου), Alpha
Bank (ATM Κω), Τράπεζα Πειραιώς (ΑΤΜ Μόριας και Λέρου) και Eurobank (ΑΤΜ Σάμου).

7. Χορήγηση 2 δις και 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών προς Δήμους
για προστασία των Ρομά

Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  κ.  Τάκη  Θεοδωρικάκου,  κατανέμεται,  από  τον
λογαριασμό  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  που  τηρείται  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και
Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 2.255.000,00
ευρώ σε δήμους της χώρας, για προμήθειες υλικού καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με
την  αντιμετώπιση  της  κατεπείγουσας  και  απρόβλεπτης  ανάγκης  για  την  λήψη  μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά, που
βρίσκονται σε 98 Δήμους της χώρας.149

8.  Διακοπή  της  πρακτικής  της  κράτησης  ασυνόδευτων  ανηλίκων  σε  κλειστά  κέντρα  ή  σε
αστυνομικά τμήματα

Τη  διακοπή  της  απαράδεκτης  πρακτικής  της  λεγόμενης  «προστατευτικής  φύλαξης»
ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων σε κρατητήρια, ουσιαστικά της κράτησής τους μέχρι να
βρεθεί θέση σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, ανακοίνωσε στις 19/11/2020 ότι βάζει από το
2021 το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη.150 Πρόκειται για πρακτική που έχει δεχτεί συνεχείς και αυστηρές επικρίσεις από
διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, που σημειώνουν ότι δεν μπορεί ποτέ
να είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών η διοικητική κράτησή τους.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είχε
προχωρήσει στην ασυνήθιστη κίνηση να εγκρίνει αλλεπάλληλες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων
που υπέβαλαν ασυνόδευτοι ανήλικοι μέσω οργανώσεων και να διατάζει την άμεση μεταφορά
τους  από  κρατητήρια  σε  κατάλληλες  δομές,  χωρίς  ωστόσο  να  ακολουθεί  πάντα  αυτές  τις
εντολές  η  αστυνομία.  Σχετικό  αίτημα  διατύπωνε  κλιμάκιο  του  ΣΥΡΙΖΑ  που  επισκεπτόταν
κρατητήρια και εντόπιζε κρατούμενους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από τις 4 Νοεμβρίου
μέχρι  τις  14  Νοεμβρίου,  η  Ειδική  Γραμματεία  Προστασίας  Ασυνόδευτων  Ανηλίκων,  σε
συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς, μετέφερε τους 170 κρατούμενους ασυνόδευτους

149https://www.ypes.gr/ypes-2-25-ekat-eyro-se-dimoys-gia-prostasia-ton-roma/?  
fbclid=IwAR1Gt7Km5Q42vkUavGtsy4RkCwM1rFO_O_ZqO101SxIR3xnVkPfBKpQnpGs
150https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/269268_telos-stin-kratisi-asynodeyton  

149

https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/269268_telos-stin-kratisi-asynodeyton
https://www.ypes.gr/ypes-2-25-ekat-eyro-se-dimoys-gia-prostasia-ton-roma/?fbclid=IwAR1Gt7Km5Q42vkUavGtsy4RkCwM1rFO_O_ZqO101SxIR3xnVkPfBKpQnpGs
https://www.ypes.gr/ypes-2-25-ekat-eyro-se-dimoys-gia-prostasia-ton-roma/?fbclid=IwAR1Gt7Km5Q42vkUavGtsy4RkCwM1rFO_O_ZqO101SxIR3xnVkPfBKpQnpGs


ανηλίκους σε δομές μακροχρόνιας ή προσωρινής φιλοξενίας. Ο αριθμός ήταν ήδη μειωμένος σε
σύγκριση με τους 331 κρατούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους στις 31 Μαρτίου, αριθμός που
με τη σειρά του είχε αυξηθεί σημαντικά από το καλοκαίρι του 2019 και είχε εκτοξευτεί τον
χειμώνα του 2020.

Μέχρι  να  τεθεί  σε  πλήρη  εφαρμογή  ο  νέος  μηχανισμός  εντοπισμού  και  παραπομπής
ασυνόδευτων ανηλίκων που ανέπτυξε η Ειδική Γραμματεία μαζί με την Ύπατη Αρμοστεία, και
προβλέπει τη συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ., των εισαγγελέων Ανηλίκων και της Ειδικής Γραμματείας,
οι ανήλικοι θα παραμένουν σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης για 4-5 ημέρες, εωσότου
ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα  με  το  Υπουργείο  Μετανάστευσης,  η  θετική  εξέλιξη  έγινε  δυνατή  χάρη  στη
«σημαντικότατη  αύξηση των θέσεων σε  δομές μακροχρόνιας  φιλοξενίας και  το  πρόγραμμα
μετεγκατάστασης» ασυνόδευτων ανηλίκων σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

«Από  το  2001,  η  χώρα μας  έχει  ελεγχθεί  τόσο  από το  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων όσο και από το Συμβούλιο της Ευρώπης για παραβίαση των δικαιωμάτων των
ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς αδυνατούσαμε να στεγάσουμε αυτά τα παιδιά, με αποτέλεσμα
να τα κρατάμε στα Τμήματα.  Η ελληνική κυβέρνηση βάζει  τέλος σε αυτήν την πρακτική σε
νομοθετικό  και  επιχειρησιακό  επίπεδο,  διασφαλίζοντας  τον  σεβασμό  στα  ανθρώπινα
δικαιώματα  και  το  βέλτιστο  συμφέρον  των  ασυνόδευτων  ανηλίκων»,  σημείωσε  η  ειδική
γραμματέας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Δ) Δικαστικές αποφάσεις, εκθέσεις, γνωματεύσεις
και έρευνες για ζητήματα Στέγασης / Διαμονής

1.Συστάσεις του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για την ανακούφιση της δυσχερούς κατάστασης
στα κέντρα υποδοχής στα νησιά

Στις  21/2/2020  ο  Ύπατος  Αρμοστής  του  ΟΗΕ για  τους  Πρόσφυγες  Filippo  Grandi  απηύθυνε
έκκληση για επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της ολοένα πιο απελπιστικής κατάστασης
για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα κέντρα υποδοχής στα νησιά του Αιγαίου.151

Οι συνθήκες στις δομές της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Κω και της Λέρου είναι τραγικά
ανεπαρκείς  και  συνεχίζουν να  επιδεινώνονται  από τον  περασμένο Νοέμβριο  που ο  Ύπατος
Αρμοστής επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ο αριθμός των αφίξεων μέσω της Μεσογείου στην Ευρώπη
σημείωσε καθοδική πορεία μετά την κρίση του 2015, όμως οι συνεχείς αφίξεις στην Ελλάδα
αυξήθηκαν την περασμένη χρονιά και έχουν επιδεινώσει ιδιαίτερα μια ήδη χρόνια κατάσταση
υπερπληθυσμού στα νησιά. 

Ο  κ.  Grandi  καλωσόρισε  τις  πρόσφατες  προσπάθειες  της  ελληνικής  κυβέρνησης  να
ανταποκριθεί  στην  κατάσταση  αυτή,  ανάμεσα  στις  οποίες  μια  σειρά  προτεραιοτήτων  που
ανακοινώθηκαν αυτόν τον μήνα. Ωστόσο, τα σχεδιαζόμενα μέτρα θα χρειαστούν αναγκαστικά
κάποιο διάστημα για να υλοποιηθούν πλήρως. Υπάρχει άμεση ανάγκη για αποφασιστική δράση
προκειμένου  να  αντιμετωπιστεί  ο  υπερσυνωστισμός,  μέσω  κινήσεων  για  τη  μεταφορά

151Δελτίο Τύπου Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, 21/2/2020
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μεγαλύτερου αριθμού αιτούντων άσυλο προς την ενδοχώρα, όπου πρέπει να βρεθούν γρήγορα
επιπλέον θέσεις υποδοχής. 

«Οι συνθήκες στα νησιά είναι σοκαριστικές και ντροπιαστικές», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Filippo Grandi. «Η Ελλάδα, με τη στήριξη της Ευρώπης, χρειάζεται να
δράσει τώρα για να αντιμετωπίσει μια μη βιώσιμη κατάσταση, ενώ τα πιο μακροπρόθεσμα
μέτρα θα τίθενται σε εφαρμογή». 

Ο  χειμώνας  πλέον  επιδεινώνει  περισσότερο  τις  δυσμενείς  συνθήκες  στα  νησιά.  Πολλοί
άνθρωποι  ζουν  χωρίς  ρεύμα  και  συχνά  χωρίς  καν  νερό,  ανάμεσα  στα  σκουπίδια  και  σε
βρώμικες συνθήκες. Οι υπηρεσίες υγείας είναι ανεπαρκείς. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι
πιο ευάλωτοι άνθρωποι, οι έγκυοι, οι μητέρες που έχουν γεννήσει πρόσφατα, οι ηλικιωμένοι
και τα παιδιά είναι από τους μεγαλύτερους που μπορεί κανείς να δει σε προσφυγικές κρίσεις
παγκοσμίως. 

Δράση χρειάζεται και για να αντιμετωπισθούν οι κατανοητές ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών
που υποδέχονται πρόσφυγες και μετανάστες, ώστε να μην αυξηθούν περαιτέρω οι κοινωνικές
εντάσεις. 

Και φυσικά, η Ελλάδα δεν θα πρέπει να αφεθεί μόνη της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) παρέχει
ουσιαστική  και  συνεχή  στήριξη  στην  Ελλάδα  μέσω  της  χρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των οργανισμών της, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
(EASO). Οι πόροι αυτοί εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι, το ίδιο και τα μέτρα επιμερισμού
της ευθύνης, όπως η μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών και άλλων ευάλωτων ατόμων.
Από τότε που έληξε το έκτακτο πρόγραμμα μετεγκατάστασης τον Σεπτέμβριο του 2017, λίγες
μόνο ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεσμευτεί να πάρουν αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες από την
Ελλάδα  στο  πλαίσιο  της  μετεγκατάστασης  ή  να  επιταχύνουν  τις  διαδικασίες  οικογενειακής
επανένωσης.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίσιμη κατάσταση στα νησιά, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους  Πρόσφυγες απευθύνει  σήμερα έκκληση στην  ελληνική κυβέρνηση,  την  Ε.Ε.  και  τα
ευρωπαϊκά κράτη:

- Να μειώσουν άμεσα τον υπερσυνωστισμό και τους κινδύνους, εξασφαλίζοντας επιπλέον
θέσεις υποδοχής στην ενδοχώρα για τουλάχιστον 20.000 ανθρώπους και μεταφέροντάς τους
εκεί όσο τον δυνατόν γρηγορότερα. 
- Να βελτιώσουν τις  συνθήκες διαβίωσης  για όσους  παραμένουν στα νησιά,  δίνοντας
προτεραιότητα στην παροχή νερού, εγκαταστάσεων υγιεινής και ιατρικής περίθαλψης. 
- Να  βοηθήσουν  τα  ασυνόδευτα παιδιά  μέσω της  μετεγκατάστασής  τους  αλλού  στην
Ευρώπη και μέσω της επανένωσης με τις οικογένειές τους. 
- Να διασφαλίσουν ότι  οι  διαδικασίες   ασύλου δε  θα είναι  μόνο ταχύτερες  αλλά και
δίκαιες και σωστές.
- Να συμπεριλάβουν εγγυήσεις στην επικείμενη αναθεώρηση του νόμου για το άσυλο και
την εφαρμογή του.
- Να επενδύσουν σε μακροπρόθεσμες λύσεις για όσους αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες,
δίνοντάς τους την ευκαιρία να γίνουν αυτάρκεις.
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2. Αίτημα 100 ευρωβουλευτών για διαλεύκανση των γεγονότων στον Έβρο

Μετά τα δημοσιεύματα του Απριλίου του 2020 για πυροβολισμούς εναντίον μεταναστών στα
ελληνοτουρκικά σύνορα, 100 ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Κομισιόν με επιστολή τους να
ερευνήσει  διεξοδικά τα  όσα συνέβησαν,  αναφέρει  δημοσίευμα της  Süddeutsche  Zeitung.152

«Εάν ούτε η ελληνική κυβέρνηση, ούτε η Κομισιόν δεν αντιδρούσαν στις κατηγορίες, θα ήταν
μια  περίπτωση  ατιμωρησίας»,  την  οποία  η  ΕΕ  δεν  μπορεί  να  ανεχθεί,  γράφουν
Σοσιαλδημοκράτες, Φιλελεύθεροι και Πράσινοι βουλευτές στην επιστολή τους. Προηγουμένως
διεθνής  ομάδα δημοσιογράφων προχώρησε στην αναπαράσταση των γεγονότων στις  αρχές
Μαρτίου και σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν, Έλληνες συνοριοφύλακες φέρονται να
πυροβόλησαν εναντίον μεταναστών. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Εφτά τραυματίστηκαν.
Στη Γερμανία πρώτα το Spiegel αναφέρθηκε στο γεγονός».

Και το δημοσίευμα της SZ συνεχίζει: «Εκπρόσωπος της Κομισιόν εξέφρασε την ανησυχία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δημοσιεύματα και ανακοίνωσε ότι η υπέρμετρη βία δεν είναι
αποδεκτή. Αναμένουμε ότι οι ελληνικές αρχές θα ερευνήσουν το συμβάν και θα ενημερώσουν
την Κομισιόν. Από την πλευρά τους, οι ελληνικές αρχές αρνούνται τις κατηγορίες. Η κυβέρνηση,
ήδη  τον  Μάρτιο  αμφισβήτησε  ότι  υπήρξαν  πυροβολισμοί,  δήλωσε  εκπρόσωπος  της
κυβέρνησης και συμπλήρωσε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτό. Στην Αθήνα κάνουν λόγο
για μια εκστρατεία παραπληροφόρησης της Τουρκίας:  είναι αδιαμφισβήτητο ότι η τουρκική
κυβέρνηση  τον  Μάρτιο  χρησιμοποίησε  μετανάστες  για  να  θέσει  ανοιχτά  την  Ελλάδα  υπό
πίεση».

3. Γνωμάτευση της ΕΕΔΑ για τις συνθήκες υποδοχής και κράτησης αιτούντων άσυλο στη Σάμο

Στις  20  και  21  Ιανουαρίου  2020,  κλιμάκιο  της  Εθνικής  Επιτροπής  για  τα  Δικαιώματα  του
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), αποτελούμενο από το Γιάννη Ιωαννίδη, Αντιπρόεδρο, τους Φοίβο Ιατρέλλη
και  Σπύρο  Απέργη,  μέλη,  και  την  Εύα  Τζαβαλά,  επιστημονική  συνεργάτιδα  της  Επιτροπής,
πραγματοποίησε  επίσκεψη  στη  Σάμο,  με  σκοπό  την  παρακολούθηση  της  εφαρμογής
παλαιότερων συστάσεών της προς την Πολιτεία για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα,
την εξαγωγή προκαταρκτικών συμπερασμάτων ως προς την πορεία εφαρμογής του νέου Νόμου
4636/2019 περί Διεθνούς Προστασίας και τέλος την ανίχνευση τυχόν νέων προκλήσεων στο
πεδίο,  συνεπεία  και  του  μεγάλου  αριθμού  αλλοδαπών  που  βρίσκονται  εγκλωβισμένοι  στα
νησιά  εντός  και  εκτός  δομών υποδοχής  και  φιλοξενίας.153 Στο  πλαίσιο  της  επίσκεψης έγινε
αυτοψία στους χώρους του ΚΥΤ και τον καταυλισμό που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτό και

152https://www.dw.com/el/100-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF  
%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%B6%CE%B7%CF
%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%8D
%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE
%B5%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF
%84%CE%BF%CE%BD-%CE%AD%CE%B2%CF%81%CE%BF/a-53420121?maca=el-
Facebook-
sharing&fbclid=IwAR2IwC81qVmrNrXi7AXEdqCC3NAf4uoBAzFcPMIQbmROMhSANCPYd3oc7
po

153Δελτίο Τύπου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 23/1/2020
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συναντήσεις με τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, τις δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες καθώς και με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.

Η ΕΕΔΑ διαπίστωσε ότι η κατάσταση ως προς την υποδοχή και τις συνθήκες διαβίωσης των
αιτούντων διεθνή προστασία μέσα και γύρω από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
στο Βαθύ της Σάμου είναι ανεξέλεγκτη και καταλύει κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας των
διαμενόντων στους χώρους αυτού. Τονίζεται ότι ενώ το ΚΥΤ σχεδιάστηκε για τη φιλοξενία έως
648 ατόμων, εντός και πέριξ αυτού διαβιώνουν σε κοντέινερ, σκηνές και αυτοσχέδια
παραπήγματα 7.208 άνθρωποι (σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία). 

Οι  υπηρεσίες  που  κατά  τον  νόμο,  το  ευρωπαϊκό  κεκτημένο  και  το  Σύνταγμα  πρέπει  να
διασφαλίζει  ένα κράτος δικαίου είναι  από περιορισμένες ως ανύπαρκτες,  ιδίως ως προς τη
στέγαση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ψυχοκοινωνική στήριξη, τη νομική αρωγή, τη
διερμηνεία και την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, ενώ σε διαρκώς επιβαρυνόμενες
συνθήκες απασχολείται και το προσωπικό των υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής και Ασύλου. Το
ίδιο ισχύει κατά μείζονα λόγο για την προστασία των ανηλίκων, οι οποίοι δεν διαθέτουν την
επιβαλλόμενη  προστασία  από  δημόσιους  επιτρόπους,  καθώς  και  των  λοιπών  ευάλωτων
ομάδων που βρίσκονται  σε  άμεσο κίνδυνο,  κατάσταση που επιβάλλει  την  επείγουσα λήψη
μέτρων για τον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους. Επισημαίνεται
εξάλλου,  ότι  κοινή  συνισταμένη  των  εκτιμήσεων  όλων  των  φορέων,  δηλαδή  τόσο  των
εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, όσο και όλων όσων δραστηριοποιούνται στο πεδίο, είναι
ότι οι δομές κλειστού τύπου δεν αποτελούν λύση αλλά ενδεχομένως να δημιουργήσουν νέα
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημόσιας τάξης.

Σύμφωνα  με  την  ΕΕΔΑ,  η  άμεση  λήξη  του  εγκλωβισμού  των  αιτούντων  άσυλο  στα  νησιά
προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη, όχι μόνο για λόγους σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων και
διασφάλισης  της  κοινωνικής  ειρήνης,  αλλά  και  για  να  γίνει  στοιχειωδώς  διαχειρίσιμη  η
μεταχείριση  των  αιτούντων  άσυλο  και  το  σύστημα  διεθνούς  προστασίας  εν  γένει.  Η  ΕΕΔΑ
απευθύνει  επείγουσα δημόσια έκκληση για τη συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων και  την
κατάλληλη αναπροσαρμογή του θεσμικού και διαχειριστικού πλαισίου των προσφυγικών ροών,
με σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, διαδικασία η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση
να είναι απαλλαγμένη από την τοξική ρητορική στο δημόσιο διάλογο. Η ΕΕΔΑ δήλωσε ότι θα
συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στα νησιά αλλά και στο σύνολο της
χώρας και θα δημοσιοποιήσει λεπτομερή έκθεση με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της.

4. Επιστολή 66 οργανώσεων προς τις ανώτατες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές σχετικά με το
προσφυγικό ζήτημα

Στις  6/3/2020  εξήντα  έξι  οργανώσεις  της  κοινωνίας  πολιτών  έστειλαν  επιστολή  προς  τον
Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, David Sassoli, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,  Charles Michel και την
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen154.

Στην επιστολή αυτή αναφέρθηκαν τα εξής :

154https://www.hrw.org/el/news/2020/03/06/339284  
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«Οι οργανώσεις που υπογράφουμε αυτό το κείμενο εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για τα
όσα  εξελίσσονται  τις  τελευταίες  ημέρες  στα  σύνορά  μας  στον  Έβρο  και  τα  νησιά,  με  την
πολιτική εργαλειοποίηση και τη θυματοποίηση ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα σύνορα
της Ευρώπης.  Επίσης, για τον τρόπο που οι Αρχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διαχειρίζονται τις νέες αφίξεις, καθώς και για ακραίες συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν από
τα  σώματα  ασφαλείας  εναντίον  των  προσφύγων  και  από  πολίτες  εναντίον  στελεχών  των
ανθρωπιστικών  οργανώσεων.  Επισημαίνουμε  ότι  το  κλίμα  πανικού  και  των  λογικών
«ασύμμετρης  απειλής»  που  καλλιεργείται  και  από  τις  αρχές,  είναι  αναντίστοιχο  με  την
πραγματικότητα και πλήττει σοβαρά όχι μόνο τους πρόσφυγες, –ανθρώπους κατατρεγμένους
και ευάλωτους– αλλά και την ίδια την κοινωνία και το κράτος δικαίου. 

Συγκεκριμένα: 
Eκφράζουμε κατηγορηματικά την αντίθεσή μας στις πρόσφατες αποφάσεις του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) και κυρίως την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία έχει ανασταλεί η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου
όσων εισέρχονται στη χώρα και προβλέπεται η επιστροφή τους, χωρίς καταγραφή, στη χώρα
καταγωγής ή διέλευσης.  Η εφαρμογή μιας τέτοιας ρύθμισης συνιστά μέτρο απάνθρωπο και
παράνομο, καθώς παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή της μη επαναπροώθησης, επισύρει τη διεθνή
ευθύνη της χώρας μας, και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Δεν αμφισβητείται ότι η Ελλάδα
έχει την κυριαρχική αρμοδιότητα  να ελέγχει τα σύνορά της και να διαχειρίζεται τις  όποιες
διελεύσεις από αυτά, όμως το δικαίωμα στο άσυλο είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα,
κατοχυρωμένο  από  την  Οικουμενική  Διακήρυξη  για  τα  Δικαιώματα  του  Ανθρώπου  και  τον
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και δεν πρέπει να καταστρατηγείται.  

Επίσης, καταγγέλλουμε τις επιθέσεις κατά ανθρωπιστικών οργανώσεων και οργανώσεων για
την  προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου,  καθώς και  την  ανοχή και  την  καλλιέργεια
μισαλλοδοξίας,  επισημαίνοντας  ότι  χωρίς  την  συμβολή  των  οργανώσεων  αυτών  στο  όποιο
σύστημα διαχείρισης του προσφυγικού έχει εδραιωθεί, αυτό θα οδηγηθεί σε κατάρρευση. Το
δε κλίμα καχυποψίας ενάντια στην αλληλεγγύη, το οποίο προωθείται και από εκπροσώπους
της κυβέρνησης, καλλιεργεί τη βία και την ανομία στην ευρύτερη κοινωνία. 

Απευθυνόμαστε κατ’ αρχήν στην ελληνική Κυβέρνηση ζητώντας: 
• Να αποσυρθεί η παράνομη και αντισυνταγματική πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και
να  τηρηθούν  οι   υποχρεώσεις  της  Ελληνικής  Πολιτείας  σχετικά  με  την  προστασία  της
ανθρώπινης ζωής και τη διάσωση στα θαλάσσια και χερσαία  σύνορα. Επίσης, να σταματήσουν
άμεσα  οι  επιστροφές  ανθρώπων  σε  κράτη  όπου  κινδυνεύει  η  ζωή,  η  ελευθερία  τους  ή
κινδυνεύουν να υποβληθούν  σε  βασανιστήρια  ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή
μεταχείριση. 
• Να διενεργηθεί  άμεσα η αποσυμφόρηση των νησιών με μετεγκατάσταση αιτούντων
άσυλο στην ενδοχώρα και με ειδική μέριμνα για την προστασία της υγείας τους. Προτεραιότητα
να δίνεται στους πλέον ευάλωτους, στα ασυνόδευτα και στις οικογένειες με παιδιά. 
• Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κάθε προσώπου  από εκδηλώσεις και
πράξεις βίας, στοχοποίησης και ρατσισμού. 

Απευθυνόμαστε στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζοντας ότι: 
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• Η  ΕΕ  θα  πρέπει  να  αναλάβει  ουσιαστικές  ευθύνες  προστασίας  των  ανθρώπων  που
μετακινούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός κατεξοχήν ευρωπαϊκού ζητήματος, με γνώμονα
τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις αρχές δικαίου. Το δικαίωμα στο άσυλο και η
τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης αποτελούν βασικά στοιχεία του διεθνούς και του
ενωσιακού δικαίου και ως εκ τούτου οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να λαμβάνουν
τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπισή τους.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών» (guardian of the Treaties)
θα πρέπει να προστατεύσει το δικαίωμα στο άσυλο, όπως αυτό κατοχυρώνεται στη νομοθεσία
της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιστρέψει τη ρητορική περί «ασπίδας» και να παροτρύνει
την Ελλάδα να αναλάβει τις νομικές της υποχρεώσεις. 
• Είναι αναγκαία η άμεση ανασύσταση μηχανισμών μετεγκατάστασης  προσφύγων και
αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη, με δίκαιο και ορθολογικό τρόπο και
με  προτεραιότητα  στα  ασυνόδευτα  παιδιά.  Επίσης,  προτείνεται  και  η  επανεγκατάσταση
προσφύγων απευθείας από την Τουρκία σε κράτη-μέλη  της ΕΕ.  
• Επίσης  αναγκαία  είναι  η  αναθεώρηση της  θέσης  της  ΕΕ για την  Κοινή Δήλωση ΕΕ -
Τουρκίας, η οποία -πέραν των ελλειμμάτων νομιμότητας- έχει αποδειχθεί πλέον ότι αποτελεί
απρόβλεπτο και μη βιώσιμο πολιτικό εργαλείο για τη διαχείριση των συνόρων. 

Κλείνοντας, καλούμε όλες τις πλευρές στην τήρηση  της νομιμότητας και στην επαγρύπνηση για
τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών. Οποιαδήποτε περαιτέρω διολίσθηση θα
πλήξει  με  ανυπολόγιστες  συνέπειες  τις  κοινωνίες  μας,  τη  δημοκρατία  στην  Ευρώπη και  το
κράτος δικαίου».  

5.  Ανοιχτή  Επιστολή  20   ΜΚΟ  προς  τον  πρωθυπουργό  σχετικά  με  τα  ασυνόδευτα
προσφυγόπουλα

Στις  25/2/2020  ΜΚΟ έστειλαν  προς  τον  Πρωθυπουργό  της  Ελλάδας  την  ακόλουθη ανοιχτή
επιστολή155:

«Προς :
Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι  κάτωθι  υπογράφουσες  οργανώσεις,  με  πολυετή εμπειρία στους  τομείς  των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής προσφοράς, απευθυνόμαστε σε εσάς, με την ελπίδα της
παρέμβασής  σας  για  την  επίλυση  ενός  πολύ  σοβαρού  ζητήματος.  Αφορά  στην  προστασία
χιλιάδων ασυνόδευτων παιδιών,  που ελλείψει  κατάλληλων και  επαρκών δομών φιλοξενίας,
αλλά  και  ενός  ολιστικού  σχήματος  επιτροπείας  και  συστήματος  παιδικής  προστασίας,
παραμένουν για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα σε ακατάλληλους χώρους διαμονής ή/και
κράτησης. Είναι κοινό μυστικό ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 5 χρόνια
δεν συνάδει με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, ούτε ταιριάζει στη χώρα μας.
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Αφορμή για την παρούσα επιστολή αποτελεί η καίρια, από 24/11/19, πρωτοβουλία σας για την
προτεραιοποίηση  και  συγκέντρωση  όλων  των  σχετικών  αρμοδιοτήτων  στο  Γραφείο  του
Πρωθυπουργού, την οποία, καταρχήν, χαιρετίζουμε. Οφείλουμε, ωστόσο, να επιστήσουμε την
προσοχή σας σε μια σειρά ζητημάτων που, όπως μεταξύ άλλων έχει επισημανθεί και από την
Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Κοινωνικών  Δικαιωμάτων,  συνεχίζουν  να  θέτουν  σε  κίνδυνο  τα
δικαιώματα και τη σωματική και ψυχική υγεία των ασυνόδευτων παιδιών που φτάνουν στην
Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  (Ε.Κ.Κ.Α.),  ο  αριθμός  των  ασυνόδευτων  παιδιών  ανερχόταν  σε  5.463,  την
31/01/2020.  Η  κρατούσα  εντύπωση  είναι  ότι  ο  αριθμός  αυτός  σαφώς  υπολείπεται  του
πραγματικού, δεδομένου ότι οι οργανώσεις μας συνεχίζουν να εντοπίζουν τόσο περιπτώσεις μη
καταγραφής όσο και φαινόμενα εσφαλμένης διαπίστωσης της ηλικίας των νεοεισερχόμενων
προσφύγων  και  αιτούντων  άσυλο.  Αυτή  η  ασάφεια  περί  τον  πραγματικό  αριθμό  αποτελεί
ουσιαστικό εμπόδιο για την  προστασία των παιδιών στην Ελλάδα. 

Την  ίδια  στιγμή,  οι  θέσεις  μακροχρόνιας  φιλοξενίας  σε  κατάλληλες  δομές  για  ανηλίκους
συνεχίζουν να υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών, παρά το γεγονός ότι  έχει καταγραφεί
άνοδος κατά 182 θέσεις από το Νοέμβριο του 2019 και αθροίζουν σε 1.286 συνολικές θέσεις
στα τέλη Ιανουαρίου 2020. Επιπλέον, ένας εκτιμώμενος αριθμός 187 παιδιών βρίσκονται σε
καθεστώς κράτησης,  γεγονός που επ’  ουδενί  μπορεί  να θεωρηθεί  σύμφωνο με το βέλτιστο
συμφέρον του παιδιού, καθώς η πρακτική της «προστατευτικής φύλαξης» ήδη έχει κριθεί από
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ως αντίθετη στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κατά το τελευταίο έτος μόνο, το ΕΔΔΑ έχει καταδικάσει
την Ελλάδα για την «προστατευτική φύλαξη» ασυνόδευτων παιδιών με διαδοχικές αποφάσεις
του. Τέλος, 1.077 ασυνόδευτα παιδιά συνεχίζουν να διαβιούν σε συνθήκες επισφάλειας ή/και
αστεγίας, μια κατάσταση που συνεπάγεται κινδύνους για την ασφάλεια και ευημερία τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο,  θα θέλαμε να επισημάνουμε πως το κρίσιμο κενό της πρόσβασης των
ασυνόδευτων  παιδιών  σε  ασφαλή  στέγαση,  παραμένει  το  βασικότερο,  ίσως,  αλλά  όχι  το
μοναδικό πρόβλημα που υπονομεύει την προστασία τους. Πολλά από τα παιδιά εξακολουθούν
να στερούνται την πρόσβαση σε βασικά αγαθά επιβίωσης, όπως είναι οι υπηρεσίες υγείας και
η  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη,  καθώς  και  σε  υπηρεσίες  ψυχοκοινωνικής  και  νομικής
υποστήριξης.  Επιπλέον,  υπάρχουν  δυστυχώς  περιπτώσεις  που  τα  παιδιά  αντιμετωπίζουν
αποκλεισμό  από  το  δημόσιο  εκπαιδευτικό  σύστημα,  κατά  παράβαση,  μεταξύ  άλλων,   της
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού,  η οποία αποτελεί  νόμο του ελληνικού
κράτους από το 1992.

Τέλος, επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην ασυνέχεια που βραχυκυκλώνει το
πρόγραμμα Επιτροπείας ασυνόδευτων παιδιών. Το πρόγραμμα αυτό, μέχρι το τέλος του 2019
το υλοποιούσαν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Τώρα πλέον ολοκληρώθηκε, δίχως να ληφθεί
μέριμνα για τη συνέχεια λειτουργίας ενός αντίστοιχου προγράμματος. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα
πολύ  σοβαρό  κενό.  Την  1η  Μαρτίου  2020  προβλέπεται  η  έναρξη  εφαρμογής  του  νέου
ρυθμιστικού  πλαισίου  για  την  επιτροπεία  ασυνόδευτων  παιδιών  σύμφωνα  με  τις  σχετικές
διατάξεις του ν. 4554/2018 που ήδη έχει καθυστερήσει σημαντικά, έπειτα από αλλεπάλληλες
αναβολές.  Σήμερα,  5  ημέρες  πριν  την  έναρξη  του  πλαισίου,  δεν  έχουμε  λάβει  περαιτέρω
ενημέρωση  ούτε  για  την  έναρξη,  ούτε  και  για  τον  τρόπο  λειτουργίας  του,  γεγονός  που
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δημιουργεί  ανησυχίες  και  εύλογους  προβληματισμούς.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  απαιτείται  να
υπάρξει η μέριμνα προκειμένου ο θεσμός αυτός να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, παράλληλα με
άλλους σημαντικούς θεσμούς,  όπως η αναδοχή ανηλίκων, για την καλύτερη λειτουργία των
οποίων είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

η  Ελληνική  Πολιτεία  έχει  ηθική  και  νομική  υποχρέωση  να  προστατεύσει  έμπρακτα  τα
θεμελιώδη δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια,
σύμφωνα με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία. 

Ως εκ τούτου σας καλούμε να μεριμνήσετε για:
• Τη θεσμοθέτηση και λειτουργία ενιαίου συστήματος παιδικής προστασίας, το οποίο θα
υποστηρίζει  και  προστατεύει  όλα τα  παιδιά,  ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος  και  της
καταγωγής τους έως τουλάχιστον την ενηλικίωσή τους.
• Την άμεση μεταφορά όλων των ασυνόδευτων παιδιών από τα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης των νησιών στην ενδοχώρα και την παράλληλη αύξηση των θέσεων στέγασης σε
δομές φιλοξενίας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη δημιουργία χώρων μη προσωρινού χαρακτήρα
και  την  προώθηση  της  εφαρμογής  των  σχημάτων  εναλλακτικής  στέγασης,  όπως  της
Υποστηριζόμενης Ημι-Αυτόνομης Διαβίωσης και της αναδοχής.
• Την  εφαρμογή του Νόμου  4554/2018 για την  επιτροπεία  ασυνόδευτων παιδιών   το
συντομότερο δυνατό, με άμεση πρόβλεψη για την κάλυψη της μεταβατικής περιόδου μέχρι την
πλήρη εφαρμογή του νομικού πλαισίου, ώστε τα παιδιά να μην μένουν χωρίς Επίτροπο.
• Τον  τερματισμό  της  “προστατευτικής  φύλαξης”  των  παιδιών  σε  κέντρα  κράτησης,
αστυνομικά  τμήματα  και  άλλες  εγκαταστάσεις  σε  όλη  την  Ελλάδα,  οι  οποίες  συνιστούν
κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και έχουν οδηγήσει τη χώρα μας σε καταδίκες
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επίσης, την άμεση μεταφορά τους
σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, χωρίς προσωρινό χαρακτήρα.
• Την υποχρέωση εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας όλων των ασυνόδευτων
παιδιών,  ανεξαρτήτως  ηλικίας,  με  την  κανονική  και  όχι  την  ταχύρρυθμη  διαδικασία.
Λαμβάνοντας  υπόψη  την  αρχή  του  βέλτιστου  συμφέροντος  των  παιδιών,  ζητάμε  την
τροποποίηση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 75 του Νόμου 4636/2019, ώστε να
συμπεριληφθούν όλα τα  ασυνόδευτα παιδιά στην κανονική διαδικασία.»

6. Αναστολή στην έξωση Κονγκολέζου πρόσφυγα από το Συνήγορο του Πολίτη

Αναστολή  στις  εξώσεις  από  δομές  και  στη  διακοπή  της  χρηματικής  ενίσχυσης  που  έχει
ανακοινώσει  o  Υπουργός  Μετανάστευσης  και  Ασύλου,  Νότης  Μηταράκης,  έθεσε  στις
30/3/2020 ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από επείγουσα έκκληση του Ελληνικού Συμβουλίου
για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), που σημειώνει και τη θετική ανταπόκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Προστασίας Αιτούντων Ασύλου του υπουργείου.156
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Όπως επισημαίνει  το ΕΣΠ, ο Ντ.  Λ.  από το Κονγκό,  πιστοποιημένο θύμα βασανιστηρίων με
αναπηρία  στο  χέρι  και  ζήτημα  ψυχικής  υγείας,  είχε  κληθεί  να  παραδώσει  τα  κλειδιά  του
διαμερίσματός του στις 21 Μαρτίου. 

«Το αποτέλεσμα τυχόν έξωσης του αιτούντος και -κατά συνέπεια- το έλλειμμα στέγασής του
δεν συμβάλει στην πρόληψη της δικής του και της δημόσιας υγείας, αντιθέτως αντιστρατεύεται
κάθε μέτρο πρόληψης από την Πολιτεία», υπογράμμισε ο Συνήγορος. 

Ο Ντ. Λ. δεν μπορούσε να καταθέσει αίτηση ακύρωσης της δευτεροβάθμιας απόρριψης του
αιτήματός του για άσυλο, καθώς δεν λειτουργούν τα διοικητικά πρωτοδικεία λόγω κορωνοϊού. 

Η  Διεύθυνση  Προστασίας  Αιτούντων  Άσυλο  του  υπουργείου  διέταξε  να  παραμείνει  στο
διαμέρισμα  ο  πρόσφυγας  και  να  συνεχίσει  να  παίρνει  χρηματική  ενίσχυση  μέχρι  να
ξαναλειτουργήσουν τα δικαστήρια.

7. Δήλωση της Διεθνούς Ένωσης Δημοκρατικών Δικηγόρων σχετικά με σοβαρές παραβιάσεις
των δικαιωμάτων των προσφύγων στην Ελλάδα και την εισβολή της ΕΕ και της Τουρκίας στη
Συρία

Στις  9/3/2020  η  Διεθνής  Ένωση  Δημοκρατικών  Δικηγόρων  κατήγγειλε  την  παράνομη  και
απάνθρωπη μεταχείριση  από  την  ελληνική  κυβέρνηση όσων ζητούν  διεθνή  προστασία  στα
σύνορά της.157

Η καταγγελία της ήταν η εξής :

«Την  1η  Μαρτίου  2020,  η  ελληνική  κυβέρνηση  επικαλέστηκε  μονομερώς  το  άρθρο  78
παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώνοντας ότι
δεν θα δεχόταν νέες αιτήσεις  ασύλου για έναν μήνα και  ότι  όσοι  επιχειρούν να εισέλθουν
παράνομα θα επιστρέφονται. Αυτά τα μέτρα ήταν απάντηση στην ανακοίνωση της τουρκικής
κυβέρνησης δύο ημέρες πριν, ότι δεν θα εμπόδιζε πλέον τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν
την Τουρκία για την Ευρώπη, σε αντίθεση με τη κοινή δήλωση της τουρκικής κυβέρνησης-ΕΕ
του Μαρτίου 2016. Στις 7 Μαρτίου του 2020, ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Τουρκία
θα αρχίσει και πάλι να αποτρέπει τις διελεύσεις του Αιγαίου Πελάγους στα ελληνικά νησιά, αν
και μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να προβεί σε παρόμοια ανακοίνωση σχετικά με τις χερσαίες
διελεύσεις.

Μετά την πρώτη ανακοίνωση της τουρκικής κυβέρνησης στις 29 Φεβρουαρίου 2020, χιλιάδες
άνθρωποι προσπαθούν να διασχίσουν τα ελληνικά σύνορα. Η Ελληνική κυβέρνηση αποκρίθηκε
στέλνοντας αστυνομικούς, τη Frontex και στρατιωτικές ενισχύσεις στα σύνορα με την Τουρκία,
χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πραγματικά πυρά εναντίον ανθρώπων που προσπαθούν να
περάσουν. Η χρήση βίας στα σύνορα, μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει στο θάνατο ενός Σύριου, ο
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οποίος πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ προσπαθούσε να περάσει.[i] Όσοι έχουν εισέλθει στην
Ελλάδα στα χερσαία σύνορά της έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί για παράνομη είσοδο. Στα
νησιά του Αιγαίου, έχουν υπάρξει αναφορές για push backs από την Ελληνική Ακτοφυλακή. O
στρατός αρχίζει στρατιωτικές δραστηριότητες κατά μήκος των ακτών της Λέσβου με τη χρήση
πραγματικών  πυρών·  εκατοντάδες  άτομα  που  έχουν  αφιχθεί  από  την  1η  Μαρτίου,
συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών και εγκύων, φυλακίζονται στα λιμάνια, όπου μένουν
να  κοιμούνται  στο  τσιμέντο  ή  στα  αστυνομικά  λεωφορεία,  με  περιορισμένη  πρόσβαση  σε
ανθρωπιστικούς παράγοντες. Παράλληλα με την απάντηση του ελληνικού κράτους, ακροδεξιές
ομάδες  έχουν  δημιουργήσει  οδοφράγματα  και  περιπολίες  στη  Λέσβο  και  στοχεύουν  και
επιτίθενται ατιμώρητα σε μη Έλληνες.

Τέτοιες είναι οι ενέργειες του ελληνικού κράτους που η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες εξέδωσε στις 2 Μαρτίου μια υπενθύμιση ότι:

Ούτε η Σύμβαση του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων ούτε το δίκαιο της ΕΕ για
τους πρόσφυγες παρέχουν καμία νομική βάση για την αναστολή της παραλαβής των αιτήσεων
ασύλου.  Το  άρθρο  78  παράγραφος  3  της  Συνθήκης  για  τη  λειτουργία  της  ΕΕ  που  έχει
επικαλεστεί  η  ελληνική  κυβέρνηση,  επιτρέπει  την  έγκριση  προσωρινών  μέτρων  από  το
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
σε  περίπτωση  που  ένα  ή  περισσότερα  κράτη  μέλη  αντιμετωπίζουν  κατάσταση  έκτακτης
ανάγκης που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εισροή τρίτης χώρας δεν μπορεί να αναστείλει το
διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα αίτησης ασύλου και την αρχή της μη επαναπροώθησης που
επίσης τονίζεται στο δίκαιο της ΕΕ. Τα άτομα που εισέρχονται παράνομα στο έδαφος κράτους
δεν θα πρέπει επίσης να τιμωρούνται εάν παρουσιαστούν χωρίς καθυστέρηση στις αρχές για να
ζητήσουν άσυλο.[ii]

Η αναστολή της παραλαβής των αιτήσεων ασύλου από την Ελλάδα συνιστά σαφή παραβίαση
του  δικαιώματος  αίτησης  ασύλου.  Το  δικαίωμα  αυτό  αναγνωρίζεται  στην  Οικουμενική
Διακήρυξη  των  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου,  η  οποία  ορίζει  ότι  “Κάθε  πρόσωπο  έχει  το
δικαίωμα να επιδιώκει και να υποβάλει σε άλλες χώρες άσυλο από διώξεις.” [iii] Το δικαίωμα
αυτό  αναγνωρίζεται  επίσης  σε  διάφορες  περιφερειακές  νομικές  πράξεις,
συμπεριλαμβανομένου του δεσμευτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.[iv]
Η  συστηματική  ποινικοποίηση  όσων  έχουν  εισέλθει  στην  Ελλάδα  για  να  ζητήσουν  διεθνή
προστασία  αποτελεί  σοβαρή παραβίαση του άρθρου 31 της  Σύμβασης  του 1951,  το  οποίο
απαγορεύει ρητά στα κράτη να επιβάλλουν “κυρώσεις, λόγω παράνομης εισόδου ή παρουσίας
τους, σε πρόσφυγες που εισέρχονται ή είναι παρόντες στο έδαφός τους χωρίς άδεια”.

Οι δρακόντειες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να εμποδίσει την είσοδο ατόμων στην
Ελλάδα για να ζητήσουν διεθνή προστασία συνιστούν σαφείς παραβιάσεις της αρχής της μη
επαναπροώθησης,  που κατοχυρώνεται στο άρθρο 33 της Σύμβασης του 1951 σχετικά με το
καθεστώς των προσφύγων. Η αρχή εμφανίζεται επίσης σε πολλές συνθήκες για τα ανθρώπινα
δικαιώματα,  [v] και έχει  κριθεί  ότι  προκύπτει  σιωπηρά από την υποχρέωση των κρατών να
σέβονται,  να  προστατεύουν  και  να  εκπληρώνουν  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα.[vi]  Η  αρχή
απαγορεύει στα κράτη να μεταφέρουν ή να απομακρύνουν ανθρώπους από τη δικαιοδοσία
τους ή τον αποτελεσματικό έλεγχο όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουν ότι το άτομο θα
διατρέχει κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης κατά την επιστροφή του, συμπεριλαμβανομένης της
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δίωξης, των βασανιστηρίων, της κακομεταχείρισης ή άλλων σοβαρών παραβιάσεων ή άλλων
σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Ισχύει  για όλα τα άτομα ανά πάσα
στιγμή,  ανεξαρτήτως  ιθαγένειας,  εθνικότητας,  μεταναστευτικού  καθεστώτος  ή  απάτριδες.
Πρόκειται για αρχή που χαρακτηρίζεται από την απόλυτη φύση της: δεν επιδέχεται εξαίρεση,
παρέκκλιση  ή  επιφύλαξη,[vii]  και  εφαρμόζεται  σε  κάθε  περίπτωση  που  ένα  κράτος  ασκεί
δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένου του εξωεδαφικού de facto ελέγχου.[viii]

Η εφαρμογή μη παρεκκλίσιμων υποχρεώσεων μη επαναπροώθησης για την ανάληψη κρατικής
δράσης  πέρα  από  τα  κρατικά  σύνορα  καθιστά  παράνομες  τις  προσπάθειες  των  ελληνικών
κυβερνήσεων  να  αποτρέψουν  την  είσοδο  στο  έδαφός  τους.[ix]  Η  παρανομία  τέτοιων
επιχειρήσεων “push-back”,  που σκοπίμως εμποδίζουν τους  ανθρώπους  να φθάσουν σε  ένα
δεδομένο κρατικό έδαφος, βασίζεται επίσης στην απαγόρευση της συλλογικής απέλασης.[x] Η
απαγόρευση  της  συλλογικής  απέλασης  αποτελεί  απαραίτητη  διαδικαστική  προστασία  της
αρχής της μη επαναπροώθησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις απόψεις του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών. Παρά τις κυνικές προσπάθειες να διαβαστεί
η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην N.D και
N.T.  κατά της Ισπανίας ως εξαίρεση που επιτρέπει  τη συλλογική απέλαση ως απάντηση σε
“παράνομη” ή “παράτυπη” είσοδο, [xi] αυτό θα υπονόμευε ουσιαστικά τον ίδιο τον σκοπό της
απαγόρευσης της συλλογικής απέλασης και την αρχή της μη επαναπροώθησης. Η αιτιολογική
σκέψη του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου καθιστά σαφές ότι η απαγόρευση της συλλογικής απέλασης είχε ως στόχο την άνευ
όρων εφαρμογή [xii], όπως και η προηγούμενη νομολογία του δικαστηρίου επί του θέματος.
[xiii]

Περισσότεροι  από  42.000  αιτούντες  άσυλο  διαμένουν  στα  ελληνικά  νησιά  υπό  άθλιες
συνθήκες. Τα “hot spots” στα πέντε νησιά είναι υπερπλήρη. Έχουν γίνει στην πραγματικότητα
ανοικτές  φυλακές,  καθώς οι  άνθρωποι  πρέπει  να περνούν τις  περισσότερες  μέρες  τους  σε
ουρές για φαγητό, τουαλέτες, γιατρούς και την υπηρεσία ασύλου. Υπάρχει έλλειψη επαρκών
υποδομών,  όπως  στέγαση,  ασφάλεια,  ηλεκτρικό  ρεύμα,  αποχετευτικά  δίκτυα,  σχολεία,
υγειονομική  περίθαλψη.  Η  σεξουαλική  και  σωματική  βία  είναι  συνήθης.  Οι  απάνθρωπες
συνθήκες  [xiv]  στο  νησί  για  τους  μετανάστες  έχουν  καταγγελθεί[xv]  αμέτρητες  φορές  από
αρκετές ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η  ελληνική  κυβέρνηση εφάρμοσε  νέο νόμο  για  το  άσυλο την  1η  Ιανουαρίου  του  2020  με
δρακόντεια μέτρα τα οποία περιορίζουν τα δικαιώματα των μεταναστών. Αυτός ο νέος νόμος
επεκτείνει τις βάσεις για κράτηση αιτούντων άσυλο, αυξάνει τα γραφειοκρατικά εμπόδια για να
γίνουν εφέσεις και εξαλείφει προηγούμενες προστασίες για ευάλωτα άτομα που φτάνουν στα
ελληνικά νησιά.  Όλα τα άτομα που καταφθάνουν από την Τουρκία απαγορεύεται πλέον να
εγκαταλείψουν τα νησιά μέχρι να υποβληθούν σε επεξεργασία οι αιτήσεις τους, εκτός και αν
αρθούν γεωγραφικοί περιορισμοί κατά τη διακριτική ευχέρεια των αρχών. Οι αλλαγές αυτές
έχουν οδηγήσει σε αύξηση του πληθυσμού των αιτούντων άσυλο που έχουν παγιδευτεί στα
νησιά, και σε αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που έχουν απορρίψει τις αιτήσεις ασύλου τους
και αντιμετωπίζουν απέλαση στην Τουρκία.  Το Νομικό Κέντρο Λέσβου έχει  ήδη καταγγείλει
αρκετές σοβαρές παραβιάσεις[xvi] των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο από την εφαρμογή
του νόμου.»
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8.  Ειδική  Δήλωση  Ύπατης  Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τη  χρήση  βίας  από  την  ελληνική
κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και  για  την προσωρινή διακοπή της  διαδικασίας
ασύλου

Στις 2 Μαρτίου 2020 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ κατήγγειλε τη χρήση βίας από την ελληνική
κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας ασύλου,
δηλώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής158:

«Είναι σημαντικό οι αρχές να απόσχουν από τη χρήση οποιουδήποτε μέτρου που θα μπορούσε
να επιδεινώσει  την ταλαιπωρία ευάλωτων ανθρώπων. Όλα τα κράτη έχουν το δικαίωμα να
ελέγχουν τα σύνορά τους και να διαχειρίζονται τις παράτυπες μετακινήσεις, αλλά ταυτόχρονα
θα  πρέπει  να  απέχουν  από  τη  χρήση  υπερβολικής  ή  δυσανάλογης  βίας  και  να  διατηρούν
συστήματα για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων ασύλου με συντεταγμένο τρόπο.

Ούτε η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων ούτε το προσφυγικό δίκαιο της ΕΕ
παρέχουν οποιαδήποτε νομική βάση για την αναστολή της καταγραφής αιτημάτων ασύλου. Σε
αυτό το πλαίσιο η ελληνική Κυβέρνηση έχει επικαλεστεί το άρθρο 78(3) της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η διάταξη αυτή προβλέπει τη λήψη προσωρινών
μέτρων  από  το  Συμβούλιο,  μετά  από  πρόταση  της  Επιτροπής  και  σε  διαβούλευση  με  το
Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  στην  περίπτωση  που  ένα  ή  περισσότερα  Κράτη  Μέλη  είναι
αντιμέτωπα  με  μια  επείγουσα  κατάσταση  που  χαρακτηρίζεται  από  την  αιφνίδια  εισροή
υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ δεν μπορεί να αναστείλει το διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα
της υποβολής αίτησης ασύλου και την αρχή της μη-επαναπροώθησης,  τα οποία και τα δύο
αποτελούν επίσης μέρος του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι άνθρωποι που εισέρχονται  παράτυπα
στην επικράτεια ενός κράτους δεν θα πρέπει επίσης να τιμωρούνται εάν παρουσιάζονται χωρίς
καθυστέρηση ενώπιον των αρχών για να ζητήσουν άσυλο».

9.  Δικαστήριο  της  Ορεστιάδας  επέβαλε  σε  δεκάδες  ανθρώπους  ποινή  φυλάκισης  έως  4
χρόνια με την κατηγορία της παράνομης εισόδου στην ελληνική επικράτεια

Δικαστήριο στην Ορεστιάδα, την Καθαρά Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2020, καταδίκασε συνολικά 30
μετανάστες σε ποινές φυλάκισης τριών και τεσσάρων ετών και καταβολή προστίμων πέντε και
δέκα χιλιάδων ευρώ.159 Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση του δικαστηρίου αφορούσε 15 άνδρες
και 15 γυναίκες.

Για τους άνδρες, το δικαστήριο όρισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών χωρίς αναστολή και
καταβολή προστίμου 10.000 ευρώ στον καθένα και για τις γυναίκες, εκ των οποίων κάποιες

158https://www.zougla.gr/kosmos/article/dilosi-tis-ipatis-armostias-gia-tin-katastasi-sta-sinora-  
tourkias--ee

159https://thepressproject.gr/dikastirio-epevale-se-dekades-anthropous-pini-fylakisis-eos-4-  
chronia-me-tin-katigoria-tis-paranomis-isodou-stin-elliniki-epikratia/?
fbclid=IwAR0XAkiZOqE1GU2FO5oMlLMI-
0urHmWznZUIbaHTZRqW3wy4MSPn4nlfXVk#.Xl4O6paxpz0.facebook
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είχαν  και  παιδιά,  όρισε  ποινή  φυλάκισης  τριών  ετών  με  αναστολή  και  επέβαλε  χρηματικό
πρόστιμο 5.000 ευρώ στη καθεμία. 

Επιπλέον,  νωρίτερα,  το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020,  καταδικάστηκαν 17 Αφγανοί στους
οποίους  ορίστηκε  ποινή  φυλάκισης  3,5  ετών  και  καταβολή  προστίμου  10.000  ευρώ  στον
καθένα. Οι γυναίκες που καταδικάστηκαν μεταφέρθηκαν μαζί με τα παιδιά στο ΚΥΤ φυλακίου
Έβρου ενώ οι άντρες που καταδικάστηκαν μεταφέρθηκαν σε καταστήματα κράτησης.

Από το πρωί του Σαββάτου 29 Φεβρουαρίου 2020 έως το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας 2
Μαρτίου 2020, έχουν δικαστεί και καταδικαστεί συνολικά 45 άτομα. Από αυτούς, σύμφωνα με
την Ύπατη Αρμοστεία, τουλάχιστον οι έξι έχουν οικογένειες με νεογέννητα μωρά. Σημειώνεται
ότι από τις 6 π.μ. του Σαββάτου έως τις 6 μ.μ. της Καθαράς Δευτέρας απετράπη η είσοδος στη
χώρα σε 24.203 ανθρώπους ενώ συνελήφθησαν 183 άτομα. Από τις 6 π.μ. της Δευτέρας έως τις
6 μ.μ. της ίδιας ημέρας απετράπη η είσοδος σε συνολικά 4.354 ανθρώπους, ενώ συνελήφθησαν
άλλοι 42 που επιχείρησαν να περάσουν παράνομα τα σύνορα, προερχόμενοι κυρίως από το
Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Μαρόκο.

10. Δικαστική αναστολή των σχεδίων διοικητικής αποβολή των Ρομά από το Δήμο Θερμαϊκού

Στις  12/3/2020,  δικαστική  απόφαση  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  έβαλε  «φρένο»  στα
σχέδια διοικητικής αποβολής του Δήμου Θερμαϊκού για απομάκρυνση του οικισμού Ρομά από
την  τοποθεσία  Τσαΐρια  και  κατ’  επέκταση  στις  εξαγγελίες  του  πρωθυπουργού  Κυριάκου
Μητσοτάκη,  τον  περασμένο Σεπτέμβριο  στη ΔΕΘ,  για «αναπτυξιακές δραστηριότητες»  στον
χώρο.160 Το δικαστήριο έκανε δεκτή την ανακοπή των κατοίκων του οικισμού στο πρωτόκολλο
διοικητικής  αποβολής  που  είχε  λάβει  ο  δήμαρχος  Θερμαϊκού  Γιώργος  Τσαμασλής,  με  το
σκεπτικό  ότι  «χωρίς  να  συνοδεύεται  από  μέτρο  μετεγκατάστασης,  η  όποια  εκδίωξη  είναι
παράνομη».

«Το σαφές μήνυμα της Θέμιδας είναι ότι υπάρχει δικαιοσύνη για τους Ρομά, αρκεί κάποιος να
τη  διεκδικήσει»,  δήλωσε  στην  «Εφ.Συν.»  ο  δικηγόρος  τους  Γιώργος  Τσιάκαλος,  νομικός
σύμβουλος στο Συμβούλιο της Ευρώπης στα προγράμματα JUSTROM (κοινό πρόγραμμα του
Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη
των Γυναικών Ρομά. Η απόφαση βασίζεται και διευρύνει την πάγια ήδη προοδευτική εγχώρια
νομολογία,  πλήρως  εναρμονισμένη  με  τις  επιταγές  του  ΕΔΔΑ  (Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση,  χωρίς  να συνοδεύεται  από μέτρο μετεγκατάστασης,  η
όποια εκδίωξη είναι παράνομη και η άσκηση του δικαιώματος της διοίκησης να τους αποβάλει
προσκρούει  στον  περιορισμό  του  Αρθρου  281  Α.Κ.  (καταχρηστική  άσκηση  δικαιώματος).
Επίσης, σημειώνεται εμφατικά ότι είναι υποχρέωση της Πολιτείας η επίλυση του προβλήματος
μετεγκατάστασης, καθώς η βίαιη αποβολή τους χωρίς να έχει βρεθεί χώρος μετεγκατάστασης
θα έχει σοβαρές επιπτώσεις γι’  αυτούς και θα καταστήσει δυσχερέστερες τις  ήδη δύσκολες
συνθήκες διαβίωσής τους, με σοβαρές συνέπειες για την υγεία και την ασφάλεια των ίδιων και
των οικογενειών τους, ιδίως δε των ηλικιωμένων και των μικρών παιδιών. «Η πρωτοβουλία από
μόνη  της  δεν  θα  ήταν  αρκετή,  εάν  δεν  υπήρχαν  εκείνοι  οι  κάτοικοι  του  οικισμού  που  με

160https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/234853_dikastirio-dikaiose-toys-roma  
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ιδιαίτερη  ζέση  αγωνίστηκαν  για  να  διεκδικήσουν  τα  δικαιώματά  τους»,  ξεκαθαρίζει  ο  κ.
Τσιάκαλος.

Βεβαίως, ο δήμος Θερμαϊκού διατηρεί το δικαίωμα άσκησης έφεσης, πράγμα που θα κάνει,
ωστόσο, σε περιορισμένο διάστημα 30 ημερών εφόσον του κοινοποιήθηκε άμεσα η δικαστική
απόφαση.

Η υπόθεση κατά της διοικητικής αποβολής τους, συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης
τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ το Μονομελές Πρωτοδικείο είχε ήδη κάνει δεκτή την αίτηση
προσωρινής  διαταγής  για  την  παραμονή  των  Ρομά  στον  οικισμό  μέχρι  την  έκδοση  της
απόφασης αυτής.

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού είχε λάβει στο δημοτικό συμβούλιο απόφαση για την απομάκρυνση
όσων  διαμένουν  στα  Τσαΐρια,  καθώς,  όπως  υποστήριζε,  έχουν  καταλάβει  παράνομα  το
οικόπεδο  που  ανήκει  στον  δήμο.  Επίσης,  τόνιζε  πως  εντός  του  οικισμού  γίνονται  καύσεις
απορριμμάτων, καλωδίων αλλά και αυτοκινήτων, που ρυπαίνουν την περιοχή και προκαλούν
προβλήματα υγείας στους κατοίκους του Δήμου Θερμαϊκού.

Ο  συνήγορος  των  Ρομά,  Γιώργος  Τσιάκαλος,  από  την  πλευρά  του,  υποστήριξε  πως  είναι
συγκεκριμένοι αυτοί που προχωρούν σε καύσεις εντός του οικισμού και ανέφερε πως δεν είναι
μόνο Ρομά αλλά και άλλοι πολίτες, ενώ σημείωσε πως γίνονται ρίψεις σκουπιδιών από άλλους
δήμους στο σημείο. Εξάλλου, συνέδεσε την εκδίωξη των Ρομά με το τεχνολογικό πάρκο που
πρόκειται να γίνει στην περιοχή, λέγοντας πως «θέλουν να τους διώξουν και να πετάξουν το
μπαλάκι σε άλλη περιοχή».

«Το  μόνο  που  ζητούσαμε  ήταν  να  μη  μείνουμε  έκθετοι  σε  κινδύνους,  στο  κρύο.  Αυτοί  οι
άνθρωποι θα πρέπει να βρουν ένα μέρος για να ζουν, να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και
να μη δημιουργηθεί πάλι ο φαύλος κύκλος της αποτροπής στην κοινωνική τους ενσωμάτωση»,
ανέφερε  ο  κ.  Τσιάκαλος,  σημειώνοντας  ότι  «συνήθως  όλες  τις  μισαλλόδοξες  και
ανυποστήρικτες  αιτιάσεις  απόδοσης  συλλογικής  παραβατικότητας,  η  Δικαιοσύνη  τις
αποκρούει». Την άποψη ότι «δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος Θερμαϊκού να βρει τον τόπο που θα
μετεγκατασταθούν  οι  Ρομά»  είχε  εκφράσει  ο  δήμαρχος  Γιώργος  Τσαμασλής,  ζητώντας  να
εκκενωθεί η περιοχή όπου διαμένουν οι Ρομά και να αξιοποιηθεί για την ανέγερση λυκείου.

11.  Εγκύκλιος  Εισαγγελίας  Αρείου  Πάγου  για  την  προστασία  των  ασυνόδευτων  και
παραμελημένων ανήλικων

Εγκύκλιο για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, αλλά και παραμελημένων παιδιών
και ειδικά υπό τις σημερινές συγκυρίες της πανδημίας του COVID-19, εξέδωσε στις 9 Απριλίου
2020 και απέστειλε προς όλους του εισαγγελικούς λειτουργούς της χώρας, η αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.161

Κατ΄  αρχάς,  η  αντεισαγγελέας  του  Αρείου  Πάγου  υπενθυμίζει  στους  συναδέλφους  της,  ότι
σύμφωνα  με  την  νομοθεσία  -πλέον  των  εισαγγελικών  καθηκόντων  τους-  είναι  προσωρινοί

161https://parallaximag.gr/epikairotita/ekdothike-egkyklios-tis-eisangelias-tou-areiou-pagou-gia-tin-  
prostasia-ton-asynodefton-kai-paramelimenon-anilikon
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επίτροποι των ασυνόδευτων ανηλίκων μέχρι να οριστεί «ειδικός επίτροπος» για κάθε ένα από
αυτά τα παιδιά, όπως ορίζει ο νόμος 4554/2018 και παράλληλα είναι εγγυητές της προστασίας
των ανηλίκων και της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους. 

Στο πλαίσιο αυτό της προστασίας και ασφάλειας, προσθέτει η κ. Αδειλίνη, περιλαμβάνεται και
κάθε  μορφής  κακοποίηση  και  εκμετάλλευση,  όχι  μόνο  των  ασυνόδευτων  ανηλίκων
προσφυγόπουλων,  αλλά  και  κάθε  ανήλικου  παιδιού,  παραμελημένου  ή  θύματος
ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, η κ. Αδειλίνη αναφέρει ότι, αφενός διεθνείς συμβάσεις,
και, αφετέρου, η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, προβλέπουν την εξασφάλιση αξιοπρεπών
και υγιεινών συνθηκών διαβίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων παιδιών σε δομές φιλοξενίας,
ξενώνες,  κέντρα υποδοχής,  κλπ.  έως ότου μεταφερθούν σε ειδική δομή φιλοξενίας,  οριστεί
ειδικός  επίτροπος  και  υλοποιηθεί  ο  διαχωρισμός  τους  από  τους  ενήλικες,  προς  αποτροπή
φαινομένων κακοποίησης και σεξουαλικής βίας. 

Επίσης, η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρει στην υπ΄αριθμ. 8/2020 εγκύκλιο, ότι οι
εισαγγελείς πρέπει να μεριμνούν για την προστασία και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των
ασυνόδευτων  ανήλικων  παιδιών,  όπως  και  για  την  αντιμετώπιση  «με  την  προσήκουσα
αυστηρότητα  κάθε  εγκληματικής  δραστηριότητας  σε  βάρος  τους,  σχετιζόμενη  κυρίως  με
σωματική  ή  σεξουαλική  βία  και  εκμετάλλευση,  ρατσιστική  βία,  εμπορία  ανθρώπων  για
οποιονδήποτε λόγο και κάθε είδους εκμετάλλευση». Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, η
προστασία αυτή είναι αναγκαία, και «υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, με
τη  δέουσα  προσοχή  και  επιμέλεια  των  καταγγελλομένων  περιστατικών  παραμέλησης  και
εγκατάλειψης ανηλίκων από τους γονείς ή ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος τους».

Τέλος,  η  κ.  Αδειλίνη  αναφέρει  ότι  σε  επείγουσες  περιπτώσεις  κακής  άσκησης  της  γονικής
μέριμνας, που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την σωματική και ψυχική υγεία του ανήλικου, τότε
οι  εισαγγελείς  πρέπει  να  εφαρμόζουν  τις  διατάξεις,  τα  άρθρα  1532  και  1533  του  Αστικού
Κώδικα και  να  αφαιρούν  την  γονική μέριμνα και  να  την  αναθέτουν  προσωρινά σε  κάποιο
Ίδρυμα.

12.  Αντιμέτωπη  η  Ελλάδα  με  κατηγορίες  για  «έγκλημα  κατά  της  ανθρωπότητας»  για  τις
παράνομες επαναπροωθήσεις με βάση την έκθεση της Οργάνωσης Legal Centre Lesvos

Στις 16 Ιουλίου 2020 έκθεση της Οργάνωσης Legal Centre Lesvos έφερε στο φως παράνομες και
ιδιαίτερα επικίνδυνες επαναπροωθήσεις που, όπως υποστηρίζει,  πραγματοποιεί το ελληνικό
λιμενικό με θύματα πλήθος μεταναστών και προσφύγων.162 Σύμφωνα με την οργάνωση, λέμβοι
ή  σωστικές  σχεδίες  με  επιβιβασμένους  πρόσφυγες  και  μετανάστες  αφήνονται  αβοήθητοι
μεσοπέλαγα  ή  ρυμουλκούνται  προς  τα  τουρκικά  χωρικά  ύδατα  προκειμένου  να
πραγματοποιήσει  επιχείρηση  διάσωσης  το  τουρκικό  λιμενικό.  Η  οργάνωση  κατηγορεί  τις
ελληνικές αρχές για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, καθώς τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν
φαίνεται να είναι μεμονωμένα και αντιθέτως συνιστούν συνήθη πρακτική. 

162https://thepressproject.gr/antimetopi-me-katigories-gia-egklima-kata-tis-anthropotitas-gia-tis-  
paranomes-epanaproothisis/?
fbclid=IwAR0M4omGmD5kkgkrholdWbTkk8rROCkkc7ussUj074aYGacBfAdTTwTLq1E#.XxBbt2
eEqCs.facebook
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Συγκεκριμένα, οι ελληνικές αρχές συλλαμβάνουν πρόσφυγες και μετανάστες που εντοπίζουν
είτε σε θαλάσσιες είτε σε χερσαίες περιοχές, τους μεταβιβάζουν σε φουσκωτές διασωστικές
σχεδίες και τους μεταφέρουν βιαίως σε τουρκικά χωρικά ύδατα. Σε πολλές περιπτώσεις, έχουν
καταστρέψει τις μηχανές των λέμβων στις οποίες υπερβαίνουν οι πρόσφυγες ή τα ντεπόζιτά
τους προκειμένου να μην είναι δυνατή η πλεύση των σκαφών αυτών πίσω στα ελληνικά χωρικά
ύδατα.

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε μαρτυρίες 30 επιζώντων και επτά μαρτύρων σε περιστατικά
επαναπροωθήσεων ή  μαρτύρων  που  ήρθαν  σε  επαφή με  επιζώντες  τέτοιων  περιστατικών,
αποκαλύπτει  τις  βίαιες  και  ιδιαίτερα  επικίνδυνες  επαναπροωθήσεις  προσφύγων  και
μεταναστών, οι οποίοι αφήνονται μεσοπέλαγα, με σκοπό να σπεύσει το τουρκικό λιμενικό προς
διάσωση ή να βρεθούν σε τουρκικά χωρικά ύδατα από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι μαρτυρίες
που σχετίζονται  με οκτώ ξεχωριστές ομαδικές απελάσεις,  συλλέχθηκαν μεταξύ Μαρτίου και
Ιουνίου 2020, απευθείας από την Legal Centre Lesvos.

Όπως σημειώνει η ΜΚΟ, τέτοιες πρακτικές βίαιων και παράνομων απελάσεων δεν αποτελούν
μεμονωμένα  περιστατικά  αλλά  καταδεικνύουν  μια  συστηματική  πρακτική  και  ένα  «modus
operandi» του ελληνικού λιμενικού, που δε συνάδει σε κανένα σημείο με το διεθνές δίκαιο ή με
οποιαδήποτε νόμιμη πρακτική.

Πιο  συγκεκριμένα  η  Legal  Centre  Lesvos,  επισημαίνει  ότι  «οι  ομαδικές  απελάσεις  είναι
αντίθετες με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της Ελλάδας και παραβιάζουν τα θεμελιώδη και
ανθρώπινα δικαιώματα των επιζώντων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή τους
και την jus cogens απαγόρευση των βασανιστηρίων και της επαναπροώθησης».

Μάλιστα, η οργάνωση επιρρίπτει βαρύτατες καταγγελίες στις ελληνικές αρχές τονίζοντας πως
«όταν  πραγματοποιείται  ως  μέρος  μιας  διαδεδομένης  και  συστηματικής  πρακτικής,  όπως
τεκμηριώνεται στην έκθεσή μας, αυτό ισοδυναμεί με έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Οι παράνομες απελάσεις συμβαίνουν σε διάφορες τοποθεσίες του Αιγαίου Πελάγους, καθώς
και  σε  νησιά  του  ανατολικού  Αιγαίου,  όπως  αποκαλύπτει  η  έκθεση.  Ωστόσο,  η  ελληνική
κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις καταγγελίες για τις παράνομες επαναπροωθήσεις ως «fake news».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση της Legal Centre Lesvos ήρθε μόλις μια εβδομάδα μετά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία
παρευρέθηκαν  ο  Υπουργός  Μετανάστευσης  και  Ασύλου,  Νότης  Μηταράκης,  ο  Υπουργός
Προστασίας  του  Πολίτη,  Μιχάλης  Χρυσοχοΐδης,  και  ο  Υφυπουργός  Γιώργος  Κουμουτσάκος,
εναντίον των οποίων τα μέλη της επιτροπής απηύθυναν περιφρονητικά σχόλια και εκτόξευσαν
σειρά επιθέσεων, καθώς οι τρεις πολιτικοί δεν απαντούσαν επί της ουσίας σε καμία από τις
καίριες ερωτήσεις των μελών του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης ότι
οι Έλληνες πολιτικοί αναφέρονταν στις καταγγελίες ως «τουρκική προπαγάνδα», πυροδοτώντας
ακόμα περισσότερο τα σαρκαστικά σχόλια εναντίον τους, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα.

13. Ειδική Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για δολοφονίες, ξυλοδαρμούς και πλιάτσικο κατά
προσφύγων από τις ελληνικές αρχές στον Έβρο
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Έκθεση που  έδωσε  στη  δημοσιότητα  στις  7  Απριλίου  2020  η  Διεθνής  Αμνηστία  επιρρίπτει
βαρύτατες  ευθύνες  στις  ελληνικές αρχές  για  τη  διαχείριση της  μεταναστευτικής  κρίσης  και
αναφέρει ότι στον Έβρο, με την κατάσταση που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα εκεί,
έχουν  σημειωθεί  μέχρι  σήμερα  τουλάχιστον  δύο  θάνατοι  μεταναστών,  ενώ  μια  γυναίκα
παραμένει αγνοούμενη.163 Ακόμα, καταγγέλλονται ξυλοδαρμοί και πλήθος επαναπροωθήσεων
μέσω  του  ποταμού  Έβρου  προς  τη  Τουρκία.  Μάλιστα,  σε  κάποιες  περιπτώσεις,  πριν  την
επαναπροώθηση, αναφέρεται ότι οι ελληνικές αρχές κατάσχεσαν τα χρήματα και τα υπάρχοντα
των ανθρώπων πριν τους στείλουν πίσω, ενώ σε μια περίπτωση άφησαν έναν άνθρωπο να
γυρίσει στη Τουρκία χωρίς παπούτσια και παλτό.

Όπως αναφέρει  η  έκθεση της  Διεθνούς  Αμνηστίας,  από τις  27 Φεβρουαρίου του 2020 και
έπειτα, χιλιάδες άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Εκεί, σύμφωνα με
την έκθεση, συνάντησαν βία τόσο σοβαρή, που τουλάχιστον δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν.
«Οι ισχυρισμοί για βίαιη συμπεριφορά πρέπει να διερευνηθούν ταχύτατα και αμερόληπτα. Ο
καθένας  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  ανθρώπινα,  να  προστατεύεται  από  τη  βία  και  να  έχει
πρόσβαση  στην  προστασία  στις  χώρες  όπου  επιδιώκει  την  ασφάλεια»,  δήλωσε  ο  Μάσιμο
Μοράτι,  Αναπληρωτής  Διευθυντής  του  Ευρωπαϊκού  Περιφερειακού  Γραφείου  της  Διεθνούς
Αμνηστίας.

Στη συνέχεια της έκθεσης, αναφέρεται ότι η Διεθνής Αμνηστία έχει επιβεβαιώσει δύο θανάτους
στα σύνορα με την Τουρκία. Ορίζει μάλιστα και τις ημερομηνίες των δολοφονιών σε 2 και 4
Μαρτίου.

Ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα από τη Συρία, αγνοείται και θεωρείται νεκρή. Η γυναίκα είχε
χωριστεί από τον σύζυγο και τα έξι  παιδιά της την ώρα που επιχειρούσαν να περάσουν το
ποτάμι του Έβρου, ώστε να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος.

Ο σύζυγος της γυναίκας κατήγγειλε στη Διεθνή Αμνηστία ότι η γυναίκα του εξαφανίστηκε και
θεωρείται  νεκρή,  αφού  δέχθηκε  πυρά  Ελλήνων  στρατιωτών  εναντίον  της,  όταν  εκείνη
προσπαθούσε να προσεγγίσει την ελληνική όχθη του ποταμού όπου βρισκόταν ο ίδιος και τα
παιδιά τους.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ελληνικές αρχές στη συνέχεια συνέλαβαν τον ίδιο και τα παιδιά του και
τους κράτησαν γύρω στις 5 ώρες δεμένους, ενώ κατάσχεσαν και τα υπάρχοντά τους. Έπειτα
οδηγήθηκαν εκ νέου στο ποτάμι, όπου τοποθετήθηκαν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία μαζί με
άλλους τους πέρασε ξανά στη Τουρκία.

Ο  σύζυγος  της  εξαφανισμένης  γυναίκας  υποστηρίζει  ότι  παρά  το  γεγονός  ότι  προσέλαβε
δικηγόρους τόσο στη Τουρκία όσο και στην Ελλάδα με σκοπό τη διερεύνηση της τοποθεσία της
γυναίκας του ή έστω τη διερεύνηση του τι απέγινε, δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα.

163https://thepressproject.gr/dolofonies-exafanisi-xylodarmous-ke-pliatsiko-enantion-metanaston-
epiveveoni-i-diethnis-amnistia/?
fbclid=IwAR00JZ3Fqr2goty6p0wuIIkHwFfGwuqgHV6TcWz8UxZPd3Z3VRXcLAB87O8#.XoxkFu
XXYwI.facebook
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Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, ένας άλλος 43χρονος άνδρας, ο Μοχάμεντ
Γκουλζάρι από το Πακιστάν, πυροβολήθηκε στο στήθος την ώρα που επιχειρούσε να περάσει
στην ελληνική πλευρά των συνόρων στο τελωνείο των Καστανιών. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο
στη Τουρκία, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4 Μαρτίου. Στο συμβάν υπήρξαν και 5
αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι επίσης τραυματίστηκαν από πυρά.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο Μοχάμεντ Αλ Αράμπ, ένας 22χρονος από τη Συρία, επίσης πέθανε στη
περιοχή. Σχετικά με το θάνατό του έχει ερευνήσει και τεκμηριώσει το Forensic Architecture.

Πλήθος  αιτούντων  άσυλο και  μεταναστών καταγγέλλουν  βίαιη  αντιμετώπισή  τους  από  την
ελληνική  συνοριοφυλακή.  Ακόμα,  αναφέρουν  ότι  οι  ελληνικές  αρχές  προσπάθησαν  να
εφαρμόσουν μία πολιτική απώθησής τους, παρόλο που είχαν εισέλθει σε ελληνικό έδαφος και
ζητούσαν άσυλο, πράγμα το οποίο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Άνθρωποι καταγγέλλουν ότι ξυλοκοπήθηκαν από τη συνοριοφυλακή με γκλοπ και κρατήθηκαν
σε χώρους στη παραμεθόρια περιοχή από ώρες μέχρι  και  ημέρες,  ενώ επαναπροωθήθηκαν
μέσω του Έβρου στη Τουρκία με βάρκες. Οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες δήλωσαν στην
Διεθνή  Αμνηστία  ότι  οι  συνοριακές  δυνάμεις  τους  πήραν  τα  χρήματα  που  σε  ορισμένες
περιπτώσεις ανέρχονταν σε χιλιάδες δολάρια, τα οποία αποτελούσαν τις μόνες τους οικονομίες
για να κατορθώσουν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στην Ευρώπη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η βία δεν περιορίστηκε μόνο στα
ελληνοτουρκικά  σύνορα.  Ένας  άνδρας  από τη  Συρία  δήλωσε  στη  Διεθνή Αμνηστία:  «Στις  4
Μαρτίου διέσχισα το  ποτάμι  και  περπάτησα  για  4  ημέρες  και  4  νύχτες  στο  εσωτερικό της
Ελλάδας, προτού με πιάσουν. Με οδήγησαν σε ένα μέρος όπου με ξυλοκόπησαν και πήραν το
κινητό τηλέφωνο και τα χρήματά μου, 2.000 λίρες (περίπου 275 ευρώ), ήταν όλα όσα είχα»,
αναφέρει και καταγγέλλει και αυτός επαναπροώθηση σε τουρκικό έδαφος μέσω του ποταμού
Έβρου. Ο ίδιος μάλιστα λέει ότι τον άφησαν χωρίς παπούτσια και παλτό.

Επίσης, όπως αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, όλοι όσοι έφτασαν
μετά την 1η Μαρτίου 2020 κρατήθηκαν αυθαίρετα σε λιμενικές εγκαταστάσεις και σε άλλες
περιοχές, ανίκανοι να ζητήσουν άσυλο και με κίνδυνο επιστροφής στην Τουρκία ή σε χώρες
προέλευσης ή διέλευσης. Μόνο στη Λέσβο, περίπου 500 άτομα –συμπεριλαμβανομένων των
200 παιδιών– που έφτασαν διά θαλάσσης κρατήθηκαν για πάνω από 10 ημέρες σε πλοίο του
Ελληνικού Ναυτικού  που χρησιμοποιείται  συνήθως για τη  μεταφορά δεξαμενών και  άλλων
στρατιωτικών  οχημάτων.  Εκατοντάδες  περισσότεροι  αιτούντες  άσυλο  και  μετανάστες
κρατήθηκαν σε άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις στο Αιγαίο.

Όλοι όσοι κρατήθηκαν στα νησιά μεταφέρθηκαν τελικά σε μεγαλύτερα κέντρα κράτησης στην
ηπειρωτική Ελλάδα στις 20 Μαρτίου, όπου ακόμα εκκρεμούν αποφάσεις επιστροφής και δεν
μπορούν να ζητήσουν άσυλο.

Ο Μάσιμο  Μοράτι  δήλωσε  σχετικά  με  το  ζήτημα  ότι:  «Η  Ελλάδα  πρέπει  τώρα  να  αλλάξει
γρήγορα την πορεία της και να επιτρέψει σε όλους τους νεοαφιχθέντες να έχουν πρόσβαση σε
διαδικασίες  ασύλου  και  βασικές  υπηρεσίες.  Οι  άνθρωποι  πρέπει  να  μεταφερθούν  από  τις
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εγκαταστάσεις  κράτησης  και  τα  υπερπλήρη στρατόπεδα  σε  ασφαλή καταλύματα.  Η  ταχεία
εξάπλωση του κορωνοϊού έχει κάνει το ζήτημα ακόμα πιο επείγον».

14.  Έρευνα της  DW για  επίθεση  μασκοφόρων ενάντια  σε  εισερχόμενους  πρόσφυγες  στο
Αιγαίο

Τον Ιούνιο του 2020 οι εθελοντές στη γραμμή AlarmPhone ανέφεραν ότι λάμβαναν κλήσεις για
επιθέσεις μασκοφόρων λιμενικών ενάντια σε πλοιάρια προσφύγων όλο και συχνότερα.164 Το
επόμενο πρωί, στις 5 Ιουνίου, άλλο ένα πλοιάριο με 19 επιβαίνοντες παρουσίασε προβλήματα.
Ένας από τους επιβαίνοντες ήταν ο 16χρονος Φαράντ (το όνομα δεν είναι το πραγματικό του)
από το Αφγανιστάν. Όπως ανέφερε στη DW, διέφυγε από τη χώρα του μαζί με τη μητέρα και
την  αδερφή  του,  τις  οποίες  έχασε  στον  δρόμο  για  την  Τουρκία.  Ήταν  πλέον  μόνος  και
προσπαθούσε  να φτάσει  στην  Ευρώπη.  Δούλεψε σε  ένα τουρκικό εργοστάσιο για τέσσερις
μήνες ώστε να βγάλει κάποια χρήματα για να πληρώσει τους διακινητές. Ο Φαράντ περιέγραψε
πώς  ένα  φουσκωτό  σκάφος  πλησίασε  το  πλοιάριο  στο  οποίο  επέβαινε,  από  την  ελληνική
πλευρά  του  στενού  μεταξύ  Ελλάδας-Toυρκίας,  σταματώντας  το.  «Ήταν  πέντε  μασκοφόροι
άνδρες» ανέφερε. «Ένας οδηγούσε, δύο μας χτύπησαν με ραβδιά, ένας κατέστρεψε τη βάρκα
και τη μηχανή μας με ένα μαχαίρι. Ο πέμπτος παρακολουθούσε». Ο Φαράντ δεν τόλμησε να
τραβήξει βίντεο της επίθεσης, αλλά κατέγραψε τα αποτελέσματά της αμέσως μετά με το κινητό
του.

Η DW ανέλυσε και επιβεβαίωσε τη γνησιότητα των εικόνων. Δείχνουν μια τρύπα στο πλοιάριο,
ενώ η μηχανή του είναι κατεστραμμένη. Άνθρωποι σε απόγνωση πέφτουν στη θάλασσα και
προσπαθούν  να  κολυμπήσουν  προς  τη  Λέσβο  σπρώχνοντας  συγχρόνως  το  πλοιάριο.  Μια
γυναίκα φωνάζει:  «Έστειλαν  τους  φίλους  τους  να  καταστρέψουν  τη  βάρκα μας –τώρα μας
παρακολουθούν!».  Στο  βίντεο  διακρίνεται  ένα  σκάφος  της  ελληνικής  ακτοφυλακής  με  ένα
μικρό φουσκωτό δίπλα του. Ο Φαράντ το κυκλώνει πάνω σε μια εκτυπωμένη φωτογραφία.
Είναι απόλυτα σίγουρος ότι οι μασκοφόροι είναι άνδρες της ελληνικής ακτοφυλακής.  Όπως
λέει,  ήρθαν  από  ένα  μεγαλύτερο  σκάφος  της  ακτοφυλακής  και  βρίσκονταν  σε  διαρκή
επικοινωνία με το μεγάλο σκάφος.

Η εμπλοκή της ελληνικής ακτοφυλακής είναι δύσκολο να αποδειχθεί στην πράξη. Δεν υπάρχουν
βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης, οι μασκοφόροι δεν φορούν στολές και τα σκάφη τους δεν
φέρουν  σήμανση.  Για  το  λόγο  αυτό  το  βίντεο  της  4ης  Ιουνίου  είναι  σημαντικό.  Μέσω
εξονυχιστικής  ανάλυσης  της  κατασκευής  και  των  διακριτικών  του  χαρακτηριστικών,  οι
διαδικτυακές  ερευνητικές  πλατφόρμες  Bellingcat  και  Lighthouse  Report  ήταν  σε  θέση  να
ταυτοποιήσουν το φουσκωτό με σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής. Το φουσκωτό ανήκει στο
ελληνικό σκάφος της ακτοφυλακής ΛΣ 080 και αυτό το σκάφος αποδεικνύεται ότι κινήθηκε στα
ανοιχτά της Λέσβου εκείνη την ημέρα.

Η Eλλάδα από την πλευρά της συνεχίζει να αρνείται ότι χρησιμοποιεί παράνομες μεθόδους για
να αποτρέψει πρόσφυγες να φτάσουν στα ελληνικά νησιά. Κατόπιν ερωτήματος της DW προς
την  ελληνική  ακτοφυλακή,  εκπρόσωπός  της  απάντησε  ότι  εν  μέσω  της  πανδημίας  του

164https://www.imerodromos.gr/ereyna-dw-maskoforoi-epitithentai-se-prosfyges-sto-aigaio/?  
fbclid=IwAR3IHp7P48_TypvhteJZ9OiNxmrL9Njyh0W2W5S-BY3ezatsbPJENzC11uo
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κορωνοϊού, η Ελλάδα αντιμετωπίζει «μαζικές» και «οργανωμένες» μεταναστευτικές ροές από
την Τουρκία. Στην απάντησή της η ελληνική ακτοφυλακή αναφέρει επίσης: «Σημειώνεται ότι η
προστασία  της  ανθρώπινης  ζωής  στη  θάλασσα  και  η  παροχή  συνδρομής  σε  οποιοδήποτε
πρόσωπο που κινδυνεύει, αποτελεί την ύψιστη επαγγελματική και ηθική υποχρέωση του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. Οι επιχειρήσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργούνται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και
τις διεθνείς συμβάσεις και το αποτέλεσμά τους συνίσταται σε χιλιάδες ζωές μεταναστών που
διασώθηκαν  τα  τελευταία  έτη.  Ως  εκ  τούτου,  το  ανθρωπιστικό  έργο  του  ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ  είναι
αδιαμφισβήτητο και οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις που αφορούν σε υποτιθέμενες επικίνδυνες ή
παράνομες ενέργειες διαψεύδονται, καθώς θα πρέπει να θεωρείται ότι ανάγονται στο πλαίσιο
των ψεύτικων ειδήσεων και της σκοπούμενης παραπληροφόρησης εις βάρος του Φορέα μας.»
Η ελληνική ακτοφυλακή εμμένει στο ότι προστατεύει τα ευρωπαϊκά σύνορα βάσει του εθνικού
και διεθνούς δικαίου.

Πολύ γενική είναι πάντως και η απάντηση της Frontex, η οποία συνεργάζεται στενά με την
ελληνική ακτοφυλακή στο Αιγαίο, σε ερώτηση της DW για τα γεγονότα της 4ης Ιουνίου. Τα
κεντρικά της Frontex από τη Βαρσοβία απάντησαν τα εξής: «H Frontex δεσμεύεται πλήρως να
τηρεί τις ύψιστες προδιαγραφές στον έλεγχο των συνόρων στο πλαίσιο των επιχειρήσεών της.
Οι επαναπροωθήσεις είναι παράνομες βάσει διεθνούς δικαίου». Ωστόσο, η τεκμηρίωση που
προκύπτει  από τα βίντεο και  οι δηλώσεις μαρτύρων που συγκεντρώθηκαν από την DW επί
αρκετές  εβδομάδες,  υποδηλώνουν  ότι  αυτές  οι  επιθέσεις  και  οι  επαναπροωθήσεις  δεν
αποτελούν  πλέον  μεμονωμένα  συμβάντα.  Αντίθετα,  παρατηρείται  ότι  εντείνονται  και  ότι
εξελίσσονται σε πρότυπο εκφοβισμού που παραβιάζει το εθνικό και το διεθνές δίκαιο.

Από την άλλη πλευρά, ανησυχία εκφράζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Ο
Μπόρις Τσερσίκοφ, εκπρόσωπος τύπου της Ύπατης Αρμοστείας, επιβεβαίωσε στη DW ότι από
τον Μάρτιο έχουν τεκμηριωθεί δεκάδες αντίστοιχα περιστατικά.  Η Υπατη Αρμοστεία ζήτησε
από την ελληνική κυβέρνηση να διερευνήσει το θέμα και διευκρίνισε ότι: «η Ελλάδα έχει το
νόμιμο  δικαίωμα  να  ελέγχει  τα  σύνορά  της  και  να  διαχειρίζεται  ζητήματα  παράτυπης
μετανάστευσης».  Εντούτοις  οφείλει  να  ενεργεί  μόνο  «σεβόμενη  τα  διεθνή πρότυπα  για  τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των προσφύγων».

Λίγες ώρες μετά την κλήση του Φαράντ, το πλοιάριο στο οποίο επέβαινε βρισκόταν ακόμη στη
θάλασσα αλλά σταδιακά ξεφούσκωνε.  Ο Φαράντ ανέφερε στη DW ότι  ελληνικά πλοία που
βρίσκονταν σε περιπολία όχι μόνο δεν προσέτρεξαν σε βοήθεια, αλλά τους προσπέρασαν από
μικρή  απόσταση  προσπαθώντας  να  δημιουργήσουν  κύματα  που  θα  έσπρωχναν  το  ήδη
εξασθενημένο πλοιάριο προς τα τουρκικά ύδατα. Τελικά, οι πρόσφυγες που επέβαιναν σε αυτό
ήταν  τόσο  κουρασμένοι  που  σταμάτησαν  να  κάνουν  κουπί.  Διασώθηκαν  από την  τουρκική
ακτοφυλακή, ενώ ελάχιστος αέρας είχε απομείνει στο φουσκωτό πλοιάριο. Πίσω στην Τουρκία
η DW συνομίλησε με τον Φαράντ. Η φωνή του έτρεμε, ήταν απογοητευμένος και σε απόγνωση.
Ήταν η πέμπτη προσπάθειά του να φτάσει στην Ευρώπη.

Μερικές  φορές,  πρόσφυγες  συλλαμβάνονται  αμέσως  στα  ανοιχτά  μεταξύ  Ελλάδας  και
Τουρκίας.  Αυτό  συνέβη  στις  22  Ιουνίου,  όταν  βάρκα  με  35  άνδρες,  γυναίκες  και  παιδιά
επαναπροωθήθηκε  από  ελληνικά ύδατα προς  την  Τουρκία.  Ένας  πρόσφυγας  κατέγραψε με
βίντεο τη σκηνή. Για άλλη μια φορά, το βίντεο δείχνει ένα φουσκωτό με μασκοφόρους άνδρες
ως πλήρωμα. Πίσω από αυτό διακρίνεται σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής. Δεν είναι σαφές
τι συνέβη στη συνέχεια. Οι πρόσφυγες που επέβαιναν στο πλοιάριο ανέφεραν ότι ένα τουρκικό
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σκάφος  που  περιπολούσε  προσέγγισε  ελληνικό  πλοίο  και  ακούστηκαν  πυροβολισμοί.  Τότε
ξέσπασε πανικός στους πρόσφυγες.

Στη διαδικασία επιβεβαίωσης των εικόνων από την DW, εμφανίστηκε κι ένα γνώριμο πρόσωπο
στους δημοσιογράφους: ο 16χρονος Φαράντ, με τον οποίο η DW είχε χάσει στο μεταξύ την
επικοινωνία.  Στο  βίντεο  αυτό  συνομιλεί  με  άνθρωπο  της  ευρωπαϊκής  γραμμής  έκτακτης
ανάγκης 112. «Πρέπει να παραμείνεις ψύχραιμος και θα έρθουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Γνωρίζουν τη θέση σου» ανέφερε μια γυναίκα στα αγγλικά με ελληνική προφορά. «Η ελληνική
ακτοφυλακή είναι κοντά, πολύ κοντά μας» αναφέρει ξανά ο Φαράντ απογοητευμένος. «Μας
παρακολουθούν,  ξέρουν  πού  είμαστε.  Πότε  θα  έρθουν;».  Η  φωνή  από  το  τηλέφωνο
επαναλαμβάνει: «Όσο το δυνατόν γρηγορότερα». «Περιμένετε και θα έρθουν, εντάξει;». Εκεί
τελειώνει η κλήση.

15.  Κοινή  έκθεση  Oxfam και  Ελληνικού  Συμβουλίου  για  τους  Πρόσφυγες  σχετικά  με  τις
απελάσεις υπό το νέο σύστημα ασύλου στην Ελλάδα

Η έκθεση «Υποβαθμισμένοι, Περιφρονημένοι, Ματαιωμένοι», που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου
2020, δείχνει πώς ο αναθεωρημένος ελληνικός νόμος περί ασύλου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την
1η Ιανουαρίου 2020 και  τροποποιήθηκε  τον  Μάιο,  αφήνει  έκθετους  τους  ανθρώπους  στην
κακοποίηση  και  την  εκμετάλλευση.165 Αυτή  η  κατάσταση  επιδεινώνεται  περαιτέρω  από  τις
απάνθρωπες  συνθήκες  διαβίωσης  στους  νησιωτικούς  καταυλισμούς  της  Ελλάδας,  όπου  οι
άνθρωποι  κινδυνεύουν τώρα από μια  καταστροφική κρίση υγείας σε  περίπτωση που ο  ιός
COVID-19 φτάσει τους καταυλισμούς.

Η Evelien van Roemburg, υπεύθυνη της εκστρατείας για τη μετανάστευση της Oxfam, δήλωσε:

«Ο νέος νόμος της Ελλάδας είναι  μια κατάφωρη επίθεση στην ανθρωπιστική δέσμευση της
Ευρώπης  να  προστατεύει  τους  ανθρώπους  που  εγκαταλείπουν  περιοχές  συγκρούσεων  και
διώξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνένοχη σε αυτήν την κακοποίηση, γιατί εδώ και χρόνια
χρησιμοποιεί  την Ελλάδα ως πεδίο δοκιμών για νέες πολιτικές μετανάστευσης.  Ανησυχούμε
ιδιαίτερα ότι η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τώρα το σύστημα ασύλου της Ελλάδας ως προσχέδιο για
την επερχόμενη μεταρρύθμιση του ασύλου στην Ευρώπη.»

Η  ανάλυση  των  οργανώσεων  βρήκε  πως  ιδιαίτερα  ευάλωτα  άτομα  –όπως  παιδιά,  έγκυες
γυναίκες  και  άτομα  με  αναπηρία  –  συχνά  κρατούνται  από  την  άφιξή  τους  στα  νησιωτικά
«hotspot»,  χωρίς  επαρκή  πρόσβαση  στην  απαραίτητη  φροντίδα  ή  προστασία.  Το  σύστημα
ασύλου καθιστά επίσης εξαιρετικά δύσκολο για τους αιτούντες άσυλο να παρουσιάσουν στην
ελληνική υπηρεσία ασύλου τους λόγους για τους οποίους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις
εστίες τους, όπως οι συγκρούσεις ή οι διώξεις.

«Μολονότι η Ελλάδα έχει το κυριαρχικό δικαίωμα να διαχειρίζεται τα σύνορά της, θα πρέπει να
προστατεύει τη θεμελιώδη αρχή της μη επαναπροώθησης. Η ΕΕ και η Ελλάδα έχουν κάνει την
πολιτική επιλογή να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και το μέλλον των ανθρώπων που έχουν ευθύνη
να προστατεύσουν,» πρόσθεσε η van Roemburg.

165Δελτίο Τύπου Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, 2/7/2020
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Στο  «hotspot»  της  ΕΕ  στη  Μόρια,  στο  νησί  της  Λέσβου,  οι  άνθρωποι  παραμένουν
συνωστισμένοι  σε  έναν  καταυλισμό,  που  αυτή  τη  στιγμή  είναι  έξι  φορές  πάνω  από  τη
χωρητικότητά  του.  Οι  άνθρωποι  δεν  έχουν  επαρκή  πρόσβαση  σε  βασική  υγειονομική
περίθαλψη,  σε  καθαρές  τουαλέτες  ή  εγκαταστάσεις  πλυσίματος  χεριών  και  ο  συνωστισμός
καθιστά αδύνατη την κοινωνική αποστασιοποίηση –η οποία είναι κρίσιμης σημασίας για την
πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

Μαρτυρίες  που  συγκεντρώθηκαν  από  το  Ελληνικό  Συμβούλιο  για  τους  Πρόσφυγες
αποκαλύπτουν τις εξαιρετικά δυσβάσταχτες συνθήκες διαβίωσης στον καταυλισμό της Μόριας.
Η  Rawan  από  το  Αφγανιστάν  ήρθε  στην  Ελλάδα  με  τα  δύο  ανήλικα  παιδιά  της  για  να
αναζητήσει ασφάλεια στην Ευρώπη. Ως μονογονεΐκή οικογένεια, αλλά και ως θύμα βίας λόγω
φύλου, χρειαζόταν ειδική υποστήριξη και φροντίδα. Αντ’ αυτού, αναγκάστηκε να ζήσει για έξι
μήνες σε μια σκηνή κατασκήνωσης, στην περιοχή που απλώνεται γύρω από τον καταυλισμό της
Μόριας,  όπου  ακόμη  και  βασικές  εγκαταστάσεις,  όπως  τουαλέτες,  δεν  είναι  πάντα
προσβάσιμες.

«Η κατάσταση στη Μόρια ήταν τρομακτική. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όλοι φοβούνταν
ότι  αν  φτάσει  ο ιός  σε  μας,  τότε  θα σκάψουν έναν μαζικό τάφο για να μας θάψουν.  Μας
έδωσαν μόνο δύο μάσκες και σαπούνι. Αλλά πώς να πλύνουμε τα χέρια μας χωρίς νερό; Στην
ουρά  για  το  φαγητό  υπήρχε  τόσος  συνωστισμός,  που  δε  μπορούσαμε  να  τηρήσουμε
αποστάσεις. Δεν ήμασταν προστατευμένοι,» λέει η Rawan. 

Ο αναθεωρημένος νόμος αποκλείει ουσιαστικά πολλά άτομα που δεν έχουν νομική υποστήριξη
από  το  να  προσφύγουν  κατά  μιας  απορριπτικής  απόφασης  ασύλου.  Οι  προθεσμίες
συντμήθηκαν  δραστικά  και,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  λήγουν  προτού  καν  ενημερωθούν  οι
άνθρωποι  για  την  απόφαση  του  ασύλου  τους.  Οι  αιτούντες  άσυλο  μπορούν  να  ασκήσουν
πραγματική προσφυγή μόνο μέσω δικηγόρου -αλλά στη Λέσβο, υπάρχει μόνο ένας δικηγόρος
που παρέχεται από το κράτος.

Ο Σπύρος-Βλαντ Οικονόμου, υπεύθυνος προάσπισης θέσεων του ΕΣΠ δήλωσε:
«Όταν οι ελληνικές αρχές απορρίπτουν μία αίτηση ασύλου, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι
τα άτομα δεν χρειάζονται διεθνή προστασία. Συχνά η απόρριψη μπορεί να αποτελεί συνέπεια
της  ταχύρυθμης  διαδικασίας  ασύλου  που  εφαρμόζεται  στο  πλαίσιο  των  διαδικασιών  στα
σύνορα. Οι σύντομες προθεσμίες αυξάνουν την πιθανότητα σφαλμάτων. Επιπλέον, οι αιτούντες
και αιτούσες άσυλο δεν έχουν ούτε τον χρόνο, ούτε το κατάλληλο περιβάλλον που θα τους
επέτρεπε να προετοιμαστούν για τη συνέντευξη ασύλου τους, στην οποία πρέπει να μιλήσουν
για τις τραυματικές καταστάσεις από τις οποίες έχουν διαφύγει. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τη ζωή
των  ατόμων:  όσοι  απορρίπτονται  μπορούν  να  τεθούν  αμέσως  σε  κράτηση  με  σκοπό  να
απελαθούν στην Τουρκία ή στη χώρα καταγωγής τους.»

«Η  ελληνική  κυβέρνηση  πρέπει  να  επαναφέρει  ένα  δίκαιο  σύστημα  ασύλου,  το  οποίο  θα
σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τις
πρακτικές ασύλου της Ελλάδας και να αξιολογήσει τη συμμόρφωσή τους με το δίκαιο της ΕΕ.»
Ενώ μερικές φορές οι αρχές αποφασίζουν εντός ημερών σχετικά με τα αιτήματα ασύλου των
ατόμων που έφτασαν το 2020, όσοι έχουν φτάσει το 2019 πρέπει να περιμένουν μήνες ή και
χρόνια  για  να  πραγματοποιηθεί  η  πρώτη  τους  συνέντευξη.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της
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περιόδου,  οι  περισσότεροι  δεν  επιτρέπεται  να  εγκαταλείψουν  τους  απάνθρωπους
καταυλισμούς που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στα ελληνικά νησιά.

Για πολλούς ήδη τραυματισμένους ανθρώπους, οι συνθήκες διαβίωσης σε μέρη όπως η Μόρια
σημαίνουν και τον περαιτέρω τραυματισμό τους. Τους τελευταίους μήνες, κατά τη διάρκεια
των  περιορισμών  λόγω  COVID-19,  υπήρξε  μια  ανησυχητική  αύξηση  σε  περιπτώσεις
σεξουαλικών  παρενοχλήσεων,  αναφορές  για  βιασμούς  καθώς  και  σε  περιπτώσεις
ενδοοικογενειακής βίας στον καταυλισμό.
Η Barlin, μια γυναίκα πρόσφυγας από τη Σομαλία, περιέγραψε την έλλειψη προστασίας για τις
μόνες γυναίκες: «Άντρες τις απειλούσαν, πήραν τα κινητά τους, ήρθαν στις σκηνές τους, δεν
είχαν καμία υποστήριξη ή προστασία για να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες και τα μπάνια κατά
τη  διάρκεια  της  νύχτας.  Έπρεπε  να  υπερασπιστούν  τον  εαυτό  τους,  καθώς  δεν  υπήρχε
αστυνομία ή ασφάλεια».

Η Oxfam και το ΕΣΠ καλούν την ελληνική κυβέρνηση και την ΕΕ να επανεξετάσουν αμέσως τον
νέο ελληνικό νόμο περί ασύλου και να παρέχουν σε όσους και όσες ζητούν άσυλο στην Ελλάδα
πρόσβαση σε μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου. Καλούν επίσης τα κράτη μέλη
της ΕΕ να τιμήσουν την αρχή της αλληλεγγύης που συνέχει τον ίδιο τον ιστό της ΕΕ και να
μοιραστούν με την Ελλάδα την ευθύνη προστασίας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. 

16. Παρατηρήσεις της Διεθνούς Αμνηστίας από την ερευνητική αποστολή στην Ελλάδα

Στις  17/2/2020 μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου της  Διεθνούς
Αμνηστίας  και  του  Ελληνικού Γραφείου συναντήθηκαν  με  τον  Υπουργό Μετανάστευσης  και
Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Νότη Μηταράκη.166 Στη συνάντηση με τον κ. Μηταράκη
τέθηκε  το  ζήτημα  των  άθλιων  συνθηκών  διαβίωσης  και  της  ανασφάλειας  στις  οποίες
βρίσκονται  εκτεθειμένα πάνω από 19.000  άτομα  στη  Μόρια  και  7.000 άτομα στο Βαθύ.  Η
Διεθνής Αμνηστία έθεσε τις ανησυχίες της και παρουσίασε τις αρχικές της παρατηρήσεις από
την αποστολή που μόλις ολοκληρώθηκε, ενώ ζήτησε ενημέρωση για τα μελλοντικά σχέδια της
ελληνικής κυβέρνησης επί του θέματος.

Η Διεθνής Αμνηστία έθεσε επίσης τις ανησυχίες της σχετικά με την αποτελεσματικότητα της
πρόσβασης των αιτούντων άσυλο σε προστασία, μέσα από τις περιοριστικές διατάξεις του νέου
ελληνικού  Νόμου  για  το  Άσυλο  που  ξεκίνησε  πρόσφατα  να  εφαρμόζεται  στα  νησιά.  Η
οργάνωση παρακολουθεί  την  εφαρμογή  του  νόμου  και  τις  επιπτώσεις  του  στα  ανθρώπινα
δικαιώματα των ατόμων, και σκοπεύει να αναδείξει τις πιο προβληματικές του πλευρές άμεσα.
Κατά  τη  διάρκεια  της  συνάντησης,  η  αντιπροσωπεία  της  οργάνωσης  παρουσίασε  το  πάγιο
αίτημά της για την καθιέρωση ενός ουσιαστικού μηχανισμού αλληλεγγύης για τους αιτούντες
άσυλο στην Ευρώπη, και επισήμανε την ανάγκη επείγουσας υποστήριξης προς την Ελλάδα.

Η  οργάνωση  καλεί  στην  μεταφορά  των  ανθρώπων  από  τις  απαράδεκτες  συνθήκες
υπερπληθυσμού και εγκατάλειψης που αντιμετωπίζουν στα νησιά του Αιγαίου, και απαιτεί την
επείγουσα μετεγκατάστασή τους σε κατάλληλους χώρους διαμονής στην ενδοχώρα.

166https://thepressproject.gr/protes-paratirisis-tis-diethnous-amnistias-apo-tin-erevnitiki-apostoli-  
stin-ellada/?fbclid=IwAR0qKOvkmXPSlb3hafYS1cySDFcUIxkq-rkWvjIvbOTdodU9SJvSLS5i-
6s#.XkqmNxFmrso.facebook
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Η Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε επίσης τη λύπη της για το γεγονός ότι η ερευνητική της ομάδα
δεν έλαβε άδεια για πρόσβαση στις επίσημες εγκαταστάσεις των hotspots (Κέντρα Υποδοχής
και  Ταυτοποίησης)  της  Λέσβου  και  της  Σάμου,  παρά  το  γεγονός  ότι  ακολουθήθηκε  το
απαιτούμενο  πρωτόκολλο.  Κατά  συνέπεια,  δεν  μπόρεσε  να  καταγράψει  τις  συνθήκες
διαβίωσης  των  ανθρώπων  που  ζουν  στις  εγκαταστάσεις  των  καταυλισμών  αυτών  και  τις
απόψεις όσων παρέχουν υπηρεσίες και εργάζονται σε αυτούς, καθώς και των διοικήσεων των
καταυλισμών.

17. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τις φασιστικές ομάδες σε Έβρο και νησιά

Την  παρέμβαση  του  Αρείου  Πάγου  προκάλεσαν  στις  10/3/2020  δημοσιεύματα  που
αποκάλυψαν την παρουσία γερμανών νεοναζί στα ελληνικά σύνορα στον Έβρο, αλλά και τη
δράση  ακροδεξιών  ομάδων  στα  νησιά,  με  επιθέσεις  κατά  εργαζομένων,  αλληλέγγυων  και
εμπρησμό δομών.167

Σύμφωνα  με  πλήθος  στοιχείων  που  έχουν  δει  το  φως  της  δημοσιότητας  τις  τελευταίες
εβδομάδες, φασίστες έχουν κάνει την παρουσία τους τόσο στα νησιά του Αιγαίου αλλά και
στον  Έβρο,  παίζοντας  τον  ρόλο  της  άτυπης  «πολιτοφυλακής»  κυνηγώντας  μετανάστες,
αλληλέγγυους,  μέλη  ΜΚΟ,  ακόμα  και  ρεπόρτερ.  Παράλληλα,  εισαγγελική  παρέμβαση
αποφασίστηκε  για τη  φωτιά  που ξέσπασε στην  ημερήσια δομή φιλοξενίας  προσφύγων και
μεταναστών One Happy Family στη Λέσβο.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Πλιώτας, με παραγγελία του προς τους κατά τόπους
αρμόδιους  εισαγγελείς,  ζήτησε  να  διαπιστωθεί  η  βασιμότητα  των  καταγγελιών  και  στη
συνέχεια να γίνουν όλες οι  αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων
αυτών.

18.  Απόρριψη  εκ  μέρους  του  ΕΔΔΑ  των  ασφαλιστικών  μέτρων  κατά  της  Ελλάδας  για
αναστολή ασύλου σε πρόσφυγες

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέφυγαν 3 Σύροι υπήκοοι με Τούρκο
δικηγόρο  στις  5  Μαρτίου  2020,  ζητώντας  προστασία  από  την  απόφαση  της  ελληνικής
κυβέρνησης,  η  οποία  αποφάσισε  την  αναστολή  των  διαδικασιών  ασύλου  για  λόγους
ασφαλείας.168

Την απόφαση έλαβε το ΚΥΣΕΑ, ενώ η αναστολή της διαδικασίας ασύλου θα διαρκέσει ένα μήνα
για όσους μπαίνουν παράνομα στη χώρα από την 1η Μαρτίου. Οι προσφεύγοντες ζητούσαν

167https://thepressproject.gr/paremvasi-ariou-pagou-gia-tis-fasistikes-omades-se-evro-ke-nisia/?  
fbclid=IwAR1G6l-Vb7r29qNYdBYYYfpRnlsb5P_vhlDf0nK9MM-
zPn9Tm6I497DO2Xg#.XmfHmG4B1xM.facebook

168https://www.protothema.gr/greece/article/982561/europaiko-dikastirio-aperripse-asfalistika-  
metra-kata-tis-elladas-gia-tin-anastoli-asulou/?
fbclid=IwAR1J0QNQVPmgjoNG_kXTKN5Q3CHxd4QCuJ3Rk5U6vGAYf1ZWf-guJ7rQkK4
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από το δικαστήριο να λάβει προσωρινά μέτρα κατά της Ελλάδας θεωρώντας παράνομη την
απόφασή της.

Το  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  ωστόσο,  μία  ημέρα  μετά,  και
συγκεκριμένα στις 6 Μαρτίου, απέρριψε ως απαράδεκτο το αίτημα να ληφθούν ασφαλιστικά
μέτρα κατά της Ελλάδας, θεωρώντας προφανώς πως οι λόγοι που το επιβάλλουν βάζουν τα
θεμέλια της νομιμότητας μιας τέτοιας απόφασης.

19.  Ύπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  και  ΔΟΜ  ενάντια  στις  παράνομες  επαναπροωθήσεις
προσφύγων από την Ελλάδα

Για το ζήτημα των παράνομων επαναπροωθήσεων στο Αιγαίο τοποθετήθηκαν στις 12/6/2020 οι
σημαντικότεροι διεθνείς οργανισμοί για την προστασία των προσφύγων, η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.169

Καλούν  την  Ελλάδα  να  ερευνήσει  «τις  πολλαπλές  καταγγελίες  για  άτυπες  αναγκαστικές
επιστροφές -pushbacks- από τις ελληνικές αρχές στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα της χώρας»,
τονίζοντας μάλιστα ότι αυτά τα περιστατικά «φαίνεται να αυξάνονται» .

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες:
«έχει  εκφράσει  επανειλημμένα  τις  ανησυχίες  της  προς  την  ελληνική  κυβέρνηση  και  έχει
απευθύνει  έκκληση  για  επείγουσα  έρευνα  σε  μια  σειρά  από   περιστατικά  που  έχουν
καταγγείλει μέσα ενημέρωσης, πολλά από τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί από μη κυβερνητικές
οργανώσεις  και  απευθείας  μαρτυρίες.  Τέτοιου  είδους  ισχυρισμοί  έχουν  αυξηθεί  από  τον
Μάρτιο,  με  αναφορές  ότι  αρκετές  ομάδες  ανθρώπων  μπορεί  να  έχουν  επιστραφεί  με
συνοπτικές διαδικασίες μετά την άφιξή τους στην ελληνική επικράτεια».

Σημειώνει επίσης ότι «περίπου 3.000 αιτούντες άσυλο έφτασαν στην Ελλάδα μέσω ξηράς ή
θαλάσσης  από  τις  αρχές  Μαρτίου,  κάτι  που  συνιστά  απότομη  μείωση  σε  σχέση  με  τους
προηγούμενους μήνες και συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια», τονίζοντας ότι «ωστόσο, ο
αριθμός των άτυπων επιστροφών που έχουν καταγγελθεί, ιδίως στη θάλασσα, αυξάνεται.»

«Η  Ελλάδα  έχει  το  νόμιμο  δικαίωμα  να  ελέγχει  τα  σύνορά  της  και  να  διαχειρίζεται  την
παράτυπη  μετανάστευση  σεβόμενη  παράλληλα  τα  διεθνή  πρότυπα  για  τα  ανθρώπινα
δικαιώματα και την προσφυγική προστασία. Ο έλεγχος των συνόρων και οι πρακτικές θα πρέπει
να εξασφαλίζουν τον σεβασμό στα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι δεν θα πρέπει
να απομακρύνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο από τα σύνορα.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έχει επιδείξει εξαιρετική αφοσίωση και θάρρος στη
διάσωση αμέτρητων προσφύγων και μεταναστών στη θάλασσα. Ωστόσο, οι τωρινοί ισχυρισμοί
αντιβαίνουν στις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας και  μπορεί  να εκθέτουν ανθρώπους σε
πολύ μεγάλο κίνδυνο.

169https://thepressproject.gr/diethnis-fones-kata-tis-elladas-gia-tis-paranomes-epanaproothisis-  
prosfygon/?fbclid=IwAR3Xl8oBLvkAqCDOVF-
bfXtJ4W5g5z65XL4GigHNCanaLAJ9IztybqN0FHw#.XuOG1gygteI.facebook
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Το δικαίωμα να αναζητά και να απολαμβάνει κάποιος άσυλο είναι θεμελιώδους σημασίας και
θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους αιτούντες άσυλο πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και
προστασία από επαναπροώθηση ή άτυπη αναγκαστική επιστροφή» αναφέρεται επίσης στην
ανακοίνωση.

Στα ντοκουμέντα που έχουν δημοσιευθεί σε ΜΜΕ σχετικά με παράνομες επαναπροωθήσεις στο
Αιγαίο, αλλά και σε πληροφορίες που έχει λάβει σχετικά με αυθαίρετες συλλήψεις μεταναστών
αναφέρεται και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης καλώντας την Ελλάδα να διερευνήσει
τις κατηγορίες και τις μαρτυρίες «που δόθηκαν από άτομα που εξαναγκάστηκαν να περάσουν
τα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας».

Ο  ΔΟΜ επικαλούμενος  καταγγελίες  μέσων ενημέρωσης  και  σχετικό  οπτικοακουστικό  υλικό
«εκφράζει βαθύ προβληματισμό σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες που αφορούν
επαναπροωθήσεις και συλλογικές απελάσεις μεταναστών –σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα
και βίαιων– στα σύνορα της Ε.Ε. μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Σχετικές εκθέσεις και πλάνα από
διεθνή  μέσα  ενημέρωσης  που  δείχνουν  τη  χρήση  πλωτών  μέσων  διάσωσης  για  την
απομάκρυνση των μεταναστών στο Ανατολικό Αιγαίο, προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

O ΔΟΜ, μαζί με συνεργαζόμενους φορείς, παρακολουθεί στενά την κατάσταση και έχει λάβει
πληροφορίες  για  περιπτώσεις  μεταναστών  που  συλλαμβάνονται  αυθαίρετα  και
επαναπροωθούνται  στην  Τουρκία,  αλλά  και  για  περιστατικά  βίας  κατά  μεταναστών  που
φέρεται να έχουν λάβει χώρα από προσωπικό των συνόρων», αναφέρει στην ανακοίνωσή του
και προσθέτει:

«Ο Οργανισμός καλεί τις ελληνικές αρχές να διερευνήσουν τις κατηγορίες και τις μαρτυρίες που
δόθηκαν από άτομα που εξαναγκάστηκαν να περάσουν τα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας. Εν
μέσω  αυξημένης  ανησυχίας  αναφορικά  με  τα  ζητήματα  υγείας,  καλούμε  τα  κράτη  να
αποφύγουν την εφαρμογή πρακτικών μετανάστευσης με τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο την
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, μέσω της κατασκευής τειχών στα
σύνορα, της στρατιωτικοποίησης των συνοριακών περιπολιών ή της αύξησης των απελάσεων,
μεταξύ άλλων.

Ο ΔΟΜ καλεί επίσης τα κράτη να αναστείλουν τις απελάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας
του COVID-19,  διευκολύνοντας  παράλληλα τις  εθελούσιες  επιστροφές,  όταν  και  όπου είναι
δυνατόν,  ιδίως  για  εκείνους  τους  μετανάστες  που,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  κατάσταση,
αισθάνονταν πιο ασφαλείς στην πατρίδα τους και εκφράζουν την επιθυμία να επιστρέψουν σ΄
αυτήν». 

20. Αναφορά κατά της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβιάσεις του ευρωπαϊκού
δικαίου στο προσφυγικό ζήτημα εκ μέρους της OXFAM και της REMOVE

Αναφορά  κατά  της  Ελλάδας  για  παραβιάσεις  του  ευρωπαϊκού  δικαίου  στο  προσφυγικό
κατέθεσαν  στις  21  Σεπτεμβρίου  2020  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  δύο  από  τις  μεγαλύτερες
οργανώσεις δικαιωμάτων στην Ευρώπη, η OXFAM και η WEMOVE.170

170https://www.efsyn.gr/node/260937  
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Παραθέτουν αναλυτικό κατάλογο με σωρεία παραβιάσεων του ευρωπαϊκού κεκτημένου και
του ευρωπαϊκού συντάγματος και ζητούν από την Επιτροπή να ερευνήσει την αναφορά και, σε
περίπτωση που διαπιστώσει παραβίαση, να κινήσει σε βάρος της χώρας μας την προβλεπόμενη
διαδικασία επί παραβάσει. 

Την  προσφυγή  κατέθεσε  εκ  μέρους  των  οργανώσεων  η  ολλανδική  δικηγορική  εταιρεία  De
Brauw  Blackotone  Westbroek,  από  τις  μεγαλύτερες  και  πιο  αναγνωρισμένες  δικηγορικές
εταιρείες  της  Ευρώπης.  Στο  επίκεντρο  της  προσφυγής  βρίσκονται  οι  πρόσφατοι  νόμοι
Χρυσοχοΐδη  και  Μηταράκη  για  τη  διεθνή  προστασία,  όπως  και  άλλες  αποφάσεις  της
κυβέρνησης  για το προσφυγικό,  συμπεριλαμβανομένης της  διαβόητης  Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου  και  της  απόφασης  του  ΚΥΣΕΑ  τον  Μάρτιο,  που  ανέστειλε  για  ένα  μήνα  τη
διαδικασία ασύλου με αφορμή την κρίση στον Έβρο.

Το κείμενο της προσφυγής περιλαμβάνει αναλυτικά τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου που
κατηγορείται ότι παραβιάζει η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης: παρεμπόδιση πρόσβασης
στη  διαδικασία  ασύλου,  παραβιάσεις  των  διαδικαστικών  εγγυήσεων,  αυθαίρετη  κράτηση,
συνθήκες υποδοχής και κράτησης, παράνομες επαναπροωθήσεις. 

«Η Ελλάδα αποτυγχάνει από πολλές απόψεις, σκόπιμα, σε πολύ μεγάλο εύρος, με συστηματικό
τρόπο  και  σε  συνεχή  βάση,  να  εναρμονιστεί  με  τους  ευρωπαϊκούς  κανόνες  ασύλου,  που
θεσπίστηκαν  για  να  εγγυηθούν  υψηλό  επίπεδο  προστασίας  των  προσφύγων,
συμπεριλαμβανομένων  των  σχετικών  διεθνών  συνθηκών,  που  αποτελούν  το  ευρωπαϊκό
κεκτημένο για το Άσυλο», σημειώνει η αναφορά των οργανώσεων.

21.  Κοινή  ανακοίνωση  160  ελληνικών  και  διεθνών  οργανώσεων  για  την  ανάκληση  της
απόφασης τερματισμού της λειτουργίας των μόνων αξιοπρεπών εγκαταστάσεων του ΠΙΚΠΑ
στη Λέσβο

Στις  30  Σεπτεμβρίου  2020  περισσότερες  από  160  ελληνικές  και  διεθνείς  οργανώσεις,
πανεπιστημιακοί  και  άλλοι  φορείς  από  όλη  την  Ευρώπη  κάλεσαν  τις  ελληνικές  αρχές  να
ανακαλέσουν την απόφαση να τερματιστεί η  λειτουργία των μόνων αξιοπρεπών, εναλλακτικών
για τη στέγαση προσφύγων στη Λέσβο, δηλαδή αυτές των εγκαταστάσεων του ΠΙΚΠΑ.171

Η επιστολή έχει ως εξής :

«Οι υπογράφοντες καλούμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, και τις
τοπικές αρχές της Λέσβου να αποσύρουν την απόφασή τους για την αναστολή λειτουργίας των
εγκαταστάσεων  ΠΙΚΠΑ και  Καρά  Τεπέ  για  ευάλωτους  αιτούντες  άσυλο  στο  νησί.  Οι  αρχές
πρέπει όχι μόνο να ανακαλέσουν την απόφαση να κλείσουν αυτές τις εγκαταστάσεις, αλλά σε
καιρούς μεγάλης ανάγκης θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω και να προστατεύσουν όλες τις
αξιοπρεπείς εναλλακτικές λύσεις για τη στέγαση και προστασία των αιτούντων άσυλο.

171https://www.kathimerini.gr/society/561100387/lesvos-ekklisi-160-organoseon-na-min-kleisei-to-  
pikpa-kai-to-kara-tepe/
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Τα  τελευταία  πέντε  χρόνια,  το  ΠΙΚΠΑ  και  το  Καρά  Τεπέ  έχουν  προσφέρει  προστασία  σε
ευάλωτα άτομα από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ΚΥΤ)  στη  Μόρια,  ένας  τόπος  επισφαλής  όπου  η  υγεία  και  η  ασφάλεια  των  κατοίκων
διακυβεύονταν συνεχώς. Η απόφαση να κλείσουν αυτές οι εγκαταστάσεις έρχεται λίγες μόνο
μέρες  έπειτα  από  μια  καταστροφική  σειρά  πυρκαγιών  που  κατέστρεψαν  ολοσχερώς  τον
καταυλισμό στη Μόρια αφήνοντας περισσότερους από 12.000 ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε
στέγη, φαγητό και νερό.

Καθώς ένας νέος καταυλισμός «έκτακτης ανάγκης» στήνεται στο νησί, ο οποίος φιλοξενεί επί
του  παρόντος  αστέγους-πρώην  διαμένοντες  στη  Μόρια,  εντοπίζονται  σημαντικά  κενά  στην
προστασία, την υδροδότηση, την ηλεκτροδότηση, την αποχέτευση και την ασφάλεια. Για όσο
διάστημα  οι  συνθήκες  στο  νέο  ΚΥΤ  παραμένουν  ακατάλληλες  για  αξιοπρεπή  διαβίωση,  θα
χρειάζονται εναλλακτικές λύσεις για την προστασία των πιο ευάλωτων. Οι δομές στο ΠΙΚΠΑ και
το Καρά Τεπέ θα πρέπει με κάθε τρόπο να συνεχίσουν να προσφέρουν στέγη και προστασία για
τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από τους φροντιστές τους παιδιά, τις μόνες μητέρες, τα θύματα
βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, τους άνδρες και τις γυναίκες επιζώντες/επιζήσασες βίας
λόγω φύλου και σεξουαλικής βίας, καθώς και τα άτομα με αναπηρία.

Το ΠΙΚΠΑ, ένας ανοιχτός, αυτο-διαχειριζόμενος χώρος αλληλεγγύης, παρέχει ήδη από το 2012
ουσιαστική  βοήθεια στους πρόσφυγες στη Λέσβο. Το 2016, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους  Πρόσφυγες  απένειμε  το  βραβείο  Nansen  Refugee  σε  μια  εκ  των  συνιδρυτών του,  σε
αναγνώριση για το σωτήριο για την ανθρώπινη ζωή έργου του, καθώς και για την προσφορά
καταφυγίου  στους  πιο  ευάλωτους  κατά  τη  διάρκεια  της  «προσφυγικής  κρίσης”  του  2015.
Σήμερα, το ΠΙΚΠΑ φιλοξενεί ασυνόδευτα παιδιά, ανύπαντρες μητέρες και άτομα που έχουν
υποστεί βασανιστήρια ή κακομεταχείριση καθώς και πολλά άτομα με αυξημένη ευπάθεια. Οι
επιζώντες  και  επιζήσασες  βασανιστηρίων  και  κακομεταχείρισης  υποφέρουν  από  χρόνιο
σωματικό πόνο,  για χρόνια μετά την κακοποίησή τους καθώς και  ψυχολογικά συμπτώματα
όπως άγχος, κατάθλιψη, απόσυρση και απομόνωση, μετατραυματική διαταραχή στρες (PTSD)
κ.λπ. Το ΠΙΚΠΑ προσφέρει έναν αξιοπρεπή και ασφαλή χώρο για τους ανθρώπους αυτούς, που
διαφορετικά θα τραυματίζονταν εκ νέου μέσα σε ένα ανασφαλές περιβάλλον.

Το Kαρά Τεπέ,  με χωρητικότητα άνω των 1000 ατόμων, υπάγεται  στον τοπικό Δήμο. Μέχρι
σήμερα,  προσφέρει  ανθρώπινες  συνθήκες  διαβίωσης  σε  ευάλωτους  αιτούντες  άσυλο  και
οικογένειες από τη Μόρια, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικογενειών, των ατόμων
με ειδικές ανάγκες και πολλών οικογενειών με προβλήματα υγείας και έχει επαινεθεί για την
υποδομή και την ατμόσφαιρά του που προσιδιάζει σε μια κοινότητα.

Στην περίπτωση που το ΠΙΚΠΑ και το Καρά Τεπέ σταματήσουν να λειτουργούν, δεν είναι σαφές
πού θα μεταφερθούν όσοι  φιλοξενούνται  εκεί.  Η  μετάβαση στο νέο καταυλισμό «έκτακτης
ανάγκης»  θα  έθετε  σε  κίνδυνο  τη  σωματική  και  ψυχική  τους  υγεία  και  θα  πρέπει  να
αποφευχθεί με κάθε κόστος. Επιπλέον, το ΠΙΚΠΑ και το Καρά Τεπέ μπορούν να αναλάβουν και
να στηρίξουν επαρκώς τα πιο ευάλωτα άτομα που κατοικούν στο νέο ΚΥΤ της Λέσβου, κάτι που
είναι  ιδιαιτέρως σημαντικό για τα άτομα με ειδικές  ανάγκες,  επί  παραδείγματι,  καθώς δεν
υπάρχουν προσβάσιμες τουαλέτες στο νέο ΚΥΤ αυτή τη στιγμή.

Προτρέπουμε την ελληνική κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές της Λέσβου:
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Να αναστείλουν άμεσα το κλείσιμο του ΠΙΚΠΑ και του Καρά Τεπέ, και να υποστηρίξουν και να
ενισχύσουν περαιτέρω την εξαιρετική συνεισφορά τους.  Ταυτόχρονα, οι Αρχές θα πρέπει να
αναζητήσουν λύσεις σύμφωνες με τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη λειτουργία
του νέου καταυλισμού «έκτακτης ανάγκης» διασφαλίζοντας τον απώτερο στόχο της σταθερής
αποσυμφόρησης, την ασφάλεια και την παροχή ύδρευσης, αποχέτευσης και ιατρικής βοήθειας
σε  όλους  τους  κατοίκους,  έως  ότου  όλοι  μετακινηθούν  σε  ασφαλέστερες  και  αξιοπρεπείς
συνθήκες διαμονής».

22.Επισήμανση  παραβιάσεων  δικαιωμάτων  από  έκθεση  της  Επιτροπής  κατά  των
Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η έκθεση της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Committee to
Prevent  Torture  ή  CPT)  δημοσιεύθηκε  στις  19/11/2020  και  βασίζεται  σε  αυτοψία  της
αντιπροσωπείας της CPT στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020.172

Στην έκθεση, η CPT ξεκινά με την παραδοχή ότι αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες με τις οποίες
έρχεται αντιμέτωπη η Ελλάδα λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων που
εισέρχονται στη χώρα, και ότι για μια σωστή διαχείριση «απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή
προσέγγιση». Ωστόσο, συνεχίζει η έκθεση, αυτό δεν μπορεί να απαλλάξει το ελληνικό κράτος
από τις υποχρεώσεις του απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και το καθήκον της μέριμνας
που οφείλει να δείχνει σε όλους τους μετανάστες που κρατούνται από τις ελληνικές αρχές.

Όπως  αναφέρει,  σε  ορισμένες  εγκαταστάσεις  στην  περιοχή  του  Έβρου  και  στη  Σάμο,  οι
συνθήκες  κράτησης  «ισοδυναμούν  με  απάνθρωπη  και  εξευτελιστική  μεταχείριση».
Συνωστισμός,  κελιά  γεμάτα  με  κρεβάτια,  με  κακό  φωτισμό  και  αερισμό,  τουαλέτες  και
ντουζιέρες σπασμένες, ανεπαρκή προϊόντα προσωπικής υγιεινής, ανεπαρκές φαγητό, ασαφής
πληροφόρηση  των  μεταναστών  για  την  κατάστασή  τους  και  καμία  πρόσβαση  σε  υπαίθρια
καθημερινή άσκηση ήταν ανάμεσα σε όσα εντόπισαν τα μέλη της Επιτροπής.

Σε αυτές τις συνθήκες, σημειώνουν, κρατούνται ακόμα και οικογένειες με παιδιά, ασυνόδευτα
ανήλικα και άλλα ευάλωτα άτομα, όπως έγκυοι. Η Επιτροπή ζητά να μην κρατούνται γυναίκες
και  παιδιά  και  να  μεταφέρονται  οι  ευάλωτοι  σε  κατάλληλες  εγκαταστάσεις  υποδοχής  που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Ειδικότερα,  ζητά  από  τις  ελληνικές  αρχές  να  κλείσουν  ή  να  ανακαινίσουν  πλήρως  το
προαναχωρησιακό κέντρο στο Φυλάκιο του Έβρου όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Πολύ  ανησυχητική»  χαρακτηρίζεται  η  «πλήρης  απουσία»  στοιχείων  στην  εγκατάσταση
κράτησης  του  Πόρου,  που  υπάγεται  στο  αστυνομικό  τμήμα  Φερών,  δηλαδή  στον  Έβρο.  Η
αντιπροσωπεία αναφέρει ότι ενημερώθηκε ότι όλα τα άτομα καταγράφονταν αλλά στο τέλος
της ημέρας τα δεδομένα αυτά «πετάγονταν». «Αυτή η πρακτική παρέχει αξιοπιστία στις πολύ
λεπτομερείς  καταγγελίες  ότι  η  εγκατάσταση κράτησης  στον  Πόρο χρησιμοποιούταν  για  την

172https://thepressproject.gr/ekthesi-katapeltis-tis-evropaikis-epitropis-kata-ton-vasanistirion-gia-  
tin-kakometacheirisi-ton-prosfygon-apo-tis-ellinikes-arches/?
fbclid=IwAR24aGqoxAaqFof2_nNC5orZJ2WT-f-
KP4UiG8Usn7coxDAnRXbU5ZqQxC8#.X7aX2YuzZVQ.facebook
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αυθαίρετη κράτηση ατόμων χωρίς να έχουν δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων τους και ότι
ήταν η βάση από την οποία επαναπροωθούνταν στην Τουρκία», σημειώνεται στην έκθεση.

Επίσης,  η  CPT  στην  έκθεση  της  εγείρει  ανησυχίες  για  πράξεις  του  λιμενικού  που,  όπως
αναφέρει, εμποδίζουν την πρόσβαση βαρκών, που μεταφέρουν μετανάστες, σε οποιοδήποτε
ελληνικό νησί, ενώ αμφισβητεί το ρόλο και τη συμμετοχή του FRONTEX σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Η  CPT καλεί  επίσης  τις  ελληνικές  αρχές  «να λάβουν  σθεναρά  μέτρα  για  την  εξάλειψη της
κακομεταχείρισης  των  κρατουμένων μεταναστών  από  την  αστυνομία»,  καθώς στην  έκθεση
παραθέτει  μαρτυρίες  μεταναστών  και  προσφύγων  για  κακομεταχείριση  από  μέλη  της
αστυνομίας ή του λιμενικού, μεταξύ άλλων χαστούκια στο κεφάλι και χτυπήματα στο σώμα,
είτε κατά τη σύλληψη είτε κατά τη μεταφορά τους σε τόπο κράτησης.

Στην απάντησή της η Ελληνική Αστυνομία υποστηρίζει ότι «ο σεβασμός των δικαιωμάτων και
της  προσωπικότητας  των  κρατουμένων  στις  αστυνομικές  υπηρεσίες  θεωρείται  απόλυτη
προτεραιότητα για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας».

Αναφορικά  με  τις  καταγγελίες  για  παράνομες  επαναπροωθήσεις,  η  Ελληνική  Αστυνομία
υπογραμμίζει ότι «η υποτιθέμενη πρακτική στρατιωτικών και αστυνομικών που επιχειρούν έξω
από τις επίσημες διοικητικές εγκαταστάσεις και βοηθούν κρυφά στη διεξαγωγή υποτιθέμενων
pushbacks προς τα σύνορα είναι αβάσιμη και εντελώς λανθασμένη». Επίσης, διαβεβαιώνει την
Επιτροπή ότι όλοι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στον Έβρο ενεργούν σύμφωνα με το νόμο και
με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τέλος, αναφορικά με τις  καταγγελίες για κακομεταχείριση μεταναστών, η Αστυνομία τονίζει
μεταξύ  άλλων ότι  «η  επιχειρησιακή  πρακτική  που  ακολουθείται  σε  περιπτώσεις  σύλληψης
παράνομων  προσφύγων  /  μεταναστών  εφαρμόζεται  υπό  απόλυτη  νομιμότητα  και
εφαρμόζονται πιστά οι εντολές που δίνονται σχετικά με τη συμπεριφορά των αξιωματικών της
αστυνομίας προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής
και τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους».

23.  Καταδίκη  Καναδού  κινηματογραφιστή  σε  12  μήνες  φυλακή  επειδή  έδωσε  νερό  σε
πρόσφυγες

Την  1η Δεκεμβρίου  2020,  Καναδός  κινηματογραφιστής  καταδικάστηκε  από  το  Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης σε πρώτο βαθμό σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή για ένα
μπουκαλάκι νερό ενώ τού αφαιρέθηκε πανάκριβος επαγγελματικός εξοπλισμός.173

Στην  πρωτοφανή,  εκτός  ορίων  του  κράτους  δικαίου,  ποινικοποίηση  της  πιο  απλής  πράξης
αλληλεγγύης και ανθρωπιάς προχώρησαν οι αρχές της Λέσβου, διώκοντας και καταδικάζοντας

173http://ergasianet.gr/2020/12/01/%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad  
%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf
%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bc%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%bb
%ce%ae%ce%bd%ce%b7%cf%82/?
fbclid=IwAR1ZsOZWy9pio1Gy07Ohke2M7YqSAHWHXuHhEOiwN4QrDuERTJk8c48RKK4
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Καναδό υπήκοο σε 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή επειδή τον βρήκαν να προσφέρει νερό σε
πρόσφυγες  που  βρίσκονταν  σε  δασική  έκταση  και  περίμεναν  τις  αρχές  προκειμένου  να
ζητήσουν άσυλο.

Σύμφωνα με την πρωτοφανή απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης, η πράξη
συνιστά το αδίκημα της «διευκόλυνσης παραμονής αλλοδαπών που στερούνται εγγράφων» και
το οποίο συνίσταται στην απλή παρουσία του ανθρώπου αυτού στο μέρος όπου βρίσκονταν οι
πρόσφυγες και στο γεγονός ότι τους έδωσε ένα μπουκαλάκι νερό. Σύμφωνα με πληροφορίες,
τα στελέχη του Λιμενικού εξέφρασαν στο δικαστήριο την απορία τους για το γεγονός ότι ο
Καναδός εντόπισε τους πρόσφυγες πριν από αυτούς. Γεννιέται εύλογα το ερώτημα: Αν η απλή
παρουσία του κατηγορούμενου και ο εντοπισμός των νεοαφιχθέντων τιμωρούνται ποινικά ως
διευκόλυνση παραμονής, τότε τι σκόπευε το Λιμενικό να κάνει τους ανθρώπους αυτούς; Δεν θα
διευκόλυνε την παραμονή τους προκειμένου να ζητήσουν άσυλο; Δεν θα τους έδινε ούτε νερό;
Και  σε  τι  εμπόδισε  η  παρουσία  του  κατηγορουμένου  το  Λιμενικό  να  ακολουθήσει  την
προβλεπόμενη διαδικασία;

Εξάλλου, στην περίπτωση που δεν ζητούσαν άσυλο οι νεοαφιχθέντες, το Λιμενικό είχε κάθε
περιθώριο  να  ακολουθήσει  τη  νόμιμη  διαδικασία  σύλληψης  και  απέλασης,  χωρίς  να
επηρεαστεί στο παραμικρό από την παρουσία τρίτου. Μήπως η παρουσία του κατηγορούμενου
απέτρεψε  άλλη  μια  παράνομη  επιχείρηση  επαναπροώθησης,  και  αυτός  είναι  ο  λόγος  της
δίωξης και της εξωφρενικής καταδίκης του;

Εξαντλώντας, αν όχι υπερβαίνοντας, κάθε όριο αυστηρότητας, το δικαστήριο καταδίκασε τον
κατηγορούμενο σε άλλους δύο μήνες φυλάκιση με αναστολή για «απείθεια», επειδή αρνήθηκε
να  δώσει  το  κινητό  του  στους  Λιμενικούς,  ενώ  οι  αρχές  κατάσχεσαν  κινηματογραφικό
εξοπλισμό  αξίας  πολλών  χιλιάδων  ευρώ  από  την  κατοικία  όπου  διέμενε,  καθώς  είναι
ερασιτέχνης κινηματογραφιστής.

Ο 45χρονος Καναδός προσήχθη το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου από Λιμενικούς της
Μήθυμνας  Λέσβου  και  από  την  Ασφάλεια  του  Κεντρικού  Λιμεναρχείου  Μυτιλήνης  που
επιχειρούσαν στο βουνό πάνω από την παραλία Παλιός στον Μανταμάδο. Οι αρχές βρέθηκαν
στο  σημείο,  καθώς  από  τα  ξημερώματα  της  ίδιας  μέρας  είχαν  πληροφορηθεί  από  την
οργάνωση  Agean  Boat  Report  και  την  Υπατη  Αρμοστεία  ότι  κάποιοι  πρόσφυγες  είχαν
αποβιβαστεί στην ακτή τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη και είχαν διανυκτερεύσει στο
βουνό, εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες και φοβούμενοι για την ασφάλειά τους.

Προκαλεί  ερωτήματα  η  παρουσία  των  λιμενικών  αρχών  στην  περιοχή  αργά  το  απόγευμα,
δεδομένου ότι γνώριζαν από τα ξημερώματα την άφιξη των προσφύγων και είχαν στη διάθεσή
τους  το  γεωγραφικό  τους  στίγμα.  Σύμφωνα  με  ανακοίνωση  του  Λιμενικού,  οι  πρόσφυγες
εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα, ενώ παράλληλα εντοπίστηκε αλλοδαπός που
δεν έφερε ταξιδιωτικά έγγραφα, αν και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τους έδειξε το διεθνές δίπλωμα
οδήγησης και βεβαίως διαθέτει διαβατήριο.

Όσα ακολούθησαν δίνουν τη ζωηρή εντύπωση του ευτελισμού των αρχών του κράτους δικαίου.
Ο 45χρονος Καναδός προσήχθη, υποβλήθηκε σε προανάκριση και συνελήφθη με τη διαδικασία
του  αυτόφωρου  για  παραβίαση του  άρθρου  87  παρ.  6  του  Ποινικού Κώδικα,  που  τιμωρεί
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όποιον  διευκολύνει  την  παράνομη  διαμονή  αλλοδαπών  ή  δυσχεραίνει  τις  έρευνες  των
αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό, σύλληψη και απέλασή τους.

Πρόκειται για διάταξη που έχει χαρακτηριστεί «αντισυνταγματική» και πάντως αντίκειται στην
κοινή λογική, καθώς τιμωρεί ποινικά τη διευκόλυνση της παραμονής ανθρώπων χωρίς χαρτιά,
τη  στιγμή  που  η  ίδια  η  παραμονή  τους  δεν  συνιστά  ποινικό  αδίκημα,  αλλά  διοικητικό
παράπτωμα. Αλλά και η εφαρμογή της διάταξης στο συγκεκριμένο περιστατικό προκαλεί τη
λογική και το αίσθημα δικαίου, καθώς ούτε η παρουσία του κατηγορούμενου ούτε η προσφορά
νερού  μπορεί  να  δικαιολογήσει  διευκόλυνση  παραμονής  ή  παρεμπόδιση  των  νόμιμων
ενεργειών των Λιμενικών.

Φαίνεται  ότι  το  Λιμεναρχείο  Μυτιλήνης  και  το  Τριμελές  Πλημμελειοδικείο  Μυτιλήνης
έσπευσαν να επιβεβαιώσουν με τον χειρότερο τρόπο τις παρατηρήσεις της έκθεσης-κόλαφου
της  Επιτροπής  Κατά  των  Βασανιστηρίων  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης,  λίγα  μόλις
εικοσιτετράωρα μετά τη δημοσιοποίησή της.  Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή εξέφραζε σοβαρές
επιφυλάξεις για τους χειρισμούς της  Δικαιοσύνης σε  υποθέσεις  παράνομης  εισόδου:  δίκες-
παρωδία, μεροληπτικές και εκφοβιστικές πρακτικές κατά των κατηγορούμενων, ενώ απηύθυνε
σύσταση-ράπισμα  στις  ελληνικές  αρχές  να  «διασφαλίσουν  ότι  όλοι  οι  Εισαγγελείς  και  τα
Δικαστήρια Πλημμελειοδικών γνωρίζουν πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας».

6. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Α) Κρούσματα παραβιάσεων του δικαιώματος σε Υγεία και Πρόνοια

1.Αναστολή επιδόματος προσφύγων με πρόσχημα τον κορωνοϊό

Αντί να πάρει εγκαίρως μέτρα για την υγιεινή και την προστασία όσων διαμένουν στις δομές,
στις 27/3/2020 ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μυταράκης, αποφάσισε να κόψει το μικρό
επίδομα που λάμβαναν πρόσφυγες και μετανάστες για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών
τους «μέχρι να τοποθετηθούν ΑΤΜ στις δομές».174

Ωστόσο,  παρότι  στην  απόφαση  γίνεται  λόγος  για  «σύντομο  χρονικό  διάστημα»,  δε
διευκρινίζεται πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και, κυρίως, τι θα γίνει με τις ανάγκες των
προσφύγων  χωρίς  αυτό  το  βοήθημα  για  την  κάλυψη  των  βασικών  αναγκών  τους  στο
ενδιάμεσο.
Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης μια σειρά μέτρων, που είναι αμφίβολο ωστόσο αν μπορούν να
ανταποκριθούν  σε  περίπτωση  μαζικών  κρουσμάτων  στις  δομές,  όπως  η  λειτουργία  χώρων
πώλησης ειδών πρώτης ανάγκης μέσα στις δομές, η ενίσχυση των υγειονομικών σταθμών και η
δημιουργία χώρων αυτοπεριορισμού για την καραντίνα τυχόν κρουσμάτων.

2. Διακοπή λειτουργίας ιατρείων έξω από τα ΚΥΤ Λέσβου, Χίου και Σάμου

174http://www.katiousa.gr/epikairotita/kovei-ep-aoriston-i-kyvernisi-to-epidoma-gia-prosfyges-kai-  
metanastes-me-proschima-ton-koronoio/?
fbclid=IwAR3UAO18sU0xWRjyw93hwJg3u93iM5_ymYZ-Dq1Jr8v_u7u9L6NXqVGWSs4
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Χωρίς εξωτερικά ιατρεία έμειναν από τις 9/6/2020 τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη
Λέσβο,  τη  Χίο  και  τη  Σάμο,  καθώς  τα  εξεταστήρια  ιχνηλάτησης  για  πιθανά  κρούσματα
κορωνοϊού  σε  πρόσφυγες  και  μετανάστες,  που  λειτουργούσαν  με  χρηματοδότηση  της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έβαζαν πλέον λουκέτο εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης
και της αδιαφορίας των αρμόδιων υπουργείων και της κυβέρνησης.175

Το θέμα ανέδειξε σε  ρεπορτάζ  του  το  τοπικό  «Στο  Νησί» της  Λέσβου,  όπου,  ως αιτίες του
λουκέτου τονίστηκαν η έλλειψη χρηματοδότησης και η αδιαφορία των αρμόδιων υπουργείων,
που  αφήνουν  τις  δομές  προσφύγων  και  μεταναστών  χωρίς  τα  σημαντικά  εξεταστήρια
ιχνηλάτησης για πιθανά κρούσματα.

Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, τόσο τα ιατρεία της Μόριας, όσο και τα αντίστοιχα της ΒΙΑΛ της
Χίου και της Σάμου, λειτουργούσαν με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
με τον Περιφερειάρχη, Κώστα Μουτζούρη, να απαντά πως το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε
περί  τις  173.000  ευρώ  για  σκοπούς  απολύμανσης  της  Περιφέρειας,  τα  οποία,  «αντί  να
σπαταλήσουμε για γάντια και αντισηπτικά μόνο, τα διαθέσαμε για να στελεχωθούν ιατρεία έξω
από τα ΚΥΤ, ώστε να οχυρωθούν καλύτερα οι νησιώτες».

«Η περίπτωση της Λέσβου, όπου οι αιτούντες άσυλο είναι περισσότεροι από κάθε άλλο νησί,
είναι χαρακτηριστική. Μετά το άνοιγμα του ιατρείου έξω από το ΚΥΤ Μόριας, ενεργοποιήθηκαν
και οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, λειτουργώντας χώρους καραντίνας, αλλά και η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες η οποία δημιούργησε ακόμη έναν χώρο. Θυμίζουμε ότι το ιατρείο
είχε εγκαινιάσει ο Υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης, ο οποίος είχε αναρτήσει και
φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο
ρεπορτάζ.

Ακόμα, σημειώνεται πως τα χρήματα για τα ιατρεία εξαντλήθηκαν και τα λουκέτα μπήκαν στα
τέλη Μαΐου, με εξαίρεση αυτό της ΒΙΑΛ στη Χίο, το οποίο λειτούργησε εθελοντικά για δέκα
ημέρες, καθώς εκεί δεν υπάρχουν γιατροί ΜΚΟ. Την ίδια ώρα, στη Μόρια, παραμένουν μόλις
τρεις  γιατροί  του ΕΟΔΥ -όσοι  ήταν και  πριν το ξέσπασμα της πανδημίας-  για να εξετάσουν
πρόσφυγες και μετανάστες, σε καθημερινή βάση.

Μάλιστα,  για  το  ζήτημα  προχώρησε  σε  δήλωση η  βουλεύτρια  Ν.  Λέσβου του  ΚΚΕ,  Μαρία
Κομνηνάκα, η οποία ζήτησε την άμεση επαναλειτουργία και πλήρη στελέχωση των εξωτερικών
ιατρείων  των  Κέντρων  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  με  μόνιμο  προσωπικό,  και  κάλεσε  το
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και αυτό της Υγείας, να αναλάβουν τις ευθύνες
τους.

3. Απόκτηση σοβαρών ψυχικών διαταραχών από υγιή προσφυγόπουλα στη Μόρια

175https://thepressproject.gr/adiaforia-ke-kyvernitiki-analgisia-vazoun-louketo-sta-exoterika-iatria-  
exo-apo-ta-kyt-lesvou-chiou-ke-samou/?fbclid=IwAR2hR-
k7jkEbK1sLdBVU5VtbuKuEL3m65PDdmzmQ3VSfnPyRvo4wvjw2-xQ#.Xt-2dUe6Bsc.facebook
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Μακροσκελές  ρεπορτάζ  για  τα  προσφυγόπουλα  που  ζουν  στη  Μόρια  της  Λέσβου  και  τις
ανησυχητικές ψυχικές διαταραχές που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις ψυχιάτρων και
παιδοψυχολόγων, φιλοξένησε στις 19/2/2010 η γερμανική εφημερίδα Zeit176:

«Όταν παιδιά προσφύγων φθάνουν στην Ευρώπη, στην πλειοψηφία τους είναι ακόμη υγιή.
Γνωρίζουν τον πόλεμο και τη βία, αλλά για κάποια από αυτά η ιστορία της δυστυχίας ξεκινά
εδώ,  στο  προσφυγικό  κέντρο  της  Μόριας  στη  Λέσβο.  Εδώ  χτυπά  η  παράξενη  ασθένεια»,
αναφέρει το ρεπορτάζ, σημειώνοντας στη συνέχεια ότι η περίεργη αυτή ψυχολογική νόσος με
τα  «ανεξήγητα  συμπτώματα»  που  εμφανίζονται  σε  εμφανώς  υγιή  παιδιά  αποκαλείται
«απάθεια». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ «οι γιατροί αναγνωρίζουν τη συγκεκριμένη κλινική εικόνα
όταν τα παιδιά γίνονται  παθητικά σε τουλάχιστον τρεις  από τους ακόλουθους τομείς:  στην
ομιλία, το φαγητό, την κινητικότητα, την κοινωνική ζωή, τη φροντίδα του σώματός τους, την
υγιεινή, τη διάθεση για λήψη μέτρων περίθαλψης και ενθάρρυνσης. Η ασθένεια αυτή ξεκινά
σταδιακά, στη χειρότερη περίπτωση εξελίσσεται σε καταθλιπτική απάθεια μέχρι σε κατατονία,
σε μια κατάσταση ακαμψίας».  Όπως επισημαίνει  το άρθρο,  μέχρι  σήμερα δεν υπάρχει  μια
κοινή  περιγραφή  και  εξήγηση  της  ασθένειας,  ενώ  συνήθως  προσδιορίζεται  με  πολλές
ονομασίες.

Την  ίδια ώρα,  σύμφωνα με το  ρεπορτάζ,  άλλοι  παιδοψυχολόγοι  από σκανδιναβικές χώρες,
κάνουν λόγο και για το «σύνδρομο παραίτησης» που επίσης παρατηρείται σε πολλά παιδιά και
στη  Σουηδία  αναγνωρίζεται  πλέον  ως  «ψυχική  ασθένεια».  Στην  περίπτωση  αυτή  βασικό
χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η «απώλεια της ελπίδας», ενώ σύμφωνα με
τη Σουηδή παιδοψυχολόγο που μιλά στην Zeit «το σύνδρομο αυτό παρατηρήθηκε και στους
κρατούμενους  των  στρατοπέδων  συγκέντρωσης  μετά  τον  B´  Παγκόσμιο  Πόλεμο».  Και  στα
παιδιά της Μόριας παρατηρείται απώλεια της ελπίδας. «Στη Μόρια λείπουν τα βασικά, καθαρό
νερό,  τρόφιμα,  τουαλέτες,  ένα ζεστό κρεβάτι,  ένα ήσυχο μέρος για παιχνίδι» παρατηρεί  το
ρεπορτάζ συμπληρώνοντας ότι «τα παιδιά είναι διαρκώς άρρωστα, καταγγέλλουν οι μητέρες
της  Μόριας».  Όπως σημειώνει  το ρεπορτάζ  «στη Μόρια ζουν για την ώρα πάνω από 6000
παιδιά. Πολλά εξ’ αυτών για ενάμιση ή δύο χρόνια».

4. Άρνηση θεραπείας σε βρέφος νιγηριανής καταγωγής 

Χωρίς  θεραπεία  είχε  μείνει  στις  12/5/2020  νεογνό  ενός  μηνός  νιγηριανής  καταγωγής  στο
νοσοκομείο  Παπαγεωργίου,  σύμφωνα  με  καταγγελία  του  Συνδικάτου  Οικοδόμων
Θεσσαλονίκης, καθώς για διοικητικούς λόγους αρνούνται τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της
Αθήνας.177

Όπως  καταγγέλλει  το  Συνδικάτο  Οικοδόμων  Θεσσαλονίκης,  εργάτης  από  τη  Νιγηρία,  που
δουλεύει  από το  2016 νόμιμα στην  χώρα μας,  φορολογείται  από το  κράτος  κανονικά,  του
γίνονται ασφαλιστικές κρατήσεις από τον ΕΦΚΑ, δεν έχει το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής και
176https://www.protothema.gr/world/article/976805/die-zeit-gia-moria-prosfugopoula-erhodai-ugii-  
kai-apoktoun-sovares-psuhikes-diatarahes/?fbclid=IwAR3fW7yfxQUbLMIciw-
HzDGhNrefi1jhSCBAQ_NdlcaPSrNOMtrJLzUa_so
177https://alterthess.gr/content/arnisi-therapeias-se-vrefos-nigirianis-katagogis-kataggellei-  
syndikato-oikodomon?
fbclid=IwAR2AIu3se28FBGuEfA4iojNyxZgnwScLaHQwA3W0vArRDwETLyLth2IP0Ic#.Xrp-
9zGOOus.facebook
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νοσηλευτικής περίθαλψης από τον ασφαλιστικό φορέα γιατί δεν έχει άδεια παραμονής αλλά
δελτίο ασύλου.

«Πρόκειται για οικοδόμο, ελαιοχρωματιστή, του οποίου το δελτίο ασύλου ανανεώνεται εδώ και
τέσσερα χρόνια, εργάζεται με ένσημα, έχει ΑΦΜ ωστόσο δεν έχει ασφαλιστική υγειονομική
κάλυψη  από  τον  ΕΦΚΑ  ούτε  ο  ίδιος  ούτε  και  η  οικογένειά  του»  εξηγεί  ο  πρόεδρος  του
Συνδικάτου Οικοδόμων Θ. Κουτσουράς μιλώντας στο alterthess αναφέροντας ότι για το ζήτημα
θα κατατεθεί αναφορά στα Υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υγείας.

Ο κ. Κουτσουράς αναφέρει ότι η σύζυγος του Νιγηριανού εργάτη γέννησε πριν 1,5 μήνα στο
νοσοκομείο  Παπαγεωργίου  και  το  παιδάκι  μπήκε  σε  θερμοκοιτίδα  γιατί  γεννήθηκε  πολύ
αδύνατο. Ωστόσο, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην καρδιά και, σύμφωνα με το νοσοκομείο,
πρέπει να μεταφερθεί στην Αθήνα για να του παρασχεθεί η σωστή θεραπεία.

Αυτό  προσκρούει  σε  διοικητικές  διαδικασίες,  σύμφωνα  με  τον  κ.  Κουτσουρά,  λόγω  του
γεγονότος ότι ο Νιγηριανός εργάτης δεν δικαιούται, σύμφωνα με τον νόμο, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την κυβέρνηση της ΝΔ «που συνεχίζει,
όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις,  να υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή σαν ένα κόστος,
που, αν δεν μπορεί να τους αποδώσει κέρδος τη στοιβάζουν όπου βρουν, είτε αυτό είναι ένα
κέντρο  φιλοξενίας,  είτε  είναι  εγκαταλειμμένες  εγκαταστάσεις  χωρίς  τις  βασικές  υποδομές
υγιεινής μέσα σε αντίσκηνα χειμώνα και καλοκαίρι όπου παραμένουν εγκλωβισμένοι χιλιάδες
πρόσφυγες και μετανάστες, γυναίκες παιδιά που χρειάζονται άμεσα ιατρική βοήθεια».

Σημειώνει ακόμη ότι «φτάνουν μέχρι στο σημείο να κοροϊδεύουν χρόνια ολόκληρα τέτοιους
ανθρώπους,  οι  οποίοι  κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους  και  να κάνουν ότι  καλύτερο
μπορούν για αυτούς και τις οικογένειες τους».

Το συνδικάτο περιγράφει, ακόμη,  την ταλαιπωρία που έχει υποστεί ο συνάδελφός του καθώς
εδώ και 4 χρόνια ο κρατικός μηχανισμός των αρμόδιων υπουργείων έχει αναγκάσει τον εργάτη
από την Νιγηρία να πηγαινοέρχεται  κάθε τόσο από γραφείο σε γραφείο,  από δικηγόρο σε
δικηγόρο και από υπηρεσία σε υπηρεσία. «Το αποτέλεσμα είναι σήμερα, μετά από 4 χρόνια
αναμονής άνευ λόγου και αιτίας, ο συνάδελφός μας να μην μπορεί να ασφαλίσει στον ΕΦΚΑ
αυτόν, τη γυναίκα του και τα παιδιά του».

«Αυτή  τη  στιγμή  το  μόλις  ενός  μήνα  νεογέννητο  παιδί  του  νοσηλεύεται  στο  νοσοκομείο
Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης με φύσημα στην καρδιά του. Οι γιατροί δεν προχωράνε σε
παραπέρα  θεραπεία  κτλ.  γιατί  δεν  έχει  ιατρική  κάλυψη»  καταγγέλλει  το  συνδικάτο  στην
ανακοίνωσή του τονίζοντας ότι «θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ώστε να δοθεί άμεσα
λύση».

5. Ρατσιστικός αποκλεισμός προσφύγων από το ΕΚΑΒ

Για  «ρατσιστικό  αποκλεισμό»  των  προσφύγων  για  έκτακτα  περιστατικά  περίθαλψης,
κατήγγειλε στις 21/2/2020 η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης τη διεύθυνση του
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ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, η οποία έδωσε εντολή να μην εισέρχονται τα ασθενοφόρα στα camps εάν
δεν συνοδεύονται από αστυνομικούς, ενώ σε αντίθετη περίπτωση να προσέρχονται οι ασθενείς
στην πύλη του camp.178

«Οι  εργαζόμενοι  του  ΕΚΑΒ  δεν  κινδυνεύουν  από  τους  πρόσφυγες  αλλά  από  τις  ελλείψεις
προσωπικού  και  ασθενοφόρων  που  δυσχεραίνουν  το  έργο  τους  και  τους  φέρνουν
αντιμέτωπους με τα παράπονα των ασθενών, εντός και εκτός camp», αναφέρει η ΕΝΙΘ και ζητά
να δοθεί δημόσια απάντηση από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ.

Η  ΕΝΙΘ,  στην  ανακοίνωση  της  καταγγέλλει  ότι  η  διεύθυνση  του  ΕΚΑΒ  στη  Θεσσαλονίκη
«αποφάσισε αυθαίρετα» να δώσει εντολή να μην επιτρέπεται στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να
εισέρχονται εντός των camps των προσφύγων, παρά μόνο με τη συνοδεία αστυνομίας.

«Η εντολή αυτή αποτελεί  έναν απαράδεκτο και  αδικαιολόγητο ρατσιστικό αποκλεισμό στην
πρόσβαση προσφύγων και μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας, στερώντας τους ακόμα και το
στοιχειώδες (και συνταγματικά κατοχυρωμένο) δικαίωμα στην επείγουσα περίθαλψη. Όσο κι
αν  η  διοίκηση  του  ΕΚΑΒ  στη  Θεσσαλονίκη  αποφεύγει  με  διαδικαστικές  προφάσεις  να
κοινοποιήσει  στην ΕΝΙΘ το  «εσωτερικό έγγραφο»,  την  ύπαρξη του οποίου δεν αρνείται,  το
Υπουργείο  Υγείας  και  η  διοίκηση  του  ΕΚΑΒ  οφείλουν  να  δώσουν  δημόσια  απάντηση.  Οι
πρόσφυγες και μετανάστες δεν είναι εγκληματίες, αλλά θύματα των πολέμων και της φτώχειας
και  έχουν  αυξημένη  νοσηρότητα  λόγω  των  συνθηκών  διαβίωσης  τους»,  αναφέρει  στην
καταγγελία της η ΕΝΙΘ.

6. Έκκληση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για την προστασία των αιτούντων άσυλο από τον
κορωνοϊό

Στις 19/3/2020 ο κ. Απόστολος Βεΐζης, διευθυντής προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα,
απηύθυνε έκκληση για την προστασία των αιτούντων άσυλο από τον κορωνοϊό, τονίζοντας πως
ο περιορισμός των μετακινήσεων των ανθρώπων από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
είναι απαράδεκτη απόφαση και συνιστά διάκριση.179 Επεσήμανε ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν
κάτω  από  απαράδεκτες  συνθήκες  υγιεινής  και  διαβίωσης,  όπου  είναι  πολύ  δύσκολο  να
τηρηθούν τα ελάχιστα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία.
Μιλώντας στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο διευθυντής προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς
Σύνορα έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια προσφύγων και
μεταναστών που διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες στα κέντρα κράτησης στην Ελλάδα.  

Τόνισε  ότι  ο  περιορισμός  των  μετακινήσεων  των  ανθρώπων  από  τα  Κέντρα  Υποδοχής  και
Ταυτοποίησης  είναι  απαράδεκτη  απόφαση  και  συνιστά  διάκριση,   προσθέτοντας  πως  οι
άνθρωποι που βρίσκονται κλεισμένοι στα κέντρα είναι πιο ευάλωτοι απέναντι στον ιό, και αυτό

178https://alterthess.gr/content/gia-ratsistiko-apokleismo-ton-prosfygon-kataggellei-ekav-i-enith?  
fbclid=IwAR1ZA02fGKWAxou8sCSpOIZCdewk3Nl6-O6Too770qerfJA_7zm3VoFbGeo

179https://thepressproject.gr/ekklisi-ton-giatron-choris-synora-gia-tin-prostasia-ton-etounton-asylo-  
apo-ton-koronoio/?
fbclid=IwAR1FHz0AYliY4OMqnUYfQh6tnqhaH2IjYQjDYd_xhWwurMmFjwmthcxIFFs#.XnNrBAyf
Nig.facebook
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αυξάνει τον φόβο και τον θυμό που μπορούν να νιώθουν, τη στιγμή που ήδη βρίσκονται σε
κατάσταση εγκλεισμού. 

«Ο περιορισμός των μετακινήσεων των ανθρώπων από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
είναι απαράδεκτη απόφαση και συνιστά διάκριση. Πρόκειται για εγκλεισμό παιδιών, γυναικών
και  ανδρών  σε  καταυλισμούς  με  σοβαρό  πρόβλημα  υπερπληθυσμού,  με  απαράδεκτες
συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης, όπου είναι πολύ δύσκολο να τηρηθούν τα ελάχιστα μέτρα
για  την  πρόληψη  και  την  προστασία,  μέτρα  όπως  πλύσιμο  χεριών,  απόσταση  και
αυτοπεριορισμό.  Τέτοιοι  εγκλεισμοί  κάνουν  τον  εκάστοτε  πληθυσμό  πιο  ευάλωτο  στον
κορωνοϊό από τον υπόλοιπο κόσμο. Η απόφαση βάζει τους ανθρώπους στα ΚΥΤ σε μεγαλύτερο
κίνδυνο και αυξάνει το άγχος και τον φόβο, που μπορεί να μετατραπούν σε αύξηση της βίας, η
οποία θα είναι καταστροφική. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απευθύνουν έκκληση για την άμεση μετακίνηση όσων ζητούν άσυλο
σε  σημεία  όπου  μπορούν  να  εφαρμοστούν  τα  μέτρα  πρόληψης  και  προστασίας,  με
προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.  Ο εξαναγκασμός των ανθρώπων να ζουν σε συνθήκες
υπερπληθυσμού,  ως  μέρος  μιας  ευρωπαϊκής  πολιτικής  για  την  κράτηση,  ήταν  πάντα  μία
πολιτική μη σοβαρή και μη υπεύθυνη. Γίνεται χειρότερη μπροστά στον κίνδυνο του κορωνοϊού.
Οποιαδήποτε  ενέργεια  πρέπει  να  είναι  συντονισμένη  και  να  έχει  στόχο  την  καλύτερη
διαχείριση». 

Σύμφωνα  με  το  δημοσίευμα,  ο  Ιατρικό  Σύλλογος  Κω  κάλεσε  τη  Δευτέρα  τον   Υπουργό
Μετανάστευσης και Ασύλου να εξετάσει «το ενδεχόμενο να αρθεί η δυνατότητα ελεύθερης
μετακίνησης  μεταναστών  και  προσφύγων  που  διαμένουν  στο  hot spot της  Κω,
προφυλάσσοντας  έτσι  τόσο  τους  ίδιους  όσο  και  το  κοινωνικό  σύνολο»,  χωρίς  πάντως  να
διευκρινίζει  το  πώς  προστατεύονται  οι  πρόσφυγες  και  οι  μετανάστες  κλεισμένοι  μέσα  στο
κέντρο.

7. Ελλιπή μέτρα προστασίας των προσφύγων της Σάμου από τη διάδοση του κορωνοϊού

Έντονη ανησυχία και διαμαρτυρίες προκάλεσαν τον Μάρτιο του 2020 οι κυβερνητικοί χειρισμοί
σχετικά  με  την  αντιμετώπιση  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  στους  πληθυσμούς  των
προσφυγικών δομών στα νησιά και στην ενδοχώρα.180 Η κυβέρνηση φαίνεται ότι  εφαρμόζει
απροκάλυπτα το δόγμα «υγεία μόνο για Έλληνες», αφήνοντας τον πληθυσμό των δομών σε
συνθήκες  υπερσυνωστισμού και  χωρίς  τα  στοιχειώδη μέσα υγιεινής,  όχι  αντισηπτικά,  αλλά
ούτε σαπούνι και νερό.

Η πολιτική της κυβέρνησης στο προσφυγικό παραπέμπει στη διαβόητη «ανοσία της αγέλης»,
εγκατάλειψη των πιο ευάλωτων στον θάνατο και επικράτηση των ισχυρότερων οργανισμών.
Άλλωστε, μέχρι σήμερα, όσοι ζητούν άσυλο μένουν χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα
υγείας από τον Ιούλιο, καθώς η σχετική κάρτα που αντικατέστησε, υποτίθεται, τον ΑΜΚΑ, δεν
εφαρμόζεται στην πράξη, παρά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ πριν από μερικούς μήνες, με τη
σειρά της κι αυτή σημαντικά καθυστερημένη.

180https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/236237_ki-opoios-prosfygas-zisei-ezise#disqus_thread  

186

https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/236237_ki-opoios-prosfygas-zisei-ezise#disqus_thread


Σε συνέντευξή του στον «Ελεύθερο Τύπο», ο υπουργός Νότης Μηταράκης σημείωνε ότι δεν
έχει υπάρξει κανένα κρούσμα κορωνοϊού μέσα στα ΚΥΤ στα νησιά. Αναγνώριζε όμως πως «είναι
δεδομένο ότι θα υπάρξουν κρούσματα».

Σημείωνε  επίσης  ότι  όσους  ήρθαν  στην  Ελλάδα  μετά  την  1η  Μαρτίου,  ημερομηνία  της
πρωτοφανούς προσωρινής αναστολής της διαδικασίας ασύλου με επίκληση την κατάσταση στα
σύνορα,  τους  κράτησε  εκτός  των  ΚΥΤ  «ώστε  να  αποφευχθεί  ο  κίνδυνος  μετάδοσης  του
κορωνοϊού» και τους μετέφερε σε κλειστές δομές της ενδοχώρας.

Μία από αυτές είναι βέβαια η Μαλακάσα, όπου σοκάρουν οι φωτογραφίες με δεκάδες σκηνές
η  μία  κολλητά  στην  άλλη,  εκεί  δηλαδή  όπου  τοποθετήθηκαν  άνθρωποι  τους  οποίους
υποψιάζεται το υπουργείο ότι μπορεί να εμφανίσουν πιθανό κρούσμα.

«Πολύ υποδεέστερα των περιστάσεων και των αναγκών» χαρακτηρίζει τα μέτρα για τα ΚΥΤ η
Συντονιστική  Επιτροπή  Αιρετών  και  Κατοίκων  της  Χίου,  σημειώνοντας  ότι  «παραμένει  ο
εγκλωβισμός χιλιάδων ανθρώπων που ζουν σε άθλιες συνθήκες, αυξάνοντας τους κινδύνους
για  τους  ίδιους  και  για  τους  κατοίκους».  Καταλήγει:  «Όλα  συγκλίνουν  ότι  σκόπιμα  στην
κυβέρνηση  αφήνετε  την  κατάσταση  να  βγει  εκτός  κάθε  ελέγχου,  πράγμα  βέβαιο  όταν  (το
απευχόμαστε)  θα  βρεθεί  θετικός  στον  κορωνοϊό  ο  πρώτος  άνθρωπος  μέσα  από  τη  ΒΙΑΛ!
Πλανάσθε πλάνην οικτράν αν νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας κάνετε να αποδεχτούμε,
εν μέσω πανδημίας, με εκβιαστικά διλήμματα τις εμμονές σας για τη νέα υπερδομή».

Έκκληση  για  δημόσια  υγεία  για  όλους,  ντόπιους  και  μετανάστες,  απηύθυνε  η  Ανοιχτή
Συνέλευση Σάμου,  σημειώνοντας  τις  άθλιες  συνθήκες  υγιεινής  στους  καταυλισμούς,  ενώ  η
κυβέρνηση είναι «διατεθειμένη να εφαρμόσει πρωτόγνωρους περιορισμούς και πρωτόγνωρη
εγκατάλειψη, αρθρώνοντας χυδαία άλλοθι για την ευθύνη της στη διάλυση του συστήματος
δημόσιας υγείας».

8.  Επισήμανση από τους  Γιατρούς  Χωρίς  Σύνορα για  την  ανάγκη εκκένωσης  των  άθλιων
καταυλισμών προσφύγων στο Ανατολικό Αιγαίο

Οι  Γιατροί  Χωρίς  σύνορα  στις  12/3/2020  τόνισαν  την  ανάγκη  για  εκκένωση  των  άθλιων
καταυλισμών προσφύγων εξαιτίας του κορωνοϊού.181

Συγκεκριμένα,  ο  συνωστισμός  και  οι  άθλιες  συνθήκες  διαβίωσης  στους  καταυλισμούς
προσφύγων στα ελληνικά νησιά αποτελούν ιδανικές συνθήκες για εξάπλωση της επιδημίας του
κορωνοϊού, προειδοποιεί η διεθνής ιατρική οργάνωση, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Οι τρέχουσες συνθήκες, σε συνδυασμό με την απουσία επαρκών υπηρεσιών υγιεινής και τη
σημαντικά  περιορισμένη  ιατρική  φροντίδα,  αποτελούν  πρόσφορο  έδαφος  για  μια  πιθανή
επιδημία.

181https://thepressproject.gr/pio-epitaktiki-apo-pote-i-anagki-gia-ekkenosi-ton-athlion-katavlismon-  
prosfygon-exetias-tou-koronoiou/?fbclid=IwAR1LXYnEq4nf9sviJ0jMs44gIZcRoCJMNYRgP-
aMOGkHTAaZ_FfWYCJIwU8#.Xmpmq3BE9kY.facebook
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«Σε  περιοχές  με  επιβεβαιωμένα  κρούσματα  του  κορωνοϊού,  οι  άνθρωποι  πρέπει  να
εφαρμόζουν καθημερινά μέτρα πρόληψης, όπως συχνό πλύσιμο των χεριών και παραμονή στο
σπίτι,  εάν νοσήσουν» λέει  ο Απόστολος  Βεΐζης,  γιατρός και  διευθυντής προγραμμάτων των
Γιατρών  Χωρίς  Σύνορα.  «Όμως  η  πραγματικότητα  είναι  ότι  σε  ορισμένα  τμήματα  του
καταυλισμού της Μόριας υπάρχει  μόνο μία βρύση για 1.300 ανθρώπους και δεν υπάρχουν
προϊόντα για την υγιεινή των χεριών. Οικογένειες πέντε ή έξι ατόμων είναι αναγκασμένες να
κοιμούνται  σε  τρία  τετραγωνικά  μέτρα.  Αυτό  σημαίνει  ότι  στην  πράξη  είναι  αδύνατη  η
εφαρμογή των συνιστώμενων μέτρων για την  αποτροπή της εξάπλωσης του ιού σε τέτοιες
συνθήκες.»

Σε όλο τον κόσμο οι κυβερνήσεις ακυρώνουν εκδηλώσεις και απαγορεύουν τις συναθροίσεις
για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού,  αλλά στα ελληνικά νησιά,  καθημερινά,  χιλιάδες
άνθρωποι συνωστίζονται ο ένας δίπλα στον άλλο χωρίς άλλη επιλογή.

Οι 42.000 αιτούντες άσυλο που ζουν σε καταυλισμούς στα ελληνικά νησιά, όπως στη Μόρια και
το Βαθύ, είναι εκτεθειμένοι σε διάφορους παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τους κάνουν
να νοσήσουν και διευκολύνουν την εξάπλωση ασθενειών.

Η υγεία των ανθρώπων κινδυνεύει όσο μένουν σε αυτούς τους καταυλισμούς. Ο κορωνοϊός
είναι απλώς η τελευταία απειλή που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο, και η κατάστασή τους
τούς καθιστά ακόμη πιο ευάλωτους από τον υπόλοιπο πληθυσμό σε μια επιδημία.

«Είμαστε σε επαφή με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας προκειμένου να συντονίσουμε
τις ενέργειές μας, συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης και της διαχείρισης κρουσμάτων»
προσθέτει ο κ. Βεΐζης. «Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές: δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον
ιό στο περιβάλλον ενός καταυλισμού».

Η ανάγκη για εκκένωση των καταυλισμών στα ελληνικά νησιά είναι τώρα πιο επιτακτική από
ποτέ.  Το  να  αναγκάζεις  τους  ανθρώπους  να  ζουν  σε  αυτές  τις  συνθήκες  ως  μέρος  μιας
ευρωπαϊκής πολιτικής ήταν πάντα ανεύθυνο, αλλά τώρα πια είναι στα πρόθυρα να γίνει και
εγκληματικό, εάν δε ληφθούν μέτρα για την προστασία των ανθρώπων.

Η  ελληνική  κυβέρνηση  πρέπει  να  δράσει  το  συντομότερο  δυνατό  και  να  μετακινήσει  την
πλειοψηφία των 42.000 ανθρώπων σε κατάλληλη στέγη πριν να είναι πολύ αργά.

9. Θάνατος Ρομά κρατούμενης από στέρηση ιατρικής φροντίδας στις φυλακές

Στις 9 Απριλίου 2020, η Ρομά κρατούμενη στις φυλακές της Θήβας Αζιζέλ Ντενίρογλου, που
στερείτο  την  ιατροφαρμακευτική  φροντίδα  μολονότι  επί  μέρες  εμφάνιζε  ανησυχητικά
συμπτώματα, πεθαίνει κατά τη μετακομιδή της με το ΕΚΑΒ.182 Σε επιστολή προς τα Υπουργεία
Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη,  στις 14 Απριλίου, οι κρατούμενοι του Κορυδαλλού
μιλούν δικαίως για «δολοφονημένη από την κρατική αναλγησία»: καταγγέλλουν ελλείψεις σε
είδη προσωπικής υγιεινής,  διαμαρτύρονται  για τη διακοπή του επισκεπτηρίου τους και των
προμηθειών  σε  τρόφιμα  και  ρούχα,  και  κατηγορούν  την  κυβέρνηση  για  εμπαιγμό,  διότι

182https://www.diktio.org/node/1479  
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υπόσχεται  καθησυχαστικά  νομοσχέδιο  περί  αποσυμφόρησης,  ενώ  στην  πράξη  επιβάλλει
περισσότερους περιορισμούς, χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα.

10. Κλείσιμο δομών Υγείας στη Μόρια λόγω προστίμων

Στις 29/7/2020 έκλεισε η δομή απομόνωσης και λήψης δειγμάτων για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού που είχε δημιουργήσει η οργάνωση «Γιατροί χωρίς σύνορα» σε παλιές αποθήκες,
στον δρόμο από την Παναγιούδα στον καταυλισμό της Μόριας στη Μυτιλήνη.183 Και αυτό γιατί
κρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης του Δήμου Μυτιλήνης ότι οι κατασκευές ήταν
αυθαίρετες, ενώ επιπλέον επιβλήθηκε στην οργάνωση πρόστιμο 35.000 ευρώ.

Στις 28/7/2020 η οργάνωση ανακοίνωσε το κλείσιμο της δομής, γεγονός που επιβάρυνε πολύ
σοβαρά τη λειτουργία του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, σε συνθήκες έξαρσης του κορωνοϊού, με
τα επιβεβλημένα και αυξημένα μέτρα προστασίας. Στην ουσία, το γεγονός συνεπάγετο σοβαρή
επιβάρυνση στις υπηρεσίες υγείας προς τον πληθυσμό του νησιού.

Τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα αν κλείσει και η δομή παροχής υπηρεσιών υγείας της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, που μάλιστα είχε εγκαινιάσει προ μηνών ο
ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης. Μία δομή που στους τρεις
μήνες  λειτουργίας  της  πραγματοποίησε  περί  τις  9.000  εξετάσεις.  «Απεφεύχθησαν  δηλαδή
9.000 μετακινήσεις στο Νοσοκομείο ή στο Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης, με ότι αυτό θα σήμαινε
για το δημόσιο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας» λέει στο «Ν» υγειονομικό στέλεχος, που
δραστηριοποιείται στη Μόρια.

Ας  σημειωθεί  ότι  ανάλογα  πρόστιμα  έχουν  επιβληθεί  και  για  τη  συγκεκριμένη  δομή,  ενώ
συζητείται  σοβαρά το κλείσιμό της από την οργάνωση που έχει  νοικιάσει  το χώρο από τον
ιδιώτη ιδιοκτήτη του.

11.  Διακοπή  λειτουργίας  της  κλινικής  των  Γιατρών  Χωρίς  Σύνορα  λόγω  επιθέσεων  από
ακροδεξιούς

Στις 5/3/2020 η κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έξω από τον προσφυγικό καταυλισμό στην
Μόρια διέκοψε τη λειτουργία της, λόγω των μπλόκων των φασιστικών ταγμάτων εφόδου στους
δρόμους  που  οδηγούν  στην  Μόρια,  με  αποτέλεσμα  να  είναι  επισφαλής  η  πρόσβαση  του
προσωπικού στην κλινική.184

183https://stonisi.gr/post/10365/o-koronoios-erxetai-oi-domes-ygeias-sth-moria-kleinoyn?  
fbclid=IwAR3mW7I5PPFsPnH4CGU1zcky8LgjEuOB82VcDpFA-g9kL-esPIXy1Iaz7ow

184http://artinews.gr/%CE%BC%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CE%B1%CF  
%83%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE
%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BB
%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE
%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF
%CF%82-%CF%82%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1?
fbclid=IwAR32yukdu3_aZlqsnePzlaLpa6zi71J5NOJtDrGZl7rybU01M_wB_VyZABY
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Το κλείσιμο της κλινικής έγινε μετά τις δύο επιθέσεις που δέχθηκαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
τον  περασμένο  Φεβρουάριο,  καθώς  και  μετά  από  ανάλογα  περιστατικά  εναντίον  άλλων
οργανώσεων αλληλεγγύης και εθελοντικών ομάδων.

Ο Γενικός Διευθυντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Βασίλης Στραβαρίδης, περιγράφει στο tvxs.gr:
«Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ενεργές ομάδες στη Λέσβο και στη Σάμο. Στη Λέσβο έχουμε μια
κλινική  έξω  από  τη  Μόρια,  η  οποία  είναι  παιδιατρική  και  για  θέματα  σεξουαλικής  και
αναπαραγωγικής  υγείας  για  γυναίκες.  Δυστυχώς,  τις  τελευταίες  μέρες,  επειδή  υπάρχει
αποκλεισμός πολλών δρόμων στη Λέσβο και υπάρχει και ανασφάλεια γενικότερα, η κλινική μας
δεν  μπόρεσε  να  λειτουργήσει.  Αυτή  η  κλινική  το  τελευταίο  διάστημα,  λόγω των  εντάσεων
λειτουργούσε με μικρότερο αριθμό προσωπικού. Επειδή υπάρχει μια ανησυχία και δεν θέλαμε
να  κάνουμε  περισσότερες  μετακινήσεις.  Αλλά  ειδικότερα  τις  δύο  τελευταίες  μέρες  ήταν
αδύνατη ακόμη και η προσέγγιση».

Η  παραπάνω  εξέλιξη  δεν  είναι  κεραυνός  εν  αιθρία.  «Το  τελευταίο  διάστημα  υπάρχει
στοχοποίηση των οργανώσεων και των εθελοντών» συνεχίζει ο Βασίλης Στραβαρίδης. «Είχαμε
και δύο περιστατικά λεκτικής επίθεσης εναντίον  μας (σσ.  τον  περασμένο Φεβρουάριο),  για
πρώτη φορά από τότε που υπάρχει η οργάνωση στη χώρα, τα τελευταία 30 χρόνια. Θεωρήσαμε
ότι  αυτό  ήταν  ανησυχητικό  γιατί  δεν  ήμασταν  μόνο  εμείς,  που  ίσως  λόγω  της
αναγνωρισιμότητας  μπορεί  και  να  ήταν  λιγότερα  τα  προβλήματα,  αλλά  υπήρχαν  και  άλλα
γεγονότα με άλλες οργανώσεις και εθελοντές στο νησί. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και
δεν μπορεί  να στοχοποιείται  ούτε η ιατρική φροντίδα,  ούτε η ανθρωπιστική βοήθεια.  Είναι
απαράδεκτο  κάτι  τέτοιο.  Γι’  αυτό και  το  δηλώσαμε  και  δεν  μιλούσαμε  μόνο  για  τους  ΓΧΣ,
μιλούσαμε για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να καλύψουν ένα κενό, το οποίο
όμως θα έπρεπε να καλύπτεται από τις τοπικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς,
βλέπουμε ότι η ύπαρξη των οργανώσεων και των εθελοντικών ομάδων και των ΜΚΟ είναι αυτή
που  καλύπτει  ένα  πολύ  μεγάλο  κομμάτι  των  υπηρεσιών  αυτών,  γι’  αυτούς  τους  πολλούς
ανθρώπους  που ζουν  σε  άθλιες  συνθήκες  εδώ και  πολύ καιρό πλέον.  Δεν  είναι  δηλαδή η
έκτακτη κατάσταση του 2015, είμαστε πέντε χρόνια μετά».

Η  οργάνωση  προσέφυγε  φυσικά  σε  όλες  τις  αρμόδιες  αρχές,  τόσο  για  τις  επιθέσεις  του
Φεβρουαρίου όσο και για την αδυναμία της να φτάσει στην κλινική της. Ποια ήταν η απάντησής
της στη συνέχεια;

«Δυστυχώς  εμείς  βλέπουμε  το  αποτέλεσμα.  Και  το  αποτέλεσμα  είναι  ότι  ακόμα  βλέπουμε
έντονες κινήσεις και επιθετική διάθεση από διάφορες ομάδες ανθρώπων που σίγουρα δεν μας
διασφαλίζουν.  Όλες οι  αρχές  είναι  θετικές  και  στην  παρουσία  μας  και  στις  υπηρεσίες  που
προσφέρουμε. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι μένουμε με ένα ερωτηματικό. Ας πούμε έχουμε
τους  εγκλωβισμένους  ανθρώπους  στο  λιμάνι  (σσ.  αναφέρεται  στους  τουλάχιστον  500
πρόσφυγες δεν μπορούν να φτάσουν στο ΚΥΤ της Μόριας λόγω των μπλόκων). Τι θα γίνει με
αυτούς; Για εμάς αυτό που έχει σημασία είναι να μπει μπροστά ο άνθρωπος άσχετα από το
status  του  καθενός.  Η  πρώτη  και  βασική  ιδιότητά  του  είναι  άνθρωπος,  ανεξάρτητα  από
εθνικότητα ή αν είναι πρόσφυγας ή μετανάστης».
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Σε ό, τι αφορά στη Σάμο, ο επικεφαλής του ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα μας
λέει  ότι  η  αποστολή  της  οργάνωσης  στο  νησί  «λειτουργεί  κανονικά».  «Υπάρχουν  κάποιες
εντάσεις, αλλά όχι οργανωμένες. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε ένταση βέβαια και εκεί».

12. Μαρτυρία ψυχολόγου από τη Μόρια: Χιλιάδες σώματα ζουν σε τρομακτικό καθεστώς
ελέγχου
Η  μαρτυρία  της  Χριστίνας  Μαραγκού,  ψυχολόγου  των  Γιατρών  Χωρίς  Σύνορα  στη  Λέσβο,
δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στις 11 Φεβρουαρίου 2020.185

«Στη  Λέσβο βρέθηκα σχεδόν εν  μία νυκτί,  μετά από ένα τηλεφώνημα που είχα δεχθεί  για
δουλειά εκείνη την περίοδο. Χωρίς να το σκεφτώ ιδιαίτερα, απλά μάζεψα τα πράγματά μου και
πήγα  στο  νησί.  Η  εμπλοκή  μου με  το  προσφυγικό  είχε  ξεκινήσει  ήδη  μέσα  από  διάφορες
αλληλέγγυες  ομάδες  στις  οποίες  συμμετείχα  και  προσωπικές  σχέσεις  με  εκτοπισμένους
ανθρώπους που ανέπτυξα μέσα από αυτές. Το πρώτο διάστημα που ξεκίνησα να εργάζομαι
στην  προσφυγική  κρίση  ως  ψυχολόγος,  ένιωθα συχνά πολλές  αντιφάσεις  σε  σχέση  με  την
κατάσταση που επικρατεί στο νησί και τη θέση των οργανώσεων μέσα σε αυτήν. Όχι. Δεν αρκεί
να  θέλεις  να  βοηθήσεις.  Δεν  αρκεί  να  είσαι  εκεί,  παρών  και  εσύ  σε  ένα  έγκλημα  που
διαπράττεται  εις  βάρος  εκτοπισμένων ανθρώπων,  εις  βάρος  παιδιών που δεν βιώνουν την
παιδική τους ηλικία αλλά μεγαλώνουν απότομα. Γιατί κάποιος έχει κατασκευάσει τη συνθήκη
εγκλεισμού και βίας που επικρατεί στα νησιά. Και είναι πολύ σημαντικό όσοι εργαζόμαστε σε
αυτό να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να μιλήσουμε ανοιχτά για την κατάσταση. Αυτός ήταν
και ο λόγος που η εμπειρία μου με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στο πρόγραμμα της Λέσβου,
ήταν μια συνειδητή επιλογή.

Απέναντι  από τον καταυλισμό της Μόριας έχει στηθεί  μια παιδιατρική κλινική με γιατρούς,
νοσηλευτές  και  επαγγελματίες  ψυχικής  υγείας.  Στο  κομμάτι  της  ψυχικής  υγείας  βλέπαμε
περισσότερο παιδιά και τις οικογένειές τους. Τους τελευταίους μήνες όμως, η κατάσταση έχει
αλλάξει  ολοσχερώς.  Καθημερινά  καταφθάνουν  νέα  επείγοντα  περιστατικά,  στα  οποία
καλούμαστε να παρέμβουμε με ό, τι μέσα διαθέτουμε τη δεδομένη στιγμή. Πάντοτε όμως, στο
τέλος της ημέρας, οι άνθρωποι θα πρέπει να επιστρέψουν στον καταυλισμό, σε μια συνθήκη
εγκλεισμού, επισφάλειας, φόβου και απομόνωσης. Για μένα, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται
στον καταυλισμό είναι  ευάλωτοι,  ευάλωτοι  σε  πολιτικές  εξουδετέρωσης πληθυσμών.  Αυτός
είναι  και  ο λόγος που το αίτημα που μας έρχεται  στις  συνεδρίες είναι  καθολικό και  κοινό,
ανεξαρτήτως από τα επιμέρους συμπτώματα της κάθε περίπτωσης: “Βοήθησέ με να φύγω από
τη Μόρια”.

Πιστεύω ότι  η  ψυχική  ασθένεια  σε  έναν  μεγάλο βαθμό κατασκευάζεται.  Οι  συνθήκες  που
επικρατούν  στους  καταυλισμούς  των  ελληνικών  νησιών  κατασκευάζουν  υποκείμενα  που
εκφράζουν διαφορετικά συμπτώματα. Δεν θα ξεχάσω μία ανήλικη που γνώρισα μερικούς μήνες
πριν, η οποία ήρθε στην κλινική με σοβαρή διάθεση αυτοτραυματισμού. Μετά την παρέμβαση
που κάναμε, μου εκμυστηρεύτηκε πόσο πολύ αγαπούσε τη δημοσιογραφία και πως ήλπιζε το
όνειρό της να γίνει  πραγματικότητα με τον ερχομό της στην Ευρώπη.  Στην ιδέα,  όμως,  της

185https://www.koutipandoras.gr/article/martyria-psyhologoy-sti-moria-hiliades-somata-  
haraktirizontai-apo-mia-kokkini-sfragida-ki?fbclid=IwAR0Z_T72PFpaF6PINydO-
o9ukMmaoVjJ36MPqVNKQ1cQiOEfJlWlpzrpbF4#.XkK4oT3uO00.facebook
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επιστροφής της στον καταυλισμό, ανέφερε: "Δεν μπορείς να καταλάβεις τί σημαίνει να είσαι
κορίτσι  στη  Μόρια.  Όλοι  σε  κοιτάζουν,  νομίζουν  ότι  έχουν  το  δικαίωμα  να  το  κάνουν.  Σε
κοιτάζουν με ένα βλέμμα που δεν αντιστοιχεί σε άνθρωπο αλλά σε ζώο. Αυτό το μέρος βγάζει
στους ανθρώπους άλλα ένστικτα. Και όταν εσύ δέχεσαι τέτοια βλέμματα, το μόνο που θέλεις να
κάνεις είναι να εξαφανιστείς, να πεθάνεις".

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο έκτακτης ανάγκης. Χιλιάδες σώματα που υπόκεινται
σε  ένα  τρομακτικό  καθεστώς  ελέγχου,  χιλιάδες  σώματα  που  χαρακτηρίζονται  με  βάση μια
κόκκινη σφραγίδα ή την άρση της, την ευαλωτότητά τους (διότι χωρίς αυτή είναι πιθανό να
εγκλωβιστούν στο νησί για χρόνια), το φύλο τους ή το μέγεθος της οικογένειάς τους. Κι όμως,
μέσα  σε  όλο  αυτό,  ακόμη  σε  εμπιστεύονται,  σου  ανοίγονται  και  δημιουργούν  σχέσεις  με
σημασία, αρκεί να καταφέρεις να προσπεράσεις όλα τα παραπάνω και να τους δεις ως αυτό
ακριβώς που είναι: άνθρωποι σε μια δυστοπική συνθήκη. Όταν συμβεί αυτό, τότε αισθάνεσαι
πως αυτό που κάνεις έχει  νόημα, πως κάτι  φτάνει σε αυτούς,  κάτι  που ίσως να τους δίνει
δύναμη να συνεχίσουν. Έτσι, και εγώ η ίδια αισθάνομαι πως έχω ακόμη πράγματα να δώσω
γιατί οι μικρές στιγμές σε αυτή τη δουλειά είναι που μπορεί να έχουν κάποια θεραπευτική αξία.
Ένα βλέμμα, μια πρόταση, μια κατασκευή που θα κάνεις μαζί με ένα παιδί και το χαμόγελο που
θα σου δώσει μετά το πέρας της.

Πολλές φορές έρχεσαι αντιμέτωπος με τον ίδιο σου τον εαυτό, όμως το ομαδικό πλαίσιο των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα λειτουργεί προστατευτικά σε αυτή την περίπτωση. Είμαστε μια ομάδα
που  καθημερινά  προσπαθεί  να  υποστηρίξει  ιατρικά  και  ψυχολογικά  τα  παιδιά  αλλά  και
επιζήσαντες  σεξουαλικοποιημένης  βίας  που  βρίσκονται  στον  καταυλισμό.  Οι  δομές
υποστήριξης στο νησί είναι ελάχιστες σε σύγκριση με τον πληθυσμό που διαμένει σε αυτό.
Πολλές  φορές  αισθάνεσαι  τη  βία  ακόμη  και  σε  αυτό:  πρέπει  να  δεις  το  πιο  δύσκολο
περιστατικό και να αρνηθείς σε κάποιον άλλο που μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης.
Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς μας. Το να πρέπει να πεις όχι. Γιατί
βαθιά μέσα σου ξέρεις ότι  η πρόσβαση στη βοήθεια είναι  δικαίωμα και  αναγκαιότητα στη
δεδομένη  συνθήκη.  Ένα δικαίωμα  που  η  Ευρώπη καταπατά  καθημερινά διατηρώντας  τους
καταυλισμούς συγκέντρωσης των αιτούντων άσυλο, ένα δικαίωμα που εξωθεί τους ανθρώπους
σε ένα διαρκές παιχνίδι επιβίωσης και αναμέτρησης με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια ήθελα να ταξιδέψω με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, καθώς
παρακολουθούσα και θαύμαζα το έργο τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ανά τον κόσμο
και ήθελα να γίνω μέρος του. Στο παρόν, νιώθω ότι βρίσκομαι εδώ, όχι μόνο ως επαγγελματίας
αλλά και ως υποκείμενο-κάτοικος ενός νησιού που βιώνει αυτή τη δυστοπική πραγματικότητα.
Αυτό που συμβαίνει στη Μόρια, μας αφορά όλους.»

13.  Επιπρόσθετοι  περιορισμοί  μετακινήσεων  ειδικά  για  πρόσφυγες  εντός  των  νησιών  με
αφορμή την πανδημία

Στις 18/3/2020 ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε πρόσθετα
μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας στα νησιά, λόγω κορωνοϊού, αλλά μόνο για πρόσφυγες
και μετανάστες.186

186https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/235602_metra-kata-ton-prosfygon-kai-ohi-kata-tis-  
pandimias
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Τα μέτρα του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνουν περιορισμένη δυνατότητα
μετακίνησης  των  προσφύγων  από  τις  δομές  στα  γειτονικά  αστικά  κέντρα  για  την  κάλυψη
αναγκών τους: «η μετακίνηση θα γίνεται μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα και
ανά μικρές ομάδες που θα μετακινούνται κάθε ώρα αποκλειστικά με ειδικά δρομολόγια μέσων
μαζικής  μεταφοράς,  «ελεγχόμενης  και  περιορισμένης  κίνησης»,  και  με  συντονισμό  και
επιτήρηση  της  αστυνομίας.  Προχωρούν  επίσης  τα  έργα  περίφραξης  που  έχει  ζητήσει  κατά
περιοχές η Τοπική Αυτοδιοίκηση.»

14. Νεκρή από κακή ιατρική περίθαλψη 47χρονη πρόσφυγας που διέμενε στον καταυλισμό
της ΒΙΑΛ Χίου

Νεκρή μεταφέρθηκε το Μεγάλο Σαββάτο στις 18 Απριλίου 2020 αργά το μεσημέρι, από τον
καταυλισμό της ΒΙΑΛ στη Χίο στο νοσοκομείο του νησιού, 47χρονη αιτούσα άσυλο από το Ιράκ
η  οποία  διέμενε  στον  καταυλισμό.187 Σύμφωνα  με  τα  όσα  έγιναν  γνωστά,  η  47χρονη  είχε
μεταφερθεί την περασμένη Πέμπτη ξανά στο νοσοκομείο με εμπύρετο νόσημα και της δόθηκε
φαρμακευτική αγωγή και οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματός της.

Μάλιστα, της έγινε εξέταση ανίχνευσης του κορωνοϊού, ως ύποπτο κρούσμα της νόσου covid
19,  το  αποτέλεσμα  της  οποίας  όμως  ήταν  αρνητικό.  Της  γνωστοποίησης  της  είδησης  του
θανάτου της 47χρονης ακολούθησαν μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ αιτούντων άσυλο και
προσφύγων που διαμένουν στον καταυλισμό και αρχών τα οποία και έληξαν γρήγορα.

15. Ανησυχία εκ μέρους του ΔΟΜ για τα αυξημένα θετικά κρούσματα κορωνοϊού σε δομή
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στην ενδοχώρα

Στις 2 Απριλίου 2020 ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) εξέφρασε την ανησυχία του
για το γεγονός ότι  23 μετανάστες  που διαμένουν στη δομή φιλοξενίας της  Ριτσώνας,  στην
Κεντρική Ελλάδα, διαγνώστηκαν θετικοί στον COVID-19:188 

«Το  πρώτο  επιβεβαιωμένο  κρούσμα  από  τη  δομή  φιλοξενίας  που  διαχειρίζεται  ο  ΔΟΜ
υποστηρίζοντας  τις  ελληνικές  αρχές  και  σήμερα  φιλοξενεί  2.700  άτομα,  ανακοινώθηκε  τις
προηγούμενες  ημέρες.  Η  εξέλιξη  αυτή  επιβεβαιώνει  το  γεγονός  ότι  αυτός  ο  ταχέως
μεταδιδόμενος ιός δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να προσβάλλει τόσο τις μεταναστευτικές
όσο και  τις  τοπικές  κοινότητες»,  δήλωσε ο Gianluca  Rocco,  επικεφαλής  του  ΔΟΜ Ελλάδας.
«Όλοι διατρέχουν κίνδυνο. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι τόσο ευάλωτοι
στον ιό όσο και οι Έλληνες». 
Η δομή στη Ριτσώνα είναι μία από τις 30 ανοιχτές δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας, στις οποίες
φιλοξενούνται  περισσότερα  από  25.000  άτομα,  συμπεριλαμβανομένων  252 ασυνόδευτων
ανηλίκων. Σύμφωνα με τα εθνικά πρωτόκολλα για τον COVID-19, οι ελληνικές αρχές έθεσαν τη
δομή  σε  καραντίνα  για  τις  επόμενες  14  ημέρες,  συμβουλεύοντας  τους  διαμένοντες  να

187https://www.enikos.gr/society/714284/chios-nekri-47chroni-pou-diemene-ston-katavlismo-tis-  
vial
188Δελτίο Τύπου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), 2/4/2020
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παραμείνουν στα καταλύματά τους. Οι αρχές έκαναν ιχνηλάτηση των κρουσμάτων, όπως και
περαιτέρω ελέγχους, στη δομή. 

«Ανεξάρτητα  από  την  εξάπλωση  του  ιού,  είναι  ζήτημα  ζωτικής  σημασίας  να  εξασφαλιστεί
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην πρόληψη, στους ελέγχους και στη θεραπεία για όλους,
συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων που βρίσκονται στην ενδοχώρα
και τα νησιά», ανέφερε ο Rocco. «Το να συμπεριληφθούν, άμεσα, όλοι οι μετανάστες, στην
εθνική  αντιμετώπιση  του  COVID19  δεν  συνιστά  μόνο  ανθρωπιστικό  μέτρο,  αλλά  και
ουσιαστικό, για την πολιτική της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα», πρόσθεσε.

Ως ο επίσημος οργανισμός διαχείρισης της δομής φιλοξενίας της Ριτσώνας, το προσωπικό του
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) «συνεχίζει να εργάζεται στον χώρο, υπό αυστηρό
πρωτόκολλο  ασφαλείας.  Με  την  υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  ο  ΔΟΜ  διανέμει
τρόφιμα  και  προϊόντα  προσωπικής  υγιεινής  σε  όλους  τους  επωφελούμενους,  ως  άμεση
απάντηση στην καραντίνα, εξαιτίας της οποίας οι διαμένοντες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση
στην αγορά και σε είδη πρώτης ανάγκης. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές αρχές δημιουργούν χώρους
καραντίνας εντός της δομής ως πρόσθετο μέτρο για τη στήριξη της διαχείρισης των υπηρεσιών
δημόσιας υγείας,  στη διάρκεια αυτής  της  κατάστασης.  Ο ΔΟΜ, με  πόρους της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης,  είναι  παρών  και  στις  30  ανοικτές  δομές  φιλοξενίας  στην  ηπειρωτική  χώρα.
Καθαριστικά και σαπούνια διανεμήθηκαν σε όλους τους διαμένοντες σε αυτές. 

Όλα  τα  γραφεία  των  εργαζομένων,  όπως  και  οι  κοινόχρηστοι  χώροι  απολυμαίνονται.  Ο
Οργανισμός ευαισθητοποιεί και ενημερώνει τις κοινότητες προσφύγων και μεταναστών σχετικά
με τον ιό, μεταφράζοντας πληροφοριακό υλικό και δίνοντας οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που
μπορούν να προστατευθούν, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης. Η ενημέρωση και η άμεση
δράση  για  να  διασφαλιστεί  η  υγεία  τού  προσωπικού,  των  επωφελούμενων,  αλλά  και
ολόκληρης  της  κοινωνίας  αποτελούν  βασική  προτεραιότητα  σε  αυτή  τη  φάση»,  δήλωσε  ο
Rocco.

Τα κρούσματα COVID-19 στην ηπειρωτική χώρα προκαλούν ανησυχία και για τους μετανάστες
στα  Κέντρα  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  των  πέντε  νησιών  του  Βορειοανατολικού  Αιγαίου,
όπου  ο  υπερπληθυσμός  καθιστά  εξαιρετικά  δύσκολη  τη  λήψη  των  απαραίτητων  μέτρων
προφύλαξης, όπως το να κρατούνται αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων και να μπαίνουν σε
εφαρμογή  οι  απαιτούμενοι  κανόνες  υγιεινής,  ούτως  ώστε  να  μπορεί  να  γίνει  καλύτερη
διαχείριση κατά την εξάπλωση του ιού. Σύμφωνα μάλιστα με αναλυτές, οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες που βρίσκονται τώρα στα ελληνικά νησιά πρέπει να μεταφερθούν στην ηπειρωτική
χώρα  το  συντομότερο  δυνατόν.  Ο  ΔΟΜ  είναι  έτοιμος  να  συμβάλλει  με  την  κατασκευή
κατάλληλων καταλυμάτων για να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες.

Σύμφωνα  με  τον  Rocco «Η  απειλή  του  COVID-19  καθιστά  ακόμη  πιο  επείγουσα  την
αποσυμφόρηση των δομών στα νησιά.  Ο ΔΟΜ συμβάλλει  σε αυτές τις  προσπάθειες,  με τη
δημιουργία νέων χώρων στέγασης στην ηπειρωτική χώρα. Σε αυτή τη βάση, ο ΔΟΜ θεσπίζει,
επίσης, έναν προσωρινό μηχανισμό εθελούσιων επιστροφών για τους ανθρώπους στα νησιά, οι
οποίοι  αποφασίζουν  να  επιστρέψουν  στις  χώρες  καταγωγής  τους.  Σε  συνεργασία  με  την
Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  τις  ελληνικές  αρχές,  η  εφαρμογή  και  η  διάρκεια  αυτού  του
προγράμματος θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη σε
σχέση με τον COVID-19, όπως το κλείσιμο αεροδρομίων ή άλλων ταξιδιωτικών περιορισμών.
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Ωστόσο,  η  αποσυμφόρηση  δεν  είναι  εύκολη  υπόθεση και  χρειάζεται  περαιτέρω μέτρα  και
υποστήριξη  από  τα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ.  Ανανεώνουμε  την  έκκλησή  μας  για  ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, για την επείγουσα μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων
και  άλλων  μεταναστών,  σε  ευρωπαϊκές  χώρες  που  επιθυμούν  να  μοιραστούν  την  ευθύνη.
Τώρα,  περισσότερο από ποτέ,  είμαστε  όλοι  μαζί  σε  αυτή την  κρίση»,  αναφέρει  ο Gianluca
Rocco.

16.  Αναστολή  λειτουργίας  δομής  περίθαλψης  προσφύγων  στη  Λέσβο  από  τους  Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα εξαιτίας των απαράδεκτων υγειονομικών συνθηκών

Στις  30/7/2020  οι  Γιατροί  Χωρίς  Σύνορα  στην  ανακοίνωση τους  για  το  κλείσιμο  της  δομής
προειδοποίησαν  ότι  το  κλείσιμο  του  κέντρου  απομόνωσης  και  περίθαλψης  -το  οποίο  θα
μειώσει σημαντικά την ικανότητα ανταπόκρισης στην COVID-19 στο νησί– θα μπορούσε να έχει
τρομερές επιπτώσεις σε περίπτωση εκδήλωσης επιδημίας στη Μόρια.189

Το κέντρο απομόνωσης και περίθαλψης περιστατικών COVID-19 που δημιουργήθηκε στη Λέσβο
από τη διεθνή ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, αναγκάστηκε να κλείσει
εξαιτίας  της  επιβολής  προστίμων  από  τις  τοπικές  αρχές  σχετιζόμενων  με  πολεοδομικές
διατάξεις που πιθανώς επιφέρουν ποινικές συνέπειες. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, σε ανακοίνωσή
τους καταδίκασαν έντονα την αποτυχία των αρχών να βρουν μία λύση ώστε να διατηρηθεί η
δομή ανοικτή, «την ώρα που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της COVID-19 στο
κέντρο υποδοχής της Μόριας, όπου περισσότεροι από 15.000 πρόσφυγες ζουν συνωστισμένοι
σε ανθυγιεινές συνθήκες».

Η πλήρης ανακοίνωση έχει ως εξής :

«Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι που οι τοπικές αρχές δεν μπόρεσαν να βρουν λύση, παρά τις
προσπάθειες  αρμόδιων  φορέων,   και   υπό  τις  ιδιάζουσες  συνθήκες  που  διαμορφώνει  μία
πανδημία», λέει η Χριστίνα Ψαρρά, Γενική Διευθύντρια του ελληνικού τμήματος των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα. «Το σύστημα δημόσιας υγείας στη Λέσβο δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει
την καταστροφή από ένα ενδεχόμενο  ξέσπασμα του κορωνοϊού στη Μόρια. Για αυτόν τον λόγο
ξεκινήσαμε  την  παρέμβαση αυτή.  Σήμερα,  αναγκαστήκαμε  με  λύπη να προχωρήσουμε  στο
κλείσιμο μιας σημαντικής δομής ανταπόκρισης στην COVID-19 στη Μόρια» συμπληρώνει.

Το κέντρο απομόνωσης και περίθαλψης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για  περιστατικά COVID-19
στη Λέσβο άνοιξε στις 6 Μαΐου, έπειτα από προσπάθειες ιατρικών οργανώσεων σε όλο το νησί
και  με  την  υποστήριξη  δημόσιων  λειτουργών  και  του  τοπικού  νοσοκομείου.  «Το  κέντρο
απομόνωσης ήταν το μόνο μέρος στη Λέσβο που παρείχε έναν ασφαλή χώρο στον οποίο άτομα
από τη Μόρια που εμφανίζουν συμπτώματα COVID-19 θα μπορούσαν να απομονωθούν και να
τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη» αναφέρουν.

189https://thepressproject.gr/oi-giatroi-choris-synora-anagkastikan-na-kleisoun-ti-domi-covid-19-  
sti-lesvo/?fbclid=IwAR3OvCd7rJOYBzhuJVAew7mIslJJiQd-
fCcRuIeDwnDr_EUjlbUUyEq2Cqw#.XyP-Yb5y5ks.facebook
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Παρά  το  γεγονός  ότι  η  δομή  αυτή  αποτελούσε  μέρος  του  συνολικού  πλάνου  επείγουσας
ανταπόκρισης  του  Υπουργείου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής,  με  στόχο  την  πρόληψη  της
εξάπλωσης του κορωνοϊού σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά που συνωστίζονται στη Μόρια, από
την  1η Ιουλίου επιβλήθηκαν από τις  τοπικές  αρχές πρόστιμα σχετιζόμενα με πολεοδομικές
διατάξεις που πιθανώς επιφέρουν ποινικές συνέπειες.

«Είναι  αδιανόητο  οι  τοπικές  αρχές  να  μας  παρεμποδίζουν  ενώ  προσπαθούμε  να
προστατεύσουμε ευάλωτους ανθρώπους, όταν, ακριβώς δίπλα μας στη Μόρια, βλέπουμε μια
κατάφωρη παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με χιλιάδες ανθρώπους παγιδευμένους
σε απάνθρωπες συνθήκες» τονίζει η Χριστίνα Ψαρρά.

Τα  15.000  άτομα  που  βρίσκονται  σήμερα  στη  Μόρια  έχουν  περιορισμένο  χώρο  και
περιορισμένη πρόσβαση σε σαπούνι  και  νερό,  καθιστώντας αδύνατη τη λήψη προληπτικών
μέτρων, όπως η φυσική απόσταση και το τακτικό πλύσιμο των χεριών. Περισσότεροι από 300
άνθρωποι, μαζί με τους οικογένειές τους που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο λόγω ηλικίας ή
χρόνιων προβλημάτων υγείας, παραμένουν παγιδευμένοι σε αυτές τις επικίνδυνες συνθήκες.
Οι  Γιατροί  Χωρίς  Σύνορα  συνεχίζουν  να  ζητούν  την  άμεση  και  επείγουσα  μεταφορά  όλων
ευάλωτων  ανθρώπων  και  όσων  βρίσκονται  σε  κίνδυνο  λόγω  κορωνοϊού  από  τη  Μόρια  σε
ασφαλή καταλύματα σε άλλες περιοχές, επισημαίνεται από την οργάνωση.

«Δεν  είναι  η  πρώτη  και  πιθανότατα  δεν  θα  είναι  η  τελευταία  φορά  που  εμείς  και  άλλες
ανθρωπιστικές  οργανώσεις  αντιμετωπίζουμε  τέτοιου  είδους  εμπόδια  προσπαθώντας  να
καλύψουμε τα κενά που άφησαν οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές αρχές στην παροχή βοήθειας
σε αιτούντες άσυλο και μετανάστες», λέει ο Bertand Perrochet, διευθυντής επιχειρήσεων των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα. «Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε δει τις βλαπτικές συνέπειες των
πολιτικών  περιορισμού  σε  ανθρώπους  που  είναι  παγιδευμένοι  στα  κέντρα  υποδοχής  στα
ελληνικά νησιά. Τώρα, κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
παρεμποδίζονται από το να ανταποκριθούν και να διαχειριστούν έναν κίνδυνο δημόσιας υγείας
που έχουν παραμελήσει οι αρχές».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, όπως σημειώνουν, είναι ανοιχτοί σε διάλογο με τις ελληνικές αρχές
για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σχετικά με τον κίνδυνο της πανδημίας COVID-19 για τους
ανθρώπους  που  ζουν  στο  κέντρο  υποδοχής,  ενώ  παράλληλα  συνεχίζουν  να  παρέχουν
υπηρεσίες  παιδιατρικής  φροντίδας,  σεξουαλικής,  αναπαραγωγικής  και  ψυχικής  υγείας  στην
κλινική τους έξω από τη Μόρια.

17.  Έκκληση  για  140  παιδιά  με  σοβαρά  νοσήματα  που  ζουν  στη  Μόρια  και  στερούνται
περίθαλψης

Οι  Γιατροί  Χωρίς  Σύνορα  ανέδειξαν  με  ανακοίνωσή  τους  ξανά  το  ζήτημα  των  σοβαρά
νοσούντων  παιδιών  που  διαμένουν  στη  Μόρια  και  δεν  έχουν  πρόσβαση  σε  εξειδικευμένη
περίθαλψη.190

190https://thepressproject.gr/ekklisi-gia-140-pedia-me-sovara-nosimata-pou-zoun-sti-moria-ke-  
sterounte-perithalpsis/?fbclid=IwAR1U68-90a-e9HBXgZ__h44h0BFwO-
Dhihj_7QWC5qI9Ow3VZ5ITJb5tB7U#.Xim8nKTC7fw.facebook
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«Η  ελληνική  κυβέρνηση  στερεί  την  εξειδικευμένη  ιατρική  φροντίδα  που  χρειάζονται
τουλάχιστον 140 παιδιά με χρόνια, σύνθετα και σοβαρά νοσήματα που διαμένουν στο Κέντρο
Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας», επισημαίνουν.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 11 Ιούλιου 2019, η ελληνική κυβέρνηση διέκοψε την πρόσβαση σε
δημόσια φροντίδα υγείας για τους αιτούντες άσυλο που φτάνουν στην Ελλάδα, αφήνοντας
περισσότερους από 55.000 ανθρώπους χωρίς ιατρική περίθαλψη.

Όπως επισημαίνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα από τον Μάρτιο του 2019, έξω από τον ΚΥΤ της
Μόριας στη Λέσβο, έχουν δει πάνω από 270 παιδιά με χρόνια και σύνθετα νοσήματα όπως
καρδιοπάθειες, επιληψία και διαβήτη. «Τα παιδιά αυτά χρειάζονται εξειδικευμένη περίθαλψη,
την οποία δεν μπορεί να τους προσφέρει η κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Το δημόσιο
νοσοκομείο στη Μυτιλήνη, επίσης, δεν δύναται να προσφέρει φροντίδα σε αυτόν τον πρόσθετο
αριθμό ασθενών, ενώ ορισμένες εξειδικευμένες υπηρεσίες δεν είναι καν διαθέσιμες».

«Βλέπουμε πολλά παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία είναι αναγκασμένα να ζουν
σε σκηνές, κάτω από άθλιες και ανθυγιεινές συνθήκες, χωρίς πρόσβαση στην εξειδικευμένη
ιατρική φροντίδα και τα φάρμακα που χρειάζονται» εξηγεί ο Απόστολος Βεΐζης, διευθυντής
προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα. «Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρίσκονται
σε συζητήσεις  με  τις  ελληνικές αρχές προκειμένου να μεταφέρουν παιδιά στην ηπειρωτική
χώρα  για  επείγουσα  ιατρική  περίθαλψη.  Ωστόσο  παρά  το  γεγονός  ότι  ορισμένα  παιδιά
εξετάστηκαν, κανένα δεν έχει μεταφερθεί ακόμα..»

«Η απροθυμία της κυβέρνησης να βρει μια γρήγορη και συστηματική λύση για αυτά τα παιδιά,
μεταξύ  των  οποίων  και  αρκετά βρέφη,  έχει  ως  συνέπεια  την  επιβάρυνση της  υγείας  τους,
γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες ή ακόμη και στον θάνατο. Τα παιδιά,
οι  γυναίκες και  οι  άντρες πληρώνουν το άδικο τίμημα των μεταναστευτικών πολιτικών που
βασίζονται στην αποτροπή. Η στέρηση της φροντίδας υγείας από παιδιά με σοβαρά νοσήματα
είναι  η  τελευταία  κυνική  ενέργεια,  και  είναι  πραγματικά  αδιανόητη»  λέει  ο  Βασίλης
Στραβαρίδης, Γενικός Διευθυντής του ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έκαναν έκκληση ακόμη μία φορά για:

- Την άμεση μεταφορά –μέσω ενός συστήματος τακτικών μετακινήσεων– από τη Λέσβο, όλων
των ανθρώπων με χρόνια και σύνθετα προβλήματα υγείας, με προτεραιότητα τα παιδιά, σε
κατάλληλη  στέγη  κοντά  σε   υπηρεσίες  που  θα  τους  εξασφαλίζουν  εξειδικευμένη  ιατρική
φροντίδα.

- Την άμεση παροχή πρόσβασης σε δωρεάν, έγκαιρη και επαρκή φροντίδα υγείας για κάθε
αιτούντα άσυλο και ασυνόδευτο ανήλικο στην Ελλάδα.
- Τον τερματισμό του εγκλωβισμού των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε άθλιες και
απάνθρωπες συνθήκες στη Λέσβο.

18.  Οι  επικίνδυνες  υγειονομικές  συνθήκες  στα  προσφυγικά  ΚΥΤ  έλαβαν  ευρωπαϊκές
διαστάσεις
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Την  άμεση εκκένωση και  ταυτοποίηση των προσφύγων που διαμένουν σε δομές εντός του
Ανατολικού Αιγαίου,  ζήτησαν στις  19/8/2020 οι  Ευρωβουλευτές,  μιλώντας για αθέτηση των
κυβερνητικών υποσχέσεων, με τον υπερσυνωστισμό και την έλλειψη υποδομών να αποτελούν
την παγιωμένη πραγματικότητα που βιώνουν οι φιλοξενούμενοι στις δομές.191

Υπό συνθήκες πανδημίας  τα εν  λόγω δεδομένα τονίζεται  ότι  συγκροτούν  μια «ωρολογιακή
βόμβα», κάνοντας τους Ευρωβουλευτές να μιλούν ξεκάθαρα για «ανθρωπιστικό σκάνδαλο», τη
στιγμή που η κυβέρνηση δεν διατίθεται να προσφέρει τις αναγκαίες παροχές, ενώ αρνείται να
προχωρήσει στην μεταφορά των πιο ευάλωτων σε ασφαλέστερα μέρη.

Στο στόχαστρο τίθεται και η Γερμανική πλευρά, «όχι μόνο γιατί δεν δέχεται τα αιτήματα των
ομοσπονδιακών  κυβερνήσεων  και  δήμων,  που  επιθυμούν  να  υποδεχθούν  περισσότερους
πρόσφυγες από τα  νησιά,  αλλά και  γιατί  δεν έχει  υποδεχτεί  παρά ένα μικρό ποσοστό των
ασυνόδευτων ανηλίκων για την μετεγκατάσταση των οποίων δεσμεύτηκε από τον Μάρτιο».

Συνεχίζοντας,  οι  Ευρωπαίοι  Σοσιαλιστές και  Δημοκράτες  απευθύνουν αίτημα στην ελληνική
κυβέρνηση και σε όλες τις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές χώρες, να αναλάβουν τις ευθύνες τους:
«η ΕΕ οφείλει να αποδείξει ότι η αλληλεγγύη είναι ένα από τα υψηλότερα ιδανικά της».

Η  κυβέρνηση  εμμένει  να  «υποβαθμίζει  την  ανθρωπιστική  και  υγειονομική  διάσταση  ενός
προβλήματος  που  μεγεθύνθηκε  κατά  την  περίοδο  της  δικής  της  διακυβέρνησης»,
καταγγέλλουν.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι  η διαχείριση του προβλήματος εξαντλείται σε επικοινωνιακές
προσπάθειες  που  σκοπό  έχουν  την  συγκάλυψη.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  σοσιαλιστές
ευρωβουλευτές  καλούν τους  αρμόδιους  στην  Ελλάδα να διεκδικήσουν  τα  πρέποντα  για  τα
νησιά,  ενώ επισημαίνουν ότι  «η λέξη μετεγκατάσταση έχει  αφαιρεθεί  από το λεξιλόγιο της
χώρας.  Η  ελληνική  κυβέρνηση  δείχνει  να  παραδίδεται  άνευ  όρων  στους  σχεδιασμούς  των
συντηρητικών χωρών της Ευρώπης», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η παρούσα καταγγελία είχε ως αφορμή το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στη ΒΙΑΛ
της Χίου και την επιβολή καραντίνας που επιβλήθηκε στο ΚΥΤ.

Από την πλευρά της, η Λαϊκή Συσπείρωση Χίου επιβεβαιώνει την αναλγησία της κυβέρνησης
και αναφερόμενη στο ΚΥΤ Χίου, μιλά για «κέντρο – κολαστήριο» και πρακτικές που θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία τόσο των κατοίκων όσο και των προσφύγων.

«Η  εγκληματική  εμμονή  τους  στον  εγκλωβισμό  στα  νησιά  μας  και  στις  άθλιες  συνθήκες
διαμονής προσφύγων και μεταναστών, αδιαμφισβήτητα εκθέτει εκ προθέσεως σε κίνδυνο ζωής
τόσο τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους εκεί αλλά ολόκληρο το νησί»,
καταγγέλλουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΚΚΕ.

191https://thepressproject.gr/oi-epikindynes-ygeionomikes-synthikes-sta-prosfygika-kyt-pairnoun-  
evropaikes-diastaseis/?fbclid=IwAR1a9lw8kFz-
9H8H9zGRkJF6Oq9TVQyasAkUXQ0W1uSotqs41W4hbyGNrs4#.Xz03X7eR1EY.facebook
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«Έχουν μετατρέψει τους εργαζόμενους στη ΒΙΑΛ, τους πρόσφυγες και μετανάστες, όλο το λαό
της  Χίου  σε  πειραματόζωα για  να  δουν  πόσο  εύκολο είναι  να  “εξαπλωθεί”  η  επιδημία  σε
ολόκληρο τον  πληθυσμό του κέντρου και  κατ’  επέκταση στο  νησί;  Ή  μήπως πιστεύουν  ότι
“θέτοντας σε καραντίνα”(!) το ΚΥΤ θα… “περιορίσουν” το όποιο τυχόν πρόβλημα;».

Τέλος,  επισημαίνουν  ότι  οι  ελλείψεις  στο  κέντρο  υγείας  του  νησιού  είναι  τραγικές,
δυσχεραίνοντας  σημαντικά  το  έργο  των  γιατρών  και  νοσηλευτών  που  προσπαθούν  να
ανταποκριθούν  στις  επιδημιολογικές  απαιτήσεις,  καταβάλλοντας  «υπεράνθρωπες
προσπάθειες». Εν μέσω αυτής της κατάστασης, το αρμόδιο υπουργείο, όπως τονίζουν, εξαντλεί
τις  παρεμβάσεις σε επικοινωνιολογικά τερτίπια και  σκοπό να «διαφημίσει» τα κυβερνητικά
επιτεύγματα.

19. Οι κανόνες λειτουργίας του ΚΥΤ Σάμου κόστισαν τη ζωή σε νεαρό μετανάστη

Στον μακρύ κατάλογο με τους θανάτους μεταναστών προστέθηκε ένας ακόμα νέος άνθρωπος
στις 23/6/2020, που λόγω των παραλείψεων και ελλείψεων του ΕΣΥ, έχασε τη ζωή του.192 Ο
31χρονος Σάμιουελ Αντγουί από την Γκάνα, βρέθηκε νεκρός στη σκηνή του στον καταυλισμό
γύρω από το ΚΥΤ της Σάμου, πιθανότατα λόγω επιληπτικού επεισοδίου. Λίγες ώρες πριν είχε
αναζητήσει ιατρική φροντίδα, την οποία όμως δεν έλαβε ποτέ.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των Συντακτών» λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός στη
σκηνή του, είχε επισκεφτεί μαζί με τον αδερφό του το νοσοκομείο της Σάμου, καθώς από τον
Φεβρουάριο παραπονούταν για δυνατούς και ανυποχώρητους πονοκεφάλους.

Σύμφωνα  με  τη  μαρτυρία  του  αδερφού  του,  κατά  την  επίσκεψή  τους  στο  νοσοκομείο,  ο
νυχτερινός  φύλακας  τηλεφώνησε  στα  επείγοντα  και  έπειτα  τους  απαγόρευσε  την  είσοδο,
ζητώντας  τους  να  επανέλθουν  με  παραπεμπτικό,  όπως  είπε  στον  φύλακα  ο  γιατρός  της
βάρδιας.

Ωστόσο,  όπως σημειώνει  το δημοσίευμα,  παραπεμπτικά σε πρόσφυγες και  μετανάστες  δεν
εκδίδονται. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εγγραφή των ονομάτων σε λίστα αναμονής,
με  αποτέλεσμα  για  εβδομάδες  άνθρωποι  να  παραμένουν  χωρίς  εξετάσεις  και  θεραπεία,
πράγμα το οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσκεψη
στον γιατρό πραγματοποιείται εσπευσμένα μόνο αν κινδυνεύει η ζωή του εκάστοτε ασθενούς,
πράγμα το οποίο δεν κρίθηκε απαραίτητο για τον Σάμιουελ Αντγουί.

Όπως ανέφερε ο αδελφός του, ο Σάμιουελ πάθαινε συχνά επιληπτικές κρίσεις για τις οποίες
μάλιστα είχε εισαχθεί και στο νοσοκομείο της Σάμου τον Φεβρουάριο. Παρόλα αυτά το εκεί
προσωπικό έκρινε ότι έπρεπε να επισκεφτεί ψυχολόγο και όχι νευρολόγο ή ψυχίατρο, καθώς οι
ειδικότητες αυτές δεν υπήρχαν στο νοσοκομείο.

192https://thepressproject.gr/to-kathestos-apartchaint-ke-i-ellipsi-parapebtikou-kostisan-ti-zoi-ston-  
samiouel/?fbclid=IwAR08OF-
aCLlkpOXcLQddKnXbHwn9KePBZBpJ0Sz0BDuWldxAXzKBV6nuvZ0#.XvYSQSAWlD0.faceboo
k
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Το ίδιο απούσα ήταν ακόμα και η ειδικότητα του ιατροδικαστή, οπότε οι ακριβείς αιτίες του
θανάτου του νέου ανθρώπου, θα προσδιορίζονταν τις επόμενες ημέρες από ιατροδικαστή που
θα έφτανε στο νησί για την εξακρίβωση της υπόθεσης.

Ο 31χρονος μετανάστης είχε επιχειρήσει πολλές φορές τη νοσηλεία του, η οποία δεν κατέστη
δυνατή  λόγω  γραφειοκρατίας  του  ΚΥΤ.  Επίσης,  όπως  σημειώνουν  ντόπιοι  κάτοικοι,  στο
νοσοκομείο της Σάμου λαμβάνει χώρα μια άτυπη και εντελώς ρατσιστική πρακτική, σύμφωνα
με την οποία η αναλογία εξυπηρέτησης και νοσηλείας στο νοσοκομεία είναι ένας μετανάστης
για έξι ντόπιους.

Ο  δικηγόρος  που  ανέλαβε  την  υπόθεση μαζί  με  τον  αδερφό  του  εκλιπόντος  επρόκειτο  να
καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου με σκοπό τις αυτεπάγγελτες διώξεις
και οι ανάλογες διώξεις σε όσους ο εισαγγελέας θεωρούσε υπεύθυνους για τον θάνατο του
31χρονου.
Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και η Ανοιχτή Συνέλευση Σάμου, η οποία υπογραμμίζει
ότι  «Για  ακόμα  μια  φορά  κυβέρνηση,  δημοσιογράφοι  (σε  Σάμο  και  πανελλαδικά),  τοπικοί
αιρετοί,  ανθρωπιστικές  οργανώσεις,  διεθνείς  οργανισμοί,  σωματεία  εργαζομένων,  κόμματα
κ.ο.κ.  επιλέγουν  είτε  να  αποκρύψουν  το  γεγονός  είτε  να  αποδεχτούν  σιωπηρά  ακόμα  μια
δολοφονία κάποιου που δεν ανήκει σε “εμάς” (ανάλογα με το πώς καθορίζεται το “εμείς” κάθε
φορά)».
Επίσης,  η  Συνέλευση  απηύθυνε  ερωτήματα  προς  διάφορες  ανθρωπιστικές  οργανώσεις
κάνοντας λόγο για καθεστώς απαρτχάιντ στη Σάμο. Με τη συγκεκριμένη επιστολή η Συνέλευση
καλούσε «όλους τους δημοκρατικούς φορείς να αντιληφθούν ότι αυτή τη στιγμή γράφονται
σελίδες στην ιστορία του τόπου, για τις οποίες στο μέλλον θα ντρεπόμαστε».

Ολόκληρη η επιστολή της Ανοιχτής Συνέλευσης Σάμου ήταν η εξής :

«Ανοιχτή Συνέλευση Σάμου, Δελτίο Τύπου 26/06/2020

Την Τρίτη 23/06/2020 πληροφορηθήκαμε ότι  στον κατάλογο των νεκρών όσων μεταναστών
προσπαθούν να φτάσουν στη Σάμο κι όσων περιμένουν να απελευθερωθούν από τη φυλάκισή
τους στο νησί, προστέθηκε ακόμα ένας άνθρωπος.

Για ακόμα μια φορά, κυβέρνηση, δημοσιογράφοι (σε Σάμο και πανελλαδικά), τοπικοί αιρετοί,
ανθρωπιστικές  οργανώσεις,  διεθνείς  οργανισμοί,  σωματεία  εργαζομένων,  κόμματα  κοκ
επιλέγουν είτε να αποκρύψουν το γεγονός είτε να αποδεχτούν σιωπηρά ακόμα μια δολοφονία
κάποιου που δεν ανήκει σε “εμάς” (ανάλογα με το πώς καθορίζεται το “εμείς” κάθε φορά).

Πρόσφατα  απευθύναμε  επιστολή  σε  διάφορες  οργανώσεις  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων.  Η
επιστολή εκείνη εστίαζε τόσο στις επαναπροωθήσεις (που σύντομα θα μετρήσουν τους δικούς
τους νεκρούς) όσο και στο καθεστώς εξαίρεσης (απαρτχάιντ) που εφαρμόζεται στη Σάμο εδώ
και μήνες. Η στέρηση δικαιωμάτων, υπηρεσιών και ελευθεριών για τους μετανάστες έχει γίνει η
καθημερινότητα του νησιού.

Με την παρούσα επιστολή,  καλούμε όλους τους δημοκρατικούς φορείς να αντιληφθούν ότι
αυτή  τη  στιγμή  γράφονται  σελίδες  στην  ιστορία  του  τόπου  για  τις  οποίες  στο  μέλλον  θα
ντρεπόμαστε, και απευθύνουμε επιπλέον ερωτήματα:
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-Αληθεύει ότι ο άνθρωπος αυτός πριν πεθάνει πήγε στο νοσοκομείο ζητώντας να εξεταστεί σαν
επείγον  περιστατικό  αλλά  του  απαγορεύτηκε  η  είσοδος;  Αληθεύει  ότι  το  νοσοκομείο  έχει
αρνηθεί αμέτρητες φορές να εξετάσει ανθρώπους είτε με ραντεβού είτε στα επείγοντα;

-Αληθεύει ότι οι γιατροί του νοσοκομείου, με τη στήριξη της διοίκησης, έχουν βάλει ανώτατο
όριο  ενός  μετανάστη  στα  ραντεβού  της  ημέρας  (όπως  έχει  γράψει  και  πριν  από  μήνες  η
Εφημερίδα των Συντακτών); Μια ματιά στα βιβλία επισκέψεων των γιατρών θα μας έλυνε την
απορία.

-Αληθεύει  ότι  στα  επείγοντα  περιστατικά,  πρόσβαση  έχουν  οι  μετανάστες  μόνο  αν  έχουν
παραπεμπτικό από το ΚΥΤ;
-Αληθεύει ότι εξαιτίας των παραπάνω υπάρχει τεράστια λίστα αναμονής για τους ανθρώπους
που μένουν στο ΚΥΤ;

-Πόσο νόμιμο και ακίνδυνο είναι να ζητείται παραπεμπτικό από το ΚΥΤ για να πάει κάποιος
άνθρωπος στα επείγοντα του νοσοκομείου;

-Σε  ποια βάση απαγορεύεται  ένας άνθρωπος  να κλείσει  το  ραντεβού που επιθυμεί  σε  ένα
δημόσιο νοσοκομείο;

-Ποια θέση έχει πάρει για όλα αυτά το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου;

-Αληθεύει  ότι  αυτή  η  κατάσταση είναι  γνωστή  και  στην  Υπηρεσία  Ασύλου και  στην  Ύπατη
Αρμοστεία και σε όλες τις ΜΚΟ και στην Πρώτη Υποδοχή και στον ΕΟΔΥ που είναι η ιατρική
υπηρεσία του ΚΥΤ;

Η υποστελέχωση του νοσοκομείου που πολλοί θα επικαλεστούν είναι υπαρκτή,  τραγική και
δολοφονική ως πολιτική επιλογή.  Όμως δεν μπορεί  να αποτελεί  άλλοθι για τις  καταφανείς
διακρίσεις που κάνει μεγάλο μέρος του προσωπικού ενάντια στους μετανάστες.

Σήμερα είναι οι μετανάστες, αύριο οι πιο αδύναμες, σύντομα οι μη άριστοι, οι μη πλούσιοι, οι
μη  ικανές.  Η  μάχη  για  την  πρόσβαση  των  μεταναστών  στον  δημόσιο  χώρο  (σχολεία,
νοσοκομεία, δρόμοι, πλατείες, παραλίες και βουνά) είναι μια μάχη για τις ελευθερίες και την
αξιοπρέπεια όλων».

20. Πόρισμα για τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής στο κέντρο κράτησης προσφύγων στη
ΒΙΑΛ της Χίου

Βαρύτατες ευθύνες επέρριψε στους αρμόδιους η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας μετά από έλεγχο
που  πραγματοποιήθηκε  στις  6/3/2020  έπειτα  από  καταγγελία  της  Συντονιστικής  Επιτροπής
Καμποχώρων για το Μεταναστευτικό.193

193https://thepressproject.gr/porisma-kolafos-gia-tis-synthikes-ygiinis-sti-vial/?  
fbclid=IwAR1j0fP7eYTIOyS3eRZqiBjY_6zb80t384oK1P8dQsRSvmbKKlD_S3D44q4#.XmKML5
CBR-I.facebook
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Όπως αναφέρει  δημοσίευμα της  εφημερίδα «Πολίτης»  της  Χίου,  με  ευθύνη των αρμόδιων
φορέων, «η ΒΙΑΛ έχει μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα».

Να σημειωθεί  ότι  σύμφωνα με  την  έκθεση,  η  κατάσταση της  ΒΙΑΛ  χειροτέρεψε σημαντικά
καθώς  το  τριήμερο  της  Καθαράς  Δευτέρας,  με  πρωτοβουλία  της  Συντονιστικής  Επιτροπής
Καμποχώρων  για  το  Μεταναστευτικό,  είχε  αποκλειστεί  το  ΚΥΤ  και  οι  παρευρισκόμενοι  δεν
άφηναν εργαζόμενους και υπηρεσίες καθαριότητας να προσεγγίσουν τη δομή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Επιτροπή των Καμποχώρων σε ανακοίνωσή της προειδοποιεί
πως «εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από τους καθ’ ύλην αρμόδιους, είμαστε υποχρεωμένοι να
ασκήσουμε ποινικές διώξεις κατά παντός υπευθύνου για παράβαση καθήκοντος λαμβάνοντας
υπόψιν  την  τραγική  κατάσταση  που  έχει  δημιουργηθεί  στην  περιοχή  και  για  να
προστατεύσουμε τη ζωή και την υγεία μας και των παιδιών μας».

Το πόρισμα αναφέρει τα εξής:

«Μετά την από 03/03/2020 αίτηση της Συντονιστικής Επιτροπής Καμποχώρων που κατατέθηκε
στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας για έλεγχο των συνθηκών υγιεινής εντός του ΚΥΤ
της  ΒΙΑΛ  Χαλκειούς  και  την  αριθμ.  Πρωτ.:  1222  /  4-03-2020  πρόσκληση  του  ΚΕΠΠΕ  Χίου
υπάλληλοι της ΠΕ Χίου πραγματοποίησαν αυτοψία στις 04-03-2020 και ώρα 12:00μ.μ.

Στην αυτοψία παραβρέθηκαν οι κάτωθι υπάλληλοι:
Σέγκος Γεώργιος ΕΔΥ υπάλληλος της Δ/νσης Δημ,Υγείας και Κοιν.Μεριμνας ΠΕ Χίου
Παπασωτηρίου Ευαγγελία ΕΔΥ υπάλληλος της Δ/νσης Δημ,Υγείας και Κοιν.Μεριμνας ΠΕ Χίου
Καρίβαλη Μαριάννα Περ/γο του Τμ.Περ/ντος ΠΕ Χίου
Στοn χώρο του ΚΥΤ της ΒΙΑΛ Χαλκειούς ενημερωθήκαμε ότι φιλοξενούνται περισσότεροι από
5500 πρόσφυγες και μετανάστες ενώ η δυναμικότητα του ΚΥΤ προβλέφθηκε για να καλύπτει
περίπου  1200  άτομα  μόνο.  Η  παράταση  του  χρόνου  παραμονής  των  φιλοξενούμενων  σε
συνδυασμό με την σχεδόν καθημερινή αύξηση των ροών των προσφύγων είχε ως αποτέλεσμα
την  δημιουργία  προβλημάτων  καθώς  η  εγκατάσταση  κατασκευάστηκε  με  συγκεκριμένες
προδιαγραφές που ξεπεράστηκαν κατά πολύ. Αυτό οδήγησε τους πρόσφυγες / μετανάστες να
διαμένουν σε πρόχειρες σκηνές σε όλους τους χώρους του ΚΥΤ (και στους διαδρόμους) αλλά
και εντός των γειτονικών αγροκτημάτων. Κατά την επιτόπια αυτοψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη
μιας  μεγάλης  έκτασης  ανθυγιεινής  κατάστασης  η  οποία  διογκώνεται  συνεχώς  και  έχει
διαμορφώσει την ακόλουθη εικόνα:

Α.  Σε  όλους  τους  εσωτερικούς  δρόμους  και  ελεύθερους  χώρους  του  ΚΥΤ  υπήρχαν
συσσωρευμένα απορρίμματα είτε σε πλαστικές σακούλες, είτε χύμα σε μεγάλους σωρούς αλλά
και διάσπαρτα. Στα αγροτεμάχια πέριξ του ΚΥΤ υπήρχαν διάσπαρτα απορρίμματα (πλαστικά
μπουκάλια νερού κ.α.)

Β. Λύματα και ακάθαρτα νερά (από πλύσιμο ρούχων, χεριών, ντους, αποχωρητήρια κλπ.) ρέουν
από το ψηλότερο επίπεδο (CAMP A), στο μεσαίο επίπεδο (CAMP Β) και από το μεσαίο επίπεδο
(CAMP  Β)  στο  χαμηλότερο  επίπεδο  (CAMP  Γ).  Σε  συνδυασμό  με  τις  βροχοπτώσεις  τα
νερά/λύματα, καταλήγουν σε γειτονικές ιδιοκτησίες -αγροτεμάχια χαμηλότερου επιπέδου (ήδη
έχει  συγκεντρωθεί  μεγάλη  ποσότητα  στάσιμων  λυμάτων).  Η  παραπάνω  κατάσταση  (ροή

202



λυμάτων) οφείλεται σε κακή χρήση των ντους, αποχωρητηρίων, νιπτήρων κ.λπ. αλλά κυρίως
από διαρροές  των σωλήνων παροχέτευσης  αυτών.  Οι  πλαστικοί  σωλήνες αποχέτευσης  είτε
έχουν καταστραφεί από τους φιλοξενούμενους, είτε έχουν βουλώσει από αντικείμενα που οι
ίδιοι πετούν εντός τους.

Σύμφωνα με  πληροφορίες  που  συγκεντρώσαμε,  η  ανθυγιεινή  κατάσταση  διογκώθηκε  διότι
έπειτα από την αργία της Καθαράς Δευτέρας (τριήμερο), συνέπεσε ο αποκλεισμός του ΚΥΤ από
τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Καμποχώρων. Ο αποκλεισμός του ΚΥΤ, από το δρόμο στο
ύψος του ναού του Αγ.  Χαραλάμπους,  ξεκίνησε από την Τρίτη 3 Μαρτίου εμποδίζοντας  τη
διέλευση  των  εργαζομένων  (π.χ.  υδραυλικών,  καθαριστών  κ.λ.π.)  αλλά  και  των  οχημάτων
καθαριότητας (απορριμματοφόρα, γερανοφόρα κ.λ.π.) του Δ. Χίου.

Για την αποφυγή της δημιουργίας ανθυγιεινών καταστάσεων από τα λιμνάζοντα / τρεχούμενα
ύδατα  (λύματα  /  απόβλητα,  λύματα  πιθανώς  αραιωμένα  με  νερό  βροχής  και  νερά  από
πλυσίματα)  και  τα  απορρίμματα,  η  Υπηρεσία  μας  είχε  ήδη  προτείνει  σε  προηγούμενες
αυτοψίες τα παρακάτω:

-Την κατασκευή περιμετρικά των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ ανά επίπεδο δικτύου παροχέτευσης /
συγκέντρωσης των ακάθαρτων επιφανειακών υδάτων. Το δίκτυο αυτό θα παροχετεύει στεγανά
τα συλλεγόμενα ύδατα στο αποχετευτικό δίκτυο.

-Τον σχολαστικό έλεγχο καθημερινώς της στεγανότητας των αποχετευτικών σωληνώσεων ώστε
να εξασφαλίζεται η παροχέτευση των λυμάτων χωρίς διαρροές. Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να
αφορά και σημεία/περιοχές κάτω και πίσω από τους οικίσκους των αποχωρητηρίων και ντουζ,
που έχουν περιορισμένη πρόσβαση και ορατότητα.

-Την τακτική και ανεμπόδιστη περισυλλογή των απορριμμάτων οικιακού τύπου σε όλους τους
χώρους του ΚΥΤ και περιμετρικά αυτού (γειτονικά αγροτεμάχια).

-Τη δημιουργία επιπλέον χώρων υγιεινής  (ντουζ  και  WC)  ώστε να  καλύπτεται  ο  όγκος  του
πληθυσμού.»

21. Τροφοδοσία ανήλικων στη Μόρια με σάπια τρόφιμα

Μια σοβαρή καταγγελία έκανε στις 18/2/2020 η εφημερίδα «Στο Νησί» για την ποιότητα των
τροφίμων που δίνονται στους πρόσφυγες που ζουν στο κέντρο υποδοχής της Μόριας.194

Η τοπική εφημερίδα της Λέσβου, σε ρεπορτάζ της αποκαλύπτει σοκαριστικές φωτογραφίες από
σάπιες ντομάτες που φέρονται να δόθηκαν σε ανήλικους πρόσφυγες της Μόριας.

«Οι ντομάτες είναι πληρωμένες με τα λεφτά που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να
τρώνε  οι  20.000  διαμένοντες,  (100.000  ευρώ  δηλαδή  τη  μέρα).  Πλην  όμως,  τρώνε  όπως
φαίνεται όλοι οι άλλοι αλλά όχι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες», αναφέρει η εφημερίδα «Στο
Νησί».

194https://3pointmagazine.gr/sapies-ntomates-edosan-stoys-anilikoys-sti-moria-photo/?  
fbclid=IwAR0LCRyfqMRkYYhMQO564T35VZy-nzLjYEV5dL2aTjS79ECaapDo4AR7-08
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Όπως τονίζει η εφημερίδα, μάλιστα, το κόστος σίτισης των ανηλίκων ανέρχεται σε πέντε ευρώ
κατ’ άτομο ημερησίως.

22. Χιλιάδες γιατροί από όλη την Ευρώπη ζήτησαν την εκκένωση της Μόριας

Περισσότεροι από 5.000 γιατροί από όλη την Ευρώπη και δεκάδες χιλιάδες πολίτες, στήριξαν
την 1η Απριλίου 2020 την πρωτοβουλία #SOSMoria για την άμεση εκκένωση του καταυλισμού
στη  Μόρια,  όπου  κρατούνται  20.000  πρόσφυγες  και  μετανάστες,  οι  οποίοι  είναι  απόλυτα
εκτεθειμένοι  στον  κορωνοϊό  λόγω  των  απάνθρωπων  συνθηκών  κράτησης.195 Εκατοντάδες
άνθρωποι έχουν μόνο ένα αποχωρητήριο στη διάθεση τους,  περισσότεροι  από 1.000 έχουν
πρόσβαση σε μία μόνο βρύση, ενώ το συχνό πλύσιμο χεριών είναι πρακτικά ανέφικτο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle, η πρωτοβουλία Ολλανδών γιατρών ζήτησε την
άμεση εκκένωση των προσφυγικών καταυλισμών στα νησιά του Αιγαίου για να αποτραπεί μια
ανθρωπιστική καταστροφή. Στην πρωτοβουλία των δύο γιατρών που έχει το όνομα #SOSMoria
έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 5.000 γιατροί από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ιδέα για την πρωτοβουλία προέρχεται από τους Στίβεν βαν ντερ Φάιφερ και Σάνε βαν ντερ
Κόι, οι οποίοι έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στο κέντρο της Μόριας.  Ο βαν ντερ Φάιφερ
προειδοποιεί  πως  αν  δεν  υπάρξει  εκκένωση  του  κέντρου  κράτησης  θα  πεθάνουν  χιλιάδες
άνθρωποι.

«22.000 άτομα ζουν ο ένας δίπλα στον άλλο. Όλοι κινδυνεύουν να προσβληθούν από τον ιό.
Πολλοί από τους μετανάστες έχουν ήδη εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Θα πεθάνουν
χιλιάδες άνθρωποι στη Μόρια», ανέφερε ο Ολλανδός γιατρός και πρόσθεσε πως πολλοί από
τους  ανθρώπους  που  διαβιούν  στο  κέντρο  κράτησης  μπορεί  να  το  εγκαταλείψουν  όταν
αντιληφθούν τον κίνδυνο, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν και οι κάτοικοι της
Λέσβου.

Η γυναικολόγος Σάνε βαν ντερ Κόι, υπογραμμίζει πως η ίδια αλλά και πολύ συνάδελφοι της δεν
διαθέτουν τα αναγκαία μέσα για να περιθάλψουν όπως πρέπει τους ασθενείς στον καταυλισμό,
ενώ  αναφέρεται  και  στις  εφιαλτικές  στιγμές  που  βιώνουν  καθημερινά  οι  άνθρωποι  που
βρίσκονται στο κέντρο κράτησης.

«Συναντάς παιδιά με ψυχικά τραύματα που σταμάτησαν να μιλούν, γυναίκες με ψυχολογικά
προβλήματα  που  δεν  φροντίζουν  πια  τα  παιδιά  τους  και  νεαρούς  που  κάνουν  απόπειρες
αυτοκτονίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ολλανδή γυναικολόγος.

23. Αντιρρήσεις 20 οργανώσεων για τον υγειονομικό αποκλεισμό στη Μόρια 

195https://thepressproject.gr/chiliades-giatri-apo-oli-tin-evropi-zitoun-tin-ekkenosi-tis-morias/?  
fbclid=IwAR1xs6_zqn_UYZD8gfpUyyOba8nZ_CJl6aSb2EJrkJGalj5i9lwSVndfufk#.XoSLE5S_Hf0
.facebook
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Την έντονη ανησυχία τους για την απάνθρωπη αντιμετώπιση και την παραβίαση προσφύγων
και μεταναστών εξέφρασαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 20 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται
στο  προσφυγικό.  Κατακρίνουν  την  απόφαση  της  κυβέρνησης  να  επιβάλει  υγειονομικό
αποκλεισμό στο κέντρο της Μόριας.196 Ασκούν έντονη κριτική στο υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου και επισημαίνουν, ανάμεσα σε άλλα, ότι χρειάζεται εκκένωση του πληθυσμού σε
υψηλό κίνδυνο από τις εγκαταστάσεις όπου επικρατεί υπερσυνωστισμός, καθώς και μεταφορά
των ανθρώπων σε μέρος που θα είναι ασφαλείς και θα έχουν την κατάλληλη στέγαση. 

Στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι ο πλήρης υγειονομικός αποκλεισμός του κέντρου κράτησης
της Μόριας θέτει σε κίνδυνο τους πρόσφυγες και μετανάστες αλλά και τους εργαζόμενους στο
κέντρο.  Υπογραμμίζουν  ότι  η  «πολυδιαφημισμένη  αποσυμφόρηση  των  νησιών  έχει  ήδη
αποδειχθεί ανεπαρκής, εντείνοντας την κοινωνική ανισότητα», αλλά και το ότι «η σύνδεση της
δημιουργίας τέτοιων κέντρων με τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 είναι αβάσιμη
και  ισοδυναμεί  με  εργαλειοποίηση  της  πανδημίας  με  στόχο  την  παγίωση  της  διοικητικής
κράτησης  και  των  αυστηρότερων  περιορισμών  στους  αιτούντες  άσυλο,  ως  εργαλείων
πολιτικής».

Αναλυτικά η ανακοίνωση των 20 οργανώσεων ήταν η εξής:

«Το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού εντοπίστηκε στις αρχές της εβδομάδας που πέρασε στη Μόρια,
εντείνοντας τις ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια των προσφύγων της υπερπλήρους
δομής.  Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα [i],  ο 40χρονος άνδρας έφυγε από τη Λέσβο στις  17
Ιουλίου, αφού παρέλαβε οδηγία εξόδου από το ΚΥΤ,  και,  όπως είχε δικαίωμα, μετέβη στην
Αθήνα. Ωστόσο, όπως αναφέρεται [ii], καθώς ήταν αδύνατο να παραμείνει στην πόλη, όπου οι
πρόσφυγες  αντιμετωπίζουν  το  ρίσκο  της  αστεγίας  και  της  ένδειας,  εξαιτίας  της  έλλειψης
πολιτικής  για  την  ενσωμάτωση,  στα  τέλη  Αυγούστου  επέστρεψε  στην  Μόρια,  για  να
εξασφαλίσει φαγητό και μια στέγη.

Η  χρόνια  έλλειψη  μέτρων  ένταξης,  σε  συνδυασμό  με  περίπλοκα  γραφειοκρατικά  εμπόδια,
οδηγούν πολλούς πρόσφυγες στην Ελλάδα στην ίδια θέση. Αφού αναγκάζονται να φύγουν από
τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, μετά την αναγνώριση του καθεστώτος τους, πολλοί πρόσφυγες
καταλήγουν  άστεγοι,  συχνά  σε  αθηναϊκές  πλατείες,  και  ως  εκ  τούτου  αναγκάζονται  να
επιλέξουν να επιστρέψουν σε μέρη όπως η Μόρια.

Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου [iii],
όπως  επίσης  και  την  ολοένα  και  επιδεινούμενη  κατάσταση  για  τους  αναγνωρισμένους
πρόσφυγες στην Ελλάδα, οι κάτωθι υπογράφουσες 20 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
εκφράζουμε για μία ακόμη φορά τις εξής ανησυχίες σχετικά με την απάνθρωπη αντιμετώπιση
των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και την παραβίαση των δικαιωμάτων τους:

Η  δομή  της  Μόριας,  που  αρχικά  ήταν  σχεδιασμένη  για  να  μπορεί  να  υποδεχτεί  2.800
ανθρώπους,  φιλοξενεί  τώρα  παραπάνω  από  12.000  αιτούντες  άσυλο  και  πρόσφυγες.  Οι
φιλοξενούμενοι,  μεταξύ  των  οποίων  4.000  παιδιά,  διαμένουν  σε  εντελώς  ακατάλληλες

196https://thepressproject.gr/kabanaki-20-organoseon-gia-ton-ygeionomiko-apokleismo-sti-moria-  
kai-karfia-kata-tis-kyvernisis/?fbclid=IwAR0BD0cXxxDbRvfYTZVZ4n1iYVRnAE22KPW-
Q1Jx_rEUogxZLEgulVfg55I#.X1eesIDTZEg.facebook
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συνθήκες συνωστισμού, ενώ περισσότεροι από τους μισούς μένουν σε σκηνές και αυτοσχέδιες
κατασκευές στον ελαιώνα έξω από τον καταυλισμό. Δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν την
υγεία τους, καθώς τα κατάλληλα μέτρα δεν ελήφθησαν ούτε πριν [iv] ούτε κατά τη διάρκεια
του περιορισμού κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί στη δομή τους τελευταίους 6 μήνες. Ως εκ
τούτου, η ανακοίνωση του Υπουργείου ότι η δομή θα μπει σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό,
ούτε λύνει ούτε απαντάει σε βασικές ανησυχίες για την υγεία των φιλοξενούμενων. Αντίθετα,
μάλλον  υποβιβάζει  ακόμη  περισσότερο  την  ευάλωτη  (ψυχική  και  σωματική)  υγεία  των
αιτούντων άσυλο, ενώ τους αφήνει εκτεθειμένους σε υψηλό κίνδυνο απέναντι στον COVID-19
[v].

Η  ανακοίνωση  ότι  η  επιτήρηση  της  εγκατάστασης  θα  ενισχυθεί  μέσω  της  αυξημένης
αστυνομικής παρουσίας δεν έχει συνέπειες ως προς την προστασία από την εξάπλωση του ιού
και δεν εγγυάται την ασφάλεια των προσφύγων ή των εργαζομένων.

Το  Υπουργείο  παρουσιάζει  την  κατασκευή  κλειστών,  ελεγχόμενων  κέντρων  ως  μια  λύση-
πασπαρτού. Η σύνδεση, δε, της δημιουργίας τέτοιων κέντρων με τον περιορισμό της διασποράς
του COVID-19 είναι αβάσιμη και ισοδυναμεί με εργαλειοποίηση της πανδημίας με στόχο την
παγίωση της διοικητικής κράτησης και των αυστηρότερων περιορισμών στους αιτούντες άσυλο,
ως εργαλείων πολιτικής. Όπως σημειώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
[vi],  “ενώ  δεν  υπάρχουν  ενδείξεις  ότι  η  μετάδοση  SARS-CoV-2  είναι  υψηλότερη  στους
μετανάστες και τους πρόσφυγες, παράγοντες όπως ο υπερπληθυσμός στα κέντρα υποδοχής και
κράτησης μπορεί να αυξήσουν την έκθεσή τους στον ιό. Οι επιδημίες στα κέντρα υποδοχής και
κράτησης  μπορούν  επίσης  να  εξαπλωθούν  πιο  γρήγορα,  ελλείψει  κατάλληλων  μέτρων
πρόληψης”.

Η  πολυδιαφημισμένη  αποσυμφόρηση  των  νησιών,  η  οποία  σε  μεγάλο  βαθμό  είχε  ως
αποτέλεσμα να κληθούν πολλοί πρόσφυγες να αποχωρήσουν από τις δομές των νησιών χωρίς
να  έχουν  τα  μέσα  για  να  επιβιώσουν,  έχει  ήδη  αποδειχθεί  ανεπαρκής,  εντείνοντας  την
κοινωνική ανισότητα. Τα σκληρότερα παραδείγματα αυτής της αποτυχημένης πολιτικής είναι
τα  εκατοντάδες  άτομα,  συμπεριλαμβανομένων  μητέρων  με  βρέφη,  επιζησασών/ζώντων
έμφυλης  βίας  και  των  οικογενειών  με  παιδιά,  που  αναζητούν  απεγνωσμένα  καταφύγιο  σε
δημόσιους χώρους στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις στα νησιά και την ενδοχώρα (π.χ. Λέρος και
Κως),  χωρίς  κρατική  υποστήριξη  ούτε  για  τρόφιμα  και  νερό.  Ο  40χρονος  πρόσφυγας,  που
επέστρεψε στις αποτρόπαιες συνθήκες της Μόριας, είναι απλώς ένα ενδεικτικό της κατάστασης
παράδειγμα,  που  απεικονίζει  εύγλωττα  τα  αποτελέσματα  της  τρέχουσας  πολιτικής,
υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για συντονισμένες δράσεις σε επίπεδο Ε.Ε, βάσει της
αρχής του επιμερισμού ευθυνών.

Η προστασία των προσφύγων είναι αναγκαία, για τη συνολική αποτελεσματική αντιμετώπιση
του COVID-19 στην Ελλάδα.  Αυτό πρέπει  να περιλαμβάνει  αυξημένα μέτρα προστασίας και
εκκένωση  του  πληθυσμού  σε  υψηλό  κίνδυνο  από  τις  εγκαταστάσεις  όπου  επικρατεί
υπερσυνωστισμός καθώς και τη μεταφορά του σε ασφαλή και κατάλληλη στέγαση.

Πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι  η μόνη ολοκληρωμένη, συμβατή με τα ανθρώπινα
δικαιώματα  και  μακροπρόθεσμη  λύση είναι  η  εφαρμογή  μιας  συγκεκριμένης  και  βιώσιμης
πολιτικής ένταξης στην Ελλάδα και ενός ορθολογικού μηχανισμού επιμερισμού των ευθυνών
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στην  Ε.Ε.  που  θα  περιλαμβάνει  μια  ισχυρή  δέσμευση  για  μετεγκατάσταση,  στη  βάση  της
αλληλεγγύης μέσα στην Ένωση».

24. Παρεμπόδιση ιατρικής βοήθειας προς πρόσφυγες στη Λέσβο από τις αστυνομικές αρχές

Για ακόμη μία φορά, στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κατήγγειλαν ότι οι
ελληνικές αρχές στη Λέσβο τους εμποδίζουν από το να παράσχουν βοήθεια σε ανθρώπους που
το  έχουν  ανάγκη.197 «Είμαστε  ο  μόνος  ιατρικός  φορέας  στη  συγκεκριμένη  ζώνη,  αλλά
συνεχίζουμε να μην έχουμε πρόσβαση! Πολλοί άνθρωποι χρειάζονται ιατρική βοήθεια, αλλά
δεν μπορούμε να τους προσεγγίσουμε» σημειώνουν στην έκκληση τους.

Υπενθυμίζεται  ότι  μόλις  μία  βδομάδα  πριν  οι  Γιατροί  Χωρίς  Σύνορα,  οι  οποίοι
δραστηριοποιούνται ακόμα και σε εμπόλεμες ζώνες, είχαν καταγγείλει ξανά αποκλεισμό από τα
μπλόκα που δεν τους άφηναν να φτάσουν  στον καμένο καταυλισμό της  Μόριας.  «Μπλόκα
έχουν στηθεί στο δρόμο και μας εμποδίζουν να φτάσουμε σε όσους είναι ακόμα μέσα στον
καμένο καταυλισμό και  στην δομή μας» έλεγαν στο μήνυμα τους οι  Γιατροί  Χωρίς Σύνορα,
προσθέτοντας ότι ήταν επείγον να δοθεί άμεσα ιατρική περίθαλψη σε όσους έχουν ανάγκη.

25. Τριάντα δύο κρούσματα κορωνοϊού σε δύο σπίτια μεταναστών εργατών γης στο Δήμο
Ευρώτα της Λακωνίας

Τις απάνθρωπες και επικίνδυνες για την υγεία και δυνάμει ακόμα και τη ζωή τους συνθήκες
στις οποίες ζουν μετανάστες γης σε πολλές αγροτικές περιοχές της χώρας μας, ανέδειξε στις 25
Σεπτεμβρίου 2020 η υπόθεση των μαζικών κρουσμάτων κορωνοϊού σε μετανάστες εργάτες γης
στα χωριά Άγιος Ιωάννης και Γλυκόβρυση στο δήμο Ευρώτα της Λακωνίας.198

Χαρακτηριστικό  είναι  πως  τα  32  μέχρι  εκείνη  τη  στιγμή  επιβεβαιωμένα  κρούσματα
βεβαιώθηκαν σε 2 μόνο σπίτια, όπου ζουν στοιβαγμένοι 29 μετανάστες στο ένα και 26 στο
άλλο,  καλλιεργώντας  ιδανικές  συνθήκες  για  την  εκρηκτική  διάδοση  του  ιού.  Μάλιστα,  η
συγκεκριμένη  υπόθεση μπορεί  να  μην  ερχόταν  καθόλου  στο  φως  αν  δεν  ανακαλύπτονταν
τυχαία τα τρία πρώτα κρούσματα στα πλαίσιο ελέγχων για ελονοσία, η αποκάλυψη των οποίων
οδήγησε  κατόπιν  εορτής  σε  μαζικά  rapid  test  από  κινητή  μονάδα  του  ΕΟΔΥ,  με  τα
αποτελέσματα  να  μην  έχουν  ολοκληρωθεί,  καθιστώντας  πιθανή  την  αποκάλυψη  κι  άλλων
κρουσμάτων.

Ωστόσο,  η κρατική αδιαφορία είναι  εξοργιστική,  καθώς οι  αρμόδιοι  φορείς έδωσαν εντολή
θετικοί και αρνητικοί μετανάστες να παραμείνουν μαζί στα δύο σπίτια, αντί να φροντίσουν για
τον διαχωρισμό, την απολύμανση των εστιών μόλυνσης και τη διαμονή των δύο ομάδων σε
ανθρώπινες  συνθήκες,  τόσο  στη  διάρκεια  της  καραντίνας,  όσο  και  μετέπειτα  από  αυτή.
Παντελής και  η έλλειψη σοβαρών υποδομών στην περιοχή,  που εξυπηρετείτο  μόνο από το
197https://thepressproject.gr/oi-astynomikes-arches-ebodizoun-xana-tin-iatriki-voitheia-se-  
katatregmenous-sti-lesvo/?fbclid=IwAR2OAlTmNYBSrcnSWfdE2PdLvh0kpuq8r0xUr5HO-
MRoCmU8lRkps-NQf7E#.X2MnH5A5wIo.facebook
198http://www.katiousa.gr/politika/ergatiki-taksi/manolada-koronoiou-sti-lakonia-32-krousmata-se-  
molis-dyo-spitia-metanaston-ergaton-gis-sto-dimo-evrota/?
fbclid=IwAR0zfckONi4_JFGwuyRUnb-0vEGxtFV05E3WJi5ryasWF6WTeX9Ip2dk4KU
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Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη, χωρίς καν ασθενοφόρο, ενώ επρόκειτο να έρθει ένα μόνο εκτάκτως
και για μία βάρδια(!)  τη μέρα,  καθώς οι  υπεύθυνοι φαίνεται  πως πόνταραν στο νεαρό της
ηλικίας  και  την  καλοτυχία  τους  στο  ενδεχόμενο  να  χρειαστεί  νοσηλεία  κάποιο  από  τα
κρούσματα. Μάλιστα, δόθηκε η σύσταση σε περίπτωση ανάγκης να μεταφερθούν με δικά τους
μέσα(!), όταν είναι γνωστό ότι οι ξεριζωμένοι αυτοί άνθρωποι συνήθως δε διαθέτουν και δεν
μπορούν να αγοράσουν ούτε ποδήλατο.

Β) Καλές πρακτικές

1.Απόδοση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού

Από 1η Απριλίου 2020 τέθηκε σε εφαρμογή η απόδοση του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης
και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες
άσυλο, σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν 199/31-01-2020.199

Προηγήθηκε  η  ολοκλήρωση  της  πιλοτικής  εφαρμογής  του  συστήματος  από  την  Ελληνική
Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σε συνεργασία με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΗΔΙΚΑ)  και την Υπηρεσία Ασύλου. Θα ακολουθούσε, μέχρι τα μέσα Απριλίου, η μαζική έκδοση
του αριθμού Π.Α.Α.Υ.Π.Α., για το σύνολο των προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνταν
έως τότε στην ελληνική επικράτεια.

Επισημαίνεται ότι ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης, εκδίδεται
αυτόματα με το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία από την Υπηρεσία Ασύλου και εξασφαλίζει
την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Η πιθανή απόρριψη της αίτησης ασύλου συνεπάγεται
την  αυτόματη  απενεργοποίηση  του,  ενώ,  αντίθετα,  σε  περίπτωση  αποδοχής  της  αίτησης,
προβλέπεται η μετάπτωση του σε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).

Τέλος, στους αιτούντες άσυλο δίνεται η δυνατότητα να αναζητούν εύκολα τον προσωπικό τους
αριθμό μέσω της ιστοσελίδας του amka.gr χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης για
την λήψη υπηρεσιών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

2. Θετικές διαπαιδαγωγικές δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με το
ζήτημα των Ρομά και του κορωνοϊού

Στις  10/4/2020  το  επιτελείο  του  Υπουργείου  Υγείας  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής
Προστασίας  επισκέφθηκε  οικισμό  Ρομά  στη  συνοικία  της  Ν.  Σμύρνης  στη  Λάρισα  όταν
γνωστοποιήθηκε  το  πρώτο  θετικό  δείγμα  που  αφορούσε  32χρονο  Ρομά,  ο  οποίος  και
νοσηλευόταν  στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.200 Οι  κ.  κ.  Χαρδαλιάς και  Τσιόδρας
199https://www.samos24.gr/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-  
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF
%8D-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CF
%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7/?
fbclid=IwAR0vVoBKN0xydxz6Ucr2H9ewSlpSzrUegC51KQ5guBUrqkFx96VWuadZV5g
200https://kokkini.org/2020/04/12/%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce  
%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf
%83-%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b1/?
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ενημέρωσαν τους κατοίκους της περιοχής για την αναγκαιότητα εφαρμογής των μέτρων και
ζήτησαν  από όλους να τηρήσουν  τα μέτρα προστασίας  και  να παραμείνουν έγκλειστοι  στα
σπίτια  τους  για  τις  υπόλοιπες  δύο  εβδομάδες  τουλάχιστον.  Το  κλιμάκιο  συνόδευσε  και  ο
πρόεδρος της συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ κ. Βασίλης Πάντζος.

Ο  εκπρόσωπος  του  Υπουργείου  Υγείας  για  τον  νέο  κορωνοϊό,  καθηγητής  παθολογίας-
λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, στις δηλώσεις του τάχθηκε υπέρ της προστασίας των Ρομά
και δήλωσε: «Φυσικά και οι Ρομά δεν μπορούν να είναι αποδιοπομπαίοι  τράγοι και στόχος
μίσους στα πλαίσια αυτής της επιδημίας. Σε κάποιες χώρες δυστυχώς τα ΜΜΕ αναφέρονται σε
αυτούς ως απειλή, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΗ ΟΜΑΔΑ!». Και συνέχισε «Δεν υπάρχει
χώρος  για  διακρίσεις,  για  μίσος,  για  διαιρέσεις  στην  κοινωνία  μας  ούτε  στις  υπόλοιπες
κοινωνίες του κόσμου. Αυτό που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία είναι η
ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ μας». Μετά την επίσκεψή του στον οικισμό ο ενωτικός και
ψύχραιμος λόγος του κ. Τσιόδρα εξομάλυνε το κλίμα αντιδράσεων, κέρδισε τα χειροκροτήματα
των Ρομά και ακολούθησαν οι δεσμεύσεις του ότι με ευθύνη της πολιτείας θα καλυφθούν όλες
οι ανάγκες, για όσο διάστημα διαρκέσει η καραντίνα στον οικισμό.

3. Μέτρα υγειονομικής πρόληψης σε ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας

Μέτρα πρόληψης απέναντι στον κορωνοϊό, που αφορούσαν σε όλα τα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης,  τις  δομές  φιλοξενίας  και  την  Υπηρεσία  Ασύλου,  ανακοίνωσε  το  υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου στις 17/3/2020.201

Όπως αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση, τα μέτρα λαμβάνονταν για την προστασία όσων
διαμένουν στις δομές και των εργαζόμενων.

Μεταξύ  άλλων,  ανεστάλησαν  για  τις  επόμενες  τουλάχιστον  14  ημέρες  όλες  οι  επισκέψεις
ατόμων και  φορέων και  οι  δράσεις  αυτών εντός  των ΚΥΤ και  των δομών φιλοξενίας και  η
είσοδος πλέον θα επιτρέπονταν μόνο στους έχοντες εργασία. Ανεστάλη, ακόμη, η λειτουργία
και των άτυπων δομών εκπαίδευσης στις δομές ενώ διακόπηκαν και όλες οι δραστηριότητες
εντός  των  κλειστών  εσωτερικών  χώρων  (γυμναστήρια,  βιβλιοθήκες,  κτλ).  Επίσης,  έγινε
υποχρεωτική η θερμομέτρηση των νέων αφίξεων, ενώ σε καθημερινή βάση θα υπήρχαν δύο
ανακοινώσεις  με οδηγίες  πρόληψης στα αραβικά,  τα φαρσί,  τα αγγλικά,  τα γαλλικά και  τα
ελληνικά  ή  και  αντίστοιχη  κατά  περίπτωση  προσαρμογή  σε  γλώσσες  που  κατανοούν  οι
φιλοξενούμενοι στις δομές.

Αναλυτικά, οι οδηγίες είχαν ως εξής:

 Ανεστάλησαν για τουλάχιστον 14 ημέρες όλες οι επισκέψεις ατόμων / φορέων, καθώς
και  δράσεις  αυτών  εντός  των  Κέντρων  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  και  των  δομών
φιλοξενίας. Η είσοδος πλέον επιτρέπεται μόνο στους έχοντες εργασία.

fbclid=IwAR01W0YJhcApXiR8chaTSwEn6mPsXBY4XKkPEWLiuWarji5xGeUbfJrBD1
201https://www.emprosnet.gr/ygeia/metra-prolipsis-apenanti-ston-koronoio-pou-aforoyn-se-ola-ta-  
kentra-ypodoxis-kai-taftopoiisis-tis-domes-filoksenias-kai-tin-ypiresia-asylou-anakoinose-to-
ypourgeio-metanastefsis-kai-asylou-opos-anaferetai-se-sxetiki-anakoinosi-ta-metra-lamvanontai-
104866?fbclid=IwAR0FoAEIXr1eqSt9Hdo0wunHOynqXZOFSCDz1cPH-5rVl3Id6w2iHvANVfo
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 Υποχρεωτική θερμομέτρηση των νέων αφίξεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια
κρίνεται χρήσιμη και απαραίτητη από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες.

 Σε καθημερινή βάση δύο ανακοινώσεις περί οδηγιών πρόληψης του ιού στις γλώσσες
αραβικά,  φαρσί,  αγγλικά,  γαλλικά,  ελληνικά  ή/και  με  αντίστοιχη  κατά  περίπτωση
προσαρμογή σε γλώσσες που κατανοούν οι φιλοξενούμενοι στις δομές.

 Ανάρτηση  ενημερωτικών  αφισών  του  ΕΟΔΥ  στις  γλώσσες  αραβικά,  φαρσί,  αγγλικά,
γαλλικά, ελληνικά ή/και με αντίστοιχη κατά περίπτωση προσαρμογή σε γλώσσες που
κατανοούν οι φιλοξενούμενοι σε κάθε δομή.

 Τήρηση γενικών κανόνων υγιεινής με καθημερινό καθαρισμό εσωτερικών κοινόχρηστων
χώρων με καθαριστικά και απολυμαντικά καθώς και συνεχής απολύμανση των πόμολων
των θυρών των κοινόχρηστων χώρων αυτών.

 Σε συνέχεια της επίσημης ανακοίνωσης για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων και σε
συνεννόηση με τους συντονιστές ΣΕΠ, αναστέλλεται η λειτουργία των άτυπων δομών
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων στις Δομές.

 Διακοπή  όλων  των  δραστηριοτήτων  εντός  κλειστών  εσωτερικών  χώρων  του
φιλοξενούμενου πληθυσμού για την αποφυγή συγκέντρωσης και συγχρωτισμού αυτών,
για 14 ημέρες (γυμναστήρια, βιβλιοθήκες, κ.ο.κ.).

 Διακοπή συσκέψεων των φορέων δραστηριοποίησης στις δομές σε κλειστούς χώρους.

 Στενή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και εφαρμογή των οδηγιών του, σχετικά με τα ζητήματα
δημόσιας υγείας.

 Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού, εντός
των  κέντρων  και  δομών  παρακαλούνται  οι  διαμένοντες  εντός  των  δομών  για  τις
επόμενες δύο εβδομάδες  να μειώσουν  στο  ελάχιστο  τις  άσκοπες  μετακινήσεις  τόσο
εντός  του  κέντρου,  όσο  και  έξω  από  αυτό  και  να  μετακινούνται  μόνο  όταν  είναι
απαραίτητο και για σοβαρό λόγο.

 Επίσης,  κατά  τη  σίτιση  (για  τα  ΚΥΤ),  εξετάστηκε  α)  το  ενδεχόμενο  να  καλούνται
τμηματικά οι φιλοξενούμενοι για να παραλάβουν το φαγητό τους ή/και β) να γίνεται μία
φορά την ημέρα η διανομή της συνολικής ποσότητας φαγητού.

 Λειτουργία ειδικών χώρων απομόνωσης σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Μεταναστών και Προσφύγων.

Επισημαίνεται  ότι  όλες  οι  προαναφερόμενες  οδηγίες  διερμηνεύονται  στις  ομιλούμενες
γλώσσες  και  κοινοποιούνται  στον  πληθυσμό  που  διαμένει  στα  Κέντρα  Υποδοχής  και
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Ταυτοποίησης  και  στις  δομές  φιλοξενίας.  Η  επικαιροποίηση  αυτών  των  οδηγιών  θα  είναι
συνεχής, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία.

4. Θέσπιση καραντίνας μετά από 150 κρούσματα στη δομή φιλοξενίας προσφύγων 

Έκτακτα μέτρα για την δομή φιλοξενίας στο Κρανίδι αλλά και για ολόκληρο τον δήμο Αργολίδας
ανακοίνωσε  στις  21/4/2020  ο  Υφυπουργός  Πολιτικής  Προστασίας  και  Διαχείρισης  Κρίσεων,
Νίκος Χαρδαλιάς.202

Όπως ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στην περιοχή, η δομή φιλοξενίας στο
Κρανίδι στεγανοποιείται και «κανείς δεν μπαίνει ούτε και βγαίνει», καθώς σήμανε συναγερμός
μετά τα 150 θετικά κρούσματα σε σύνολο 397 δειγμάτων (148 φιλοξενούμενοι, μία εργαζόμενη
και ένα στέλεχος της δομής). Όπως τόνισε, όμως, δεν υφίστατο λόγος πανικού και έως εκείνη τη
στιγμή όλοι οι φορείς παρέμεναν ασυμπτωματικοί.

Για το ίδιο διάστημα απαγορευόταν η κυκλοφορία σε όλο τον δήμο Ερμιονίδας, καθημερινά
από τις 8μ.μ έως τις 8π.μ. Οι κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις επιτρέπονταν μόνο κατ’ εξαίρεση για
τις περιπτώσεις Β1, Β2 και Β3 ενώ αναστέλλονταν και η λειτουργία όλων των λαϊκών αγορών,
των παζαριών και κάθε άλλη δραστηριότητα υπαίθριου εμπορίου.

Πρακτικά, η έξοδος από το σπίτι επιτρεπόταν μόνο για τη μετάβαση σε φαρμακείο ή γιατρό, σε
σούπερ μάρκετ για τα είδη πρώτης ανάγκης και σε τράπεζα στο μέτρο που δεν ήταν εφικτή η
ηλεκτρονική  συναλλαγή.  «Το  ευχάριστο  είναι  πως  όλα  είναι  υπό  έλεγχο»,  πρόσθεσε  ο  κ.
Χαρδαλιάς, υπενθυμίζοντας πως η δομή φιλοξενίας είχε τεθεί σε καραντίνα από την Μεγάλη
Πέμπτη για να αποφευχθεί η διασπορά στην κοινότητα.

Εξήγησε  ότι  ο  δήμος  θα  φρόντιζε  για  την  κάλυψη  όλων  των  βασικών  αναγκών  στους
φιλοξενούμενους της δομής.  Παράλληλα, θα ενισχύονταν το κέντρο υγείας με κλιμάκια του
ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ και τις γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Κλείνοντας,  ο  υφυπουργός  τόνισε  πως  πρώτο  μέλημα  ήταν  να  διασφαλιστεί  η  ανακοπή
οποιασδήποτε  επιδημιολογικής  έξαρσης  και  κάλεσε  όλους  τους  κατοίκους  του  δήμου  να
ακολουθήσουν τις διαδικασίας, ώστε να προφυλαχθούν και οι ευπαθείς ομάδες.

5. Καθεστώς περιοριστικών μέτρων σε δομή ανήλικων προσφύγων στο Βύρωνα Αττικής

Στις  31  Αυγούστου  2020,  λόγω  επιβεβαιωμένου  υψηλού  επιδημιολογικού  φορτίου  (28
επιβεβαιωμένα κρούσματα) σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Βύρωνα Αττικής,
κατόπιν ελέγχων από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, η δομή φιλοξενίας τέθηκε σε καθεστώς περιοριστικών

202https://thepressproject.gr/se-karantina-to-kranidi-meta-apo-150-krousmata-sti-domi-filoxenias-  
prosfygon/?fbclid=IwAR3qzDpfLn2VXQgUgDeXQ6AElt9s4ZERUUlMtbii-dD-
8CkQVPDetbSFEiQ#.Xp7_0zwXOhU.facebook
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μέτρων  για  επιτακτικούς  λόγους  αντιμετώπισης  σοβαρού  κινδύνου  δημόσιας  υγείας  και
ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.203

Συγκεκριμένα:

-Ανεστάλη η δυνατότητα εισόδου και εξόδου στην ανωτέρω δομή φιλοξενίας, εξαιρουμένου
του προσωπικού της μονάδας, το οποίο μπορεί να εναλλάσσεται κάθε 48 ώρες.

-Η τροφοδοσία και η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.), στην ανωτέρω
δομή φιλοξενίας γινόταν  από τους  προμηθευτές,  χωρίς  δυνατότητα  εισόδου τους  σε  αυτή,
τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ίσχυσαν από 31-08-2020 και ώρα 21.00 και για 14 ημέρες,
έως 14-09-2020 και ώρα 21.00. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ-ΒΙΑ

μη κερδοσκοπική εταιρεία

Πτολεμαίων 29Α, 6ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

+30 2310 285.688
info@antigone.gr
www.antigone.gr

203https://www.imerodromos.gr/karantina-se-domi-anilikon-prosfygon-ston-vyrona-kai-se-  
girokomeio-sto-moschato/?
fbclid=IwAR1WdWhXS7pZVuz8dYSUlGG6XCaKJaO1BRtlSuAYmTKoX9R-R-BjfGCWyp0
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www.facebook.com/antigone.organisation
skype: antigone.information.centre
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